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Vasmegyei régi váraié, és várrom ok  
Levelekben.

I l ld ik  Levél.
S Z O M B A T H E L Y ,  SABARIA, STEIN AM ANGER *)

A’ MAGYAROK ALATT.
M. B! A’ hervadhatlan magyar V i r á g ’ Századi

ban olvasom, hogy „ha nem tudod mik történtek , mielőtt 
születtél, gyermek vagy“ ’s én a’ ezímzett tárgyra néz
ve majd ugyanaz vagyok; mert miután az idősb 1*1 i— 
niustól kezdve , az előidőkben 12 , középkorban 7 , utób
bi századokban 10 , összesen: 29 kül- és belföldi jeles 
iró rajzolá S z o m b a t h e l y ’ történeteit, ’s még is olly 
köd gomolyg elő, mellyen alig láthatni keresztül , — mi
után közelebbről a ' tiszteleíes régiségek’ buzgó barátja
t. ez. Schönvizuer István latin nyelven IX könyvben 
(nyomatú Pesten Trattner Mátyás’ betűivel 1791. 4r. 
3841. XXI. rézmetszvény.) ismérteté,még is véleménye
inkkel úgy vagyunk, mint zsebóráinkkal — mindenki 
sajátjával ta r t; mellyik Mathuzalem szakasztja-fel ré
teges szemfödeleit azoknak, mik e’ városban ’s vidékén 
valaha történtek? Szinte h a r m a d  fél  e z e r  évig vi
szik fel íróink Szombathely’ eredetét „Sabaria“ név alatt, 
’s ez időhöz képest egy ember- élet minden tehetségi
vei együtt nem gyermekikor é? Az valóban! ’s im e szem
pontból! csecsemőségem okozza, hogy én a hajdanit alig 
érintve, csak a‘ Magyarok alatti Szombathelyt rajzo
lom. A’ tudós meg fog engedni a’ gyengének, tudván, 
hogy mindenki csak ereje szerintgazdálkodhatik..

Szűz volt még Pannónia, ’s Európa’ földe is a’ 
magyar nyomdoktól, midőn Krisztus’ születése előttVI. 
századdal Galliából származott b ó j o k  telepedtek-le e’ 
vidéken. Az idő' orsajának vékonyra eresztett történeti 
fonala után, ezekről tudjuk, hogy fészkük — mellyetsok 
viszontagság közt rakosgatának, már Krisztus’ szü
letése előtt lehullott Pannónia’ párkányáról — elpusz
tult. Roma, a’ hóditásvágytól teherbe esett Roma, a’ 
meggyérült b ó j o k  közé idővel pannoni gyarmatait szü- 
lé. Azok ugyan (t.i.a’bójok) vérszemre kapván, több ízben 
akarák lerázni az igát, de pattogásuk torkukra forrott’s 
Szombathely először romai á l l o m á s  (Statio), hol lé
giók szállásozíak— egyben 6100 gyalog, 726 lovag 
számiáltatott (L. Flav. Vegetiust de re militari); — aztán 
G y á r  m at (colonia), hova csupán Tiber cs. alatt 30,000 
romai költözött; végre felső Pannónia’ f ő v á r o s a  lett. 
Sok történt ebben. Itt választatott császárrá Sept. Severus; 
itt mulatott nagy Konstantin s’ ugyanitt hozattak törvé
nyek. Ez volt Ouirin’, Rutill’ ’s társai’ vértanuságának, 
ez a’ híres sz. Márton püspök’születésének ’s annyi je
les műnek helye, mellyekre, mint alább látamljuk , nem 
lehet vissza nem térnünk; mert igaz,hogy az ötödik század’ 
elején e’ római provincia’ napja is 'leszállóit— de egy
kori dicsőségének sugára még jelenleg is a’ felfödözött 
régiségekben földszinre derül. A’ h u n n o k lettek itt 
ezek után urak. Ott gyarmatolt Bendegucz vagy Mund- 
schuk keleten a’ mai Moldvában. Aetius, a’ romai szö
kevény vezér, nála keresett és talált menedékhelyet; 
benne pedig a’ hunnok hadtanítót nyertek. Fölkelt E t e l e ,  
kibe apja halálos hörgései közt is romaiak elleni gyülöl- 
séget lehelt; lépte mennydörgés volt, ’s hire csapás nél
kül is hódított. Ez időn a’ s z o m b a t h e l y i  polgárok 
közül, kik elillanhattak Olaszországba, nevezetesen: 
Aquileába és Ticinumba (Papia) vonultak. Ezek a’ vá
ros’ lakosival összeolvadtak, azok az aquileabeliekkel 
később a’ v c l e n c z e i  köztársaságot alapíták. Szóval:
°J Ezen nevezetek közül legrégibb a’ latin — aztán a’ magyar , miről az

el»ő oklevelekben előfont utó , h e l y  végzet kezeskedik, a’ német 1401-
dik körüli békekötésben említetik először. Olv. Schönvizner : 1. K. 1.
fej.; ott „Kimarorubath“ magyar nevezetet is lelendsz.

a’ hunnok, akárJafettöl — (Oláh Nie.Hung.c.4.) akár, 
mint Jornandes költi, (de rebus Geticis c. 24.) ördö
göktől (!?) .származtak, magoknak O d i n ’ kardjá
val roppant hazát alkottak. De Etelét, (k i, bár milly 
szép „Räuber, Kerl“ ’s t. e’ féle nevet ragaszta reá Schlő- 
tz e r, ha német v. keresztyén lesz, talán az ismert vi
lág’ legelső hőse lett volna; olv.Fessl.) Hildegumla a’ 
német Judit, menyasszonyi ágyában szájába kést ver
vén s aztán orr-vére’ megindulását hirdetvén, megölé. 
Utóbb a’ testvéri egyenetlenség összeomlasztá a’ rop
pant hunn-alkotmányt.

A’hunnok” s a’ 455dikinagy földingás’ ereje meg
rázván , sőt ugyszólva egészen eltemetvén S z o m b a t 
h e l y t ,  kisebb körbe szorult össze, de ismét mostoha 
időkre; mert e’ korban egyik nemzet tátott szájjal sie
tett a’ másik’ felfalására. Nem sokat alkudoztak , min
dent erő mért-ki, és szemesé volt a’ vásár. A’ g o t h o -  
k a t lomha g e p i d á k ,  ezeket a’ hosszu-szakálu 1 on- 
g o b á r d o k tolák odébb. 568—8 14ig a v a r o k ,  aba- 
rok, torkok * ) Kr i s  khán’ vezérlete alatt (mintegy 
húszezer háznép) vándoriának Európába. A’ hatalom’ 
gazdagság’ ’s fényűzés’ nagyobb fokára Krisztus’ szüle
tése óta (a ’ romaiakat kivéve, mert ezek a’ hunnokkal 
megmérkőztek) egy nemzet sem lépett. így p. o. a’ 
t u r i n g i nép Bonifácz keresztyén térítő’ tanítására csak 
azon föltét alatt ismeré el Krisztus’ istenségét, ha en
nek nevében kezeskednék, hogy az avarok’ igájától 
mentiek lesznek. A’ keresztyének előtt is olly rettentők 
voltak, hogy mielőtt azavarok ellen táborba szállnának, 
körmeuetet (processióf) tartottak, áldást kértek papjaik
tól, ’s mintha búcsúznának az élettől, halálos ellensé
geiknek is megbocsátottak. (Olv. Fessl.) Azonban N. 
Károly alatt, ki birodalma’ határit a’ Rábczaig terjesztő, 
lassú sanyar dönté meg a’ hirtelen nőtt avar nagyságot, 
’s Szombathely a’ sóvári (salisburgi) püspökséghez tar
tozott. ***)

Pannónia 900 év körül m a g y  a r-vezéreket, az
tán királyokat kezde uralni. Azok alatt Szombathelyről 
semmi különös, mert ámbár n. Ottó legyőzé Taksot 
(9 5 5 ) , de miután a’ békealkuban a’ keresztyén tanítók
nak a’ magyar honba történhető szabad menetelük tár
gy aztatik ; — miután Fridiik a’ salisburgi püspök az 
érsekséghez tartozott pannoni helységeket (mellyek közt 
Szombathely is említetik) VI. Benedek pápánál vissza
adatni kéri; — miután maga Illik Otto is csak a’ Cetius 
hegyén nyomá túl a’ magyarokat, igen hihető, hogy 
S z o m b a t h e l y ,  vezéreink alatt, mindig hazánkhoz 
tartozott, ’s a’ szomszédok csak meztelen igényeiket 
emlegeték oklevelikben. — Az bizonyosb, hogy sz. 
István magy. király 1009— 1035 közt Szombathelyt az 
általa már előbb alapított győri püspökséghez kapcsolta, 
mellyet oklevelek szerinti 71 főpásztora egész 1783- 
dik évig birt. —

’S im’ ezeket előrebocsátva kezdem a’magyarok alat
ti S z o m b a t h e l y r ő l  több folytatásban történendő ér
tesítésemet.

a) A’ VÁR ÉS VÁROSRÓL RÖVID VÁZ0LAT
(A J  és X  Ild ik századi) István elhunyt. Péter, 

Aha és I. Endre alatt belháborúk dúltak. Részt vön min- 
denikben S z o m b a t h e l y  is, kivált midőn Aha és 111- 
dik Henrik közt vidékén zörögtek a’ fegyverek. Ennyi 
idő és 15 püspök ha virágoztatá is állapotját (A I l l i k  
századé) 1241dikben a’ tatár-csorda megsemmisítő, mert

*) Etry nemzetet «eni ruházott-fel annyi nevezettel a’ történet, mint e/.t;
Utigu , Kutigur , ’s a’ t,

***) Kr. •/.. után 70üilik év körül a’ spanyolhont ostromló arabok által jött 
Európába a' himlő;— SOOdikban Harun-al-Rasid bagdadi balita N. Ká- 
rolynak egy órát kulile ajándékba; első, mellyet Európa látott.
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Rogér és Boiifin (c. 30. Dec. II. Rer. Hang. Libr. 
Vlfl-l szerint: ez a’" Dunán átkelvén, felső Pannóniát 
tűzzel-vassal pusztítván S z o m b a t h e l y t  is össze- 
roinos'tá. „Sabariam diruerunt, divi Martini pátriám: 
nullum vicum intactum dimisere.“ — A’ tömérdek áldo
zatok közt: M á t y á s  esztergami metropolita , U g o- 
1 i ii kalocsai érsek, Ilik G y ö r g y  győri, és R a j n ál d 
erdélyi püspökök említtetnek. — (A’.IV ik század.') T i- 
z e n n é  g y  píisp. alatt S z o m b a t h e l y  romjaiból is
mét felőlük, ’s IHdik Kálmán alatt 1360bau mint vá
ros (civiías) a’ már előbb létezett kórházból idomított 
kolostorba v. zárdába sz. Ferencz’ szerzeteseit beigtatja. 
(X V dih  század.) Oklevelekben 1407ben említetik 
Szombathely’ vára (arx Ilik János püspök t. i. adó 
iránti alkura lépett a’ városbeli polgárokkal. Ezek , min
den egyéb adózás’ eltörlése mellett, 200 arany éven
kénti fzetésre kötelezek magokat, amaz, többi közt, 
azon szabadalommal ruházá-fel őket, hogy ezután 
ne a’ várnagy (non a’ Castellano Eppali, seu a’Prae- 
fecto Arcis Sabariensis), hanem tulajdon tisztjeiktől Ítél
tessenek ’s a’ t . ; 1451dikben a’ Czileiek és Ulászló ki
rály közti alku nevezetesig. Ulászló Várnánál sírba szál
lott. IHdik Fridriktől rákosi követeink a’ gyermek-királyt 
’s koronát hiába kérik vissza. Ezért a’ halhatatlan Hu- 
nvady János ország-kormányzó 144(>ban Szombathely 
mellett táboroz. Innen inté a’ bécsi tanácsot, hogy Frid
iiket ne pártolná , ha az igaz ügy kardra kelend el
lene. A’ válasz ingerlő lehetett, mellyre aztán toll he
lyett a’kard’markolatját ragadó, és Ujbécs’ tájékát meg
rovó kézzel felelt hősünk. 14í)0bena’ szombathelyi vár 
Maximilian’ kezére került; a’ püspöki hajdúk kiverték 
ugyan belőle a’ német katonákat, 's 78at elfogtak ; de 
végre győzött a’ nagyobb erő. A’ következett évnek sz.
l.énárd napján tartatott pozsonyi szerződése a’ győri püs
pöknek ismét visszaadá. (Folytatjuk.)

E m J b e r b e i r a t  é s  y y i t l i i l ö .
{Élet után raj zott képek. .4 ngolftul.)

í. Kép. Januári hideg éjszaka volt. Csak kevés 
gyalog' ember mutatkozott a’ fejdelmi lakváros’ utczáin. 
Á’ lomhán elhúzódó folyamot sűrű jégtömegek boríták. 
Zordon szél süvölte éjszakkeletről, ’s éles jéghideg csók
jával megdermeszte mindent. A’ székesegyházi Torony
óra tizenegyet ütött, ’s hangja reszketni ’s elhalni lát— 
szék a’ jeges légben ; de figyelmesen hallgatott ütésire 
egy a’ folyam’ partján fiihoz támaszkodó alak ’s kétség- 
beesetten nézett a’ nyilványos börtön’ magas sötét 
falaira , mellyek , mint saját balsorsa, borzasztóan emel
kedőnek az éj’ rémes árnyiban. — Nő-alak volt. Az 
óra-ütés’ tompa hangjára a’ némber megrázkodék; ’s 
odébb tántorga, de újra megállapodott. „Cskk három hét 
inult-el — nyűgéit szorongó kebellel a’ szegény nő — 
csak három hét azon hosszú-hosszú évből, mellynekle- 
folyta után ót újra láthatom! ez évnek végét én nem fo
gom megélni, — érzem, hogy nem élhetem-me**!“ — 
8 ócska szűk leplegébe burkolózék, mert a’ szél csi- 

posebben uvolte. Nyomorú, silány öltözete alul gyer- 
mekuyoszorges hallatszik vala; hiába iparkodott Jecsöu- 
desitin ot , a kisded’ kínjai csaknem megrepedték anyai 
szi\e . ,,i int segítsek rajtad, szegény gyermeki — 
K -Jf JajVeS1Zeke,f ~  *ell fagynod; lásd -  én 

1 J, .a^*\° ’ n,1111̂ a j®??’? — ah hogy segítsek magun- 
!/T'i i i *ef e^esz ,,aP — s uincs mit adnom neked táp- 
a f  u ' ^ az a»ya itt erőnélkül rogyott-le az utcza-

szogleten , s álmotlátszék keresni. Hasztalan! ő hirte- 
cn fékeit skialta: „0  csak találkoznék emberbarát, ki

)  E vartól Schönvim er' 1. K . 2 lápján olvastiaini : „V eh is tio r altéra  
(a rx j Jaurineiuinm  quondam diverticulum v a l l ó  f o i « i » q » e  o l i m  
e o m ni u n i t a  , hódié(1791} undique pcrvia e t brevi i n rudusab itu ra .,s

szomorú történetemet hallani s engem gyavnolitni kész 
volna , úgy még jóra fordulna minden. Szívszaggató búm
mal tehált vínain kell, ’s kétségbeesnem itt a’ börtönfalak 
előttsem szabad, mellyek férjemet, gyermekem atyját, 
fogva tartják.“— Most odébb ment, olly gyorsan, mint 
gyönge ereje eng'ede, ’s a’ legközelebb utczasarokhoz 
ért. Egy eleműit férfi haladott-eí mellette , kit meleg-bun
dája igen jól védett a’ hideg ellen. Mind a’ mellett is terhé
re volt a’csipős szél; köhe ^selni kezde ’s kénytelen volt 
megállapodni. Félénken közelített hozzá a’ szegény ném
ber: „Kedves , jó úr! — imígy esengett — tekintsen em- 
berbarátilag két szerencsétlen teremtményre, kik hajlek 
nélkül bujdosnak e’ hideg dermesztő éjben.“ —■ A’ me- 
legbundás öreg úr nem felelt, hanem útját folytain; a’ 
szerencsétlen nő minden erejét egyesítő, ’s jajgatva 
nyomon követé őt. Az élemült úr kezével inte , hogy 
távozzék nyakáról, ’s ne alkalmatlankodjék neki. Végre 
megállt a’ nő, ’s mélyen felsohajtva nézett a' márvány- 
szívü ember után, ki öt visszautassá. Az agg férfi egy 
ószerü épület’ ajtajához é r t; meghúzta a’ csengetyüt. 
De mielőtt az ajtó megnyílt, a’ kétségbeeséssel küzdő 
némber újra mellette volt. ,,A’ megváltó Istenre kérem 
—-könyörgött — szánakozzék rajtunk, kedves úr ! nincs 
menedékem , éhezünk ; — szánja-meg itt e’ boldogtalan 
gyermeket!“ — ,„Hordd-el magad4“ — kiáltott az agg 
mogorva férfi. — A’ nő letérdelt előtte ; a’ férfi gúnyo
san mosolygott. ,„Csupa hazugság ’s ámítás! ismérlck 
gonosz had!‘“ düunyöge, ’s másodszor is megránt» a’ 
csengetyüt. Egy agg szolgaleány felnyitá az ajtót. 
,„Margit — szólt az öreg úr a’ házajtón beléptekor - - 
e’ koldús asszonyt be ne bocsássd !‘“ ’S az ajtó legott 
bezáraték. Másnap reggele’ ház’ lépcsőin egy szegény 
némberfe akadtak, ki gyermeket tartakarjain. M i n d 
k e t t ő  m e g f a g y o t t .

Ií. Kép.  Langy tavaszi reggel volt ; a’ gyümölcs
fák teljes virágzásban diszlének ; a’ madarak vígan cse
vegtek a’ bimbózó tövisbokron ; egy csinos mezei ház’ 
ablakai nyitva álltának, ’s az ajtóbul egy deli-arczu 
fiatal fé.fi lépett-ki, a’ szép hüves reggel’kéjeit élvezen
dő. Szolgáját magához inté, pénzt ada kezébe, ’s meg- 
hagyá neki, vinné-el azon halászember’ szegény özve
gyének , ki néhány nap előtt életét veszté foglalatos
ságában. Azután kertészéhez ment ’s „no's, meg vagy 
elégedve sorsoddal ?“ kérdé tőle nyájasan. —- ,„Hogy 
ne volnék, nemeslelkű úr!— válaszolt a’ kérdeztetett 
— áldani fog'om, míg élek, azon napot, melly ide ve
zérlett ; ha Ön nem könyörüle rajtunk, én ’s családom 
éhen haltunk volna meg !“4 Az ilju emberbarát azután 
egy könnyű csolnakba ugrott, ’s vígan .evezett a’ folya
mon lefelé ; utóbb kedvenczlovára ü lt, a’ közelfekvő vá
rosba nyargalt, egyik legnépesebb kávéházba ment, ’s 
a’ nyilványos lapokban nem politikai híreket keresett, ha
nem hirdetményeit az ügyeiögyottaknak , kiken segíteni 
legfőbb öröme volt. — így tölté a’ fiatal emberbarát if
júsága’ több éveit , sőt férfi korának első éveiben is 
jóltevöség volt legkedvesb foglalatossága. Meg levéli 
győződve, hogy nemes einberszeretete köz mélTánylás- 
ra talált, úszott a’ boldogító érzelemben, hogy jótet
teinek magva az általa megszabadítottak’ szivében a’ 
hála’legszebb gyümölcs! vé viruland; kecsegtetéaz édes 
reaiény , hogy azon áldozatokért, miket az emberiség
nek tett, ennek hálájában leli fel jutalmát. — így vesz- 
tők-el őt szemeink elől. — — E ’ fiatal emberbarátot 
uy, '^ .^ tcko11̂  kedélyével megtaláltuk újra azon kemény- 
szuü s meleg'bundas agg* férfiban, ki a’ jéghideg téli 
éjszakán ajtajától eltaszítá gyermekestül a’ boldogtalan 
ehezo anyát. — Gyakori csalódás ’s élettapasztalások 
okozak e’ szomorú változást.
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H á tira t , tlr. Spécz’ kérelmére.
Az „Orosz-század1“ 99d. számában dr. Spécz 

„ k é r e l m e t  i n t é z  a’ m a g y a r  c h e m i k u s o k -  
h o z ,“ mellyre ha én , mint ő „a1 chemia' r. tanítója, 
az erlangeui, görliczi’s müncheni tudós társ. tagja, t. 
Nógrád és Borsod vármegye’ tbirája“ volnék, ezen egy
szerű hátiratot tenném: ,,a’ folyamodó kérelmétől elmoz- 
dítatik.“ Mert kérelme olly zavart ’s önmagának an
nyira ellenmondó, hogy értelmét kivenni néhol alig, 
néhol pedig épen nem lehet. — De minthogy illy fé
nyes czimek’birtokában nem vagyok , kötelességemnek 
érzem okaimat elősorozni , mert puszta állítások — bár 
kitől jőjenek—tudományban hiuni-kötelező erővel ut-m 
bírnak.

Spécz ur az első tételben, úgy látszik, kívánja 
a’ magyar vegytani műnyelv’ kifejtését, mert „mégnem 
idő után észrevételeit közleni“ óhajtja , ’s ezen kivá- 
natát, a’ kérelem’ folytában is, uj szavak’ ,,k o h o 1 á s á- 
v a l “ ’s javaslatával tettleg is igazolja: nagy követke
zetlenséget árul-el; midőn ugyanezen tétel’ második fe
lében azt kéri, hogy ,,a’ s z á z a d o k i g  s z o k á s b a n  
l e v ő  j ó  c h e  m i ái  k i f e j e z é s e k  h e l y e t t ,  ú j a 
k a t  ne ko h öl j  unk“,mert valljon gondolhatni é vegyta
ni münyelv-kifejlést műszó-alkotás nélkül? gondolni pedig 

Tlem a’Hieroklesz’gxoAagixog-a’ gondolatja é, ki fogadást 
tőn, vízbe addig nem menni, mig úszni nem tanult. Ha pe
dig nem kívánja a’ magyar vegytani nyelv’ kifejlését, is
mét következetlenség, ennek alkotásában tenni javas
latokat, ’s uj szókat „k o h o l n i“ , de „mellyek azonban“ 
ön értelme szerint „a1 régieket nemcsak ki nem pótol
hatják, de azoknak még hamis értelmet is adnak.“ 
Ezen utolsó tételre szükséges megjegyeznem, hogy 
ez a’ magyar vegynökökrc (chemicus) ráfogás ’s 
kétszeresen hamis állítás.— 1) Hamisan állitatik, hogy 
a’ magyar vegynökök uj szókat, — a’ régieknek 
hamis értelmet adókat — koholnának , á 11 a 1 á n y o- 
s a u a’ vegytani műnyelvekre nézve ; meghagyják ők 
a’ századokig vagy századok-óta fenállót a’ tegnap fel
találtig. Említsen Sp. úr csak egyetlenegy példát, hogy 
az idegen nemzetek’ vegytani nyelvébe a’ tőstörzsökös 
görög oqupv a’ görög-latin Cyanureturn ferri, német, 
latin, görög rothe praecipitat hydrargiri, antimonium,wis- 
muthum, tungsteuiuin, zincum, c—vagy kobaltum ’s a’ t. 
zagyva kifejezések helyett csak egy magyar vegynök 
is újakat „ k o h o l t “ volna; sőt mi több, meghagy
ják ők, az idegen vegytani nyelv’ számára, a’ közép
kor’ lana — sperma philosophorum— draco mitigatus, 
aquila alba, laudanum ’s a’ t. képtelen kifejezéseit, 
de őrizkednek általvinni nyelvükbe, mert a’ Theophras
tus Bombastus Philippus Aureolus Paracelsus ab Ho
henheim1 korát bélyegző kifejezések, csak évtizedeket 
élt ’s most serdülő literaturánknak, higyje - meg Dr. 
ú r , nem szolgálna díszére a’ XIXik században. — 
Azonban ama’ „sz  áz a d ó s s á g g a l “ sincs mit kér
kedni ; mert kik a’ vegytannak csak első elemibe ik- 
tatvák is , tudniuk kell, mikép a’ rendszeres ’s alapos 
vegytan 1771 ben született, azon napon, mellyen a’ 
jeles Lavoisier a’ savitót megismérteté, mikor ’s kik 
fogják tehát még csak százados ünnepét is ülhetni ? ! 
8.} Nem igaz: hogy ,,a’ s z á z a d o k i g  s z o k á s 
b a n  l e v ő  ( k ü l ö n ö s e n  magyar) jó  c b e m i a i

k i f e j e z é s e k  h e l y e t t  ú j a k a t  k o h o l n á n a k “ 
mert egy „Chemia’r. tanítójának”—ki a’ vegytani ma
gyar nyelvre nézve „észrevételeit“ is közli — tudnia 
kell: mikép ts Kovács Mihály úr ((kinek a’ magyar 
orvosi literaturára nézve érdemeit nem tagadhatni) volt 
első, ki 1807ben — tehát nem századok előtt?—adta- 
ki a’ Green - irta vegytant „Természet’ titka“ czim 
alatt; ’s ő a’ derék ősz nem haragszik a’ „viztárgy“ , 
„dárdafény“, “farkasnyál“ ’s a’ t. nevezetek’ változtatá
sán, mert Iogicátlanok; ’s rendszertelenségüknél fogva— 
mint a’ német’ utánzásai — enyészetüknek magvát ma
gokban hordozók , ’s minden további kifejlüdhetést ki
zárók. De lássuk a’ felhozni bírt egyes példákat.

Nem tetszik dr. Spécznek a’ „ v e g y t a n “ szó, 
mert „ é r t e l m e  h e l y t e l e n “ ’s nem pótolhatja a’ 
„ c h e m i a “ szót. Igaz é ez ? vizsgáljuk, ’s a’ mit 
jónak találtunk, tartsuk meg! — Határozzuk - meg: mi 
a’ vegytan? ez a’ testek’ alkatrészeiről szóló tan 
(Scientia partium constitutivarum corporum). „C h e- 
m i a“ tészen valami feketét; igy nevezték az egyip- 
tusiak fekete földjüket; Synesius az Vd. században a’ 
fényt (pupilla) nevezte így; más szómagyarázók sze
rint teszen titkot. Nem felel hát meg a’ nevezet a’ 
határzatnak, mert nem fejezi ki azt, mit kifejeznie kel
lene. Spécz úr a’ magyartól ezt nem kívánja, hane m 
hogy fejezze-ki a’ synthesist és analysist; de ha ö 
„c h e m i a’ r. t a n í t ó j a“ tehát tudnia k e ll: mikép 
synthesis, analysis nélkül nem történhetik, ’s ekkora’ 
v e g y t a n  (doctrina mixtionis) megfelelend a’ Dr’ 
elvei szerint kívánt „ c h e m i a “ eszméjének. Miért ne 
élnénk hát a’ jó régi rósz , de szokás által sauctionált 
„ c h e m i a “ idegen szó helyett újabb de nemzeti ’s 
némi részben bevett v e g y t a n  nevezettel ? T. Kere
kes Ferencz úr is (kinek bár nyomos de nem inéltány- 
lott szavai még eddig kevés viszhangra találtak), aján
lott a’ „ c h e m i a “ helyett „b o n t v e g y i t“ szót; ez 
már csak ugyan kifejezné Spécz úr’ eszméjét: de 
mit gondol mind ezzel dr Sp.; neki inkább az baja, 
hogy ,,a’ jó  r é g i “ helyett mással, rosszabbal élünk; 
hisz a’,,jo réginek ’s századosnak“ nem a’ „rósz“ ellen
tétele ?

Ki kel dr. Spécz a’ „h a m a g“ szó ellen ; ’s 
joggal é? itélje-mega’ gondolkozó olvasó. K a l i  (al
kali vegetabile, növény - égvény) aráb szó, tesz meg- 
égetettet; ’s mi a’hamu ? nem megégetett, elham-vasz- 
tott növény-maradék é ? a’ ham-gyökhöz vetjük a z a g  
ragot, melly elvünk szerint olly állapotot fejez-ki, mi
dőn a’ savitó (oxygen) tökéletesen egyesült az elem
mel, itt hamanynyal (kalio) ’s lesz h a m - a g ,  melly 
nem egy-értelmű é a’ kálival? ’s valljon nem a’ ma
gyar hamag mellett harczol é a’ „Potasche“ cineres 
clavellati ’s lixiva kifejezés is? mert a’ hamag készül 
a’ növények’ küugzandó hamvaiból. Igaz, a’ re- 
pő (pteris) és savar (salsola) foglalnak magokban 
szikagot, kivált aT sós - tavak’ ’e tenger’ partjain ter
mettek ; de nincs é még ekkor is hamag jelen , bár 
nem elökelőleg, (praevalenter) Ts a’ felszívott bőszikag- 
olvadék nem tehet é változást alkatrészeiben a’ nö
vénynek ? Ellenkezőt hinni annyi, mint az ezüsttől ’s 
higanytól megtagadni, hogy nem ásanyok , mert az 
emberi életműbe felvétetvén, ott lerakodva magokat 
világos jelekkel nyilványitják.—
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A' s z i k a !í  #) mért nc pótolhatná a’ nátront? 
( Görögül írni nem elég:, on végzetet vetve a’ szavak 
uián ; ’s ha csakugyan görögül akarja vala írni, kell 
hogy irja nitiou-uak se’ ,.s z á z a d o k i g “ álló zavart) 
Dr. ÍSp. azt feleli: nem; mert ,,a’ s z é k - s ó  á l l  
s z é n s a v a s ,  k é n  s a v a s  és s ó s a v a s  n a t r o n -  
b u 1.“ Ugyan úgy é? miért neveznék hát sziksónak, 
ha a’ szik (ag) mint ally savakkal nem volna egye
sülve. Itt u’ s z i k  gyök—\s ezt nem ,,a' l e g ú j a b b  
m a g y a r o k “ nevezték igy, hanem azon régiek, kik 
a’ szamarat szamárnak, a’ lovat lónak nevezték ; az 
ag  itt is rag , mint feljebb; ’s szikag est nátrium 
0« nem natronium) cum oxygenio , nem pedig szén
savas szikag (carbonas natri) mint azt dr. Sp. elég 
szerénytelen ’ magyar vegynökök’ rovására állítani. 
Mi ,,a’ székag mintegy széksónak létjele, annyit is 
jelenthet, mint hashajtó (princípium purgans)“ megjegy
zést illeti, ez igen furcsa; mintha biz a’ magyar szék 
egyértelmű volna a’ translatitie vett német Stuhl — la l! 
’s nem hallotta é Sp. úr—ha ugyan medicináé dr. — 
magyar betegeitől: hogy kemény széke van, mert tölgy 
vagy fenyőfa? megenged reményiem Doctor ur, ha ,,jó 
régi“ törzsökös szavunkat itt felhoznom a’ szemérem 
eltartoztatand; azonban catartinat princípium purgans-t 
még eddig a’ sziksóban egy vegynök sem talált. — 
A „ h u g y a g “ szót mi nem használjuk „ a m m ó n i 
ák" latinul mondva: a m i n o n i a c u m  helyett; mert 
ekkor tehet, ’s az orvosak értenek is alatta mézga- 
gyantát (gummi resina ammoniacum) , hanem „a in
ni o n i u m helyett, melly egészen más, mint az „A m 
m o n i a c  u m“ értelme; ’s ki latinul ért, tudnia kell: 
miként az „ i a c u s “ végzet jelent valamiből valót, itt 
aminoniacus-aúm, ammóniámból valóp.o. Salammoniacus 
ammóniámból való só. Bár a’ „ h u g y a g “ szó, mint 
megjegyzi, rósz ’s inkább jelent uricum-ot, de szag, 
alkat részek , mindkettőnek egy anyagból történt ké
szítése , sőt az uricumnak későbbi feltaláltatása nem 
menthetik é a’ botlást ; — mert hisz a" magyar vegy
nökök sem infallibilisek ’s az eddigiek szerényebbek 
voltak, sem hogy ezt merészlették volna követelni, 
és még „nem i dő  u t á n “ segíthetünk rajta, csak 
ne tolja nyakunkra azon idegen mézga-gyantát; vagy 
ha görög, homokot vagy Jupitert jelentő „ a m m ó n i 
ák" szót.— Nevezhetnék b ű z a g - n a k ;  meg kell je
gyeznem, „ a g “ végzettel csak az analógia' kedvéért, 
mert savitó nincs benne, ’s mint ásany (metallum) nem 
jön elő, hogy savitatot (oxydum) képezzen: mert al
kotó-része gyűlő (hydrogen) és fojtó (azoum), azon 
részek , mellyek minden, rothadásba átmenő állati rész’ 
bűzénél előjöttek ’s épen ezen folyamat alatt készül az 
ammonium, 's azon szúró, erős bűz nem más, mint am
monium. — A’ e z u k r o t  n á d m é z n e k  a’ vegy
tanban csak nevezték, de most már nem ; hogy pedig 
meggyőződjék dr. Spécz, olvassa-meg az orvosi-tárt, 
mint az orvosi vegytan’ ’s igy más vegytannak is ma
gyar organonát, 's azok, kik b. eml. Schuster J . urat ké
sőbbi éveiben hallgatták, bizonyosan nem fogják nevezni, 
'lan nekem sem leend „ t i l a l m a s “ a’ ezukor „s z á- 
z a d i" czikkröl szerény „ é s z r e v é t e l e i m ’“ köz
leni. Ugyan is a’ dr. Sp. által adott határzat hibás: 
mert a jegesedesbe (cristallisatio) és langba (alcohol)

*) Nem pedig szőkas: ezt csak kevéstől — ’s azt sem 
védnököktől hallhat»; egész alföld, hol seprik, 
szik-sónak híja ’s{ ha tudományos nyelvben szólani 
akar, üssön tel legalább egy pár gyógyszeres érte
kezést. — *

való áltmenetcl nem álíalányos characterei a’ ezukor- 
nak; mert a’ mennyi tisztátalan ezukor csak van , egy 
sem jegesedik, még is hogy ezukor , ezt tölök dr. Sp. 
megtagadhatni nem fogja: valamint a’ tiszta ezukor- 
olvadék élesztő (fermentum) nélkül, borpezsgésbe — 
tehát langba — áltinenni soha sem fog. — Hibás, egy
szersmind igen merész állítás az, hogy ,,a’ m é z b e n  
e z u k o r  n e m t a 1 á 11 a t i k ;“ van , bár nagyobb ré
sze nem jegesedé ezukor. Ezek szerint minthogy hi
bások a’ dr. Sp. által felhozott characterek, hibásnak 
kell lenni az ezen alapra állított, szőrszólhasogató 
különböztetésnek is , melly sem latin, sem német, sem 
más vegytani nyelvekben elő nem fordul, mit a’ muco- 
sacharum , Traubenzucker, sacharum lactis, általa is 
felhozott nevek’ példáji igazoljanak. — De valljon a’ 
két magyar haza’több vidékin— eredetétől vett — hasz
nált „ n á d m é z “ nevezetteli élésre nem jogosíthatta é 
a’ szokás t.Kovács Mhály urat? A’ méz nemcsak a’ 
méh által készített m el-t, hanem más minden édessé
get tesz a’ magyarban, mint: macskaméz (succus ar- 
borum dulcis profluens. L. Párizpapai) — Dioscurides 
is e’ szavakban „e s t  a l i u d  m e 11 i s c o n c r e t i  
g e n u s  in á r u n  d i n é t  i s ,  q u o d g r a e c i 
a p e 11 a n t“ a ezukrot: mel-concretumnak nevezi; nem 
mindannyi bizonyítvány é , hogy a’ ezukrot mézből 
származtatott szóval helyesen ki lehetne tenni.

Berekesztésül, hogy hosszas ne legyek, Spécz úrral 
arról: valljon a nemzeti nyelv’ mű- ’s tudománybai be
hozatala hasznos é ? nem vitatkozom; e z , mennyire 
üdvös, rég eldöntött ’s bebizonyított dolog. — Véleményem 
—’s velem együtt többeké—ez : tisztítsuk a’ műnyelvet az 
élő ’s holt nyelvek’,zagyvalékétól, nem pedig hogy azokat 
mégáltalültessük; mert ha azt teszszük, úgy nyelvünk va
lódi Bábel leend, ’s kérdem dr. Spécz u ra t: megértendjük 
é egymást, ha egyik aráb, másik német, harmadik latin, 
negyedik svéd , ötödik görög, hatodik franczia ’s a’ t. 
szókat hozand elő ? ! Alkossunk még most literaturánk’ 
fejlődő korában legalább gyökre nézve ismert műszó
kat, jobbítsuk a’ rosszat, „in é r t  ez  s o h a  s e m t i- 
1 a l m a s “, de egy két hibáért az egészet ki ne irtsuk, 
így tehetünk majd szert egy magyar vegytani nyelvre, 
mellynek alapját, b. eml. Schuster J . úr szint olly éles 
észszel, mint szerencsés tapintattal tette le ; ’s mellyel, 
következetességre nézve — bátran merem állítani — 
egy európai vegytani-műnyelv sem fog mérkőzhetni.

Em léuyi li.

Nevezetes fölfedezés.
W. Jankovich Miklós, — kinek vizsgálódása ’» 

tudós megfejtése által az egyiptusi készitményü „e g y  e- 
d i i b r i k ;  Be ne  m a g y a r  v i t é z ’ é k e s s é g e i ,  
’s ezekkel B e r e u  g á r  c s á s z á r ’ e d d i g  i s m é- 
r et 1 em p é n z e i ,  a’ magy. tud. társaság' évkönyvei
ben , 1 8 3 3 -1 8 3 5 . közrebocsáttattak; ki L. Aurelius 
Verus császár' idejében viaszszal - bevont fatáblákra 
írottTrypticonnak, ezen, diplomatikai tekintetben legré
gibb emléknek, mellyben alburnumi (abrudbányai) 
aranybányászok’ részére Kr. sz. u. l(»Ok. esztendőben 
kiadott szerződés foglaltatik, eredeti példányát bírja; 
kinek csüggedetlen fáradozása által Vespazián császár' 
jeles réztáblái, mellyeknél nagyobb ’s teljesbeket 
még a’ tudós világ nem ismér (Tabulae Ilonestae Mis- 
sionis Militum Romanorum) a’ magy. nemzeti múzeum, 
ba ö cs. k. fönsége’ pártfogásából jutottak — most 
legközelebb ismét szerencsés leve azt, mit ö első 's 
folyvást vallott, bővebben bebizonyítani, megczáfol-
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ni t. i. azon állítást, hogy magyar hazánk — a’ hajdani 
műveltség’ tekintetében ’s feumaradolt remek - em- 
lékiben , — bármelly európai nemzet’ honánál is pusz
tább classikai föld (_klassischer Boden) legyen. — Mult- 
évi nyáron Horvátországban, midőn némi nevezetes!) 
római hős’ kösírja felnyittatnék, egy, századok’ elfor- 
gása alatt már megavult, kisebb szekrény’ némelly ré
szeire akadtak. E’ szekrény, czédrusból, vagy is 
Palaestináuak honifájából készült (miből Salzburg vi
dékén ’s hazánkban is több tudós talált már különféle 
faragott Izis-, Apollo - ’s Bacchus-képeket, — defájda- 
dalom ! — magokkal elvivék); e’ szekrény’külső lapján 
kiálló azaz domború képek valának faragva, vagy in
kább kimetszve, ’s most már zöld rozsdával fedett, de 
hajdan fényes rézhártya borítá, — egészen az egyip- 
tusi művészetek’ módja szerint. Illy nevezetes emlék’ 
leírása ’s felvilágosítása időt , ’s a’ régiségekben já r
tas , — képzeletekre ’s alaptalan véleményekre útból 
félre nem térő— tudóst, hazánk’dicsősége’ tekintetéből 
méltán megkíván. — Itt miután anyagát (matériáját) , 
mellyből készült, már megemlítettük, nem lesz felesleg 
egyszer’smiudVnüvészeti képezetét,mellyHazánkra nézve 
felette érdekes, nyilványossá tennünk. — A’ szekrény
nek csak azon oldala, mellybe a’ zár helyeztetett, ’s 
többi oldaliról egy hoszabbra nyúlt ékesítő rézhártya 
tartatván fen, csupán ezekre építhetjük rövid ismér- 
tetésünket. — Ezen oldalnak, melly tiz bécsi hüvelk- 
nyi hoszszú’s hat és fél hüv. magas, egész képezete kö
zépen szalagmódra vont czifrázattal kétfelé osztatott;
— első része’ közepén, épen a’ zár alatt, ül Romának 
sisakos istenasszonya, jobb kezében lándzsát, baljában 
paizst tartva; — jobbjafelől két géniusz feléje for
dulva koszorút nyújt; — az első felett: „ C o n s t a  n- 
t i u o p o l i s “ , másika felett: „ C a r t h a g o “ felírás;
— báliéiul ismét két nögeníusz hozzája fordulva, első 
„ Ni e  o m e d i a “, másik „ S I S  C I A “ hasonló győze- 
delmi koszorút ajánlanak. A’ fölöttelévö tér csak há
rom udvarra lévén felosztva, — az elsőben igen kelle
mes idomban nyugvó Vénusz, hozzá siető két Cupidó- 
val ábrázoltatik; — középső udvarban a’ zár’ helye 
igen megrontá a’ mű’ képezetét, azonban még is egy 
álló , ’s egy fekvő személy’ részei kivehetők; — de 
az utolsó udvaron levő ábrázolat ismérhetleu. — Más, 
valamellyik oldalról 1 ehámlőtt, ’s épen fentartatott 
hártya-ékesség, kettős szalagfolyamban, előadja a’ Ba- 
chus’ tiszteletét jelentő rajzokat, domború v. is kiemelt 
képezetekben , t. i. szőlögerézdeket, szőlöleveleket, ’s 
ezek közt oroszlánok’s leopárdok által marezongolta- 
tását a’ szelídebb állatoknak, valamint küzdéseket a’ 
Centaui ussal, egy félig ember-,’s félig négylábú állat
tal. — Illy képezetek e' jeles emlék’ készültét kétség
kívül azon időbe helyezik, midőn Bachusz’ tiszteleté
ben leginkább buzgókodtak a’ rómaiak Thráeziában, 
Pannóniában ’s Noricumban, ’s a’ midőn már Kon- 
etautinápoly felépítve lévén, Roma után a’ világ' fő
városa lön; — ugyanazért e’ jeles maradványt teljes 
joggal Ildik Constantius császár’ idejébe, azaz: Kr. 
sz. u. a’ negyedik század’ közepére (330  — 360 
évbe) helyezhetjük. — Fölfedezett dicső emlékünknek a’ 
h o n i  m ü v é s z s é g ’ t a n ú b i z o n y s á g á n á l ,  még 
felségesb t ö r t é n e t i  é r d e m e ,  — nyilván bizonyít
ván , hogy a’ Hazánkban virágzott SISCIA (mostSis- 
sek) a romaiak’ főbb városai közé számláltatott, mert 
csak művészet-gyakorlásának, kereskedésének, népes
ségének ’s vitézségének lehet tulajdonítanunk, hogy 
az akkori világ’ legjelesb városival,u.m. Konstantinápoly,

Carthago ’s Nicomcdiával egy sorba, Roma mellé’ 
helyeztetett. —

Már a’ feljebb előszámlált öt rendbeli emléke is a’ 
hajdani műveltségnek méltókép dicsőítheti hazánkat a 
tudós világ előtt; még inkább dicsőitendők annak c 1 a s- 
s i k u s  f ö l d e i t ,  ha mindaz emlékek’ fölkeresésére, 
mind pedig ’s leginkább a’ már feltaláltaknak bátor- 
ságos fentartására , azoknak felvilágosítására , hirlé- 
sére, ’s a’ külföldi tudósokkal ’s bel hazafiakkal, kik 
ezt szomjuzzák, közlésére fejdelmi s országos in
tézetek ’s foganatos rendeletek valaháratétetnének. _

T*izUereszt Nanpliaban.
A’ görögök,— kik máig a’ juliáni kalendáriommal 

tartván, tizenkét nappal mindig hátrább vannak, mint 
mi, az időszámlálásban, — a’ három királyok’ ünnepét, 
vagy a’ Vizkeresztet esztendönkint jan. 18kán ünnepük, 
Illyenkor a’ főtemplomban nagy ünnepélyesség szokott 
tartatni, melly czélra a’ szentegyház előre myrthusz- 
koszorúkkal ’s czitromfa-ágakkal pompásan felékesíttetik. 
Egybegyülekezvén a’ hivek, a’ püspök egy keresztet 
szentel-meg , melly aztán virágokkal kőrüítekercsezve 
ünnepélyes járdalatban a’ tenger’ partjára vitetik. Ott 
megérkezvén a’ püspök, a’ keresztet egész erejéből a’ten- 
gerbe hagyítja ; ’s most örege ’s f atala,—’s mind az, ki a’ 
viz’ hidegétől nem irtózik,—bele rohan a’ tengerbe, utána 
a’ drága kincsnek, hogy azt ismét megtalálván, kihoz
hassák. Elgondolhatni, hogy illyenkor néha kemény 
viaskodás is van az úszók között. Szerencsés az, ki
nek sikerül e’ keresztet ismét szárazföldre hozni; a’ 
népsokaság’ tapsán k:vül még különféle más ajándékkal 
is jutalmaztatik. Ezúttal £1836) a’ járdalat a’ székes- 
templombul indult-ki, keresztülvonult az egész váro
son ’s külvárosokon, és végre megérkezett azon keskeny 
útnál, hol a’ vámház áll. Parthoz jutván, a’ szolgá
lattevő fő-papas (nem lévén épen jelen maga a’ despota 
v. is püspök) a' keresztet tengerbe hagyitoíta. Mellyre 
m’ntegy 15 görög rohant a’ vízbe, kihozandók azt. K:s- 
vártatra a’magas várerösségből 21. ál gyű süttetett-el.— 
Az-egész ünnepiség Kristus’ Jordánban történt megke- 
rcszteltetésére czéloz; és mivel itt Kristuskép nincsen, 
tehát kereszt áll annak helyében. —

Méltó itt megjegyezni : miért híjuk mi magyar ke
resztyének a’ három bölcsek’ vagy királyok’ ünnepét 
V i z k e r e s z t n e k ?  Ez onnét van, mivel pogány 
magyar eleink legelsöbb a’ göröghitú keresztyénségre 
tértek által. Már pedig a’ görög keresztyén egyházban 
ezen ünnep világszerte Krisztus urunk’ vízzel - meg- 
kereszteltetésének emlékezetére van szentelve. Utóbb 
a’ magyarok áttérvén a’ római kathoüka keresztyen 
hitre, később pedig sokan a’ protestáns vallásra: az 
ünnepnek e’ nevezetét észrevétlenül megtartották ’s 
máig is tartják.
Az „ E mi é  n y “ pozsonyi b irálójámale.

Vigasztalhatatlan fogtam volna lenni, ha a’ po
zsonyi biceps redactio előtt, miután az a’ hazának es 
magyar literaturáuak legtiszteletesb férfiam gázolt, 
egyedül magam maradtam volna meg kegyben és sér
tetlenül. így még szomorúbb sorsa fogott volna lenni 
a’ hon előtt Wilberforce - Ságomnak, mint jelenleg vau. 

'Polémiához sem kedvem, sem időm, ’s miután annyi 
sok volna tenni való literaturánkban, óhajtóm : bar jobb 
fejeink is szabadulhatnának valahara ettől! Részemről 
szükségét sem látom a’ polémiának. Munkáim kinyo
matva forognak honfitársaim’ kezükben, s eddig nincs
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okom panaszkodni kegyük ellen. Az iro becset idő s 
közvélemény edzik-meg, vagy törlik el. Hogy munká
imban számos a’ hiba, érzem és tudom, ’s azokat 
összes kiadásomban a’ lehetőségig kiigazitgatni szán
dékozom is ; de hogy sok jó is lehet bennük, onnan 
gyanítom, mert a’ szemleirónak azok még időn, al
kalmon, sőt illendőség’ mértékén kívül és felül is nem 
tetszenek.

Fáy A ndrdt {^Figyel mező.)

Iynxitás és Kérdés.
A’Prágában „Kwety“ (Virágok) cziin alatt meg

jelenő, belletristicai foglalatú hírlapban (1838, 43.
szám.) K o l l á r  J á n o s  pesti ev. paptól ez áll: ,,Pest, 
(oct. 14röl szóló levélből kivonva). Arviz-borította 
városunk, varázs erővel emelkedik romjaiból. Uj há
zak , uj utczák állnak elő , mint egykor Thebában Or
pheus’ sípja által. Morvák, tótok ’s részint csehek is 
legnagyobb szorgalommal dolgoznak, ’s a’ katonasá
gon kívül, ezeknek leendnek legkitűnőbb érdemeik az 
uj Pest felől. Magából Prágából néhány ács és kőmi- 
ves tartózkodik itten, kik templomunkat’s predikáczió- 
inkat igen szorgalmatosán látogatják, örvendvén lei
kökben, hogy Pesten a’ Józsefvárosban, egy k ü l ö n  
c s e h-t ó t t e mp l o m fog építtetni. Tót beszédet most 
szélűben ’s nyilványosan lehet hallani, az utczákon 
a’ hídon , a’ kávéházakban , a’ deákok és j u r á t u- 
s o k ’ ( f i a t a l  joggyakorlók) ajkairól, honnan e’ nyelv, 
mi elébb szokatlan volt, bátran és tartózkodás nélkül 
harsog le. N e m z e t ü n k n e k  k ü l s ő  n a g y s á g a  
i fj a i n k b a n e g y i d ő ó t a  n é m i  b e l s ő  n a g y 
l e l k ű s é g e t  ’s m a g a s  ö n é r z e t e t  k e z d  s z ü l 
ni. K o l l á r  J  á n o s.“—Közlőnek szerencséje volt épen 
akkor jelen lenni a’ n. tiszt, pesti evang. gyülekezet’ 
conventjében, midőn e’ tárgyak feuforogtak; ’s igy 
máskép tudván a’ dolgot, bátorkodik kérdezni: Hol vau 
az megírva, hogy az itteni evangelica gyülekezetnek 
ajándékozott telek csak a’ tótoké, kik a’ gyülekezetnek 
alig teszik ötöd részét ? ’s nem tudja é Kollár úr, hogy 
a’gyülekezet’ protocollumaiban az építendő templom nem 
t ó t ,  hanem m á s o d i k  e v a n g .  t e m p l o m  nevet 
visel; hogy a’ gyülekezet a közös pénztárból építendő 
templomra nézve kiköté magának, a’ benne tartandó 
isteni tiszteletet saját belátása ’s az idők’ szüksége sze
rint rendelni el; hogy a’ gyülekezetnek kifejezett aka
ratja ama’templomban koronként magyar’s német nyel
ven is hirdettetni az isten’ igéjét; ’s hogy általában a’ 
felsőség a’ templom’ helyét nein a’ pesti evang. tótok
nak, hanem a’ pesti evang. gyülekezetnek, melly ma
gyarokból, németekből ’s tótokból áll, ajándekozá? Mi az 
egésznek adatott, mit az egész épit, arról az egész 
fog rendezkedni; ’s legyenek megelégedve a’ tót atya
fiak , hogy az egész eléggé igazságos legközelebb 
nekik engedni által az építendő templomot, ’s óvakod
janak azon szállásból, mellyet az egész nyújt, kitiltani 
akarni a’ békeszerető ’s sokkal tehetősebb német és 
magyar ajkú hitsorsosokat! — Ennyit egyelőre. Elvár
juk egyébiránt a’ levélíró’ válaszát arra: miféle n e m 
z e t e t  ’s i f j a k a t  ért ő, a’ magyar törvények alatt 
élő magyar polgár, N E M Z E T Ü N K  és I F J A I N K  
alatt ? ’s vigyázzon, hogy ne feledje, miképen Magyar- 
országnak eddig egy királya ’s egy nemzete volt, bár
mennyi n é p e t  tápláljon is vendégszerető földe.

f f / ( Figyel  mező.)

E l é g  y t á r .
S z á r n y a s  - p a r i p a  E u r ó p á b a n .  A’ „le 

Bastard“ nevű amerikai hajó, néhány hét előtt Colum
biából Livornoba érkezett egy óriás - nagyságú Con-  
d o r-r a 1, mellynek szárnyai ha kileszitvék, egy szárny
csúcstól a’ másikig 32 lábnyi v. is 5 ‘|3 ölnyi tér
közt mérnek. E’ madár’hazája, köztudomás szerint 
Peru, hol a’ Cordillerák’ megközelithetlen hegynyiladé- 
kiban tanváz, ’s minden eröködés nélkül repüli által 
a’ Chiniborasso’ fejszéditő magasait. A’ légnek e’ ma
dárkirálya vad ’s ragadozó állat ; de hogy megsze
lídíthetni, bizonyítja a’ Livornoba hozott példány, melly 
olly engedelmes és szelíd, hogy Oőtaya Márton úr
nak, a’ Condor’ tulajdonosának legifjabb fia — egy 
tizenkét éves gyermek — azt paripa gyanánt használja; 
nyakára ül ’s vele a’ nézők’ köz álrnélatára a’ lég’ 
mérhetetlen magas téréibe repül - fel. — Pamelo, 
az ifjú condor-lovag, oct. 15kén tartá első felszár
nyalását. Miután a’ merész lovag csudálatos paripá
ján eiláthatlan magasig emelkedők, ismét alábocsát
kozott , úgy hogy a’ nézők őt láthaták , ’s ő , kendőt- 
lebegtetve kezében üdvezlé Livorno' lakosit;ekkor hegyes 
pálczájával a’ Condort megszurá ’s az nyilgyorsan ló
véit ismét vele az ég’ magasabb tájaira fel. A’ ma
dár a’ hátáu-iilő gyermekkel 12 perez alatt repült Li- 
vornobul Florenczig; itt a’ kis lovag az előjáróságuak 
egy bizonyitváuyávai látta el magát, ’s estvére ismét 
visszatért Livornoba. A’ nép számosán gyült-össze 
’s 2. lirét örömest fizetett a’ ritka látványért. Oötaya 
úr Livornobul csudás paripájával ’s kis lovagjával 
Mailandba ment, innét pedig hihetőleg Párisba veend 
útját.

Nem rég egy délszaki német tartomány’ főhivatala 
következő felszólítást bocsátott hetilapjában közre: „Mi
óta Scholz L. e’ városbul Amerikába vándorlott-ki, az 
alulirt hivatal nem ismer olly individuumot, ki képes 
volna, előforduló esetekben a’ vétkeseket hathatós bot
ütések által vallomásra bírni. — Ennélfogvást mind 
azok, kik magokat eléggé ügyeseknek érzik a’ botüt- 
legeknek kellőleg és sikerrel biztató módon kiszolgálta
tására, ezennel felszólíttatnak, hogy magokat az alul
irt hivatalnál minélelőbb személyesen jelentsék“ — 
(Kitetszik ebből, hogy embert botozni mégsem olly kön
nyű mesterség, mint tán sokau gondolják.)

E ’ világon a’ leggazdagabb kereskedők’ egyike 
A s t o r  J a k a b ,  Ujyorkban. 0  hesseni születés, ’s 
ha. nem csalatkozunk, ennek nevéről alkotta „A s t o r i a“ 
czimü regényét Washington Irwing. Egyik amerikai 
hírlap neki 2 j millió dollár értékű vagyont tulajdonít.

L a 1 a u d e. Egy fényes vendégség’ alkalmakor, 
mellyet több főreudü személy diszesíte jelenlétével, 
Lalande úr Staél és Recamier asszonyságok közt 
foglalt helyet. „Milly véghetetlen szerencse reárn néz
v e — megszólalt L a l a n d e  — én itt az elmésség 
és szépség közt ülök“ — „A’ nélkül, hogy Ön vala
mit a’ kettőbül sajátjának mondhatna“ válaszolt 
gúnymosolylyal Staél asszony.

B l a n q u i  úr Corsicában töb iromány’ ’s levél’ 
birtokába jutott, mellyeket Napoleon tizenöt éves 
korátul 20dik évéig sajátkezével i r t ; ezen érdekes 
irományok nem sokára sajtó alá kerülnek.

Szerkeszti lle lm eczy . — Nyomtatja Trattner-JHLárolyi úri utcza 6 1 *
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Természetesen Kifejlett mágnest álom ’ 
példája.

Eperjesen dec. 5ke óta különös emberi tünemény
nek vagyunk szemtanúji: egy itteni tanulón az állati 
mágnessé»' csudálatosán fejlett-ki; mellynek rövid tör
ténetét kivánom itt köztudomásul adni. —

A’ mágnesi álomjáró’ neve Gally György; atyja 
Szuhánybau (Jloutinegyében) lelkész; tavaly Selme- 
czen tanult, most az itteni collegiumban physikus. La
kik t. özvegy Laczkóné asszonyságnál, ki az egész 
emberiség’ nevében köszönetét érdemel a’ beteg iránt 
nyilványított emberbaráti szereteteért. —• Már azelőtt 
komornak látszék az ilju , ’s beteg is vala , de csak
hamar felidült. Dec. őkén megharagitá őt L. nevű fös- 
tész , ki a’ mellék szobában lakik , ’s kit épen beteg
sége alatt kígyónak nevez tettéért. Az ebédet odahagyá 
's kiment, lakótársának panaszkodék, hogy még soha 
sem járt olly furcsán. Egész délután mélázott. Estve 
színházba kívánt menüi, de, mivel baját sejték, houn 
tartóztaták. Nemsokára a’ hozzámenőket megtámadni 
kezdé, uémellyeket kikergetett, másokat pedig magánál 
szenvedett; minduntalan ugrált, futni a k a r t’s különös 
dolgokat szav alt. Éjfélkor kiszökött a’ szobából ’s egye
nest a’ városon kivül levő mély malomároknak ta r ta ’s 
vizébe akart ugrani, hanem baráti utána sietvén fel- 
tartóztaták ’s haza vezették. Ezután hozzá hivatott tek. 
Sárosy orvos u r , ki iránt nagy vonzalmat nyilványíta. 
Ez semmikép sem birhatá őt szóra, minthogy valakit 
a’ benlevők közül nem szenvedhetett, ’s a’ beteg e’ mi
att igen nyughatatlan volt, ’s különös kedvet mulatott 
az isméti kiszökésre; a’ vizet is rendkívül ohajtá. Az 
orvos a’ történtek felől értesülvén a’ betegséget álom- 
járásnak (Somnambulismus) gondolá lenni , ’s az ifjú
nak szemmeltartatását javasolván eltávozott. — Lakó
társai Frenyó és Kazinczy (̂ ez utóbbi a’ koszorús iró’ 
fija), kiket itt baráti fáradozásikért megnevezni bátor
kodom , mellette virasztának, ’s mindent, a’ mit cseleke
dett v. mondott, híven följegyeztek.

Dec. 6kán érzé az ablak alatt elmenőket, ’s dühön
gött némelly emberek’ közeledtére,’s nem mindenkit tűrt 
maga körül.Mellettelevő négy barátját kiküldé szobájából, 
nemsokára ő is kiment, de alig nyitá-fel az ajtót, vil
lámgyorsan ijedt vissza, ’s a’ terem’ túlsó szögébe szö
kött , mivel azon négy barátja a’ csarnokban állott. Dél
után kérdezé valaki tőle: mi számok fognak legköze
lebb kijőni a’ loteriábau? ’s ő fellobbanva felelt: „Te 
gyilkos ! a’ jó királyt bankróttá akarnád tenni ? ne bánt
sátok a’ királyt, nincs annál jobb király!“ Egy könyv 
volt előtte, ebből mind kitépte a’ számokat ’s megégette. 
Estve dr. Sárosy hóim nem vala , ’s mivel a’ beteg’ ál- 
lapotja igen veszélyesnek látszék, más orvos kéretett 
segélyül. Ez agy-gyuladásnak tartván a’ bajt, egy meg
hitt sebész által eret akart vágatni ra )ta ; de a’ beteg 
hatalmasan ellenszegült „Ti vérszoinjazók, — úgy
mond , — még árt tlau véremet akarjátok é ontani ? 
elmenj te mészáros!“ Botot adtak kezébe, hogy azt 
újai közt forgassa. „Idea’ bo to t,— felkiáltott, — ide! 
hadd verjein-ki e’ hóhérokat.“ De utóbb csakugyan erőt 
vettek rajta , ’s megvágták erét. Bevégeztetvén a’kel
lemetlen műtétéi (/jperatio), kérte gazdasszouyát, hogy 
vérét íőzze-meg, mert „vissza kell annak úgymond,
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menni, a’ mi haszontalanul kifolyt.“ Azután valahány
szor lépett, nyugtalan volt, inig végre felkiáltott: „Én 
bűnös ember! saját véremet taposom , vegyék le tal
pamról.“ Megnézték ’s ím csizmája’ talpát véresnek ta- 
lálák ’s kénytelenek voltak neki más csizmát adui. Ké
sőbb hozzájött a’ rendes orvos, ’s azonnal panaszkod
ni kezde a’ vérontásról, ’s hozzá jövő barátinak sóhajt
va monda : „be megmészároltak !“

December 7kén meglátogatá őt B. József bátyám 
— ki atyja’ kötelességeit pótolja minden szükségiben , 
minthogy gondviselése alá bízatott. — Közeledtekor ször
nyen kezde rángatózni, ágyából felszökött’s kifelé tar
tott; midőn az őt megragadó ’s visszavezető ágyához, 
álmából féligmeddig fölébredvén ráismert, ’s többé nem 
irtózott tőle. így cselekvők ő mindig , valahányszor ide
gen közelíte hozzá, a’ mit már akkor észrevőn, ha 
kívülről valaki az ajtóhoz közelített. Roszúl lett, vala
hányszor a' szolgaleány kiviilről a’ kályhához járult be
futás végett. Nagy könnyebbséget érez, ha gazdasszo
nya ’s ennek leánytestvére jelen vau , kiket gyakran ma
gához idéz ’s mosolygva fogad. — Estve elöhivatá az 
asszonyt. „Már alszik“ nyerő válaszul. „Nem igaz, 
ne hazudjatok, nem alszik, szobájában van ’s a1 kály
hára támaszkodik.“ Hirtelen oda futottak, ’s épen úgy 
találók ; az asszony’ szobáját pedig egy csarnok választ
ja el. Még más nap is említő, hogy öt meg akarták 
csalni, de nem hagyta magát.

Dec. 8kán reggel dr. Sárosy’s dr. Stolz — a’col
legium’ orvosa — lakótársai’ és V. prof. urak’ jelenlé
tében epitaphiumát v. is sirkőversét rendelé-meg hexa
meter ’s pentameterben , ’s azután felkiáltott: „B. ur ! 
olly sirkövet csináltasson nekem, miilyent most egy kő
faragó készít Selmeczen , ott fog állni, merre Vichnyédre 
mennek; egy leányzó előtt térdel egy ifjú, ’s az ezt 
koronázza.“ — Azon kérdésre : mi segít rajta ? „semmi 
sem, úgymond, csak a'puszta természet, az orvosak" 
orvosa.“ — Unszoló kérdésekre azt mondó: „Egy veres.“ 
,-,’S hol van az ?“ Megragadó az orvost kezénél ’s el 
akaró vezetni, hogy megmutassa ő t, de ez az ajtónál 
tovább nem bocsátó.— Továbbá kérdezők: „Ki megyen 
a’ templomba most?“ „Mellyikbe ?“ „ A’ miénkbe.“ 
,,A’ miénkbe ?“ sokáig nevetett, mert ünnepünk nem 
levőn, a’ templom zárva volt. — Kis idő múlva felki
áltott: „Ni most jött haza a’ kis kutyácska.“ Tizenegy 
óra volt, ’s dr. S-uak kisebét, melly reggel elveszett, 
ugyanazon pillanatban vezették haza. — Később egy 
széken ülve’s dohányozgatva mondó : ,,E’ hónap" 12kén 
Schweizernek Selmeczen a’ hevérek mécsekkel fognak 
parádét csinálni, ha haza jő.“—-,,’S hol van most?“—„Hol 
van ? Windschachtán van, a’ maschinát vizsgálja és v. 
®/4 egyre, v. lj4k»r kettőre fogháza jöiii, ’s a’ hajdú, 
ki előtte nyargal , a’ kamraudvar előtt egy hévért fog 
megcsapni korbácscsal, hogy ki nem tért.“ — 12 óra
kor mondó : „Most húzzák Sóváron a’ sót , ’s kereszte
ket is mártogatnak belé.“ Szoktak t. i. ott aT sóbul ke
resztet ’s más egyebet készíteni ’s azt eladni. Bebizo
nyult, hogy 12 órakor csakugyan húzták a7 sót az üs
tökből, hanem a’ keresztcsinálást vonakodtak megvalla- 
ni a’ dolgozók, minthogy az tiltva van. — Délután 
kezét homlokára tevén, sajnálkozva monda: „Szegény 
Schwarz kereskedő’ leánya szombaton 4 órakor halt- 
meg Pesten búvában, hogy az árvíz mindenét elvitte.“

P e s t, Januar* 9.
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Xeni sokára ismét: „Gróf Serényi leesett lováról ’s 
lábát törte-ki.“ — Ki az a’ gróf Serényi? kérdek tőle; 
„Xo’s kicsoda? p rác ti cans Selmeczen.“ Egész délután 
kígyók ’s gyilkosok ellen zajgott nagy hévvel ’s tűz
zel. Közbenközben melancholia , ének, — eredeti ’s bé
tának — szónoklás az ember’ hivatásáról, természeté
ről , haláláról. Egy holttestet vittek-el az ablak alatt ’s 
ennek gyönyörűen parentált. Azon délután hozzá jött B. 
ur ’s kérdé: „Mit hoztam barátom ?“— „Pipát, ide vele4* 
’s valóban pipát hozott neki. „Ilát még mit hoztam?“ 
„Harisnyát, adja ide!“ ’s kihúzta köpönyege alul. Mi
dőn a' szolgáló visszahozott egy papucsot, mellyet a’ 
boltban fölcserélt, azt, alig nyúlt a’másik szoba’ kilin
cséhez , megnevezte ’s elibe futott. Egyszerre ránga
tózni kezde ’s kiáltozni: „el vele! el vele !“ Csilapítni aka- 
rák mondván, hogy seuki sincs a’ szobában. „Egy asszony 
van, úgymond, a'konyhában, el vele, elvele !“ „Mi
csoda asszony?“ kérdezék. „Urát fogják festeni.“ ’S 
valóban egy asszonyság volt a’ konyhában, kinek 
ura felszólitá a’ mellékszobában lakó L * képírót,hogy 
fesse le. — Ezen L * megszólító az asszonyt, hogy 
szobáját cserélje-föl az övével, mert ő nem lakhatik a’ 
beteg mellett. Ezt megértvén a’ beteg, szörnyen zaj
gott ellene, kígyónak kiáltó mindaddig, mig a’ festő el 
nem hagyta szállását. — Én estve hozzá akarók menni, 
de egyszerre nem mertem ; elébb meg kelle kerdeztet- 
nem: magához bocsát-é vagy nem? Addig kiin marad
tam; ablaka alatt sok nép leven, messziről hallóin kur- 
jongásit; felszökkent ’s majd az ajtó , majd az ablak 
felé iramlott; végre elutasítóm az embereket az ablak 
alól, ’s többé nem hallatszék szó. Azután bevezettek 
hozzá ’s inegmondák neki: „Itt van B. Jancsi, eljött 
magát meglátogatni.“ ’S örömmel fogadott, kezét nyújtó 
’s maga mellé ültetett: pedig én még soha sem beszéltem 
vele. Azután gyakran magához idézett más szobákból 
is , ’s nevemet sohasem tévesztő el. Ezen éjszakát mel
lette teltéin ébren ; figyelemmel kisértem őt, ’s a’ mit le
hetett, feljegyzék ágya mellett. Könnyekre fakasztának 
versei, meliyekct vagy mint tulajdonait szivéből da
lol , vagy mint egykor olvasottakat hatalmas emléke
zetéből idéz elő. Szavalásához hasoulót nem képzelhet
ni kifejezésre, élénkségre, mimikára ’s actiora nézve, 
lm ! néhány költeménye :

1) Repül, repül sas feléin,
Koszorút visz a’ fején;
Barna babám kötötte,
Nékem által küldötte.

2) Menj és köszöntsd nevemben ,
Mondd, mit csinál kedvesem;
Ha visszajön csatáról,
Vér csurog homlokáról:
Akkor majd én ápolom 
’S hideg vízzel áztatom.

3} Elmegyek már tőletek ,
Szívem marad veletek;
Zöldkoszorút kössetek ,
Homlokomra tűzzetek.

4) En vagyok a’ gerlicze,
Ki párját elvesztette,
'  ftd galamb elkergető 
Szerelmünket irigylé.

5) da holnap az én szivem 
Sírban fagy meg és vérem; —
Nagy kinoktul kinzatva 
Múlik éltem’ órája.

6) Isten tartsd-meg Veselényit,
Széchenyit is sokáig;
Virágoztasd a’ két férjfít 
Sok időknek folytáig.

7. így tehát csak el kell menni,
Nincs semmi könnyebbülés,
És csakugyan el kell veszni,
Es nincs semmi enyhülés.
Lehajolva még is kérlek ,
A’ mint érzek és reméllek ,
Alamizsnát adjatok •—■
Illy kínban ne hagyjatok.

8) Erdő’ szélén szép mezőn 
Nyargal, nyargal egy vitéz;
Az útját eltéveszti,
Koszorúját elveszti.
Repül, repül a’ huszár ,
Lováról fercseg a’ sár:
Kedvesnél mulatozik,
A’ csatától távozik.

9} Kertemben egy rózsa van,
Rám mosolyg szép-nyájasan.
Rózsám , rózsám de szeretlek ,
Hogy a’ szivemből kivetlek, ’sa’t. ’sa’t.

E’ verseket gyakran éneklé, ’s különösen guitarre 
mellett szeretett mindenfélét dalolni. Szavalási közül, 
mellyeket éjjel , felpattanván ágyából, nagy tűzzel 
mondott-el, nevezetesbek ezek: — „Az álszinüség’ leple 
ajkaidon soha ne lebegjen. Már mondtam , hogy azt meg 
kell tartani! Átok rád te kígyó ! kígyó ! még engem ha
lálra juttatni ? számolni fogsz erről!“ (X—t értvén a’ 
kígyó alatt.} „Tódulva rohan kedves szüléitől sok 
jó ifjú hozzánk , hogy itt magokat míveljék ; hanem há
nyán érik ezt el pontosan ? Magokat mások előtt utála
tosakká teszik üz álszinüség miatt.“ — „Az Istenért! 
még is rettenetes dolog, kettőnek kezét elszakasztani! 
szegény emberek, boldogok vagytok t i ,  nem kínlódtok 
többé ; de én ! de én sem fogok sokáig, csak rövid idő
re; Veletek, veletek mulatókén! hozzátok, hozzátok 
megyek !“ (/elugrik és szökik ; hozzá nyúlnak , ’s magá
hoz jő.} — „Nincs számomra többé orvosság, nincs, 
nincs! Az igaz, a’ természet még is segítene rajtam, 
de nehéz , igen nehéz.“ — „Az igazszivü emberek sokat 
kiállnak , hanem azok a’ kígyók ! kígyók ! mikor látják, 
hogy roszul van: rettegnek ember’ látásától. — De te 
ha majd haza mégysz tájékunkra , mondd meg ’s pana- 
szold-el kínaimat , ne engedj meg a’ kígyónak. ’S 
mondd meg, hogy nem mulatunk többé; de jobb dolog 
várakozik rám. — Kígyó! kígyó! nincs többé hatalmad, 
nem tartozom én már közétek ; koszorút készítnekmár 
nekem ott fen ! o tt! o t t !“

Egész éjjel, ámbár 11 tői 5 óráig aludt, mind
untalan szavalt, dalolgatott fel-frlszökött álmából’s kü
lönös dolgokat beszélt. Némelly mondásit ide ragasztom: 
„Már az még is rettenetes dolog! ben vacsoráinak ’s 
engem nem hinak.“ ’S épen vacsoráitok a’ harmadik szo
bában, mellyet egy folyosó választ-el. Bejött hozzá Sz. 
barátja: nagy robajjal felugrott ágyából, őt megtámad
ta , sipkáját fejébe verte, ugrálva rángatta’s mindaddig 
nyugtalankodott, mig Sz. el nem távozott. Ezután rög
tön elszenderült ’s felébredvén rövid álmából kérdező : 
„Hát hol van Sz. ?“ „Itt a’ másik szobában lefeküdt 
kissé“ válaszolók neki. „Ne hazudjék ! maga hamis , 
engem meg nem csal.“ „Tehát hol van ?“ kérdék to
vább. „No’s hol van? elment; egy barátjánál van.“— Kö
vetkező napon maga Sz. megvallá, hogy egyenesen egy 
barátjához ment.— Tizedfél órakor felsohajtott: „Sze
gény B. ur most meséli el sorsomat!“ ’s épen akkor
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F. V. S. ’s többek’ társaságában róla beszélt, pedig tőle 
jó távul egészen a’ harmadik utczaban lakik. Rövid idő 
múlva parancsol»: „Küldje csak el II—t.“ „Hisz már 
alszik“ lön a’ felelet. „Micsoda? alszik? dehogy al
szik , gazdasszonya’ szobájában van ; nem ! de igen, 
igen , azzal a' lánynyal beszél.“ Midőn II. eljött, be
szélő , hogy épen a’ vacsorától keltek fel ’s még kissé 
ben mulatott. — Nem sokára bejött M. ’s mondá neki, 
hogy igen furcsa dolgot látott, t. i. lányok tánczolnak az 
utezán. „Ne hazudjék! ne hazudjék! engem meg nem 
csal“ felelt fenyegetőzve. M. csak próbálni akará, valljon 
elhiszi-é. — Tizenegyedlel órakor kiküldött mindnyá
junkat szobájából mondván: bogyó már alunni, örökké 
alunni fog. Midőn kimentünk, nyújtózni ’s nyögni kez- 
de , azután elszenderült. Rövid idő múlva látszék, hogy 
nagy láng vau szobájában: hozzá sietünk ’s ö mozdu
latlan ’s feszesen állva papirosokat éget. Be akarunk 
menni, de ö rögtön becsapja az ajtót, ’s a mégis aj
tóban állóhoz egy vizzeltelikorsót vág; mindent össze
hány ’s dühösködik ; hozzá ugorván megmarkoltam ke
zeit ’s azonnal magához tért ’s lefeküdt. Ekkor égette- 
meg azon írásokat, mellyeket K. és F. lakótársai Írtak 
róla ; ’s ámbár a’ többi irás és könyvek közt voltak el
rejtve, azokat még is kikereste: és igy sok szép ver
seit nem közölhetni. Nemsokára elaludt ’s álmában fel- 
sohajta: „Holnap 11 óra után, szabad vagyok.“ Ké
sőbb magához hitt és csodálkozott , hogy mi őt magára 
hagytuk. „Ugy-e megbánta, hogy kihajtott minket?“ 
kérdezők. „M it? hát ki hajtotta-ki ?“ csudálkozott, mert 
a’ múltakról mitsem tudott. —

Dec. 9éu 5 órakor felébredett álmából és sopány- 
kodék: „Mégcsak 5 óra! Még nehány óra— ’s akkor 
aztán vége.“ Minden beszéde után vizet kért. Rövid 
idő múlva ezeket beszélő : „Orosházán a’ templomot re- 
parálták, de nagyon együgyű felírást tettek rá: Isten’ 
kegyelméből második József alatt építtetett ezen ház , 
Légyen áldott Orosház.— Kígyó ! kígyó ! elhagyta ma
gát csábítani, de meg fogja ö tcspn i, meghal úgymint 
én. Tizenegy óra után 5 perczeuetkor 12re, akkor hah! 
szabad leszek.“ —

A’ köznép minden rendkívüli esetből kész baboná
kat szőni, ’s a’ rendkívüli állapotot istenségig magasz
talni. E ’ szomorú betegségből sem maradhatott az el. 
Egy anya leányostul eljőve tudakozni a’ betegtől: ha 
leánya férjhez megyen é kedvelőjéhez ? De a’ beteg 
már a’ konyhában megérzé őket ’s onnan elszalasztá. 
Hasonlag egy gyengélkedő asszonyság meg akarta kér
dezni: micsoda szerekkel állítsa helyre egészségét? 
De nem nyert meghallgattatást. Benczúr János,

( l é g e  következik.)

Veszélyes csere.
történet  )

K # * # helységben az urasági hajdú , egy jóltáp
lált derék izmos ftezkó meglátogató komáját, ennek tár
saságában rövidítendő a’ hosszú téli estvét. Azonban csak 
hamar kifogyván honn a’ barátságos beszélgetésből, 
elhatározók a’ falu’ korcsmájában egypár iteze bor mel
lett látszatosb fényre deríteni az est’ ködével homályo- 
suló kedvüket. A’ köz erővel pártolt indítvány minden 
elleumondás nélkül csak hamar el lön fogadva , ’s nem 
is maradt siker nélkül a’ vállalat, mert hőseink alig 
merengének egypár óra;g a’ mohón ürítgetett poharak’ 
gyönyörein; midőn a’ szent-lván’ bogarakint égő sze
mek ’s szeles hajnal’ módjára pirkadozó arezok, a’ már 
ujongó kedvnek minden perezben magasb csapongásit

jósolták. — A’ vég-kitörésnél feláll a’ hajdú, ingado
zó oszlopin tenger’ habjakint hullámozva, hogy a’ 
pisla szemekkel elégült vigyorgás közt váró komáját uj ’s 
még eddig hallatlan inditványnyal lepje-ineg, ’s mond
hatni, az ötlet eiedeti ’s egyetlen volt a’ maga nemé
ben. Így keidé: ,/l udod mit? Koma! Mindenikünk
a maga képében mai eleget tapasztalt e’ világon; mi 
próbált legények vagyunk úgy hiszem, kik magunk’ 
árnyékától egyhamar meg nem ijedünk. — De ez pipa
dohány t sem ei , mcit más is megteheti. Fordítsunk mi 
a’ dolgon, ’s hogy megmutassuk, egymásnak milly jó
emberei vagyunk, nosza csapj-föl velem Koma ! cserél
jünk mindennel: pénzzel, asszonynyal, gyerekkel, ru
hával, hajdúsággal!“ -  A’koma magasbra emelélan- 
kadozó szempilláit ’s gonosz vigyorgás köztt nézte vé
gig a’ hajdú’ zsinoros dolmányát, melly őt rögtön hatá
rozatra b irá , — ’s jeléül, hogy a’ nagyszerű indítvány 
ismét kegyesen van elfogadva, hamisan mosolyogva 
nyujtá koczantásra boros poharát,— ’s nagyot kanya- 
rítva jobbjával, melly egykét mellette ülőnek szemeit 
borouálá keresztül — felcsapott komájával utolsó meg
kötéséül a’ cserének ! — ’S csakugyan a’ korcsmái nép 
előtt tüstint, az átöltözküdésen el Is kezdték hőseink a’ 
szörnyű cserét. A ’ hajdú, pór-komája’ egyszerű ün
nepi ruháját ölté magára, ’s a’pór, magas örömek köztt 
búvéka’ hajdú’ zsinórosgúnyájába. Még ezzel nem volt 
vége. Az ex-hajdu ünnepélyesen be is igtatá komáját 
fényes hivatalába , s kezébe nyomván az izmos magya- 
rópálczát hajdúi hatalma’ rettentő jeleü l; bemutató az 
ál-hajdút a’szájatátott korcsmái népnek, mint kitől ezu
tán függendök, ’s parancsait szentül fogadandók. Ez
zel ő elégülten nj pór-társai közé vegyült a’ csere’ ál
domását folytatandó , az álhajdu pedig pálczával kezé
ben a’ szoba’ közepén kezde diszelgeni zsinóros pom
pájában , parancsokat osztogató a’bámuló népnek , hogy 
magát uj méltóságában még komája’jelenlétében kellőleg 
megerősítse. Egy volt csak a’ hiba. A valódi hajdú, mint 
fölebb említők, jól termett izmos derék ember volt, sze
gény pór-komája pedig sovány 's asszú-testtel bírt, mi
nek következésiben a’ hivatalos ruha csak úgy líggett- 
lóggott száraz tagjain , nem kevés mulatságára a’ ka- 
czagó sokaságnak. — Egy virgonez legény különösen 
megrántá hátul az üres turós-zsákkint lenyúló nadrágot, 
’s „hej bátya!— igy gúnyoló az álhajdut — sok csep- 
pú kell ám még ide tölteléknek, hogy feszesen álljon!“ 
— „Mi gondod rá paraszt? — rá mordult most a’bér
ruhás méltóságában pór-kezektől kellemetlenül érintett 
ál-hajdu - ha legény vagy, jöszte velem birkózni!“ A’ 
siheder mentegetözék, de hősünk sürgeté az ököl-pár
viadalt. „Hagyja János bátyám — csillapító utóbb öt 
a’ suhancz — majd harag lesz belőle? De emberünk" 
vérét nem hútheté-rneg más, mint a’ sürgetett birkó
zás a’ szoba’ közepén. „Már ha épen úgy kívánja édes 
bátyám — mond a’ legény — ám lássa ; de én oka sem
minek se legyek.“ ’S összeölelkezék a’ küzdő pár szo
rosan, mint egymástól búcsúzó szerelmesek , hogy an
nál haragosabban váljanak-meg egymástól. — A’ csata, 
mint gondolhatni, igen könnyű volt, "s legényünk nagy 
erőködés nélkül földre gyúrá amúgy is alig állható el
lenét , mire nagy lön a’ köztetszés’ kaczaja. Most te
kint csak arra a’ bőréből kibútt valódi hajdú ’s látván 
hajdúvá avatott komáját urasági bérruhában egy izmos 
pór fiú’ lábai alatt heverni, mérges t’griskint rohant 
a’ birkózókra ’s a’ komáját gyomrozó legényt torkon 
kapja herkuleszi markával, mire annak mellénye ’s 
’s új gyolcs-inge gyenge pókhálókint széimállott. Ez 
elégséges jel volt a’ közös csatára. Mert a’ körül álló 
falusi nép látván társuk’ veszedelmét’s ruhájinak bősz té-
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petését — űszu rajta! iu corpore az exhajdún terme , 
u»y is kisebb nagyobb mértékben mindegyiknek különös 
haragja levéli r á ; a’ mécs asztal alá gördült, ’s min- 
denik szabadon vá-'árlá-ki most boszúját a bérruhátlan 
hajdún, ki véres fejjel ’s szederjes háttal csak alig tu
dott a’ tömeg alul életben kiszabadulni. — ’S ez még 
ekkor is mind csak tűrhető lett volna; de a’ boldogta
lan másnap bekötözött fejjel panaszra megyen az uradal
mi ügyvédhez , mint kit a’ falu’ népe ártatlanul össze
tört. Vizsgálat rendeltetvén azonban a’ tárgyban, kisült: 
mikép mindennek csak ő maga inditóoka. Valamint ál- 
líták is a’ vádlottak, hogy ők az urasági bérruhában 
kezüket nem merték volna a’ hajdúra tenni, de őt 
mint köz parasztot verék-meg, ’s nem mint urasági 
szolgát, miután hajdúságát komájának előttük eladta. 
— ’S igy a’ szegény hajdú nemcsak a’ kapott veresé
get volt kénytelen szenvedni; de az uraság felül rá , 
mivel olly könuyen elcserélte hivatalát — tüstint haj
dúságától is megfosztá!

Szoptató- dajkák szellemi befolyása» 
vól a 9 gyermekekre.

Milly befolyásuk van a’ szoptató-dajkáknak a’gyer
mekek’ későbbi szelieini bélyegére, ime dr. Simon kö
vetkező nevezetes 's öntapasztalatán épült adatot közöl. 
„Egy jeles ’s főbbrangú házaspárnak hat gyermeke volt, 
kik közül az első figyermeket kicsapongó ’s feslett éle
tű dajka szoptató ; a’második fiút, ’s első leánykát maga 
az édesanya; a’ harmadik fiút egy jó-érzésü , de más- 
kint kicsapongó dajka szoptatta; a’negyedik figyerme- 
ket egy iszákos , ki sokszor , mint könnyen feltehetni, 
mámoros fejjel is járult a’ szoptatáshoz ; az ötödik ’s 
utolsó fiúnak egy rendkívül fösvény dajka juta szopta- 
tóul. E’ tudósítás’ közlője , ki mind az öt fitestvért fér
fi-korukban is ismérte, — következőleg tudósítása hi
telt érdemel — ezeket jegyzé meg utóbbi szellemi bé
lyegükről : a’ legidősb fiú az egyetemnél olly tobzódó 
’s feslett életet viselt , hogy annak következtében még 
virágzó férfi-korában sirba szállt; a’ második fiú min
dig szilárd charakterü ’s erényes volt, ’s atyja' tulajdon 
bélyegét, anyja'mérsékményével egyesítve bírta, ’s ez 
lett később a’ család’ gyámola ; a’ harmadik fiú jószí
vű ugyan, de minden szilárd bélyeg nélküli’s könnyel
mű leve , ’s rendetlen életénél fogvást szüntelen bete
ges volt; a’ negyedik, ifjúságátólfogva a’ szeszes-ita
lokra különös hajlomást bizonyított, ’s midőn ön— 
függésü ember leve, a’ szó’ szoros értelmében, minde
nét elitta, végre a’ szegények’ házában végzé életét; 
az ötödik, ki a'család' bélyegétől leginkább eltért, olly 
rendkívüli zsugori lett, hogy magától minden élvezetet, 
(még az élet’ fentartására nélkülözhetleneket is-) meg
tagadott. — Ezen ritka, ’s meglepő mérsékménybeni 
megegyezése a’ fiúknak öndajkájokkal, kétségkívül az 
indulat-hajlomásoknak (Gemüths - aulagen) átvitelét a’ 
dajkáktól a’ gyermekekbe feszi valószínűvé!— valóban a’
psycholognak ez fontos elmélkedésre szolgáló tárgy !__
Mivel pedig alig kétkedhetni, hogye’ tárgyban több ha
sonló tapasztalás is történt, ennélfogva (hozzá teszi a’ 
tudósitó) nem lenne érdektelen e’ tárgyat komolyabb 
vizsgálatra is méltatni, ’s az arróli észrev ételeket köz
leni, hogy ig-y valamelly alapos adatokat bírhatnánk e’ 
nagy fontosságú tárgy felöl!“

Közli Romrnicsik , orv.sebész.

E l e g y t á r .
B é 1 a- k u t. Minden honfit érdekel, ha hazájában 

érdekes régiségre talál, arról valamit hall, vagy olvas
hat; pedig vannak hazánkban is itt amott elszórva a’ ré
giségnek olly tisztelt ereklyéi, mellyeket habár a’ min
dent megemésztő idő’ vasfoga morzsolni kezdett, de sem- 
ség’ homályába dönteni képes nem vala. Illy jeles régi
séget találhatni a’ Pannon-halmi szerzetes atyák’ uro- 
dalmához tartozó Ravaszdi helységben a’ győri utón.
— Egy igen kellemesen folyó kristálytiszta vizforrás — 
csatornán átvezetve, lezuhan; ’s alább egy kerített kő
mederbe gyűlve észrevétlenül a’ fű között az erdei tóba 
siet. Sok királyink ’s országuagyaink a’ bakonyi tág er
dőben vadászván , szomjukat ezen ezüstszínű forrásnál 
oltották. — Ezt legbizonyosabban tudjuk IVr. Béláról, ki
ről a’ kút nevezetét vette. A’ szerzetes atyák, boldogult 
eldődeik’ emlékit tiszteletben tartva, egy négyszegű he
lyes épületet emeltek ezen kút fölé , ’s hátulsó részét, 
melly az ut felé van fordítva, egy márványtábla ékesíti 
illy fölirattal: „ F o n s  h i c  P a n n o s u s ,  B e l a e  
q u o n d a m  q u a r t o  H u n g á r i á é  R e g i  d e g u -  
s t a t u s  e t  p r o b a t u s ,  s é d  v e t u s t a t e  p r o b e  
c o r r u p t u s  ZíeneVoLa saCrl Montis PannouII pro- 
Vlüentla pVrlore sCatVrlt aqVa.“ — Hány epedö ván
dor enyhíté e’ forrásnál szomját! édes zúgásától elszen- 
derülve lankadt ereit kellemes árnyában hány frisíté !
— Elballagtak, ezen nagy jótéteményt örök feledésbe
temetvén; — és most is személyválogatás nélkül osztja 
e’ forrás frisítő adoinányit. Nem képe é a’ minden jók’ 
örök adójának, ki naponként atyailag árasztja ránk 
ezernemi'i áldásit ? -  U. M.

Geramb József ismeretes trappista-barát követke
zőleg festi a’ most uralkodó szentséges atyát: „XVIdik 
G e r g e l y  élete’ 73dik évében van , ’s külsejéről öt leg
feljebb 60 éves férfinak gondolnék; szilárd egész
séggel b ír, ennélfogvást még sokáig élhet. XVId. Ger
gely , mielőtt pápává lön , a’ camaldulita-szerzethez tar
tozott, mellynek szigorú rendszabályait még ma is 
nagyrészben követi. 0  , ki fején hármas koronát visel 
’s kinek hatalma és urasága a’ világon élő minden ke
resztyén népre kiterjed, pompás ágy mellett egy szal
mazsákkal ellátott silány nyoszolyán fekszik. E’ mel
lett úgy él, mint bármi szegény, vagyontalan ember.

F r a n c z i a  s t á t u s a d ó s s á g .  A’ nemzeti adós
ság Francziaországon olly nyomasztó teher, mellyröl 
nekünk talán fogalmunk sincs. Ezen adósság áll öt mil
liard ’s kétszáz millió francból, ’s kétszer haladja- 
meg a’ Francziaországban találtató mindennemű kész
pénz’ mennyiségét, ’s felét teszi az Európában keringő 
pénznek. — Súlyát tekintve: öt franc-os darabokban 
50  millió fontot fogna nyomni. Hogy e’ mennyiség a’ 
tengeren általszállíttathassék , száz négy hajóra lenne 
szükség, mellyek mindegyike száz ötven tonnás terhet 
megbírjon; szárazon pedig nem kevesebb mint 52,000 
szekérre. — Foy generál egy nevezetes alkalomkor 
iinigy szólt a ’ követkamrához : „Tudják é Önök , men
nyi egy milliárd franc ? Uraim, több , mint mennyi Krisz
tus’ születése óta perez lefolyt.“

Angliában I776ik évben Newmarketen lóverseny 
tartatván, Assery gróP Dariuiont nevű négy esztendős 
lova nyeré-el a’ legfényesebb versenydíjt; melly 5200 
guinée volt. E’ ló ugyanezen verseny’ alkalmakor ki
sebb fogadásokban gazdájának még 7899 guineót nyert, 
összesen tehát mintegy 80,000 ezüst tallért.

Szerkeszti H elm eczy. — Nyomtatja Trattiier-K árolyi tiri utcza 6 1 2 .
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Pest várm egye9 országutairőt,
II.

Miután szólók, mi pénzből lehet, sőt szükséges is, 
az országutak’ költségeinek kitelni, hátra van, hogy 
azoknak alakításáról ’s építéséről, szinte mint a' pénz
nek közbizodalomra méltó kezelésmódjáról adjam véle
ményemet. Mivel pedig a’ honkereskedés azon lőszeni- 
pout, mellyből kell az utak’ szükségét tekinteni, kikeli 
lépni e’ megye’ határiból, ’s az egész Hon’ érdekét fog
ni fel. Mellőzvén m osta’ duna-jobbparti, úgymint fe
jérvári és bécsi utakat, a’ balparton az anyavárosból 
kisugároznak 1 szőr: a’ váczi vagy losonczi; 2szor: a’ 
gallieziai vagy hatvani; 3o r:a ’ szolnoki vagy kolosvári; 
4er: a’ szegedi vagy bánsági; 5ör: a’ halasi vagy sza
badkai’s tior: a’ bajai, Kalocsán által * ) ,— Ezek közül, 
ha felveszszük , hogy a’ honi külkereskedés mindaddig 
egyenesen ’s leginkább nyugotra számol, a' belkeres- 
kedés pedig Budapesten pontosul, még csak kér
désbe sem hozható, hogy a’ tiszántúli rész ’s Erdély’ 
terméknek ideszállíttatása szabja ki az országutak'elsőbb- 
ségét vagy is szükségesb létét. Ennélfogva első he
lyet érdemel a‘ kolosvári ut Szolnokon ’s Nagyváradon 
által. Először a z é rt: mert ezen szállittatik az anyavá
rosba mindenféle termék , legnagyobb mennyiségben , 
úgy hogy mint alább meg fog tetszeni, ezen úti -szál- 
litváuy egyesegyedül felüti bármi más két úti szállítvány’ 
mennyiségét a’ dunai balparton. 2or: Mert a’hazáuak min
den utai közt ezen ut azoknak egyik legfőbbike, melJy 
legkövetlenebb yidéken menvén keresztül, száraz idő
ben homokba , esősben sárba süllyesztve , fagyon pedig 
rögökkel akadályozza az utast; és igy a’ több utak fö
lött a' honkereskedést is leginkább hátráltatja. 3szor 
azért: mert ha Pesttől Szolnokon, Nagyváradon Ko- 
1 osvárig egyenes vonalt huzuuk, ez a’ két testvérhazát 
csaknem egyenlő két részre választván, legalkalmasb 
arra is , hogy belőle legkiterjedtebb hasznú mellékutak 
ágoztassanak, mint erről alább lesz szó. 4er azért: 
m ert, ha létesülend , akkor készen lesz már egyszers
mind Kecskemétig a bánsági ut is , melly Szebenből 
Aradon ’s Csongrádon által a’ temesvári úttal egyesül
ve az utak’ szükségében okvetlenül második helyet fog
lal. — Harmadik helyen áll a’ gallieziai, vagy kassai 
u t , melly Hevesmegye’ keleti részétől kezdve a’kárpá
tokig köves vidéken feküvén, alkalmasint meglehetős ál
lapotban van, és igy csak Heves’ keleti részétől lenne 
Pestig készítendő, ’s a’ zagyvái hidlások és hidvám he
lyett kőhíd építendő. — A’ losonczi, halasi és bajai uta
kat most csak említvén. Mindezeknek Napoleon’ frank
jai nélkül egyszerre leendő fölépittetéséröl álmodni a’ 
milly képtelen vakmerőség, szintolly kárhozatos gyá
vaság ahoz nem bízni, ’s teljesítői nem tudni, hogy 
közülök a’ szolnoki, hatvani és váczi utak mától fogva 
7 év alatt mind felépüljenek. — Lássuk a' szolnokit, 
's erről látandjuk egyszersmind a’ többit. —

Köznyavalya — de nemcsak hazánkban, hanem 
sok helyen a’ műveltebb külföldön is — hogy az ország
utakat, legalább a- nevezetesbeket, 10 —12 öl széles
re szabják azért, hogy mind a’ szekerek , mind a mar-

*) Pest megye’ 7 fö útvonalai (egybevevén a’ szabadkait és 
bajait) hitelesen tesznek 52 mérföldet és 241 ölet;— má
sod-rendű utai pedig 43 m. 3702 ölet — összesen 95 
mérf. 3943 ölet. Az érlekezv.

hafalkák egymástól szabadon mehessenek. Azonban czélt 
érni bennük teljes lehetlenség , azért, mert a’ nagy szé
lességnek a' szekérutak mindenütt közepére helyeztet- 
vék a’ mérnökök által, kik edd g még az országutak’ 
készíttetéséhez szükséges ’s elmaradhatlan lényeknek 
tartattak, még az e g y e n e s  té r e ken  is , hihető az
ért , hogy két pózna közt nem mindenik paraszt tudna 
egyenes Vonalt huzni. — Ha ezen szarvas-hibája or- 
szágntainknak hegyes vagy menedékes tájakon látszik , 
ott bizonyosan nem hiba, sőt szükséges a’ felfordulás’ 
félelme' tekintetéből. — De ha illyen egyenes téren 
van,  mint a’ pest-szoluokin: akkor valóban a’ legbo- 
szantóbb. Én többször jöttem már Pestre illyen 12 öl 
széles utón vásári alkalommal — de hány ezer más utas 
is! — ’s ki hinné? hogy Vecséstől a’ szent-lőrinczí 
téglaégetőig, melly csak egy mérföld, majd harmad- 
félóraig utaztam, 's pedig lovaim nem voltak emelge- 
tősek , csak azért, mert a’ szekérút a’ 12 öl szélesség’ 
közepén leven, a’ sok jövőmenő kocsi az ugyanott haj
tott sok marhafalkát annyira összezavarta, hogy egyik 
a’ másik miatt nem mehetvén, sem ide sem amoda 
nem lehete boldogulni; ’s számtalan helyen állva kelle 
maradnom, valamint sok száz kocsinak is — ’s be kelle 
várni, mig a" barmok közt egy kis nyiiásocska ju to tt, 
mellyen a’ másik csoportig lehete csak nyavalyogni: ’s 
bosszúságomban mit mondhatók egyebet, mint: ezen 
utat tapasztalatlan emberek csinálták.— ’S valóban, ha 
a’ mérnök azt nem értette, a’szolgabirótól meg lehetett 
volna várni, hogy magyarázza-meg neki. — Mert ha 
a’ szekérutat akár egyik , akár másik oldalára helyezik 
vala a’ 12 öl széles térnek, úgy a’ hajtsárok a’ barom- 
falkák mellé oldalvást állhatván, a’ neki nyúlt marha- 
csoport egyfelől a’ hajtsárok, másfelől az árok közé 
szorulva, hét öl szélességen szabadon elmehettek vol
n a , szinte mint a’ szekerek is akadályozatlanul a’ má
sik oldalon. Azon ellenvetés , hogy igy könnyen az árok
ba lehet fordulni, tekintetbe sem jöhet; mert hiszen, 
hány ezer kocsis hajtott már ’s hajtand még fényes dél 
után is a’ 12 ölnyi szélesség’ közepéről is árokba? —- 
De, hogy a’ szekérút’ oldalvást helyeztetése még más 
okbul is szükséges , arról még alább lesz szó. —

Másik főhibája néniéily országsainknak a’ kanyar
gás, mellyet mindegyik utasnak hasztalan kell tennie. 
E’ nagy baj 3 okbul származik, t. i. vagy a’ természet 
maga hegyek ’s tavak által gátolja egyenes vonalon vi
telét az o rszágiaknak , vagy a’ hatóságok’ kormánya’ 
tehetlenségéből ered, melly ismét a’ „ m a r a d j u n k  
a’ r é g i  m e l l e t t “nek gyakran természetes követke
zése; vagy végre az egyenes vonalhoz közel-eső va
rasok’ kényelme végett. Melly utóbbira nézve megjegy
zem, hogy, ha miatta az egyenes útvonalnak nagyon 
kell megszögelni, azt a’ honkereskedés’ rontása nélkül 
eszközölni nem lehet. Mert állani kell amaz axiómá
nak,  hogy egyes város’ hasznánál az országé elébbva- 
ló. ’8 vegyük csak fel, hogy, ha eképen a’csavarodás 
nem többet, csak egy ínfűidet tesz is, ’s évenkint
100,000 kocsi megyen rajta , már jövet-menet 200,000 
mérfóldnyi utat hasztalan fog tenni a’ honkereskedés : ho
lott egy város az országúihoz viendő közlekedési utat ma
gának eszközölheti. Ennélfogva az illy csavarulatok 
csak akkor megengedhetők, ha azok még" más melles
leges főokbul is szármoznak , ’s nem csupán egyes vá- 
rasok’használatául. Nem akarom felhozni a’ Parisból Gál-
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lia’ minden részeire egyenesen kisugárzó utakat, midőn 
magunk is meg bírjuk ítélni, hogy csak akkor álland mun
kálatunk a’ czéllal következetes viszonyban , ha ország
saink a’ lehetőséghez képest legrövidebbek leendenek. 
Most tehát áttérek a’ kolosvári ut’ részletes vizsgálatára.

Pesttől Szolnokig az ut Czeglédnél megszögelik ; 
<le ez nem csupán az utóbbi városért szükséges , hanem 
azon országos okon kivíil , mellyel alább hozandok-fel, 
azért, mert a’ czibakházi ut itt szakadván bele, a’melly 
fél mérföldet a’ szolnoki utas veszt, azt a’ czibakházi 
uyeri-ineg; ’s igy a’ hazára nézve mindegy.

Szolnoktól azonban Törökszentmiklósig olly irtóz- 
tató kanyarulat károsítja ‘s pusztítja az utast, inellyet 
tovább igy hagyni ^a’ szó’ szoros értelmében} az uta
sok' átka nélkül nem lehet. A’ szolnoki toronytól ugyan 
is a’ törökszentmiklósiig csak két mérföld a’ távolság, 
és még is — csaknem megfoghatlan , miért? — itt min
den utas három mérföldet tartozik utazni. Es pedig esős 
időben ezen 3 mfüldböl nem ritkaság, hogy ollykor 
más napra is marad, sőt még akkor is szerencse, ha 
nem 8 ökör vontatja a’ jó négy lovat ’s kocsit a’ szol
noki hidra. Mert ennél ragadósb sár nehezen vau hét 
országban. — Okát ennek abban vélem, hogy a’ Tisza 
Szolnoknál lévén áthidalva, ezen hid’ kedvéért a’ der- 
zsi kocsma felé, töltés készíttetett, éspedig ugv , hogy 
e‘ miatt a’ debreczeni utasok kénytelenek megkerülni 
a' Tisza' itteni igen nagy kanyarodását. A’ mi nem tör
ténik vala, ha a’ Zagyva’ torkolatára, ’s egyenes vo
nalban a’ t.sz.miklósi toronynak odább a’ Tisza’ szige
ténél verték volna folyamokba azon lenyü-hidlábokat, 
mellyek most a’ legczéliráuytalauabbul akadályozód
nak a’ szolnoki Tiszában. ’S ekkor azon töltésre sem 
volt volna olly nagy szükség , melly főkép e’ végett 
hányatott ; mert az egyenes vonalon a’ föld mindenütt 
fölemelkedettebb a’ Tisza’ kiöntésinél; a’melly gát pe
dig ide kivántató, annak készítése mind lehetséges, 
mind csekélységbe kerülő lett volna a’ mostani gáthoz 
képest. Továbbá azt sem hozhatni fel mentségül, hogy 
a’ szarvasi ut a’ derzsi kocsmánál vág az országúiba; 
mert hiszen legk’sebbet sem kerül a z , ki a’ tenvői pusz
tán megyen által a’ Tiszának tervezett áthidalásához.

(Folylalásu kiiv.) Hulla  K á r o ly .

T e r m é s z e te s e n  K i fe j le t t  m á g n e s t  
á lo m ' p é l d á ja .  (Vége.)

A’ beteg tizenegyedfél órakor gazdasszonyát a’ 
konyhába imádkozni küldé, mondván, hogy isten meg 
lógja imádságát hallgatni. Továbbá mondá, hogy kezeit 
hideg vízzel locsolják-meg ’s szájába is sokat öntsenek, 
ha a' fájdalom rá jövend. Nem sokára aztán szörnyű 
görcsök rohanták-meg, annyira, hogy halállal látszék 
vivődni. Midőn dr. Hlatky’ , dr. Sárosy’, B. ’s több tanu
lótársa’ jelenlétében— a’ fájdalom szavát elfogta: kitá
ra kezeit ’s száját uyitogatá jeléül, hogy most a’ vizet hasz
náljak. F. lakótársa megfogta két kezét ’s erősen tartá, 
hogy a görcs össze ne húzza. mihelyt az órán , 
melly a’ torony-órával pontban já rt, 1 1  után az 5dik 
ininutat erte : megnyugodni, mosolyogni, reszketve fo
hászkodni kezde s felkiáltott: „Tens asszony ! mársza- 
bad vag>ok ! most már szabad vagyok!“ Es magához 
hi \ at á. öt, a kisasszonyt ’s barátit, s örömszédülten 
szoritgata kezeiket. • F. lakótársa panaszkodék , hogy, 
a mint kezét tartotta, gyengeséget és fájdalmat érzett 
tarjaiban. En magam, midőn lefeküdtem, izzadni kez
dek , könyökömön, térdemen ’s bokámon gyönge fájdal
mat éreztem: mintha ott a’ máguesség központosait vol- 
na, melly, ha tagjaimat kiterjesztem, elenyészett. __

A’ beteg azután nyögödtabb lón ’s mély látása eiryé-z- 
ui kezdett, HofFmanncscppeket kért, niég pedig kettőt,
’s midőn tévedésből három cseppent a’ ezukorra, nagy 
megütközéssel csapta-el ’s kettőt kért. Ezen szert igen 
használja, ’s mind a’mellett, hogy a’jövőket künn nem 
érzi, jól tudja , mikor elég a’cscp, mellyel kíván. Dél
utánbátyjának, ki Kis-ZeJIőn lelkész , levelet irt, mel
lyel ö maga akart a’ postára elvinni, mert tudta , hogy 
mások át nem adják; én azonban később elvevém tőle 
’s szórulszóra itt leirom: „Bátyám! lOén 12 árakor 
jobban lettem , úgy annyira , hogy előbbi egészségemet 
helyre pótolja a’ természet. Reményiem , Muuyay úr’ 
levelét hamarébb kezéhez kapja , mint az enyimet ; ha 
feljőni akarna, azt ne tegye, mivel jobban vagyok; ha 
pedig előbb az enyimet, ne csodálkozzék, hogy úgy 
írok, mivel igen beteg voltam. Eperjesen 1838 dec. 12. 
(jiedig 9kén irta) Gally G.“ — Estve 5 órakor hozzá 
mentem; még az udvaron valék 's már megnevezett. Dr. 
S. ’« mások’ jelenlétében mondá , hogy 3 , 4 esztendeig 
sem lesz olly egészséges mint volt; hogy sok görcsök 
fogják kínozni betegségében, de csak hideg vízzel lo- 
csolják-meg, ’s csak ott, a’ hol összehuzódk. Továb
bá mondá : „Korponán lakik egy „Greiszer“ nevű ta
kács, kinek nagy köszvénye van, azt erősen kellene 
locsolgatni hidegvízzel, az segítne rajta.“ Kis idő múl
va kiküldött engem ’s Kazinczyt a ’ másik szobába olly 
utasítással, hogy én ott négy, Kazinczy pedig három 
miatyánkot imádkozzunk. Midőn pedig mi ott csak be
szélgetőnk, utánunk küldött, feddvén: miért nem imád
kozunk. —

Dec. 10. mondá, hogy délután 3 negyedkor három
ra ismét görcsök fogják megszállani, pedig igen fáj
dalmasok. Később hirtelen vizet kért egy dézsába, le
vetkezett ’s megfürdött benne. Midőn már a’ mondott 
óranegyed közelgete : a’ patikából hozatott magának or
vosságot, mondván, hogy már készen van számára, mert 
dr. 8árosy csináltatott neki zilizgyökérport még délelőtt; 
— hanem ő nem győzte várni, felkapta magát ’s éret
te akart szökni, panaszkodván, hogy nem tudják meg
csinálni. Az orvos benn marasztá ’s maga ment-el : az 
ut’ közepén összetalálkozék a’ szolgával , ki hozzá sie
tett megkérdezni, mint kiváltja az orvosságot. A’ be
teg azután 50 cseppet kért a’ hoffmanncseppekből; de 
a’ beadó a'számlálásban megtévedt, ’s a’ mint bevevé , 
53nak érzé a’ beteg ’s nagy zavarba jött. Hirtelen mu
tatott balkezének erein egy nagyobb veres foltot ’s en
nek közepén egy kisebb fejéret, ’s „itt jöii-ki az a’ há
rom csep a’ bőrön“ kiáltá. Hirtelen hideg vizet kért, 
ezzel megmosdott, sokat ivott; ’s igy a’ görcsöknek, 
mellyek 3 negyedkor beállottak, erejét vévé. —

A’ dalokkal már felhagyni látszék, ’s a’ festé
szetet vévé elő. Hozatott magának két ácsrajzónt, ’s igen 
szépeket rajzolt ágya felett a’ falra; nevezetesen: egy 
emléket, mellybe ezt irá: „10 Deceinb.“ fölibe két 
keresztzászlót ’s egy uagy szomorfüzet; továbbá egy 
sas t, melly szájában koszorút visz , ’s a’ koszorúba ezt 
irá: „Repül, repül sas felém ’stb.;“ azután néhány szép 
virágot ’s lombot rajzolt még. Midőn felébredt, nem is
mert rajzolatára. Mondá ismét, hogy estve 8 óra után 
roszul lesz, ’s csak vízzel mossák-meg karjait, delas- 
san, mert különben a’ guta megüti. Es 8 óra titán meg
szállak a’ fájdalmak, mellyeket a’ viz enyhített, ’s mi
dőn elmúltak, nagy örömmel kiáltott—fel: „kilenczedfél 
az óra.“ ’8 azonnal elüté a’ két negyedet. — Jövendő
ié, hogy 12 órakor ismét roszul lesz; Rőczey pedig, ki 
majd mindig mellette virasztott, minthogy igen ked
veié, ámbár azelőtt nem látták egymást — hogy aggó-
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dalmát elűzze, monda neki, hogy az csak Vanitatum 
Vanitas. Ő ezt hallván egyszerre elszavalta Kölcsey- 
nek e’ czímü költeményét, mellyet, mint mondják, csak 
egyszer olvasott, ’s midőn félidőit, elkezdeni sem tu
dott. Ez éjjel kártyázott; gyakran megmondta, kinek 
miféle kártyája van ’s ki fogja-el a’ pagátot; ha meg
mondták, hány kártyájok van, egyszerre felszámolá a’ 
nyereséget. Guitarre mellett tánczolt, lejtőst járt, azután 
ismét rajzolt a’ falra. Panaszkodott egyik barátja, hogy 
feje fáj, ö orczáját ’s tarkóját hideg vízzel hagyá mos
n i ,^  elmúlt a’ fájdalom. Kiment az udvarra’s megláiá 
a’ félholdat: felijedt tőle , kezeit összekulcsolva feléje 
emelte, 's igen szépen énekelt hozzá.

Dec. tik én  reggel 5 órakor alig kelt fel a’ házi
asszony a’ mellékszobában, azonnal sürgeíé a' fűtést, 
mondván, hogy már fölkeltek. Meghagyá azután, hogy 
minden délben szénavirágot lepároltan, este pedig 
hamus lábfürdőt adjanak neki. Gyakran emlegeté, hogy 
csütörtökön 10 órakor igen roszul lesz. Allítá, hogy 
a’ toronyóra nem jól já r; elővette a' zsebórát, melly 
ágya felett függött, felnyitotta , ’s tolkéssel a’ kerekek 
közt egy srófocskát eresztett-meg; az óra futni kezde, 
hirtelen besrófolta ,.most, úgymond, jól fog járn i, de csak 
ha két fertályra jő.“ Szemüveget ajándékoztak neki, 
minthogy panaszkodék, hogy szemei gyengék. K. pe
dig, kit egyébiránt igen szeret, moudá: minek adák 
azt neki? a’ nélkül, hogy ő azt hallhatta volna. Ü tüs- 
tint fájdalmas siránkozással panaszlá, milly hamisszí- 
vüek az emberek. „0 istenem ! istenem! miért magasz
taltál fel engem , hogy mindent tudjak, mindent lássak ; 
milly nagy kín nekem annyi sok rósz 's gonosz szívet 
látni! O de szükség is nekem mindent tudni, mert ki 
gyógyítna engem, ha magam nem mondanám meg az 
orvosságot? Ki tudna ezen rettenetes kínokon segíteni?“ 
— Igen kinzá öt egy kérdés, t. i. mi segítene M. leá
nyának lábán? Nagyon törődött rajta „csak természetét 
tudnám; de azt nem ismerem.“ ’S mikor mondák neki, 
hogy már semmi baja sincs; „ne hazudjanak, úgy
mond , mert annak lábán sokáig megmarad a' seb“ 's 
minduntalan üté homlokát ’s állítá, hogy még megbo
londul miatta.

Estve hozzá menék, mellette ismét virasztandó, ’s 
velem jött egyik barátom is, kit a' beteg igen jól ismert. 
Alig léptünk be , azonnal tűni ’s nyújtózni kezde ’s ret
tenetes görcsök szállák-meg. Hidegvízzel locsoltuk; ’s 
midőn az idegen eltávozott, mindjárt jobban le tt, de 
még sem egészen, mert az megállt az ablak alatt, ’s 
midőn onnan is elutasíttatott, vége lön minden kínnak. 
A’ mit ezen éjjel müveit ’s beszélt, azt tollal hirtelen 
felkapám. — Kilencz óra után a’ falra lombokat, kob
zokat ’s koszorúkat rajzolt. Azután lefeküdt’s megszó- 
lamlék: „Urak! csak azt ne kívánják istentől, hogy 
mindent tudjanak előre, mert ki illy tehetséggel b ir,az  
elvesz , és szerencsétlen ember.“ Később felfohászko- 
dék: „Isten! te könyörülsz rajtam? Isten! Isten! Isten! 
holnap reggel 9 órakor mindent elfelejtek, nem kínló
dom többé ! holnap 9 órakor utolsó szavaim lesznek ; 
holnapi holnap!“ ’S ismét: „2 3 , 24ben egészséges le
szek , de tökéletesen csak 4 esztendő múlva. Csütörtö
kön 10 órakor éjjel vigyázzanak rám,“ Most pipára 
gyújt és rajzol a’ falra ; egyszerre felszólít, hozzak 
ueki papirost’s fekete krétát, „Hisz már éjfél van , ’s be 
vaunak a’ boltok zárva‘ feleiéin. „Ejfél ? már maga is 
megtanult hazudni ?“ —„Hát hány óra lehet már?“ kér
dőm tőle „No’s hány óra ? még nincs tiz“ válaszolá. Eu 
nemsokára regálpapirt hoztam neki, alig nyitára ki az 
ajtót, előmbe futott, kikapta a’ papirost’s igen gyönyö

rű virágokat, lombokat rajzolt rá , emlékül gazdasszo- 
nyauak. Csudalatraméltók keze’ vonásai, mellyeket nao-y 
sebességgel húz a’ nélkül, hogy egy szálat jobbítna 
rajtok. Midőn elfáradt, lefeküvék ’s ismét emlegeté 
hogy holnap utolsó kínját fogja szenvedni. Ismét^raj- 
zolt egész éjiéiig; a 12 óra ütvén hirtelen feluorott’s 
mellét mosta hidegvízzel, ’s meghagyta, hogy 'egy ’»
két órakor keltsük fel, mert ismét mosdani fo<*\ __
S’'.didergésében összekulcsolt kezekkel siránkozva dal- 
lott hálaverseket, mellyekbeu istennek iránta bizonyí
tott jóságát, barátinak ’s jóltevöinek ápoló gondját kö- 
szöné. Ezután keservesen sírt ’s elalvék.

Ötödről órakor dec. 12én fölébredt ’s azonnal mosa
kodott; kezemet, mellyben azután gyengeséget érzék, 
erősen megszorító ’s felkiáltott: ,,B. ur! 9 órakor szabad 
leszek!“ Azután kiment; megpillantá a’holdat ’s borzad
va mutatott feléje: „Irtóztató! ki az ?“— „Hol?“ kérdém. 
„Nem látja a’ holdat ott a’ feílegekben ?“ Épen felhők mö
gé vonult a’ félhold; tehát csöndesen visszatért’s folytató 
rajzolását. Nemsokára félretéve mindent’s lefeküdt. „Le
hetetlen többet, úgymond, dolgoznom, hanyatlik már 
a’ szerelem , hanyatlik minden erő. Már el nem végzem 
a’ képet, mert szemeim nem bírják; csak egy szemmel 
nezek, ’s azt is megerőtetem; már a’ jobb szememre 
soha sem fogok látni, ’s jobb fülemre sem fogok halla
ni. Eleinte nehéz lesz néznem.“ Most különös kedve 
jött beszélgetni; e’ végből Ilöczey, kit szivéből sze
reteti , kinek minden kérdésire felelt, különfélét kér
dezgetett tőle; én minden feleletét az ágya melletti 
asztalon híven feljegyzőin. Hanem csak úgy vélem azo
kat tekintetni, mint egy lelki beteg’ képzelődéseit. Im- 
hol a’ kérdések ’s feleletek közül néhány: Kérdés: De 
a’ holdba úgy é lehet nézni ? F. Semmi sem árt úgy , mint 
a holdba nézni. K. Hát a’ napba ? hisz annak nagyobb 
világossága van. F. A’ nap csak a’ szemet rontja, de 
a’ hold az egész erőt. K  De miért ? F. Mert a hold
nak vonzó ereje van — K. Kérem , mi oka ezen be
tegségnek? F. Az érzékeny s z í v  ’s  az indulatosság 
ennek oka. L * megharagitott engem a’ tányéresikor- 
gatás miatt, a’ kisasszony ’s az asszony jelen voltak, 
ezt nagyon szégyenlém; ’s így kaptam meg e’ beteg
séget. Ha mindjárt szavamat fogadták volna, és meg
öntöztek volna hideg vízzel, elkerültem volna. K. Hát 
most nem jólenne megönteni? F. Már mostkéső, most 
csak a’ görcsöket. — /{. Hát a’ cholerának mi volt oka? 
F. Annak oka csak az ember’ természetében van, nem 
kapja azt mástól, csak a’ rósz levegőtől. Hideg vízzel 
kellett volna öntözni: télben elég lett volna, csak a’ hó
ba ledőlni. K. Kérem, mi fáj illy betegségben leginkább? 
F. Illy betegségben leginkább fáj a’ mell és agyvelö; 
azért vakul meg az ember.“ — K. Valljon mi a’ lé
lek? F. A’ lélek munkáló erő, melly által a’ test mo
zog. - A’ testben kétféle ér van : véres erek és szá
raz erek; a’ száraz erek összehúzzák a’ tagokat’s visz- 
szarugják; minden porczikában vannak illy rugók.“ —
K. De hát az Isten mi ? F. Az Isten! az Isten ! . . . 
Én mindent nem tudhatok, nekem csak nagy lelkitehet
ségeim vannak: tudom curámat,’s ismérem az embere
ket. Köszönöm istennek , hogy nekem rajzolótehetséget 
adott. Csak a’ poésis' és rajzolás’ szép ideáit szeretném 
megtartani; a’ többit nem , mert a’ legkisebb benyomá
sok is nagy fájdalmakat okoznak. Nekem azon tehet
ség adatott, hogy a- jószivű embereket megisinérem. 
Ha nem találtam volna olly emberekre, kik velem e- 
gyütt éreznek, megbolondultam volna.“ ([Cseppeket 
kér) K. Hát miért veszi be a’ cseppeket ? F  Mert egy 
’s két órakor nem mosdottam, ezek pedig a’ mosást pótol-
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ják-ki, e’ nélkül szivhártyám meggyuladna. — Csak 
arra kérem inasokat, erősen tartsanak estye, mert ha 
a' görcs összehúz, mindjárt oda vagyok ; elébb kifeszít, 
aztán összehúz a’ görcs. Hanem meg ne locsoljanak.“
__Ezek után elfáradván a’ beszédben, mindnyájunkat
el küldött, ’s a’ háziasszonyt magához hivatá ; nekem 
pedig meghagyta : küldjcm-el bátyámat, mert már csak 
rövid ideig beszélhet okosan. — Nyolcz órakor eljött 
hozzá bátyám ’s az orvos. Könnyezve köszönd mind
kettőnek, ugyszinte a’ háziasszonynak, ’s a’jelen nem
levőknek is jószívű ápolásukat. „M ert, úgymond, nem
sokára el fogom veszteni nagy tehetségemet ’s ollyan 
leszek, mint más halandó: azért köszönöm most, mert 
azután semmit sem fogok tudni mind ezekről.“ Azután 
elszenderülni látszék, rövid idomulva felébredt és meg
indulva hálakönyörgést mondott összekulcsolt kezekkel. 
Majd ismét mély álomba merült. — Ez volt azon lethe- 
álom , mellybeu az ember mindent felejt. — Felébred
vén rövid álmából , körültekint: „Mit csinálok én , ágy
ban?“ kérdé— „Hiszen beteg!“ — „Eu beteg? érzem, hogy 
gyönge vagyok, de mióta?“ — „Épen ma egy hete.“ 
,.Uram isten! nekem úgy tetszik, mintha tegnap estve 
aludtam volna el. Hat ezeket ki rajzolta a’ falra ?“ 
„Hát L. ur“ Ion a’ felelet; pedig ő maga rajzolta. „Ah! 
én nem tudtam, hogy ő virágokat is fest. De szeret
nék én igy festeni tudni!“ Azután kérdezősködött: Mi 
van ma? Hányadik van ma? Hány az óra? a’ mit be
tegségében legpontosabban tudott. A’ szemüvegről mitsem 
tudott, igen esudálá ’s felnyitni nem bírta; Szomort, 
ki neki azt ajándékozá, nem ismérte. Szóval: ezen egy 
hét egészen ki van törlesztve életkönyvéból. 0 maga
magában különös fellengős lelki életet élt, de valódi ren
des életére nézve eddig: holt vala. A'betegségnek még 
nincs vége , mert folyvást iszonyú görcsökben szenved; 
hanem a delelésen (culminatio) túl van már. Bővebb 
orvosi tekintetbeni leírását várhatja a’ t. közönség tek. 
Sárosv orvos úrtól.

A’ nagy Isten’ hatalma, melly e’nyomorú ifjún olly 
nyilván ’s csudálatosán mutatkozék, vegye öt jótékony 
őrizete alá ezentúl, ’s édesitse annyi örömmel jövendőjét, 
mennyi kimondhatatlan kínnal terhesült szenvedésének 
ideje! — Eperjesen decemb. 17én, 1838.

K ö zti Benczúr .János. 
V á t a s z ,  a '  M o n m i i v é s z '  S z e r k e s z t ő j é n e k .

A’ llonmüvész’ f. évi 2ik sz.ban a’ Szerkesztő ur 
ellenem olly haraggal szólal-fel ’s oily vádakkal kiseb
bít , mellyeket felelet nélkül nem hagyhatok. Miután 
a" paródiáról , ennek szabadságiról ’s határiról hosz- 
szas értekezést tarta , melly — mellesleg szólva — na- 
gyobbrészint alaptalan; azt állítja, hogy én S c h o- 
íl e l n é  asszonyt dec. 27 s 30kán ,Ludas M atyi1" czi- 
mii bohózatban, azon test mozgások s állások' gú 
nyos u tánzásával, tnellyek <i miiveszne’ sa já tja i 
nevetségessé lenni iörekvém. — 8 honnan állíthatja 
ezt Málray úr? Talán mivel Romeo’ dalát, melly az 
eredetiben igy áll: „Bosszút áll fegyverével Romeo“ az 
említett bohózatban igy használtam: „ Rosszul áll fü ty 
kösével ma Matyku / “? Miután Romeo’ dalának nem 
Schodelné assz., hanem Bellini’s Romani szerzőji, 
Mátray ur maga kénytelen lesz — akarja v. nem akar
ja — elismerni, hogy itt Sch. assz. nem tétethetett 
nevetségessé. — De ő azt mondja: hogy én Sch. asszt 
azon testmozgások 's állasok' gúnyos u tán zásáva l, 
mellyek neki sa já tja i , Iörekvém nevetségessé lenni. 
Lehet é ennél csudálatosb állítás ? — Éu Sch. assz.- 
nak azon állását ’s testmozgásit, mellyekkel Romeo’

említett dalátadja, jóknak tartom, 's hasonlóknak* azftn 
testmozgásokhoz, mikkel ugyanezen dalt Schröder- 
Devrientöl ’s Heinefetterlől énekeltetni hullám ; ’s en- 
nélfogvást mivel jóknak tartom, nem volt volna okom 
miattok Sch. asszt nevetségessé tenni; ’s ha csakugyan 
nevetségessé tettem, vagy akartam volna is tenni, Sch. 
assz-ra csak akkor érthetné azt Mátray úr, ha ö, vagy 
akárki más, meg biruá mutatni, hogy a’ Romeo’ dalá
val használt testmozgások Sch. assz. találmányai, v. 
legalább kizárólag tulajdonai; de ezt Mátray úr még 
háromszor hosszabb értekezésben sem fogja megmutat
hatni, mint miilyent ezen paródiáról irt. — M. urnák 
ezen egész ráfogása nem származik egyébből, mint 
túlságos kényeskedésből, mellyet ha gyakorlatba ve
szünk, legjobb lesz minden vígjátékot ’s bohózatot, 
sőt még a’ vig operákat is színpadunkról eltiltani: igy 
legalább biztos lesz a’ színész, hogy játéka nem fog 
félremagyaráztatui; különben valahányszor a' színész 
szemüveget illeszt szemére, azonnal rá foghatni, hogy 
a' Honmüvész’ t. szerkesztőjét parodiázza , mert az is 
szemüveget visel; 's ha legújabb divatú frakkot ölt ma
gára , rá fogja M. ú r , hogy e g y  k ö z ö s e n  i s m e r t  
p e s t i  i f j ú  e m b e r  parodiáztatik, ’s ekkor ki leszcu 
a’ hibás ?; a’ színész? annak talán eszébe sem jutott vala
kit parodiázui, mint most nekem nem jutott; igy senki más 
nem leszen hibás, mint maga M. ur . . . — Éu tu
lajdonítok Sch. assz-nak annyi szerénységet, hogy il- 
lyekbeu ezélzásokat magára sohasem keres; ez szá
nandó gyermekes gyengeség is volna, minden tagmoz- 
dulatbau saját kicsúfoltatását keresni. Említi M. úr azt is, 
hogy én azon dal’ paródiáját készakarva 8ch. assz. ki
gúnyolására irtain ’s énekeltem. — Mátray ú r , nem 
kétlem, látott külföldi színpadokat is, ’s ott tapasztal- 
hatá , hogy a’ quodlibetek mind, illy nagystilusu 
operák’ hatással biró és bohózatos dalok’ vegyületé- 
böl szerkesztvék. Hogy ez épen nem újság, ’s hogy 
a’ kérdéses dalnak (nem Schodelnének) parodiáztatása 
idejűi illett, meg fogja engedni az, ki Ludas Matyit 
látta, ’s tudja, hogy Ludas Matyi az egész darabban 
b o s s z u á 11 á s t emleget. — Említi M. úr , hogy én 
azért neheztelek Sch. asszonyra , mivel Conti árut 
ajánló ide hivatni. Ez alaptalan rám fogás. — Nyilvá- 
nyos, és bebizonyítható dolog az , hogy én ama szere
peket , mellyekre Conti úr hivatott, mindig csak kéuy- 
telenségböl vállaltam fel, ’s hogy valahányszor azokat 
elvállalnom k e l l é ,  kedvetlenségemet nem titkolhatám. 
De nem vagyok az , ki a’ Directio elébe akadályokat 
szeret gördíteni; bebizonyítám több ízben, ’s nemcsak 
Pesten, de mindenütt, hol megfordultam, hogy szük
ség-esetben saját színészi hitelem’ koczkáztatásával is 
vállalék-fel szerepeket, ’s mint az Athenaeum’ kriti
kája mondá, e g y i k  t e h e r v i s e l ő j e  voltam; de 
M. úr’ Honmüvészében illyek nem szoktak elismértet- 
n i, hanem csak bizonyos személyek pártoltatok - Mi 
a’ társaság’ több tagjának sértegetését illeti, igen saj
nálom , hogy a z , a’ közönség' mulattatására ártatla- 
núl haszuált tréfám miatt kerül rágalmazó szá jra ; ’s 
valóban igen különös dolog , hogy valahányszor köz
tünk ’s az említett énekesnő közt kérdés támad , — 
mindig nekünk kell hibásoknak lenni, ’s hibás-létünket 
ollyanok hirdetik , kik magok is nem saját tapasztalá
suk után, hanem csak távúiról ’s puszta hallomásból 
ítélnek ; ’s csak az egyik fél’ iuformatiujára. De jövend 
majd idő, midőu a’ társaság magátmiuden rágalmazás 
iránt, ’s pedig nem egykét ember' hanem az egész haza’ 
tribunálja előtt fogja igazolni. Szerdahelyi J. színész.

Szerkeszti H elm eczy. — Aiyomtatja T rattner-K árolyl úri utcza 6 1 2 .
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Pest várm egye9 orszáyutairól.
(Folytaíú*.)

Ezeknél fogva meg vagyok győződve , hogy ez iszo- 
fiyu zaklattatása ’s haszontalan fárasztása a’ honke
reskedésnek meg fog szűnni, ’s az egyenes vonalú-ut 
T. Szentmiklósnak eszközöltetni. Nem kívánván a’ szol
noki hid’ palástul-veendő vámjogát emlitni is; mert hisz 
arra van törvényünk, ha ki akarjuk emelni a’ Corpus 
Jurisból, hogy a’ czélnak meg nem felelő hídvámok tö- 
rültessenek-el: de arra még nincs, hogy valamelly 
egyedárus a’ haza’ kárával nyereséget zsarolhasson; 
következőleg az illyes bajon minden megyei gyűlés kön
nyen segíthet, mihelyt a’ vámoshid helyébe vámtalano- 
kat emeltet. A’ mit hogy eszközölhetni, arról többé szó 
sem lehet. Igaz ugyan , hogy a’ fa hid és kőut közt 
nagy a’ különbség, ’s ha az utóbbi kevés foltozással 
já r , az előbbi néhány év múlva egészen ujau építendő. 
De ez épen nem akadály, ’s bebizonyítható , hogy hu az 
általam tervezett országút állami, a' mostani szolnoki 
hidvámnak felényire szállításával, a' zagyvái ’s tiszai 
hidaknak 2 5 —30 évi vámjából lehet olly tőkepénzt ke- 
rekítni össze, mellyből a’ hidaknak mind mostani ki
állítása , mind jövendőben megújítása örökre kiteljék. 
De másodszor: — miért nem maradhatna helyén a’ 
mostani szolnoki hid ? mert azt csak föl nem tehetjük 
egy birtokos hazafiról az országban , hogy azon vám
ért, mellytől az uj hidak miatt elesik, a’ honkereske
dést gátolni ’s nyomorgatui kívánná.

Ha valaki Törökszeutmiklósrul Nagyváradra akar 
most menni, az előtt el van a’térség ollykor borítva a’ 
Berettyó’, Hortobágy’ és Körös' kiöntéseivel, ’s az út 
egyenes vonalban Füzesgyarmatnak, ekkor is kanya
rodással , ’s csak száraz években járható. Ennélfogvást 
akár Püspök-Ladánynak, akár délfelé igen fáradságos 
a’ több mérföldnyi kerülő. Ez okbul, mivel ezen nem 
feneketlen mocsárokat nem lehetlen átgátoltatni, 's ott, 
hol szükséges , hidaltatni, úgy hiszem , hogy ezen ut 
Törökszeutmiklósrul Kis- Ujszállásig, inneu pedig a' 
lehetőséghez ’s körülményekhez szabva, Füzesgyar
matnak ’s Nagyváradnak lenne viendő azért is , hogy 
a’ T.szentmiklósról Kis-ujszállásig vivő anyaországi
ból a’ dehreczeni is ugyan innen kiágoztathassék Kard
szagnak ’s onnan tovább. - Igaz ugyan, hogy a’ kö- 
szállitás a' mostani bánhalmi postaut’ készítésére a’ fegy
vernek! tiszarévből könnyebben esnék: ámde örökre 
szenvedne általa a’ honkereskedés! —

Ha már a’ nagyváradi ’s debreczeni ut az alább 
előadatandó módon a’ szükséges gátokkal s hidakkal lel— 
építtetnék, ki tagadhatja, hogy Hevesnek, Szabolcs
nak,  Békésnek, Biharnak nagy része, szinte mint a’ 
Nag vkunsag s hajdú-városok; ezeken kívül Szalmái*, 
Ugocsa, Máramaros, Kraszna, Kővár és Közép-Szol- 
nok-megyék, Erdélynek felével együtt, az ország’ poeso- 
lyás, sáros és homokos részén nyernének a’ főváros
hoz megköszöuhetlen jó utat. — Most tehát hátra van , 
hogy azon tiszántúli résznek, melly ezen ut’ használa
tától a távulság miatt elesnék , szinte mint Erdélynek 
is azon része , melly Szebentöl Aradnak szokott járni, 
hasonló jó útban miképen részesiltethetnék leggaz
daságosabban ?

Annál képtelenebb kívánat nem igen lehet, mint kő- 
anyagatlan vidéken egyetlenegy város’ kedvéért 11 —I

12 mérföldnyi köutat készíttetni. Ez lenne akkor telje
sítve , ha Pestről Kecskemétig ’s onnan Félegyházaig 
ut építtetnék, mit mivel ezen században nem re- 
ménylhetni, nincs egyéb mód , mint ezen aradi ’s bánsági 
utat egy v. legfeljebb másfél mérfölddel, — és n e m t ö b- 
b e l  — meghosszabbítni: de egyszersmind 14 — 15 
mérfölddel megjavítni. Melly munka egyszerű ’s kön
nyen valósítható, mert leggazdaságosb. Ugyan is: Mi 
anyagból ? arról alább szólok; a’ nagyváradi útból ki 
kell ágaztatni ezen szinte országos anyautat Czegléd- 
tól Nagykőrösön, Alpáron , Csongrádou és Szentesen 
által olly módon, hogy ezen ut a’ czeglédi és alpári 
határokban a’ mostani utaktól más irányt vegyen. Czeg- 
lédre ugyan is mit csavarogna olly sok utas? — így 
tehát a’ Bérezel ’s Czegléd-közti útnak mintegy felén 
venné ezen ut kezdetét, és onuau egyenesen vágna át 
a’ Czegléd ’s Körös-közti útnak azon részébe, hol ezen 
ut Köröshez mintegy két harmadrésznyi. Ez által nyer
ne ezen ut jó fél mérföldet rövidítésül: ellenben Czeg
léd mitsem vesztene; mert a’ köztte és Kőrös közt levő 
útnak homokos 2/3 részén már e’ mellett utat nyerne ;
1 közlekedési útnak pedig kevés javitással a’ mosta
ni is jó a’ czeglédi határban; holott fél mérföld is sok 
millió szekérnek évenkint és ö rök re!!!— Ha azonban 
Czeglédre vitetnék még is az ut, a’ mi csak részre
hajlásból történhetnék, ’s legfeljebb tán egykét forspont 
végett, — ám legyen úgy. — De hogy káros leend , 
azt nem tagadhatni. Másik görbülése az útnak Körös és 
Alpár közt van; a’hol már ellenmondhatlanul szükség 
volna az Alpárró! kijövő utat egyenesen azon tájra vonni, 
hol a’ Kecskemétre vivő kécskei ut a’ kőrös-alpárit 
metszi. ’S ezáltal is nyerne jó darabot az országút.— 
Ezen keresztut körül foly a’ körös alpári útba a’ Félegy
házáról N.kőrösre menő ut is, és ha a félegyháziak ezen 
utón jövendnének Pestre, akkor kérdésbe teszem : vall
jon megíiti-é a’ kerülés a’ másfél mérföldet? és ez 13 
mérföld útnál, mellyek közül a’ rövidebbiken mászkál
ni is lehet, a’ hosszabbikon pedig sebesen haladni — 
valóban csekélység; úgy de a’ bánság’ egy része is 
Félegyházának szokott utazni — a’ hazafiságáról ismé- 
retes Szegeddel együtt. ’S ennélfogva Pest megyében 
mindenütt köuton utazhatnának. Mi pedig Kecskemétet 
illeti, ha Nagykőrösig vegyített-földü utat készítenek, 
mi könnyebb, mint egy ínfűidet kerülni ’s ötöt nyer
ni? — akkor t. i. midőn a’ homok süllyed ?

Most már visszatérek Alpárhoz, és innen Cson- 
grádhoz. Az ut itt Szentesnek vág a’ Tiszán keresztül, 
hol ismét elágazik vásárhelyi és orosházi utakra; ’s 
mmdkettő Aradnál egyesül. Szó sem lehet arról, hogy, 
ha Szentesről egyenesen akarunk menni Aradnak, 
legrövidebb ut ^Orosházát balra hagyva) Tót-Komlósou 
által leend; a’ mi illy nagy országúinál, miilyen ezen 
szebeni vagy aradi ut, legfőbb kívánat. Be kivitele az 
anyaghordás végett tanácsolható-e ? az más kérdés. Én 
legalább azon esetben, ha a’Maroson lehetséges a'kősz ál
lítás , ezen vonaltól most végképen elállók, és Makón 
’s Vásárhelyen kívánom keresztül vinni az utat azon íö- 
okbul is : mert igy nemcsak az említett városok része- 
sülendnek az útban, hanem Torontói és Temes nyer
nek az anyavároshoz egyrenesb utvonalt, melly 2 me
gyére most tekinteni inkább szükséges , mint a tavulab- 
biaknak szerzeni a’ különben kényelmes ut helyett ke- 
uyelmesbet; — különben pedig , ha a' tótkomlós! ut epit-
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tetuék-fel, okvetetlen szükséges lernte a’ Bánság’ ked
véért Szentestől Makóig* egy oldalut-ágat -is vonatni, de 
erről alább kell szólnom. Ezen két vonal tehát a z , melly 
egész Erdélyt és tiszántúli hourészünket a’ leggazda- 
ságosb módon kötendné össze fővárosunkkal **}. ’S a’ ki 
ezt tagadná, annak igen meg kellene bánnia tévedé
sét. —

Máskorra hagyván véleményem’ előadását arról, 1) 
micsoda mellékutak volnának még idővel ezen kolos- 
vári, szebeni és debreczeni nagy országutakba czélirá- 
nyosan's kivihetőleg eresztendők ? ; 2) mint lehetne a’ 
Kalocsán által Bajára vivő utat a' halasival leggazda- 
ságosbban összefoglalni ?; 3) a’kerülőkrül, p.o. a’Hatvan- 
lól Mezőkövesdig vonandó országút Gyöngyösön 's Egren 
által viendő e , vagy egyenes vonalban? — a’ mi más- 
kint épen annyi, mint: valljon azon utón, melly nem 
megyei, hanem országos költségen épülend, az egész 
északkeleti része tartozik-é az országnak most és örök
re kerülgetni annyi mérföldet, vagy inkább Gyöngyös 
és Eger ? 's ezek közül Eger egy ugrást, Gyöngyös 
pedig mindegy, akár mennyit. — 4) A’posták végett
— mellyekről többet úgy sem mondhatni, mint, ha ezek 
nem akarnak csinált ufón menni , azért a’ jó pénzért 
eljárhatnak ott, hol eddig jártak. — Most szólok

A z o r s z á g o s * ’ Jké s z ín e s e d rő l .  Kik a’ föld
vegyítést vagy a’ kavicsot magányosan mernék ország- 
ut-épitésre javaslani, azoknak az országúiról sem esz
méjük , sem tapasztalásuk nincs. Ezek szánakozásra- 
méltó együgyű emberek.— l)e ha egyszersmind tiszt
viselők, náloknál egyegy kártékonyabb tagja nem igen 
lehet szegény hazánknak. — M ert, ha felveszszük a’ 
földvegyítést, a’ mi fiók-vagy közlekedési utaknak min
den esetre ajánlható, igen természetes, hogy illyeu 
utak egy hetes eső ’s egy pár száz terhes szekér alatt, 
miilyenek az oláh szekerek, sárkovásztöltésekké válnak , 
és a’ természeti állapotban hagyott földnél azért is rosz- 
szabbak: mert, tapasztalás szerint, illy utakon tiz an
nyi kátyú szokott támadni, mint a’ hányatlan földön; ’s 
csoda é , ha beléjük szédülnek a'ménesek’s ökörcsor- 
dak? — A kavicsolt ut hogy ennél valamivel jobb , az 
bizonyos ; de van é ember, ki állítani merje , hogy, ha 
az e’féle utak egy lábuyi magasságra kavicsoltattak is 
föl, s jó karban akarjuk tartani, évenkint kívánnak az 
egész ut’ készítésére tett munkából legalább i 5 rész mun
kát , ’s ha ez áll , akkor a" kavicsolt utat minden ötö
dik évben újra kell építtetni, és igy akár az adófizetők 
tegyék a’ munkát, akár közköltségből foltoztassék, a’ 
közjóra nézve száz annyi kár van benne, mint haszon.
— Így ezeket következetesen czélra fordítni nem lehet.

*) Egv furcsa vitály jut eszembe az útvonalok’ elhatározása 
iránt. Némelly hazánkfiai azt kívánják mutogatni, hogy a’ 
vasút Budapesttől Becsig a’ Duna’jobb partján hasznosabb; 
masok pedig, hogy a balon. En szégyenlenem szájamon 
kiereszteni, hogy önhasznomat előbbre teszem a’ Haza’javá- 
nál; azonban sokan illyesmire keveset látszanak ad
ni. Itt sem Győr sem Hont ’sat. a’ főszempont, hanem a’ 
hon-kereskedés; ’s ha ez igaz, akkor ki meri kétségbe
hozni, hogy azon vasutat kell pártolni , melly honi rész
vényeken akar épülni; mert ez fog a’ hon’ jövedelmére 
lenni c s a k .  ■ - Ennélfogva, minthogy Ulmannról mint 
pesti lakosról ezt inkább fölteszem, és ezen föltételben 
hanem csalatkozom , szó sem lehet, hogy a’ duna-balparti 
ut Ieenda’ pártolandó még azon másik föokból is, mellyröl 
most hallgatok ; mert igj a’ hid vám-csökkenés miatt alig
ha nem szomorodnék el a’ hidrészvény, _>s ez nem ugv
ütlött eszembe, mint egyik vagy másik tervezett vasúi’ 
részvényesei’ kötelezettjének, — csak mint hazafinak. 
■■iz crtehető.

— Ha pedig 2 '—3 ' a’ kavicsolás , ki győzeudi kavics
csal ? —

A' csalliatlan mathesisből némelly matheinatikusok 
algebrán ’s logorithmuson (mellyekuek a' maguk' helyén 
tisztelet} kivetették, hogy, ha a’ kocsinak első kere
kei kicsinyek, a’ hátuisók nagyok, kész a planum iu- 
ciiuatuin; azonban hogy a' négy egyforma-kerekü ko
csi az illyennél könnyebb —• oily közönséges eszme , 
mint a’ hajdan leggyöngébb éteknek tartott tojás , és 
később zöldség helyett betegnek a’ marhahusleves’ czél- 
szerűbbsége. ’S ki merné mégis tagadni, hogy itt nem 
a’ logarithmus csalt, hanem a’logarithmizáló hibázott?
— Része lévén a’ testesített mathesisnak az utcsiná- 
iás is , bátrak vajának már többen erről könyveket is 
kiadni, sőt mi több, még különbféle rendszert is állitni- 
fe l, mintha ezen tudományocska nem lehetne a’ józan 
észből ’s tapasztalásból bárki által is meríthető, kivált 
hol egyenes a’ tér. En egyiket sem kívánom csak em
líteni is; mert ezek nélkül is mindnyájan tudjuk, hogy 
a’ melly útnak kemény feneke nincs, ott a’ kavicsnak 
előbbutóbb pusztulnia kell, ’s készek a’ kátyúk, mert 
süllyedhet; ellenben hol a’ fenék kemény, ott nem me
het olly terkes szekér, mellyel az ut ne daczolna. — 
Vagy is más szóval: minden országút’ fenekének kő
vel , vagy hol ez nincs, téglával szükség előbb kira
katnia, ’s ennek tetejébe öntetnie a’ kavicsnak vagy 
tört-kőnek legalább 10—12/y vastagságban. — Hogy 
az ut’ közepe magosb legyen, de csak annyira, hogy 
az esővíz az utón meg ne áilhasson , ez köztudomás, 
ellenben költséges inunkavesztegetés minden magasbí- 
tás és szinvonal-emelés, méllyé’ szükségen felül van: 
vagy is ha az árkokban földár nincs, ’s az esővíz át 
nem csaphatja az utat. —

Szélessége ezen pest-kolosvári, vagy inkább nagy
váradi útnak szükséges, hogy a’ pesti határtól Vecsé- 
sig legalább 4° 2 ' legyen; Vecséstől pedig a’ megye’ 
széléig ^’s azután is} legalább 4° üssön. így az ut’ szé
le az ut’ téré’ délnyugoti árkától mindenütt egy öl tá- 
vulságra tétetve, a’ másik oldalon 7° tért enged mar
hahajtásra; és téli fagyos időben, midőn a’ patkótalan 
lovak csuszkáinak, ottani utazásra. ’S ezekben van fő
leg az egyenes téren készítendő utkiváutat. Most már

Az anyag ról. A’ pesti csárdától, mint közön
ségesen tudva van, a’ sz. lörinczi téglaégetőíg lehet
ne fenékkövet szállitni a’ pesti kőbányából is, ha az ol
csóbba kerülne a’ téglánál ; de erről számítást tenni 
most, midőn Pesten a’kő és tégla inagas-áruak, hasz
talan munka volna az alább fölhozandó okból is. Innen 
kezdve tehát Albertiig tégla lenne fordítandó, a’ czeg- 
lédi határban pedig darázskő mindaddig Abonyfeié , inig 
a’ kő olcsóbba jőne a’ téglánál, azután pedig a’ me
gye’ széléig tégla. — Ezen fenékanyág’ tetejébe pedig 
Albertiig kavics, onnan pedig azon esetben , ha a1 czeg- 
lédi darázsfészkeskö alkalmas lenne a’.felületre, és an
nak töretése olcsóbba jőne a’ kavicsnál — a’ mit előre 
megmondhatni, nagy baj,— törtkö-teritettel #} lenne ké
szítendő. Lehetne ugyan számítást tenni, hogy egy kocz- 
kaöl kő-kiásás vagy vágás (i — 7 napszám , ’s ennek 
tördelése 20—25 napszám’sat.; de más részről a’ ka- 
vicsvitelbér’s t. e’féle bizonytalan : ’s erről csak annak 
idejében adhatni megközelítő számítást, most pedig fe
lesleges — annyival inkább, mert, ha kótyára adatik , 
ki tudja mennyivel leendhet olcsóbb a’ kővágás és tör
delés is ? — ’sat.

*) T u d o m á n y o s a n  — hogy minden paraszt ne érthesse
azt, a’ mit tud — m a c a d a m i z á l v a .
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lölése és megszerzése. Mi az elsőt illeti, eddig a’ ka
vics a’ sz. löriuczi bányából hordatott, és igy olly hely
ről, melly a’ pest-monori útnak épen első negyedrésze’ 
pontjára esik; mert ezen útnak fele épen Vecsés. Tud
juk azonban, hogy Vecsés helység mellett az ország
út’ tőszomszédságában hatalmas kavicsbányákat nyittat
hatni, mi eddig talán azért nem történt, mert a’jobbá
gyok’ földjének elfoglalásáról lett volna kérdés. — — 
Azonban vegyük csak fe l, hogy eddig a’ monori csár
dáig csinált ut a’ sz. löriuczi bányából kavicsoltatott; 
— vegyük-fel, hogy évenkint nem több, csak 2000 
kocsi foltozgatott, melly szám bizonyosan nem sok, ha 
az utcsinálás’ kezdetétől számittatik — és minden sze
kér középszám mellett a’ 3 mérföldből másfél ínfűidet 
utazott jövet-menet, mindenik évben GOOO — húsz év 
alatt pedig 120,000 mérföldnyi hasztalan utat tett: ’s 
ezen szörnyű deperditának ha felére szállunk is , — 
mi nagy darab utat lehetett volna ezen erővel eszközölni! 
Azonban de mortuis aut bene aut nihil — az élők csak 
ön hibájikért felelősek— az elholtak pedig, kik felelni 
tudnának, kérdőre nem vétethetnek. — A’ Pesttől leg
távolabbi kavicsbányának tehát okvetlen Vecsés alatt 
kell nyittatnia , melly a’ legutolsó kavicsanyag-pont, és 
igy az alább építendő úthoz a’ legközelebbi is. — 2or : 
A’ kőbányák o tt, hol találtatnak ’s czélszerüleg hasz
nálhatók. — 3 o r: Az agyagbányák, ha fél vagy 3|4 in
tól dny i távolságot nem fognak egymáshoz meghaladni, 
legczélirányosbak lesznek, ’s a’ helyett, hogy a’ pon
tokat kijelelném, arról teszek szót, hogy mind a’ ve- 
csési jobbágyoktól, mind a’ más határokban leendő bir
tokosaktól, ha ezek ellenszegülnének , van é joga ezen
t. megyének tökéletesen kielégítő kárpótlás mellett el
vetetni a’ bányahelyeket ? Mert nem szabad ugyan be
csületsértés nélkül feltennünk egyik nemes collegáról is, 
hogy illő hivatalos megkeresés és kárpótlás’ ajánlása 
mellett is megtagadni merne a’ közjóra illy csekély ha- 
zafiságot: van azonban az aranynak is salakja, ’s te- 
gyük-fel, hogy valaki donationalist mutatand. — Hogy 
azon törvényeinkre ne utaljak, mellyek szerint szüksé
ges országutak akárki’ földjén is hasíthatok — ha ugyan 
más is olvashatta volna azokat — ragaszkodom az 1836 
XXV. 3. §.hoz — melly ugyan a’ vasutakról szól; de 
kérdem : hogyha az idegen részvényesek e' szükséges 
kedvezést megnyerék, szabad é arról szót tenni, hogy 
maga a’ haza , a’ maga határiban , a’ maga jobbléte— 
ért ugyanezt az országutakra is ne használhassa ? Eli 
valóban óhajtottam volna nemcsak a’ v a s - , de előbb 
az országúinak ’s ehez kivántató bányáknak való föl
dekről is világos törvények’ alkottatását.

Ha már a’ kő -, kavics- és agyagbányák kijelelve 
’s megszerezve leendnének, akkor a’ föutász dolgoz
zék ’s adja-be a’ szükségnek mennyiségét a’ lehetőség
hez képest. A ’ mi ha szinte meg van , mind a’ kövágás 
és törés , mind a’ táglaégetés és szükséges agyaghor
dás (mennyiben ez utolsó czélirányos máskint nem 
lenne} adassék-ki előre kihirdetett árverés’ utján; úgy, 
hogy a’ föutász és alattvalói csupán csak a’ késznek át
vételével ’s kivántató módon ’s helyre leendő alkalmaz
tatásával ; egy szóval: arravaló felügyeléssel foglala
toskodnának, hogy az anyag ’s munka a’ kiszabandó 
módon, minőség ’s mennyiségben fordittassauak czél- 
ra. Melly nagy munkával mennyire nem illik össze az 
egykét hetes úriszék, határjárás ; — 2 — 3 száz kavics- 
hordó kocsi— gyöngélkedő, különben 150 forintos 
utbiztos — néhány falusi kisbiró a’ csapszék’ asztalá
nál ’s a’ t.; ’s igy a’ magára hagyott providentia —

mindenki tudja. De minek is itt bővebb magyarázat 
ha ember lesz a’ gáton ? Ennek egy pillanattal ’s kö
rültekintéssel mindazt kell látnia, mit sok százan nem; 
mindazt haszonnal eszközölnie , mit sem algebrán nem 
lehet kivetni, sem előrelátni. — Szóval: itt a’ föu- 
tasz , ki különben egyedül csak az c’ végre kinevezett 
utbiztosságtól függendő , ’s ott is előlegei kihallgatta- 
tási joggal felruházandó, dolgozza-ki a’ tervet az elö- 
allando köiülinenyekhez kepest. Ennélfogva elhallgatom 
mindazt, hosy az elkészített utat kotrászok (utelyen- 
getök) nélkül az első kocsi’ rámenté után többé egy pil
lanatig is hagyni teljes képtelenség, — mind azt, hogy 
a’ szükséghez képest hány személyből álljon az utász- 
kormány ? Ellenben megjegyzem, mind azt ,  hogy a’ 
150 forintos emberekkel nem messze mehetni, mind 
a z t , hogy egy krajczár vám vagy kiadás, nyugtatvá- 
nyok nélkül, ne történjenek. A’ mi csaknem nevetsé
ges ’s valósíthatlan feladásnak látszik; de valósággal 
nem az, sőt épen olly kívánat, melly az egész keze
lés’ tisztaságáról csak maga kezeskedik az ország előtt. 
Ne feledjük, hogy a’ számadó tisztviselőktől esküjükön 
felül bizonyítványok is szoktak kiválhatni, a’ mi az 
aprólékosságnál szint olly szükséges, mint a’ nagyobb 
tárgyaknál. Ezen főokbul, miután a’ vámszedés sok el- 
lenörségen menend keresztül, ’s kivált ennek folyvásti 
változtatásával, — mint ezt szándékom előadni— most 
csak azt említem, hogy minden egyes kocsi, napszá
mos és bárki is , ki a’ vámból bejött pénztárból részesü- 
lend , ellenuyugtatváuyt kapjon, nyugtatványul elegen
dő lévén az utazási jegyzőkönyv, mellybe mindenki’ne
ve, lakhelye ’s bére szinte ugv följegyeztetik, mintáz 
ellennyugtatványi czédulákra. És ez nem czifraság, sem 
nem szembekötösdi, hanem olly valami, a’ mi a’ pénz
kezelők’ kiadásiról legbizouyosb tanúság ’s legjobb el
lenőr, ’s e’ mellett lehetőség.

(Vége következik.)

Bethlen Zxáborrul ti hűl föld.
G f r ö r e r  ur stuttgarti könyvtárnok illyképeu itéi 

B e t h 1 e n Gáborról :
„B e th l  e n G á b o r  nemes , de csekély vagyonú 

erdélyi családból származott. Fejdelemkorában maga di- 
esekvék, hogy 30dik évében szegénysége miatt bizo
nyos kassai kereskedőtől 50 tallért sem kaphatott köl
csön. Maga volt nagyságának alkotója , ’s mindent láng
eszének r's a’ körülmények’ okos használásának köszön
hetett. Ő ravasz vala, ’s a’ legünnepélyesb esküket , 
legkötelezöbb egyezkedéseket megszegni kész , mihelyt 
önhaszna úgy kívánta, — kellemes társalkodó ’s hí
zelgő, ha a’ szükség úgy hozta magával, —jeles mint 
hadvezér, valamint ügyes a’ politikai ármányok’ 's csel- 
szövények’ ösvényin. Viharos életén által 42 ütközet
ben harczolt , részint mint alárendelt katona, részint 
mint vezér ’s fejdelem. A’ reform, vallás iránt, — 
mellyben született, ’s mellyre nagyságát épité , — nagy 
buzgóságot mutatott, szívből é? azt isten tudja. — 
B e t h l e n ,  ifjúsága’ napjait Báthory Gábor fejdelem’ 
udvarában tölté, ki előbb gyámnoka, később pedig el
lensége lön, ’s midőn e’ gálád ’s könnyelmű fejdelem’ 
szerencsecsillaga leáldozni készült, Konstantinápolyim 
m ent, hol megkedvelteié magát a’ nagyúrral, ’s Bá- 
thoryt olly rút színekkel fösté-le, hogy a’ Porta által 
1613ban helyette ő neveztelék fejdelmül, ’s török se
gedelemmel foglalá-el székét. Ezalatt Báthory , B e t h 
l e n n e k  legkisebb közbejárulta nélkül — némelly ne
mesek áltat meggyilkoltatván, az erdélyi rendek vá
lasztása sikeresité a' nagy úr’ kinevezését. — Ez idő-
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tül kezdve a’ földnek e’ kis zugolya, mellyct B e t h- 
1 e ii kormányzott, láng-eszének hatása által középpont
ja lón az európai politikának. A’ császárral ellenzésben 
levő minden hatalmasság u. m. Francziaország, Ve- 
Jencze, Anglia, Hollandia, Svéd és Dánország, ’s 
birodalombeli fejdelmek törekvőének kedvét megnyerni, 
— majd mindegyiktől fogadott-el pénzt ’s mindegyiket 
sorban megcsalta. Utolsó táborozásakor is , Velencze, 
Hollandia, Anglia ’s Francziaországtól egyenkiut 10 
ezer, összesen 40 ezer tallér hadipénzt kapott. — Ug'y 
látszék gyakran, mintha czélja volna a’ Habsburgihá
zat semmivé tenni ’s Magyarországot elfoglalni: ez 
mindazáltal nem valósult-meg, mert a’ status-okosság 
erősebben hatott rá, mint a’ törvénytelen birtokvágy. 
Mint két hatalmas császár’ birodalma közé szorított 
kis tartomány’ fejdeline, ügyesen használta Ausztria’s 
Törökország közt az ingadozó rendszert. A’ császár 
ne igen gyengüljön , monda , hogy szükség’ esetében őt 
mint frigyest a’ szultán’ hatalma ellen védhesse ; de ne is 
erősödjék: különben kedve jöhet kezeit Erdélyre nyúj
tani. Hogy a’ koronát, mellyet 1620ban a’ magyarok 
neki ajánlottak, el nem fogadta: az irók, érdekeikhez ké
pest, majd gyengeségnek, majd nagylelkűségnek tu
lajdonítják. Ámde mindegyik állítás alaptalan; hogy 
ö igy cselekvék , az egyedül a’bölcs politika’ sngalása 
volt; mert ha B e t h l e n ,  Magyarország' brtokábaju- 
tanda, bizonyos lehetett: hogy az irigy török azonnal 
ellensége leend , ’s a’ különben is minden oldalról meg
támadott, ’s Magyarország’ elvesztése által semmivé 
lett habsburgi háznál sem támaszt, sem menedéket nem 
lelend. Bethlen’ titkos tervei a’ császár’ érdekivei szo
rosabb öszhangzásban valának, mint különben a’ szín 
gyaníttatá. Több mint valószínű, hogy a’ császár ellen 
kötött szövetségbe fél kedvvel lépett, ’s protestáns szö
vetségeseit rendszeresen megcsalá. Bizonyítja ezt azon 
ismételt tapasztalás, hogy mihelyt a’ császár elleni ter
vek végső 's kedvező kimenetelhez közelítőnek , azon
nal elhagyó frigyesit ’s a’ császárral kibékült. 0  in
kább ohajtá, ezen táborozásival érdemét s magas be
csét a’ császárnak bebizonyítani, ’s öt mintegy kény
szeríteni , hogy vele kezet fogjon. Óhajtása volt Mold
vát , Havasalföldet ’s Erdélyt — a’ török’ rovására — 
kormánya alatt egyesíteni, ’s ezeknek birtokát családja’ 
számára biztosítani. E’ terveit azonban csak a’ császár’ 
segélyével valósíthat» B e t h l e n ,  ’s ide czélzott, mi
dőn 1624. Kamuthy által Becsben következő ajánlatot 
teve : ,,a’ császár birodalmában a’ protestánsokat kí
mélje, egyesítse egész erejét B e t h l e n n e l  a’ török 
ellen, ki a’ keresztyén hadak fölötti fővezérséget ma
gának kikötvén, ön ’s a’ császár’ érdekeit kivíni, tel
jes erejéből törekedni fog; a’ császár magának tartván 
meg egész Magyarországot, (Tele akkor a' törököket 
uralta} ’s B e t h l e n  ben e’ köz ellenség ellen véd-falat 
nyer.“— E’ frigy’híven megtartása'kezességéül egyik fő- 
hgasszonyt kívánta hitvesül, kinek vallása’szabad gya
korlatát igéré. Sőt önvallásának változtathatását is , tá- 
volrul, — ’s tán nem őszintén — gyaníttatá; — még 
tovább is lépett, midőn ő a’ buzgó kálvinista a’ jezui- 
tákat tartományiba fogadá, kiket a’ császárral leendő 
összeköttetése eszközéül szándékozott használni. Ezen 
ajánlat Bécsben nem fogadtatott-el, részint mivel a’ 
gyakran kétszínű fejdelemnek nem vala hitele, részint 
mivel a’ császár egész figyelmét Németországra for
dító, mellynek moghóditása kecsegtetőbb vala, mint 
minden alsódunai tartomány , ’s nem vala képes két ter

hes háborúit, — a’ török ’s német aristocratia ellen — 
viselni. Gyakran mondá B e t h l e n :  „három gondot vál
laljon más magára t. i. pénzt, katona-szerzést ’s ennek 
élelmezését, ’s kezeskedem a’ török’ kiüzettetéseért.“ 
Valószínű, hogy ezen tervet egész életében szem előtt 
tartá , melly halálával füstbe ment. Erdély, B e t h l e n ’ 
halálával, rövid fénye után, mint nagyobb birodalmak’ 
kis ragasztéka, előbbi homályába merült. — Végren
delete B e t h l e n n e k  különös, ’s szíve’ titkait gyaní- 
tatja — azon fejdelemnek, kivel annyiszor ’s oily szi
lárdul hadakozott, a’ császárnak t. i. hagyott két fel
séges paripát, ’s 40 ezer aranyat. B e t h l e n  G á b o r  
kitűnő tulajdoninál fogvást érdemes, hogy a’ 17d. szá
zad’ nagy férjfiai közt helyet foglaljon. Ha a’ sors, böl
csen kigondolt tervei’ valósításában kedvez, a’ török e’ 
férjfiban, kit trónra emelt, olly kígyót ápolt kebelében, 
melly végre őt halálosan csípte volna meg.“

Ermelleki.

E l  eg  y  t á r .
V í z ö z ö n  - e l ő t t i  ó r i á s - e g é r .  Darwin úr 

britt terinészetvizsgáló, a’ természettudományt uj ne
vezetes felfödözéssel gazdagító. 0-t. i. Sarandis folyam
nál Délamerikában egy állatnak, melly Owen’ ítélete 
szerint a’ négylábúak’ egérfajához tartozik ’s nem cse
kély hasonlatossággal bírhatott az Amerikában még 
ma is létező Ka y b  a r á v a l ,  megkövült fejére talált. 
Ezen állat’ ásványos feje nagyságra nézve hasonlít az 
elefántéhoz; miből méltán következtethetni, hogy a’ vizö- 
zön-előtti egérnek egyéb testrészei semmivel sem vol- 
tabb kisebbek, a’ mostani korban létező legnagyobb négy
lábú szárazföldi állatokénál.

L e g n e v e z e t e s b  e m b e r i  s z a p o r a s á g ’ 
p é l d á j a .  Wassiljew Fedor, Oroszország’ schuiski 
kerületében adószedő, ki 1782dik évben 75 esztendős 
volt, két nővel 87 magzatot nemzett. Első neje 27 
ízben betegedett-le: 's négyszer négyes , kétszer hár
mas , ’s tizenhatszor kettős , egyszer pedig egy; össze
sen tehát 69 gyermeket szült. Második neje nyolcz- 
szor volt viselös és szült összesen 18 magzatot. Ezen 
87 magzat közül 1782dik évben még 83 élt.

L e g ú j a b b  a’ m ű v é s z v i l á g b ó l .  Bizonyos 
franczia szinműköltész jelenleg Konstantinápolyban egy 
franczia játékszint szándékozik állítani. — L i s z t  
F e r e n c z ,  a’ jeles zongorahős ’s magyar hazánkfia is 
most a’ török fővárosban tartózkodik. — T h a l b e r g  
mult év’ végén Bécsben mulatott, ’s innét Lipcsébe me
nendő vala, olly szándékkal, hogy eddigi pályájáról vég
kép lelépjen’s egy szép grófnővel keljen házasságra.C h o- 
p in  most Madridban tartózkodik; O l e - Bu l l  Svéd
országban; H e n s  é l t  Pétervárott, hol a’ zongorán 
leczkéket ad, ’s magának egy órára 3 aranyat fizet
tet. — P a g a n i n i  pedig Olaszhonban aratja ko
szorúit.

Póriéban most egjr nevezetes per került az Ítélő— 
szék elé. Valaki vádlólag lépett-fel ’s kárpótlást köve
tel egy férfiún , ki bizonyos idő óta gonosz kajáuságból 
neki majd mindennap levelet ir, mellyben csupa alap
talan követelések foglaltatnak. A’ vádló kérdezi: vall
jon meg van é engedve, hogy akárki, szabad kénye és 
kedve szerint, illy módon másokra adót vessen ?

R e j t e t t s z ó .
Város egész ’s fej egész. Három vég jegy röviden: nem 
Gyermek j gyermeke van, hivó őt kurta egészszel.

Jéne. i  Jún. Araárul .

Szerkeszti H elm eczy. — Nyomtatja Trattner-K árolyi úri utcza 6 1* .
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Fest vártnegye* ország istáiról.
(Vége.)

Egy nagy bizonytalanság is akadályozza még a’ 
költségkivcthetés’ bizonyosságát, inelly is következő: 
En úgy vélem, hogy miután fenékül tégla leendne leg- 
czélirányosb, Tokaj’ vidékéről talán legczélszerübben 
lehetne tcritetnek-való követ hordatni, mind az abonyi, 
szolnoki, török-sz.miklósi, kis-ujszállási, kardszagi 
’s egyéb ott vonatandó utakra, — mind pedig arra , melly 
a’ sz.királyi erdőtől Alpárou és Csongrádon által H. M. 
Vásárhelyig készítendő. Itt pedig Makóig’s onnan Ara
dig a' Maros hordhatna illy végre , ’s talán még útfe- 
nékül is követ; — de ezt nem vitatván, egy kérdést 
teszek. — Iía a’ Tiszán , ennek itt amott mind kél oldalin 
levő nádasok ’s kiöntések m iatt, nem lehet a' hajókat 
visszavontatni, valljon uj meg uj szállító-eszközök'be
szerzése és Szolnokban vagy lejeid) leendő eladatása 
kerülne é olcsóbba, vagy p. o. 18 kőhajónak egy gőz
hajó által leendő fel és levóntatása? —• 11a t. i. az 
utakra szükséges kőmennyiség, a1 Tisza’ illető partjaira 
előre oda lialmoztatnék ; ’s inig a’ gőzhajó 6 illy terhes 
nagy kőhajót Szolnokba vagy Alpárra vontatna , add g 
a' másik (»hajót meg lehetne kővel rakni: a’ gőzhajó pe
dig családságba venné a' Szolnoknál vagy alább kiürített 
G hajót ’s visszavontatná úgy , hogy ezen mód szerint 
a’ gőzhajó folytonos munkában, igenigen rövid idő alatt 
váratlan nagy kőmennyiséget szállíthatna. 'S nem hihe- 
tem , hogy a’ gőzhajó-társaság, mellyre , ha eddig nem 
nyert volna is, jövendőben nagy haszon vár, illendő 
bérért ne tartaná magyarországi köteleztefésének egyik 
gőzösét a’ közjóra átengedni ’s t. elf. —

Mi illeti a’ kötői deltetést: erre nézve mi volna kön
nyeb!), mint Szolnokban a’ Tisza’ partján a’ kőkirakás’ 
helyét bekeríttetni, ’s ezenkívül olly házat építtetni, 
melly jövendőben más czélra is alkalmas lenne ; most 
pedig néhány évig azon könnyebb idejű rabok’ számára 
volna fordítandó , kik Egerből, Pestről, Gyuláról, nagy 
és kis Kunságból lennének ide szállitandók 's a’ t. — 
Ha vannak a’ szegedi javító-házra büntetők, miért 
ne hozhatnának a’ t. törvényszékek olly Ítéleteket, 
mellyek kőtördelésre . . . .  marasztalnák a’ rabokat? kü
lönben is meg vagyok győződve ’s hiszem , hogy nem 
sokára előál land egy o r s z á g o s  b ő r  t ö n  j a v í t á s i  
r e n d s z e r ,  miilyennek kidolgozását próbaúl ekkori 
másik fő czélomul tevén , azzal , miként lehetne ezen 
rabokat bátorságosau ’s haszonnal dolgoztatni? mint 
gyermekes nehézséggel most az időt nem vesztegethe
tem. — Az építés pedig könnyű, mihelyt a’ megbízott 
ember nem a’ maga nyereségét számitgatja, hanem 
a közjóét. —’8 ez valóban létesíthető, mihelyt nem az szó
lalni bele, kinek a’ szóláshoz joga van , hanem az , ki
érti e‘ tárgyat's egyebet___— Végre lehetnének azután
kisebb alakban Alpáron, Csongrádon’s a’ több folyam
parti városokban hasonló ideiglenes dolgozóházak alakí
tandók

*)  ̂ annak ollyanok is , kik azt hiszik , hogy mindaddig nem 
leendnek országutaink, mig részvényes társaságok nem 
épitendik: ’s ezt talán azért, mert a’ közkezelések nem 
legragyogóbb fényben tündöklenek gyakorta. •— Ezen 
Curtiusokhoz egy pár kérdést, intézek. Letevén azon re
ményt , hogy az általam tervezett 9 évi vámhelyett 97 évit

Altaltérek most a’ k ö l t s é g  k i v e t é s r e ;  de 
melly igen heveskednék az , ki ebben hibákat keresgél
ne , ’s e’ szerint tőlem előre kívánná azt bizonyosan , 
mi bizonytalan mindaddig, mig az árverési ’s egyéb 
körülmények ki nem fejlődnek ; hogy azonban legyen 
még is valami— legalább hozzávetőleg— következő szá
mítást teszek:

A’ pesti határtól a’ szolnokiig menő út’ hossza , 
43,940 öl ugyan , de én egészen 11 mérföldre veszem, 
’s a' mi ezenfelül van, azt deperditául teszem, mind 
az anyagban mind a’ munkában. — A’ holott előrebo- 
csátván, hogy egy [ ] lábnyi római nagy téglákkal tépelőd- 
ni mind azért nem lehet, mivel felényi nagyságú közön
séges tégláink mindenre alkalmasbak, mind azért, 
hogy régen elfogytak már azon rengeteg erdők, mel- 
lyeket olly nagy téglák’ égetésére pazérolhattak a’ 
rómaiak.
Egy négyszög ölre kell 72 közönséges jól kiégetett 

’s legalább 3" v. 3 i| vastag tégla, és igy 4° 
szélességben 4,000 öl hosszban összesen 
1 152,000 tégla— 11 mföldre pedig 12 612,000, 
mellyért, ezret 7 conv. fttal számítván, esik ősz- e/.íist ft.
s z e s e n ..................................................................  88,704

Kavics kell minden négyszög ölre 10 pesti mérő és 
igy egy mföldre 160,000. •—• Egy pesti mérő
nek kiásása , tisztítása ’s osztályzása 8 kr. — 
egy mérföldre 21,333 f. — 11 m.re pedig . 234,663

Ugyanennek vitelbére szintannyi ..........................  234,663
Agyagásás és s z á l l í t á s ...................................................11,000
Téglavitelbér , czere 2 fva l, 1 mf.re 2304 f. — 11

m f .r e ....................................  25,344
Útkövezö mester és embereinek 11 mf.re . . . 7,700
Az utászi felvigyázók’ , kotrászok’ ’sat. fizetésére —

összesen . . . .    30,000
Agyag-, kö- ’s kavics-bányákért..........................  4,000
A’ netalán szabad-utaknak fordítandó útmelletti

földek’ haszonbén fejében ’s árokásásért ’sat. 30,000 
Előre nem látott költség ’s ideiglenes útfoltoztatás 40,000 
A’ foltozásra szükséges alappénzülmellynek ka

matjából az egész úti és utászi fizetés is kite-
l e n d ......................................................... . . . 125,000

Utköltség összesen 828,074

Jól tudom , hogy ezen előadásom’ több pontjában 
sokan me«* fognak ütközni; de megjegyeztetni kívánom, 
hoo-y a’ nehézségek egészen más alakban tűnnek fel, 
ha”a’ körülmények inegfontoltatnak: czéloin itt bővebben 
fejtegetni az egészet nincs; példaúl csak egyet hozok- 
fel. Ki fogja elhitetni , hogy a’ vecsési kavicsbányák
ból egy pesti mérő kavicsot az abonyi határba 8 kiért 
vigyen rs vihessen el valaki 8 —9 mérföldre ? - En
magam sem. De felveszszük nemcsak a z t , hogy a’pesti 
határtól a’ monoriig tömérdek mennyiségű kavics van 
már az útra szórva, ’s hogy ha ez feltisztíttatik. ehez

fognak kapni, valljon még akkor is , miután bővebb forrást 
mutatok, mint ök tudtak, — neki mer-e ezen szolnok- 
pesti út-készíttetésnek bármellyik. is állani? •— És ha igen 
— miután fel kell tenni, hogy e’közügyben belőlük a’ ha- 
zafiság’ lelke szól , — magára meri-e vállalni, hogy az én, 
vagy más cllenörködésünk alatt beszedendő vamot azonnal 
megszüntetendi, mihelyt tulajdon kiadásit, beveendette ? 
Mert ha nem -7 akkor ismérje meg mindenik , hogy Hazunk 
az értelmes és lélekisméretes fiákból koránsem pusztult ki 
annyira , hogy még a’ részvényeseknek c’ végett örökidöre 
volna kénytelen adót fizetni , mint fiainak. K ) t-



csak felényi kavics fog kivántatni , vagy tán csak har
mad résznyi, sőt talán ennél is kevesebb, mint a’ szá
mításban tétetik; ’s hogy a’ kavicsnak hordatása , ha 
szinte két annyiba jövend is Monortól Szolnokig, mint 
fen kijeleltetik; hanem azt is elgondoljuk, hogy a’ka
vicshordás mindenütt ködton fog történni; ’s hogy a’ 
vitelre a' jó alkalmak használtathatnak; igy p. o. a’visz- 
sza üresen menő, dohányt, sót ’s egyebet Pestre fuva
rozó szekerekre is bátran számolhatunk, mellyeknek a’ 
fuvarbér még lakhelyeiken előre fog hirdet tetiü; a’Pest
megyeiek pedig a kavicshordást télben és igy heverő 
idejükben is tehetik — akkor valóban egész más alakot 
ölt a’ gördített nehézség: de hány illy gazdaságos kö
rülmény tűnhetik fel az egész kezelésnél egy értel
mes utász’szemében a’ több pontok körül is ?— Ezekről 
azonban most hallgatván , előadom véleményemet arról: 
m képen kelljen minden adósság-csinálás, vagy is elöre- 
való kölcsön nélkül, a’ kivántató útköltséget előállíta
ni , mellyet hogy ÍJ , sőt tán kevesebb év alatt is 
be lehetne az dívámból venni — alig hihető. — ’S 
épen az efélék’ nem tudása vagy elmellözése szol
gált fő okul a r ra , hogy ideiglenes dívámból ’s pe- 
dignem századosból, az országutak’ építtetését’s jókar
ban tartatását sokan lehetlennek gondolák, holott ha a’ 
hon’ leganyagtalanabb vidékein valósítható — nem te- 
hetlenségre mutat-e ugyanennek kőanyagos vidékein 
leendő létrehozása ? —

Ha valaki a’ pesti vámostól és vámszedőktől akar
ja megtudni, mi lehet az üllői vagy is szolnok-pesti 
vonalon évenkint a’ vámbeli jövedelem, úgy bizonyo
san lemond a’ tervezett országút-csináltatásról, mert 
az mindössze is néhány ezer papiros forintocskára 
fog tétetni. Szükség tehát más módhoz folyamodni. En 
hiteles adatokból állítom ’s bebizonyíthatom , hogy ezen 
évben csupán csak a’ sószállító szekerek’ száma 25,000- 
en fölül volt, a’ dohány-hozóké pedig 16000 körül 
járt, a’ mi összesen 41,000. — De megjegyzem , hogy 
ezek közül alig jött egykettő az üllői vámháznál Pest
re. Ez mind a’ soroksári vámháznál szokott legtöbbnyi- 
re bejárni.— ’8 ez  a’ s z á m é v e n k i n t  i g e u e g y- 
f o r m a. — Ki fogja most tagadhatni, hogy ezeken kí
vül m ás m i n d e n f é l e  u t a s o k ’ s z á m a  legalább 
is v an  n é g y  e n n y i .  En azonban leszállók, ’s nem 
számítok a’ 160,000 kocsi helyett többet 60,000 ko
csinál, melly a’ sós és dohányos szekerekkel általam 
összesen csak 100,000 kocsira tétetik.— ’8 ezen szám 
nemcsak hihető, hanem bizonyos szám, kiváltba én is más 
is bővebb kém lelet alá veendjük e' tárgyat. Most már gon
doljuk meg, hogy a’ pest-szolnoki országúton évenkint 
eirtiyi kocsi jő — ha ugyan nem több , kivált ha még a’ 
csongrádi út is ebből folyami ki; ’s hogy ezek közül mind
egyik ha nem többet, csak 2 garast fizet állomásonkint , 
teszeu összesen 10,000 f. p. p. — Előrebocsátváu, hogy 
azon kevés és csak néhány collegára nézve, kik azt 
hiszik, hogy én őket üldözöm,— én! ki azt akarom, 
hogy ük, gyermekeik és unokáik’ unokái is örökre sza
bad kődton ingyen járhassanak : — ezek , kik azon mun
kainak , hogy magok ’s minden maradékaik ne futhas
sanak, hanem apjaik' módjára örökre sárban mászkálja
nak ; . . • • , ezeknek számára, mondom, ha a’ kődt 
mellé oldalúi nyitása is kivantatuék, ’s igy Mátvás’ VI.
l)ecr. 64. czikkelye megzabolázásukra elégtelen lenne, 
az e’ végre szükséges lelek az illetőktől lenne haszon
beibe \eendő s átok köze szorítandó; — ez mondom 
megtörténvén, azon kérdés fordulna elő: „Hol és mi
kor kelljen a’ vámszedést kezdeni?“ — Pesttől Vecsé- 
sig ha folyvást kavicsoltatik’s igazgattalik azdt ,  szin

te mint Vecséstől Monorig , bizonyos, hogy ellene sen
ki sem fog panaszkodhatni. Annálfogva ezen dtniennyi- 
ség azonnal vétessék r e n d e s  k e z e l é s  alá, és ja- 
vitassék-ki mindenütt tiszta kavicscsal: de nem adófi
zetői, hanem béres kocsikkal és munkásokkal, ’s osz- 
tassek-ki öl számra a’ kerékvágányokat folyvást elegyen
gető emberek közt ’sa’t. Mi meglővén, a’ 4 mérföld- 
nyi útra állíttassák 2 vám, egyik Veésésen, másik a’ 
pesti határnál: s űzessen minden szekér v. kocsi min- 
denik vámon 2 gara-t; a' 100 ezer kocsi jövetmenet 
egy évben 1839ben fog fizetni 40 ezer ft. vámot p.p. 
— ’8 ezen vám’ egy részéből azonnal fizettessék ki 
az edd'g tett munka - és vitelbér. Egyszersmind ped g 
a pilisi külső vendégfogadónál eszközöltessék-ki egy 
agyagbánya , ’s ott árverés’ utján meg kell kezdetni a’ 
téglaégetést, mert a’ téglafenekü országutat itt szük
ség kezdeni,’s lefelé folytatni azon két okbul, 1) mert Pest 
körül most a’ kő’ és tégla’ ára igen felszökött, ’s ké
sőbb olcsóbb lesz. 2) mert a’ kavicsbányák felebb levéli 
Pestfelé, ha sok foltozgatással is, de ideiglenesjóutat, 
még is lehet készíttetni Monorig — a’kavics pedig ké
sőbb a’ tégla’ tetejébe lesz forditatható.— Ezen út a’ 
monori erdőtől Albertiig 1839dik évben készen lehet.
E’ szerint leven már e k k o r ..........................  40,000 ft.
3dik vámház pedig 1840ben , Monornál szin

te felállítandó, ’s ekkor 3 állomáson a’ 
vám évenkint t e s z ...............................  60,000 ft.

1840ben az út Albertitől Czeglédig eszkö
zölhető, ’s 1841bcn az albertii vámház 
a’ többivel hozand ............................... 80,009 ft.

1842ben Czegléd és Abony közt az út elké
szíthető ’s igy 1843ban a’ czeglédi vám
házzal a’ többi m á r ...............................  100,000 ft.

1843ban Abony és Szolnok közt kész le
het, ’s Abonyban 1844ben a’ vámház
a’ többivel hoz ....................................  110,000 ft.
fez utolsó hely fél vámmal.)

Ekkor készíttessék az út el Vecsés- 
töl a’ monori erdőig, utoljára pedig 
a’ pesti határtól Vecsésig, a’ tervezett 
módon. —

Mivel pedig 4 esztendő van még az elszám- 
láltakhoz adandó , ’s ezekben 110,000 
ft. vámra évenkint lehet számot tarta
ni; ez összesen t e s z .......................... 440,000 ft.

melly összesen 830,000 f. p. p.

Megjegyzem itt, hogyha folyó 1839ben maga az 
útépítés el nem kezdetnék is , de a’ hozzákészülés , úgy
mint a’ mostani utaknak jó karba helyezése ’s tartása 
Monorig; a’ vámházak’, agyag-’s kőbányák’ felállítása, 
téglaégetletés ’s kővágatás megtörténhetnének. Különben 
pedig minden látja, hogy az évek itt csak például van
nak kijelölve. Egyébiránt, hogy ezen jövedelem-forrás 
nincs magasra rugtatva, az magától szembetűnik, ha 
a’ mellesleges kilátásokat és segélyeket nem hozom is 
fe l, mint például : hogy egy oláhszekér 4 garast állo
másonkint fizethet, nem azért, mintha ez az utat jobban 
rontaná, — mert hisz egy jókarban tartandó országú
ton nem szabad kerékvágánynak lenni; hanem azért, 
mert több terhet hordván és hordhatván, inkább meg
használja az utat , mint más kisebb szállitinányd sze
kér, ’st. e.

Egyébiránt, mivel reménylhető , hogy talán a’ czeg
lédi és nagykőrösi határokban találtató darázs-, vagy dgv 
nevezett terméskő nagy segélyül fogna használtathatni, 
sőt több kedvező körülmény mutatkozni, azon esetben, 
ha a’ költségvetés sokkal kevesbülendne , a vamnak mi
nél előbbi megszüntetésire ez annal jobb lenne. A’mi
hez jutni nem annyira a’ legjobb ’s czélszerübb dtasit- 
niányok szükségesek , mint egy fő utász , kinek becs-



vágya önmagába lelket öntsön , ügyessége minden kö
rülményeket haszonra tudjon fordítani, szorgalma és 
belátása minden akadályt felülmúljon, és a’ tőle függők
re remény és félelem által képes legyen hatni. Mert 
.annak szunnyadása az egész munkálat' elakasztása ; ü- 
gyetleusége pedig valóságos hazarontás. Ennélfogva ez, 
mint önkénytes, mint kegyelemből vállalt kötelesség, 
félő, hogy majd tágult s közönségesen ismert in 
g y e n e s  szolgálat leend ; ha pedig fizetéses , úgy szük
ség, hogy az ne vármegyei salariumos legyen , mert 
hol a’ kormányt folytonosan— ’s nem volontairosan — 
kell tartani, ott mulatságra ’s ön dolgai* hasznos foly
tatására nem marad lelkes embernek ideje. — így ért
ve ezt még az utászi személyekről is , kiket a’ kor
mányzó, órakerekek gyanánt forgathasson.

Említendő volna még a' czegléd-alpári útköltség 
is, de azt annak idejére hagyván, ne hogy hosszas le
gyek , most elmellőzöm.

Végre nem kétkedem, sokan lesznek, kik azon 
ellenvetést teendik , hogy a’ mi az anyaváros’ tövében 
kiviheteudő, azt a messzebb részeken , hol tizedrész- 
nyi utas sem jár, nem lehet eszközleni —’s több effélé
ket. — Ezekre s többre nézve , szinte mint az észrevé
teleimre gördítendő nehézségekre is, mellyek egy kis 
körültekintéssel azonnal oszlanak, — fen tartom ma
gamnak az elégtételes feleletadást; mert annak, ki 
az idővel haladni akar, e’ terv szerint nem lehet aka
dály. — Mire nézve megújítom azon óhajtásomat és 
indítványomat: „Vajha a’ magas törvényhozó-test elö- 
leges figyelemre méltatná az országutak’ készíttetését 
tárgyazó törvényeket, ’s azok között főleg az általam 
ideiglenes vámból tervezett arad-bánsági, uagy-váradi, 
debreczeni, mezőkövesdi és bécsi útakét. — T. Pest 
vármegye pedig megújítván az egész Haza által hely
benhagyott, sőt magasztalt visegrádi úikészítés’mód
ját , minden időhaladék nélkül fogatna a’ szolnoki út’ 
építtetéséhez , mellyel egy időpontban kezdendő lehet
ne a’ hatvani, váczi , sőt bécsi is — ’s melly kajánság 
irigyelhetné akkor, ha Pest megye' nevét, minden or- 
szágutain hirdetné a’ hon’ glóriája **). Hulla Károly,

.Vép .v z o k t t & o k  Fai m e g y é b e n
A’ haladás’ utján pályázó három jeles diák ifjúnak 

Stájerhouba tett kirándulásit olvasván, a ’ honntespe-

Legyen bár ezen t. Pest vármegye’ szerénysége megsértve, 
el nem hallgathatom, hogy azoknak , kik ingyen szeretné
nek köuton járni, kik még mocskolódni is bátorkodtak; 
— példakövetésül meg ne említsek legalább egykét kö
zelebbi nevezetesb hazafiúi tettet: 1) Vácz felett a’ Kata- 
lin-hegyre vágott út készítésére , mellyen különben éven- 
kint alig jár néhány pest-megyei kocsi, 182 8 | 50 évben az 
országos közjóra hozott ezen megye’ öszszesen majd 
86,000 f. — 2) 1835 7 évben a’ magyar játékszín’ épít
tetése , mcllynck czéljaúl ha valaki Pest városa’ lakosi
nak ’s a’ jövevényeknek mulattatását tüzné-ki ’s nem a’ 
nemzetiség’ haladását — igen fonák eszmékbe volna bur
kolva •— került összesen mintegy 250,000 fba. E’ közt 
ezen megye’ áldozata eddig teszen 73,548 f. 18 kr. — a’ 
többi megyéké pedig 35,641 f. 42 kr.— ide nem értvéna’ 
ns lelkű Nógrád’ ’s több megyék’ közelebbi ’s ezentúli ada- 
kozásikat, mellyekre ez intézetet a’ legtisztább hazafiú- 
ság m él tatamija ’S milly fájdalom! hogy — a’ nagy rész, 
vagy egy cseppet öntött a’ tengerbe , vagy nem vette ész
re , hogy ezen megye azon eröködik , mi minden hazafi
nak kötelessége. 3) A’ megyei udvari-ház, mellynek há- 
tulsó része 1831dik évben épült 2 emeletre, az első ud
varbeli épület pedig a’ dunaár miatt roskadván össze , most 
szinte két emeletre építtetik, jóval felülhaladtatja a’ fél 
millió költséget, melly közvetve szinte közjavát érdekli 
hazánknak.— ’S valljon, ha kérdeném, hát mások men
nyivel múlják felül e’ hazafiságot.?! Ért .

dökhez intézett bezáró ezikket úgyszólván mao-amra 
veve elhatarzam, hogy tapasztalásvágyom’ csilapítása- 
ul a magasztalt Stájerhon’ alsóbb részeit beutazom. — 
Hatarzatom kezdetre várt, ’s az olly igen kellemes Zala’ 
domború földen keresztül vonulva, Belladins, Kákicsán 
’s Muraszombat sík ’s kövértérü uradalmak’ határinál 
Chorvat 's vend-tól-ajakú népek közt) eoy bokros er- 
dőcske’ közt leültetett kő’ felirata tudati, ho<>y most 
édes hazámat elhagyom és Stájerhonba lépek — Ha
zámat elhagyván, fejem sokféle képzelet’ tanyája lön: 
emlékezém szüléimről, kik már a’ legjobb honba köl
töztek; testvérimről, kik csak bennem élnek; több rejt-
vényes gondolatim’nem is közölhetem, mert iine! _
R e g e d e ,  Stájerhon egyik csinos városkája tűnt sze
membe , mellyet Mátyás királytól építettnek mondanak,
’s a’ magyarhonnak akkori véghatáraúl szolgált; e’ vá- 
íost fökép a Mura vize ’s a’magas hegy’ ormán épült,
’s mindenfelől villanycsaló rudakkal ellátott kastély di- 
szesítik. Derült szép idő kedvezett eddigi utáninak; de 
most, mintha csak a’végzet’ könyvébü! veszélyt olvas
nék, szél, hó ’s eső kezde viharzani, ’s a’ város’ sáncz- 
árkait, szélmalmát, ’s egyéb jelesség'it megtekintvén, 
Stajerhonban lehető tapasztalatimat ezzel kelle kielé- 
gítnem : mert mi tagadás benne, engem is , mint sok más 
magyart, szörnyenbusitott azon gondolat, hogy testem 
idegen földben morzsolódik össze, ’s talán számos jó 
ismerősimnek ’s kedves hazámnak többé áldást’s isten- 
hozzadot sem mondhatok. Visszafordultam a’ vend-né
pek — ezen a’hegyek közt nagy szegénységben, tisz- 
tátalanságban ’s nomád-életben tengő — emberfajok fe
lé , kiknek szomszédságában mindjárt akadtam magya
rokra, — ollyakra, kikről eddig az írás keveset szólt, 
kik sajátságikbau , viseletűkben, szólásmódjokban, ki- 
váltságikban igen különködök; ’s tán maga a’ gondvi
selés is az ezekkel megismérkpdésre jelölé ezen uta
mat , hogy t. i. addig, mig eunen hazámat ’s ennek la
kosit — főleg magyar honfijársimat nem ismérem, má
soknak ne adjak elsőséget. Ezeket 's ezek’ szokásit 
akarom tehát a’ tiszt, magyar olvasókkal megismer
tetni. r>

Őrségi districíus ez, mint a’ lakók magok neve
zik (_Vasmegye’ délnyugati részében), egy, 18 hely
ségből álló kerület, melly helységek, mint nevök is 
tanúsítja , hajdankori maradványok ; ’s a’ magyar határt 
a’ vandalok’ v. stájerok’ beütései ellen örzék ; hű szol
gálataik nem is maradtak jutalom nélkül, mert négy 
királytól nyeltek, mint mondják, ezért különös kedve
ző engedvényeket. — Én itt nem szólok a’ nálok di
vatozó életmesterségekről, sem kereskedési helyzetük
rő l, sem más emberek közti állásukról; ez igen hosz- 
szasra terjedne: merthorvát, vend-tót és hentz-német 
ajkú népek közt élvén, ezen helyzetük változó forgás
ban tartja őket; én itt csupán némi népszokásaikat kí
vánom rajzolni, miket e’ helyen letelepültök óta ( ’s ezt 
ők Kr. szül. után a' lOdik századba teszik) folyvást 
gyakorolnak; rajzolni kívánom főleg a’ nálok divatozó 
h á z a s s á g i ,  t e m e t é s i  ’s k e r e s z t s é g i szo
kásokat, mellyek olly különösek s furcsák, hogy e’ 
tekintetben még a’ Verőcze és 8zei ém-megyebelieket 
is sokkal felülhaladják, ’s mint magyar földjeinknek kü
lönösségei megérdemlik , hogy bővebb tudomásul terjesz- 
szük. — Nyelvük a’ kerültök lakó idegenekéből sokat 
felvett; igen sok szavuk van , miket mi nem értünk, ’s 
ők azokat eredeti magyar szóknak tartják. Legyen elég 
az olly rövid idő alatt hallottakból néhányat megemlí
tenem : C s o n t i k a p.o. egy kis fenyúforgács, minél fó- 
kép pipára gyújtanak; k u r u g l a :  szenvonó; s z ü l -
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t ös :  borzas: e l s ó d o t t  elesett; h a t a k  s z ö k t e -  
fel  l e s t é t :  azaz: hólyag támadt; ’s mi még általá
nyon beszédeikhez köttetett, a’ v e i praepositionak v a 1 
helyett használása , p. o. kocsi- v e i ,  kutya- e I (itt a' 
v betűt is elhagyják} , hordó- v e i ,  szék- v e i ’s t. eff. 
— A' „csontika“ szóra méltó megjegyeznünk, hogy 
e’ táj’ soványságra kevés keményfát, puhát pedig, azaz 
fenyőfát, megkülönböztetésük szerint legtöbbet terem ; 
'h e" fenyőfának 4 ujnyi vastag héját levevén, azt ha
sábokra metélik-'öl; egy évig száradni hagyjak , s ak
kor apró réteginéi fogva egy kés-vastagsagnyira elha- 
sogatják , azt két fa v. vas közé szorítják s gyertya 
helyett szüntelen használják fok la  névvel. Csudála
tos", hogy illy 3 v. 4 fokla-darabot meggyujtván, egyik 
faluból másikba, ’s a’ szőlőhegyekről haza legnagyobb 
sötétben is kényelmesen gyalogolnak , mitol sem tartv a, 
mert a’ tagosztályozás itteni letelepülésükkor mar meg- 
történt.— Viseletűk ollyan mint másoké, csakhogy so
kan — kivált az úttól távolabhlakók nyakkendőt nem 
hordoznak, sőt azt még nem is láttak. Életmódjukról is 
mondhatni némelly különösségeket. Nyáron négyszer 
eszik napjában főt-étkül a’ burgonyát; télen pedig leg- 
izesb étkéhez sem nyúl addig a’ háznép, inig étvágyul 
v. hastöltésül 5 v. 6 burgonyát meg nem evett ’s e’ 
szokás csak akkor szünik-meg, ha a’ burgonya elfo
gyott. Hajlékaikról Írhatni, hogy külsőleg csinos lakjok 
van,  de az csak fábul épült, ’s ehez ők olly híven ra
gaszkodnak , hogy uagykegyességü földesurok egy, a’ 
legalsó talpig elégett jobbágynak több száz fiot aján
lott , csakhogy téglából építsen házat; de a’ pórember 
faházban nem lakni annyinak tartá, mint magát eleve
nen eltemettetni. Van olly háznép, melly 2 0 —25 ta
got is számlál, kik mindnyájan csak konyhában tele- 
pülnek-le ; minden házaspárnak pedig van külön szobája; 
de kályha nélkül, mit ők kamarának neveznek; éjjeli szál
lásuk itt van legnagyobb hidegben is — kivevén a’gyer
mekeket, elaggottakat ’s betegeket, k:k meleg konyhá
ban a’ fokla’ gőze közt alusznak. —

Házassági kötések indok rendszerint aggnők’ v. czl- 
gány asszonyok’ eszközlései által történnek. Van is 
ezeknek keletek a’ leányos házaknál; sok vén-dada 
egész télen csak illy foglalatosságául él. A’házasulan
dó legény télen nézi-meg a’menyasszonyt, tavasz’ele
jén megesküszik vele, ’s tavasz’ végén haza viszi. A’ 
leányzót ha megnyerte is a’ férfi, nem tekintik jóra- 
valónak , kinél 3szor illegnem jelennek a’ kérők. Utol
só-menetkor az áldomás-italra (igy nevezik a’ kézfogást} 
határnap tűzetik, jobbadán szombatra. Különös illy áldó— 
más-iváskor, hogy a’ legény’kérője ’s vendégei ,,c s ak  
e g y ü n k ,  c s a k  e g y ü n k “ mondogatják (mert ezek 
visznek bort}; a’leány’ részéröli vendégek pedig ,,c s ak  
i g y u n k  c s a k  i g y u n k “ (mert ezeknek kell ételt 
adni}. Végre hosszú tobzódás után megvirad; a’ kérők 
ekkor — a’ két ifjú ’s egy asszony — fölmennek a’ 
paphoz, ’s reggeli szendergéséből illy szavakkal: „uj 
személyeket hoztunk“ riasztják-fel, ’s azután a’ forrás
hoz ismét visszatérnek. Ekkor kezdődik a’ 3szori kihir
detés; ez megtörténvén, ismét ugyanannyian a’ pap
hoz mennek, ’s most kezdődk az esketési szer
tartás. A’ menyasszony’ feje egy önkezével fonott és 
szövött féllepedövel delekig van betakarva (e ’ takaró’ 
ueve kö ez ö 1 e} , mert itt a’ iiőszemélyek magok sző
nek. Meglevőn az esküvés, a’ legény és kérők, múltán 
kevés kalácsot ettek’s bort ittak, hazatérnek, a’ leány
zó pedig otthon marad mindaddig , míg a’ természet a’

földet zöld fűvel , hova leheverésznek , ’s a’fákat zöld
lombokkal be nem vonja, mellyekből a’pajták elibe kü
lön sátort is alakítunk, ’s itt az ezen vendégségre hiz
lalt tulkokat, sertéseket, sőt, ha mődjok ong’edi, ökrö
ket is levagdalván , itt több napig kényelmesen falato- 
zandók. Egészségükre váljék! E’ vendéglés között az 
esküvés után sokszor két hónapig is elkülönüzve élt há
zas ifjakat ekkor egymás’ ölébe repítik ’s a’ legény’ 
házához elviszik. — Kényes dolog az illy drága ’s más 
birtokban levő töredéken}' kincset olly sokáig a bizo- 
dalomra hagyni.

A’ h a l á l  itt is,  mint. egyebütt, pusziit, ront ’s 
temet; de az emberek itt nem temetnek, azaz: az el
takarításhoz addig nem fognak, míg szavuk’ járása sze
rint az étek meg nem puhult 's nem kész. Valóban szép 
szokás! a’ temetés’ végeztével még a’ kísérő iskolás
gyermekek is illőleg vendégeltetnek-meg.

A’ k e r e s z t s é g i  lakomát (poszitát} utoljára ha- 
gyám, mert e’ legkülönösbnek tetsző szokásról vala
mivel többet hallék, ’s igy én is arról bővebben kiter- 
jeszkedhetem. Nem tudom, mellyikkülönösséget említ
sem előbb ? azt é , hogy itt rendes bába nincs , v. hogy 
férfiak játszanak itt főszerepet. Valamelly szomszéd v. 
tudákos asszonynak a’ szülés körül tett egyszeri szol
gálatában végződik a' bábaság, 's többé semmire sincs 
gondja. A’ keresztelés itt is, valamint másutt, szokás
ban van , de az különbözik más helyek’ illynemü szo
kásától. — Gyermek szülétek; ezt megtudván az egész 
tájék, mind az , kik atyafiságos összeköttetésben állnak 
a’ lebetcgülttel , siet enyhítni baját jelenlétével, melly 
megjelenés üres marokkal soha sem történik; a’ sajna 
v. szabadulási öröm kitkit vérsége szerint határoz. A’ 
kisded’ születésekor a’ keresztelésről senki sem gon
dolkozik, hanem csak a’ szárnyas és emlős állatok’ mi- 
nélelöbbi kijavításáról. Napok múlnak, ’s a’ szeretett 
vendégeknek izes falatokat adhatni reménylő gazda va
lamelly jó férfi-barátját megkéri, ’s ez a' keresztelési 
nap előtt egyszer a’ komákat komasággal megtiszteli. 
(Különös, hogy az ifjú emberek a’ legvénebbeket szok
tak erre fölszólítni.} Ugyanakkor küld egy szolgát az 
atyafiakhoz is — tudatni velők a’ nagy napot ’s meg
hűli őket — mind a’ 1 8 helységbe, hol azok elszórtan lak
nak (mert atyafiságos összeköttetésük csak e’ kis ke
rülethez van szorítva}. Földerül a’ vasárnap a’ kereszte
lésre , szülés után 4 v. 5 héttel, mert vasárnapon ki
vid keresztelni, hacsak nem halálos beteg a’gyermek 
— itt rendkívüli eset; a’ felszólított férfi ismét rendre 
járja a’ komákat, elmegyen a’ paphoz , jelentést tesz , a’ 
keresztelő edényt fidviszi a' templomba, kijövet után 
asszonyokat férfiakat egyaránt a’ paphoz hajt, megol
vassa, rendszerezi, hogy senki el ne maradjon, ’s 
együtt elléptetnek a’ rájok dús asztallal várakozó ház
hoz. Figyelmet érdemlő szokás ! De nem árt megjegyez
n i, hogy a’ komák közt mindig kell egy v. két nötelen
nek is lenni, kiket ők hős-komáknak neveznek, kik kö
zül egyik a’ vendéglésközben kilép egy választott ko- 
maasszonynyul, ’s behoznak egy tányért szép kendők 
közé rejtett pohárkával , ’s az írástudó koma , versével 
alamisnát kér, többek közt a' kis kereszt fi v. leánynak 
isteni félelemben neveltetésére; de értsük-meg, hogy 
ez csak a’ komák közt van ; az atyafiak ingyen vendé
geskednek, kik egyszersmind sokkal számosabbak. Ez 
ajándék-adást ők k o r o s  mának nevezik. li. J.

Az 5dik számú rejtettszó: Pá p a .

Szerkeszti H elm eczy. — Nyomtatja Trattner-K árolyi url utcza 6 1 3 .
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Vasmegyei régi várak  és várrom ok . 
levelekben.

III Levél.
SZOMBATHKLY , A’ MAGVAKOK ALATT.

( Folytatás a Társalkodó f .  évi I. számúhoz.)
[X V Iá ik  század). Mint a’ mézetlen p i l l a n g ó ,  

századok’ -kóréin reppenék keresztül— 's ini’ tovább is 
tárgyam’ elhullott virágai felett kell lebegnem , az újabb 
történeti sarjadzások közt, megtörténhetik, m éh gya
nánt zsibongandó. Most vissza a’ czimzett század’kez
detére.

Ennek első negyedében^ 1525} Goszthon János (V )  
győri püspök megerősítő a’ szombathelyi polgárok’ ki
váltságit ’s szabadságait. Említést érdemlők a’ várost 
rajzoló ezen szavak: — ,,— praecipue ob loci conimo- 
ditatem et nobilitatem, quia clavis et porta IVegni est, 
situm amoenissimum habens, olim ampüssima civitas, 
nunc instar oppidi redacta et niinia paupcrtate usque 
adeo oppressa, ut vix antiquae nobilitatis vestigia appa- 
reant.“ — Datum ex Szeleste Supcriori. Loco nativi- 
tatis nostrae. 1525.— E’város’levéltárát, több épületével 
együtt, a’ villám megrongálá , összehamvasztá, innét 
a’ következett évben sz. Pál’ fordulása előtti kedden 
Paksi Balázs győri püsp. a ' régi szabadalmakról ismét 
uj leveleket adott. A’ magyar elpuhultság sirárkot váj- 
dogált, I526dikban megtörtént a’ nemzeti gyászos te
metés. Paksi is elesék. A’ mohácsi vész után Szombat
hely, vára és minden telke Bakich Pálra, Ferdinand’ 
kegyenczére , szállott. 1530dikban Újlaki Ferenczet ol
vassuk a’ győri püspökök’ sorában ; 7 év múlva Bakich 
a’ harcztéren elesék, ’s feje Istvánfi szerint Konstan- 
tinápolyba küldeték; de Szombathelyt a'Bakich nem
zetségtől, miután a’ tárgy az 1548diki országgyűlé
sen is megvizsgáltatott, Gregorianez Pál püsp. csak 
1554 körül nyeré vissza. Gregorianez után Forgách 
Ferencz nváradi püsp. vágyottá’ győri föpásztori szék
re, de ezt nem érhetvén e l, Zápolyához pártolt. A’ 
florenczi hcrczeg' közbejártára Zachar bibornok leve 
püspökké; de mivel Szombathelyt e z e r ö t s z á z ,  ’s a’ 
többi jövedelmeket ö t s z á z tallérért bérbe add, e' kül
földi az 15(>9diki országgyűlésen ellenszegülőkre ta
lált, ’s később méltóságáról ’s vele Szombathelyről is 
lemonda. Az 157Ski országgyűlés Cl. II. Lev. Vasvár} 
a’ győri püspökség vasvári társaskáptalanját, előkelö- 
leg levéltára’ tekintetéből #} Szombathelyre rendeli, 
melly 15SGdikbun Szombethelyen létezett. 1570ben 
ifj. Draskovich György Caz ismert tridenti követ, ér
sek és bibornok} Szombathelyen tarlá a’ győri megyés 
zsinatot ***}, melly r e , ámbár a’ Kismarton-, Frakno-’s 
Ovár-vidéki papok , kapitányaik’ tilalma miatt, nem je-

*) „Ne cum Capitulares Turcis se tributarios reddidcrint, pri- 
vilegia Regnicolarum ibi conservata per hostes auferan- 
tur.“ Az oklevelekben Vasvárott 11 , Szombathelyen 18 
káptalani nagyprépost említetik.

**) Ezt ,  a’ győri káptalani levéltár’ adatain kívül, Prágában 
nyomatott illy czimü könyv: „Acta et Constitutiones Dioc- 
cesanae Synodi Jaurinensis . . . per triduum S a b a r i a e  
babitae. Prágáé. Typis Georgii Melantrichi ab Aventino* 
Anno Dni MDLXXIX.

lenheténck meg, mintegy nyolezvan lelkész gyüleke- 
zett-össze. Zsinati szónok P. CPitacichius} Márk je
zsuita volt, ki a’ latinul nem tudóknak kedvéért magya
rul is szónoklott. „Eadem occassione Orator de Sacer- 
dotum coeiibatu ágit. Séd cum inter auditores nonnulli 
fuerint lingvac latinae expertes , borúm in gratiam ar
gumentum a’ meridie hungarico idiomate pertractatum 
est.“— E’ zsinat’ a c t á i  ellen Berexasi CBeregszászi} 
Péter, akkori nváradi prédikátor, Váradon 1585dik évb. 
apológiát irt és nyomatott. A’ zsinati határzatok kö
zül, nem tudom ezen még ma is olly szükségest ki nem 
emelni: „Docendum et i n s t a n d  uni,  ut pastures pe- 
corum saltern diebus Pominicis ad Missam et c o n- 
c i o n é  m mittantur.“ E’ hiány miatt hány ezer lélek 
vadul c l ! — ’s hány ezer jut börtönbe ! ! —

CX V Ild ik  szazad) Szombathely várának 1GOQ 
körüli állapotját eléggé ismerteti Pethe Márton győri 
püspök’ esete, ki az ellenség elől szaladván, gyenge 
falai közt nem lele bátorságot, hanem előbb Németuj- 
várott, aztán Bécsben keresett menedékhelyet, hol 
elhunyt 1605dikben. Lásd Istvánfi 34. k. 508 1: „Sa- 
bariam venit CL <• Pethe}, ut tutiore loco ab hostibus 
fórét, quos eo nequaquam perventuros putabat: verum 
cum nec in ea A r c é ,  quae debilibus et infirmis muris 
constabat satis fidere posset“ — etc. — 1613dikbau e’ 
várban folytatott a’ per némelly pénzhamisítók ellen. 
Hat év múlva Lépes Bálint, kiadott magyar munkái
ról ismérctes püspök volt földesura.—  <Folytatjuk)

V  ö  l  d  m  é  r  é  s. * **)}
Válaszával Tóth József földmérő úr mult-évi fele

letemre a’ Társalkodó’ 1838 évi 51» és 57ik számában 
jól elkésett, — ’s bizony, ha egészen elmarad vala, 
magának használ, mert igy aligha nem lesz a’ pub
licum’ Ítélete az: Si tacuisses, philosophus mansisses. l)c 
ezt Ítélje meg majd a’ tudós publicum. A’ viszonfelelö 
ugyan igen kész a’ megtámadó földmérővel viaskodni, 
mert az neki inkább hasznos, mint káros; de a’ fele
lőnek mi nyeresége legyen benne , nem tudhatni, kivált- 
ha faragatlan irótollával olly sértő elménczkedésekbe 
merül, mellynck maga hihetőleg örül, de a’ viszonfe- 
lelőt busulás lepi meg azon, hogy még a’fensőbb tudo
mányokon is Ctalán} átment, ’s a’ mivelődésre szamot 
tartók ’s külországokon megfordultak közül is találkoz
nak, kik a’ csinos népek közül is olly vastag érzelme
ket hoznak magokkal, mellyek nemhogy a’ tudományo
kat segélenék elő , a’ keletkező felfedezéseket értelem
mel pártolnák ’s azok’ hiány it elkerülni segítenék; hanem 
a’ fárad ót sárral dobálják, a’ mondottakat félre csavarjak 
’s a’ született gyermeket még bölcsőjében tűzre kár
hoztatják.

Azt mondja a’ felelő , hogy a’ tengerészek ha va- 
lamelly szigetbe kiszállnak, topographiai mérésre nem 
tükröket használnak, hanem más műszert: mivel más 
műszert a’ tükörnél alkalmasbnak lenni ítélnek. De ugyan 
kérem, ha igaz Littrow úrnak azon állítása, hogy tü- 
kör-sextanssal 2 secund: mondom két secund: niinu-

*} Gáty urnák e’ czikkelyét még múlt évben vettük; ’s miu
tán Tóth József mérnök úr’ válaszára úgy hiszszük, alapo
san van megfelelve , a’ vitatkozást e táigj fölött Iái 
salkodónkban bevégzettnek óhajtjuk tekintetni. A szeik.
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ta hibával vehetni a’ szögleteket, miért nemhasználják 
azt topographiai mérésre ? hisz a'szegletvétel csak egy 
szempillanatnyi időt kíván, lánczczal pedig csak tud
nak a’ tengerészek is egy két básist megmérni; számot 
vetni is csak tudnak, 's hihetőleg nem is szédelyeg fe
jők a’ trigonometriai calculusoktól, mint Tóth földmé
rő űré, saját mondása szerint, ’s igybotor mystificatio 
nélkül nem érthetni, hogy tükrökkel topographiai mé
réseket tenni ne lehessen könnyű szerrel; azonban hogy 
a’ Hadley’ tükör-sextansát topographiai mérésekben nem 
használhatják, az még is bizonyos; de azt bizony olly 
bátor mcgtámadónak csak kellene tudni, hogy miért ? 
azért t. i . : aj mivel Hadley, tükör-sexíausit csak ma
gasság-szeglet vételére (verticalis) tette használhatóvá; 
bj mivel a’ tükör-sextansoknak, vagy octansoknak , vagy 
quadransoknak , millyek eddigelé készültek, nincsen egy 
középpontjuk (centrumj, hanem minden szegletnek más 
és más centruma, pedig egymástól több hüvelyk-és láb
mennyiséggel különböző centruma. De itt hihető megint 
lelakad Tóth földmérő úr, ’s nem foghatja meg, hogy 
olly műszerrel, mellynek nincs centruma, a’ tengeré
szek és csillagászok olly jó ’s pontos szögleteket ve
hessenek , millyeket helyezetek kíván ; hogy tehát nem
tudás miatt ismét olly hosszas értekezésével ne kínoz
za a’ publicumot, mellybőlaz egyebet nem tanul, mint 
azt ,  hogy Tóth földmérő úr itt is járatlan , vegye a’ fel
világosítást.

Legyen a’ magasság’ természeti és valóságos
s a e g l c t e ................................................................... a

A’ tükör-műszer mutatja ezer szegletet . . ß
Az excentricitas’ nagysága............................... B
A’ háromszeg’egyik oldala (hypothcuusaj. . A 

kell lenni a’ természeti szegletnek
Sin ß

lang' « =  Cos ß -4- B 
A

mivel a' nap , vagy csillag , vagy hold a’ mérnöktől igen- 
igen nagy távolságra van, bátran tehetjük A =  cc 
most substituálván leszen

Sin ß
tang « =  Cos ß B 5 ugy de

"oo
B Sin ß
cc o es így taug « =  Cos ß ==  taug ß
azaz: azért, hogy a’ tükör-műszer excentricus, még 
is a vett szeglet illy esetben tökéletes: de vegyen 
csak Tóth földmérő illy műszerrel a’ földön szegle
tet , és legyen a’ vett szeglet, mellyet a’ műszer
mulat ............................................... ß — 50 o 30.

A’ műszer’ excentricitása 6 hü-
vcl> k ............................................... B =  0,0833°

A zászló’ távolsága a’földmérőtől A =  60 öl.
leszeu a’ természet’ szeglete

Sin 50° 30 '
lang « — Cos 50° 30 ' — °^®833 =  50° 35'

60
a/‘aJJ jnüszerem mutat 50° 30', pedig a’ természetben 
5 0 ’ 3 5 '; ugy-e bar Tóth ú r, illy műszerrel határt nem 
mérhetni-íel . kivált ha minden szegletnek más excen
tricitása van. De továbbá még azért sem lehet földet mér
ni tükör-sextaussal: ej mivel a’ fent irt tükör-műsze
rekkel sphaericai felszámolások nélkül csak tökéletes 
horizonbau kaphatni jó ezegteteket ’s e’ horizont a’ ten
gereken maga a’ sok tenger megadja , de száraz földön

ehez előkészületek nélkül nem juthatni. — Illy tulaj
donú műszerekkel hogy földet mérni nem lehet, azt csak 
átlátja Tóth mérnök u r , annál inkább a’ tengerészek;
’s igy igazok van, ha topographiai fölmérésekre a’Had
ley’ sextansait nem használják. A’ most érintett nehéz
ségeket egy rövid ötlet által (mihez bizony, barátom, 
nem kelle Iángészj eltávolitván, a’ viszonfelelö ugyal- 
kotá szegtükreit ’s hozzávaló szereit, hogy azokkal 
hí aga s , m ély’s vizszinti szögleteket vehetni, ’s mind
egyik szögletnek megvan határozva középpontja (ver
tex j, ’s ime kész olly szögletmérő műszer, melly szög
letei’ tökélyére a’ Theodolitét nemcsak megközelítheti, 
de el is érheti; kezelése’ könnyűségére, biztosságára,
’s hamarságára nézve pedig azt ezerszer felülmúlja. 
’S ezt pedig könnyen meg is foghatja Tóth ú r , ha el
hiszi Littrownak, hogy a’ tükör-sextansokkal 2 secuud. 
különbséggel vehetni szögleteket; ehez pedig még azt 
is elhiszi, hogy egyik tükör csak ollyan tükör, mint a’ 
másik tükör; ’s igy ha a’ Hadley’ tükörsextansa olly 
tökéletes , bizony a’ Gáty’ szegtükrei is szint olly jók 
lehetnek; ’s hamég sem olly jók: az Gáty’ hibája ’s 
nem a’ tüköré ; ’s hihető , hogy ha Gáty olly jóvá tenni 
azokat nem képes, Tóth földmérő még is fog olly ü- 
gyes lenni, hogy a’ Hadley’ műszerét megközelítse ; 
mert a’ tökély nem a’ személyben, hanem a’ tárgyban, 
t. i. a’ tükörben, létezik. Szegletmérő- műszer tehát a’ 
szegtükör, mint bármelly astrolabium , vagy theodo- 
l i t , ’s nem camera obseura — barátom : következés
kép ha a’ szegtükör’ szegleteit 2 secund , vagy ha 1 
minut. hibával veheti is , bizony ennek térképei csak job
bak leendnek, mint az asztal’ térképei. De erre , úgy 
látszik, csak azt mondja Tóth földmérő ú r, hogy ha 
épen olly műszer is a’ szégletmérő , mint az astro
labium , azért még ezzel magával egész határt asztal 
nélkül nem mérhelni-fel „egyenesen azon oknál fogva 
„(mint irjaj mivel a’ tömérdek jegyzék ’s mély szá
m olások a’ mérnököt könnyen megtéveszthetik; mert 
„égy rendezetlen csak 5 , vagy 6000 holdnyi határt, 
„mellyben nem ritkán szintannyi egyes osztályzat van 
„35—30000 ponttal kell meghatározni — hát ezen tö
m érdek pontot csalhatlan 4 ordinátával megállapítani 
„ — nem kábul Gáty úr’ feje ?“ — Felelet: épen nem; — 
csakhogy nem 4 ordinátával barátom , mert ez nemcsak 
nevetséges, de talán-lehetetlen is volna, hanem egy 
abscissával ’s egy ordinátával, és nem is m é l y ,  ha
nem igen könnyű trigonometriai számolások’ utján, ’s 
nem is csupán működve , hanem, a’hol szükséges , ész
szel is dolgozva. De hogy elhigye , miszerint asztal nél
kül csupán szegletmérő műszerekkel, p. o. astrolabium- 
mal, egész határokat szintannyi idő alatt (vagy talán 
hamarább isj fel lehessen mérni, mint mérő asztallal, 
kérdezze meg az idősb földmérőket. Bállá, ns Pest me
gye’ földmérője a’ múlt század’ végén mivel mért ? — 
meg fogja hallani, hogy a’ mérő asztalt hibáiért félre- 
tevén, mindig astrolabiummal dolgozott, és pedig olly 
sükeresen , hogy meg is gazdagodott, 2 emeletü házat 
építtetett Pesten a’legszebb helyen, ’s e’ mellett munkáit 
máig is, mint legjobbakat, igen nagyra becsülik, — ’s 
hogy ezen földmérő’ feje ennyi calculusokban szédel- 
gett volna, nem hallottuk, sőt szerzeménye mutatja, 
hogy többet érdemlett-meg napjában munkálkodásával , 
mint a z  i v ó v i z e t ,  Tóth földmérő úr’ ellenére, sőt 
többet, mint társai érdemlettek mérő-asztalaikkal. Hogy 
a’ triaugulatio nagyTobb terekben nagyobb hibák’ elkerü
lése’ tekintetéből mulhatlanul szükséges, azt a’ viszoufe- 
lelő ajáulkozásábau is mondja , de a’ graphical pontokon 
alapult sectiók’ egyesleges fölmérései mikép elégítsenek-
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ki minden kivánatot, lássuk ugyan Winkler szerint: 
„Praktische Anleitung zum Graphischen, und Geomet
rischen Triangulieren mit dem Messtische. Wien 1820“ 
annyival is inkább, mivel alább azt mondja Tóth ú r, 
hogy „ha ezen állítás’ okát tudományosan kellene 
megmutatni, az bizonyosan egy kettős csak-nál egyéb 
nem lehetne.Már Tóth úr, ha valaha észszel, ’s nem csu
pán működve térképet kisebbített, tapasztalhatta, hogy 
nagyról ugyan készíthetni kisebb scaláju térképet helye
sen , de p. o. 1“ — 100° scaláról vakmerőség’s hiba nél
kül l //= 4 0 °  scalára nagyítani a’ térképet sem daruláb
bal ^Pantograph) sem négyszögekkel nem lehet, hát 
még 1" =  200° scaláról hogyan készít Tóth ú r, ha 
mind csak háromszegeket is 1" = 4 0 °  scalára? pe
dig azt mondja Winkler felebb-idézett munkájában 54. 
„Der Graphische Maasstab 1" =  200°; Detail-Maasstab 
1 "  =  40° Es §. 52 mondja : Wenn der senkrechte Ab
stand nicht unter 11400 der dem rechten Winkel A ge
genüber liegende Seite Bc beträgt. — — — —
— *) Eine solche Abweichung wird von allen erfahr
nen praktischen Messkünstlern als eine „unvermeidliche 
Operations-Abweichung anerkannt und geduldet.“ Ugy 
de tang x = l|400 =  0 ,0 0 2 5 =  0°—8 '—35" azaz: a’ 
graphikai pontok1 meghatározásában 8 minut. és 35 
seeuud. hiba elkerülhetlen ; igyekszik ugyan Winkler 
újabb operatióval ezt megjobbitani ; de hát ha a’ másik 
pontra asztalát nem állíthatja, vagy ezen munka-tétel
ben is megint Sminutát hibázik, mivel az elkerülhetlen; 
lehet, hogy még jobban megrontja előbbi pontját , lehet 
hogy valamivel javítja, ’s igy ha a’ graphikai szögle
tek’hibáját 5 minutumra veszszük, bizony túlzók nem le
szünk, mint ezt Mayer is veszi az asztalmérésnél.

Kérem, mondja-meg Tóth úr, 1 " =  200° scaláról 
egy akármelly hosszat milly pontosan vehetni le? — bi
zony nem fogunk senkit gyalázni, ha levételben l ' | 4 
öl hibát elkerülhetlennek nyilványitunk. — Hát ha né- 
melly graphikai pont’ meghatározására lánczczali mérés 
szükséges, mi hibát vegyünk itt barátom 1000 ölre? 
Ön’ elébbi felelete szerint 1° 2 ' =  1,333 ölet és 500 
ölre =  0,666 ölet =  4 láb.

Végre a’ graphica lineákat 1" =  40° scaláról is
mét le kell venni, hogy azokat asztalra tehessük ; itt az 
elkerülhetlen hiba a’ feljebb mondottak szerint 1 *|a láb. 
Vegyük össze ezen hibákat, ’s egy 500 öles lineára 
alkalmaztassuk.

A’ szeglethiba differentia . . . . da =  0° O'
A’ basis’ hibája 1 ,/4° -f- 4 ' -+-
1 1 0 1 a

-+- ---- —  =  differentia . . . . .  da = 2 ,1 6 6o
A’ háromszeg’ szöglete a legyen . a =  60 fok 
A’ hossz , mellyből graphice a’ má

sik m eg h atá ro z ta tik ............................... a = 5 0 0 ö l :
kérdés: c oldal hibája mekkora lészen ? ; hogy a’ dolog
hoz röviden férjünk, differentiálván e’háromszeget ezen 
formula szerint

de =  -h  a. d a. C osa H- Sin a. d a. Subst.
-f- 500. (0° 5 ')  Cos 60° -+- Sin 60. 2,166 mi

vel 0° 5 ' szegletnek a r c u s a .....................0 ,00145
de =  500 .0 ,00145. 05 H- 0,866. 2,1660 
=  0 ,3625  -+- 1,8770 =  2,2395 öl 

vagy is 500 ölben a’ legkisebb hiba 2,2395 öl; 1000 
ölben pedig két annyi =  2 ,2 3 9 5 .2 = 4 ,4 7 9  öl; hátha 
még az asztaltábla össze is húzódik, vagy kinyúlik, 
akkor az elkerülhetlen hiba még nagyobb. Igaz , hogy 
gyakran egyik hiba a’ másikat kijavítja, — ’s a’ dif
ferentia kisebbre ü t , mint p. o. a’ jelen esetben, ha az

a szeglet kelletinél kevesbre vétetett, akkor a’ hiba 
de = — 0,362 -+- 1,877 =  1,515 öl, melly már 
ekkor türhetőnek látszik, még is pedig 1000 ölben 3 
ölet teszen, de sokszor a’ magános hibák a‘ felvettnél 
nagyobbak lévén, nagyobb különbséget adnak , ’s igy a’ 
most kiszámolt hibát bún nélkül mint elkerülhetlent ve- 
hetjük-fel, a' tábla’ változásit ide nem értvén. Gúly.

(1 ege következik.)

Isteni Gondviselés'* példája.
Múlt évben Becskerek’ környékén, Torontal me

gye’ egyik falujában, lakott egy liaíal csizmadia, test- 
vérhugával együtt. Ugyanezen helységben volt egy meg
hitt komája, kinek szive’ titkát és szándékár mindig 
őszintén kinyilatkoztatta. Az érintett ifjú mester kitűnő 
szorgalma és takarékossága által már 3,000 vtó ftot 
gyűjtött össze; ’s mivel városban mestersége után még 
több hasznot reménylett, eltökélő magában , hogy gyűj
tött pénzének felével, t. i. 1,500 vto fital városba me
gyen, ott magának házat vásárlandó ; másik felét pedig 
jelen lakhelyén gondosan elrejtve , testvérhugárabizza. 
Mielőtt igy cselekednék , komáját szándékáról egész bi
zalommal értesítő , szivére kötvén egyszersmind e»ye- 
dül-maradandó húgára a’felügyelést. — A’ fiatal mes
ter tehát kiindult egy napon kishonábul, útját Becske
reknek veendő. — Mindjárt azon nap, mellyen ez el
indult, honn-maradt komáját kincsvágy izgatván, esti 
gyertyagyújtás után fölkereste az egyedülmaradt leány- 
testvér’ lakát, ‘s a’ szobaajtón kopogtatván, mint ismé- 
retes bebocsáttaték; ki az ajtót maga után azonnal be
zárta. Milly rémülés szállá-mcg az ártatlan leánykát, 
midőn a’ hűtlen barát ezt hangoztató feléje: „add által 
nekem azon pénzt, mellyet bátyád itthonn hagyott.“ A’ 
lyánka nem tudván, hogy bátyja a’hütelen komát is ér- 
tesité szándéka felöl , — erősen állító, hogy bátyjának 
nem volt több pénze, mint mennyit magával elvitt. De 
midőn a’ hűtlen barát sürgetésivei ’s halállal-fenyege- 
tözésivel föl nem hagyott: a’ kényszerítettleány a’ gon
dosan elrejtett pénzt kiadta. Akkor a’ martalócz ezen 
újabb leverő szókat intézte a’ lánykához : ,,A’ pénz már 
nálam van ; de ha tettem világosságra jő — a’ mi bizo
nyosan meg is történik, ha te életben maradsz , — ugy 
nekem vesznem kell. Hogy azt elhárítsam— neked hal
nod kell.“ A’ lányka szivszaggató hangon esdeklett ke
gyeimért; —- de a’vadszivü embert az esdeklő’ szavai meg 
nem hatók, sőt illy szókra fakadt: „Maga az Isten sem 
szabadíthat már meg a’ haláltól; azonban annyi kegye
lemmel csak ugyan leszek irántad — úgymond — hogy 
a’ halál’ nemét tenmagad választhasd. — Balta van 
nálam : azzal fejedet egyszerre ketté vághatom ; pisz
toly van rejtve oldalom mellé: azzal keresztül lőhetlek. 
Végre felakaszthatlak. Válassz tetszésed szerint.“ — 
A’ leány látván, hogy nincs szabadulás, imigy szólott 
hóhérjához: „Ha már csakugyan nem könyörülsz raj
tam — hogy holttestem ép maradjon: akaszsz-föl!“ — 
Ekkor a’ martalócz a’ lányka’ kezeit hátrakötvén, más 
kötelet keresett, — de azt nem találván , egy hosszú 
vizhordó-kendöt vett-elő , mellyet a’ szoba’ középgeren
dájára felkötvén, reá hurkot csinált; ezután két széket 
tett a’ gerenda alá, — egyikre maga állott föl, másik
ra a’ lánykát állította , — ’s a’ lányka’ fejét ügyekezett 
az előre elkészített hurokba húzni; de szűkre hagy
ván azt , semmi módon nem dughattabe, A’ lánykát te
hát leszállította, ’s hogy késlekedése miatt gonosz tet
tén rajt ne kapassék, szappan ’s viz által a’ hurkot 
könnyebben-csuszóváigyekezett tenni: ámde igysembol
dogulhatott. Végre összetett két öklét dugta a’ hurokba



'a imiffy erőködött azt köljebb feszíteni, mi is annyiban 
sikerült, hogy két öklét azon keresztül dughatta. De 
ezen eröködése-közben a' széket maga alul kirúgván, 
’s a’ kendő két kezére erősen rá hurkolódván , főn 
akadt a’ másnak készített hálóban, és szabadulni min
den vergődése mellett sem tudott. Most kérte a' lány
kát , szabadítsa őt m eg, — ígérvén , hogy legkevesbbé 
sem fogja bántani, sőt inkább boldogítani. De a leány
ka, kinek kezei hátra vajának kötve — ártatlansága ér
zetében még ha akart volna is — rajta nem volt képes 
segíteni. Látván végre a’ lányka , hogy a fenakadt em
bert meg nem szabadíthatja , de nem is tanácsos ma
ga veszedelmére őt megszabadítani, — fejével az ab
lakot kitörte, úgy hogy vérzett; azután segítségért ki
áltozott, és egy óranegyed múlva szabaditó angyala 
küldött embereket, kik az ajtót betörvén , a’ még ekkor 
is két kezénél fogva fenfüggő gonosztevőt megfogták, 
— a’ pénzt nála megtalálták , ’s a’ lánykát köteleiből 
kioldozták. Most már a’ gonosztevőnek kezeit a’ hurok- 
bul ugyan kiszabadították : de újra érdeme szeriut meg
kötözték , ’s általadták a’ törvényszéknek;— rnelly őt 
mint rablót és gyilkost vesztőfára itélé. — A’ lelki atyá
nak, imádkoztatása közben — a’ vad-ember vétke' sú
lyát mélyen érezve — utoljára e’ szavakat mondá: 
csak a’ lánykához intézett egy mondásomat bánom,’s 
szeretném megsemmisíteni, azt t. i. „hogy, az Isten sem 
szabadíthat meg téged’ a' haláltól14 — holott épen ő szaba- 
ditá-meg végeden hatalmánál fogvást. — Ez esemény 
legyen tanúbizonysága a’ mindig ébren levő isteni gond
viselésnek ; legyen intő példa arra is , hogy titkaidat 
kebledbe zárd ; ’s kivált pénzbeli titka’dba másokat ne 
avass. — Debreczeubbl S. B.

E l  e g y t  á r .
F o g a n a t o s  c s e l .  Bonaparte Jeromosnak egykor 

igen nagy szüksége volt 25 louisd’orra. Murat general 
Jeromost igen szerette, ’s erszényével gyakran kise- 
gíté; most azonban nem volt képes a’ sógorka’ kérel
mét teljesíteni. Mitévő legyen tehát ? kihez folyamodjék? 
testvérbátyjaihoz ? ők távul valának. Napoleon már se- 
gíté öt pénzzel; József és Lajos katonaezredeket kor
mányoztak távulföldön; Luczián pedig mint köve Lis- 
sabonban v. Madridban tartózkodók. Anyja a’ fiatal té
kozlót nem akará többé segíteni. Ekkor eszébe ötlött a’ 
kis sihedernek meglátogatni Fesch nagybátyját, ki kar- 
dinállá lön. 0 megjelent a' nagybátya’ házában , hol épeu 
számos társaság vala együtt, ’s ö igen szives elfogad
tatást nyert. Vendégül marasztaltaték , ’s asztal után a’ 
társaság kávézni ment a’ nagy terembe. E’ pillanatban 
nagybátyját Jeromos egy másik szobába látá fordulni; 
ö is nyomban utána; a kardinált egy sarokba vonta , 
’s tőle, — mint már nem egyszer cselekvék — pénzt
kunyorált; de a’nagybátya ezúttal kérlelhetlen volt. _
A’ kardinál köztudomás szerint a’ képek’ s festvények’ 
szenvedélyes barátja volt, ’s azon szoba, mellyben épen 
most együtt valának, kezdetét képezé az olly igen el- 
hirült szép gyűjteménynek. Midőn Jeromos a’"tagadó 
választ hallá, hirtelen megfordult. „Kinevet itt szeren
csétlenségem fölött? — te ? ezt meg kell boszuluom.“ 
Jeromos itt kardot ránta , s a’ fegyver’ aezélhegvét egy 
szép tisztes agg férfi' arczának irányzá (ez van-Dyk’ 
íostvénj e uek egyike volt) azon eltökéléssel, hogy sze
meit kiszúrja. Elgondolhatni, nrut ijedt-meg a’ bibor- 
nuk, midőn gyűjteményének egyik remekdarabját illy 
nagy veszélyben látta ; ő mindenkép iparkodott Jero
mos'kardját visszatai tóztatni; de a' böszült ifjú mitsein 
akart hallani, míg a’25 lajosarany meg nem igérteték.

A’ nagybácsinak tehát capitulálni kellc ; a’ béke meg- 
kötteték, Jeromos pedig czélját érte.

A l l i g á t o r o k ,  mi n t  h a j ó v o n t a t ó k .  Bizo
nyos amerikai gőzhajó’ kapitánya beszéli, mi szerint 
egy gazdag férfi a’ Mississippi folyónál két alligátort 
szelidített-meg , úgy hogy azok most szerszámban úsz
nak ’s a’ csolnakot a’ vizen olly ügyesen ’s példás en
gedelmességgel húzzák, mint két jármas ökör a’ sze
keret. Ha a’ folyó kiárad ’s az érintett férfi a’ viz' ma
gassága miatt sétalovaglást nem tehet, többnyire a’ két 
alligátort fogja egy csolnakba. Nem rég illy vizi sétát 
tön, midőn egy vadász öt meglátta, ’s feléje kiáltott: 
hogy csolnokával térjeu-ki az útból, mivel szándéka az 
előtte úszó két fenevadra lőni. Nagy fáradságba került 
megértetni a’ vadászemberrel, hogy azok nem agyon- 
lövésre szánt fenevadak, hanem szelíd, hajóvontató ál
latok. — Ezen all igát or-páf olly gyorsan úszik, hogy 
a’ legsebesebb gőzhajó is alig érheti utói.

A’ fi nn I an d i i k r e  k. Ez előtt 12 évvel Finn- 
landnak Bielodin nevű helységében, két, — háttal- 
összenött — ikerfigyermek született; az egyik fejjel fel, 
a’ másik lefelé. 11a valamellyik közülök felegyenesülni 
vagy állni akar,  testvérét hátán kell hordoznia, ’s en
nek illy helyzetben lábszárai légben lebegnek, feje pe
dig lefügg ;— egyébiránt, mindkettő tökéletesen kifej
lett, ’s erejükben egyaránt növekedők, az őket köze
lebbről megvizsgált értelmes orvosak állítják, hogy azo
kat egymástól életük’ veszélyeztetése nélkül lehetne 
elválasztani. Figyelmet érdemel azon rendtartás, melly- 
nél fogva egymást felváltani szokták.— Mihelyt az egyik 
érzi, hogy állásban fárad, kissé felkiált, mire köz
vetlenül ’s igen hirtelen egy bukfencz következik ’s leg
ott a’ másik fölemelkedve lábaira áll; ezen felváltás rend
szerint minden óra-negyedben egyszer történik. — Csak 
egy év előtt jutottak azon gondolatra, magoknak egy
másutáni sokszorozott bukfencz-vetés által az eddigi
nél nagyobb mozgásbeli gyakorlást szerezni, melly 
idő óta ezen gyakorlás által annyira kifejlődtek, hogy 
már jelenleg az ide ’s oda küldésben követül is hasz
náltatnak.' Olly hirtelen ugrálnak fejet fej felé hányva, 
vagy bukfenczezve, hogy a’ ló, rendes ügetéssel sem 
előzheti meg őket; minden henger-ugrással 10 lábnyi 
hosszú tért hagynak hátra. — Iíazájokban négy-sarus 
(furstiva) testvéreknek neveztetnek. Sz. /*.

E m b e r i  e r  ő. Bizonjms P e d r o nevű spanyol, 
ki 1555ben Nápolyba jött ’s itt erejének próbáit adá, 
többek közt öklével mint valamelly kalapácscsal vert egy 
vastag vasszöget kőfalba. — F i i l ö p ,  kirchbergi 
gróf ( 1 5 1 0 )  mutató-ujával vert egy vas szöget egy 
vastag deszkába. — K o t \v i t z H e n r i k ,  branden- 
burgifi jobb kezével megfogott középen egy malomkö
vet ’s feje fölé emelte. — B o u f l e e s  L a j o s ,  k( a’ 
16ik században élt, „ E r ő s 44 melléknevet viselt, ü a ' 
legizmosabb bikát1 farkánál hátra húzta. Egy erős lovat 
kezeivel fölemelt ’s vállain vitte , mint könnyű bárányt. 
Ezenkívül igen gyorsfutó volt. Az akkori nehéz pál- 
czélban ’s vasöltözetben kengyelvas nélkül ugrott a’ lóra 
fel. Gyorsfutásban akármelly lóval mérkőzhetett.

A’ jelen év’ kezdetével Zágrábban egy új folyói
rat indul-meg „ C r o a t i a “ czim alatt, Horvát és Tót
ország’ számára; minden hónap’ végén negyedrétben 
egy 3 f 2 — 4 ívnyi füzetke jelenik-meg. Úgy látszik, 
divattá vált a’ folyóiratokat országok’ neveivel ruházni- 
fel. Már jelenleg vau öt folyóirat, mellyek a’ kereszt- 
ségbeu: Carinthia, Bohemia, Moravia, Caruiolia és 
Croatia nevet nyertek. (Adl.)

Szerkeszti Ilelm eczy. -  Nyomtatja Trattner-fitárolyi úri utcza 6 1 » .
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K ö l t e m é n y e k .

I. DAL.

Szerettelek, leány , 
Kimondhatatlanul;

Utánad mostan is
Szemem’ könyűje hull,

De , ah ! te csak nevetsz ,
Imádott szívtelen,

Szűm’ leghöbb lángjain 
Es szent érzelmimen 1 

Nevetsz-e akkor is ,
0  , lányka, engemet,

Ha érted meghalok ,
Ha gúnyod eltemet?

II. DAL.

Az ifjú , kérditek ,
Miért olly szomorú9 

Miért szünetlenííl
Dalának tárgya bú?

Az ifjúnak szíve 
Két tárgy miatt eped:

Imádott honjáért 
’S a’ lányért, kit szeret.

Szenrfey.
KEMÉNY - VIRÁG.

Korányon, nappal éa
Sötétes éjszakán 
Járék az elveszett 
Reményvirág után.

Keblemben zaj dula,
’S olly szörnyű fájdalom,
A’ mellyet képtelen 
Lefestni kis dalom.—

Kerestem szép liget’
Kies virányain,
Hol illatot viszen 
Lebelke , szárnyain —

’S kertekbe im szőkém $
De üdvöm’ angyala,
A’ szép virág, sehol 
Nem illatoz vala.

’S elhagyva a’ vidék’
Kecses virágait ,
Búsan tiportam egy 
Sirkert’ gyász hantjait;

S im ott lelem ledúlt 
Remény-virágomat:
Gyász sírnak éjjelén.
Kedves leányomat.

Szelesley t úsz!»

Cs. k. szotb. ezukortisztitó intézet, 
Pesten.

L i e h  ti  K a r o l y  úr,  mióta Pesten állandóan 
megtelepedett, köztudomás szerint u/yanitt a’ műipart 
több tekintetben előmozdítani segítő. Ö szerencsés volt 
a’ főn séges kormánytól engedőimet nyerhetni olly intézet’ 
felállítására , mellyben a’ honinyers ezukor tisztitatik. 
Ki eh ti úr minden igyekezetét oda fordítá, hogy ezen 
intézetet kellő diszlésbe hozza, ’s bizonyoson sikerült is 
volna azt más cs. k. szab. illynemü intézetekkel egyen
lő becsiokra emelni, ha ÍS31ben a’ pusztítva dúló’s 
mindent megemésztő cpemirígy e’ vállalaton olly sú
lyos csapást nem ejt, mellynek elviselésére Lichtl ur
nák a’ pénzbeli erő hijányzott. E’ körülmény különféle 
hajt idézett-elő. 1837dik évben Lichtl úr’ ellenségei 's 
irigyei már már azt gondolák, hogy övék a’ diadal, 
midőn a’ szabadíték’ fáradhallan tulajdonosa magának 
újabb segélyforrásokat nyitott. () t. i. egyetértésbe lé
pett három pesti nagykereskedővel, névszerinti J  a- 
1 i c s A. Ferencz , L i e d e m a u n  J. 8. Fridrik , ’s 
L o w i n g  er  Fér. Ignácz urakkal, kik a’ vállalat’ ve
zérletét illy czim alatt: „Cs. k. s z a b .  p e s t i  c z u- 
k o r t i s z t i t ó -  i n t é z e t ’ i g a z g a t ó s á g a . “ egy , 
1837. decemb. lGkán kibocsátott körlevél' értelmében 
elvállalók, miután a’ szerződés, Lichtl úr mint szaba
díték’ tulajdonosa, ’s az igazgatóság közt a’ nemes vá
rosi tanács előtt nyilván megköttetek, ’s az arról szóló 
oklevél a’ város’ levéltárába letétetett. — Az igazgató 
urak, kiknek szilárdságok közönségesen el van ismér
ve, Bécsben „ S t e i n e r  és  t á r s a i d b a n  csakhamar 
találtak olly pénzváltó-házra, melly nekik a’ szükséges 
segedelmezést megajánló. Ezen igazgatóságügyes szor
galommal ’n körüllátással kezdé a’ vállalatot vezetni, 
’s a’ legkedvezőbb eredmény ígérkezett, midőn január’ 
17kén 1838. véletlenül (úz támadván ’s a’ gyár a’ lán
goknak jutott martalékul. Igaz , hogy a' tüzkármentö 
társaságnál minden biztosítva volt, ’s az igazgatóság 
tökéletes kárpótlást nyert; ámde a’ ezukortisztitás még 
is elakadt; ’s midőn a’ gyászos-emlékezetű martius 
hónapban 1838. a’ Duna kiöntött , ’s a’jégnek árja 
azon házat, mellyben a’ ezukor tisztítaték, összeomlasz- 
t á , annak munkássága végkép megszűnt.Illy szomorú vi
szonyok, mellyek másokat talán kétségbeejtettek volna, az 
igazgatóságnál épen ellenkező hatást szültek. Az igaz
gatóság t. i. elhatározó , hogy egy gőz-erőmüvekkel 
ellátott nagy ezukortisztitó gyárt állitand ; a’ um. Szépitő- 
biztosságtól a’ váczi ut’ felső végén megvásárlóit egy 
roppant telket igen olcsó áron , úgy hogy néhány hó
nap múlva annak becse tízszer annyira emelkedett; ’s 
itt állita egy gözerőmüvekkel 's szükséges melléképü
letekkel ellátott gyárházat, mellynek az ausztriai biro
dalomban szilárdság, szépség és czélszerüségre nézve 
alig van mása. Hogy a’ viz- és tűzveszélytől mogovassék, 
a’ gyárnak 's melléképületeinek földszinti téré 18 hü
velykkel emelkedettehb, mint martziusban 1838. a’ 
legmagasb vízállás volt. A’ gyár rézzel van födve, ’s 
a’ melléképületek cseréppel; valamennyi épület alatt, 
azok’ egész kerületében, igen térés pinczcboltok találtat
nak,  kőszén, borítékföld’s egyéb a’ ezukortisztitashoz 
szükséges tárgyak’ számára. A’ melléképületek’ föld
szinti részében vannak raktárak a’ czukorliszt’ számára, 
's az első emeletben lakszobák. A’ melléképületek csak
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tavaszkor készülnek egészen e l ; de a’ gyár maga mar 
u-ry szólván kész, ’s még e’hónap’ folytában elkezdőd
nek a’munkák, 's jövő februárban már kaphatni uj tisz
tított czukrot. E’ gyárépület dísze a’ városnak, 's egy 
jo-en közhasznú intézet az egész országra nézve. Ki 
most a’ váczi-gáton v. a’ Dunán közelít a’ városhoz , 
szive örvend, mert ott, hol azelőtt sárfészek s homok
gödrök voltak, most egy fenséges nagyszerű épületet 
pillant-meg. A' városra nézve ezen környéken a’ pusz
ta telkek’ utóbbi előadásából igen fényes haszon Ígér
kezik 's ezen eddig egészen használatlan sivatag föld
tér legalább egy millió pgő forintot hozhat.

F ö í d  éti é r é s .
(Vége.)

Lássuk most, a’ mérő-tábla mi hibákat szül ösz- 
szeszáradásával nyáron, és kinyulásával őszkor?

Winkler 34. § azt mondja: „Es habe sich z. 13. 
das ganze Brett, welches 34" zur Breite hat ,  um eine 
Linie =  '1,2 Zoll ausgedehnt, und eine Dreieckseite 
in jener Richtung sey 3 Zoll laug, so beträgt die Aus
dehnung *(, 44"; und nach den Triangulierungs Maasz- 
stabe 1,4 Klafter.“ Azaz 400 öl hoszszu vonalban (li- 
nea) grapbica triangulatio mellett , I 1 ,0 öl hiba eshet
nék; ’s igy 1000 ölben =  3%  öl hiba. Ezt csak pél
dául veszi fel Winkler, mert a’ tapasztalás sokszor 3 
vonalnyi öszszehuzódást is tanúsít. Igaz, hogy az asz
tal-tábla’ összehúzódásán Winkler bizonyos vas-sinnel 
kíván segíteni (§. 38. „Untersucht der Triangulär . . . 
mit der eisernen Lehre, ob und wie viel das Brett sich 
verändert habe,) nielly hibát azután a1 34. §. útmuta
tása szerint törekszik hely. e hozni. Sőt §. 4 5 ,  ha a’ 
vas-sin-mérték az asztal’ üszszehuzódását mutatja, 
Winkler pinczébe mint nedves helyre kívánja tétetni asz
tal-tábláját, hogy a’ nedvesség által ismét kinyúljék , 
vagy megnedvesíttetni javasolja azt hasonló okból. Ha 
megengedjük is barátom , hogy a’ 34. §.han előadott 
csúsztatásokkal a’ pontok igazi helyükre jöhetnek , vagy 
hogy a’ pinczebeli nedvesség a’ mappa’ hibáit helyre 
hozza, a’ mi meg annyi nyomorúság; de mitévő lesz 
akkor a’ graphice trianguláló , ha munkálódása közben 
változik asztala? ekkor bizony legnagyobb vigyázata 
mellett sem lesz egyetlen egy jó pontja is. De ne ve
sződjünk mi barátom az asztal' összehúzódásával, vagy 
kitcrülésével, e’ nyomorgásnak már véget szakasztott 
az értelem nemcsak a’ triangulafiókra , hanem az asz
tali detail-felmérésre nézve i s , miután némelly jobb 
mérnökink , mintp.o. ns. Komárom megye’jeles 3ik mér
nöke Thaly Diénes úr, ki a’ mérő-asztal’ fatábláit ki
küszöbölvén mindig üvegtáblákkal dolgoz’k , ’s munká
jának majd hihetlen pontosságot biztosi'. Mondom .üveg
táblákkal, nem ped g mint Tóth földmérő ur ajánlja, 
jávorfábul csinált asztal-táblákkal; mellyek természeti 
görbíilhetőségök miatt a’ hársfa-tábláknál sokkal rosz- 
szabbak lehetnek.

Ha tehát a’ graphikai pontok’ állásai 1000 ölben 
középszerrel igen közel 4,5 öl hibát adnak , az asztal
tábla húzódásait ide nem számlálva , elmellőzvén a’ tű, 
az ir-ón , a’ parallaxis, a 'sca la , a’ bökés, az excen- 
tricitas, a Dioptra íerdesége, vásoMsága, czirkalom 's 
a t. hibáit, igen következetes Winkler uruak §. 79. N° 
6 azon észrevétele: „Hier am Schlüsse wird bei gün
stigen Terrain (ne felejtsük : günstigen Terrain) eine 
Öffnung von *!coo, und wo der Boden der Messung 
ungünstig ist, 1 30U des Umfangs von allen erfahrenen 
Mcsskünstlcr als eine unvermeidliche Operations-Ab

weichung anerkannt, und geduldet“ : melly hiba azu
tán csúsztatással „nach §. 439 és 433 auf den Um
fang, woher sie entstanden is t , verhäJtnissmässig ver
theilet, und bis zu der Unmerklichkeit berichtiget wer
den.“ Ez a’ körületébeu tö télit mérésről mondatik; az 
egész tábla’ vagy detail’ felméréséről pedig, ha ennek 
jóságát diagonal sokkal próbáljuk, igy szól §. 8G. N. 5. 
„Fernerhin aber gehört eine Arbeit noch unter die gu
ten, wenn bei dieser Untersuchung nur aus unver
meidlicher Operations-Abweichung herrührende, und 
geduldete Differenz statt findet, d. i . : wenn in bebauten 
Gegenden bei längeren Lin en dieser Unterschied nicht 
grösser, als *(«00 * kurzem aber nicht grösser, als 
11 a 00 l*er Eänge gefunden wird, in Strecken, die in ge
ringer , oder keiner Benutzung stehen , wird bei län
geren L nien 1 |f 00, bey kürzeren 1 50 als zulässig an
erkannt.“ Azaz; diagonalisok által tett próba után ha 
1000 ölben sima földön 5 , hegyes vidéken 10 öl kü
lönbséget találunk, még a’ mérés helybenhagyatik , 
pedig a' nélkül, hogy a’ hiba kiigazittatnék, kopár he
gyeknél pedig 1000 ölben 30 öl hibát is elnézünk. És 
ezen állításit Winkler ur még későbbi munkájában, 
mellyet a’ practica Geometriáról ez előtt 9 évvel kia
dott, sem húzván viszsza, hihető, hogy ezen differen- 
tiák a’ catastraiis-mérésben mai napig is megvannak. 
De minthogy az egész, trigonometriai triangulumok ál
tal összetartva, jó; a’ részletekben való illy különbsé
geket csekélyeknek tartván , elmellőzik. Nem igaz te
hát Tóth mérnök ur’ azon állítása, hogy a’ catastralis 
földmérés 18 év óta minden hibát, mellyek az előtt asz
talmérés mellett történtek 's elkerülhetlenek voltak , 
eltörlesztett. Mennyivel szerényebb Winkler úr, az el- 
kerülhctlen hiba’ megváltásában ; ö még több hibát vall 
meg, mint a’viszonfelelő feljebb igen kímélve kiszámolt; 
’s oka az , mivel Winkler az egészet tudja ’s érti, sőt 
a’ graphiea triangulatiónak ö feltalálója, Tóth földmérő 
ur pedig csak mozgony vagy gépely a’ földmérés’ dol
gában; ő a’ publicuinot mystifícálni akarja, midőn így 
szól: „a geometriai sectióban, mellynek hoszsza 35" 
=  1,000°, magassága 30“ = 8 0 0 ° ,  legfeljebb 1—3 
decimális különbözés lehet“, pedig előbbi értekezésében 
azt mondá, hogy 1000 ölet 1 vagyr még egy kevéssel 
több diíferentiával lehet Jánczczal megmérni, ’s most 
ismét, hogy 1000 ölben 1 vagy 3 decimális (talán öl, 
vagy mi ?) különbözés lehet. \ragyr talán Tóth mérnök 
ur’ visszanézései és elrnetszései jobbak a' lánczczali 
mérésnél ? vagy az ő asztala, d optrája, tűje, ir-ónja , 
czirkalma, scalája mathemat kaiak és mitsem hibáznak, 
fix-pontjai megjobbíthatlanok ; már barátom, illyest csak 
mondani is vakmerőség, ’s igy 1000 ölben a’ fenn irt 
1 vagy 3 decimális csak don-quixottei diadal. — íme 
barátom , hová jut a’ csupán működő mérnök, kinek fe
je a’ trigonometriai felszámolásokban szédeleg, ki egy- 
egy pontot 4 ordinátává! akar meghatározni (tanúsítá
sáéi annak,  hogy sem egy parabolát, sem egy tenyér
nyi geometriai mappát astronomiai észrevételekből életé
ben nem rajzolt), ki ezeret igy ir: 1,000; hat ezeret 
6 ,0 0 0 ; melly pedig malhematicusoknál azt teszi: i 
ég isz , és semmi ezredrész, vagy 6 egész, és semmi 
ezredrész (melly a’ polgári életben is csak 1000, és 
6000 iratik) kinek pókhálók borítók hazájában szemeit; 
ki az olvasott dolgokat felfogni nem tudván csavar s 
félremagyaráz ; ki ollyaki ól hosszasan szónokol, mikhez 
hogy épen mitsem ért, őszintén m egvalja; ki nem ta
gadja, hogy mérő-asztalnál vannak jobb műszerek is, 
de hogy tükör is lehessen mérő-műszer, előtte kárhozat; 
ki a’ rósz logikát abban találja, ha valaki igen olcsóért
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nem akar dolgozni, bár munkáját hamarabb végezi más
nál ; ki az előtte ismeretlen munkamódot álomképnek 
mondja , az asztalon kívül más merő műszert nem is
mervén ; ki olly járatlan a’ hazában, hogy a’ paralello 
triangularis mérést itt isméretlennek ailitja , holott az 
egész Dunafolyam több mérföldnyi térrel jobbrul ’s bál
iul Dévéntől a’ Vaskapuig, ’s igy több mint 100 mér- 
földnyi hoszszaságban igy méretett-fel, l , /= 5 0 °  sca- 
Jára, azt kivéve , hogy itt a’ graphica triangulatio elma
radt. Az illy mérnök , ki járatlanságát a’ hazában lát
cső vés - üioplra , rudczii kálóm , sokszorozó - könyv , 
számoló műszerek, mint valami különös , és csak a’ ca- 
tasteri felmérés tulajdonának vélt szerek’ elöhordásával 
tanúsítja, mellyeket bizony bármelly terjedelmesb mér
nöki hivatalban nemcsak megtalálhatott volna hazánk
ban, sőt ennél talán több segédeszközre is bukkanhat 
v a la ,— ollyanokra, mill) eket még soha sem látott Tóth 
mérnök ur. Az olly földmérő, ki okát nem tudja annak, 
miért nem használják a’ tengerészek topographiai fel
mérésekre a’ sextansokat ? és ezen nemtudásból mind
járt következéseket húz, olly bölcseket, millyeket egy 
nemtudásból várni lehet. Az olly földmérő, ki csak az 
egyszer megtanult módot tartja jónak, minden előtte 
isméretlent rossznak, silánynak; az illy földmérőnek 
belsejében ha néma’ rothadás, bizonyosan a’ tespedés 
lappang; „mindeneket megpróbáljátok, ’s a’ mi jó , azt 
megtartsátok;“ ezen igazságot, melly már 183b év 
előtt ezerszer is el volt mondva, ezeszer is hallhatta 
Ön a’ doctrinában ; az illy földmérő , ki a’ mérés’ theo- 
riáját talán elfelejtette , örök működésében vagy azt 
soha sem tudta, az illy földmérőnek tanulni kellene 
előbb , mig tollat vesz olly tárgyak’ védelmére , menyek
ben csak működik, ’s nem kellene olly már több rend
beli hitelesítéssel tettleg bokrosán bebizonyított igazsá
gok’ legyőzésére, mellyeket tulajdon szája’ vallása sze
rint teljességgel nem ismér, magát a’ haza előtt szé
gyenkőre kitenni: az illy földmérőt örömest tanítaná a’ 
viszoufelelő a’ tükörmérés’ tudományára ; de előre látja, 
hogy az előtte, gyenge készületei mellett, megfogha
tatlan maradván , még jobban felingerülne, ’s nevelet
len elménczségével nemcsak a' viszoufelelőt méltatlan- 
sággal illetné, sőt a’ gorombaságot neheztelő tisztes 
mérnöki kart még jobban busítaná.

Egyébiránt, ha az asztallali-mérésben történhető 
hibák ellen, mellyeket a’ viszoufelelő csak nagyhírű 
tudósa:nk ’s földmérő gyakornokiak’ Írásiból szedeít-ki; 
és magától egy szót sem mondott, ezen érdemben kifo
gásai vannak, igazítsa útba Mayert, vagy a’ még élő 
Winkler Györgyöt, ’s azzal feleljen , hogy merészlett 
légyen az asztalmérésuek olly hibákat tulajdonítani, 
millycneket Tóth mérnök ur soha sem szokott megtenni.

Végre bátorkodik a’ viszoufelelő Tóth földmérő ur
nák ajánlani: ho^y ha még máskor is valamit írni kí
ván , előbbeni iratait is olvassa újra ; nehogy önmagá
val valahol ellenkezésbe jőjön: mert ez , hol nyomos 
alapok nem uralkodnak, hamar megesik. Korábbi érte
kezésében Ön a’ nagy ecalát pártolá; csak az 1" =  
40 öl scalát javaslá mindenkinek; mivel a’ kis scala 
sok hiba’ forrása: ime a’ viszonfelelőnek nagy csudájá
ra most úgy tetszik neki, hogy a’ kis scala ne legyen 
hibák’ forrása; hanem inkább 1" =  300° scaláról a’ 
legnagyobb pontossággal lehessen 17 =  40° scaláju 
(érképre pontokat rakni, további felmérések’ alapjául. 
— Hogyan vagyunk édes Barátom ? — úgy é csak úgy, 
hogy a’ hol logica vagy elég tudomány nincs, ott ,  ha 
akarom, vemhes, ha nem akarom nem vemhes akár
mi is ? Gát ff.

Ksokrutesz9 inlése Demonikoszhoz, 

Hipponikosz9 fiához.
Igaz , hogy sokban igen különzőnek leljük az t , 

kedves Deinonikoszom , mit a’ jó emberek éreznek , ’s 
mit a rosszak elméjükben forgatnak; de sokkal na
gyobb a’ különség barátságukban. Mert ezek csak a’ 
jelen barátokat tartják tiszteletben; azok a’ legtávolab- 
bakat is szeretik ; és a’ rosszak’ barátságát rövid idő 
fel szokja bontani; a’ jók’ barátságát még az örök idő 
sem törli könnyen el. Illőnek gondolván tehát, hogy 
a’ dicsőségre törekvők, ’s a’ tudományok’ gyakorlása 
által okui-vágyók a’ jókat ’s ne a’ rosszakat utánoz
zák , ezen beszédet ajándékul küldém neked , melly egy
szersmind Ilipponikoszszali barátságomnak is jelét ké
pezze és bizonyságát. Méltó , hogy a’ fiák az atyai ba
rátságban szintúgy örököljenek, miként a’ családi va- 
gyonokban. tín azt találom , mintha a’ szerencse segé
lyünkre lenne , 's az idő is alkalmakat nyújtana; mert 
te okni vágysz, én pedig azon leszek , hogy másokat 
oktassak; te mivel főleg a’ szabad ékesszólás’ (szó
noklat) tanulásában fáradozasz, én annak kedvelőit igaz 
útra vezérlendem. Kik barátikat írott beszédek által in
tik, szép ügyhez fognak ugyan, de nem foglalkoznak 
azzal, mi a’ szabad tudományokban 1 égjél esb; azok 
pedig, kikaz ifjakat oktatják, azzal nem foglalkoznak, 
milly eszközök által művelhessék az ékesszólás’ ama’ 
kitűnő erejét, hanem miként mutatkozzanak az erköl
csök és szokások által jámbor kedélyüeknek , hasznot 
szerzendők a’ hallgatóknak, mennyiben amazok egye
dül a’ szólás’ művészetére buzdítunk , ezek pedig er
kölcseiket is megjobbítják. Azért mi neked nem költött 
intés, hanem írott tan által tanácsoljuk, mit kelljen az 
ifjaknak óhajtani, milly cselekvényektül őrizkedni, milly 
emberek’ társaságát keresni, ’s éltüket milly szabály 
szerint elrendezniük. Az erényhez, mellynél nincs fen- 
ségesb ’s állandóbb birtok, egyedül azok juthattak el 
igazán, kik ez életpályán indultak. A’ szépséget t. i. 
vagy idő , vagy betegség szokja megrongálni ; a’ va
gyon véteknek inkább, mint erénynek szolgája ; henye- 
ségi vágyat adnak, az ifjúságot kéjelmekre ingerük; 
mig a' test’ izmossága észszel hasznos vala , e’ nélkül 
azoknak, kik azt bírják, sokszor ártott, ’s a’ bajvívók’ 
testét delivé képezni, de a’ szellemre fordítandó ügye
lést gátolni szokja. Az erény azokkal, kiknek birtoká
ban őszintén az észszel növekedett-föl, együtt öreg
szik meg ; a’ gazdagságoknál jelesb , a’ nemességnél 
hasznosb; miket mások nem teljesíthetnek, ő műveli, 
hogy elnyerhetők legyenek; mitől a’ tömeg retteg, ó 
bátran kiállja; a’ henyeséget gyalázatnak, a’ munkás
ságot dicséretnek Ítéli. Könnyű ezt átlátni Hercules/’ 
munkáiból ésTheseosz’ müveiből, kiknek az erény je-
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lessége auuyi dicsőségi diszt adott, hogy az évek'örök 
aora sem áraszthata elkövetett tetteikre feledést. De 
visszaemlékezvén atyád’ éltének iutézvéuyire is , azok
ban mellyeket imént mondandók, szép ’s házi példát lel
hetsz. Mert ő nem az erényiéi ügyelés nélkül, vagy 
tán henyeségre hajlólag tölté el éltét, hanem testét mun
ka által edzé, a’ veszélyeket elszánt lélekkel viselé. 
A' gazdagságot sem szerété szertelen, hanem javaival 
mint halandó élt, ’s azokra mint halhatlan ügyelt, ká
tét sem végzé alacsonyan , hanem a nemesnek kedva- 
lője vala , adakozó’s barátival közlékeny, többre be
esőié meghittéit, mint a’ rokonokat. Mert úgy gon- 
dolkozék, hogy barátságra jobban a’ természet, mint 
törvény , jobban az erkölcsök, mint nemzetség, job
ban az életmód, mint a’ kénytelenség’ elkerülhetlen- 
sége képeznek. Minden időbül kifogynánk, ha mind 
azt, mit miveit, előszámlálni akarnók ; szabatos leí
rásukat máskor fogjuk teijeszteni-elő. Most Hipponi- 
kosz’ hajlomának rajzát adtuk, melly szerint, mint 
példány szerint, élned kell, erkölcsit törvényeknek 
tartanod, az atyai erényt követned ’s megszerzened. 
Mert inig a’ rajzolók szép állatokat utánozhatnak: rút, 
ha gyermekek jámbor szüléiket nem követik. Hidd : 
egy bajvívónak sem illik annyira magát baj társa el
len gyakorolni, mint neked azt irányozni, mint követ- 
hesd atyád’ intézvényeit. De ezek épen nem ültethe- 
tők lélekbe , melly számos és jó tannal nem teljes 
A’ test munka, a’ lélek jó tanok által neveltetik e- 
rényre. Azért megpróbálom röviden elődbe terjeszteni, 
milly törekvések által fogsz te , nézetem szerint, az 
erényben előhaladni, ’s minden ember előtt jó hír
névre szert tenni.

Taub//er K.
(F o ly ta t ju k .)

JE l e y  y  t  a v.

A’ f o g a d ó s  és ba n k n ó t a g  y ár tó.  E’ na
pokban a’ bécsieknél következő furcsa hír keringett^ 
Bizonyos fiatal ember Bécsnek egyik külvárosi fogadó
jában , meilynek haszonbérlőjét igen gazdag , de egy
szersmind igen zsugori embernek ismérte, félrevonult 
helyen néhány napra egy magányos szobácskát kívánt, 
mellyben nyugalmasan dolgozhassák , ’s uieliyért napon
ként jó fizetést ígért. A’ kiváut szoba megadaték. A’ 
logadós kiváncsi lévén, ezen új vendégének titkos muu- 
kálódásit ismerni, egy napon meglepte őt foglalatossá
gában, ’s kiviláglék , hogy az ifjú ember banknótacsiná- 
ló; tanub zonyságul egy csak imént készíteti öt- és tiz- 
íoriutos bankjegyet mutat neki. A’ fogadós fenyegeti, 
hogy leladja őt a rendőr-hivataluk ; de a vendég meg- 
n> ugtatja őt azon igéietlel, hogy vele mindig híven fog

osztozni. A’ fogadósn iadott bank nótákat még a’ bank
hivatal is mint nem hamisakat fogadja-el; ekkor a‘ven
déglőnek nyerészkedő szelleme dús aratást reméllvéu, 
kérdi a’ szobazsellértöl: tudna é valljon nagyobb érté
kű, p. o. 500, vagy 1000 foriutos bauknótákat is ké. 
sziteni? a’ kérdezt etett i g e n n e l  felel, ’s csak azt te
szi hozzá, hogy nincsenek kezénél példányok, mik után 
Hlyeket másolhatna. ,,E’ bajon könnyen segíthetünk“ 
szólt a’ fogadós ’s legott kölcsönöz neki egy 1000 
foriutos uj banknótát. Az ifjú ember tüstint munkához 
fog, 's midőn estve a’ titkon örvendő fogadós hozzá 
megyen, hogy lássa, mennyire haladott, im! a’ bauk- 
nótagyártóuak ’s az 1000 ezüs!-forintos képnek hűlt 
helyét leié. Magától értetik, hogy vendége mit sem ér
tett a’ banknóta - készítéshez ; ‘s hogy a’ fogadósnak 
adott 5 és 10 forintos bankuóta valódi papirospénz 
volt.

A’ Blätter für literarische Unter
haltung 183S. aug. 21. számában, illy anekdotát ol
vashatni : „Wilberforce a’ nemesszivú négerbarát, ki
nek hátrahagyott iratait, rövid idő előtt adták ki örökö
sei, következő példáját beszéli egy franczia" ledérségé- 
nek, mellyet vele Pitt közlött: Miutáu Mária Antonia 
királynő lefejeztetett,bizonyos Perygord ur, egy a’inaga 
köreiben becsült ’s tekintettel bíró férfi, kivel Pitt, 
Versaillesban létekor megisinerkedék, Londonba mene
kült, ’s Downingstreetben udvarlását tévé. A’ beszél
getés természetesen csakhamar a’ franczia zendiilet’ vé
res jeleneteire , ’s a’ következményekre, mellyekkel 
az a’ társasági rendre hatni fog, került; különösen 
szóba jöttek a’ durvaságok és méltatlan bánás, mel
lyet a’ királynénak tűrnie kelle. A’ franczián annyi
ra hatalmat vön az érzelem, hogy könyzápor közt 
zokogva kiálta fel: Ah Monsieur Pitt, la pauvre rei
ne! la pauvre reine!“ Alig ejté ki e’ szókat, lábsar
kon megfordult, ’s észre lehetett rajta venni, hogy 
rögtön más gondolat ötlék fejébe, egy magával ho
zott kis kutyára tekintett ’s felkiálta: „Cependant, 
Monsieur Pitt, il faut vous faire voir inon petit chien 
danser.“ ’S ezzel egy kis zsebhegedíit húzott ki ka
bátjából , ’s a’ szobában köriiltánczolt ’s ismételve 
kiáltá kutyájának: „Fanchon, Fanchon, danser, dan- 
ser!« az állatka engedelmeskedék, ’s oily szökdelé
seket tőn, hogy maga Pitt is hangos kaczajra fa
kadt , bár mennyire boszankodott Perigord’ iszonyú 
könnyelműségén.

K it. Ls.

Szerkeszti Sfielmeczy. — N yom tatja T rattner-K árolyi úri utcza 6 1 * .
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„ Vélemény a fogház-jnvitás’ ügyében.“
Illy cziin alatt jelent-meg e' napokban b. E ö t v ö s  

J ó z s e f  j a v a s l a t a  a’ B o r s o d  -in eg- ye i  f o g 
h á z ’ j a v i t á s a i r á n t  a’ n s. m e g y e ’ r é s z é r ő l  
e’ t á r g y b a n  k i n e v e z e t t  k ü l d ö t t s é g h e z .  
„Ha töralöczeiuk’mostani állapotját tekintjük — igyszól 
a’ szerző — kétféle hiányra találunk, ollyanokra , mel- 
lyek a’ rabok’ testi jólétét veszélyeztetik , ’s ollyanokra, 
mellyek erkölcsiségök’ végromlásának kútfejei lehet
nek. A’ mi az elsőt illeti, fájdalom ! annyi példa van 
hazánkban, hogy bővebb fejtegetést bátran elmellőzhet- 
nék. Megyénk' tömlöczében, alig múlt két esztendeje, 
hogy a’ tömlöczi láz megszűnt; ugyan ekkor uralko
dott Szabolcs vármegyében, hol átutaztam , ’s ki tudja, 
még hány más helyen; úgy hogy bátran ki merem mon
dani , nem múlik esztendő, hogy egy vagy más megyé- 
bcu e’ nyavalyának sokan nem esnének áldozatul, ’s 
hol nem történhetnék egy vagy más törvényszékkel ná
lunk is az, mi 13}7beu az oxfordi úgynevezett fekete 
assisekkel történt, hol a raboktól közlött ragály’ követ
kezésében mind, kik az ülésen jelen voltak, bírák, ta
núk s hallgatók ugyanazon betegségben meghaltak. 
— Gilbert Blanc szerint, legalább 600 köblábnyi 
hely szükséges arra , hogy egy ember, egészségének 
kára nélkül, élhessen. — Niemann 730 lábat m md ; — 
’s valljon teli-tömött tömlöczeinkbeu jut-é ennyi, azaz 
3 köb-öl egyegy személyre , hanem veszszük is tekin
tetbe azt,  hogy szellőztetésről gondoskodva nincs, ’s 
hogy a' romlott levegő soha meg nem újulhat: melly 
mennyire káros, példaúl szolgálhat, hogy I 753bam(a’ 
mint Howard említi) 7 ember, ki magát a’ newgati töm- 
löcz’ szellőztetése’ a'kalmával vigyáztalanu! a’ tömlöcz- 
böl jött levegő-folyamnak kitette, mind megbetegedett. 
Miilyen az évenkiuti halandóság tömlöczeinkbeu, nem 
tudom , minthogy illy statistikai adatok Magyarország
ban csak ritkán ’s tökéletlenül találtatnak,— de annyi 
bizonyos, hogy az nagy, ’s rendkívül nagyobb, mint 
lennie kellene , ha tömlöczeiuk úgy rendeltetnének el , 
miként Amerikában , ’s Európa’ uéinelly országiban már 
létezuek, hol a’ halandóság a' töm'öczben néha kisebb, 
mint a’ szabad-lábon élők között. De még károsabb, még 
ezerszerte inkább figyelmünket érdemlő mostani tömlö- 
czeink’második küvetkezése:azon lelki megromlást értem, 
mellynek annyi gonosztevő’ vegyüléséből szükségképen 
eredni kell.— Három az ok (ágy szól Bentham e’ nagy 
goulolkozó, egy helyen), — három azok,  mellyek a’ 
tömlöczök általi romiadásnak fő kútfejei: 1) Megerősí
tése azon okoknak, mellyek a’ vétekhez buzdítanak. 
3) Gyengítése azon tekinteteknek, mellyek attól visz- 
szatartauak. 3) A’ vétek’ véghezvitelére nyert oktatás 
és könnyebbség.“ — Már nézzük megyei tömlöczein- 
ket. — A' mi az elsőt illeti, minden gonosztetf kútfeje 
a’ szükség, a' munkáilanság’s bizonyos hibás meggyő
ződés , melly a’ gonosztevőnek vétkét nem annyira un
doknak, mint következései végeit kívánatosnak fest’. — 
Mar kérdem, tömlöczeiuk a’ vétek’ okait gyengíiik-e, 
vagy erősítik inkább? A kiszabadult rab nem vetődik 
e vissza a’ társaság' körébe mint koldus , a’ nélkül , 
hogy élelméről csak az első napokban is gondoskodva 
volna, a’ legnagyobb , legkínosabb szükség között, ki
téve ezer csábításnak, mellyek őt, ha ellent nem áll, 
ugyan oda vezetik, honnan alig szabadult, a’ nélkül

hogy ellenállása által megfertőzteteít nevét kitiszlithat- 
ná, mert az élet' kényelmei között ki tudná átlátni, hogy
vannak pillanatok, mellyekben nem lopni nagy tett._
’S tegyük fel most, hogy a’szabadult hosszú büntetést 
szenvedvén , dolgozni elfelejtett, vagy épen minden mun
kára tehetetlenné vált (mi botozás által igen könnyen 
megtörténhetik) ; tegyük fel, hogy csekély tömlöczi szer
zeményét, a' mi nálunk közönségesen történik, erősebb 
italok’ megszerzésére forddá , ’s így minden szenvedé
sei között olly kényelemhez szokott, mellynek szükség
gé vált kielégítésére becsületes módon nem juthat; ’s 
most goodoljunk mindezekhez embert, ki évekig gono
szok’ társaságában élve , a' bűn’képzeletével megbarát
kozott; kinek e’ földön társa nincs mint gonosztevő ; kit 
e’ világhoz semmi sem köt, mint szükségei; kit a’ tör
vények csak sújtanak, — ’s valljon reménylhefjük é, 
hogy a’ szükségtől szorongatva, becsületes fog marad
ni? reménylhetjük é főkép, ha a’ második okra figye
lünk ’s meggondoljuk: hogy mind azon indító-okok, 
mellyek a' közönséges embert az erény’ ösvényén fen- 
tartják, a’ tömlöczöztetettre nézve hatásukat elvesz
tik? — mert ne hasonlítsa magát senk össze azon sze
rencsétlenekkel , kiket a’ törvény’ súlya ért. Mással ’s 
ha bár szegény is, a’ törvény csak védelmét, csak ön-/ 
biztosságát érezteti, neki barátai vannak , ismerősei, 
száz édes kötelék, melly őt az övéihez csatolja; mel
lette intve áll a hit szent oktatásival, ’s egy egész tár
saság, mellyben, bármi romlottnak mondják sokan, be
csületes embereket csak az nem talál, ki találni nem 
akar; — őt becsületre intimaga azon név, mellyet vi
sel, mellyel ő apáitól tisztán veve á t , ’s igy ereszten- 
di gyermekeire, mellyet rósz h r ’ átka még nem sújt ’s 
melly ha bár a' boldogulás’ kapuit nem nyitja fel előtte, 
mint más hangosabbak, legalább semmitelnem zár; — 
azon név, melly mindeniknek annyira kedves, mint sze
mélye smelly szüntelen védfalkéut áll közte ’s a’ vé
tek között. — ’rf mit bir mind ebből a' rab ? — Ne szól
jon neki törvényről senki, csak súlyait érzé, csak Ián- 
czokat ada neki; ne szóljon emberekről, a' kötelékek, 
mellyek hozzájok köték öt egykor, elszakadtak mind , 
’s közte ’s a' társaság között nincs egyéb láncz, mint 
azon gyülölés, melly az elnyomatottat elnyomóihoz fű
zi; — mert ne gondoljuk, hogy igazságosnak ismereu- 
di büntetését; ha volna is valami e' lealázott szívben , 
mi mint lélekisinéi'et megbánásra ’s jobbulásra intené 
a' magányost, mellette állnak társai, gonoszabbjai, ’s 
gúnykaczajuk előtt a’ jobb érzemény félénken elhallgat 
elébb , később elenyészik, mint minden, mit soha ki nem 
mondhatunk; — bűnének nem ő oka, igy szólanakpaj- 
tási , hanem azon társasár , melly öt az élet’ minden va
gyonából kegyetlenül kizárá; melly őt semmi jóra nem 
oklalá , nem neveié ; melly első, talán meggondolatlan
ságból elkövetett k s hibáit kegyetlenül bünteté, 's megbé
lyegezve nevét, előtte minden jobbra való utat elzára. 
— Tí> mi kösse a' hazához öt, kire határain csak egy 
jövendő vár ,— a'gyalázat; rokonai már nem azok, ki
ket a’ természet ada neki, s kik most szégyennel tőle 
visszavonúlnak; ezentúl nincs senki, kiben bízhatnék, 
mint azok,  kiket vele egy vétek, egy gyalázat, egy 
szenvedés köfe össze , ’s ezekhez csatolja nemcsak ön- 
választása (melly őt talán másfelé vezetné) hanem 
azon szükség, melly minden embert társaságba vezet, 
’s inkábba legroszabbak közt, mint mag'ányosan hagy



34

ja ál la ui. — 'S íme eg y új társaság alakúi a’ börtön’ 
homályai közült, esküdött ellensége annak, mellynek 
oieitőí őriztetik , — alapja a’ vétek , társai gonoszte
vők , czélja a’ törvényeknek megszegése ; ’s ki e' kör- 
hen legmerészebb ; kinek beszédei a' törvények ellen Ieg- 
lázasztóbbak ; ki a’hit’ parancsai’s fenyítékei ellen gú
nyolódva legélénkebb; kinek múltját a’legundokabb tet
tek fertőztetik , az az első, a' csudáit, a’ példa , mellynek 
követését száz — magányban felhevült— képzelet ezé- 
lul tíizi-ki magának a’ jövendőre. — Közös megbecsü
lés tart fen minden társaságot ’s erények kellenek en
nek , mint minden egyébnek ; de ez erények nem azok, 
mcllyek jó polgárt nevelnek, hanem azon makacs el- 
tökélés, mellyel az egyes a’ büntető társaság’ ellenébe 
szegül; azon elszánás, melly öt szenvedni tanítja, a’ 
nélkül, hogy panaszra fakadna, vagy az erősebb előtt 
meghajolna; azon hivség, mellyel czimborái’ titkait őr
zi , ’s az igazság’ kiszolgáltatását gátolni igyekszik; egy 
szóval: azon szolgai tökély, melly a’ vesztett szabad
ság után minden egyebekből egyetlenül fenmarad— türe- 
delein ’s boszú. l)e a' fogság csak egyideig tartó ; a’ 
rab szabadulni fog, neki is vannak még reményei, 
jobb étkek, munkáltán szabadság, bor, pénz ’s undok 
ölelések: ezek, mik öt e’ helyre vezették; nem örökké 
vesztek el még van neki is még egy reménye, a’vé
tek. ’S most jő a’ harmadik ok; — ott ülnek lánczaik 
közt a’ vad czimborák, ’s jövőrül foly beszédük, víg 
napokat említenek, ’s dús vagyont ’s dicsőséget; emel
kedik minden kebel, hévül minden képzelet, ’s a’ mit 
az egyes nem tud, arra száz társa tanítja; mitől az 
egyes visszaijedne, az most biztosnak’s könnyűnek lát
szik, mert annyi társ között, kiknek segélyére kisza- 
hadúlva majdan számot tarthat, hogy ne erezné erős
nek magát mindenki ? — Ezek következései a’ vegyes 
bezárásnak, mellyek tömlöczeinkböl vétek-oskolát csi
nálnak; ’s ne gondolja senki, hogy kelIctinél homályo
sabb sziliekkel festék : a’ mit mondottam , azt számta
lan tapasztalás igazolja, ’s nem ez az egyetlen való 
Magyarországban , mi hihetiennek látszik. — Magányos 
ember egészen jó, vagy egészen rósz nincsen; a’ tár
saság azzá teheti. A’ haza^ pillanatokra istenné, a' 
tümlöcz ördöggé.“

Ki nem ismeri-meg e’ világos és mély felfogás
ban a’ mostani tömlüczöztetés’ hijányai’ vázát? Azonban 
a’ Szerző e’ vázlatot igen nyomosán csak azért emeli- 
ki, hogy rajta építse a’ javítás’feltételeit. Ezekre néz
ve történetileg elmondja, mi történt e’ tekintetben a’ 
középkoriul kezdve egész a’jelen időkig, ’s természe
tesen mint valamennyi rendszer közt eddig egyedül- 
czélszeríit ’s foganatost hozza-ki 's állítja-fel az ame
rikai poeuitentiariai rendszert , mindkét elágazásában 
együvé véve ’s honi körülményeinkre átillesztve. Ezen 
»(illesztést vág} alkalmazást így kezdi-meg: ,,IIogy 
egy fogház’ czélirányosságáról Ítélhessünk, szükséges 
kétféle tekintetet szemünk előtt tartanunk: a’ büntető 
társaságot, ’s a’ rabot, ki büntettetik. — Az elsőre néz
ve a’ fogháznak czélja a’ társaságnak biztosítása , ’s 
törvényei’ sértőjének büntetése. A’ másikra; hogy a- 
rab’ testi egészsége ’s jóléte többet, mint mire öl a’ 
törvények ítélték, ne szenvedjen ; hogy rósz társaság
tól , s így még nagyobb lelki megromlás’ veszélyétől 
megőrizi essék; végre hogy józan fenyíték ’s erkölcsi 
oktatások által, a mennyire lehet, az erényT" üsvénvérc 
visszahozassék. A’ mennyivel többet érhetünk el az egyes 
czélokból egy tömlöczi rendszer által; — a’mennyivel 
inkább egyesíthetjük a’ társaság’ biztosítását a’ rab’ les- 
ii ’» lelki jólétével, annyival tökéletesebb , azaz annyi

val inkább érdemli pártolásunkat, nem felejtkezvén meg 
egyébiránt soha arról , hogy minden büntetésnél a’ fő- 
czél mindig a’ társaság marad, ’s hogy minden philan- 
thropia csak addig érdemli c’ nevet, inig az érze- 
mény , mellyel az egyes iránt viseltetünk, nem felejte
ti velünk kötelességinket , melyekkel a’ társaságnak 
tartozunk. — 1,egyen a’ büntetés bármi szigorú , sőt 
vérengző, ha a’ vétkes azt mint rendesen kihirdetettet 
ösmerheti, ’s ha az eset példás fenyítéket kíván, igaz
ságos ; mert a’ társaságnak joga van mindenhez , 
mi fentartására szükséges: de csak ehhez, ’s azért 
minden, mié’ szükséget felülhaladja; minden, mi a’ rab
nak szenvedéseket okoz a’ nélkül, hogyr a’ társaság
nak használna, kegyetlenség ’s nem egyéb. — Már 
a’ javaslatba hozott poenitenliarius- rendszer megfelel 
é ezen kiváltatoknak? ’s mi eszközök által? nézzük 
pontoukint. Iször. A’ mi a’ társaságot illeti, jelesen a’ 
biztosságot. A’ ki csak egyszer valamelly poeniteutia- 
rius-házat látott, vagy magát a’ tervet vigyázva átnézi, 
könnyen meggyőződhetik , hogy minden tömlöczök közt, 
’s bármilly vastag falakból építették is azokat eldőde- 
ink, ’s bármennyi zárt rakjunk kapuikra, ’s rabjaikra 
bármilly nehéz bilincseket, nincs egy sem , mellyböl a’ 
megszökés nehezebb, sőt majdnem lehetetlen volna , 
mint ezekből.— Körülvéve magas kettős falától, szün
telen felvigyázat alatt elkülönözve , nappal hallgatás ál
tal társaitól, éjszaka magányos szobájában , ruhája által 
szökevénynek ismérve, mihelyest börtönéből kilép, mi
ként álmodhatnék szabadulásról i t ta’ rab, ’s ha illyetén 
terv támadna is képzeletében, valljon nem valószínű é ,  
hogy az sikerülni nem fog? Megengedjük az t , igy szól
nak erre a’rendszer’ ellenei, de a’büntetésnek fő czél
ja a’ példa , ’s ki ijedne meg e’ büntető-házak előtt ? — ’S 
megvallom, ha ezen ellenvetés áll, akkor nem tehe
tünk mást, mint lemondani tervünkről, mert, a’ mint mon
dám , az első mindig a’ társaság, ’s csak a’ mennyire 
jóléte engedi, lehetünk kegyesek a’ rabok iránt.— De 
tekintsük ezen ellenvetést közelebbről, ’s kérdezzük: 
valljon mostani tömlöczeink e’ czélnak megfelelnek-e? 
valljon általok ’s azon lealázó pálczabüntetések általa’ 
vétkek’ száma kevesebbedett é ? vagy nem látunk é 
naponkint több több gonosztevőt törvényszékink előtt? 
— fájdalom , úgy van ! — akár merre fordítsuk szeme
inket, az ország’akármelly törvéuyhatóságánál kérdez- 
kedjünk, mindenütt szomorú módon növekedik a’rabok’ 
száma, ’s nem elég bizonyság-e ez legalább arra, hogy 
a’ mostan követett út czéliránytalan. Ne titkoljuk el 
magunk előtt: a’ legközönségesebb vétkeknek fő oka 
nemzetünk’ szegényebb rendéinek szokásaiban ’s hogy 
úgy mondjam, charakterében fekszik. — Nálunk, hol 
a’ kézi-munkaolly keresett, hogy éptagu , élelem nél
kül csak önakaratjából maradhat, a’ legtöbb birtok-elle
ni hántásoknak oka nem a" szegénység, hanem az ugv- 
ncvezelt betyárság; a’ tolvaj legtöbbek előtt nem a z , 
ki alávaló módon más’ birtokához nyúl , ő sokaknak bá
tor férfiú , ki az egész világ’ üldözéseit ügyessége által 
kikerüli, vagy azoknak ellen áll; mintegy regényes 
nimbus veszi körül személyét, s ha csak ugyan szá
nás és részvétel nem követi is öt tömlöezébe , legalább 
bizonyára nem azon gyülölés, nem azon megvetés, 
mellyekkel más nemzetek a’ tolvaj iránt viseltetnek. 
Vaunak számtalanok e’ hazában, kiknél a’ zsiványság 
inkább valami bámulásra mint utálásra méltó, ’s k'k a’ 
szegény legényt elárulni nagyobb hivtelenségnek tarta
nák talán,  mint azon társaságot, mellynek polgárai. 
Míg ez igy marad ; míg a’ közvélemény' a törvényt nem 
segíti, mig a’ kóborlás mindenütt tanyát talál, holtet-
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(ét elmesélve, csak csudátokra akad; e' valóban rémi- 
töeu növekedő baj jobbulni nem fo e , ’s bár mi nevetsé
gesnek látszassák is , nálunk első kötelessége büntető 
törvényűiknek, a’ gonosztevőket depopularizálni. Jól 
tudom, hogy erre a’ leghathatósabb , talán egyetlen 
valódi mód a’ nevelés, de meg vagyok győződve egy
szersmind arról i s , hogy a’ büntetés’ módja a’ czél’ 
elérésére ha nem is olly hatalmas , legalább bizonyá
ra nem haszontalan eszközzé válhatik. — Szükséges te
hát , hogy — mivel e’ köz részvétel leginkább merészség
ben ’s egy vad erő’ kifejtésében gyökerezik, a’ bün
tetés épen ollyan legyen, melly e’ tulajdonokkal egye
nesen ellenkezik. — A’ pálezáztatás , melly alatt a’ szen
vedő kínjait eltitkolva, mintegy új erőt lejthet-ki, ’s a’ 
csudálkozásuak uj tárgyává válhatik , ezért véleményem 
szerint bizonyára legalkalmatlanabb büntetési mód; 
a’ koplalás, asszonyi munka,  leberetvált bajusz, töm- 
löczi öltözet, azaz,  egyszóval, a’poenitentiariai rend
szer véleményem szerint hazánkban ezerszerte nagyobb 
visszaijesztő erővel birand, mint bármelly kegyetlen 
tömlöczünk.“

’S a’ mi 2szor a’ poenitentiariai rendszernek 
a‘ rabokra befolyását illeti, itt hasonló szerencsével 
fejti—ki átruházását azon módoknak , mellyek ál
tal az ujabb-szerkezetú tömlöczökben a' kívánt eredmé
nyekhez juthatni. Ezen módok a’ poenitentiaria' szokott 
rendszabályai, mellyek a’ rab’ testi jóllétét érdeklik, 
’s mellyek által közelebbi ül vagy lelki nagyobb megrom
lása gátoltatik, vagy erényességben növekedése eszkö
zöltetik. Az elsőkhez tartozik mind azon rendszabály, 
mellyek a’ tisztaságot, a’ tömlöcz' szellőztetését, a’ rabok’ 
étkeinek mennyiségét ’s minőségét, végre a' betegek' szá
mára elkészítendő különös betegházi osztályt illetik. Az 
utóbbiakhoz kiváltkép: mint őrző eszközök a’ ma
gány és hallgatás ;r ’s mint javítók és vigasztalók a’ 
munka és vallás. Érdekes erről a’ szerző úr’ saját 
szavait hallani, mellyeket ő különben befejezésül hasz
nál jeles értekezéséhöz: „Előadtam — úgymond — habár 
rövideden, mind azon elveket, mellyeken minden poe- 
niteutiáriai rendszer alapúi, ’s mellyeket követve a’ 
büntető társaság mind azt teszi , mi a’ rab’ anyagi ’s 
morális épségének fentartására egyedül tőle függ; de 
csalatkozik, ki azt véli, hogy mind ezek mellett is 
czélját — a’ mennyire ez morális megjavulás vala — 
elérheti. Nem magányos elzárás, nem munka, nem hall
gatás eszközölhetik ez t ; a’ társaság büntethet, vissza
ijeszthet a’ rosztól, meggátolhatja a’ gonoszok’ egy
más közti megromlását; de csak egy jobbíthat igazán 
s örökre: a’ hi t .  — Minden, mi a’ tömlöczök’ javítá
sa körül történt, csak vallásosság’ következménye va
la, csak ez vezeté mind azon emberszerető férfit, kik
nek neveiket áldva említjük, e’ setét börtönökbe; csak 
általa örülünk mind azon szép következményeknek, 
mellyeket a’ tömlöcz’ javításából eddig tapasztaltunk; 
csak általa várhatjuk , hogy ezen újítást, mellynek 
látásán keblünk feldobog, hazánkban is áldhassuk. — 
Nem vak eset’ szüleménye az , hogy a’ poenitentiaria 
csak ott létez sikerrel, hol a’ vallásosság legbuzgóbb, 
Amerikában, Genfben ’s Anglia’ egy részében, inig 
Krancziaország — bár annyira kedvelője minden újí
tásnak — mége' részben olly keveset tett. Nem azon 
hideg formákból álló vallásosságot értem , melly sza
vakkal megelégszik , 's ha a’ rabok’ számára kápolnát 
építtet, mellybe rabokon kívül senki nem já r , ’s lelki 
pásztort fizet, kit mindenki lenéz, azt gondolja, hogy 
kötelességének eleget tett. Hogy a’ vallásosság áldást 
áraszszon eJ, szükség, hogy emberszerető tettekre buz

dítson, hogy a’ kiengesztelt társaságot megbocsátani 
tanítsa, ’s az egyest köuyörületességre azok iránt, 
kiknél jobb tálán, de bizonyára boldogabb is. Csak 
ha ez történik, csak ha a’ büntető társasá»- mellett 
egy másik all, melly a’ sülyedett szerencsétlent ma
gahoz felemelni igyekszik; csak ha a’ rendes tömlöczi- 
kormanyt egyes polgárok segítik, részint a’ lelki pász
tort felváltva, vigasztalással közelitve a’ rabokhoz, ré
szint oktatva őket, vagy kiszabadulások után jövő jó
létükről gondoskodva, csak akkor reménylhetni mind ezen 
institutiók’ sikerét. Addig bár mikép iparkodjék lelki 
pásztor ’s tanító ; bármi jól rendeltessék el a’ vasár
napi oskola; bár mennyi szentirás osztassék ki a’ ra
bok között , hihetőkép hasztalan fáradtunk. Csak ki 
jó emberekkel lársalkodva, magán érzé a’ felebaráti 
szeretet’ áldásait, csak az fog igazán ragaszkodni val
lásához , melly az erényeket tanítja. Nagy a’ kor, 
mellyben élünk, ’s alig van kebel annyira hideg vagy 
elszigetelt, ki e’ sebesen haladó kifejlődést tekintve, 
nem szorongna vagy emelkednék ; miként vagy a’ remé
nyein túlhaladt, vagy az azokhoz közelgőidét tekinti! 
De nagysága nem az , hogy a’ gőz’ hatalmát feltalál
ta , ’s vasutjait építve, minden távolságot eltüntetett, 
’s a’ földet mintegy kisebbé varázsolá, hogy rajta ön
magát nagyobbnak érezhesse; nem hidjai_ ’s csator
nái ’s fenséges építményei, — mert igy nagyot tet
tek a’ régiek is , ’s bár zsarnokhatalom épité, csudái
vá álluak Egyiptus’ pyramisai előtt: korunknak nagysága 
a z , hogy emberszerető; — korunknak dicsősége, 
hogy az emberi nem’ beuszületett nemességét elősmeré , 
hogy a’ sklávkereskedést megszűnteié, a’ spanyol au- 
to-da-fé-nek lángjait eloltá, hogy a’ rabok’ sorsát meg
gondolva a’ kínzást büntetéssé változtatá. — Sietve 
halad e’ haza is a' század’ szellemével; mindünnen 
vasutak méretnek, a" Duna' síkját gőzösök szántják- 
fel , mindünnen oskolák ’s intézetek támadnak; ’s hát 
a' tömlöez-jobbitásra nézve semmit sem volna szabad 
reménylenünk ? Csak az anyagi jólét’ megszerzése 
után fáradozni é nagy nemzeti erő, ’s nem volna egy 
szó, melly arra intene, hogy van valami, mi fényes 
reményeinknél elébb jár ; k ö t e l e s s é g ü n k ,  köteles
ségünk azok iránt, kik ellenünk vétkeztek, kik a’ honi 
törvényt megszegők, de nem szűntek azért embertár
saink lenni; kik véghetlen keserveket szenvednek, 's kiken 
segítenünk kell , mert segítenünk lehet; ’s mert embertár
saink iránt minden szoros kötelesség,minem lehetetleu.“ 

A’dolog’oeconomiáját tekintve, pártolja az osztályo
zást, megfejti az igazgatás’föltételeit’s kitűz egy czéli- 
rányos épületet 144 rab’ számára azon terv szerjnt , 
mellyet Vaucher-Cremieux építőmester M. C. Auba- 
nel’ munkájában közlött, 's mellyet ő mint a’ genfi fogház’ 
igazgatója legtökéletesebb gyanánt ajánl, figyelmeztet
vén egyszersmind : mikép Bentham’ l’auopticuma’ alap
elveit illy poeiriteutiarius tömlöcz’ elrendelésénél, hogy 
az czéljának megfelelő legyen , soha sem mellőzhet
ni - el. Ezen épületet egészben ’s egyes részletek
ben a’ könyv’ végén 5 lithographiai tábla tünteti 
elő. Végre toldalékul közöltéinek a’ conuecticuti fog
ház’ szabályai. Ezek mind csak mint tartalmi rubru- 
mok állnak itt a’ munkából, mellynek illy korszerű 
megjelenése is elég érdeket nyújthat, hogy utána mi
nél több helyit minél terjedtebb figyelem kövesse azon 
szerencsés alkalmazást, melly olly könnyeden ’s még 
is eléggé meggyőzőleg ajánlkozik a’ helyeslésre. Arra, 
hogy Szerző úr milly kímélettel volt minden olly ne
hézség iránt, melly az áthonosításnál nemzeti individu
alitásunkból ’s intézvéuyiukből tornyosulna elő, álljon
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például esryik pont’ szelleme, hol Szerző úr az igaz
gatásról kezd szólani. ,,Valamint — úgymond— min
den politicus intézetnek sikere leginkább igazgatá
sától függ, úgy nem várhatni semmi jót tömlöczi 
jobbításainktól sem,  ha a' kormányzó - személyek’ 
gondos választása, ’s a' közvéleménynek szüntelen 
ébersége által nem gondoskodunk mindenek előtt ar
ró l , hogy e’ rendszer’ feutartása csak ollyanokra bí
zassák , kik tudomány 's jó akarat által annak vitelé
re érdemesek ’s képesek. Azonban, mivel minden újí
tások között veszedelmesebb nincs, műit a’ formák’ 
megújítása , ’s mivel országba uj elvek csak akkor ho
zathatnak desorganisatio' nélkül, ha erre régi ’s 
már mindenki által ismert eszközök használtatnak: vé
leményem szerint, a’ legjobb administrate bizonyára 
az leend, melly az uj rendszerhez alkalmazva, vár
megyei formáitól, a’ mennyire lehet, keveset távozand, 
’s igy inkább jobbítás, mint valami uj leszen a’ közön
ség előtt; bár mint változzanak az institutiók, szük
séges, hogy mint a’gyermek , ha évek múlva férfivá 
nőtt, ’s mindenkihez hasonlóbb mint ahhoz, ki egykor 
volt, nevét ne változtassa, mert elvesztené barátjait. 
Nevezzen ki a’ közgyűlés egy különösen a’ tömlöczök’ 
kormányára ’s felügyelésére rendelt küldöttséget. Ne
vezzen ki ez egy fő , ’s két alfogház-kormányzót — ne 
hogy e’ választásokban politikai sympathiák, vagy nép
szerűség oliy férfiakat rendeljenek e’hivatalra , kik ar
ra kevesebbé alkalmatosak, — mi köz választásnál 
könnyen történhetnék. Függjön minden kulcsár’ ’s őr’ 
kinevezése egyenesen attól, ki az egészért számolni tar
tozik , azaz: a’ fő kormányzótól. ’S ha a’ mint re- 
ménvlhetni, a’ küldöttség, mellynek a’ főkormáuyzó 
számolni tartozik , kötelességének megfelel, ’s a’ köz
gyűlés megértve magas állását, mint szüntelen segéd 
’s felvigyázó áll küldöttsége mellett, majdnem biz
tosan előre mondhatjuk tömlöczi rendszerünk’ fentar- 
tását. E’ rendszert megvizsgálva, általláthatja min
denki, hogy az , a’ most létezőtől anyagilag csak igen 
keveset különbözik. A’ felvigyázó alispán’ helyébe 
egy főkormáuyzó lép, a’ várnagy’ kötelességeit al
kormányzók teljesítik, ’s meglehet, ugyanazon örök 
’s tömlöcztartók’ segedelmével; csak egy uj elem jön 
az egészbe, t. i. a’ n y í I v á n o s s ág , ezen nagy őran
gyala municipalis alkotmányunknak, mellynek hibája 
talán az, hogy mint a’ nap mindennek árnyékoldalát 
kitünteti , de melly mint ez , formáját ’s szépségét is 
élőnkbe állítja. — Adjuk a’ tömlöczigazgatóságot tár- 
gyozó dolgoknak a’lehető legnagyobb nyil vány osságot, 
’s meglehetünk győződve, hogy annak hibái — ha ne
talán néha illyenek támadnának, hamar el fognak 
tűnni, mert mint egy nagy lelkiösmeret áll akkor az 
egész közönség tisztviselője mellett, ’s ritka az , ki 
ezer’ szavának ellent merne állani. A’ mint felebb em- 
Jitém , minden paenitentiárius-rendszer’ második szük
sége: egy czélszerü epület; ’s nem levéli szándékom 
itt (hol e’ folyóirat’ czéljához képest csak elveket fej
tegetek) bővebben a’ tárgy’ practicus oldalába eresz
kedni , csak azon tervre kiváltom figyelmeztetni 
a' közönséget, mellyel Vaucher - Cremieux építőmes
ter M. C. Aubanel’ munkájában közlött ’s mellj et ö 
mait a genfi fogház igazgatója, legtökéletesebb gyanánt 
ajánl.— Elég legyen itt emlékeztetnem arra , hogy poe- 
nitentiárius-töiulöcz soha czéljának meg nem felelhet , 
ha csak különösen e’ végett nem építtetett, ’s ha elrende- 
lesébeu nein követteítek Bentham’ Panopticumának alap

elvei. Csak a’ legszorosabb, legszüutelenebb felvigyá
zat az, miáltal a’ tömlöczi rendszer fenállhat, ’s nem 
képzelhetek e’czélra biztosb épületet egy sugárformáju 
panopticumnál. — Ila t. i. a’ tömlöez’ középpontjá
ban lakó kormányzó, mind a’ rabokat, mind felvigyá
zó őrjeiket minden pillanatban láthatja; ha egy tekin
tettel átnézheti az egyes dolgozó termeket ’s folyosó
kat, mellyek mint e’ középpontból eredeti sugárok’ la
kását körülfogják , bizonyosak lehetünk arról, hogy a’ 
rend csak igeu ritkán fog megtöretni.— Mint egy miu- 
dentlátó lény áll intézete’ közepében a’ felvigyázó, ’s 
bár mindenütt jelen nem lehet, e’ felvigyázat’ minden pillanatban-! lehetősége, őrre’s rabra úgy hat, mint ha 
valóban szakadatlanul tartana. — A’ rab biztos lehet, 
hogy őrje hatalmával visszaélni nem fog, az őr örök
ké lekötve kötelességéhez, mert nem tudja, nem kém- 
li-e épen őt a’ kormányzó e’ pillanatban.“ 

E l e g y t á r .
A’ chartresi főtemplom’ szobrai. A’ 

párisi Moniteur’, egyik számában imezt közli: A’ XII. 
és Xllldik századnak azon 20(30 képszobra közt, mel
lyek a’ chartresi székes-egyház1 külsejét ékesítik, 
láthatni a1 szabadság1 szobrát is. Ez 25 —30 éves 
hölgy egy királyné'disz-öltözetében; jobbjában kardot 
tart, balkezében paizst, mellyen két fejdeltni korona 
van ábrázolva. Jobbrul e’ nevet „L i b e r t a s“ láthatni 
kivésve. E’ szabadságot, mint anyjokat gyermekei, 
más tizenkét nyilványos erény környezi, kik hason- 
lag mint királynők öltözvék , ’s közöttük jelképeik- 
’s bevésett neveikről az Elhatározást, Bátorságot, 
Egyességet ’s Vitézséget könnyen megismerhetni. Bi
zonyos Didron űr, a’ müvészete'k”s emlékek’ tör
téneti biztosságának titoknoka, a’ kormánytól utasítást 
nyert: irja-le a’ chartresi főtemplom’ archoeolog 
nevezetességit; ő ezen alkalommal inegfejtendi a’ 2000 
szobrot is, mellyek összesen egy költeményt képez
nek, melly a’ világ’ teremtetésével kezdődik ’s a’világ’ 
végével végzőzik.“

Genuában a’ kereskedés gyarapul ’s kiterje
désben folyvást előre halad, főleg mióta a’ kor
mány az amerikai statusokkal kereskedési szerződé
seket köte ’s az adószedési rendszer uj létegesi- 
tést nyere.

A’ dán, svéd és norvegiai orvosak ’s termé
szetvizsgálok egyesiilének jövendőben hasonló tu
dományos gy űlések tartására , millyeket a’ németor
szágiak már régóta tartanak. —

Bej tetsző.
Két elsejét ha vonva ejtenéd ,
Untig találnál Szentgcllért’ hegyén.
Más hárma: hasznos délezeg állat;
Becsesb, ha benne tűz van ’s tiszta vér.

Szerkeszti ISelmeczy. — Nyomtatja Trattner-H árolyi úri utcza 612 .

Véghárma: f i  ’s gyümölcs’ tulajdona.
A’ nyolez egész : konyhákban lelhető,
Mint böjti és gulváslé’ fűszere.

H-k.
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Elmélkedéseit n’ történettudom ányról.
(alkalmilag F n l t t k y  F e r e n c i '  eszméihez a’ magyar 

történetekről.)
A’ középkor’ eszméi lefutván pályájokat, azon kö

vetelések , miket az emberiség' amazok’ következmé
nyeiként az életre ’s tudományra teve , másoknak eli
tedének helyet, ’s így a’ História is — az idők’ tükre 
— a’ nép-élettel viszonhatásban állván , uj korszakkal 
uj írásmódot tapasztalt. A’ krónika a’ feudalismussal 
sírba szállt: a’ történettudomány ellenben sokáig nem 
egyébnek, mint név- és szám-lajstromnak , ’s a’ hatal
masok’̂  kegyenczeik’naplókönvvének tartatván— uj fel
adást nyert. Nem szolgálhatván sem gúnyiratúl a’ pá
paságra, feudalismusra ’s korlátlan monarchiára, mert 
ezen eszmék ’s intézetek hajdan korszakiak lévén, az 
emberiséget éleszték ’s annak kifejlődésére kedvezőleg 
hátának; — sem fegyvertárul az uj eszmék’ ’s alaku
latok’ védelmére , mert ezen védelem szükségtelen ; a’ 
történettudománynak minden felekezeti, sőt nemzeti szen
vedélyen felülemelkedve, lehető magas szempontbul, 
minden emberi viszonyra ki kell terjednie’s a’népek’ életét 
merész vonásokkal föstenie ; a’ történeti idő’ kezdetét ki
nyomozván , minden következő tüneményt okaival ’s 
eredményivel terjeszszen elő, ’s a’ mostani alakulások’ 
csiráját ’s uralkodó eszmék’ magvát ’s lépcsőnként] fej
lődését ’s az élőbb ek’ elhalását mutassa-ki; végre is- 
mértesse-meg velünk, hogy a’népek’ minden részosz
tályai v. fractiói— bár nyelvre’s vallásra különbözők — 
mikép élveztek , szenvedtek , szerettek ’s gondolkoztak.

Azon vágyódás , melly az éjszaki népeket délszak
ra ösztönzé , ’s az ó-világon ’s polgárisodásán halálos 
csapást ejte, uj birodalmakat szült’s uj nemzeteket ho- 
za létre. Az új Európának ezen felsarjadását nem mél- 
tatákclég figyelemre a’ korábbi történetírók , kik a’ván
dorló népek által tett meghódításokat mintegy varázs
ütéssel történteket irák-le. Hume úr, kiolly sokáig pél
dányul szolgált a’ történetíróknak, meg sem említi a’ 
szász népet a’ hastingi ütközet után , bár a’ norman- 
uoknak egy évtizednél hosszabb idő kelle, mig az an
gol föld’ birtokába jövőnek , ’s bár a’ következő század 
is a’ szász nép’ zendületeinek véres nyomait viseli. De 
arra sem volt figyelem , hogy az idő a’ szavak’ értel
mét változtatja , ’s így a’ jelenkor’ fogalmai összeköt- 
tetvék olly szavakkal, mellyek egészen más tárgyakat 
’s eszméket fejeztek-ki.

Kívánatos , hogy Hazánk is nem sokára egy az 
élő nemzedék’ követelései szerinti Históriával dicsekhes- 
sék ; de vajha jövő történetírónk ne felejtené, hogy 
több nép lakja honunkat, ‘s hogy a’ nem-magyar né
pességnek is igénye lehet a’ történetre. Hazánkban azon 
sajátas tüneményt látjuk, hogy a’hódító nemzet a’ meg
hódítottál egészen elkülönözve maradt. Az egész eu
rópai nyugotnak, azon tartományokkal, mellyek most 
M a ff y a r o r s z á g o t  képezik, egyenlő sorsa volt; 
de miközben a’ dánok , szászok ’s francziául beszélő 
normannok angolokká, gallusok, frankok’s burgundiak 
francziákka változtak , a’ magyar és tót nem közelíté- 
uek egymáshoz. Nem hijányoznak ugyan okok a’ prio
ri e’ szomorú jelenet magyarázására ; de ezt bizonyos 
históriai alapon kinyomozni a’ magyar História’ feladá
s a , mellynek megfejtése minket képesekké teend , ha
zánk’ jövendőjébe látnoki pillanatot vetni; hogy pedig

el fog é a’ két különböző elem egymástól válni, vagy 
az egyik a’ másikat elnyomni, vagy békésén egy tár
sasági frigyben mindinkább egymáshoz simulva — mi 
a’ jövendőre nézve legkivánatosb— hasonló gondolko
zásmóddal elfelejtvén nemzeti eredetük’ különbségét 
azonegy czélra törekedni ? — ezen kérdések’ megfe
lelésére a’ szóban-Ievő jelenet’ magyarázása adand fel
világosítást. Trefoil Ágoston.

•T Viz és Priesznitz.
(Dr. Vámosy által Orosházárul Békésben.)

Nem vala még rend; nem ötlének egekbe a/. óriá
si sziklák’ vihartördelö kúp jai: egyedül chaosz tévé azon 
anyagot, mellyből földi világunknak olly mesterileg ke
letkeznie kell vala. De a’jelen — szemeink előtt napon
kint történni szokott — természet’ működésiből követ
keztetve — megvolt a’ v i z ; — a’ víz , mellynek ölé
ből az ös-előkor világrészeket láta emelkedni. A’ jelen 
ugyanennek naponkinti tanúja; — ’s az előhaladó kor 
bámultatva tudja erejét munkálatinak tündérrugóivá al
kalmazni. — A’ szent lapokban a’ vízről a’ Bilik na
pon történik említés, midőn t. i. az úr a’ vizeket a’szá
raztól elválasztó, — P l a t o ’ véleménye szerint kez
detben minden tűz vala, — sürűdés (solidatio) általa’ 
tüzből lég, légből viz, ’s végre a’ vizböl föld keletke
zett. Vagy is ezen ’s több ezekhez hasonló állítások’ 
magyarázatát jelenkorunk’ derültebb ’s élesb tudomány- 
sugárinak kitevén: vízben valának azon részecskék , 
mellyek a’ földi világ’ szilárd anyagát képezik, mig idő, 
hosszú idő’ haladtával a’ jegesedén’ (cristalisatio) ut
ján e’ részecskék kiválván egyesülének, a’földnek illy 
alakot adandók.— Hogy a’ föld’ anyaga kezdetbenlágy 
volt: kiviláglik onnan, mivel gömbölyeg alakja a’ pó
lusok alatt horpadt ; a’ mi ugyan saját tengelye körüli 
forgásának következménye, de csupán azon esetben ala
kulhatott igy , ha lágy volt. Igaz , hogy a’ földet nagy
részben tevő ős-sziklák’ fő alkotó-része (kivált a’ grá
nit) vízben nem olvad-fel, ’s így az eddiginél magasb 
tudományfoknak van feladva, a^on geológiai kérdést 
legkielégitöbb módon megfejteni: „valljon t ű z  ^Hut
ton’ vulcanismusa) vagy v iz  (Werner’ neplunismusa) 
által nyerte é kezdetben az egész földtömeg ezen híg- 
ságot — ’s azon kiterjedés’ körét, mellyben annak részei 
megjegesülhettek ? Azonban ha érintetlen hagyjuk is 
azon korszakokat (periódus) , mellyeken a’ föld által- 
ment mindaddig, míg állatok’ lakhelyéül alkalmas leve: 
méltán következtethetni, hogy a z , ezen későbbi korsza
kokban bővebb kiképződését főleg vízből nyerte. Vízben 
nyilatkozik a’ legelső ’s legtökéletlenebb élet, miilyen 
a’ legtöbb ásványé; ezek’ részecskéi vízben felolvadva 
egymást eltaszítják , odahuzzák , egyesülnek, úgyszól
ván mozognak, vagy is élnek. Vízből latjuk keletkezni 
máig is az első legtökéletlenebb növényeket (plauta) ’s 
áll utókat, miilyenek a’ növényállatok (zoophyta) és 
á z a 1 é k o k (infusoria) -  mig tüzből semmi , de épen 
semmi életmíives (orgranicus) életet nem latunk kifej- 
lődni. Bizonyítják továbbá , hogy a’ föld’ későbbi képző
dése csakugyan vízben történt, a’ föld’ több, mélyen 
fekvő rétegiben találtató állatcsontok.— A’ hajdankor 
a’ vizet elemnek, vasry is vegytanilag (chemice) egy
szerű testnek tartá; ámde már N e w t o n  — a’ láng- 
szellemű Newton (szül. 1643; — meghalt 1727) nyi



latkoztatta sejteinényét, hogy a' víznek azon tulajdon
ságánál fogvást, a’ mint a’ fénysugárokat megtöri: 
egyik alkotórésze bárha nem g y ű l ő  (hydrogen), a’ 
mit (1781) C a w e n d i s h  angol nyilván megmuta
tott, midőn a’ vizet s a v í t ó (oxygen 889J/,00ooO és g y «- 
1 ó (hydrogen 1,06|i0ooo3 alkotórészekre oszlatá’s ugyan 
ezekből, megégetésük által ismét vizet állita elő.

A’ viz’ teohn kai cs életrendi (diaetetikai) haszná
lata emlékezethaladó. Szól a’ történet a’ Dtolomacu- 
sok’ víztartóiról, Babylonnak vizzel-körülvett bástyái
ról; a’ hydraulika’ bővebb ismeretére mutatnak az ó-ro
mai földalatti csatornák, vízi-malmok, szökő-kutak, a’ 
k sebb hajózás, ’s más egyéb gépelyek; míg végre a’ 
vizen is kiterjesztő hatalmát az ember, úgy hogy sík
tengerre szállván, kincs-bosszú-’s fehalálási-szomját 
imez ingatag alapon is elégíteni merészkedék, sőt mi 
több, tapasztalatiban erősülve, csatarendben is kiszál
ló. A’ tengeri hajózás’ feltalálása a’ phoenicziaiaknak 
tulajdouíttatik, tudományába ős-nemzetek valának már 
elég bőven beavatva. Nagy emlék egy A é t i  um (31d. 
év Kr. szül. e.) ; egy Karthago, egy Syrakuza (212. 
Kr. sz. e.) a’ történet’ mezején. Be míg egy Salamis 
(480  Kr. sz. e . ) , egy Navarin (425. Kr. e. — 1827); 
egy Velencze ; egy Columb’ óriási müve ünnepélyes fe
jérkővel jegyzett epochák:' egy Cook’ útja (1776— 
7 9 ) ,  egy Abukir (1799), egy Trafalgar (1805) azon 
időben, midőn a’ franczia nevet negyvenkét millió em
ber viselő, "s kardjának ugyanannyi engedelmes vala, 
’s egy Napoleon császár’ hat egész éven ált szerkesz
tett tengerhadi erejét három óra megsemmité ; — vég
re egy Tunell’ hallatlan müve: a’ vizek’ fejdelmi ko
ronáját e’korig kétségkívül angol honnak szerzé-meg. 
— Azonban Schwarz feltalálja a’ lőport (1290— 
1320),  a’ meisszeni markgróf (1365) álgyuban hasz
nálja ; ugyanezt a’ hadtudomány (tactika) csakhamar 
últalányosan Jeghatalmasb segédeszközéül fordítván, 
az egész szak uj fordulatot nyer! Mivel merte volua 
a’ világ ezen óriási erőt szembeszállítani?! — Miféle 
magasb mechanikai erő után törekedhetett volna még 
a’ találékony emberi elme? — De ind újra megkondul 
a' nagyszerű találmányok’ bűvös órája: ’s egy Savary, 
egy angol, mechanikailag nyerhetőleghigabb állapotá
ban hódítja a’ vizet önkénye alá ; feltalálja a' rémes
ei ejü gözgépelyeket (1 7 0 0 ) ,  mig ezeket Watt és 
Boulton (1 7 74) tetemesen megjavítván , alkalmazhatób- 
hakká tevék , ’s egy örök-emlékezetű Fulton a’ Hudson’ 
habjait gőzhajtotta hajóval szeldelé (1807). — Ezek" 
zsinórmértékéhez alkalmazván feltalálási compasszát 
az utóbbi kor: csakhamar villám’sebtévcl vetélkedő ko
csikat futtat vas-keréknyomokon (1814.) Angliában 
Leeds városa ’s ennek kőszénbányája közt. Ennyit a’ 
viz’ mütaui v. is technikai használatáról.

Most néhány szót a’ v i z ’ d i a e t e t i k a i  v. i s 
é l e t  r e n d i  vi  s z ó  n y í r  ól, E’ szelíd folyadék volt 
kétségkívül az úgynevezett „arany századiakéitól kezd
ve az emberi nemzet’ egyetlen itala ; — ezen egyszerű 
viz (többnyire) olcvsó cosmopolita; — m{g később a’ 
szeszes italok’, főleg a‘ bor" feltaláltatása után, az ita
lokban is kiesapongni kezde az ember. Csakhamar, 
midőn Noé ősünket olly furcsán megjátszá a’ bor, a’ 
mythophantasia a szeszes italt Jupiter’ számára drága 
Uehelybe rendelő; istenségeinek számát csak úgy tartá 
egésznek, ha az olyrapi dicsőségbe egy tántorgó Ba- 
cnust is beigtat;— a’ vagyoni jóllét ’s kéjelgés’ árjá
ban úszott romai patrícius’ kicsapongó coenajának fő
leg a’ phaléiul, cyprusi, calabri, syrakuzi ’s a’ t. bor 
volt képes főrangot adni ; — a’közép századok’ bajnok

fiai, vagy is „jelen ivadékunk’ viruló hajnalán ’s zöldé
in ifjúságában“ — a’ lovag-világ’megkezdendő , gyak
ran nagyszerű , munkálatit nemritkán mámoros enthu- 
siasmusában intéző; vadászatit habzó billikomok rekesz- 
ték; harezjátékin, fegyvergyakorlalin , ünnepélyes ösz- 
szejövetelein ömlött a’ bor, mint török vér; „mit der 
llumpc in der Hand“ edzé bátorságát a’ nemes lovag, 
mig korláton túlrontó heve vitézi de főleg emberi mél
tóságának alkonyát gyakran'elöidézte. (Szóval: a’ mint 
a’ pór’ egyszerű lakomáin a' vaskos kancsók: úgy a’ 
főrendű — szerte vakítófényt vető— asztalokon fő érdem
koszorúkkal mindig a’ coccia d’oro , burgundi, xeresi, 
maiagai, champaguei, tokaji, roussilloni, lachrymae 
ehr. ’s a't. palaczkok diszkednek. A’szeszes italokknl- 
élés nem minden embernek ártalmas, sőt mondhatnék, 
vannak esetek , midőn hasznos ; deríti a' kedvet , kön
nyíti az élet’ és nap’ terheit; edzi a’ bátorságot ’s a’ t.; 
de alig mondhatni , hogy mint diaeteticum szükséges 
volna; a’ vele visszaélés’ következményeit pedig igen 
is jól tudjuk.

Valamint az emberi szeszély ’s Ízlés tarka vegy li
léiben szokta előidézni az öltözet, étkek , beszédmód 
’s a’ t. czikkeit az úgynevezett divatban : úgy a’ tudo
mányi igazságok is majd ritkább , majd sűrűbb fátyol
ba merülvén, a’vizsgálódószemnek külön korszakokban 
szinte külön alakokban tűntek’s tűnnek elő. így példa- 
úl voltak idők, midőn a’ mait XVlIId. század’ nagy
szerű tünemény ei közt egy Brown (1779) ötlék—fel, 
ki is universalitas után törekvő gyógyrendszert alakít
ván , jós-hangja csakhamar a’ legderekabb orvosi ta
lentumokat számlálta proselytái közt (Frank, Massini, 
Röschlaub, Moscatti ’s a’ t.). Elvei szerint majd min
den gyöngítő orvoslásmód tudományszentségtelenílés- 
nek hirdetteték ; tüzes, hevítő szerek voltak egyedül 
azok, mellyektől üdvet lehete várni. A’ diaetetika’ me
zeje bor- és fűszerrel árasztatott-el; a’ betegek’ nagy 
része bor- , mákonyr-(opium) ’s egyéb mámorba bonyo
lítva tűrte szenvedési órájit, mig a’ legnagyobb rész 
ugyanebben örök álomba szendéiült. így tartott ezen 
gyógyrendszer mintegy 2 0 —30 évig, midőn ennek leg
nagyobb contrasztja, a’ Homoeopathia, lépett-föl, tű- 
szertelen diaetetikájával ugyan, de atom-adagival. 
H a h n e m a n n  tagadhatlanúl egyike a’ legjelesb orvo
si talentumoknak; érdemei, főleg a’ chemiában, félre 
nemismérhetök; már legelső fellépte széles olvasottsá
got bizonyíta; mi készhelte őt azonban arra, hogy gyógy
szereit octillion ’s decillion-higítatokban adja? ezt ne
hezen fejthetni-ineg ; ámde azt még is fel kell róla ten
nünk, hogy bizonyosan okbul— ’s szerinte fontos okbul— 
indult-ki Hahuemann, midőn szerfölött meglepő rendsze
rével a’ világ előtt fellépett. — Fő hibája volt azon 
epés ’s elhízott kitörés , mellynek hevében ínysticismusL- 
sal ’s rágalommal teljes hangon hirdető: mikép ő előtte 
orvos , ’s rendszere előtt orvosi rendszer nem létezett,— 
Azonban a’ Homoeopathiát is igen mesterkéltnek találá 
az egyszerűségre törekvő korszellem. ’S im feltűnik 
P r i e s s n i t z ! 0 az egyszerű, de igen is egyszerű , 
tiszta fris (forrás) vizet hirdeti részint egyedüli diaete
tikai italnak, részint egyedüli elégséges ’s általáiyos 
gyógyszernek (?).

P r i e s s n i t z nem orvos ugy an , de 18 évi tapasz
talás ’ embere; tudományát ’s gyógyítása’ elveit egy pár 
oldalbordája’ törésén ’s néhány lótalp-rugáson vásárlá, 
Milly különös ! Newtont véletlenül orron üti a’ fáról eső 
alma: ’s ime egy uj csillagrendszer ! — Priessnitznek be
törik néhány oldalbordája, a’ lovak megrugdossák: ’s 
ime egy eddig hallatlan gyógyitásmód! Ki volna ké-
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pes a’ véletlenség’ következményeit kiszámolni! ? ! 
Priessuitz egyike azon eszmélőknek, kik minden beteg- 
Bég’ okát a test' folyadékiban keresik; — minden tö
rekvésük a' kór-anyagot (Krankheitsstoff) a’ testből ki- 
ürítni, vagy is: Priessuitz egy „humor-alpatholog“, ’a 
gyógyszere az egyetlen víz lévén : Priessuitz egy „hy- 
drotherapeut“; oommentatorai öt nem beszéltetik olly el
hízott hangon, mikép azt Hahnemann cselekvé; ’s így 
a’ világ sokkal türelmesb is iránta , — főleg az orvosi 
világ. Orvoslásmódjának alapvonatai körülbelül ezek: 
Minden betegség, mellyet nem mechanikai sérelmek,
u. m. szúrás, metszés, szakadás, betűzött szálka’s a't. 
okoznak a’ testben , rósz nedvektől származik (tehát az 
idegfájdalmakban is!?) Imhol egész pathologiája ! — 
Orvosi ügyekezetének czélja: ezen rósz nedveket a’ 
testből kivezetni; a’ mit igen bőséges izzadás, egyéb 
rendes kiürítések, de főleg a’ végtagokra idézett, 
gyakran igen számos kelés (80  — 150) által szokott 
eszközleni; továbbá, hogy ezen rósz nedvek jók által 
pótoltassanak helyre. Ezek a’ gyógymódrul tudnivalók
v. is annak theoriája. Gyakorlati része v. is orvoslási 
eszközei: É l e t r e n d  (diáét.), b ő r g  őz ü l t e t é s ,  
v i z ,  s z a b a d l é g  ’s az ebbeni sok m o z g á s .  — Az  
é l e t r e n d .  Ételei: tej, írósvaj, mindennemű hús és 
tésztafélék, sütemények, gyümölcsök ’s a' t . ; — ezek 
mind hidegen v. legalább jól kihűlve, itala: az egyetlen 
fris, tiszta (forrás) viz. Fűszerei: kömény, majorán , 
torma ’s a’ t.; szóval: mellyek azon éghajlat alatt, hol 
az ember lakik, teremnek. Legszorosabb korlátozása 
az emésztő ’s leverő indulatoknak; azaz: nemboszan- 
kodni , kerülni minden szerencsejátékot, a’ kártyát, 
koczkát ’s a’ t . ; nem éjjelezni, ’s ha nem előbb, leg
alább tiz órakor lefekűnni. A’ b ő r ’ k i g ő z ö l g é s i t  
annyira emeli Priessuitz , hogy az izzadság a’ beteg’ 
minden ágyneműin , gyakran az ágy alá teendő edény
be is itcze-számra csurog, 's ezt mindaddig, míg ke- 
levények nem támadnak a’ testen , a’ mi mintegy huszad- 
napra történik. Kivevőn az idegbetegségeket, mellyekbeu 
azok nem szükségesek. A’ ví z  mind életrendi mind or
vosi szempontbul nagy szerepet játszik Priessuitz’ gyógy
módjában. Alkalmazása: ivás, fürdő, zuhang, allövet 
’s borogatások által történik. Inni: a’ jó fris vizet Priess
uitz’ embere egész napon iszsza mind életrendi , mind 
orvoslási czélbu!, csakhogy ezen esetben többet (18 — 
40 pohárral). A' fürdés’s mosdások: tiszta fris hideg 
forrásvízben történnek 1—3szor napjában. A’ zuhany: 
az ember egy kevéssé mindig hevtilt 's izzadt testére , 
a’ nagy izzadás után 18—22 lábuyi magasról 2 —4 
hüvelyknyi vastag sugárban omló forrás-vizben áll. Az 
allövet: tiszta vízzel történik. A' borogatás: hűsítő ’s 
oszlató; a’ hidegvízbe mártott ruha az első esetben 
azonnal a’ szenvedő tájra tétetik ; az utóbb ban előbb 
jól kifacsartatik. Mindezek’ fő sikeresítő segédeszköze: 
a’ s z a b a d - l é g b e  ni  m o z g á s ,  melly részint a’ 
megivott viz’ megemésztésére , részint a’ bőrgőzölgés' 
elősegélésire okvetlen szükséges. — lm! ezek azon 
módok’s eszközök, mellyekkel Priessuitz minden (?) 
betegséget (a" tüdővészt, nehéz nyavalyát ’s megrög
zött szélütéseket kivéve) legyőzhetni hisz.— Priessuitz 
semmit sem magyaráz; ő csupán tesz, működése’ foga
natját beszélteti ; sikerült gyógyultihoz mintegy imigy 
látszik szólani: „menjetek ’s hirdessétek, a 'm iketláu  
tatok , ’s magyarázzátok, a' miket tapasztaltatok!“

(/ ege kiicetkexik.)
P  i  t t  d a r  s ,

A’ Cromvelltől meggyőzetek ’s a’ parliament által 
pörbe idéztetett I. Károlynak, katonaság ’s népcsoport

közt kell vala elmennie, hogy biráihoz juthasson; ö 
minden oldalrul a’ kar-öröm’ pillanattal találkozott. I. 
Karoly illy hatalmas és sokszoros gyülölségtől lesújtva 
nem emelé-fel szemeit többé , hanem sötét eszméinek 
tengerébe sülyedt. Birái előtt állván, magát mint király 
’s gentleman védelmező rettenhetlen nyugalommal, ef- 
anuyira , hogy méltósága a’ néptömegből egy embert fel- 
bőszíte, ki a fejdelmet arczon köpő. E’ durva bánás
módot pillanatnyi csend követte. A’ pártos rész oda nyi
latkozott, hogy a’ vérpad Károly’ számára Whitehall- 
bau állíttassék-fel; de e’ borzasztó ’s czéltalan meg- 
gyaláztatásban, mellyet a’ királyon mint ország’ első 
gentlemanjén szándék vala elkövetni, még a’ legnya- 
kasb republikánusok sem egyezhettek-meg. Cromwell, 
ha meri vala , — ő, ki mindent merészlett— Cromwell, 
mondom, I. Károlyt e’ meggyaláztatásért bizonyosan 
megkövette volna. — E’ pillanatban a’ néptömeg’köze
peit egy szózat hallatszék, melly a’ királyhoz megin
dulás’ hangján mondá: „Csak bátran, Sire ! Ne csüg- 
gedjen-el!“ Károly’ közelébe most egy férfi uyomako- 
dott, könnyeit letörlé ’s bátorító szavait ismételte: 
„Csak bátran , Sire! mint mindenütt, úgy Angliában is 
van alacsony-lelkű , vérben és sárban fetrengő , ostoba, 
őrült nép ; de van felvilágosult ’s nevelt nép is , melly 
dolgozik, mellynek nője ’s gyermekei vannak ’s erköl
csös; melly a’ földet műveli ’s az ellennel szembeszáll; 
melly imádkozik és szeret“ — A z , ki a’ királyhoz im- 
így szólt, gazdag kereskedő vala a’ cityből, egyszer
smind becsületes ember, ki a’ vérontást utálá; ’s miu
tán ö mint derék angol polgár az oppositiót pártolta, 
most királyához visszatért, mert az elhagyatott és sze
rencsétlen volt. Neve J o h n  P i n d a r s .  Pindars’ tet
tét a’ királygyilkosok tetszéssel fogadák, ’s I. Károly 
fölemelte fejét, mert látta, hogy birái csak ugyan em
berek. —

Károly halálra itélteték. Azon nap , mellyen vesztő
helyre ment, London’ egész népessége talpon vala. 
Mindegyik párt’ hívei jelen voltak. A’ polgárháború ezen 
iszonyú kifejtésekor halálcsend uralkodott. A’ királynak 
istenhozzád-ot senki sem kiálta, senki meg nem szólí- 
t á , — barátságos pillanat és mosoly nem köszönte; ’s 
ő megholt, mindenkitől elhagyatva.— Mégis, midőn a’ 
vérpadra föllépni készült, egy szép fiatal leányzó re
megve ’s könnyes szemekkel kívánt királyától búcsút 
venni, fiijába!—ő beszélni akart— ’s nem szólhatott; sírni 
akart ’s könnyei kiapadtak. Egy rózsa volt kezében, 
mellyet a’ királynak nyújtott. A’ fejdelem bámulva úl- 
lott-meg, nyájasan tekintett a’ hajadonra, üdvezlé öt, 
a rózsát elvette— ’s a' vérpadra felhágott. A’vérpadon 
Stuart Károly népétől elbúcsúzott, a’ rózsát folyvást 
kezében tartva. Egy álorczás ember állott a’ király 
mellett. Ez — bizonyosan mohó békétlenségből — több 
Ízben a’ pallos után nyúlt; a’ király búcsúszavait több
ször félbenszakasztá és beszélt. ,Ne bántsd, ne bántsd 
a’ pallost!‘ Midőn búcsúját végzé , a rózsát megcsókol
ta ’s a’ törzsökre hajtá fejét. — Az angol nép némán 
széllyedt-el. Az álorczás király-ülő a’ nép’ dühe elöl 
alig rneuekhetett-meg, mert ö nem a’ rendes bakó volt; 
fizetett, hogy a’ halálos csapást ö tehesse, Egy udva
ri fő ember volt, ’s annál, ki Károlyt arczon köpő, sem
mivel sem különb,

A’ fiatal leány, ki Károly sorsában részt vön, az 
undok jelenetet nem nézhető. Elájult. A’ sokaság figyel
mes csenddel egy házba vitte őt, — egy házba, hova 
ösztöne vezeté. ’S e’ ház Pindars haza volt.

M  G.
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E l e g y t á r .
Dr. Francia. Robertson , ki a’ paraguayi respu

blikában négy évig tartózkodott, a „Lettres on Pa
raguay 44 cziinű folyóiratban nevezetes szellemi s phy- sikai képrajzát közli dr. Franciának , azon időből, midőn az még nem volt dictator , hanem csak egy csöndes egyszerű orvos.,,Paraguaynak ama'szép kellemes estvéi’ egyikén — imigy ír Robertson — midőn a’ délnyugati szellő a* levegőt megtisztitá ’s hűvesíté, vadászva egy csöndes völgybe juték , melly a’ paraguayi tájzatok’ minden sajátságos bájait magában egyesítő. 
Hirtelen egy csinos de igen egyszerű hajlékot pillan- 
ték meg. Fogolymadár reppent-fel, én puskámat ki
sütöm , ’s a’ madár leesett. ,, Buen tiro!44 (derék lö- 
vés)hallatszék egy szózat mögöttem.En hátra fordultam, 
’s egy körülbelül 50 éves férfira szegültek szemeim , 
ki feketén vala öltözve ’s vállain bő, skarlatszinű 
palástot viselt. Egyik kezében thee-csészét tarta , má
sikkal egy czigarrót, ’s mellette egy kis negerrab- 
szolga állt, keresztbevetett karokkal. Az idegen férfi’ 
tekintete sötét volt; barna szemei átható pillanatokat 
lövettek, ’s a’ fekete haj , melly a’ magas merész 
homlokrul hátra vala fésülve , ’s természetes kondor 
fürtökben egészen vállára függött-le, személyének 
igen tisztes és parancsoló tekintetet ada. Czipéin s 
térde körül nadrágján nagy arany csatokat hordozott. En bocsánatot kértem, hogy hajlékához olly közel sütém-ki fegyverem’ ; de ő kitűnő szives jósággal ’s nyájas szelidséggel válaszolá, hogy nincs miért bocsá
natot kérnem, mert háza ’s határa mindig szolgála
tomra álland, valahányszor a’ vidéken vadászni ked
vem jő. O az ezen tartományban mindenütt divatos ven
dégbarátsággal szólíta-fel, foglaljak helyet a’ folyosón, ’s theet ’s czigarrót parancsolt hozatni számomra. A’ csarnokban egy éggömböt, egy nagy látcsövet ’s nagy mér-karikát pillanték-meg. Minden igazolni látszék 
azt, mit én a’ doctornak titkos tudományok-iránti kü
lönös vonzalmáról hallottam. Beszélgetés közben érin
tő , miszerint Paraguay’ politikai állapotja őt kény
szerűi , itt legnagyobb elvonultságban élni, nehogy 
legközönségesb ’s egyszerűbb cselekvései is félrema- 
gyaráztassanak. — Azon zsarnoki kegyetlenség’, vé
rengző indulat’ ’s igázhatatlan vad szeszélynek, mi által 
később oily hires lön, még ekkor lényében legpará
nyibb nyoma sem mutatkozott; sőt inkább igen is le
bocsátkozó , szelíd, igénytelen embernek látszék. El
vei becsületesek , ’s igazság szeretetét soha senki sem 
hozta kétségbe. Hiúság mutatkozott charaktere’ leg
kitűnőbb vonásának , ’s ha tekintetében komolyság ’s 
úgy szólván folyvásti szigorú keménység uralkodott, 
még is az ajaki körül néha lebegő mosoly, annál bi
zonyosabban magához hódítá körűletét.44 — ’S ime 
dr. Francia , mint Robertson később hallá, ugyan 
azon időben, midőn a’ világtól elszigetelt remetét ját
szó , a’ legélénkebb ármányokat forraló a’ kormány 
ellen; ő a’ népnek literét tapogatta, valljon republi- kanusi forró vére nem kíván é lecsapolást.

L o I» d on’ n é p e s s é g e .  1836ban , Viktória ki
rályné’ trónra-léptekor , London’ lakosinak száma 1 mil
lió 56 ezer lélekre terjedt, melly Anglia’ összes nép
számának mintegy nyolczadrészét teszi. Ezen iszonyú 
embertömeg egy 4*|u német mfoldnyj térre van szorít
va, mellynek középpontját sz. Pál’ (emploma képezi. 
London tehát majd szinfolly nagy, mint a’ íSeine-megye

Francziaországban , mellynek fővárosa Paris , 's melly 
megye (Párist is belefoglalván} I 836dik évben csak 1 
millió 120 ezer lakost számlált. London’ népessége 
182 then 660,578 férfi- ’s 768,007 nönemi egyedbül 
állott; ez utóbbi tehát az elsőt több mint százezerrel 
haladta-meg. E’ nép-számban foglaltatott 8855 íoldmi- 
velő- , 199,902 kézműves-’s 116,134 egyéb rendű ’s 
osztálybeli család. 1836ban számlált London 60 nagy 
pénzváltó-házat, 1680 tőzsért, 300 orvostanárt, 5Ő0 
gyógyszerészt, 1180 seborvost, 131 jegyzőt, 1150 
ügyvédet, 2100 zsemlyesütő mestert, 1800 húsvágót, 
1560 nagykereskedőt, 34S0 kereskedési ügyvivőt, 200 
serfőzőt, 4300 vendéglőt, 3900 szabómestert, 2800 
vargát, 390 kalapost, 200 timárt és cserzövargát; 520 
építészt és kőinivest. A’munkások ’s legények’ száma két
ségkívül még sokkal nagyobb; ide nem értvén az ina
soka t— 1836ban London számlált: 16,502 varga-, 
14,552 szabó-, 19,691 ács és asztalos legényt. Több 
mint 464,000 egyed minden hivatal ’s mesterségnélkül 
élt. London' 93 egyház-kerületében volt 1836ban 207 
vendégfogadó, 447 bor-, 557 kávé-, 5975 ser , 8649 
páliukaház , ’s 15,859 mindennemű kalmár-’s árubolt.

A’ f ö l d’ n é p e s s é  g e. Egy nápolyi folyóirat, 
melly magát „Igazság’ viszhangjá-“nak czímezi, 1830- 
dik évben a’ föld’ összes lakosinak számát 632 millióra 
becsűié; e’ számból esik Európára 172;  Ázsiára 330, 
Afrikára 70, Amerikára 4 0 ,  Australia- ’s PoJynesiára 
20 millió. Ugyanezen folyóirat’ állítása szerint földi-pla
nétánkon éveukint születik 2 3 millió 407 ezer, 's meg
hal 18 millió 588 ezer ember; minden perezre esik 
körülbelől 44 szülés és 35 halálozás. Száz év alatt te
hát 578,567,400 emberrel több fog- e’ vándor csilla
gon létezni.

A z ó é s  u j  F r a n c z i a o r s z á g .  Egy fran- 
czia, ki 1798ban kivándorlóit s csak a' restauraiio’ 
korszakában tért ismét vissza, Francziaország’ ujdan 
alakjában igen szomorú változást tapasztalt; ő e’ benyo
mást következő nevezetes szókkal festi: „Ezen uj Frau- 
cziaország elvesztő mindazon kellemes tulajdonságit, 
mellyek a’ régibb Francziaországot Európa előtt csodá
lat tárgyául tévék. A szepucm iránti gyöngéd figye
lem végkép elenyészett; az elméket most politikai vi- 
tázatok ’s úgynevezett komolyabb érdekek foglalják- 
el, ’s ezek a’ szivet minden más érzeinényre nézve 
megkeményíték. Hogy a’ köz jóllét ezáltal mit nyert, 
nem tudom; annyi azonban b'zonyos , hogy a’ francziák 
nem olly szeretetreméltók többé. Ifjaink a’ stoicismus’ 
leple alatt rút egykedvűséget ’s elfásulást takarnak. Dur
va ’s bárdolatlan nyerseség váltá-fei az egykori szelíd 
nyíltságot ’s kedélyt. A’ gyöngéd társalgási Hiedelem 
’s nemes udvariság sírba szállt. Magán érzem magam’ 
olly nemzet’ közepette, melly egykor Európának pél
dányképül szolgált. Kerestem mindenütt franeziákat a’ 
szó' néhai nemes értelmében — ’s most tapasztalásom 
súgja: „ők nincsenek többé!“

R e j  t e t s z ő .
123. Hirdetem a’ jót.

4325. Hasznom ezernyi.
165. Van , ha nagy a’ szél.

34567. Színem igen szép.
765. Tárgyam egyenlő j 

2367. Van fiam is már.
743. Kedveli pásztor,

1234567. Bár csupa rongy is
lJenzes Jan. Aradruf.

A’ 9dik számú rejtettszó: K ö m é n m a g ,  

Szerkeszti Helm eczy. -  Nyomtatja T rattner-K árolyi úri utcza « i s T
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E p e d é  s.
Könnyezve nézek a’ borúlat 

Elébe , mert hű másom ö ,
Keblemre éjt terít a’ bánat —

Szemem , miként az , könnyező ,
„Küzdj és ne sírj ! kiért hő vágyad ég ,
Egykor füzért kötend fejedre m ég\u —

Zeng égi hang,— és néma könnyem 
Halkan szemembe féltőiül —

De múltra néz láng-érzeményem —
’S szép álmom újra elborul.

,Eliz ! E líz! •— sóhajtok szüntelen —
Létem tenélkülcd holt ’s üdvtelen!

Lelkemre szép eget derite
Egykor szerelmed’ hajnala;

Most ködbe néz utam’ vezére,
’S dicsőn mosolygó csillaga.

De messze, hol mosolvg a’ békehon ,
Feltűnsz szellemcsillagként útamon.

És majd ha szirt tolul előmbe 
’S utam vadonba tévedez ,

Sóhajtok a’ szent Ég’ körébe ,
'S erőre lelkem éledez, —•

Erőre, mert hosszas küzdelmiért 
Egy csókban adsz szerelmi pályabért.

p Egy csókban ; ah ! mert angyal-úta
A’ hűnek ég-magasra van,

Hová halandó’ néma vágya
Er csak , — mosolygsz te bútalan;

Hová lelkem ha égve felsohajt,
Búm’ tengerén te intsz mint békepárt! •—

Kún B e r t a l a n .

•4P Viz és S*riesznitz.
(Vége.)

Am legyen , hogy a’ gräfenbergi gvógysiker' hir
detménye valóságnak igen is óriási; történeti korszaka 
olly századokba esik, mellyekben a’ csudák a’ főidről 
eltűntek: de tagadhatlan, hogy a’ vállalat’ hatása e’ko- 
rig mérhetlen ; üti vés sikere naponkint a’ diaetetikában 
is igazolva látszik. Hogy az mind igaz, ’s olly módon 
történt legyen, rnikép azt Priesznitz és hívei erősítik: 
sokan vagyunk, kik abban kétkedünk; de valljou fő
leg nem azért é , mivel sem azon sikert mind, sem 
pedig ezekhez hasonlókat mostanig nem láttunk, ’s lát
ni alkalmunk nem volt?! — Priesznitz nem első, ki a’ 
hideg vizet gyógyszerül használja. Currie, Porten- 
schlag, Formey, Copeland ’s (. m. már a’ mult század
ban leghatalmasb gyógyszert talállak a’ skarlát, hagy- 
máz , tébolyodás 's a’ t. betegségeknél, a’ hidegvizzeli 
Jeöntésekben. Hanem ő ezzel nem is kérkedik. Kitűzött 
életrendé mitsem ajánl, mi az egészségnek ártana ; mind
össze is csak a szokás a z , mi némellyeket a’ hült ét
kektől visszatartóztat, vagy kezdeiben talán egykissé 
árt. De mondja a' józan tapasztalás, hogy hirtelen 
ugrás nem jó ; egy kis szoktatás mindent legyőz. El
lenben háuy ezer ember vau , kik belső rósz nedvkeve

réken (dyscrasia) kívül is panaszkodnak rósz, vagy 
legalább barátságtalan-színü fogaik ’s gyönge gyomruk 
ellen , míg az egyszerű pórember főtt és sült étkeit mindig 
k hűlni hagyván ’s azután is egész az uua'omig fúván, 
mesterkéletlen szép jó fogakkal ’s erős gyomorral for
dítja egészségére szegény falatját? — A’ gräfenbergi 
étkek nagyrészint igen nehezen einészthefök, de egy- 
szermind igen táplálók; mind a’ mellett Priesznitz’ be
tege rendesen mindig igen jó étvágygyal bir, mivel a’ 
gyógymóddal járó tetemes izzadás igen sok nedvet ki
takarít testéből; sok táplálékra is van szüksége. Itala: 
egyedül viz. Ennek üdvös hatását eléggé igazolják , kik 
egészségükre kissé vigyáznak ; hányszor halljuk : „leg
alább estve nem iszom bort, mert főfá;ást okoz“ — 
„már ismét nem iszom kávét, mert aranyerem hábor
gat“ ’s a’ t. Ez azon valóság, melly Prieszn tzu *k m jst 
is már örök nevet igér! Láthatni neki erősödött, vi- 
rító-külsejü embereket, kik a’ víznek csupán diaetet kai 
de egyedüli ivása mellett, testi ’s lelki-, de főleg cr- 
kőlcsikép uj életre születtek. — Mai nap nem szégyen 
a’ társaságokban csupán vizet inni, holott csak egy év
tized előtt is súlyos gyanúja érte a’ vizzel-élöket vala- 
melly titkos , ’s úgy szólván förtelmes betegségnek ; vagy 
legalább gyáváknak tartattak. A’ megivott viz a’ gyo
mor’ nedveit meghigítja , innen vitetik az epe utakra, 
belekbe ’s mindezek’ nedveivel egyesülvén ezeket meg
higítja; egy része a legfinomabb szívó edényeken ált 
fölvétetik a’ test' legbenső részeibe, ’s innen a’ börfelé 
párolog ; de legnagyobb része a’ veséken át ürittetik-ki.

A’ hideg fürdők majd csupán általányos v. részle
tes mosdások; majd ülő, majd fél, majd láb-, mijd 
egész fürdők, ’s végre a’ zuhanyok. Hatásuk a’ tesire 
annak módja és szabálya szerint csupán jó lehet; ezek 
által valamint a’ bőr, úgy az egész test hathatósan ösz- 
szehuzódik, rugékonyságuk igen növekszik, ’s egész
ben igen erősödnek. A’ savós és nyálkás-hártyák rend
kívüli izgékonyságjokat elvesztik, viszoufi közüsülési- 
utjok megnyílik; a lég’ meleg, hideg befolyásai ellen 
eltompulnak, működésük egyhamar meg nem zavaro
dik. ha van a’ nagy természetben, mi a’ szerfölött 
számos és szokványos (habituell) orbánczot, rheumát 
(csúz) ’s catarrhust kiirtja, ’s a’ testnek ezekrei hajló- 
mását eltörli: az biz myosan a’ hidegfiirdő és hideg mos
dások ; főleg ha ezek a’ vizgyógymód’ ágaival egye
sülnek. — Priesznitz’ gyógymódjában nagy fontosságú 
’s talán leghathatósb a' b ő r’ g ö z ö 1 t e t é s e. Ez kétféle, 
t. i. mozgás nélkül pokróczokba szorosan bepólázva 
2 —4 őrá hosszant reggel. Ez olly hathatós, hogy az 
izzadság ágyán keresztül is itczeszámra foly a’ beteg’ 
testéből, a’ nélkül hogy a’ test kifáradna’s a tüdők meg- 
erötetnének. — Alig hihető, hogy találkozzék orvos, 
ki ennek hathatósságát tagadná. Bármilly távul minden 
path logiai materiaíismus és humorai - pathoiogiától: 
bizonyos az , hogy köszvéuyben az el-, de ki nem vá
lasztott meszes anyag; vízkárban a’ savó ; — sok de 
sok ideg szenvedésben (görcsök, nehézség, őrültség 
’s a’ t.) az idegekre szállott csípősségek’ ’s a’ t. theori- 
ája jelenleg is megismértetik, ’s mindig helyeseltetett 
az „autentikon“ hippokrateszi rendszerben is. Hogy pe
dig ezek ’s ezekhez hasonló ezernyi nyavalya ingei lő 
okai illy mólon kitakaríttatnak a’ testből: könnyen ál
taliáthatni. — A’ m á só d  - r e n d ű  bő r g ő z ö I g é s t 
szabad-légbeni mozgás által eszközli Piiesznitz. Ez
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niulliallaii segédeszköze a’ gyógyulásnak; jótékony és 
mély hatása félrenemisinérhető. Mozgás által a’ gyo
morba vett ’s a’ belsőbb részekbe felszívott viz tovább 
vitetik; rész részhez surlódváu az illy módon kifejlett 
meleg a’ vizet meghigítja, párolgásba hozza, melly 
nagyrészint a’ bőr felé ügyekezvén , úgy szólva, föl
legekben omlik a' Priessuitz’ embere’ testéből. Vregyük 
hát tekintetbe, hogy a" moghigított akár jó akár rosz- 
nedvek illy módon mozgásba jőnek: ’s lehetetlen, hogy 
az egész test’ legrejtettebb részeit’s utait meg ne nyis
sák. lmhol egész sereg dugulás, kcményedés. szoru
lás, nedvcsipösség’gyógyithatása (máj, lép, bél-dugu
lás és szorulás, aranyér, köszvény ’s a’ t.)

Egy van végre a’ priesznitz-féle gyógymódban , 
mit semmi egyéb , eddig létezett rendszerben föl nem 
találhatni; ’s ez az , hogy az alkalmazott orvosi szert, 
vagy is a' tiszta fris hideg vizet , a’ gyógyulás után is 
kárnélkül lehet mint folytonos diaetetikumot használni; 
mi már igen biztosít a’ felől, hogy az imént legyőzött 
betegség vissza egyhamar nem jő , ’s ez által az erre- 
való hajlomás is eltöröltetik. — Legyen, hogy mint 
„divat-gyógymód“ szabályai minden tekintetben inkább 
megtartatnak; legyen annak egyszerűsége ’s könnyen 
haszuálhatása; — de úgy látszik, hogy — jóllehet 
nem olly igen segélyhozó minden bajban, a’ mint hir- 
dettetik— még is mysticismusra nem szorult; állítás és 
tapasztalás szerint sikeres hatásának tanújelei napon
kint számosbodnak, ’s tartós gyarapulása felől kezes
kedni látszatnak.

C o r o 11 a r i u m o k : Priessuitz megtörte amaz 
elöitéletet, hogy csak a' száraz , izzadástól kihűlt tes
tet lehet, egészség-koczkáztatás nélkül, hidegvízzel 
mosni ’s ebben fürödni. — Megtörte azon viz-iszonyt 
(Wasserscheu), mellynél fogva csupán a’meleg, ’sleg- 
fölebb nyárban a’ folyókbani hidegfürdök tartattak jóté- 
kony-hatásuakuak, — Megtörte azon balvéleményt, 
hogy a’ kövérhús, ha l’s egyébnehéz-emésztetü étkek
re a’ jobb élelemhez szokott ember vizet veszély nél
kül nem ihatik. — Megtörte, sőt mindezekben jótékony 
orvoslást bizonyított.— Figyelmeztette a’világot, hogy 
a’ bőr-kigőzölgés milly nagy fontosságú, ennek elha- 
nyaglása , tisztállansága milly sok nyavalya’ forrása.— 
De csakugyan voltak is emberek, kikuek testök legfö- 
lebb kétszer látott fürdőt, t. i. a' bába’ kezei által’s hol
tuk után! — Diaetetikája’ nagy kiterjedésének a’ sze
szesitalok’ mellőzése, v. legalább az ezekkel-élés’ mér
séklete által az erkölcsiségre való hatása félre nem is
mérhető. — Valamint diaetetikája’ , ügy gyógymódja’ 
alkalmazásánál mulhatlan a’ szabad-iégbeni mozgás. E’ 
nélkül a’ nagy mennyiségben megivott víz párolgásba 
nem jő ; nyersen marad az ’s nyomja az idegeket: innen 
álmosság, eltunyulás; főleg pedig a’ vizelö-utakra ve
tődik a' nagy mennyiségű víz; ezeket 's az ezekkel 
szoros kapcsolatban levő nemző részeket tetemesen 
gyögíti; a’ hideg fürdő után, mozgás nélkül, a’ kelle
mes könnyebbülés helyett fázni fog az ember. — Elosz
lat az illy módszerinti vizzel-élés minden a’beli aggo
dalmat , hogy az kedv-, bátorság- ’s netalán elme- 
tompulást, ’s mit némellyek nem helytelenül jegyzőnek 
meg, bélféreg-keletkezést vonna maga után. — Priesz
nitz az emésztő s leverő indulatokat szoros korlátok 
közé rendeli szoríttatni; — az idő (hideg , meleg, nyár, 
te l ; köd’ s a t. bármi néven nevezendő viszoníagságitól 
embereit el nem vonja. — A’ gyógymód’ alkalmazása 
nagy vigyázatot’s benne szerzett ertelmes tapasztalást 
kíván. — A’ bármi módon alkalmazott, főleg ivó-viz : 
jó , tiszta, fria , pezsgő-(ha lehet forrás-) viz legyen ;

a' tisztálan állott-víz elveszti éltető és szomj-enyhítö 
erejét (carbonic); csak mint romlott nedv vesztegel a’ 
gyomorban, ’s ezt csupán terheli, kitágítja, gyengíti.

A? eh inai kerteli.
Lélektani nevezetességek közé tartoz’k: mikép az 

emberi ízlés , müveiben, hogy szépet’s jelest alkosson, 
a’ tennészettöli eltérésekben ügyekszik kitűnni, holott 
iparkodnia kellene azt utánozni, ’s a’ hol lehet, töké- 
letesbíteni. Némelly szép mesterségben ideálokat állí
tunk, mcllyek’ alapeszméi természetből merítvék: a’ 
kertészetben pedig — legalább Európában — néhány 
század óta épen az ellenkező irányt választók. Kelte
inkben, hogy különféleséget tüntessünk szem elé, nem
csak a’ természeti alkatot semmijük egészen, vagy 
legalább csonkítjuk meg, hanem különnemű, egymás
sal ellenkező dolgokat is vegyítünk össze. Függőle
gesen álltak itt nyirett sövények, ’s ösvényeket , kam
rácskákat képeztek, ’s a’ puszpáng ’s tiszafa majd pá
vafark gyanánt szélesült-ki, majd nagy sárkány va^y 
farkastorkot nyitott, majd pyramidál-egyenességben 
emelkedék, mint oheliszk. Tarkabarka volt e’ mellett 
a’ legszebb rózsaföld , bekerítve kagylókkal, vagy ezek 
képeztek iratvonásokat, nagy lapályokat ’s ösvényeket; 
’s hogy a’ viz’ és föld’ e’ kellemetlen vegyülete még 
feltűnőbb legyen , itt törpék ’s óriások , amott istenek ’s 
nymphák köbül v. fábul szokatlan helyzetekben, sejtet- 
lenül buktak elő; egy szökőkút’ parányi sugára nedve
sítő őket, ’s delfin’ szájából szűkeit az , mellyct hegyes- 
szegletü octogon-alakú gyep fogott körül. Az angolok 
valáuak elsők, kik ezen undorító feszességet ’s a’ kü
lönnemű dolgok’ furcsa vegyületét az egyszerű termé
szettel fölcserélni törekvőnek. E’ jobb útra tán a’ chi- 
naiak vezeték őket, mert, utazási rajzaink’ tanúsága 
szerint, ezek a’ természethez hívek maradtak. Ha a’ 
chínai ember kertet szándékozik alkotni,előtte minden föld 
egyenlő-értékű; mert ha a’ természet ott,  hol ő kíván
n a , nem alkotott halmokat, alkot ő; ha nincsenek pa
takjai, vezet oda ő.

„A’ chinai kertész — úgymond Makartney lord — 
képírója a’ természetnek, ’s bárha távcsőrül nincs is- 
mérete, pontosan érti a’ távolságot kimérni; tudja a’ 
vidék’ körzetét fölemelni v. laposítni; a’ fák’ azon fa
ja i t , mellyek’ levelei különböznek, a’ világosokat p. o. 
’s fénylőket a’ sötét-zöldekkel legügyesb módon tudja 
ellentiségbe (contraszt) hozni; majd ezeket majd ama
zokat közelebb v. távulabb ülteti, mikép azt tömegük ’s 
fejlettségük kívánja; a’ szeinre-leghatékonyabb tércken 
kiili nféle-alakú ’s nagyságú épületeket alkot, részint 
szemszuró, részint szelíd-nyájas színekkel ékesítve , 
vagy ék nélkül is ; ’s végre .mindenből olly egész ala
kul , mellynek legszebb ’s legfönségesb hatása van.“ 
— „Minden — úgymond Harrow a’ yuenminyueng-i 
császári kéj-erdő’ leírásában — arra van fordítva , hogy 
a' mesterség a’szem előtt elfitkoltassék. Ha folyók met
szik, ’s nagy víztömegek változtatják is a’ vidéket, a’ 
partok mégsem metszvék, sem szögletesek, mint vala- 
mellyvár-sík (Glacis), sőt inkább arra van minden fi
gyelem fordítva, hogy rendetlennek mutatkozzék; ’s az 
ember kénytelen hinni, hogy itt csak vakeset ’s a’ ter
mészet’ keze munkált szabadon. Sziklák tornyosulnak 
itt merészen’s hó felett hegyfokokat képeznek; amott 
mutatkoznak széles mélyezetek vagy távul völgyek majd 
sűrű erdővel fedve , majd szépen müveltetve. Itt amott 
mulatóházak állnak nyugtérekül, honnan egyszersmind 
szép kilátás nyílik. Más helyeken fák azon czélból ül-
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tetvék, hogy meghatározott távolban csalják a’ szemet 
leveleik’ feketeségével. A’ chinaiak kétségkívül sokáig 
elmélkedtek: inikép szépítsék erdőiket; de mitsemve- 
vék észre, mi a’ természetet alakjából kivetköztetné, 
's azon rajzot ’s nagyított leírást, mellyet sir William 
Chambers adott a’ chinai kertekről, egész Chinában se
hol sem láttam bebizonyítva.“

A' g-eholi császári kert’ következő leirása tanusí- 
tandja a- chinai kertészet’ imént felhozott elveit. „Mint
egy 3 angol mföldre mellénk — úgymond Makartney 
lord — egy igen szép mulató erdőben, hol mindent leg
szebb rendben találtunk. A’ földtér kellemes-egyenetlen 
vala , egyszersmind hullám-alakú (Wellenförmig). Kü
lönféle facsoportokat mutatott a z , mellyek egymással 
kellő contrasztban álltának. Tovább haladva látánk egy 
nagy tavat, mellynck vize a' távúiban elenyészni lát— 
szék. A’ tó’partján szép vadászat kinálkozék számunk
ra , ’s több kevesb kísérőnk’ számára, ’s valamennyi zász
lócskák-’s lobogókkal volt kiékesítve. A* tó’ partjai olly 
sokféle változatot képeztek, mint azt csak legügycsb 
festesz’ ecsetje adhatá. Felnyúló fokok’ ’s mélyre-ásott 
öblök’ különös vegyületével valának befogazva; majd 
minden evező-csapás valami újat mutatott. Szigetek sem 
hijányzának , de annyi csak, mennyi szükségesnek lát— 
szék; mindegyik kellő helyen állt, és sajátnemü alak
kal bírt. Egyik pagoddal v. másféle épülettel tüut-ki; 
más;k czifraság-nélküli vala; ezek alacsonyak valának 
’s egyen-alakuak , amazok ellenben magasok’s hasonlat- 
lanok; itt erdővel voltak borítva, amott gazdag földrni- 
velés’ jeleit mutatták. Rövid utunkban többet láttunk 
40 — 50 palotánál ’s mulatóháznál, mellyek pompásan 
voltak díszítve. Láttunk bennük festvényeket, mellyek 
a' császár’ vadászatit ábrázolók; igen nagy díszedé
nyeket jaspis-’s agátkőbül, japani legszebb porczellánt; 
mindennemű európai drágaságot, műszereket, golyókat, 
függentyüket, mozgonyokat ’s a’ t. olly tökélyben ’s 
számmal, hogy a’ mi pangói) ajándékink hozzájok ké
pest csak parányi szerepet játszottak, ’s még is azt mon
dák , hogy e’ szép tárgyak sokkal csekélyebbek, mint 
mellyek a’ császár’ nőszemélyzele’ szobáiban, vagy a’ 
yuenmin-yueni ruhatárban tartatnak. E’ kerti-paloták’ 
nrndegyikében volt egy trón is , ’s oldala mellett egy 
E u - j o n ,  azaz: a’ béke’ és boldogság’ jelképe. Le
hetetlen e’ császári kert’ álmélatrakésztő szépségeit ’s 
változaút egyenkint leírni. En Stowe’ pompáját, Wcn- 
burn’ szelíd szépségét ’s Palmes-hill’ (három legszebb 
’s leghiresb mezeilak Angliában) ültetvényei’ varázs
báját lelém-fcl bennük. Nekünk leginkább tetszett azon 
helyek’ okos választása , mellyeken épitvék a’ paloták ’s 
kéjházak; a’ szemet nem korlátozzák, ’s azon ponton 
vannak, mellyről legjobban hatnak, ’s honnan legszebb 
a’ kilátás. A’ tavak’ felülete nagy tengeri rózsákkal ’s 
vizi-tükkel volt jobbadán födve ; a’ chinaiak kedvelik e’ 
virágot’s majd minden viz-téri osztályzatnál alkalmazzák; 
de meg kell vallanom , mint kertek’ dísze nekem nem tet
szett. Mit továbbá igen bőven láthatni a’ geholi kertben , az 
a’ sok mesterséges szikla és tó , mellyben arany ’s ezüst- 
pikkelyü pontyok úszkálnak. Európai szem megütközik 
azon rendkívüli porczellán-oroszlánok - ’s tigriseken, 
mellyek sok kéjpalota’s mulatókastély előtt láthatók.— 
Ez azonban a’ geholi császárkertnek csak egyik kelet
szaki része volt; a’ másik u. m, a’ uyugati, ettől egé
szen különböző s magasabb sztilben alakult, „Ez —- 
úgymond tovább Makartney lord — tökéletes ellentét
ben áll a’ mulatóerdő’ keleti részével. Épen olly magas 
mértékben pontosítja ez magában össze a’ természet’ 
minden dicső szépségit, mint amaz az egyszerűt, tet

szőt es szelídet. Itt ellátatlanul terjeduek-el a’ távúiba 
pompás, süru vadon- ’s halmos-erdők, sziklákkal tel
ve , es szarvasok , zergék , dámvadak- ’s más , az em
bernek nem veszélyes vadakkal megnépesítve. Fényű 
tölgy, gesztenye ’s más szálasabb fanemek mellyek 
magas szirtormokon ’s mélységekben ültetvék , szélvi
harkor gyakran mély völgyekbe zuhannak alá. Ott mu
tatkoznak paloták, mulatóházak és zárdák, mellyeket 
majd csöndesen hemyelygö patakok nedvesítuek , m*jd 
tajtékzó zuhatagok’ viszhangja élénkít. A’ föld’ na°*y 
hasonlatosságában ’s külön magasságéul, hova felme
nőnk, a’ legszebb kilátás’ gyönyörét élvezők. — Több 
órai járásunk után egy mulatóházhoz vetödénk, melly 
minden oldali ul nyitva volt. Olly magas hegyen épült az, 
hogy mintegy az egész vidéken uralkodott. Láthatárá
nak félátmérője álláspontunkról bizonyosan nagyobb volt 
20  angol alföldnél, s szemeim sohasem láttak még olly 
pompás, gazdag ’s változatos vidéket. Tisztán feküdt 
előttem minden, mint színezett földképen, városok , fa
luk , paloták, majorok, lapályok, völgyek, mellyeket 
számtalan patak öntözött; pompás erdők’s rétek, mel
lyeken sokszínű szarvasmarha legelt.“ — ’S ez elég, 
hogy fogalmunk legyen a’ chinai kertekről. Láthatni eb
ből, hogy a’ chinaiak magokévá tevék a’ természetet; 
de milly roppant tért ’s költséget kiváu illy P a r k !

]%íyiI4«Ievél
a' színpad' ügyében.

Of cockle« «own you can reap no wlie at.

Megbocsájt az érdemes szerkesztőség, ha szava
mat a’ lOd. szám alatti pestbudai naplóval *) ellenke
zőleg, K e s e r ű  journalistának az „aggszinész és leá
nyáéban történt személyesitése ellen azon meggyőző
déssel emelem föl , hogy lapjaiban ezen soraimnak is 
fog helyet engedni, miután engem nem privát-érdek , 
hanem egyedül a’ közjó irántibuzgóság vezérel; nem- 
egyező vélekedésem iránt pedig annyival inkább várok 
türelmet, minthogy a’ vélemények’ országában kevés 
axióma létezik, és az igazság csak kölcsönös értesítés
ből fejlődhetik—ki. —

Nálunk a’ színház mélyebb jelentőségű ügy, mint 
egyebütt; mi — ’s méltán is, — azt nemzetiségünk’ 
kiegészítő részének tekintjük, midőn az másutt egye
dül mulatság’ helye, hol pénzéért kiki jogosítottnak ér
zi magát, tetszését vagy nemtetszését tartózkodás nél
kül kijelenteni. Nálunk minden félig-sikerült próba szer
feletti tetszés’, minden legkisebb ócsárlas hazaf tlanság- 
roli vád’ közvetlen szülője. Innen van, hogy a’ felüle
tes vizsgáló, vagy az idegen, ki a’dolgot úgy vészi a’ 
mint áll, ’s annak keletkezését, vagy azon ordaliá- 
kat, mellyeket nemzeti létünknek Róbert Károlytól kezd
ve ki kellett állnia, számba nem veszi, meg nem fog
hatja : miért vagyunk mi némileg kevesb engedékeny
séggel a’ hallgatók, mint a’színészek iránt; miért vesz- 
szük az előbbieknek egykedvűségét, vagy pedig sok
szor nemhelytelen ócsárlását bosszankodással; ’s miért 
avatkozunk némellykor abba is , mi a függöny megett

*) A’ napló csupán referál a’ fővárosi napi élet’ némelly egyes, 
jelöltebb ’s közölhető vonásiról , azon árnyéklati hűség
gel , mellyel azok keletkezésükkel azonnal hatnak. ’S ta
lán ezen hűség az , melly némelly olvasóval később egy
szersmind a’ történet-közlő’ véleményét gyanittatja?

V  S z eTg.
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történik? — Minekfmk azonban, kik e’ zsönge intézet’ ke
letkezésének ’s azon bonyolodásoknak, mellyeken ke
resztül kellett törnie, neinesak tanúji valónk, hanem 
nyelvünk’ ’s nemzetiségünk’ ezen jármüvét támogatni is 
tartozunk, kötelességünk into szózatunkat meleg rész
véttel még idején megpendíteni az ellen , a' mi ezen 
üdvös intézetnek idővel kárt okozhatna. — A’ színpad
nak fentebb érintett jelentőségénél fogva, nálunk főkép 
s c h o l a m o r u m  et  u r b a n  i t a t i s  -nak kell lenni; 
a’ mi ez ellen bár közvetlenül történik, az fenállását 
veszélyezteti. A’ mi vigjitékinknak is mélyebben kell a’ 
nemzeti létre hatni, ’s nem szabad azok’ czéljaúl kizá
rólag csak a' nevetést, vagy pillanatnyi felderüléstki
tűzni, a' mit sokszor P a n c h’ fabódéjában (angol ma
rionette) tökéletesben elérhetni. A’ legszerencsésb eset
ben is annyi visszás conjuncturával kell intézetünknek 
küzdeni, hogy nálunk szoros kötelesség mindent eltá
volítói, a’ mi botrányt szerezhet. Lám ha K e s e r ű ,  
minden személyes rávitel nélkül adatik, egy, úgy tar
tom pedig a’ szerző’ czélja szerint, tanulságos satyra- 
kint állott volna, midőn az a’ jelen esetben pasquillá 
fajúit. — Ne örüljünk a’ sokaság’ örömzajának; az 
aura populáris igen változékony portéka , ’s a' ,hódié 
mibi eras tibi’ a’ nevetőt könnyen eléri. Ugyanazon kö
zönség , melly ina egy pisze’ kigúnyoltatásán kaczag, 
holnap a’ nagy-orrú’ torzképe felett fog tombolni, csak 
hogy ekkor a’ pisze’ káröröme is fog a’ zajgó sokaság 
közé orrondira fájdalmasan vegyülni. — A’ művészt 
nem kárhoztathatom ; ennek feladása a’ külső ’s belső 
embert híven ábrázolni; ő a’ pillanat’ gyermeke; egy 
pereznyi taps számtalan, fáradozásai' ’s áldozatai’ egyet
len jutalma; híre, emlékezete néhány pereznyi elisme
réstől függ: de az igazgatóságot vagyok bátor szeré
nyen figyelmeztetni , hogy köz-isméretü individuumok’ 
ábrázolását művészeinek ne engedje-meg; az igazgató
ságnak nem szabad mulékony tetszésért az épület’szi
lárdságát veszélyeztetni. A’ gondos kertész nem re
ményi fattyú galytól gyümölcsöt, hanem azt elmetszi, 
mielőtt gyümölcsfáját éltető nedvétől megfoszsza. — 

Ezen , a’ közjóért meleg kebellel írt figyelmezte
tésemért, úgy hiszem, apologizálnom nem kell, ’s csak 
azok’kedveért, kik az írói függetlenségen kétkedni szok
tak , álljon itt: hogy én sem orosz-, sem görög-(athe- 
naeuini) vagy más párthoz nem tartozom ; hogy én kö
zelebbről sem a’ parodiázott Romeo szerepest, sem a’ 
feuilletonistát, ők pedig engem még nevemről sem is
mernek, ’s mind a’ mellett ezeknek szinrehozatása re
am szint olly kellemetlenül hatott, mint más részről el
ismert országos érdemekkel tündöklő férjfiaknak a’ bo
hózatokban történt szerénytelen magaszfalgatása. —• 
Úgy is a' személyes vitáknak nyilványosságra hozásá
ról azt tartom: azzal a’ közönség, ideje” s Ízlése’vesz
teségével , csak csigáztatik, a’ nélkül, hogy azon né
hány ember’ mulatsága , ki illy botrányokon kap, a’köz- 
erkölcsiségen ejtett csorbát kipótolhatná; a’ sértett pe
dig, ha morális ereje vau,  védőre nem szorult; ’s ha 
nincs, a’ közönség pártolását nem érdemli.

Kelmi.

„Jfladia sa tivau a j olaj-növény.
Stuttgartban Boseh udvari kertész sok érdemet 

gyűjt magának az ipar, kereskedés ’s különösen a’ 
földmiveles körül az áltál, hogy bizonyos uj olaj—növény’ 
(madia sativa) termesztését hozza köz divatba. Ezen

növény, nem említvén azon nevezetes hasznokat, mi
ket a’ mezei gazdaságra nézve hoz, jelesül a’ posztó
gyárakra nézve lesz ajánlatos, mert olaja a’ gyapjú
fonásnál sokkal használhatóbbnak mutatkozik, mint a’ 
faolaj, mellyet ennélfogvást a’ mondott ipar-ágnál majd 
egészen elmellözhetni. Az ezen olajjal font gyapjú- 
fonal nem avasodik meg, ’s a’ posztó, midőn kallóba 
kerül, könnyen tisztul. Faolaj helyett lehetne azt még 
más ipar-ágaknál is kívánt sikerrel alkalmazni. A’ ma- 
dia-olajbul, száz részre fölosztva, 45 rész olein (hig 
olajzsir) 40 rész stearin (növény-margarin vagy ke
mény zsir) és 15 rész glycerin) méznemü kocsonyás 
anyag) I9°R. hidegnél nem fagy-meg, mihezképest erő
müveknél, toronybeli ’s egyéb nagy óráknál használható. 
Ha szappannak készíti étik , kemény lesz az és jól hab
zó. A’ termesztőkre nézve elég legyen a’ növény felül 
következőketjegyezni-ineg: ezen „madia sativa“ nyári 
növény, és nő 1—2 láb magasra, megszenved akármi 
gabnaváltást még trágyázás nélkül is , földje lehet akár
miilyen, csak szívós  és nedves ne; noha különben csak 
biz ez is jobban diszlik a’ termékenyben , kivált ha hoz
zá illő ritkán vettetik, hosry magát szabadon kifejthesse; 
erre nézve a’ vetés történhetik akár vegyest akár baráz- 
dankint őszszel octoberben, vagy tavaszszal május’ köze
pe táján, 4 —6 font mag elég egy holdra. Tavaszkor 
a’ fagy nem árt neki, később pedig azon sokféle bogár 
és féreg-nemek , mellyek a’ többi olajnövényeket rend
szerint pusztitaui szokták, ennél épen nem jelen- 
nek-meg. Három hónapra , t. i. július vége felé , meg
érik. Ugyanannyi térségen bővebben terem mint a’ rep- 
cze vagy mák, ’s ugyanannyi mennyiségű magból több 
olaj kerül k i , nrnt akár a’ mákból akár a’ repczéből. 
Fontja a’ magnak talán 2 pgő fiba kerü'ne ide Pestre 
hozatva, ’s Preysz fűszer-árusnál a' 3 koroua-utezá- 
ban megszerezhető lenne.

E le  y  y t a r .
R ö v i d  b í r ó s k o d á s .  „Metternich hg“ nevű 

gőzhajó két hónap előtt Trapezuntból Konstantinápolv- 
ba érkezett; ’s mivel a’hajón dögvész’ jelei mutatkoz
tak, czélszerü parancs hozatott, hogy a’ legénység és 
utazók a’ vesztegidőt szigorún megtartsák. Két perzsa 
c’ parancsra nem ügyelvén a’ hajóbul kiugrott ’s partra 
úszott. Az egészségi biztosság’ őrei őket nyomban el
fogták ’s a’ kadi v. is török biró elibe vivék. „Utazta
tok é a’ Metternich nevű gőzhajón?“ kérdé tölök'a’ kadi. 
„Igen“ volt a’ felelet. „Megszegtétek é a’ vesztegidőt?“
— „Igen“ — Itt a’ kadi kezével inte , ’s a’ két per- 
sának feje legott lábaihoz gördült.

S t e r n e  é s  G a r r i c k .  Sterne, ki nőjét igen 
szerencsétlenné tévé , egy napon különös elérzékenyü- 
léssel beszé!t a ’ házassági szeretetröl és hűségről. „Olly 
férfi, — irnígy szólt — ki nőjével embertelenül bánik, 
megérdemli, hogy a’ házat lejére gyújtsák“ — „Ön ta
lán biztosíttató a’ magáét a’ tüzkármeutö társaságnál?“
— kérdé Garrick.

Nem rég Párisban , Robertson léghajós’ hátraha
gyott ingó javai árverés’ utján eladattak , ’s többek közt 
azon t a mt a m is, mellynek szívrázó hangja'Mirabeau’ 
temettetésekor olly általányos benyomást okoztak. Ezen 
még akkor Francziaországban ismérellen hangszer, 
a’ fenebbi gyászos napon kétszáz ezer ember’ szemé
be idézett könnyeket. A’ legtöbbet-igérö azt 150 fran
kon vevé-meg.

A’ lOdik számú rejtettszó: P a p i r o s .

Szerkeszti Iftelmeczy. — Nyomtatja Trattner-K.árolyi úri utcza 0 1 2 .
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I je sn o n d á s .
Ülök kis asztalomnál,
’S mély gonddal olvasok:
Előttem egy halomvers ,
’S szerelmi íratok.

’S minden vers, minden írat 
E g y -e g y  lángszcrelem;
Hisz’ földön ’s mennyben is csak 
Ez oszt üdvet nekem.

Ám most látom , miképen 
Mindegyik vers’ során 
Kék szem , hattyú-nyak és mell,
’S egy angyal szőke-lány.

’S úgy tetszik, mintha mindütt 
Egy lányka tünne-fel,
Mosolylyal kék szemében ,
’S szögfürte’ selymivel.

Ah ! én tudom , mi kin őt 
Látnom , ’s mi gyötrelem !
Midőn im ! esküm ellen 
Lön b a r n a  kedvesem.

Ne láttam volna bár őt ;
’S az éjszem’ csillagát:
Sem ő sem én az esküt 
Nem szegtük volna át.

Maradj , maradj te barna !
A’ szőke hűbb talán ;
Nem csáb, egy ég mosolyg a’
Kék szemnek csillagán.

Heiilhy Zsiymnnd.

„ r o m n i  s 'tn c zvJc“ l i f t e s  m e g y é b e n .
( f.e relli iredek.)

Temerin, január’ 22. 1839. Barálom! Ilogv a’ 
múlt év végén hozzám intézett soraidra illy későn vá
laszolok , ne restségemnek tulajdonítsd , hanem azon 
tárgy’fontosságának, mellyről tudakozódul. Tét. i. t. Bauer 
A n t a l  tek. Bács ingye’ rendes mérnöke’ fáradságával, 
1825ben igen csinosan kidolgozott, ’s általam neke 1 is 
megküldött megyénk’ térképén kijelelt, úgynevezett 
r o m a i  s á n c z o k- rul kívánsz bővebben értesített»?. 
Íme készséggel közlöm e' tárgyról gyűjtött ismeretiül’, 
röviden addig is, míg bevégezvén Báes-Bodrog törv. 
egyesült megyék’ismertetését magában foglalandó mun
kámat, belőle többnek tudására jutandhatsz.

Kezdődik e’ roppant mű. Ú j v i d é k ’ határában, 
a' Duna’ egyik kisebb ágánál, ’s délrül éjszakkelet felé 
e g y e n e s  vonalban 5 1 2 m.földet átfutván , T i s z a f ö I d- 
v árnál  a’ Tisza' áradásai által szülemlett mocsárokban 
elenyészik. Alkotása nyilván mutatja, hogy ellenséges 
berohanások’ meggátlására készült, védelmiül azon há- 
romszegii földtérnek, mellyeta" Dunának Tiszáva’i ösz- 
azefolyása képez, ’s jelenleg a’ S a j k á s o k ’ kerü
letét atkotja. Egészen földből van fölhányva ’s kívülről 
árokkal kerítve. Tulajdon megmérés után, — oíly he

lyen, hol még sértetlen épségben látszik— az árok’ mély
ségét 1 ‘|2 , szélességét 3 1 [4 , a’ töltés’ magasságát 1 1 2, 
szélességét alapjában 4 114 , tetején 1' 2 ölnek találám. 
Hajdan 4 kapu engedett bejárást, de most már, szaba
dabb közlekedés végett, több helyen van átvágva. A’ 
kapuk — mellyeket a’ nép vaskapuknak nevez — két 
oldalrul, keresztbe- vont , ’s lépcsőnként alacsonyul*? 
töltésekkel voltak erősítve . ’s ezek szögletei 3 ölet meg
haladó magasra emelve. All még a’bámulatos mü, csak 
itt olt megszaggatva, ’s a’ mindent leromboló idő’ da
czára, büszkén hirdeti készíttetője’ nagy lelkét; ámbár 
nevét titkos homály fedi, valamint azon népét is,melly- 
nek tagjai, emberi erőt fölülhaladni látszó fáradsággal, 
építek ! — Ki által ’s mikor készült ? ez a’ megfej
tendő nagy kérdés. A’ történet irás arról mélyen hall
gat , 's igy szükség valószínű gyanítással megeléged
nünk. R o m a i  s á n e z o k n a k  eiső nevezé C. Ma r 
si 1 i u s „ D a n u b i u s  P a n n o n i c o  M y s i c u sk* 
czímü munkája’ előszavában , hol igy szól „Agger al- 
„tissimus ille longissimusque, qui a Danubio ad Tibi- 
„scuin ultra sex mdliaria integra cxcurreus , angulum ab 
„utrisque fluminis confluxu factum iucludit — Die Rö- 
„mer-Schanz — a militibus caesareis communi nomi- 
„ne nuncupatur.“ De miután (Tom. II. p. 7.) hosszas 
leírását közlötte volna , felsohajt: „Opus huiusce agge- 
„ris angustum est, et hactenus integrum, quamvis uui- 
„ca terra constet, naturae potius arenosae. Inter nóta 
„Romanorum opera hoc ultimas habet partes, séd heu! 
„nulla mihi de ipso notitia in historiis affulsit.“ Nem 
volt tehát semmi alapja, mellyre véleményét a’ neve
zetre nézve építé. Én részeimül nem r o m a i  hanem 
a v a r  műnek tartom. Okaim következők: a} H hetlen- 
nek tartom, hogy Roma’ nagybüszkeségii irói, kik nem
zeti dicsőségük’ legcsekélyebb emlékil is szigorú pon
tossággal ’s körülményesen följegyezgették, épen e’ 
roppant mű’ megemlítését mellőzték volna el hallgatás
sal. b) A’ romaiak e’ tájat soha sem is bírták. P to 
lom  a e u s (L. Ili. C. VII.') a’ népet, .melly korában 
a’ Duna’ ’s Tisza’ összefolyásánál lakott, me t á n  as z- 
t a i  j á s z o k n a k  nevezi, kikkel X y p h i l i n u s  bizo
nyítása szerint (Dio Cassius L. 71. C. 3) M. A u r e l  
Ant on.  P h i l o s o p h  us  szüntelen harezban élt,  ’s 
kiket Roma’ építtetése után 926 (Kr. 1*73.) igen meg
vert , de helyükből ki nem űzött, mert a’ 3dik század
ban , mint romaiakat-háborgatók jelennek-meg a’ törté
netírásban. A’ negyedik században őket a’ scythak tá- 
inadák-meg, kik ellenék szolgáikat fölfegyverkeztet- 
véu győzők levének, de a’ fegyver által hatalomra ka
pott szolgáktól lakó földjükről elüzettek, ’s a’ romaiak
nál kerestek menedéket. (Lásd: Eusebii Pamphilii vit. 
Const. 1. 4. c. 6 ) Nem soká bírták azonban az uj lako
sak — kiket a’ történetírók L i m i g a n t e s  S a r i n a -  
t a e  névvel neveznek— az igazságtalanul nyert hazát, 
mert C o n s t ’a n t i u s  őket legyőzvén a’ földet kiűzött 
elébbi araiknak visszaadta (Ammianus Marcellinus 
L XVII. C. XII. XIII.), hol ők még többször boszant- 
vánjóltevőiket a’ romaiakat, mintegy 400dik észt. lak
tak. Ekkor a’ hun n ő k  által meggyőzeivé» , ezeknek 
szolgáikká lettek (Jemandes Rer. Gettic. C. 43) ’s igy 
hazájok a’ hu unok’ birtokává lön. A hunnak után g e- 
p i d á k  kezére jutott e’ táj, de ezek csak 100 esz
tendeig uralkodtauak rajta, (Procopius de Bello Goth.
L. lit. C. 33. 34.; L. IV. C. 18. 25.) mert A l b i o n
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a loiig'obardok’ királya, az a v a r o k k a l  szövetségbe 
lépvén, egyesített erővel forgatott fegyverük vég ve
szélyt hozott a' gepidákra. A’ longobardok megeléged
vén a’ nyert zsákmánya} al , a’ földet az avaroknak en
gedték. (Paulus Diacouus de Gest. Long. L.l.C. 27.") 
fo-y 566. körül, a1 Duna ’s Tisza’ összefolyása közötti 
tér, következőleg azon hely, mellyen a’ kérdéses sán- 
czok vannak, az a v a r o k - birtokába került. Nem volt 
tehát eddig e' földrész romai birodalom ; de az után sem, 
mert az a v a r o k ’ uralkodását a’ b o l g á r o k é  (Ano- 
nimus Belae regis not. C. XI.), ezekét pedig a’ m a g y  a- 
r o k é  váltá föl. (Ugyanaz , C. XXXII.’sat.) c). Még az 
sem ad különös nyomadékot az állításnak , hogy romaiak 
építették a’ sánczot, mivel Tételben egy romai fölirat 
’s több pénzdarab találtatott (Schönwisner Com. Geog. 
p. II. p. 227.), mert ki nem tudja, hogy az illy kövek 
gyakran föllállítatásuk’ helyéi ül, messze tájakra hordat- 
nak-el épületek’szépítésére ? ’s a’pénz, kivált olly sű
rű közlekedésben levő nemzetek közt, mint millvek az 
itt-lakott ’s föntebb rövideden előszámlált népek valá- 
nak, igen könnyen juthatott oda.

De most már ohajtauád tudni, miért szeretem a’ 
kérdéses sánczokat inkább a v a r  mint r o m a i  sánczok- 
nak nevezni ? — Láttuk fölebb , hogy e’ földrészt 566- 
ban az a v a r o k  elfoglalták. Kövessük most őket egész 
elenyésztükig , melly nemsokára mintegy 796 év körül 
történt — de csak.azon tetteikben, mellyek érdeklésben 
vaunak czélunkkal. Mindjárt megtelepedtük után a’ke
leti császárt J u s  t i n u s  t adózójukká tevék (Meuan- 
der p. 126). Midőn az adót — 80 ezer aranyat — 
esztendönkint szaporítatni kívánnák, a- császár — már 
akkor Tiberius — fölboszankodváu , arany helyett vas
sal kívánt felelni ; de ön kárára , mert vezére C o m
me n t  i o 1 u s 599. észt. csatát vesztvén , 12 ezer gö
rög maradt foglyul az a v a r o k n á l .  Ezeknek vissza- 
adatását ajánlák , ha a’ császár mindegyikért egy aranyat 
fixet; midőn ezt tenni vonakodnék, fél arany kivántatott; 
de ez is meg tagadtatott ; miért az avar C h a g á n  
együlegyig leöleté ökct.(Theophilactus Simocratta chrou. 
p. 187). Ez idő óta letűnt az avarok’ szerencsecsilla
ga , mert 600ban P r i s e  us által háromszori csatában 
verettek-meg , melly csapások napkeleten egészen tönk
re zúzta hatalmukat. De nyugati ul még nagyobb vész 
kerekedék föléjiik , mert nagy Károly, kiirtásukra egé
szen elszánva magát, seregét a' Kábáig lehozta; de 
midőn látta, hogy senki nem áll ellene, 52 napig ide
stova hordván harezosait, mindent tűzzel vassal pusz
tított. (Annales Laurishamenses ad an. 901.) Ezek 
után fia P i p i n u s vévé űzőbe az avarokat ’s gyözte- 
le. így szól ériül E g i n h a r d u s  (Scrip. Hist. Franc. 
T. 2. p. 98.) „Unam tantuni per se Carolus in Panno
n iam  expeditionem fecit; ceteras fiiio suo Pipino ac prae- 
„fectis provinciarum , comitibus etiam atque legatis, 
„perficiendas comm sit. — (juot praelia in eo gesta ; 
,.quantum sangviuis effusum sit ; testatur vacua omni 
„habitatore Pannónia, et locus in quo regia Cagani erat, 
,,ita desertus , ut ne vestigium quidem in eo humanae 
,,habitationis appareat.“ Most már csak azt kell meg
határoznom : hol volt a’ ,,locus, in quo regia Cagani erat*4 
— ezt pedig ugyanazon iró — ad annum 796 — igy 
jegyzi meg: „Pipiuus autem , Ilunnis Irans Tizam flu- 
„vium fugatís, eorumque regia quae — Kingus — vo- 
„catur, extoto destructa , direp'is poéné omnibus Iíun- 
,.uorum o|> bus, ad Patrem veuit.“ Én E c c a r d u s -  
sal (Rerum Franc. T. I. p. 774.) e’ K i n g u s - t  tar
tom azon földrésznek , mellyet a'Duna, Tisza és a’sán- 
ezok zárnak. Láttuk ugyan is följebb: mikép nyomat

tak keletrül ki az avarok, ’s mikép jött vég veszélyük 
nyugatrul mindig e’ helyig, melly birodalmuk’közép
pontját képező. Igen természetes tehát, hogy még h i
talmuk’ virágzásában, gyűjtött kincseiknek birodalmuk’ 
szivében készítsenek erős helyet ; ’s ugyan hol lelhettek 
volna a’kérdésesnél alkalmasba!? Innen a’ chagán ké
nyelmesen küldözhető szerte Dácziába,Dalmat a s Pannó
niába paraucsit. Azonban véleményemet nem kivánom 
elhatározott ítéletnek tartatni , sőt inkább örvendeni fo
gok, ha valaki tudós hazáiufiai közül, megmutatván 
azok’ igazi eredetét, a’ dolgot világosságba hozván , meg- 
czáfoland.

Terjedelmes megyénk’ ezen alsó részeiben, még 
egy másik töltés is látható, mellynek nyoma szinte föl 
van jegyezve a’ megküldött térképen. Alkotásábul ítél
ve , ez kereskedési ut lehetett. Ugyan is egyedül föld
ből fölhányva , minden árok nélkül, A p a t h i n n á 1 a’ 
Duna’ partján kezdődve, miután a’ s z á n t a i ,  r á e z -  
m i l i t i c s i ,  h o d z s á k i, p a r a b u t y i ,p i v ni  c z a i, 
k u l p i n i  helységek ’s a l p á r i  puszta’ határain átfut
ván, J á r  e ko n  alul,  az előbb leirt avar sánczokat 
keresztülvágja, ’s azon belől egy félkört képezvén a’ 
n á d - a l j a i  határban ugyanazon sáuczon által kitér, 
’s B e c s e  melleit elvonulván a’ p e t r o v a  s z e l ő i  
alatt elenyészik. Egész húsza mintegy 30 m. földet te- 
szen. Magassága ép helyein l lj2 , szélessége alul 2 ,  
fölül 1 *|2 ölnyi. Alig áll még harmadrésze főn , a- töb
bi elegyengettetett, de nyoma még mindig könnyen föl- 
lelhető. Ennek eredetérül még kevesb említést tesznek 
a’ történetírók. A’ b á c s i  káptalannak 1436ban kia
dott egyik bizonyítványában (M. 8. S. Kollonich p. 261) 
említetik, hogy ,,possessio lláj-Sz.-Lörincz sitasitpe- 
„nes quamdam magnam viam, per quam ibatur ad op- 
,,pidtim Bodrogh.44 — Ezen h á j - s  z. I ő r i n c z i hely, 
mellyet M á t y á s  király „oppidum Háj Sz. Lőrincz , 
„locum sedis iudiciariac Comitatus de Bodrogh44 (ugyan- 
ott p. 268) nevez , azon hely , melly most S z ó n t a 
nevet visel, ’s igy innen kitetszik, hogy az említett töl
tés út volt. Egyéb nyomára a’ történetkönyvekben nem 
akadtam. — Zárom soraimat azon ígérettel , hogy me
gyénkről tudás-vágyadat kielégíteni mindig kész va
gyok. Barátod Szejj b\

Az új iirihét'i-törvéityelsról.
(Ezeket Sárváry F. közli az Athenaeumban.)

Azon törvényekre, mellyeket a’ földesúr és jobbágy 
közötti viszonyok’ meghatározása végett fejdeimünk- 
nek és az ország’ rendéinek bölcsesége ’s közakarata 
az 183"tíki országgyűlésen hozott, nem kis elégedés- 
sel tekinthet nemzetünk: nemcsak azért , hogy nemzeti 
nyelven szerkesztvék, mi igen nagy nyereség ; hanem , 
mert e- tárgyban Hlyeket Európának több országai s 
még müveltebbjei közül i s , elő nem mutathatnak. Ezért 
egy német iró (Das Urbarialgesetz ’stb. Leipzig 1838.) 
talán egy kevéssé exallálva is azt mondja: „Ha illyen 
törvény Angol-vagy Francz:aországban vívatott volna 
ki, Európa, Ázsia és Amerika bámult és tapsolt volna4*; 
minthogy ugyanezen iró véleménye szerint „ezen tör
vények által a’ magyar paraszt oJlyau állapotba tétetett 
törvényi tekintetben, hogy nincs oka a’ más országi pa
rasztok’ állapotját irigyelni.44 Ezeu állításnak megbizo- 
nyitása felette érdekes volna, s óhajtandó, hogy 
I* r e y e r e’ részben tett ígéretét (Des ungarischen 
Bauers früherer und gegenwärtiger Zustand. 166. la
pon) teljesítse; mivel már csak L ü u t z e  1-nek általa 
felhozott számolatais figyelemre méltó, mi szerint Hil
desheim’ szegényebb vidékein az évenkénti földesúri’»
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adózási terhek egy hold földre tesznek 2 tallért, 2 ga
rast és 2 batkát (Pfennig), a’ tiszta haszon pedig te- 
szen 2 tallért és 3 garast; és e’ szerint a’ földműves
nek , oszt. fáradsági jutalmul marad egy holdtól 6 bat- 
ka. i\oha azonban kétséget nem szenved, hogy az új 
úrbéri törvények’ hozása, az előbbi állapotot tekintve, 
nagy lépés volt: tagadni mindazáltal nem lehet, mert 
lettdolog. hogy azok sokaknak nem tetszenek. Lássuk 
ennek okát; lássuk orvoslása’ módját. Midőn valaminek 
jó vagy rósz voltáról van szó , az emberek’ nagyobb ré
sze a’ szerint mondja ki Ítéletét, mint a’ kérdéses do
log reá nézve hasznos vagy káros. Azoknak, kik art 
uj úrbéri törvények felől illy szempontból ítélnek, sem
mi feleletem nincs; mert akármilly nyomos okokkal sem 
tehetni meg, hogy a’ mi nehezékre esik, nehezükre ne 
essék. De másoknak is, kik nem egyedül a’ személyes 
haszon’ és kár’ szempontjaiból veszik a’ dolgot, van 
panaszok e’ törvények ellen, melly is abban áll, hogy 
nem elég világosak és határozottak , ’s aunálfögva több
felé magyarázhatók.

Ezeknek egyfelől megengedem, a’ mit Csaplovics 
is mondani láttat k (Manuale legum urbarialium. Vien- 
nae 1837.), hogy ha e’ törvények rövidebb pontokban, 
több apróbb §ban lettek vala szerkesztve, ’s jegyzői 
írás helyett törvényhozói használtatik vala: kevesebb 
homályról lehetne panaszkodni, ’s a’ törvényidézés is 
alkalmasabban történhetnék. De más részről azt kérem 
figyelembe vétetni, mit egy uevezetes megye’ köztiszte
letben álló követei az országgyűlésről szóló végjelen
tésükben mondottak: „JVémelly része ezen törvények
nek talán nem olly határozott, mint azt mi magunk is 
óhajtottuk volna; de hazánk’ fölötte különböző vidékei
nek egymástól szinte különböző , sőt gyakran egymás
sal ellenkező érdekeit figyelemben tartva , nem volt le
hető mindenben olly határozott törvényt alkotni , melly 
minden vidéknek igazságos lett volna; hogy pedig egy 
tájnak nagyobb hasznáért más vidékek igazságtalanul 
szenvedjenek , azt kívánni nem lehet.“ Erre nézve ha
sonlítsa össze valaki a’ felföldet az alfölddel. Itt jobb 
föld, ott jobb piacz ; itt drágább napszám, ott olcsóbb; 
itt kevés, ott sok erdő; itt marhának, ott juhnak jobb 
legelő 'stb. — A’ mondottak a’ homályt mentik; de 
azon nem segítenek. Mit kell tehát tenni ? Igyekezni 
kell, mennyire csak lehet, a’ homályos helyet, vagy 
magából a’ törvényből, annak czéljából , szavainak jobb 
rendbeszedéséböl, vagy az országgyűlési irományokból, 
leírásokból, üzenetekből, és naplóból megmagyarázni , 
nem felejtkezvén el soha az említett törvényeket hozott 
országgyűlésnek azon sokszor kifejezett szép vezérel
véről, mi szerint a’ jobbágyok’ sorsát sehol és semmi
ben a’ mostaninál roszabb karba tenni épen nem akarta.
— Ha a’ homály és kétértelműség az említett források
ból nem lenne elhárítható: igyekezni kell, hogy az or
szággyűlésen hozandó újabb törvény által hitelesen ma- 
gyaráztassék. — Másik , szinte nem alaptalan kifogás 
az: hogy a gyakorlatban olly kérdések és nehézségek 
fordulnak elő , mellyekre magokból az úrbéri törvények
ből megfelelni nem lehet; minek azután következése 
bírói önkény.“ — Mig az emberek emberek lesznek, 
addig minden hiánynélküli, tökéletes törvények nem ho
zathatnak ; de mind e’ mellett is törekedni kell, hogy 
minél hiánytalanabbak, tökéletesbek legyenek. Azért 
a’ gyakorlatban észrevett hiányokat össze kell szedni, 
’s azoknak az országgyűlésen kipótoltatást eszközölni.
— Végre némellyek azt is mondják: „hogy ezeu tör
vényeknek egyes rendeletéi némelly helyeken szigo
rúan alkalmazva, sőt némellykor áltaiáuyosan is, helyte

lenek. Ez a’ kifogás is lehet talán (mint a’ felebb em
lített követi jelentés is mondja) kevés esetben io-az; de 
belőle nem az következik, a’ mit pedig következtetni 
szoktak, hogyilly esetekben nem kell a’ törvényt épen 
szorosan teljesíteni. Mert a’ törvénynek helyes va*ry 
helytelensége iránt lehet valakinek, >s igy a’ bírónak 
is , magányos meggyőződése ; de míg ártörvény tör
vény, azaz, vágyéi nem törüitetik, vagy helyébe más 
nem hozatik: mindaddig szentül meg kell azt minden
kinek tartani; mert a’melly országban a’ törvények pon
tosan nem teljesíttetnek , ott igen szomorú állapot 
van. Azt kell tehát olly esetben, midőn a’ törvény’ vala- 
melly rendelete részrehajlatlan megfontolás után, nem 
csak egyesekre, hanem az egészre nézve károsnak ta
láltatnék: alkotmányszerü utón eszközölni, hogy az or- 
szággyülésileg orvosoltassék. Ezek szerint minden az 
úrbéri törvények ellen hallató panasznak két orvossága 
van: egyik a’ tudományszerinti részrehajlatlan, nem 
önkényes magyarázat, mire már eddig is Preyer, egy 
névtelen és gróf Majláth János— noha mindnyájan né
met nyelven — sokat tettek. Másik a’ törvényhozás, 
mellynek magyarázati, pótlási, vagy igazítási munká
latát könnyíthetik a’ törvényhatóságok azáltal, ha akár 
állandó küldöttséget bíznak meg, akár a’ tiszti, ügyé
sz i , vagy jegyzői hivatalnak kötelességéül teszik, hogy 
a’ homálynak, hiánynak vagy helytelenségnek gyakor
latban tapasztalt eseteit ne a’ többi jegyzőkönyvi tárgyak’ 
nagy tömegében elásva, hanem egészen elkülönözve 
jegyezzék fel, a’ vélt orvosló módokkal együtt, hogy 
így a’ követek’ utasításaiba tétessenek; az országgyű
lés pedig — jól tudva a z t , hogy minden emberi intéz- 
vény folyvást! meggondolt javítás’ utján tökéletesítendő 
— figyelmét azoktól bizonyosan meg nem vonja. „Igen, 
de — mondhatná valaki— a’ tudományszerinti magya
rázatnak törvényi kötelező ereje nincsen, ’s a’ jelen
leg fen forgó kérdésekben a’ jövendő törvényhozásra vá
rakozni bajos.“ — Van még egy mód , melly által több
nyire segíthetni az ollyan — minden bizonynyal nem nagy 
számú — esetben, midőn az úrbéri törvények’általányos 
rendelete valarnelly helyen nehéz alkalmazhatásu lenne, 
's nagyobb bajjal járna, mint azt a’ törvényhozás előre 
föltehette ; és ez az e g y  e s s  ég. Ha t. i. a’ felek, 
kik között az egyességnek történni kell, egymás’ tör
vényes jogait tisztelve, egymás’ könnyebbségét tekint
ve, tiszta lélekkel ’s indulatoskodás nélkül látnak a' 
dologhoz; a' törvényhatóságok pedig azt hasonlóan elő- 
mozdítni törekszenek.

Az Akáczfu inint villany vezeti*.
(Leci'Jtürtríék ; Mihály f a  , janu ár  24. I83(J )

Harmadévi nyáron megütötte itten Tóth Fér. úr’ 
istállóját délben a’ mennykő , ’s elégett, gondoltam tán 
azért szeretett oda ütni, mivel igen sok , sűrű akácz
fa (Robinia pseudoaeacia) van a’ végében , ’s ez idéz
te oda; egy páva is volt tetején, hova épen ütött, és 
agyon sújtotta; különös hogy a’ páva égiháborúkor is ház
tetőkre jár. Ez esemény után két hétre ugyanezen ház’ 
irányában Forintos József ur’ szomszédkertjében , melly 
jobbára nyárfákkal , kerítése pedig részint nyár-, részint 
haspnnemü akáczfákkal van tele ’s mintegy 50 holdat 
teszcu , egy akáczfába ütött, ’s tavaly ismét azou istál
lóhoz sokkal közelebb megint egy akáczfába, vagy is 
inkább mindkétszer csak mintegy 4 esztendős akacz- 
bokrokba. Amazt a’ mezőrül, imezt az ablakból lattan» 
közel, ’s miudeuiknek csak egy ágát törtele, es a 
bokrok mellett mintegy 2 ölnyl általzóju (diameterü)



48

körben szórta el arra , merre a’ vihar ment, ’s így okos
kodtam : az ákácz-fát igen kell szeretni a’ villámnak, 
mert. noha keresve sem akadtam nyomára Tóth Fér. ur’ 
istállója’ akáczfák miatti mesrütteíésének , de tavai is 
ákáczfát sújtott meg:, holott két nyárfa áll: két oldalról 
mellette a’ kerítésben , (folyvást több is vegyítve ákácz- 
bokrokkal), mellyeket az ákáczbokor meg is érint, ’s 
most is noha 8 igen magas nyárfa van előtte , mellye- 
ken pedig keresztül is húzódott a’ zivatar, még is eze
ket elhagyván mindkétszer ezen kis ákácz-bokrokat 
ütötte me":, és szemlátomást úgy választotta-ki a’ menny
kő , ’s vájjon miért? az nap nem tudtam semmire men
ni , de másnap reggel fölébredvén eszembe jutott, hosry 
tán a’ tüskéket szereti rajtok a’ villany, mert a’ mes
terséges villany is mindennek hegyét szereti; ha ez 
így van, úgy illy nagy erő ’s ellenkező po'aritások 
mellett egy ákácz- tüske sem maradhatott a’ megütött 
ágokon, mellyre egyperczig sem maradhatván az ágy
ban , kiszaladva láttam: hogy azon vesszőkön, mel
lyeket a’ leütött ággal együtt diribről darabra szórt a’ 
mennykő, csak egyetlen egy tüske sem volt, vagy ha 
némelly találkozott is, az teljesen le volt törve, ’s csak 
egy kis héj tartotta, mellyeknél fogva lógtak; ekkor 
siettem a’ tavai megütött fához, hol még akkor is meg
voltak a’ letört ágak; ott is tökéletesen úgy találtam, 
levélkéik pedig hosszában befelé összepödörve kékülve 
állottak; ezen én megörülvén, gondolatomnak e'képpeni 
valósulttánál fogva azon hiedelmet tápláltam: hogy mi
vel az akáczfa Jegiobb villanyvezető, legjobb’s olcsóbb 
mennykö és jégeső-háritó lesz egyéb villámhárító póznák 
helyett a’ mezőkre ’s majorokra nézve; de késtem tu
dósításommal , míg magam mesterséges utón-módon 
meg nem próbálhatom azt; erre azonban nem akadván 
máig is időm’s alkalmam, próbálják-meg a’physicusok. 
Ugyliiszem a’ tárgy sokkal fontosb, mintsem az szigorú 
próbára érdemes ne lenne akárkinek jelentésére ’s bár- 
milly következéssel is. A’ paraszt azt mondja, hogy az 
ákáczfát nem üti-meg a’ mennykő, azért legjobb a’ ház 
mellé; igaz, nem ütötte meg derekánál fogva, mint 
más fá t, mert egy ágnak ezer tüskéje is van, mellyek 
a’ vesszőkön kettős pyramis-módjára hegyeikkel ellenes 
polaritásban (gönezöliségbenj állváu, elég munkát ad
nak neki időt és erőt veszteni, hogy ezeket mind ke
resztül járván a’ fának egyébiránt békét hagyjon; de 
épen azért üti meg leghamarébb, mert a' szétszórt tüs
kékkel együtt minden irányban a* házra eshetik, ha az 
ember egy illy menykőütött ákácz mellett elmegyen. 
Igaz , hogy távol sem gyaníthatja a’ mennykőütést, mert 
csupán egy ág letörése, igen szokott dolog, kivált ná
lunk, ’s mivel különféle okbul eredhet, fel sem veszi az 
ember , hacsak szemeivel nem látja , mint én láttam.

Hctyey János.

É ghajlati változásod.
(  Miliúlyfn , Znlúb-m jnn.  24 • .)

Most, midón az idő szerfölött lágy, nem akarva 
is az éghajlat’ változásáról gondolkodik az ember. Itt 
közönségesen Vízkeresztkor kezd a’ legkeményebb hi
deg beállani, ’s néhány napig tartani; Pálfordulásakor 
ismét mintegy másodszor áll be, ’s Gyertyaszentelőt fe
lé enged. De az idén ellenkező történt, mert jan. 6án 
legszebb tavaszi eső esett, ma pedig (január 21) úgy 
szólván a’ legtisztább nyári nap van , és árnyékban 
7° Reaum. Mégeddig mult dec. 21kén volt leghidegebb

u. m. — 79 legmélyebben. Az idén a’ napban is , leg
alább tavali jul. 12től fogva, legtöbb foltot tapasztal
tunk , ekkor ugyan 7, ma pedig 8 nagyobbat, de 
sokszor többet is, ’s némelly közülök néhány óra alatt 
is szembetünőleg hamar változott, ’s talán a’ fényfoltok 
még nagyobb figyelmet érdemelnének ; a’ lég pedig 
különösen ősszel és a’ tét’ beálltával gyakran oily tu
lajdonságú volt, mint általában cholera’ idején , mert 
a’ kisebb rangú és szabad szemmel máskor, kivált ősz
szel alig, vagy nem is látható csillagok is, néha igen 
tisztán ’s kiilönözve látszattak, mint akkor; ide járul, 
hft csakugyan a’ mondottak is ide járulnának: 
hogy tavai aug. lödikán és sept. 26kán Mihályfán fiil- 
mile-éneklést hallottunk; de mind hasztalanságoknak 
látszanak eféle időjövendölések, mert im 1837ki febr. 
23kán is délután 1 órakor, úgy szinte april 17kén dél
után l̂ |4kor dörgött, még is a’ tavalyi tél keményebb 
volt, és január 12ikén épen — 18'/a° a’ legbékésb 
árnyékban napkeletkor, ’s igy a’ bécsi előbbi legmé
lyebb szokott állásoknál is 1° 3al alább ; mind e’ mel
lett az előtti napon — 4° állásnál, délután Mihályfal- 
ván éjszak-keleten gyönyörű szivárvány látszott, febr. 
9dikén pedig Zala-Egerszegen ugyanarra. Midőn gyen
gébb évek járnak, azt mondjuk : „változik a’ clima44 
azonban e’ csalatásunk’ felfödözésére csak egy 1830ki 
tél kell, hogy visszavonjuk szavunk it, mert még egy 
pár század nem akar mutatni változást. — Azonban a’ 
régi világ és mostani közt még is igen nagy a’ kiilönség, 
a’ melegség ugyanis éjszaki fóldsarkunk felé mindin
kább, noha észrevehetlenül látszik terjedni ; lám a’ hi
deg égöv (zóna) 10 fokkal idébb kezdődik a’déli sar
kon, mint nálunk; de 2or úgy látszik, hogy az emberi 
nem’bölcsője is jobban déli-Azsia és Afrika volt előbb, 
a’ rákfordulat’ közeién , ’s most ennek fészke , sza- 
porasága, lelki ’s te>ti tökélye jobban felfelé tart 
Európának , a’ mérséklettebb ’s azért alkalmasb ég
hajlat miatt, ’s amazokat nemcsak mindinkább ho
mok-esők bontják el, de kopárabb , kiaszott, égett 
pusztaság és sziklaság is, ’s ha az egyenlítő’ szeglete 
az ecclypticával ugyanaz marad; vájjon e’ változás’ 
okát nem a’ napéj-egyenlitők’ hátrálásában kellé keresni ?

Nyilatkozat.
Az „I s m e r t e t  ő’;‘ öszmüvészeti részének, mellyel 

akkoron még szerkesztők, f évi 1 számában az acade- 
niiai könyvtárról azt jegyzem meg „hogy ugyanazon 
könyvtár czélirányos szaporításáról szó sincsen Az
óta D ü b r e n t e i  G á b o r  arad r. t. urfól figyel
messé tétettem, hogy Kvkk. I. 84. I. szerint, az acad. 
könyvtár’ ama’ részének , melly a’ hazaíiságáról köz 
tiszteletben álló T e l e k i  grófi család' alapítványa ’s 
melly a’ mondott könyvtár’ hasonlíthatlan nagyobb 
részét teszi, szaporítását a’ minden jóért buzgó rnlfgos 
család magára vállalta Én tehát annál készebb vagyok 
előbbi állításomat e' factum szerint módosítani, minél 
több okom van e család példás hazaíiságát. mint haza
finak és aondetniousnak, kétszeresen tisztelnem. Pest 
febr. 5. 1839.

/). Vállas Antal.

R e j t e t szó.
Két elsőm város ; — nagy kincs embernek utolsóm.

Nem használ az egész, hogy ha hijányzik utóm.
Táltyárót.

Szerkeszti H elm eczy. — Nyomtatja Trattner-I&árolyi url utcza 6 1* .
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A9 Pesten felállítandó művészeti egye
sület9 #) program m ája.

Alulírottak lelkesítve azon kívánattól, hogy a ké- 
pező-müvészetek hazánk’ mivelndésére 's nemzetünk’ 
szellemi kifejlődésére szokott jótékony befolyással lehes
senek, művészeti egyesületet szándékoznak létrehozni, 
’s hazánk’ minden szépet ’s jót pártoló fijait ’s leányit 
ezen egyesület - alapításban aláírás által részvétel
re ezennel felszólítják. Alapszabályai következők: 1) 
Az egyesület részvények által állít tátik—fel. Egy rész
vényért évcnkint 5 pengő forint fizettetik. — 2) A’ 
rézvények’ száma nincs meghatározva; egy személy 
több részvénynyel is bírhat ; de míg 800 részvény alá
írást nem nyer, addig az egyesület nem constituálja ma
gát. 3) Az egyesület’ közvetlen czélja: évenkint föst- 
vényeket és szobrászati munkákat kiállítani; mindazál- 
tal az utolsóra csak azon mértékben terjedend-ki az 
egyesület’ munkássága, mennyiben jövedelmeivel ösz- 
szefér. — 4} Az egyesület’ végczélja: a' nemzeti mi
vel ésre hatni; a' művészet pedig hazánkban még zsöii- 
ge kezdeteiben lévén , az idegen művészek’ munkái sem 
záratnak-ki a’ kiállításból. — 5") A’ mű-kiállítás minden 
évben — 1840lül fogva — májusban, egy ezen időre 
az egyesület által kibérletendő helyen törtéuendik.,— 6) 
Az évenkinti jövedelem — leróván az adininistratiobeli 
költségeket— a’ kiállított legjelesb föstvények' megvéte
lére fog fordittatni, mellyeknek egy negyede az egye
sületnek marad egy megalapítandó képtár’ számára; a’ 
többi pedig a’ részvényesek közt sorshúzás által fog ki- 
osztatnl. A’ megszerzett képek' legjelesbike kőre fog 
metszetűi, ’s az egyesület minden részvénynek egy 
példánynyal kedveskedni. — 7) Az egyesület ügyeit 
igazgatóság , egy titoknokkal ’s pénztáritokkal egy üt t, 
vezérleudi; melly azonban, mihelyt a’ pénztár 200 fo
rintnál többet foglal magában, azt egy kereskedő-ház
nak, mellyel eziránt az egyesület maga idejében érte
kezni fog, általadandja. Minden év’végén pontos szá
madás fog a’ tiszt. Közönség elé terjesztetni. — 8 j Mig 
az egyesület constitualva nincs , az alulírottak fogják ez 
ügynek gondját viselni. Azután pedig maga az egye
sület , mellynek minden részvényese a’ gyűlésekben egy 
szózattal bír, fogja az igazgatóságot választani. — 9) 
Mihelyt az egyesület constituálva lesz, a’ t. ez. aláí
róknak tudomásul fog adatni; a’ részvény’ ára aztán 
ugyanazon helyen, hol aláíratott, előleges v. is interi- 
malis nyugtatvány mellett lefizetendő, melly maga ide
jében a’ részvény’ jegyével ki fog cseréltetni. 10) 
Ha az egyesület akármi előre nem látható okoknál fog
yást eloszlani kényteleníttetnék , a’ pénztárban levő tő
ke a’ kisdedovó intézetre, a' föstvények pedig a’ ma
gyar museumra fognak maradni. Az itt alulírottakon 
kívül Festen ’s hazánk' minden egyéb városiban a’ könyv- 
’a műkereskedési boltokban aláírási ivek találtatnak. Pest 
febr. 3kán 1S39.

( í r  Desseivffy Jlirrl mk. 
Heh*lein Fr drik mk.
/I. I üleiix József ml:, 
fi rim ni I inrze tűk. 
Jósika Miklós mk.

Fukar* Móricz mk.
II. Vrónay István mk. 
Kupp János mk.
(ír. Serényi László mk. 
Trefort  Ágoston mk.

*) Utasítjuk a’ tiszt. Olvasó közönséget múlt évi Társalkodónk’ 
102 számára.

Az éjszaki A frika9 fürkészése’ tárgyá
ban alakuló,, franezia  tudományos 

megbizottság,
( B o r y  d e S a i n t - V i n c e n t ’ tudósításából.)

A franezia kormány jelenleg tudományos-bizott
ságot szándékozik Éjszak-afrikába küldeni, melly c’ 
világrészt mind földisméreti (geológiai) és füvészeti, 
mind pedig orvosi tekintetből — különös figyelemmel az 
ott uralkodó honos nyavalyákra, — kifürkészsze. Bo r y  
de S a i n t  V i n c e n t  őrnagy a’ hadministerhez inté
zett e’ tárgyi tudósításában előterjeszti ama’ szörnyű 
nehézségeket, mellyekkel e’ bizottságnak alkalmasint 
küzdenie keilend. Ezek közül főleg a’ bensziilöttekne, 
minden európai ember’ iránti ellenszenvét emeli-ki. Néze
te szerint e’ nép' ineghasonlott kedélyét, tapasztalása 
után, egyedül azon utón lehetne részünkre hajtani, 
ha ezen (erinészettani küldöttség’ n a g y  r é s z e  orvo
sakból alakulandna — ,, A’ benszülöttek“ — úgy
mond— „legyenek bármilly fajuak ’s vallásuak , egy- 
átaljábau nem szenvedhetik az európaiakat; mivel sem 
művészeteinket nem használják, sem szükséginkben 
nem osztoznak, ’s minthogy pallérozódásunkat meg
vetik, nehéz velők barátságos viszonyba lépni. Azon
ban tudva van, hogy gyógytanbani felsőbbségünk elő
ítéleteiken már gyakran d adalmaskodott; mert akár- 
melly idegent, csak gyógyszerrel lépjen közükbe, szí
vesen fogadnak.“

A’ gyógyászat és sebészet paizsa alatt tehát bé- 
ereszkedhetik az utazó Af ika’ különféle tájékiba; mert 
e’ két tan megovandja a’ lakosok’ rósz akaratjától. — 
Mihelyt a’ bizottság egybeült ’s munkálni kezd, legott 
egy program által tudósítani kellene az arábokat e’kül
döttség’ lényege és czélja felől ’s abban nekik egy
szersmind némi nyereségre') kilátást ígérni. Ez által to
vábbá tudtokra kellene adni , miként ö fels. a’ franezia 
király, távol azon kívánságtól, hoffy uraságát meszsze tar
tományokra terjeszsze, egyedül csak az szándéka, 
hogy mennyire hatalmában áll, a’ mivelődésnek áldá
sait terjeszsze, ’s e' végett tudományos férfiakat küld, 
kik az ő kitünőbb bajaikkal megismérkedjenek, ’s raj
tok, mennyire telhetik, segítsenek. Aztán be lehetne 
ereszkedni az arábok előtt isinéretlen gyogytan’ köze
lebbi érintésébe, ’s e’ szerint írni: „ime itt vannak 
a’ tudományok’ azon fiai, kik eljöttek, nyavalyáitokat 
kitanulni ’s azokat gyógyítani, benneteket arra oktat
ni, mint segíthessetek jövendőben tinmagatokon. Ezen 
fiirkészö-biztosság mindenhova eljövend; siessetek hoz
zá ti betegek és sebesültek minden nemzetségből, beteg
ségeitek ellen gyógyszer adatik’s rajtatok segitve légyen! 
Ha egymás közt háborúskodtok, akkor is mind a’ két fél
nek sebesülteit egyenlő szeretettel ápolandjuk , mert 
nekünk francziáknak minden ember egyenlő. A’ bizott
ság sem aranyat, sem kincseket, aT kapzsiság’ inge
reit, nem hord magával; a’ gyógyszereken kívül sem
mit egyebet nem visz p a p i r o s n á l ,  mellyre felje
gyezze földetek’növényeit, mellyek közt sokban gyógy- 
erők rejteznek; azon kívül s e g é d e s z k ö z ö k e t ,  tar
tománytok, sőt levegőtök kifürkészésére szolgálandókat. 
hogy az utóbbiban lappangó mérges tulajdonokat, a’ 
pestis’ csirájií, kitanulja.“ —

Igaz ugyan , hogy e’ programban czifi a beszéddel 
kellene az igazságot ékesíteni; de hisz semmi jogta
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lanság: az emberek’ könnyű hitét, önjavokkal hasz
nunkra fordítani. A’ bizottságnak aztán Ígéreteit tel
jesítőié kellene, minél fogvást a’ tömérdek tanácskérő 
által örökké nyugfalauíttatuék ; ellenben épen e" miatt 
szívesen fogadtatnék a1 tudatlan csoporttól, ’s ezáltal 
védelmezve lenne azon kevesek ellen, kik talán go
noszt koholnának. Okossággal, ügyességgel, használási 
szándékkal ’s amaz erős akarattal: ,a’ kirándulásé ózdi
jának minél jobban megfelelhetni4, — bizonynyal, ha min
denütt emberségének jeleit mutatandja a’ küldöttség, 
mélyebben hatand e’ tartományba , mint eddig vala
mennyi európai.— Nyilvánvaló, hog'y e’ tervben ló fontos
ságú az egészségi-tisztviselők’ egyült-nmködése ’s 
csak ezek által lehetne majd az A t l a s  mögé, a’nagy 
pusztának határira’ ’s ama’ B i l e d u l g v i e d - b e  eljutni, 
mellyről az egész világ mesél, de hova mégsenkisem 
járulhatott. Egyébiránt is a franczia hadsereg’ egész
ségi-tisztviselői, a’ mi oktatásukat, a’ bátorságot ’s 
elszántságot illeti , egyetlenek a’ maguk nemében ; 
igazgatóji mind magas érdemű férfiak, kiknek ipara an
nak naponkint nagyobb fényt szerez , úgy hogy azon 
személyekben , kiket a’ hadseregből ezen megbizott- 
sághoz kinevezendnek, vaktan meglehetne bíznunk.— 
E’ bizottsághoz tehát legalább két orvost, két sebészt 
’s egy gyógyszerészt kellene az egészségi-tanácsnak 
rendelnie, melly a’ gyógyszerek ’s eszközökről is gon
doskodjék. Már aztán akár Afrikában, akár Franczia- 
országban fizettetnek az egészségi tisztviselők, kik
nek iparától főleg függend minden siker, az a’ fran
czia hadministeriumnak legkisebb költségeket seiu oko- 
zandna.

,,A’ kormány jó eszközöket, név szerint jó nagyitó- 
üvcgeket (microscopy lég és hö-rnérüket a’ hőfürdők’ 
széttagolásához , füvészi gyűjteményhez , állatok’ fogá
sához ’sat. megkivántatókat , röviden: a’ mi csak illy 
vállalathoz szükséges és a’ mit M o r é é  urnák M a r 
ti  gn a c’ ministeriuma nyúj tot t ,— e’jelen küldöttség
től sem fogja megtagadni. Ezen eszközökkel ’s személy
zettel aztán , ha derék , haszonvehető férfiak választat
nak , két év múlva talán Afrikának, — a’ nagy Saha
ra-puszta, marokkói császárság s a’ földközi-tenger’ 
— határai közt fekvő éjszaki részét, ki lehetem! für
készni. — Ila ezen küldöttség’ alakítása és rendezé
sére — minek afrikai birtokaink’ főhelyén kellene meg
történnie — a’ 3 vagy 4 esős és nagy hőségii — az 
utazást gátoló — hónapokat használnék, az alatt elég
gé ellehetne készülni e’vállalathoz. — E’ szerint vég
re Párisban 2 - 4  év alatt ama’ barbar tartományokról 
egy tökéletes nagy munkát lehetne kiadni, egy ency- 
cíopaediát tudniillik, mellyben minden feltaláltathas- 
sék, minden a’ maga helyén álljon, ’s melly aztán 
Moréé'nagy munkájával egyesítve , egyetlen volna a’ 
maga nemében. — E' küldöttség’ személyzete, min
den fölöslegest kizárva, illy módon alakulhatna: Egy 
igazgató főbíil és egy tolmácsból. — 1} A’ t e ii g e r- 
p a r t i  o s z t á l y :  egy állattudós, a’ gerincztelen — , 
és egy állattaglaló a’ gerinczes állatok’ számára; egy 
füvész és egy természethistóriai festesz. — 2) A’ 
b e l f ö l d i  o s z t á l y :  egy állattudós és egy füvész.— 
3} A’ n o m á d - o s z t á l y :  egy állattudós a’ gerin
czes , egy második a' gerincztelen állatok’ számára; 
egy füvész, földész (geolog), egy természettudós, egy 
táj — és egy természethistóriai festesz, egy régiség-bú
vár , egy történettudós , egy építész s egy nyelvész. — 
Mindezekre csődülés’ utján választassanak alkalmas 
férfiak; nehogy pedig valaki csupa öuhaszon által vál
lalkozzék, azon kell lenni, hogy minden kalandort el

hárítsanak; mert illyféle emberek, mihelyt a’ kormány’ 
költségén kielégítettek ujságvágyukat, azonnal el
hagynák álláshelyüket. A’ tiszteletdíjak , mellyek se 
igen szűkén se igen bőven ne osztassanak, eléggébiz- 
tositandják a’ küldöttség’ gondtalan életét, s helyzetét 
o Ily kényelmessé teendik, hogy testi jól létök épen nem 
szenvedem!.“

Eddig Bory de Saint Vincent; kinek terve egészen 
új, ’s a’ kifürkészendő tájék’ szelleméhez tökéletesen 
alkalmatos. — A pont, mellyben minden afrikai egye
sül , az ö , az európaiak’ gyógytanjában helyzeti ren- 
dithetleu hitük. Olvassunk bármi utazási iratokat , 
Mun g o - P a r k-tól fogva egész a’ L a nd e r testvé
rek’ napilapjaikig ; C 1 a p e r t o n és D e n h a m ’ tudó
sításaiktól az egyetlen C a i l l é - i g ,  ki ama’ titoktel
jes T o m b u c t u városát lát hat á : ’s ki fog tetszeni , 
hogy a’ Niger, Senegál és Nil folyamok’ partján la- 
kozók , az európaiak’ vallását és mivelödését olly va
kon megvetők , gyakran kértenek ezektől gyógyszere
ket bajaik’ orvoslására. Ez biztos ujmutatás, melly- 
nél fogva idővel a pallérozódást e’ világ részébe is 
benyomul Inak láthatnók.

M i c h a u d  úr ,  a’ franczia akadémia’ tagja 
n a p k e l e t r ő l  irt nuiukájában gyönyörrel beszé i , 
miként jött sokszor zavarba gazdáji miatt, kik őt erő
vel orvossá akarák tenni. — Szinte hiteles tanú P a 
r i s é t  dr., az orvosi- kar’ állandó titokuoka ; ennek 
még nyomatlan levelei’ egyikében im ! e’ szavak irvá k 
— „Eu mindig mondottam, hogy a’ g y ó g y  t a n ’ 
kulcsa Napkeletnek. Syriában, Egvptusban, Afrika’ 
egyéb részében az orvost szent lénynek tartják. 
Neki feltárva minden ajtó ’s minden szív! T h e b e n -  
től egész K e n e h - i g  hajómat betegekkel rakott csol- 
nakok kisérték. T h e b e  n-, S i n (-, K e u e h -  é s S y e n  i- 
b e n minden oldalról, különféle néposztályból, tódul
tak hozzánk a’ betegek , kiknek tanácsot s gyógysze
reket kelle adnunk , ’s tanácskozásaink ott niiudíg 
reggeltől késő estig tartanak; a’ helyett hogy pénzt 
kérnénk, mi osztottunk ki, kevéskét ugyan , mert Ra
gunknak sem volt sok; azonban a’ szegény arab eszét 
veszti örömében, ha két vagy három piastert kaphat. 
—- Szintúgy volt Syriában. Midőn B e y r u t h - b a  ér
keztünk, 40 niérföldnyiről hordák élénkbe a’ nyavalya
töréseket. A’ t r i p o 1 i s i pestis’ szüntével E d e n  felé 
vonulánk viszsza, hol reggeltől estig tódulnak hozzánk 
a’ betegek. — A’ L i b a n o n  a’nyavalyák’valódi böl
csője , ’s még sincs csak egy orvos is rajta. Én 
A m i n herczeggel ’s a’ derék antiochiai pátriárkává! 
tervet késziték egy kórház’ alapifásához. Illy kórház, 
mellyben franczia orvosak működtek volna , megnyit
hat« Franeziaországnak egész Syriávali kereskedését. 
Engem e’ tárgy éjjel nappal elfoglalva tartott. A’franczia 
ininisterium’ egy szava holtom’ napjáig hivatalba tehetett 
volna olt; de,  fájdalom! nekem viszsza kelle térnem 
Aegyptusba.— Eu most is azon véleményben vagyok, 
hogy e’ terv’ sikere igen szerencsés lehet vala, ’s 
hogy egy orvosi küldöttség napkeletén jobb foganat
tal müködendne, mint a’ háborúnak borzalmai.“ —

r Illés László.
Illohról ’.f a s  Ujlahyahról.

I l l ő k ,  római korban Cuccium, — később Újlak — 
Yylucum , miből a' mai illir-alkatu Illők származott. íVan- 
zanus szerint Corvin Mátyás’ korában a’derék V a l c o  
megyének fővárosa volt; Szerem - város’ feldulatása után 
pedig- itt laktak a’ szerémi püskökök, innen az Ujlaky- 
ak’ zaklatási miatt Báumonostorra költözendők. E’vár 
az elhirült Ujlaky család’ ősfészke; melly család,
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Lajos, Zsig'iiiond, !. Ulászló alattion nevezetessé, Cor- 
viu Mátyás király’ korában pedig dicsőségének leg
főbb fokára juta: voltak t. i. Ujlakyak zászlósak, bánok, 
vránai perjelek, országbírók, erdélyi vajdák , sőt Corvin 
Mátyás Miklóst 1470ben boszniai királylyá, fiját Lőrin- 
czet pedig illoki herczeggé is teremte. A’ most említett 
Miklós I Ulászló’ választatásakor mint macsói bán a" jó
zanabb párttal tartván Hunyady Jánossal egyesülve Ci
cadórnál *) a’ pártosokat tönkre zúzta (A. Thuróczy 
Chron. Cap. 32.). Árván született László’ halála után 
titkon királyi polczra vágyott (I. Fessler Gesch. der Un
garn V. Theil. S. 5.} Hunyady 1,ászló’ kivégeztetésében 
nagy részt vön (l.Fessl. Gesch V.Th.S. 19) Corvinus Má
tyás alatt pedig ausztriai Fridrikhez szítván, a’ pártos
ság’ főnökévé lön, miért is Mátyás őt hivatalától meg
fő sztá (Fessl. Gesch. V. Th. S. 37.). Körmendnél Má
tyás’ sergein győzödelmet vön (Fessler Gesch, V. i ’h. 
S. 51}; de Mátyás vele utóbb megbéküivén őt erdélyi 
vajdává, szlavóniai ’s macsói bánná tévé; 1463ban 
pedig Mátyás maga a’ Szeremet dúló A1 i b é g  basát a’ 
Szávánál megtörvén 15 ezer szerémi polgárt szabadíta- 
mega’ török rabigától; de 1 47Oben Szabács’ védelmére 
a‘ hires hőst, magyar Balázst helyetteséül rendelvén, 
egyszersmind Ujlakv Miklóst Bosznia' királyává, fi ját pe
dig Lörinczet újlaki hggé nevezé (Fessler Gesch. V. Th. 
S. 258.). Ezen Ujlaky Lörinczet bátorsága ’s deli vi
tézsége miatt Corvin Mátyás király igen kedveié (Fess
ler Gesch. V. Th.S. 298.) Miklós’ halála után (Dec. 
58. 1477). Lörincz nem lön Bosznia’ királyává, sőt 
még a’ Miklós által birt vránai perjelség is Szentgyör- 
gyi Bertalanra szállt. (Fessler Ge^ch. V. Th. 8. 339.) 
Midö Mátyás’ uralkodása a alt a’ főnemesség pompád
ban a’ királyival magával vetélkednék, Ujlaky Miklós 
kardját szvité 60 ezer aranyra becsülték (Fessler Gesch. 
V7. Th.S. 652.). Ujlaky Lörincz Corvinus János’pártja 
mellett buzgott, IIk Ulászló’ országlása kezdetén a’ Ki- 
nizsy Pál’ vérengző bánásmódja miatt igen fölingerlett 
ozmánok ellen János szerviai deszpotával a’ déli tarto- 
mányok' védelme rá bízatott ; de utóbb a’ gyáva Ulász
lótól elpártolván a Szerembe rohanó törököket titkon 
pártolá , miért is az ozmánok Melomfalvánál a' Száván 
átrohanván Szeremet egész Vukovárig dúlták, kiket nem 
Ujlaky, hanem a.’Corvinus János által küldetett Kani
zsa}’ György vert vissza, Farkas szerviai despota, 
Belmush, Boxics és két Jaksics’ segedelmével (lásd 
Timon Imago novae Hungáriáé 11. p. 137.). Ujlaky 
azonban som Ulászló' koronázására, sem Kassára a ki
rályi zászlóhoz , sem Székesfejérvárra, sem a’ királynak 
János öcscsével Lőcsén tartott összejövetelére minden 
királyi parancs’ daczára meg nem jelent, sőt a’ kirá
lyi adószedőket 1494ben agyon verette; eltökéié tehát 
Ulászló jogos haragjában a’ gőgöst megtörni, megsem- 
mítni: elöszer is Lörincz’ párthíveit Kishorváthi Jánost 
’s a’ vránai perjelt Beriszló Bertalant itélőszéke elibe 
idéztető; de egyike sem jelent-meg. Ujlaky engeszte- 
lődésről kezde gondolkodni, de sem anyja’ az özvegy 
bozniai királyné’kérelme, sem a’török ellen állított 300 
fegyveres, Ulászló" haragját nem csilapithaták; Ulász
ló még Bakács Tamás érsek" javalata ellenére is fegy
verre kelt, parancsot ada Drágfy Bertalannak, Géreb 
Péternek, Bánfy Miklósnak, Both Andrásnak és Bran- 
kovics Vük despotának Ujlaky’ minden várának elfog
lalására. Ujlaky sejtvén a’ veszélyt Futakon várá az

*) S z é k u d v a r ;  hogy ez nem egyéb mint E s z é k ,  bebizo- 
nyúl Fejérnél: C r o a t i a e  ac S l av ,  cum H u n g á r i a  
n e x u s  et  C o r r e l a t i o n e s 8 . 1839. pag. 61. egy 1353 
ésilletöleg 1454 költ oklevél’ erejénél fogva.

ellent, inellyet leginkább megerösite; de jó karba he- 
lyezé Újlakot, Mdroviczot, Rohaczát ’s Kaposvárt is, 
nejét pedig családjával a’ íiémeíujvári sziklavárba kül
dő. Drágfy azonban oda hagyá Futakot, ’s Újlakot ost
romló, a’ külvárost hévévé, mire Ulászló is a' táborba 
érkezők; Zápolya Ujlaky’párthive kérő’s intő a’ királyt 
mérsékletre, de híjába! Drágfy a’ vár-vivásra parancsot 
nyert, kit az özvegy királyné, született Gara, minden te
temes kincsével sem vala képes eltántorítani; a’ vár 
megadta magát. Hátra volt még a’ kőszirten épült föl- 
1 eg vár; ezt föladásra csak éhséggel lehete kényszerí
teni : azonban Ujlaky kegyelemre megadá magát, anyja 
Ulászló’ lábainál es enge kegyeimért; Ujlaky’ ügye a’ jövő 
országgyűlésre lön bízva; anyja minden ékeit vissza
nyerő, de a’ várt kikutaták az ostromlók; tömérdek pénz- 
öszveg, 300 uj czoboly’s nyuszttaí párkányzott drágakel- 
méjü öltöny , számtalan arany ’s ezüst csupor-edény, 300 
hordó, teli legjobb szerémi borral, lón a’ tisztek’ ’s vezé- 
rek’martalékjává(Fessler Gesch. VI. Th. 8. 104—123.) 
Ujlaky’ egyéb várai is kézre kerültek , ügye egyik or- 
szággyülésról a’másikra halasztatott, a’ vránai perjelt, mint Ujlaky’ gonosz tanácsnokát Budán négy részre 
vagdalták ; de Ujlaky maga ismét kegyelembe foga
dottnak látszik, mivel az elhíresztelt íőOádiki hatva
ni országgyűlésen ügyének megsemmitése ’s jószágai- 
róli tett királyi adományok’ visszavonása elrendelte
tett ; ’s végeztetett: hogy halála ’s magvaszakadta 
után minden öröksége Zápolya János vajdára szálljon 
(Fessler Gesch. A I. Th. S. 151.) Az emiitett évi rá- 
kosi gyűlés után pedig, mellyen 10 főpap , 53 zász
lós , és 50 vármegyébőii 125 követ irta-aiá ama’ hon
alkati szerződést, meílynek erejével azután csak ma
gyar-születésű királyt lehete polczra emelni, Bakács 
Tamás, bibornok- érsekkel, Báthory nádorral ’s Zá
polya János szepesi gróffal szövetségre lépett Ulászló’ 
trónja’ védelmére (Petri de Béva monarch, et 8. Cor. 
K. Hung. Cent. VI. p. 698.). Ezen Ujlaky Lőrinczben 
magvaszakadt az Ujlaky-családnak ; sírköve az illoki 
templom’ déloldalatti kápolnájába visszahelyeztetett; 
e’ síremlék féiig-emelt alakban (basrelief) vörös már
ványba van vésve; látszik rajta egy hős lovagöltöny
ben , ki egy lábai alatt fekvő oroszlán’ hátán áll, ’s 
jobjában lobogót tart; jobb oldalán látszik két fejér 
mező, egyikében három korona, másikában hold, 
csillag ’s kerék; baloldalán fejér mezőben fölül két 
folyamot jelentő pólya, alattok oroszlán és ismét for
dítva oroszlán , alatta két folyamot jelentő pólya ; a’ 
sírkő’ párkányát illy goth- alakú körirat díszíti: — 
,, Hic est sepultus iliustris dominus 
Laurentius dux de Újlak tili us öli in 
serenissiini do mini Nicolai regis Bos
nia e u n a cum consorte suaCatharina; 
qui obi it MCCCCC...“ De ez az löOüki év
szám hibás; mert Lörincz még 1520ban élt ’s Zvornik 
mellett seregével Assanbégtőí tönkre veretett, a’ sir- 
kövön tehát a’ további évszám vagy lé van tördelve, 
vagy e’ síremléket Lörincz még éltében készíttette. 
(Pejacsevich História Serviae; föl. p. 414.) E’ sírem
léknek átellenében látszik egy másik is , körirat nél
kül, mellyet Pejacsevich most idézett munkájában 
Ujlaky Miklós bozniai király’ emlékének tart; a’ foliil 
látszó golyó , királyi palást ’s kalap jegyekből Ítél
vén. E’ síremlék is szinte vörösmárványból készült, 
félig-emelt alakra vésve, látszik mezején lovag-ölte- 
nyü ’s oroszláuháton álló hős, kezeit csípejére támaszt
va , balján három szív fölött két korona mutatkozik, 
a’ hajdani márványtáblák’ csorbáit bizonyos vörös



anyag- keverékkel pótiák, midőn a’ síremlékek a’ 
föld alul töredezve kiásattak ’s mostani helyükre ál
líttattak. A’jelen mezőváros, mellynek eredete III. 
Béla’ korszakára esik (Fessler Gesch. II. Th. S. 219,) 
fekszik a’ Duna’ jobb partján egy halk-meneteles gyönyörű dombon, honnan a’ hajdani vár’ maradvá
nyból, mellyek részint kerítés-gyanánt szolgálnak, 
részint a’ ferencziek’ zárdájához kapcsolvák, kivált 
a’ hajdani várnak egy nyoczszegü tornyából a’ keleti 
részen , melly a’ ferenczieknek nyári ebédlőül szolgál, 
gyönyörű a’ kilátás Bácskára, Péterváradra, a’ végvi
dékre , sőt Bozna tájaira is; a’ torony’ építménye romai 
maradványt árul-el. 13l3ban sz. ágostoni remeték lak
tak Ilinkön (Koller Prolog Hist. Eppiscopatus Quin- 
quae-Ecdes.j). 125.) midőn I7l7bena’ belgrádi ostrom’ 
készületinél Illők még jó állapotban volna, találtatott 
benne sok díszes épület, kies kertek,földalatti csatornák, 
vezetett vizforrások, mellyek közé romai hamvvedrek, 
’s egyéb edény valának keverve, sok jó állapotban létező 
’s mesterséges vésetekkel művészileg díszítve. A’ vár 
hajdan kettős bástyával volt erősítve ’s 1717ben még 
hat mély árokkal körülvéve , hat négyszegű torony
nyal ’s két a’ Szávára néző föllegvárral ellátva; a’ nagy 
kapu mellett tolá-fel ősz fejét a’ hajdani vezérlak, 
melly az utolsó ostromkor sokat szenvedett. Hoblik.

(Jege következik.)

K ö l t é s z e t .

SÍRKŐ.
Jégkebellel gyászos emlék 
E’ vadon sírt mért feded ? —
„Vándor lássa : kő is érez ,
’S holtat mint ez nem feled.“ •—

Tán tu lés volt: ’s műimádók 
Allitának tégedet? —
A’ tudósnak könyvhalomból 
Raknak tollemlékeket.“ —

Vagy talán hős honfi’ keblén 
Tört keresztül a’ halál ? —
„Hős’ és honfi’ sírja’ szélén 
Tört szurony ’s tört kardvas áll.“ —

Most tudom már: szép halottat,
’S hű szerelmest őrzesz itt? —
„Eltaláltad: gyászlom ötét,
’S őrzöm kedves hamvait “ —

Sírvirága mért aszott-el 
Keble’ jéghullámain ? •—- 
„Mert ki bírta hfltelen lett,
’S lelke leng csak álmain.“ —

És te nem felejted ötét ,
gyászlod, mig csak porban él ? —

„Őrzöm ’s gyászlom , míg porával 
Márvány testem egybekél.“

Z ann tly  I gnú ez.

JÉGVIRÁG.
„Ki járt kegyetlen itt ?.
Kincsem’ rabolta el —
Legszebb virágimat 

* Kertemben dúlva-fel.

Ha néha vérze bú,
Vagy sujta fájdalom,
Rám kertem’ árnyiban 
Várt enyhe nyugalom.

Fejlő virágokon
Száz menny derűit nekem ,
’S gyönyört lehelve itt 
Virúla édenem.

És most az ágyakon 
Letörve minden ág,
’S mi kertem’ éke volt ,
Ledúlt a’ j é g v i r á g ! “

Borongva szól a’ lány. —■
'S hozzá a’ hű anya :
„,Lányom! mi kincsed el- 
Rabolta : jég’ fagya.

Az ég akarta így ,
Azért feledd e’ bajt,
A’ könnyezett virág 
Tavaszkor újra hajt. —

És eljön a’ tavasz,
Kiújul a’ virág —
De sírban hamvad ő 
A’ legszebb Jégvirág.

Papp Gábor.

Isokm tesz’ intése Kemonikoszhoz , 
Mipponikosz9 fiához.

(F olyta tás .)
Először tehát buzgó légy azokban , mellyek az 

istenek iránt teljesítendők, nemcsak az áldozatot te
vén meg, hanem az esket is megtartván. Az t. i. a’ 
javak’ bőségének jele, ez az erkölcsi jámborság’ ta
núsága. — Az istenséget mindig tiszteid, de legin
kább polgártársiddal: mert igy kitűnik, hogy az is
teneknek is megteszed az áldozatot, ’s a’ törvények
nek is engedelmeskedel. — Ollyan légy a’ szülék 
iránt, millveknek magad iránt kívánod lenni az álta
lad nemzetendőket. — Ne azon testgyakorlásokat űzd, 
mellyek az erőknek, hanem mellyek az egészségnek 
használnak;mit úgy művelhetsz,ha munkádat félben sza- 
kasztod , midőn tovább is munkálkodhatnál. — Se a’ 
vakmerő hahotát ne szeresd, se magádnak ne tessél 
vakmerő beszéd által; az egyik diadal’ , másik őrült
ség’ jele. — Miket rút cselekedni, azokat mondani 
se véld illőknek. — Szokjál ne komor ábrázattal, 
hanem érnett elmével lenni; mert az által esztelennek, 
ez által eszesnek fogsz tetszeni. — Gondold, hogy 
hozzád legjobban a’ szerénység, szemérmesség, igaz- 
ságszeretet ’s mérséklet illik; mert úgy látszik, hogy 
az ifjak’ tanja ezekben foglaltatik. — Ha mi galádot 
követsz el, ne reményld, hogy eltitkolhasd; mert ha 
mások előtt eltitkolhatod is , tenmagad még is min
dig tudni.fogod. — Az istent féld ; a’ barátokat be
csüld; a’ törvényeknek engedelmeskedjél. Keresd 
a’ tisztességgel élvezhető gyönyöröket; mert a' gyö- 
nyörgés tisztesség párosítva legjobb dolog; a’ nélkül 
legrosszabb. — Őrizkedjél a’ bünhödésektől, ha nem 
valódiák is ; mert a’ néptömeg az igazságot nem is
meri , csak a’ hirre hajt. Legjobb hírben lészesz, ha lát
ják , hogy azt nem cselekszed, mit, ha mások ese- 
lekesznek, kárhoztatsz. — Ha kedv vel tanulsz , sokat tanulsz. Taubuer K •

( Folyta t juk . )

Szerkeszti H elm eczy. — Nyomtatja T rattiier-K árolyi őri utcza 6 1 * í
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F e l e l e t
rt Társalkodó' m últ évi 67 ti. szám ában  

Vályi Jflihály úr á lta l te tt közlésre
A’ gazdasági szerszámok’ előmozdításának V. M. 

úr , egy általa „eddig nem gyakorlotténak gondolt mód
ját ajánlja, — vagy inkább csak az arrul, mint véle
kedése szerint uj eszméről való további mélyebb gon
dolkozásra szólítja-fel az olvasó közönséget; melly esz
me valamint semmi mathematikai okon nem alapszik , 
sőt vele homlokegyenest ellenkezik: úgy mutogatása 
vagy inkább a' helyett fölhozott „világosításnak“ ke
resztelt példázgatása is helytelen, vagy a’ megmuta
tandó dologra semmit nem tartozik. Mivel azonban a’ 
közlő (szerző?) úr’ czélja jó: megérdemli, hogy azt 
egész tisztelettel ’s lehető figyelemmel végig vizsgál
juk.

Hogy „az egyszerű ekét több század alatt tudták 
csak kitalálni , ’s az idönkint tökéletcsbült“: abból azon 
különben igaz állitás , hogy „az eke ma is tökéletesbü- 
lést kíván“, mint V. úr következteti, nem tanúsítathatik; 
— ezt előkelőleg közlő ur’ logicájának egy k>s ismer
tetéséül, miilyennel készült az egész eszme’ egyéb fej
tegetése is. — A’ szekerek’ tájankénti különböző formá
ja is épen nem igazolja, hogy „ezen szerszámban is 
igen sok igazitnivaló volna“ sőt inkább azt mutatja, 
hogy minden táj a’ maga vidékéhez , mellyen jár-kel 
leginkább, türhetöleg eltalálta ’s hozzá szabta már az 
egyszerűsége mellett legalkalmnsb szerszámot. Például: 
a' róna v. sík alföldön nyakló is ritkán van,  csak a’ 
kötőfék’ szárát köti a’ paraszt a’ rúd’ orrára: midőn a' 
hegyes tartományban nyakló , farháin ’s talpas-kerék
kötő van. A’ köves helyen vas-sin , a’ furmányos - sze
kérkerekek arasztnyi szélesek , a’ homokban fakó- vagy 
ujnyi széles talpú kerekek vannak; a’ diilős . vizmosta 
utakon járó szekerek hosszak, keskenyek, ehezképest 
nagyon görbe lőcsnek. A’ sárfészkes lapályokon magas 
kerekek vannak. Gömörben ’s tájékán fél-henger ido
m ú , ’s rövid nyelű szóró lapát elég, mert csűrben a’ 
szórnivaló magot magasra nem vethetni; ’s a’ csűr’ aj
tajánál megszorult szélnél illyenncl lehet megoszlatni 
a’ szórandó gabonát, ’sa’t. — Es ez mind igen jól van , ’s 
nem* is reméllheíő , hogy ezen a’ „gazdaságvitelhez“ 
(folytatáshoz) tartozó szerszámok’ vagy erőmüvek’ 
(nem „erők“, mint közlő úr írja) egyik másik nemén 
vagy részén lényeges igazítás történhessék. — V. úr
nak a’ terhek’ haladásáról ez az értelme : „Három rend
beli erő van , u.m. v o n ó ,  t a s z í t ó  (toló) és ö s z- 
s z e t e 11.“ Ezen megkülönböztetés mathematice alapta
lan , csak physicelátszik valaminek. Az ember például 
a-* taligát most tolja maga előtt, majd megfordulva há
tat vet a' taligának, ’s huzza azt maga után; ’s karja 
mindegyik esetben hátrafelé tartatik. X" hajóhuzó lovak, 
igás-ökrök huzni látszatnak a’ hajót’s szekeret : holott, 
ha akarjuk, ezen húzást t o l á s n a k  képzelhetjük, a’ 
mennyiben a’ hám 's a’ járom e l ő t t ü k  j á r  a’ lo
vaknak s ökröknek, ’s azokat ezek magok előtt tol
ják , ’s a szerint húzódik magában az ezekhez csatolt 
terh utánuk. Az én hókotrómban t o l n i  l á t s z i k  az 
ökör maga előtt a'szerszámot, a’ mennyiben t. i. a 'gé- 
pely’ fő működése — a’ hóhántás — az ökrök’feje előtt tör
ténik. De ugyanezen tolást h ú z á s n a k  is képzelhe
tem, a" mennyiben gerendája, mellyhez a’ járom csatol- 
tatik, utáuok csúszik az állatoknak.

A mondott hibás megkülönböztetésből tehát, e’ hi
bás theoiemát fejti—ki közlő úr: (nem szórulszóra ad
va , mert az úgy hosszú ’s homályos) „ha a’ mozdító 
„erő hátul van, a’ mozdítandó terh pedigelöl: akkor a’ 
„terh könnyebben halad ; ’s ha az eddig alkalmazott moz
d í tó  erőnek egy része elöl h ú z ó ,  más része hátai 
„ t o l ó  erőnek alkalmaztatnék ; ebből a' mozdító-erönek 
„nagy meggazdálkodása következnék.“ ’S okául illy for
mat mond , mert ,,a’ taszító erő nagyobb- hatású (vol
na!).“ De ezen paradoxont megmutatni elmulasztja, mi 
pedig igazán nevezetes újság volna; ’s erre csak ha
son atossági (?) erősséget (?) hoz-fel. „Minden moz
gó gépelynél — igy erősít V. úr — bőikét egymás el
len működő erő’ különsége dolgozik (de hát nem az dol
gozik é mindenütt, hol gépely kell?), edd gélé is a’ ta
szító erő használtatott. (? )“ Hát a’ mázsányi poudus 
a' toronyórában'sa’t. ’sa’l. nem lefelé húz? — V. úr a’ 
gőzhajót ’s réveket említi például. Nem tudom a’gőz
hajók alkata’ ismeretében mennyire van elbocsátva; ’s 
annak mi titkos emeltyűjével bizonyíthat: de ha a’ fő 
momentumra megyünk, a' g ő z r e ,  úgy ez sem pr o  
sem c o n t r a  nem bizonyít; az ettől mozgatott kétka
rú emeltyűnek egyik karja most húz , másik taszít, ’« 
majd megfordítva egymásután. A’ hajóhaladása’ theo- 
riájáuak emlegetése is itt, hol az a’ kérdés: miért vol
na nagyobbhatásu a’ taszító erő ? épen felesleg, ’s 
a’ dologra mitsem tartozik. Azt kell vala itt megbizo- 
uyítni, hogy a’ réveknél a’ hajó taszítva halad. De itt 
mikörültünk az is ellenkezőkép esik a’ Dunán: mert a’ 
duuai révészek az evező’nyelét nem taszítják maguk
tól. hanem húzzák azt magok felé, hogy szintúgy re
cseg b*de.

Nem az tehát a’ kérdés, mint V. úr gondolja „vall
jon az ellenható erő’ legyőzésére c s u p á n  a’ t a s z í 
tó - e r ö t h a s z n á l h a t n i - e  ?“ ’S annyival kevés
bé kérdés a z , mert úgy is legfökép a’ húzó-erőt szok
ták használni még eddig, mit fölebb V. úr szinte szem
rehányáskép gáncsol a’ gazdákban. ’S V. úr „hajlandó 
hinni“ ( ’s hogy consequens maradjon , egész b zonyos- 
sággal is kell állitnia) „hogy a’ taszító erő hathatósb 
a’ húzó-erőnél.“ De már az ok, mellyel gyanítványát 
(ráfogását) erősítői akarja, csakugyan kissé nagyon 
is gyenge ; mert — úgymond „ha a hidasok’ evezője 
nem hátulról, hanem elő Írül dolgoznék, csolnakazásnál 
a’ csolnak’ orránál eveznének, tagadom, hogy egyen
lő erösiker bontakoznék-ki, mint (minő) a mostani mód- 
szerinti használat után kibontakozik.“ Hisz a’ hidasokon 
épen elől, a’ ladikokon sokszor — hol több evező van 
— elöl is eveznek. De meg hátul más theoriáu evez é 
a’ lapát , mint elöl ? — Azonban hogy a’ kevés eve
zőnél , ’s könnyű ladiknál inkább hátrább eveznek , oka 
nem a’ könnyebb előrehaladás, hanem a’ könnyebb 
fordulás és kormányzás, mi által igy csak kicsit ves
sen is a’ kormány a’ ladik’ farán, már orra nagyot vet 
az ellenoldalon — a’ kétkarú rudak’ theoriáján. — Ezen 
taszító erejét V. úr terhhordó sz ekéire ’s ekére is al
kalmasnak gondolja; ’s hogy azt megmutassa, ismét oily 
mutogatást, de nem megmutatást tesz , (mert deductió- 
ja hibás) ; mi ha úgy volna i s , a’ dologra nem tartoz
ván sem nem bizonyít, sem nem czáfol. Azt mondja 
nevezetesen „minél keményebb ’s összeállóbb azontéi, 
mellyen a’ szekér húzatik, annál könnyebb a’ gördü
l é s i  Hiszen a’ tér vacuum spatium, melly sem ke-
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meny , sem puha. A’ föld a térben igeu ! néha kemény 
néha puha. De itt sem akkor gördül a’ kerék mindig 
legjobban, midőn az legkeményebb ’s összcállóbb. 
Mert a' fagyos göröngy elég kemény, ’s eléggé össze
áll : még sem akar a’ kocsi rajta könnyen gördülni. — 
Hogy az összetett mozdító (húzó és toló) erők jobban 
do]o-ozuak, m'ntha azon erők csak vonókép dolgozná
nak, így okoskodik a’ fölött V. úr : „Mivel a" szekér’ 
indításakor a’ vonó- erő a" keréknek csak első részére 
dolgozik, ’s a’ másik csak czipeltetik utána.“ De hát 
„Uv összefüggő gépely, minő a’ szekér, ’s kivált a’ 
ke ék’ vészei egymással., mozdíthat é úgy egy részt, 
bogy az egészre az behatással ne legyen? Egy kinyúlt kö
télnek hacsak elejét húzom is, nem mozdúl é utána a' 
libbi része; ’s a’ hátrábbi rész’ mozdulását illyenkoraz 
elsőbbétől elválasztani sem nem lehet, sem nem kell. 
Az elakadt szekeret, ha hátul — ki hol éri, lőcsét, 
oldalát ’s a’ rakományt magát ’sa’t. — akárhol tolják: 
ugyanakkor is ezen toló erő nem a’ teugelyuek első ol
dalára , ’s a’ keréknek első felére hat e ? — épen úgy, 
mint a’ húzó erő !

Dr. II a log Ji József
( l ege következik.)

ISioleruS és ti# MJJItileíftihróh
C lége.)

Az Illokon létező Sz. István’ templomát a’ szeré- 
mi püspökök székesegyházi méltóságra emclék; volt 
Illokon hajdan derék apáczateraplom is , zárdával együtt, 
mellynek négyszegű vágott-kövei a’ péterváradi kapu’ 
erősítésére forditíattak ; a’ várbeli ferencziek’ zárdáját 
a hitetlen török lóakollá ’s magszinné változtatá. A’ zár
dát U g r i n  szerémi vezér alapitá 1451ben, melly ké
sőbb kalugyer-kolostorrá alakult; az itt boldogabb létre 
szenderült Capistrán János’ tetemeit a’ nyerészkedő ocs- 
mány török csekély pénzért kiadá a’ u. e. görög-vallá- 
su szerzeteseknek, kik a’ szent ereklyét nagy ajtatos- 
menet közt előbb Bajára, onnét Nagy-Szőlősre Ugo- 
csába vivék, hol békés nyugalmát Herényi Ferencz, 
Izabella királyné’ párthive, háborítván, a’ szent tetemet 
mély kútba veté, jiz ottani szerzeteseket szétüzé , az 
arany ’s ezüst-dús templomot kirablá; hova lettek innét 
a’ szent tetemek , sem kikutatni , sem a' szerzet’ pro
vinciálisaitól megtudni nem voltunk szerencsések. Az 
illoki lelkészséget ferencziek viselik, kik nemzeti isko
lákat tanítanak. Azon zárda-hajlék fölött, hol hajdan 
Capistrán János betegen feküdt’s boldogul elnyugodott, 
az 1729ki évet mutató illy fölirat látszik: „sVb Ve- 
„XILLo sanCtae CrVCIs gLoríoso loanne Capistrano 
„In sVrMII et pannonlae reglonlbVs strenVe atqVc for- 
„tlter eXagltato perlCVLa non terrebVnt.“ Ez alatt 
illy tartalmú rövid életrajz: ,, S. Joannes Capistra- 
„ui in martis orbi datus , qui corona clerical'! prodigio- 
„se accepta minoritinm observantium institutum ample- 
„xus, S. Bernardi Senensis discipulus , postea in hae- 
„reses oranes generalis Inquisitor, quem Jesuati inno- 
„centiae suae habuere vindicem , Fratrigelli, Adamitae, 
,,IIussitae, Taboritae , et Iíebraei errorum suorum ulto- 
„rein, a quo Saraceni infensissimi christiani nominis 
„hostes in vexillo crueis et Sanctissirni Jesu nomine 
„prostrati et pulsi: cnjus miranda opera plurimum in 
„coiícilio Floren!ino eluxit, nbi velut sol quidam fulsit 
„in causa reducendorum Armenorum in sinum Eccle- 
„siae: Vir vere prodigiosus et totus apostolicus , aeger 
„tandem VILLACum ad Syrmium delatus hac in cella 
„quievit, quem Ladislaus Pannóniáé Rex, Matthias Cor- 
„vinua, aliique Principes visitavere; cumque eos po-

„stremo ad chrlstianam religionem viribus concordibus 
„tuendam hortareíur, vivere (lesüt et ex hoc angusto 
„loco ad augusta coelorum atria glor.osus nfgravit; 
„anno incarnation’s verbi MCCCCLVI. X. Kai. Xo- 
„vembris“ *) **) A’ szentegyház’ nyugati részén illy föl
irat látható: „AXNO D. M. CCCC. StíX-mo OCTA-o“ 
jeléül: hogy a’ templom 14681>an épült, de már 1451- 
ben is volt itt más templom minden szent’ tiszteletére , 
mert ebben Üjlaky Miklós akkor oltárt emelt sz. Mik
lós’ tiszteletére. (j. Timon Imago novae Ilungar ae II. p. 
38.) 1520bau a’ szomorú-emlékű Tomory Pál az illoki 
zárdában lépett a ferenczi szerzetesek’ sorába, innen 
emelték őt akaratja ellen is, pápai fölszabadítás mellett, 
a’ kalocsai érsekségre. ##)

152 Idik évben, October’ 8 likán Újlakon ország- 
gyűlés tartatott: II. Lajos t. i. Augustus’ 29dikén 
a’ mohácsi síkon táborozván, onnan sergeit két részre 
osztá,.felét Péterváradra , felét Újlakra eresztvén, mi
dőn egyszersmind Újlakra Sz. Dénes’ napjára ország- 
gyűlést hirdetett, mellyre ö azonban betegsége miatt 
meg nem jelenhete ’s Pécsre viteté magát, ’s így az 
újlaki országgyülésuek sem nagy sikere volt, mert már 
Erzsébet’ napjára (jnov. 19.) másik országgyűlés lón 
hirdetve Budára (A'esslcr Gesch. VI. Th. 8.61.). 1526- 
ban aug. Íjén II. Szolimán török császár Újlakot el- 
foglalá ’s ez a’ török-járom alatt nyögött 161 évig. 
168?ben Dünewald cs. kir. tábornok Eszék’ bevétele 
után (sept. 29) Illokot is a’ rabiga alul fölszabadít». 
(Alist. M. Leopoldi II. p. 20. Imperat. ottom. II. p. 24.) 
1 688bau Székesfejérvár’ bevétele után négyezer török 
hetven naszádon Illokra tétetett ’s innét ereszteték-visz- 
sza honjába; Caprára vezér pedig a’ Dráva, Száva ’s 
Duna’ védelme miatt Illokot ismét őrkatonasággal láttá
éi (4mp. ottom. II. p. 2 /6 . ) ;  1690ben a’ eroyi őrgróf 
az illoki őrsereget Eszék’ védelmére fordilá (4mp. ot
tom. p 309.). 1695bcn Caprára Aeneas a’ szász vá- 
lasztóherczeg’ sergeinek fővezére több illir—csapattal öt 
ezer dáu ’s nyolczezer szász bajnokkal’s több mint 38 
ezer császári hőssel Illők meilett táborozott ’s innét ve
zette az ellenségre győztes sergeit (Amp. ottom. p. 359.); 
17S8ban Mittrowszky vezér alatt erre vonult a’ csá
szári kir. hadsereg’ negyedik része , melly 1788. febr. 
9dikén a- Száván hullongó török hadnaszádokat elfog- 
lalá , az akkor Futaknál táborozó fóliád is Szeréinen ke
resztül vezettetett Zimonyba (_Pezzl Characteristik Jós.
II. 1790. 8. 8. 204.), melly 240 ezerre rúgván, be
lőle 172 ezer megbetegiilt, 33 ezer pedig elhalt, inig 
1789ben a’ nagynevű hős Laudon által nem vette a' 
szlavón ai sereg’ kormányát; ekkor történt Havasalföl
dén a’ híres martinyesti ütközet, hol a’ csatatéren hét
ezer török halva maradt. Laudon győztes sergeit aug. 
t i kén  Szerviába vezette. Aug. 15kéu Belgrádot vítta ; 
sept. 30káu a’ külvárost ostrommal bevette ; november’ 
Sdikáu pedig a’ várat is föladták. (jPezzl Charakteris
tik 8. 2 3 0 —2.) Illők’ határában , mint hajdani római 
gyarmatéban, ináig is találtatnak földalatti vízcsatornák; 
ezeket az Illokot 1526 után bitangló törökök is élve
zeti állapotban tarták-fön ; de a’ török’ kiűzetése után e’ 
hasznos intézvéuy lassankiut dugába dőlt; hogy tehát 
a’ nyomasztó szükség elhárításával a’ köz óhajtásnak 
megfelelhessen üdeschalchi hg, 1817ben az e végeit

*) Oct. 23. 1456. kedvelt bajtársa Hunyady János, Zimony- 
ban ugyanezen évben aug. 11. történt halála után Peja- 
csevich Hist. Scrviae p. 356.

**) Fessler Geschichte VI. Th. S. 43. 86 . — A’ Társalkodó' 
1838. 99. száma úgy tartja, hogy ezen eset 1522ben , a’ 
palotai zárdában történt dec. 8dikán.
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sz'ntc Bajorországban készüli cserépcsürek állal a’ vár
ba vizel-hajtó csatornákat tömérdek költséggel helyre 
állíttatá., 's négy szüntelen vizömlesztő ugrókutat épí
tett a’ magas várdombon. E’ szökőkutak’ vize Innocent 
(Tncze} hajdan S z i l á n  y nevű völgyből van vezetve 
szinte 3500 folyó ölnyi távulságról. Említést érdemel 
Illőkről még az is , hogy midőn a’ török’ kiűzetése után 
Szerémség a’ magyar korona alá visszaesett; miután 
az illoki vezérség előbb Ujlaky Lőrincz áltat bírt czi- 
mével 1. Leopold császár ’s magyar király Odescha!- 
chi l.iviust díszítette volna, az lilokon valaha netalán 
építendő szerémi püspök - lak iránt saját kir. jogát az 
oklevélben föntartá (Ú. Szörényi Vindiciae Syrm. p. 136.). 
Találtatnak Illők’ határában földalatti nyomai az itteni 
völgyekből szinte Syrmiumba (jVlittrowicz) ’s másfelé 
vezetett csatornáknak , mellyek’ egészítő részeiből ma- 
iglan is több darabot ásnak-ki; továbbá itt Erdővé
gen ’s Mangjelosh falu’ határában számos római pénzt 
is ásnak-ki a’ földből; az utóbbi határban nemrég bizo
nyos vár’vagy más nagyszerű építmény’ alapfalaira is 
bukkantak ásásközben a’ dolgozó pórok ; néhány év előtt 
egy jó épségben fönmaradt római sirkövet is találtak. 
Ilinkön illy felirattal: „TITO FLAVIO , TITL E1L10 
SEVERÜ GOGGKNO “ ezt előbb az uradalmi épület’ 
egyik oldalába szerkeszték; utóbb a’ nemzeti muzeum’ 
számára Pestre küldék. Hogy Illők körül a’ hajdankor’ 
díszes maradványira bőven találnak a’ történet’ buvári, 
azt helyesen jegyzé-meg némi tisztelt írónk ^Társalko
dó' 1 837. 24. szám.} ; minek okát az itteni sokszor előfor
duló történetek’nyomaiban véli lappangni.— Taube 1777- 
ben Illők mellett egy római Diana- templom’ omladvá- 
nyit említi illy föliraltai: „DIÁNÁÉ 8AC1VVM“ *) 
Valentinian császár alatt M e s s a l a  volt szét érni igaz
gató; ekkor a’ markomamiok a’ romaiak ellen fólinger- 
lék a’ vandálokat ’a együtt okozók azon tömérdek za
vart , melly egy az elsők közül a’ nemzetek’ vándor
lása’ történetében. T h e o d e m i r n e k  Hja a’ hires 
T h e o  d ó r i k ,  ki 403ban Olaszhonban <e\é-le a’ goth- 
b rodalom’ taípkövct, az ein itett korban Byzanczban 
volt mint nemzeti béke’ túsza a’ császári udvarban, 
s megértvén atyja szükségét sergekkel rohant B a b a j  

fejdelemre, őt 8zendrőbüJ kiűző, Szeremet visszanyerd 
’s Dióknál (C a c c i u in) a’ Dunán álteveze , Babajjal 
síkra szállt, ’s ez a’ harczban leié halálát. Utóbb Syr- 
miutnban T r  a z  é r i k  fejdelem uralkodott, ennek ud
varában neveltetett bizonyos Mó d ó n  nevű ifjú, ki 
magát E t e l e ’ véréből származódnak áll i (á ; ez S a 
li  n i a it romai pártütő vezérrel szövetkezek , de T h e- 
o d ó r i k  S á l  in i á u l  JJlyriumból kiüzeté, T r a z e -  
r i k t ő l  elvévé Syrmiumot., mikor M ó d ó n  T h e o -  
d ó r i k ’ részére nyilatkozván fejdelemmé lön , Theodo- 
rik’ halála után a' tartományt gepidák foglalák-el.— Van 
a’ mostani mezővárosban főbíró, esküdt, posta-állomás; 
uradalmi középponti igazgatóság , kerületi sebjrvos,fe- 
rencziek’ zárdája , görög n. egyes. vaJlásu felekezeti lel
készség. Az illoki iiajadonok jó dalnokok ’s heveuyész- 
költészek. Hobt ifi.

T i t s  r o y  F e r d i n a n d *  
v ttfß tß : tf«* s z é p  s e  tg i s  fo n j.

„Kedves barátném — szóléke’ napokban egy anyá
hoz, ki sopánykodott: miért t. i. fia nem olly szép,mint 
ő — h:gye-el, hogy a’ szépség különös szerencse a’ 
nőkre, de nem a’ férfiakra nézve. A’h:vatalkeresőszép

*) Taube, Beschreibung des Kön. Slav. und. Herz. Syrmien Leip
zig 8 . 1777. III. Th. S. 70.

fiatal ember sok akadályra talál. A’ jogtudós , termé- 
szetiosztonnel fogva, nem szenvedheti a’ deli ügyészt 
Okos ember sohasem fog Anlinous-t választani házi
orvosán’. Nemünk’ féltékenysége, melly sokkal hafal- 
masb , mint Ónoké, a' botosét csak fitos orral képzeli 
Midőn Apollo földünkre leszállt, minden szépséoe mel
lett .s csukjubpásztorlehetett.“—„Páh!— viszonzá szép 
baratnem — hisz mindig azt haliám, ’s méltán, ho«»y
a’ szép arcz nem egyéb , ajánló levélnél“ _ „Óriás-
levél , asszonyom — felelek — mellyben árulás lap
pang. De engedje Fitzroy Ferdinánd’ történetét elbe
szélnem.“

Fitzroy Ferdinánd a’ szépség’ olly remeke volt, 
milíyennel csak ritka szülék’ gyermekei dicsekhetnek5, 
’s ugyanazért Ferdinándnak testvérei nem voltak. Szü
léi annyira szerették, hogy csupa szerétéiből elron
tották. Ferdinánd nem szokta magát könyvolvasással 
untatni, ellenben malozsás-étket evett, mennyit csak 
ehetett. 0  boldog leendhete, ha mindig malozsás étket 
ehetett s gyermek maradhatott volna. Egy embert se 
nevezz holla előtt boldognak!; mond egy görög bölcs. 
Fitzroy Ferdinánd valóban gyönyörű teremtés vala. Hát 
szemei, baja, fogai, termete, bánásmódja! ’s végre 
milly kellemmel köté nyakkendőjét! Midőn 16 éves lön, 
nyers nagybátyja szüléinek alaposan rnegmutatá, milly 
elkerülbetJenül szükséges , Ferdiuandot olvasás- és írás
ra taníttatni. Bár ügygyelbajjal, elhitték a szülék , mert 
a’ nagybácsi igen gazdag volt; egy nagybácsi gazdag
sága pedig igen győző ok az unokaöcs’ neveltetésénél; 
kiváltha szüléi után örökségre nem számolhat. Hősünk 
tehát iskolába adatott. O igen fogékony-elméjű, eszes 
fiú* voll s a’ tanulásban csakhamar szép elöhaladást 
teve. A’ tanít óné a’ szép növendékeket szerette. ,Milly 
jeles lángész válhatik Fitzroy Ferdiuáudból, ha nem 
restelsz vele fáradni1 szóla férjéhez. -  „Nem érdemes, 
kincsem, embernek magát vele fárasztania“ — felelt a’ 
férj. — ,’8 miért nem ?‘ — „Mivel ö igen szép arra, 
hogy valaha tudós legyen“ — ,Az igaz, kedvesem, 
erre fontos okok vannak* — sóhajtott a’ tanítónő. — '8 
igy Ferdinándot a’ negyedik osztályban utolsónak te
vék: mert tudósnak igen szép volt.Kivették az iskolából. ,Mi lesz most belőle ?, 
kérdő az anya. — „Legközelebb rokonunk lorcl- 
kanczellar — monda az anya — hadd legyen jo- 
gászszá.44— A' lordkanczellár az napon ebédre hivaték 
’s Ferdinándot neki bemutatták. Ó lordkanczellársága 
borzashajú emberke volt, szőrös szemívekkel’s dur
va arczvonalmakkai , ki a’ szépséget ’s henyélést 
azonegy cathegoriába helyező, ’s az ügyészek’ törvényes arezszinének csak a’ pergamenszínt ismérte-el.
.Jogász _ kiálta a’ lordkanczellár — nem, nem! ab-
ból&mi sem lesz; legyen ő katonává. Tudósnak igen 
szép-4 — „Az igaz, erre elég okot látok“ — telelt az anva. __ Ferdinandnak tehát a’ vasas-ezredben 
zászlótartói tisztséget vettek. A’ tudós sem úgy szü
letik. Ferdinand az iskolában soha sem lovagolt más
kép , mint pádon, midőn t. i. tanitója a’ fenyito- 
veszszőt felemelő ; ugyan azért rosszul lovagolt. 
A’ lovagló - iskolába küldetett , ’s minden , ki ot 
íátá, kinevette. ,Ez az ifjú, nagy szamár!‘ szolt a 
zászlótartó , ki igep rút vala. — „Egy esztelen hex- kó!u jegyzé-meg a’ hadnagy, ki meg rútabb vala._* ,Ha jobban nem lovagol, szégyenére válik az
ezrednek4“ kiálta a’ kapitány, ki meglehetős kulse- 
jú volt. — „„ Ha jobban nem lovagol , üldöz
nünk kell, inig maga elszalad , -  monda az ezredes, a’ katonai rendszer’ hatalmas êdje — Hallja



ön, Nyereggombi— így szólt n lovászhoz ̂  ipar
kodjék , hogy az iQú úgy üljön lovon mint vala- 
mell y liszteszsák“44 — ,Ugy van , Ezredes urain, o 
nem fog soha ügyesen lovagolni4 — „,,Es »» ördög
ért nem fog?4444— , Istenem, Ezredes úr, hisz o lovastisztnek igen szép.4— „Minden bizonynyal.4* mon
da a’ zászlótartó. — ,„Ugy van444 —- jegyzé-meg a 
hadnagy. — „„Üldöznünk kell ! 4444 kiáltó az ezredes.

Ferdinand tehát üldöztetek. Hősünk büszke volt 
becsületére; oda hagyó az ezredet, ’s az ezredest 
párbajra idézte. Az ezredest agyonlőve. ,Már milly 
durva tett ez !4 kiáltának az ezredes1 rokoni. „Szent 
igaz!44 szólt a1 világ. — A’ szülék kétségbe estek. Ők nem voltak gazdagok ; hősünk egyetlen egy 
lijok; tehát ismét a1 nagybácsihoz kelle folyamodni. 
„A1 fiúnak szép esze van — erősítek a’ szülék —- 
’s még ember válhatik belőle.44 — A’ nagybátya ne
hány ezeret ada kölcsön, ’s a’ szép unokaöcsnek a’ 
parliamentben hely szerezteték. Ferdinand’ keblét 
dicsvágy dagaszfá; magának hirtnevet buzgott sze
rezni. Dolgozott mint bérmunkás; a’ röpke- és fo
lyóiratokat olvasásával mintegy elnyelte. Ricardot 
könyvnélkül megtanulta, ’s az angol alkotmányra ész
revételeket tőn. —• Föllépett a’ szónokszékre. ,Milly 
gyönyörű íiczkó!4— suttogó egyik tagtárs.— „Milly 
nyúlszivü !44 mondó egy másik. — ,„\o még ebből 
sem lesz szónok444 — jegyzé-meg a’ harmadik. — Az 
urak az átlelleni padokon mosolyogtak ’s kiálták: 
halljuk!— Egyszerre senkisein lesz szónokká. Fer
dinand megütközve fogadtatásán egy pillanatra meg
akadt. ,Hát nem mondám ?4 szólt egyik szomszéda.
— „Szerencsésen megbukott44 mondó a’ másik. ,„A’ 
mint látszik, igen szereti haját, azért mi sincs fejé
ben444 mondó egy harmadik , ki elméncznek tartatott.
— Halljuk! halljuk! kiáltó az oppositio. — Ferdi
nand leült: ő nem fénylett, de igazat szólván nem is 
bukott-meg. , Egy elsőrangú szónok fénytelenebből 
lépett-föl. Es némelly megyei képviselőt csak felé- 
nyi érdemmel ritka madárnak kiáltottak - ki. — A’ 
gabonabill’ védei nem így gondolkoztak. ,Adoniszból 
soha sem válik szónok4 — szólt egy hires követ, ki
nek pisze orra volt. — „De ügyviselő sem44 válaszolt 
a’ biztossági elnök , ki arczra egy künguruh-hoz ha- 
sonlita. — ,,,Szegény ördög! mondó a’ gyülekezet’ 
legkisebbike — ő sokkal szebb, mintsem ügyeket vi
seljen. Istenemre ! már ismét szólani kezd; nem le
het, — le kell őt pisszegnünk!4“— ’s Ferdinandot 
lepisszegték.

Hősünk már huszonnégy éves volt; — szebb mint 
valaha, ’s az á l m á k ’ **_) minden fiatal hölgye bámuló.
— ,Mi neked nútsem hagyhatunk — szólónak a szülék, 
kik javaikat mind fiacskójokra kőitek , ’s csak hajdani 
jólétük' hiteléből éltek, — te London' legszebb férfija 
vagy: gazdag örökösuét kell nőül venned.4 — „Szíve
sen“ válaszola Ferdinand. — Convulvulus Helena, bá
jos f atal dama volt — nyúl- ajakkal s hat ezer font 
sterl. évi jövedelemmel. Hősünk Helénának udvarolni 
kezde. — Nagy ég! milly zajt ütöttek a' rokonok. ,0 
az illy kinezéseket könnyű kitalálni — mondó egyik — 
szép szerencsevadász, ki szépségéttőkepénznek tekin
ti4 — „Szép az , ki szépen cselekszik“ mondó a’ másik.
— ,„Hisz az ezredtől úgy hajtották e l ; ’s az ezredest 
is agyonlőtte! nincs roszabb, miut piperőcz-férj4“ —

*) Al mák:  bálok , ’s a’ londoni főrendek’ gyülhelyc hol
csak a’ miveltebbek ielenlietnek-mea-.

jegyzé-meg a’ harmadik. „„Ő csak magát fogja sze
retni, ’s annyi meg annyi nőnek udvarolná44“ kiáltó a" 
negyedik. — ,A’ féltés* lidercze Űrökké fog gyötörni4 
szólt az ötödik. — „Birtokod' elfecsérli“ tévé hozzá a’ 
hatodik. ,„Es szívedet megrepeszti4*4 jövendőié a’ heted k.
— Helena okos és előrelátó vo't. A’ mondottakban ué- 
melly igazat is talált. Megelégedett szabadságával ’s 
a’ hatezer font évi jövedelemmel. A’ házasságot nem 
igen óhajtó , de hóduló nélkül sem akart maradni, ki 
olly igen szép voll. Azért egyenesen nem utasítá cl, 
csak bíztatta ; és Ferdinand azon remény’fejében, hogy 
nem sokára Fitzroy-Convolvulus leend, a’ szabónál ’s 
hintógyártónál újabb adósságokat tőn. Az idő haladt, 
de mentségek ’s halasztások is történtek. Hősünk nem 
esett kétségbe, valamint a" szülék sem. A’ szülék vég
re meghaltak, de Ferdinandot előbb megáldák , ’s szép
sége’ kinézésivel biztatták.

Ferdinand most csupán a’ nagybácsitól ’s Heléná
tól füígött. Az első, ámbár baronet ’s gúnyoló , de ban- 
quier s ügyész volt, kinek Ferdinand’ hajfürtéi és szép 
fogai épen nem voltak ínyére. ,Ha örökösömmé teszlek
— így szólt — megkívánom , hogy a’ banknál folyvást 
részt végy4 — „Teljes szándékom , édes bácsi!“ felelt 
Ferdinand. — ,Na — morgott a’ bácsi — te sem ban- 
quiernek születtél.4 — Ferdinandot hitelezőji sarkalák , 
Ferdiuand pedig Helénát. „Bajos dolog — szólt Helena 
kétkedve — illy közcsudálat’ emberéhez nőül menni ! 
Fog Ön mindig hű maradni hozzám?“ — ,Istenemre!4 
kiálta Ferdiuánd. — ,,0 !“ — sohajta-fel Helena, mi
dőn Rufus Pumilis lord belépett, ’s a’ beszéd más for
dulatot vön. — A’ lakodalmi nap meghatározlaték, ’s 
Ferdinand uj határt vásárlott Apollóra!; ö igen szép 
volt benne. A’ nagybácsi a’ lakodalom előtt négy héttel 
meghalt. Helena igen érzékeny jeleit adó bánatának. 
»Nyugodjék meg Ferdinand — imígy szólt — én Ön’ 
kedvéért a’ lordnak kosarai adtam4 — „Tolódásra mél
tó kegy! —- kiálta hősünk — az igaz, ő lurdsága 
csak 4 láb ’s 2 hüvelyknyi m agas; ’s haja ollyan mint 
a’ bazsarózsa“ — ,Nein is lehet mindegyik olly bájos, 
mint Ön4—■ volt a’ felelet.

Ferdinand távozott, hogy a'végrendelet-felnyitái- 
nál jelen legyen. ,,Bankrészvényemet— így írt a’nagy
bácsi , k i, mint tudjuk, gúnyoló volt — ’s minden va
gyonomat , kivevőn az alábbi hagyományt — hagyom. . .  
(_itt Ferdiuand egy finom kendővel könnyeit torié) termé
szetes fiamnak John Spriggs-nek, ki szorgalmas és 
munkás fiatalember, ’s ki ügyének minden bizonynyal 
becsületere válik. Ezelőtt szándékom volt Fitzroy Fer
dinandot örökösömmé tenni , de olly csinos fej számo
lásra nem lehet alkalmas. Utódomul ügykedvelő embert 
akartam, nem Adoniszt, és Fitzroy Férd. úr banquier- 
nek igen szép; úgy is szépsége által gazdag örö
kösnél nyerhet. Azonban toilette-je pótlására ezer fon
tot hagyok.“ — ,Ezcr ördögöt!— kiálta Ferdinand,’s 
kirohant a’ teremből. Kedveséhez repült ; ez ne.n vala 
houn. A’ hazugság rövid — szól az olasz közmondás 
-  de az igazság, kivált ha ke'lemetlen , hosszú lábon 
jár. Másnap Ferdinand egy udvarias lemondó levélkét 
kapott. „Sok szerencsét k vánok Önnek — így írt He
lena a' levél végén — de barátnéimnak igazok van : 
Öu férjnek .igen szép 44 —-’S nem sokára Helena, Ru
fus Pumilis ladvvélőn.— ,Ah, uram— mondó a'törvény- 
szolga egy pár nap előtt, midőn a' parliament' felosz
latása után Fitzroy Ferdinauddal Kings-Beuchbe kocsi
zott — milly kár illy szép urat fogságba vinni.

(_,.Veméiből) M . C.

— Nyomtatja Trattner-K árolyi úri utcza 6 1 2 .
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Felszólítás ffi" pesti nemz. Casino9 tag
jaihoz.

Több éve már, hogy a’ pesti n. casinotársaság, 
nemcsak biztosb és tartósb megalapítása hanem keile- 
m ei-’s hasznos létének tágíthatása végett is, alkalmas 
háznak sajáttá-tételét egy akarattal’s egy szóval elhatá
rozó. Eddigelé azonban e’ köz kívánatnak nem lön si
kere. Résziut nem találkozott olíy ház vagy üres telek, 
melly iniud helyzete- ’s terjedelmére, mind fekvésére 
vagy már meglevő elosztására nézve azon feltételeknek 
teljesen megfelelt volna, mellyek társasági lak’ szerzé
sénél szem előtt tartaudók. Részint nem volt, elegendő 
részvevők’ híja miatt, annyira kifejtve azon terv , melly 
szeriut az érintett megszerzés végbemehetett volna, 
vagy jobban mondva nem volt elegendő tehetség ké
szen ‘a’ kedvező pillanatokat sikeresen használhatni’— 
mi okbul a’ Casino, alkalmas saját ház’ szerzéséiül több 
ízben elesett. Sajnosán tapasztalván ezt az e’ tárgyban 
megbízott küldöttség ’s látván, miként fogna naprul- 
napra mindinkább kiszoríttatni minden alkalmas helyzet
ből , ’s e’ szerint mindig távulabb esni czéljátul a’ tár
saság: a’ legközelebb tartott casinoi közgyűlésben ez 
aggodalmát előterjesztő; midőn a’ választottság teljes 
hatalommal felruházva Ion ‘minden módon valósítni az 
annyiszor kimondott ’s megállapítatott köz óhajtást’.

Végzett is a’ választottság, tegnapi ülésében, oi
ly as t , mi után birodalommal reményű megbízatása’ sike
rét, mennyiben ez t. i. pénztehetségtül függend ; mert 
valljon fog e ezentúl alkalmas eladó-ház vagy házhely 
találkozni, most, midőn ezek’ára, kivált az utolsó ár
víz óta, igen felment, sőt azok jobbadán olly birtoko
sak’ kezeiben léteznek , kik azokon többé túl nem adnak; 
’s így a’ már lS31beu megpendített tárgy’ sikerítése 
lehetséges-e még — az más kérdés; miiül a’megbízott 
küldöttség természetesen nem felelhet. — Mielőtt azon
ban a’ választottság’ tegnapi végzésérül tennék említést, 
szükségesnek tartom, az illetőkkel még előbb közleni 
azt is ‘milJy terv szerint hatáizá el saját lak’ birtokába 
jutását a’ u. casino-társaság’. ’S ugyanis :

Feltéve, hogy 200,000 pengő forint azon sum
ma * ) ,  mellyért alkalmas te két vásáriam ’s arra czél- 
irányos casinoi lakházat építui, vagy valarnelly már 
épült jó fekvésű házat venni ’s azt a’ casinoi szüksé
gekhez alkalmazni lehetne; 40,000 pgö forint**') tő
kéjét az építendő vagy módosítandó házba határozta

*) Kétszáz ezer pgö forintot, kerek summa gyanánt, egye
dül a’ terv’ könnyebb felvilágosítbatása végett vettem-fel; 
minthogy előleg szigorú pontossággal nem tudhatni, men
nyibe kerülend alkalmas ház’ vétele ’s módosítása, vagy 
egészen újnak építése. Kevesebbe 200,000 pgö forintnál 
azonban alkalmasint nem fog telni, sőt hihetőleg többe ; 
’s pedig, mert olly helyzet, hová Budát’s Pestet ’s min
den egyéb érdeket tekintve casinoi lak illenék — ha még 
szerezhető — felette drága, ’snaprul napra drágább lesz; 
’s e ’ felett, mert nem volna kívánatos, hogy a’ társaság, 
mintegy hátrafelé indulván, saját házát szükebben ’s ke- 
vesh kényelemmel lakná, mint mostani bérlett szállását, 
miszerint csak tágas és csinos építvény felelue-meg a’ 
czélnak.

**) Jóllehet a’ -casinoi pénztár 1838ki állapotáról szóló jelen
tésben csak 36,962 pgö for. tőke van kimutatva, azért 
még is bátran vehetni 40,000 pgö forintot a’ társaság’ tő
kéjéül fel; mert gőzhajó-társasági részvényei — 30 da
rab — csak 500 pengő forintjával vannak kitéve, holott

fektetni a' társaság-, a’ hátralevő 160,000 pengő fó
tiul megszeizesét pedig 320 darab, 500 pgö forintos 
részvények kibocsátása áltál kivauja eszközleni, melly 
summának kamatja a’ casino—tarsasag’ jövedelmiből fi
zettetnék, ’s ekkép mind hypothekára nézve — melly 
felette jó , mert pesti ház — mind a’ kamatokat-tekint
ve biztos helyre volna állítva az így cgybegyülendő 
pénz , ’s lassanként a’ casino’ jövedelmeiből eltövlesz- 
tés által kifizetve, végre sajátul maradua-meg a’ casi- 
no-társaságnak a’ ház.

’■$ fő vonásokban ez volt azon terv ’s most is az, 
mellyet a’ u. casino , említett czéljának elérése végett 
kitűzött. A’ részvények azonban nem keltek, ’s nyolez 
év’ leforgása alatt nagy ügygyel-bajjal sem tudta a’ 
választottság , a’ fenn említett casinoi 40,000 pgö fo
rintot is ide értve, csak 100,000 pengő forintra is ne
velni az e* tárgya aláírást. A’ résztvenui akarók’ szá
ma pedig annyira van kimerítve már, mikép hihetőleg 
alig kelend még néhány részvénynyel több e l , ’s így 
soha nem éri czélját a’ társaság, ha a’ választottság, 
feun-érintettem ülésében, a’ kitűzött tervet szigorún 
megtartván, annak alkalmazásában a’ leteendő részvé
nyeknek kamatját száztuli örül Gra nem emeli. Ezt cse
lekedvén azonban — , miután 5 száztulival czélt nem 
ért, ’s egyébiránt hazánkban a’ törvényes legfőbb ka
mat is G — nem kételkedhetni, hogy mostani időben, 
mikor a’ kamatláb olly alacsony , lehető legbiztosb hely
re hatos kamatra ne lehessen egy pár száz ezer forin
tot kapui, midőn e’ szép gyümölesöztetéssel egy köz
hasznú intézet’ megalapítása is eszközöltetik egyszers
mind. ’S hogy e’ hiedelem nem felszínes nézet csak , on
nan is kitetszik, mikép tegnap óta, midőn a’ száztuli 
G ki lön mondva, hevenyében 42 részvény íratott alá 
olly tárgyra, melly a’ legutolsó három évben úgyszól
ván egy lépést sem mozdult előre.

Nehogy azonban a’ n. casinonak egyetlen egy ré
szese is ki legyen zárva azon jótéteményből „rendel
kezésére álló pénzét, tetszése szeriut, e’ biztos hely
re hatos kamattal kiadhatni, egyszersmind előmozdít
ván testületé’ érdekét’4 — az határoztatok, hogy én 
alulirt, hazai hírlapjaink által — melJyeknek legalább 
egyikét a' n. casino’ minden tágjának kezében megfor
dulni gondoljuk — ezeknek közhírré tegyem ’s tudtok- 
ra adjam, mikép részvételre szólítja fel őket a’ társa
ság; ’s hogy ne sajnálnák jó eleve* ’s minden esetre 
e’ f. évi május’ Iső napjáig, melly legkésőbb határidő, 
Pestre Kappel Fridrik nagykereskedő úrhoz bérmentve 
intézendő levél által kijelenteni netaláni szándékjokat, 
hány 500 pgö forintos házrészvényben kívánnak része
sülni? — A’ casino-társaság, mig fenáll, kezeskedik 
jövedelme á’tal a’ hatos kamat’ rendes fizetéséért; ha 
pedig megszűnnék — mit eddigi folyvásti gyarapodásá
nál fogva nem igen tehetni tel — minden esetre meg
maradna a’ ház-részvényeseknek a’ megszerzett ház ,

ezek’ becse most szinte 600 pgö forintra rúg , ’s ekkép 
már ez által is 3000 pxő forinttal többet számíthatni a’ 
kimutatott tőke-summánál; ’s továbbá , mert a’ casino’ mos
tani jövedelme után , mell vet tökéinek kamatjai’s 557 tag
jának évi rész-fizetései következtében az idén 29,600 pen
gő forintnál többre vethetni fel előleg , és a’ lassanként 
behajtaná) 18,650 pengő forint hátramaradt résztartoza- 
6ok után csak remélhetni, hogy e’ folyó 1839diki évben 
házvételre nemcsak 40,000 de 45,000 pgö forint, sőt még 
több casinoi tőke is ki fog kerekedni.
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6s s' megszűnt casino—társaságnak ft5 házba fektetett 
minden tőkéje.

IVIelly megbízatásomat teljesítve, csak azon egyet 
jegyzem még ezennel meg, hogy köz határozásnál fog- 

az említett módon egyedül n. casiuoi tag vehet e’ 
házszerzési vállalatban részt. — Pest, február’ 15én 
1839. Gr. Széchenyi Isi van.

Az eperjesi mágnesi-álosnjáró9 tör» 
t  éti de-

[Folytatásul a' Társalkodó’ f .  éci 3 ’< lóik számához.')
Múlt évi decemb. 12keig terjed első közlésem. 

A’ betegség’ következő nevezetességit — minthogy il
lő az elkezdetteket folytatni — úgy mikép azok tör
téntek, ime közlöm a’ t. Közönséggel.— A’ beteg, első 
felébredte óta egészen decemb. 30kaig csendesnek lát— 
szék; rajta semmi különös változás nem mutatkozott, ’s 
csak lassankint tértek-meg ismét a’szenvedés’ órái. A’ 
lelki erő nem látszék már benne olly igen felmagasz- 
taltnak, ’s mi fájdalmai’ nagyságát csudáltuk inkább, 
hogysem rendkívüli mondásait.

Dec. 13kán még gyönyörködve hallgatá a’vele tör
ténteket; csudálta, ’s elhitte mind,  de nem emlékezett 
rájok ; nem ismeré-meg azokat, kik csak betegségében 
voltak körülte. Azonban igen gyöngének érzé magát, 
’s kivált lábaira panaszkodék. Dec. 1 4kén nyugodt va- 
la ’s csöndesen aludt; ámde dél felé újra megszállak 
fájdalmai, — a’ görcsök t. i., mellyek , kivált lábait ször
nyen kiuzák, azonban gyakori hidegvízzel-locsolásra 
elmúltak. Éje csendes volt. — Dec. 15 ’s 16kán álom 
’s nyugalmas éberlét válták-fel egymást. Ismét a’ rajzo
lást vévé elő ; leginkább füveket 's virágokat rajzolt or
vosának emlékül,’s megmondd, mindegyik fii hol terem 
’s a’ nép mire használja. Dec. 17kéu folytatá rajzolá
s i t : a’ ,hit’ remény” s szeretet’ jelképét mesteriteg füs
té le. Éjjeli nyugtalaukodását szivrázó költemények vál
tók fel. — Dec. lSán egy úgynevezett lovagjátékot fes
tett. Estve hatalmas görcsök lepék-meg, ’s ezek’ eny
hítésére hideg fürdőt használt; mindazáltal az erős fáj
dalmak ágyba kényszeríték , 's annyira kínzák, hogy 
szava eláiloít.Végre megszólamlék, kérvén a'körültelevö- 
k e t , hogy tagjait erősen tartsák. Midőn az orvos meg
érkezett, már enyhültek fájdalmai, hanem álma még 
folyvást tartott, mellyben utolsónak mondogatá ezen 
kínját. Ötszöri é 134 hoffmauni-cseppet von be. Ezen fáj
dalmára nem emlékezett később, jóllehet azt még nyolez 
nap előtt megjövendölte.— Dec. 19én egész nap csön
des volt, hanem alkonyaikor ismét zavarodásba merült, 
’s nem bocsáta senkit magához. Tizedfél óra után ismét 
görcsök rohauák-meg, úgy hogy tartani kelle tagjait 
’s hideg vizzel mosni. Egyik barátja dicsérte gyűrűjét, 
mondván hogy igen szép kő van benne ; mire ő azt 
moudá, hogy nekem is van otthon sok szép jegőezém 
(crystallusomj; pedig azt vele senki sem tudatta. — 

Dec. 20kának reggele nyugtalansággal jelenté a’ 
fájdalmas napot. Rózsákat ’s lombokat rajzolt a’ falra, 
’s költeményeket dallott. Délután uegyedfél órakor rend
kívül erős görcsök fogák-el, mellyeket víz's hoffm.-csep
pek enyhítőnek ; már jobban látszék lenni, midőn a’ rög
töni erős görcsökgombolyoggáhúzták össze, úgyhogy 
csak nagy erővel feszítheté-ki tagjait. Azután felugrott 
ágyából, nyilatkoztatván , hogy többé nem fekszik’s hogy 
meg kell a’görcsöt győznie ; felöltözött ’s a’ szabadban 
sétálni akart, ’s midőn neki ezt ellenzék: az udvarban 
járt fel ’s alá; kezeit egész könyökig hóval mosta ’s 
literét tapintgatá. Azután ismét szobájába ment, itt nagy

lépésekkel járkált, ’s gitáron egy nemzeti nótát játsza
tott magának, mellynél különféle igen nehéz figurákat 
csudálatos ügyességgel’s gyorsasággal tánczolt. Elfárad
ván ágyra veté magát, de csakhamar ismét felugrott, bo- 
szankodván, hogy feltétele ellen cselekvők; köpönye
get ölte ’s csöndesen ült a’ széken, mosolyogva mond
ván : „látod görcs! hogy meggyőztelek.“ Azután két 

, költeményt szavalt: ,,a’ kesergő anya.“ ’S „az árva a’ 
síron“ czímüt; folyóbeszédben pedig egy lovagtöredé
ket. Orvosának beszéld, hogy ő augusztus’ l^kén a’ 
vadászaton meghűté magát, úgyhogy az csontvelejére 
is hatott, ’s hogy a’ görcsök leginkább ezért kínozzák 
lábait.

Dec. 21kén a' szabóhoz ment, magának ruhát csi
náltatni , miben öt meggátolni nem lehetett. A’ gyógy
szeresüveget elcsapta, mondván , hogy neki nem kell 
orvosság többe. — Dec. 22kén puncsszeszt ment vásá
rolni: honn maga fözte-meg ’s barátit vele megvendé
gelte. — Dec. 23an nyugtalaukodék, de görcsei nem vol
tak. A’ szabót ismétmcglátogatá; azután rajzolt, dél
után szánkózni kívánt; végre a’ kávéházban tekézett.
— Dec. 24kén reggel rajzolt, délfelé uyugtalaukodék, 
estve pedig igen dühösködött a’ közelgő görcsök miatt, 
mellyeket ö az érvágásnak tulajdonított, ’s átkozó az 
orvost, ki eret vágatott rajta; sírva mondotta, hogy el
vesztett vére miatt szárazbetegségbe fog esni. — Dec. 
25kén kínos álmaiban a’ holtak’ árnyékai háborítok éj
jelét. E’ napokban ő gyakran szokott a' földön fekün- 
ni, 's kivált ha a’ görcsök közeledének, a’ szoba’kö
zepén elterülni. Midőn orvosa megjött, esküvéssel bizo
nyító , hogy ő gazdasszonya’ megholt férjének árnyé
kát látja; továbbá az orvoshoz közelítve ’s azt az ár
nyék ellen ótalmazva moudá: „Ez az én emberem — 
nem ezt! engem inkább,— vissza, vissza szavamat — 
köszönöm az egeknek, én ura leszek szavamnak.“
— így vegyíté-fel az álom’ képeit a’ valóval. Azutáu a’ 
szárazbetegség ellen orvosságot rendelt magának. Meg
főzetett fél font bodzavirágot,’s belé fél messzely ecze- 
tet 's két garasára faolajt öntött; egy bőrrel, ifiellyuek 
közepét meglyukasztá, befödte a' fazekat’s a’ bőrlyukba 
egy üvegszivattyu' felső száját illesztő , ’s az igy meg
fordított üveg’ száján magába szívogatta a’ vegyülef 
gőzét. Ezt két napig használta, mondván , hogy csak tíz
zel háríthatja-el a’szárazbetegséget.— Délután nyngta- 
lankodék, elment vizet meríteni, hogy megmosakodjék. 
Azután kávéházba szököíttekézni, hol csudálatos ügyes
séggel játszott a’ nélkül, hogy valakihez egy szót be
szélt volna; pedig azelőtt igen rosszul ’s ritkán teké
zett. Dec. 2Gkáu szánkózással tölté idejét. Valaki ja
vasló , hogy meg kellene őt raagnetizálni, ’s midőn e’ 
végett meglátogatná, a’ nélkül , hogy egy szót beszélt 
volna hozzá, kikelt ellene a’ beteg, mondván, hogy 
ő csak kérdezgetni jött, nem pedig rajta segíteni. Mire 
a’ maguetizáló eltávozott.— Dec. 27—29keigbarátjai’ 
körében mulatott, kik soha őt magáu nem hagyák; ő 
kártyázni igen szeretett, kivált hangászat mellett. Azoiv- 
közben gyakran kirándult a‘ szabadba, ’s erős mozgá
sokat tön, mondván, hogy különben a’ vér meghűlne 
ereiben. Egy urat, ki a' háziasszonyt látogató meg, 
nem szenvedhetett; de mivel tudta, hogy dolgában jár, 
kikerülte, ’s eltávozott a’ háztól. — Dec. 30kán haza 
jővén a’ sétálásból, igen nyugtalaukodék; mert érzé a’ 
kinteljes idő’ közelgését, melly huzamosan fogná kí
nozni. Az ebédtől sírva ment ágya felé, imezt rebegve: 
„Ó ágy! megint csak beléd, megint beléd keli menni.“ 
Azután egy üveget mosatott-ki ’s hozatott belé alker- 
mes-;:edvet 5 csep rózsa- és 3 csep rozmarioolajjal
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vegyítve. A’ mint é rzé , hogy hozzák már az orvossá
got, leveté magát földre , vizet tétetett melléje ; mi
kor megjött a’ gyógyszer: elkapta ’s először is bal ke
ze’ könyöke fölé egyet, magára a’ könyökhajlásra hármat 
cseppentett; azután jobját végig öntötte. Erre szörnyű 
’s irgalma lan fájdalmak rohauák-meg, elannyira, hogy, 
mintha ezer felé szaggatná a’ kín, jajgatva nyult-eí a’ 
szoba’közepén. Enyhülvén fájdalma, ismétlé orvoslását. 
Midőn azt harmadszor akarná használni, elveté az or
vosszert,— keseredve mondván: „nem! nem! inkább meg
halok ; kínos lesz úgy is életem.“ Gazdasszonyához 
fordult azután , kit egész betegségében anyjának neve
zett, mondván neki, hogy kilencz napig ismét mindentu
dó lesz; hanem baráti'raár nem lesznek iránta olly szolgá
latkészek , ámde azért mit se kérdezzenek tőle, mert az 
rósz áilapotját magasztalja. Később rendeltetett magá
nak (a’ parancsolgatáshoz egész betegsége alatt igen 
értett) más nap’ reggeli 9 órára két lovat, mivel ne
ki lovagolni kell; a’ szaladgálás is jó volna , úgymond, 
de az igen elfáraszt; délutáni 5 órakor pedig vilianyoz- 
tatni fogja magát. Hét órakor ugyanazon gyógyszerrel 
öntözgeté karjait, ’s igen közelről vizsgaszemekkel néze
getve tapogatta ereit: mire elmosolyodva felkiáltott, 
hogy már van kezében vér. ’S F. lakótársa látta, mi
képen megteltek erei. Aztállitáa’ beteg, hogy karjai
ban megaiudt a’ vér, ’s azért okoz neki olly kínokat 
ama’ gyógyszer, mellyet más ember meg sem érez.

Hírt vevéu ezen kínos állapotjárói, éu és bátyám 
meglátogatók ö t ; nagy kínokban találtuk féregkiut fet- 
rengni ágyán, mellyet magának földre vettetett, hogy 
clzsibbadván minden ereje, ne vettessék a’ kemény ta
lajra. — Fájdalma másnemű lett; görcsei már elmúl
tak. — Eloveteté az üveget, sürgetvén, hogyhamar 
hozzanak bele 10 esep rózsa-és G csep rozmariuolajt. 
Azalatt mondhatlan kínokat szenvedett. Megdöbben ’s 
elakad szánakoztában az emberi szív olly izomrándula- 
tok’ látásán , ’s tört nyögések’ hallásán. A’ földönlevő 
ágyból a’ másikba vettetvén , fetrengő kigyókiut, mel
lyet gyilok csapott-meg, vtczkáudozva nyult-el kínjá
ban ; lábaival rugdalván az ágyat, körmeivel karczol- 
ván a’ falat, fogcsikorgatva hörgé fájdalmának kínjait. 
Feléledvén, euyhelyeí keresve a’ földönlevő ágyra 
vettetett, hol ismét kínjában elterült ’s átkozódva ki- 
álta-fel: „tanuljanak a’ doctorok , mint kell az embernek 
vérét kiontani!“ Az ajtónak iramlott, szökéssel akarván 
fájdalmától szabadulni; mi körülteállók megfogtuk , mi
re karjaink közé rogyott. Ágyában azonnal gombolyag- 
kint összehuzódva görgött ’s ismét kiterpedt, karczolva 
a’ falat ’s rugdalva az ágyak A’ mint érzé , hogy már 
kőzelget gyógyszere, a’ másik ágyba ugrott, ’s készí- 
té karjait a’ kenésre; alig illeté kezével az orvosságot, 
azouual megszáilá a’ fájdalom , ’s hánykódott kínjában. 
Mindazáltal az üveget úgy tartá újai közt, hogy ab
ból soha egy csep ki nem ömlött. Enyhülvén fájdalma: 
bátyám búcsúzott; de ő megállttá az t,  moudván: „Jó 
hogy itt van B. ú r , holnap kilencz órakor lovagolni fo
gok , délután pedig öt órakor electrizáltatom magam’.“ 
„Hát nem esik-le a’ lóról?“ kérdeztük. „Nincs olly ló, 
melly engem most levessen.“ Azután 9 óratájban az 
udvarra ment, ’s meglátván a’ holdat, feléje sóhajtott: 
„0  hold ! be halaváuyau sugárzik szerelmed !“ Egyszer
re megijedt, ’s mintha valakit érzett volna , szemeit ke
zeivel eltakarván villámsebességgel beszökött. Monda 
azután, fnit már ezelőtt is említett, hogy egy negyed
kor tizenegyre rosszul leend , ’s fájdalmai egy negye
dig ’s négy perczig fognak tartani; eunélfogvást neki 
25 hoffm.-cseppet készítsenek ezukorra ’s egy óranegye

dig lőtt szénavirágot, mellyel kezeit mosandja; ’sho-y 
ejlel után barom órakor ismét meglependik a’ fájdalmak. 
Az asszony várta a’ mondott óranegyedet, ’s ho^ykö- 
zelgő fájdalmit elhárítsa , a’ határidő előtt kinálák-me«- a’ 
cseppekkel; hanem ö el nem fogadta. Midőn pedio" az 
asztalon levő óra egy negyedet matatott tizene-yre- 
azonnal előállott a’ paroxismus ’s a’ beteg maga ka'pta- 
el az elkészített gyógyszert. Fájdalma mindig leirliatlan 
volt, ’s annál kínzóbb, mennyivel magasztaítabb benne 
az érzékenység. Lábai öszszehuzódtak, ámbár öten 
tárták; keze halovány, ’s arcza setétpiros volt, lehe
leté sebes. Midőn a’ határidő közelgett, kinyujtá kezeit 
— mert nem szólhatott; — előhozták a’ főtt széuavi- 
rágot’s mosták karjait; a’mint pedig a’mondott negyedik 
perezre ért a’ uegyedmutató, azonnal megcsilapult a’ fáj
dalom. Azután csöndesen aluvék, ’s csak három óra
kor háborítaték megint, de csak jobbja’ ereit tapogatta 
’s a’ gyertyát magához kérvén, nézegette ’s ismét el- 
szenderült.

December’ 31 kén hét órakor beállott ismét a’ ro
ham; fájdalmától hányatva földre zuhant; azután a’ párná
kat kínjában labdákká gyűrte-össze, lélekzete nem 
győzte a’ nyögéseket, kezeit kinyújtotta ’s alkermes- 
sel öutözgette, mitől a’ fájdalmak elterítek. Lassankiut 
mcgcsilapodott ’s ö ezen dalát éneklé:

„Fen van egy régi sziklavár,
Feléje repdes sok madár;
Hajdan örömök’ lakása,
Most csak baglyok’ huhogása;
Én alatta megyek e l ,
Feltekintek bús szívvel;
Sziklaormait tekintem ,
Kínai ina t  mind r á  hintem.
Nincs öröm e’ falak között,
Itten egy rósz szív üldözött 5 
Kedvesemet eltemette ,
Szeretőjét elkergette.“

Felkelt azután ágyából, hogy azt megvessék; ledőlt a’ 
másikra ’s ismét dalolgatott. Később felöltözött ’s ké
szült lovagalni. F. lakótársának moudá :• „Maga készül
jön velem , megpróbálom az eperjesi lovakat; csak itt 
legyenek kilenczig, mert a’ vásár gyűl (_’s épen heti 
vásár volt) ’s meleg is lesz, akkor pedig éu megizza
dok.“ — F-nak parancsold, hozzon magával hoífm.-csep- 
pekel. A’ mint kilencz órakor lóra ült, nem tetszett neki, 
hegy az csak gyenge’s rokkant ló ; azonban meghajtá és 
sebeseu eltűnt szemünk elől. Egy óra múlva visszajött’« 
F. beszélte, hogy — a’ kaszárnya előtt eldőlt a’ló alat
t a  de o nagy ügyességgel kikerült minden bajt; Só- 
várnak száguldott, onnan réteken keresztül — hol is
mét elesett alatta a’ ló — Kelemes nevű falunak; két
szer ivutt hoífnt.-cseppeket; a’ ló’ hátáról, mintha sereget 
vezérlett volna, parancsokat kiáltozott: „csak a’ bal 
szárnyat, ti elfajult magzatok! mindjárt be lesz véve 
a’ vár!“ —

Egy óra alatt bárom órai utat nyargalt-be az , ki 
ezelőtt soha nem , ’s most legelőször úgy lovagolt, hogy 
a’ nép , mint legdélczegebb daliát, bámulta. Délutá
ni 5 órakor, mint meghagyó, V. prof. villauyozta őt, 
mire jobban érzé magát. Lefeküdt azután , ’s V. óinak, 
ki melléje ült, ezeket beszélte : „Nincs en bennem több, 
mint harmadfél font jó vér , pedig tizenháromnak , tizen
ötnek kellene lenni; de most megmozdult bennem a 
rósz vér is , csak mindennap eleetrizáljanak vagy egy 
hétig, azután csak egyszer egy hétben. Lovagolni so
káig fogok; jó volna szekerezniis nagy^köveken, hogy 
megrázkódjék bennem a’ vér; korcsolyázni is jo volna, 
de nem bízom magamhoz; nagyon jólenne szaladgálnom 
is, de árt a’ mellnek. Jól megnézzék a’ doctorok, ki-
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nek vágnak eret! Még két fontot akartak belőlem eresz
teni, ’s nyolcz pióczát rakni nyakamra; azt gondolták, 
hogy agygyuladásom vau: fél fontot ’s öt latot eresz
tettek belőlem , de azután többet nem engedtem , 
megfogtam erősen eremet. Csak hideg vízzel kellett 
volna engem locsolni, mért nem hagytak árokba ugra- 
nom ? Most már csak alkermessel gyógyítom magam’ ; 
az igaz , nagyon fáj; de mit tegyek, örökké csak nem 
lehetek illy koldus. Elébb csak egy cseppet öntöttem 
bal kezemre , hogy a’ forróságot húzza-ki belőle, az
után hármat; most már duplán kell, 6 csep rozmarin- 
olajt t’s 10 csep rózsaolajt. — A’ kaszárnya előtt egy 
szép madárka nézett rám: én elakartam kerülni, ’s az
ért esett el a’ ló alattam, de az én lábam mégis hama- 
rébb volt a’ földön.“

Ezen évet úgy végzé a’ szerencsétlen , mint talán 
senki más ; az év letűnt, a’nélkül hogy fájdalmai szűn
tek volna. Benczúr J.

{Vége következik )

F e l e l e t
Társalkodó'tattelt évi G7d. szávz&tefoan 

Wál&i Mihály út' á lta l te tt közlésre-
(Vége.)

V. úrnak pedig azon mechanikája, melly azt ta- 
u’tná, hogy a’ kerék a’ viendő teherre nézve semmi 
egyéb, mint „két fél-körbe hajtott emeltyű“, különös 
mechanika. Kár volt elmulasztani, azaz:  meg nem mon
dani : railly fajú emeltyű volna az ; ’s hol tehát abban 
a ’ három mathematikai pont, a' m o m e n t u m ,  p o n 
ti u s, h y p o m o c h l i o  n? mellyeknek meg nem muta- 
lása, vagy mutathatása a’ vectis’ léteiét azonnal meg- 
czáfolja. „Hogy a’ kerék’ hátulsó része, mint elleu- 
munkálatú görbe emeltyű, munkásságba jöhessen,egy 
háta mögé alkalmazott erőre van szükség.“ Ez , ha igaz 
volna: azt tenné, hogy mihelyt a’ kereket hátul nem 
tolják, annak hátulsó fele a’ haladás alatt is azonnal 
megáll; ’s igy természetesen elmarad a’ kerék’ első fe
létől!! vagy pedig, mivel ez csakugyan tettleg nem 
történik, azt mutatja, hogy tehát nem áll V. úr’ ráfo- 
gásaa’ kerékre nézve.

Fentebbi dicsért (vagy inkább gáncsolt) eszméjét 
V. úr,,a’ szántásra is próbálja alkalmazni,“ melly esz
méjét én rövidebben’s világosabban— elhagyva a’nem 
odavaló ideákat— igy teszek-ki: ,,a' t o l ó  e r ő  e k é 
r e  i s  h a s z n o s a n  a l k a l m a z t a t h a t ó . “ Miket 
itt hosszasan monda’ föld’puhaságának mélysége hasz
na felöl, igazak lehetnek, de mind nem idevalók; ’s a’ 
toló erő’ varázs-hatását nem mutatják-meg. Hogy a’ 
mély szántás legtöbbször jó , de nehéz , azt mindenki 
tudja, ’s így e’ magyarázat felesleges; ’s jó lett volua 
itt is, mint fölebbjelenté,,a’ hosszas untató mutogatás
sal az olvasót nem terhelni, ’s egyenesen azon nehéz 
feladatú tanitmányra térni (mit azonban elő nem ad , 
csak előhoz) „hogyan lehetne a’ mély szántást a’ V. 
úr által javaslóit taszító (toló) erővel legjobban ’s leg
sikeresebben eszközleni? Ezt azonban, mint „gyakor
lati alkalmazást nem érinti, ’s máskon a hagyja, holott 
ha olly nagyon meg van győződve toló ereje’ hatásá
ró l: igen jó volna azt vagy eléggé demonstrálni, vagy 
ha már ezt nem lehet, tettleg úgy inegmonstrálni, hogy 
minden matematikusnak szeme ’s szája elálljon bele.

Argumentum helyett azon hasonlat a’ g y a l u r ó l  
igenigen tökéletlen, akár asztalos taszigálja azt, akár.

ács. Hogy taszítva az vastagabb sziácsot hasít, mint 
visszafelé rántva, ’s hogy így könnyebb vele dolgoz
ni , oka a z : mert elöretaszítva fél teste’ súlyával 
nyomhatja a’ gyalut a’ munkás , és , mert úgy van szok
va : visszarántva pedig nem dűlhet a’ szerszámnak, ’s 
csak keze’feszítésével nyomhatja a’ gyalút, és, mert 
így gyakorlatlan is , mi kézműveseknél végetlen fontos
ságú. — ,,A’ döczögés a’ szántásnál, melly esetben 
(értve a’ kétféle-módú alkalmazást) mellőztetik el ? pra
xisból alig fog valaki— hihető maga Y. úr sem— felelhet
ni. Mert nem gondolnám, hogy még valaki hátul fog
ván az ökröt ekébe, úgy próbálta volna meg V. úr toló
ereje’ dicsőségét. Theoriából pedig máshol azt ’s egyéb 
az eke’ ezélírányos haladására szükséges dolgokat is 
kifejtve találhatni e’munkámban „Tanakodás az ekéről, 
„természetvizsgálók , mathematikusok, értelmes földini- 
„velők’ , és okos földmiveltetők’ számára; irtadr. Balogh 
„József ns Kis-Kúu kér. r. physikusa, Pasten 1836.“ 
melly találtatik Eggeuberger és Ileckenastuál, — mX 
ha V. úr megolvasgatni nem restelend: reményiem , 
csudatevő t o l ó  e r e j é r ő l  önként lemondván , a’ ne
talán terjedő költséges gyakorlati alkalmazással is fúl 
fog hagyni.

Ezen néhány sort szükségesnek gondoltam köz jó’ 
tekintetéből elmondani: nehogy valaki tán az olvasó 
közöuségbőt V, úr’ homályos ’s zavaros előadását m él y- 
s é g n e k  gondolván, említett eszméje alatt nagy és 
nyereséges mathematikai igazságot higyen létezni, vagy 
lappagni; ’s ezen ámulás miatt a’ lelki köz erőből en
nek mélyebb fejtegetésére V. ur fölszólitása után, leg- 
kevesbet is vesztegessen. — ü r .  Balogh József, s.k.

J E l e g y t á r .
M a r h a d ö g  ’s v i z g y ó g y m ó d .  Társalkodónk’ 

mult-evi 97dik szama közié Kalmar György sopronyi 
kereskedőnek a’ marhadögkórban ajánlott sikeres viz- 
gyógymódját. Ezen vizgyógymódot a’ százrétü paczal- 
vészben ’s dögnyavalyában most legújabban használták 
t. Keinuitzer úr, szentivánfai földbirtokos, Vasmegyében; 
Szalay úr , Széchenyi István gróf’ tiszttartója Zinken- 
dorfou Soprony megyében , továbbá Langer úr, Eszter- 
házy gróf’ tiszttartója Gattendorfon Mosony megyében; 
’s mindnyájan legüdvesb sikerúuek találták.

Minap Páris’ egyik Iegnépesb utczáján egy hintó 
a’ rendöi hivatali tiltó-rendelet’ daczára sebes-vágtatva 
haladt-el. A’ városi rendörhajdúk legott a’ hintó után 
nyomulónak ’s azt hosszú futkározás után utói is érték. 
Midőn épen a’ parancsszegöhez fordultak, tőle sorsát’s 
nevét kérdezni, benne ím legnagyobb rémültükre ma
gát a’rendőr-ispánt pillautják-meg. Könnyen gondolhat
n i , milly sokáig tétováztak a’hajdúk, inig elöljárójok- 
nak tudtára adák, hogy ő az utczákon a’ sebes kocsizást 
tiltó ’s önmaga által hozott parancsot megszeo-te. A’ 
reudőrispáu végre kimenté alárendelteit a’ zavarból ’s 
késznek nyilatkozók , magát az illető hatóság elé ve
zettetni.

A’ f r e i b u r g i  bányász-akadémiánál (Szászor- 
szágbau) jelenleg 68an tanulják az ásványtudományt; 
ezek közt vau külföldi vagy idegen-nemzetbeli; jele
sül: 3 orosz, 2 lengyel, 2 angol, 2 belga, 1 dán, 
1 svéeziai, 1 spanyol, 1 amerikai, és körülbelül: e g y  
m a g y a r .

A’ 12dik számú rejtettszó: P á p a  szem.

Szerkeszti Elelmeczy. — nyomtatja Trattner-Iiárolyi m*i utcza 013.
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Gr é z  cl.
A’ Kisfaludy-társaság által el«ő jutalmat nyert ballada. °)

Vezéri karddal Géza jön 
Boszúlni sérveit ,
Kit honból elvert Salamon;
Hoz hősek’ ezreit.

’S ott hol fényű növelkcdik,
És bérezi sas tenyész ,
Táborba száll a’ nagy sereg,
Érette halni kész.

Szines zászlóknak szárnyain 
Az őszi szél süvölt,
Sátorban a’ fáradt vezér 
Pihenni szirtre dőlt.

És álmodott csatáiról 
Esendő dolgokat ,
Rokonfiaknak vériben 
Tört czímert ’s pajzsokat.

És szenvedett az ősi hon,
Rom ülte tájait,
Elölték a’ boszús hadak 
Leghűbb magyarjait;

Hullott hősekre épiték 
Fejdelmi zsámolyát,
’S omló vérnek hullámain 
Halásztak koronát. —

És itt , mert lelke elszorult,
Riadva ébredett,
’s az érezmez, mellybe öltözött,
Rengő szivet fedett.

A’ bérez alatt völgy terjed e l , 
Kicsiny had zajlik ott,
Melly a’ királyi kegy miatt 
Védő fegyvert fogott.

A’ fény között egykor hiú,
Most megtört Salamon 
Fejdelmi dísz nélkül szalad 
Rejtélyes utakon;
Mert keblében vádolja őt 
A’ vétkes öntudat,
Es vádja ollyan égető ,
Miként a’ kárhozat;

’S mert hűvei , bár híresek,
Ok mind elhullanak ,
Ha a’ tetői bajnokok 
A’ síkra szállanak.

m) Közli 'Társalkodónk a/. „Allienaeuni“  után, valamint múlt évben a1 
„ B é la “ C/.ímü jutalmat nyert pálya balladát küzdötte (1. Társ. ISd.sz.. 
183$). Megjeyy/.ésreméltó, boify valamint tavaly t i z e n e g y ,  úgy az 
idén bar i n  in r z k é t  illynemu pályamunka közül a’ legjobbnak s/.er- 

> zoje; úgy  b u o z .

Ki tartja fel a’ bérezfokon 
A’ hősek’ ezreit?
Ott Géza szó l; a’ völgybe néz , 
’S gond nyügzi lépteit.

Keblében egyszer fölmozog 
Még a’ vett sérelem ,
’S az érzet, mellyel küzködik, 
Égő honszerelem.

Aztán a’ belső harcz szűnik,
A’ hű szív fenndobog,
’S arczán egy mondhatlan sugár 
Magas fényben lobog.

„ Csatám’ sorsát kiálmodám, 
Kardom* nem vérezem ,
Hiú királyi bűn miatt 
Nem halhat nemzetem.

’S midőn olly égön szeretem 
Apáim’ szent honát,
Nem, főmön nem hordozhatom 
A’ véres koronát 1u

Szólt; és elszórta fegyverét, 
Ö n k e b l é t  g y ő z t e  m e g ,  
’S indult, mint béke’ angyala, 
Követte a’ sereg.

Oltár előtt találta fel 
Bánkódva Salamont,
Adott fejére koronát,
És hozzá drága hont.

’S míg a’ nemzet? lovagjai 
Bámulva tisztelik,
E’ föld a’ szép öngyőzclem’
Hírével betelik.

Pap E/idre.
s iz  eperjesi mágnesi-álomjárá* tör

ténete.
(F  olytatú  «.)

Jauuár’ lje a’ betegre nézve szinte fájdalom’ nap
ja volt. Alkonyaikor a’ nagy rekedtség miatt alig szól
hatott. Estve színházba indult, ’s botját kérte, mond
ván, hogy egy színészt ott meg fog verni, mivel nagy 
csínt követett el Pesten; a’ botot azonban megtagadták 
tőle. Színházba többen kisérték, hol csöndesen viselte 
magát,— kivevén, hogy néhanéha fekete lelkeket emle
getett ; de illyeukor csak szive’ tájékát kelle illetni ’s 
íüstint feleszmélt. Harmadik felvonás után haza szökött: 
egyenesen ágyba ment , villanyozta magát, ’s tiz óra
kor beállta’ paroxismus. — Január’ 2kán hét órakor— 
mint mindennap — kinzák a’ fájdalmak , ’s déltájban is 
többször. Háziasszonyának beszélé, hogy atyja egy
kor igen beteg lévén, 1 1 hónapig nem szólhatott; mon- 
dá, hogy most ő sem fog már beszélhetni. ’S csakugyan 
lassaukint annyira elrekedt, hogy csupán táglejtés ál
tal v. Írásban jelentheté kivánságit. Egyszer irá, hogy 
nem beszélhet, mivel nyelv-ereit guta üté-meg, ’s azért 
nadályt rakatott tarkójára. — Jan. 3dikán igen roszál
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volt, ’s nem beszélhetett; gyógyszerül alkermesthasz
nált; a’ tusból, mellyel festett, egy darabot elharapott,
’s lenyelte. Azután hét moschus-port hozatott, négyet 
szállásán vett-be, hármat pedig lovaglásközbeu. Felirá, 
hogy meghal; majd ismét , hogy hamar hozzák a’lovat, 
mert fél óra múlva már nem kell többé. Azelőtt kérte 
orvosát, hogy P. ur’ lovait, mivel igen jók, kérje el 
számára. Ezeket az orvos honu nem találván, M * asz -  
szonysághoz fordult, ki odaígérte Cs. gróf lovait azon 
feltét alatt, ha őt a’ beteg meglátogatandja. — Nem 
várhatván a’ lovat, a’ nélkül hogy mondták volna , egye
nesen istállóba menta’beteg, ’s némán felült a’ lóra. Mi
dőn a’ séta-lovaglásból hazatért, vig volt és beszélt; 
dr. Sárossyhoz fordult: Mikép háláljam-meg e’ nagy 
szívességét ? ön éltemet megmentette — ’s im ! már be
szélni is tudok.“ — Beszélé azután, hogy az utón lo
va egy emberre akart ugrani: ő megijedt, rákiáltott, 
’s azóta beszél. Mondó, hogy kedden semmi baja sem 
lesz. Midőn az orvos, bucsuzása közben ígérte, hogy 
rajta tehetsége szerint segíteni kivan, a’ beteg megkö
szönte szívességét; megjegyzé egyszersmind , hogy nem 
tudománya, hanem csak jó szive által segíthet rajta. 
Később villanyoztatá magát; azután rajzolásra papirost 
hozatott; én csudálkozváu azon ügyességén, mellyel 
a’ papirt rajztáblára ragasztó, kérdezem tőle: hol ta
nulta ezt. ,,Hol tanultam? Eperjesen — viszonzá a’ beteg, 
úját homlokára téve — még pedig decemb. okén.“ £E’ 
napon kezdődékt. i. betegsége.)— Jan. 4kéu M ^asz- 
szonysághoz , kinek lovain nyargalt, vezeté-el orvosa, 
mikép azt megígérte. M * asszonyság, minthogy látta 
épségét, kétkedett betegségén ; ugyanazért kérdezé:
,valljon tudja é , mit gondol ö most ?i A’ beteg fellob- 
bauva válaszolt: „Ne gondolja nagysád, hogy én bo
lond vagyok; igaz, már nem tudok annyit, mint aze
lőtt; de mégis tudom curámat.“ Azután megkérte M * 
asszonyság , rajzolna neki valamit emlékül; ő megígérte 
’s teljesítette is. Délután lovagolt, miután igen vígan 
beszélgetett, többek közt moudá , hogy szomszédja, 
kit szinte dr. S—y gyógyított, meg fog halni, mert 
gyomrában az erek megszakadoztak, hihetőleg valami 
nehéz emeléstől. Beszélé , hogy M * né milly asszony, 
’s dicsekvék, hogy őt szívesen látta ; végre megjöven
dölte közelgő fájd almit. — 5 órakor háborogui kezde ; 
de csak szíve’táját érinték’s azonnal lerogyott. A’fes
tett képeket mind elosztogatá, mondván, hogy már 
azokat el nem végezheti, azonban reményű , hogy az
ért még is kedvesek lesznek. — Agyat a’ szoba’ köze
pén székekre vettetett magának; vetkőzni nem akart, 
mondván , hogy most koporsóba lép. Azután búcsút vön 
mindnyájoktól. „Bocsássauak-mcg , kiket nem tudva meg
sértettem; én szándékosan ’s kéezakarva senkit sem 
sérték meg. Isten l ki életet osztogatsz, ki az élet’ fo
nalát megrövidítheted ’s megnyujthatod ! könyörülj raj
tam, ’s végy ótalmadba!“ Erre lefeküdt ’s elszunyadt; 
nem sokára fojtani kezdé a’kin; elnémult ’s nem moz
dulhatott ; nyála tajtékos , leheletogyönge és lassú volt. 
Lassankint megcsilapodék, de később a’.fojtó kín újra 
megszállá. Midőn csemcsegett, meghagyása szerint czit- 
romlevet czukorral adónk szájába. Két óráig némán, 
de mindig eszmélve feküdt; ’s álhalottkiut tudta a’kö- 
rülte-történteket. Kezeit összetéve mutogatá újait, de 
mi nem értők, mit akar; később integetett; oda adtuk 
neki az íróeszközt, mire ő „98 cseppet“ irt-fel, azutáu 
ismét „lábfürdőt hamuval.“ — Végre sok erőködés után 
megszólamlott ’s egyszerre vígan beszélt. Újait mu
tatta , mondván, hogy még most is feketék; ámde feke
tébbek voltak akkor, midőn először mutogatta, de nem

néztük-meg; m’vel, úgymond, a’ vérkeringés elállt ben
nük, valamint lábujaiban is. Azután mondó, hogy az 
orvos nem sokára megérkezik ; igen nevete a’ körülöt
te történő dolgokon. Kis idő múlva eljött az orvos.

Jan. őkén reggeli 6 órakor megszállók a’ fájdal
mak; gyógyszereit haszuálta, villanyozta magát, ’s 
mellét hidegvízzel mosta. Délután lovagolt. — Jan. fi
kán a’ jó és kinoslét szokásszerint váltakoztak. A’ be
teg egyik barátját megtámadta, nyakát kezeivel, ’s lá
baival körülszorítva fojtogatá; de mihelyt szíve’ tájékát 
illették, rögtön elájult. Egész délután szánkózott a’ne- 
ki-kedves személyekkel.— Jan. 7én néhányszor előtűnt 
a’ kínzó álom, de minden veszély nélkül. Délelőtt megláto
gatta a’ háziasszonyt L * nevű festész, ki a’ szenvedő ifjút 
betegsége előtt megharagítá; a’ beteg azonnal megtá
madta öt mondván, hogy ő oka gyötrelminek, ’s még 
most is meri öt kinozni jelenlétével. Délután megláto
gatta orvosát, kinél különféle tárgyakon gyönyörkö
dött. Egyszerre megdöbbent, a’ mint L * festéazre em
lékezett ’s átkozódui kezde , mondván, hogy még sze
me elé merészkedett reggel jönni. Felugrott azutáu ’s se
bes futásnak indult; az orvos sietve követte, de utói nem 
érheté ; villámkiut eltűnt szemei elöl. A’ nép bámult a’ 
szokatlan futáson. Midőn az orvos a’ beteg’ lakába ér
kezett , ez már csöndesen ’s némán asztalnál ült ’s pi
páját kötözgeté. A’ beteg idegenkedve nézett rá ’s csu- 
dálkozva kérdé jövetének okát; székkel kívánt neki szol
gálni, de már nem állhatott talpára. 0  felébredt — ’s 
ez volt betegségének második eszméleti-szaka , mellyel 
egy héttel ezelőtt megjövendölt.— Gyengeségének okát 
tudakozá az orvostól; bámulá a’ berajzolt falakat, csu- 
dálkozék az erős pézsma-szagon — mit sem tudván a’ 
történtekről.— A’ hallás’érzéke lassankint a’ magasz- 
taltság’ olly nagy fokára lépett, hogy előtte sem fen- 
szóval beszélni, sem az ajtót bezárni, sem körülte jár
kálni nem lehetett; neki legkisebb susogás álgyulövés-_ 
nek tetszett ’s legkisebb csengés toronybeli harangozás- 
uak; a’ faloufüggő órát ütése miatt cl kellett a’ szobá
ból vinni. Igen csudálta a’villanygépelyt, ’s akará tud
ni : mire használják; mondotta, hogy a prof. urat meg- 
kéreudi, magyarázza-megazt neki; azelőtt pedig, mi
dőn villanyoztatta magát, mindig maga készítette-el, 
sőt még azt is meghatározta, hányszor forgassák-meg 
az üvegkarikát. Hét órakor ismét háborgott; ereje nőtt 
— ’s az eszméleti szaknak vége lön.

Qí'cge hűvel hetik-')

ISodsier"1 barlangjai.
Látom, az ő s z ,  a’ komor évszak, fejét nyuga

lomra mint hajtja-le; csak néhány kellemes nap van 
hátra még. A’ nap felhőkön keresztül lüvelli bágyadt 
sugárit, mint egy szép hölgy, ki kezeivel elrejtvén sze
meit, újain által pillong felénk. lm a’ té l  következik; 
a ’ fagynak , esőnek és hónak hosszú uradalma. Most 
még tánczol Jóuia’ leánya a’ guitarre’ zengeméuyi mel
lett ’s rejtélyes susongásiuál a’ hullámoknak, mellyek 
haltyúfejér lábait locsolják; ’s a’ tenger’ szigetei folma- 
gasulnak, hogy őt uézdeljék. A’ smyrnai hölgyek’ 
azúrkék szemei, illatos kerteik’ ezerszinü virágai, a’ 
fiatal göröguök’ lobogó fátyol-övei, szellőben lengő arany 
hajfürteik, homályos kupreszek, zöldelő szántóföldek s 
szőlők, folyók, dombok ’s kéklő bérezek, — világo
sítják utamat, körülillatozuak engem, ’s erősítik sze
mem', földerítik láthatárom’; ’s te Égi terjeszd ki még 
egyszer sátorodat fejem fölött védöleg, ’s leplezd-föl 
még egyszer előttem napjaid’ féuyét ’s éjjelid’ pompá
ját! -------Elbeszélni azt, mit vándorlásunkban láttunk,
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nem annyi é , mint ugyanazon utat még egyszer meg
tenni ; mint ugyanazon napon magunkat még egyszer 
melengetni? A’ távoliét uj tárgyakat bájol élőnkbe, 
mellyeket a’ meglepetés ’s újság’ benyomása tőlünk el
von t.— Én tehát kirándulásomat Homer’barlangjai felé új
ra megkezdem.

Natchio m:nket 4 órakor reggel költe-fel. 0 e’ na
pon legjobb ruháit ölté magára; kifente sörtésfogát, 
inelly ma igen fényes volt, ’s egy tiszteletrekésztö bun
kósbottal fegyverkezék. „Andiano , — kiálta — fa gi- 
orne, hi alions, signori, a’ lagrotte d’ Homere!“ Egy 
pillanat alatt készek valónk ; miközben Natchio bennün
ket segíte 's komornyikul ajánlkozók, ’s midőn minden 
rendben vala, előttünk ballagott, bunkóját egy vezér- 
dobos gyanánt forgatván. Átmenetik a’ város’ néhány 
utczáin, mellyek ez órában élettelenek , puszták's csön
desek valának; csak itt ott akadánk néhány kóbor ku
tyára , mellyeket Natchio tőlünk illő távolságban tarta. 
— A’ kikötőben naszádot bérlénk, ’s a’ Smyrnától éj
szakra fekvő révpart felé eveztünk. Közel egy folyam’ 
ágyához , mellyuek vize a’ tengerbe szakad, ’s Mi!e- 
susuak tartatik, kelénk partra ; e’pillanatban a'folyam’ 
ágya száraz volt, kövecses és terméketlen ; az Ilomer’- 
barlangihoz vezetett; de mivel sok kanyarulattal bír, 
más egyenesb utat választónk ; csak hogy a’ folyamot 
időnkint ismét fellelök, ’s már messziről rá ismertünk 
tömérdek rózsáirul, mellyek ágyát borítják. Az u t , mel
lyen haladtunk, gyümölcsdús cseresnye, füge-’s szőlő- 
fákkal vala beszegve ; a’ görög pórok uőjeikkel épen 
mezei munkájokra siettek. A’ tájzat vidorabb ’s eleve
nebb kezde lenni ’s Natchio nem mulasztó el a’ mellet
tünk elmenöket köszöntem, ’s néhány kérdést intézni 
hozzájok. Miután két óráig haladtunk, diadalmi menet
tel vonulónk B o u r n a b a t  nevű helységbe, Natchio 
előlépte alatt.— B o u r n a b a t  csinos falu Smyrna’ tá
jékán ; a’ sinyrnaiak úgy mennek Bouruabatba, mint mi 
St. Cloud, Vincennes, Montmorency, vagy St. Ger- 
maiu-be, a’ gőzösöket *s vasutakat leszámítván. Az 
ember oda gyalog, lóháton, vagy jól-nyergelt’s kan
tárzott szép szamarakon zarándokuskodhatik; nősze
mélyek többnyire ez utolsókat választják. Mindegyik, 
Sinyrnábau megtelepült, európai kereskedőnek van me- 
zeilaka Bournabat-ban; az év’ szebb szakában estenkiut 
oda sétálnak, ’s ott töltik az év"néhány hónapját. Egy
szersmind menedékhelyül szolgál a’ döghalál’ pusztítá
sai alatt; a’ frankok elhagyják ekkor Smyrnát, magu
kat ellátják hat hónapi élelemmel, ’s a’ ragály’ egész 
ideje alatt elszigetelve ’s zárkózva tartózkodnak. A’ 
falu török ’s görög-házak’ tömegéből áll; a’ mezei há
zak mindenfelé elszórtan feküsznek. — Mielőtt a’ falu
ba léptünk, megpihenni akarónk egy csinos mezeilak- 
nak ajtó-előtti padján; előre megmondák, hogy e’ föl
dön egy lépést sem teendünk a' nélkül, hogy egy Gra- 
tziára, vagy újabb meglepő szépségre, akadjunk. ’S úgy 
is történt. Egy fiatal leányka jött élénkbe, szép, mint 
mindnyájan; azonfelül még a’ mezei élet'nyers eleven 
színével fairt, t. i. a' bőrnek azon fényével, inellyet csak 
á  nap’ sugárai adhatnak , — az egészség’s erő’ színé
vel , melly a’ város’ lakóéinál többnyire hiányzik; ’s e’ 
mellett a’ vidor ifjúság' minden báj-ingerével. A' le
ányka minket élénk figyelemmel szemlélgete, ’s kétség
kívül vára, hogy őt megszólítsuk. Natchio nevünkben 
kérte őt, engedné meg, hogy a’ mezei házba léphessünk 
auuak megtekintése végett. „Várjon ön — felelt a’ le
ányka — majd tudakozódom.“ Egy zerge’ könnyűségé
vel iramlott most tova, ’s nem sokára visszatért, hogy 
minket a’ házba vezessen. A’ ház igen tiszta ’s jó kar-

ban volt , a’ kert árnyékkal ’s vízzel kinálkozék , a’ ház’ 
belseje kényelemmel birt; min senki sem fo°- csudálkoz- 
m, ha megtudja, hogy a ház angolé. Mi azonban 
legtöbbet eit, az e fatal smyrnai hölgy vala, ki tüu- 
derlanyok s nymphekre emlékeztetvén , a’ ház’ szolo-í- 
latjaban állt’s abban tisztelkedék; nekünk annak legki
sebb zugát is megmutatván. Nekünk mindent látni ’s 
csudái ni kel Je; ’s hogy is ne találtunk volna mindent 
szépnek illy ezerelemremcJtó kecses kalauznő mel
lett? —

Mi e’ házat sajnálkozva hagyok el, tudván, hogy 
e’ kecses igéző jelenést először ’s utólszor láttuk; ”a’ 
leányzó’ pillanatiban is volt valami e’ fájdalmas érze
lemből. E’ virág szépítui 's körülillatozni fogja a’ ma
gányt, mitsem tudva azon varázsról, inellyet magábul 
kilehel. Talán jól vau ez így? Itt legalább szépsége nem 
szeplősül, ’s nem bocsáttatik árúba ; itt ő felserdül báj- 
kellemébeu ’s egyszerűségében, szűz nymphe gyanánt, 
ki lomb-borította barlangokban’s márvány-medrek’ tiszta 
kristályvizében lakik. Nemcsak egy utazó fog megál- 
lani , hogy őt lássa , ’s eltörülhetlen emlékét hordozza 
szivében! Talán isten e’ puszta magányba ülteté öt, 
mint egyes liliomot, hogy müvei’ dicsőségét hirdesse, 
melly minden helyen ’s minden országban szemünkbe 
ötlik ; mert hol a’ szépség létezik, ott te is jelen vagy 
Isten! Ki tudja, valljon e' fiatal leány nem fiatalanya 
é most! Egy görög férfi, ki őt szereti, kétségkívül már 
nejéül vette; e’ pillanatban talán szép gyermek fekszik 
emlőjén, vagy lombokbul készült ágyra fekteti azt két 
élőfa között, dalolva 's gyermekét altatva, mint azt 
már annyiszor láttam. E’ fiatal leányka további vándor
lásunkra egy 8zomor-éde8 melancholia' fátyolát borító. 
— Mi a’ faluban tovább haladónk ’s néhány pillanatig 
egy szép mecset előtt állapodunk meg; az udvarban 
figyelmünket egy iszonyú platánfa vonó magáim, mellyuek 
törzsökét három ember alig volt képes körülölelni. Ezen 
kora által szent fa gólyafészkekkel vala elborítva. A’ 
mérhetlen nagyságú fa, mellyen a’ fejértollazatu ma
darak ide ’s tova repkedtek, igen szép hatással birt; 
a’ gólya a’ muselmanoknál nagy tiszteletben áll; ’s igy 
tehát e’ fa is koránálfogvást ’s ama’ hely végett, hol 
álla, ’s mint lak 's menedékhely, inellyet e' szent ma
daraknak nyujta, tiszteletben tartaték. Midőn néhány 
utczán átmenőnk, több csoport törököt vevénk észre 
elernyedt képekkel, lomhán tova csoszogni; másokat a’ 
kávéházak’ ajtaja előtti padokon legugyorgva ülni, azon 
felmagasztaltság’ jeleivel, inellyet a’ mákony (opium) 
okoz. S valóban értésünkre e.sék , hogy Bournabatbau 
igen sok mákonyi fogyasztanak, ’s hogy sokan azért 
vonultak vissza a’ faluba, hogy e’ kedveuez szenvedé
lyüknek kényszeriut áldozhassanak. — Már a’ platán 
alatt látánk néhány törököt, kik félálomba, merülve in
gatag testtel, elörenyúlt fejjel, könnyező szemekkel’s 
gépely-gyanáuí mozgatott ajkakkal b .Magának tova ; 
lépésük nesztelen volt; árnyakhoz hasonlítónak ők , mel- 
lyek rém-alakok gyanánt huzódnak-el. A’ reggelizés’ 
ideje elérkezék; éhünkről érzők az t , melly vándorlá
sunk által jóval uövekedék; különösen Natchio panasz- 
kodék , ’s a’ helység’ vendégházába vezete bennünket. 
Kénytelenek vagyunk Bournabat becsületére megvalla- 
u i , hogy igen jeles reggelit kaptunk, jó cotteletteket, 
finom auchoví-kat, becsinált fügéket, felséges smyrnai 
dinnyéket, mellyek legalább is valának olly jók, mint 
a’ Párisbau termettek; mit egy párisi nehezen fogna 
hinni, — 's isten tudja mit még; ezenkívül igen 
jó bort, melly Retimoban , Kreta’ szigetén termett, ’s 
ugyanazon borbul is , mellyel Jupitert mint gyermeket
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szoptatták; e’ bort nekünk Iíe'rcia nr a’ franczia követség’ 
tolmácsa nagy buzgalommal ajánlía. E’ vendégfogadó
ban egy fiatal angollal találkozánk, ki egy idő óta 
Bournabat-bau magányosan é lt, senkit sem láta, ’s be- 
zárkozék , hogy a’ holt nyelveket tanulja. Ez nekünk 
elég eredeti gondolatnak látszék , de nemigen egy an
golra nézve. Egyetlen társasága a’grammatikák s szó
tárok valának ; egyébiránt e’ fiatal ember igen szere
tetreméltó vala , ’s szép arczával igen finom magavise
letét egycsite.

Végre elhagyók Bournabat falut keleti részén ; ’s in
nen éjszakkeleti irányban indultunk. Miután száraz lábbal 
a’ falu-melletti folyón átmeuénk , két óráig száraz hanga- 
fű ’s vaddombok közt vandorlank, csak ittamott akadva 
pásztorokra, ’s néhány kecskére , mcllyek a’ sziklauyi- 
ladékok közt gyéren-termett füvet rágdalák. A’ hőség 
tikkasztó vala, ’s a’ derék Natchio nélkül, ki számos 
balgasága mellett is sok jó ötlettel bírt, ’s a’ félig vizzel 
’s félig lakival töltött kobak nélkül, mellyel magát el
látni elég gondos volt, úgy hiszem a’ szomjúság miatt 
elepedtünk volna. — E’ terhes ösvényt végre elhagyók, 
’s szemeink kárpótlást nyertek. Egy völgybe léptünk, 
inellyet sűrű fák borfiának, ’s egy csudásau kanyargó 
patak öntözött. Miután szemünk egy ideig e’ szép táj— 
zaton álmélkodva merengett, melly különösen azon két 
domb’ ellentisége á lta l, mellyek közé szorítva volt, Ion 
nagyszerűvé , ’s melly dombok’ egyike a’ legdúsabb nö
vényzettel h irt; másika ellenben sziklás műveletlen ’s 
kopár volt; a’ vizet látván’s csörgedezni hallván , vágy 
ébredt bennünkszomjuukat oltani, azon pataknál, melly 
a’ völgyön kérésziül emlék. E’ forrás a’ völgy’ végén 
vala egy platánfa’ hüves árnyékában ’s a’ viz jó és fris. 
Ez egy csöndes és néma nyugalom’ pillanatja volt olly 
ítélvén, melly mindenütt Honiéira emlékeztetett. A’ köl
tészet’ atyjának nevét susogja itt a’ gyöngéd szellő a’ 
fák’ lombjai közt; az ö nevét mormolja a’ csörgeteg; 
az ő nevét viszhangoztatja a’ föld'gyomra ; az ö nevét 
Írják az ég’csillagai titkon az ég’boltozatára. — Ezen 
olly krisztálytiszta , csöndes forrás , télen erőszakos szi
laj folyammá dagad ; a’ föld körültünk pusztító hatal
mának nyomait hordozá, mély árkokat ’s repedéseket 
lehete látni rajta, ’s Iedült fákat, mellyek a' két part 
közt természetes hidakat képeztek. Egy meredek szik
lás gyalogút vezetett minket Homér’barlangihoz ; e’ hí
res barlangok tulajdoukép nem egyebek három lyuknál
v. nyiladéknál; egjik a’ másiktul csak néhány lépésnyi 
távolságban } én részemről féltem , hogy egyikében vad
állatra bukkanok. Bennük sem fris kristályforrásokat, 
sem borostyánnal fodrozott falakat, sem hűves mohot nem 
találhatni, mellyen az ember kiuyughatnék; kétségkí
vül máskép volt ez akkor, midőn az isteni ősz azokat 
látogatá; de azóta a’ nymphek 's najászok, távollétét gyá
szolva , e" helyeket kerülik ’s a’ puszták’ uemtőjéuek 
engedték által. A’ barlang előtt egy kis tér, mellyen 
a’ kecskepásztorok kinyugoszuak, uralkodik a’völgyön 
körülbelül 60 lábnyi magasrul; a’ barlangok egy szírt 
által képezvék, mellyre mi szűk, még kecskéknek is 
veszélyes, utón másztunk-föl; de ha az ember egyszer 
feljutott, a’ tájzat az elragadtatott szem előtt egész 
mérhetleuségébeu fejlődik-ki. Natchio izzadían követe 
minket ’s meg nem foghatá, mint fáradhatni annyit né
hány szikla’ megláthassa miatt. Homer" barlangja — 
mondáé — csak ollyan , miutbármelly fai kasbarlang. —

'Vaunak emberek, kik a’ cast-ok’ indiai rendszerét 
hitethetnék el velünk. Natchio, a’ görög, nem tudta, 
ki volt Homer; képtelen volt legkisebb világot is nyúj

tani, vagy visszalövelui; mellette vak jószívűsége har- 
czolt ’s természeti ösztöne a’ hűség- ’s engedelmesség
nek olly lények iránt, kik felől érzé , hogy feusőbb ter
mészetűek. A’ szó nála lelketlen hang volt; ö csak je
lek ’s fejbiczentések által beszélt. — A’ szírt’ ormán 
egy sziklába vésett sir találtatik, födél nélkül; meg
próbáltuk: valljon szolgálhatua-é halotti ágyul! körül
belül 6 lábnyi hosszú volt; ’s egész kényelemmel fek- 
hettünk volna benne. Nem tudhatni, ki’ számára ’s ki 
által vágatott e’síremlék, melly most üres ’s emberi te- 
temek’hamváuak’s csontoknak legkisebb maradváuyit sem 
zárja. Natchio kérdezé: valljon itt nyugvék e’ Homer? 
’s azon észrevételt tévé, hogy a’ nyughely pamlag nél
kül kissé kemény.— Most ismét leszállánk a’ völgybe, 
hőség’s fáradságául lankadtau, ’s a’ patak’ partján ár
nyékosfák alattelszenderülénk. Álmunkban, nrut kön
nyen gondolhatni, Homer jelent előttünk meg: a z ö s z -  
n e k ezüst szakálla volt ’s hélhúru lyrát tarta kezében ; 
az egész olymp követte őt ’s az istenek, istennők, fél
istenek ’s héroszok fölkiáltának: „Mi vagyunk a’ hal
hatatlanokig ’S mig az isteni költőt környezők, azt 
mondák: „0  az , ki nekünk halhatatlanságot nyujta !“ 
’S a’ költő’ fejét dicsfény sugárzá körül, ’s újai alatt 
megzendült a’ hét h ú r, ’s emberi lélek gyanánt szóla. 
Midőn felébredünk, a’ tikkasztó hőség kissé enyhült; 
mi ugyanazon utón térünk vissza.- 5 órakor ismét Bour- 
nabatban valánk. Menetközben egy pillanatét vetünk azon 
mezei házra ’s padra, hol ma reggel ültünk. A’ fiatal 
görög leányzó nem álla ekkor ajtajánál. Hét órakor a’ 
karavánok’ hidján keresztül, visszaérkezünk Smyruába. 
Haza érvén mindenki bágyadtan dűlt ágyára, másnap 
reggel csak néhány órával napkelte után hagyók-el azt. 
Ez igen is megbocsátható volt: miután tiz egész órát 
por ’s sziklák közt töltünk, ’s lábaink sebekkel valának 
elborítva. Natchio maga sem volt a’ felkelésben ma für
gébb, mint mi. (II. B. II.) Muchik József.

E l e g y t á r .
N a g y  v a d á s z a t .  I. Ferencz császár Í758dik 

évben Kolloredo bg' uradalmaiban Csehországban nagy 
vadászatot tarta, mellynek csak 18 nap múlva szakadt 
vége. A’ vadászok’ száma 23 volt ’s közöttük 3 her- 
czegasszony is. Összesen 47,950 darab vad lövetek; 
névszerint: 19 szarvas, 77 őz, 10 róka, 18,243 
nyúl, 19,545 fogolymadár, 9499 fáczány, 114 pa
csirta, 353 für, ’s a’ t. A’ császár 9789 lövést tőn, 
húga pedig, lotharingiai Sarolta hgasszony 91i0et. 
Összesen 116,209 lövés történt. £A—r.)

Nagy P é t e r ,  orosz czár Sz. Pétervár' építtetésé
re 150,000 munkást gyüjtetett-össze. Ezen építés né
mileg hasonlított a’ babylouiai torony-épiféshez. A’mun
kások 12 különböző nyelven beszéltek. Egykor a’ mun
kások közt ragályos nyavalya ütött-ki, mellynek mint
egy 1 2,000 ember esett áldozatúl. Midőn a’ czári bi
rodalom’ fővárosa felépült, a’ 150,000 muukás közül 
még csak 30,000 vala életben.

R e j t e t t s z ó .
2654. Nagy hasznomért engem minden vadász szeret.

456. Így tesz, a’ ki eszik szalonnát ’s kenyeret,
5423 A’ Duna is íg y , ha A’ize bö ’s zavaros ,

— Ék nélkül vagyok két jeles ó ’s uj város.
123. Megvonva: háztetőn lakom tél’ közepén,
54. Bakancs- és czipébe’ fürgén csúszkálok én.
56. Anyámnak méhéböl tavaszkor jövök-ki.

34562. Ha vásáron vagyok, ritkán vesz valaki.
123456. Egészem magával hordja minden gavar,

Jóllehet hol német vagyok , és hol magyar.
rém es J uh.

Szerkeszti H elm eczy. — Nyomtatja T rattner-K árolyi úri utcza 6 1 * .
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Költemények.
TITKOS BÚ.

Kérdik pajtásaim:
Kedvetlen mért vagyok,
’S ünnepnapon velők 
Miért nem vigadok?

De én nagy búm’ okát 
Nekik fel nem fedem ,
Jó kedvet ők úgy is 
Nem adhatnak nekem.

De hogyha kérdene 
A z , a’ kit gondolok ,
Ah ! ekkor már tovább 
Hallgatni nem tudok.

A’ szőke lány előtt 
Kitárnám keblemet ,
Hozzá igy szólanék:
„Te kinzasz engemct!*‘

KIS LKÁXY.
Midőn kicsiny valék ,
Küldöttéi jó anyám!
Hogy társaim között 
Az utczán játszanám.

Mióta felnövők,
Majd hogy meg nem szakad 
Az'utczaért szivem,
’S kimennem nem szabad.

Mért tiltod most nekem 
Az utczát, jó anyám!
Hisz ott olly nyájasan 
Ncz minden szem reám !

Speli/kú Gáspár.

Vázlatok Nagyváradról.
Az előítéletek, — ezen hatalmas bilincsei a’ va

ló ismereteknek ’s keblünk' tiszta érzelminek, — az 
igájok alá került tárgyakat sötét homályba rejtve ismer
tetik velünk meg akkor is, midőn azokat a’ vi r a 
ti á s’ ünnepélyes sugárai már diadalmas hajnallá vál
toztatók. Midőn ezelőtt négy évvel egyik barátom
N . V á r a d o t  megismertető velem, le- vagy is gúny
írásával, egyedül azt találta érdekesnek, hogy e’ vá
rosnak nagy hétivásári vannak , mellynek térén az ezek
re csődülő oláhtömeg nedves időkben majd térdig lu- 
biczkol a’ sár-oczeáuban ; ’s hogy művészi köre is olly 
szűk, miszerint még mathematikai tekintetbeu is alig 
lehet 360 fokra méltányolni; nincs sem becsületes ven
déglője, sem kávéháza; csak néha jőnek holmi komé
diások — ’s a’ t . ; szóval: egy e u h u é e  magyar vá- 
lüS* Bosszaukodám hogy megcsalódtam e' városroli 
képzeletemben, ’s nem hitethetém-el magammal, mi
kép lehet illy nevezetes megyénknek főhelye, és ho
nánk’ e' részének fővárosa, gúuyolólag: magyar város. — 

Később helyzetem’ változtával időt nyertem Biharba 
leráudulhatni, vágyom pedig annál nagyobb volt, mivel 
épen N-várad az , melly egy ig-en kedves nagybátyámat

rejti kebleben. Az idoszülte alkalmat vágyom uj határ- 
zattal fogadá, ’s én egy kellemes kis társaságban Vá
rad felé utaztam. Feszült figyelemmel vártam azon per- 
cze t, melly e’ város első szemléjénél barátom’ múltkori 
leírását, vagy csalatkozott képzeletem’ elébbi vonalait 
igazolja. Utazásunk’harmadik reggelén mára’ nap ész
revehető magasra jutván látkörünktöl Játszi sugárlt he- 
vitökké változtatta , midőn távolabbi ul egy ház-halmazt 
szemléltem-meg. Nyugatról jővén, a’ városnak ezen 
része tűnt szemembe; nevezetesen a’ várostól egészen 
elkülönzött székesegyház , kath. püspök’, kanonokok’ ,
’s pap-növendékek’ lakjaival, mellyek a’középett emel
kedő kéttornyú egyház’ roppant falait három részi ül kör
nyezve mintegy őrizni láttatnak. Kevéssé bentebb már 
látszának a’ házak’ sorai, ’s egyik társam ezt Olaszá
nak állítá, mellyről Thuróczy igy szól: „De veteri il
lő Varadino exiguae modo supersunt reliquiae, abeunti- 
bus trans Crysium potioribus loci incolis , et in oppidum 
Olaszi colonias dueentibus, uovumque componentibus 
Varadiuum;“ honuét azt véltem, hogy ez tán neveze- 
tesb része N-váradnak , mit a’ föuíczák’ kövezete , a’ 
házak’ jóizlésü idomja , ’s az ablakokból sok helyen ki
nézegető kiváncsi alakocskák igazolni látszattak. Vé
leményemet tudat váltá-fel, miután tapasztalául, hogy 
többnyire minden hivatalbeli ember ’s privát uraság la
kást itt tart , részint tán azért, mivel itt a’ megyeház, 
részint pedig, mert a’ lég is némileg egészségesbmint 
a’ tul-városon, mellynek főleg egy része a’ szomszéd 
hegydombokbul kiömlő, ’s patak-alakban jelenő meleg 
bányavíz’ kigőzölgésinek van kitéve. A’ most érintett 
tul-város, mellyet a’ sebes Körös a’ közlekedésre állí
tott két fahíd’ oszlopai közt hempelygve Olaszitól el
választ, újvárosnak neveztetik, ’s véleményem szerint 
igen helyesen, mert a’ kaján sors’ mostoha csapásival 
újulva daczoluak. — Nemcsak a’ 16d. és 17d. száza
di török háborúk , ’s a’ pártütő Bocskayak’ dühe emész- 
ték meg fényét í,í‘3 , és azon fő intézeteket ’s házakat, 
mellyek létüket Thurzo Zsigmond püspök’nagylelkűsé
gének köszönhetők, mint írja Oláh in Hung. 1. 1. c. 
16. §. 2: hanem a’ vad sors dühös csapásit akkor sem 
szüut-meg éreztetni e’ város’ üldözött lakosival, midőn 
az uralkodók' viszonos sértéseik ’s ügyeiket nem mil
liók’ visszavouhatlau áldozatja, hanem hideg udvari okos
kodás is képes kiengesztelni ’s elitélni, ’s midőn a’ sok 
vérengzéstől elkeserült magyarok’ utódai is kitűzték 
a’ szent béke’ olajagát. Többször lön ug5 an N-vaiad a  ̂
lángok’, pedig vigyáztalanság áltál keletkezett lángok’ 
martalékává” de még sincs korkönyveiben olly gyá
szos ’s rettentő év, mint az 1836ki, mellynek I v á n  
haván a’ féktelenül dühöngő tűz a’ lakosok több évi fá
radozásinak minden gyümölcsét néhány nap alatt meg 
emésztő. — De ez rniud nem volt képes a’ munkás szor
galmú 's iparteljes polgárok’ szivét kétségbe ejteni , ha
nem szorgalmukat annyira feszítő, hogy e’ gyászos- 
emlékezetű pusztító lángok után a’ us megye, ’s más 
nagylelkű honfiak’ segélyéből e’ várost ismét újnak , 
szépen-épiilt házaira nézve pedig csinosnak is mond
hatni. Legnevezetesb benne a’ városház, melly tagas 
telkén jó ízléssel rendezett épületivel sok kényelmet 
ajánl a’ közönségnek. Egyfelől t. u uri-szállast nyújt 
számos utasnak is , másfelől igazságot szolgáltat a’ sár

ii1) Lásd Bethlen Far, Érd. történ. XIII. könyv.
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tetteknek. Az épület’ szögletén földszint igen csinos ’s 
nagyszerű kávéház diszlik, melly ékesen kifestve , ’s 
3 oszlopon nyugvó nyílt ajtókkal fogadja mulatnivágyó 
vendégeit, kikre az innen benyíló csinos ebédlőben áhí
tozva vár a’ parancshoz szokott piuczér, kik ámbár 
mind németek , de közvetlen uruk , a1 haszonbérlő t. i. 
bajuszos magyar. Epen a’ kávéház fölött az emeletben 
büszkélkedik az úgynevezett „R e d o u t e“-terem , mel
lékszobáival, melly minden tekintetben olly diszes’s 
izlésteljes, hogy csak a’ pestit ismeri maga fölött fel- 
ségesbnek országunkban; de méltányolák is nemcsak a’ 
városiak, hanem a’ külföldiek, sőt a’ szomszéd rokon 
megyeiek is elannyira, hogy az e’ teremi tánczvigal- 
makból mindig legnagyobb elégüléssel tért kiki vissza 
lakhelyére. Legérdekesb volt még is a’ lövész egyesü
leti idei tánczvigalom télhó 31kén. A’ terem jól-rende- 
zett fegyverekkel diszesitve , ’s számtalan sok gyertyá
val világítva szinte irigyelni látszott azon felséges tü
neményt, mellyel a’ falakon 600 színes lámpa karpit- 
idomban helyezve leggyönyörküdtetöbb szinragyogással 
élőnkbe varázsolt. Nem vagyok részrehajló , ha állítom, 
hogy e’ terem akkori diszílvényivel talán Becsben is ta
lált volna bámulókat. A’ közönség is olly számos’s olly 
szép volt, hogy illy sok szépet látni itt nagy ritkaság. 
Miért nem k»álthaték-fel Zampakint: ,,ők mind, mind 
enyimek.“ ! Mondhatom, dicső tarkaság volt, mellyben 
a’ főszerepeket vivék: az ártatlanság’ színe, melly a’ 
leánykákat, a’ szerelem’ szine, melly az asszonyokat 
ékesítő; voltak ezek kölcsönös vegyületben is, de a’ 
hűség’ színe csak csekély ékesitvényül szolgált. A’sok 
szép’ látásában egészen elmerülve állék, midőn előttem 
karöltve suhan el két angyali lény , kik játszi sylphek- 
ként kéjelegve csak néha veiének egyegy mosoly
gó pillanatot a’ nekik dúsan temjénző ifjakra. Elragad
tatva követém én is őket, kilétükről m’t sem tudván , 
csakugyan később egy követőjük, L. barátom, meg
mondó, hogy Békés megyéből Cs. kisasszonyok. — 
Ah mint irígylém Békésnek e’ dicső lényeket! milly 
vágygyal építettem volna Gyulán légvárakat! később lát
tam őket a’ casinoi utolsó vigalomban, és szóltam ve
lők; tapasztalam is egész elragadtatással e’ két lény
ben a’ remeklő természet mi rokonul fog kezet a’ kitű
nő miveltséggel.— Soha sem volt tán több társalkodá- 
si mozgalom városunkban , mint most egy idő óta , melly* 
nek Miklós- napkor volt dicséretes kezdője t. b. H. úr, 
egy finom Soirée - dansantc azaz tánczestvély kezd
vén meg a’ barátságosb lársaíkodást, a’ mi hetenkint 
minden csütörtökön híven tartott egész a’ farsang’ kez
detéig. A’ szombat- napokat illynemü vigalmakban él
veztük; mig a' farsang’ utolsó szombatja azt nem re- 
keszté, folyton a’ megye’ első alispánjánál, — minde
nütt legnagyobb vigság’s fény uralkodott. AdottH.bg is 
tanczvigalmat, mellyről elég azt mondanom , hogy iga
zan herczegi volt. A’ bihari casinoi egyesület is ada 
két tánczvigalmat ujdan erre kidiszesített ’s alkal
mazott teremében, mit csak akkor említenék, ha róla 
valaki mást, mint finomat, legczélszerübbet ’s növel
tet merne állítani. Már most a’tánezok ugyan megszűn
tek,  de vigalmaik’ nj forrása az előbbit pótolja , ué\ sze
rint a katonai-kara casinoi gyűléshez járult, hogy ő 
is lehessen tagja az egyesületnek, mirenézve az ezre
des hangászkarát ajánlotta, melly hetenkint hétfőn esti 
6 —8 óráig mulattatja az egyesület’ termébe gyűlt kö
zönséget. Adja a' magyarok’istene , hogy, mit a’ kö
zönség’ miveit lelke a felvilágosodásra ’s miveltségre 
áldoz, azt barátságos egyetértés’ ’s kölcsönös részvét’ 
gyöngyei ékítsék. Hrubovszhy Jáu.

A.at eperjesi tntignesi-álo m járó9 tö r
ténete.
(Vége.)

Jauuar’ 8kán a’ beteget meghagyása szerint vil- 
lanyozta az orvos, ’s midőn e’ műtétéinek csekély fo
ganatja lön: megmondá okát, t. i. hogy a’ nedves leve
gő elszelyeszti a’villanyt; maga igazítá-meg a’gépelyt 
’s rögtön sikerült« Délután M asszonysághoz ment 
el a’ lovakért; már azelőtt megjövendölte, hogy a’ lo
vaglásközben fel fog eszmélni ’s igen csudálkozni; a’ 
lovakat honu nem találván , érettük kühle ’s megmon
dotta , hol vannak , merre ’s mikor fognak eljőni. Az
alatt M * asszonyság őt magához hivatta fel, kinél több 
személy’ jelenlétében feleszmélt. Nem tudta, hol van, 
’s maga körül senkit sem ismert; félrelépett’s leült— egy 
szót sem szólván. — Azon kérdésre: miért lovagol? 
csak azt feleié, hogy azt orvosai rendelték. Néhány 
perez múlva ismét rendes álmába merült; azután szo
kása szerint lovagolt. Este színházban volt. Vacsorá
nál haragosan tekintett rá bizonyos személy, ’s a’bete
get tüstiut a’ legerősebb görcsök rohanák-meg, mellyc- 
keu végre erőt von, ’s felugorva ágyábul egy kést rán
tott elő ’s kínos életét átkozva magát átdöfni akará, ’s 
csak nagy erővel csilapithaták-le. Azután lábfürdőt 
rendelt magúnak öt font tölgyhéjból, ’s félfont széuavi- 
rágból. — Jau. Oké reánézve legcsendesebb nap volt, 
csak néhányszor tértek-meg fájdalmai, mellyeket mo- 
schuspor, cseppek ’s villanyozás enyhítettek. Délután 
szánozás-közben annyira megizzadt, hogy kénytelen 
volt villanyozással magát erősíteni. — Jan. I Okén raj
zolással foglaJkodék. Midőn délután az elküldött lovak 
miatt nem nyargalhatott; a ’ szabadban szaladgált, 
hogy, mintmondá, vérét mozgásba hozhassa. Visszatér
vén villanyozta magát, azután a’ kávéházba ment te- 
kézni, honnan visszatérvén, egyik jó barátjával, kit 
mindazáltal betegségében nem szenvedhetett, összeta- 
lálkozék. Midőn egész betegségét ez csak tettetésnek 
mondá, legkinzóbb görcsök száliák meg, úgy hogy éle
tét egészen megutálta ’s öt semmikép sem lehete csila- 
pítani. Tanácsiak neki, hogy villauyoztassar de még 
inkább az t, hogy magnetizáltassa magát; majd ismét 
kinálgaták moschusporral ’s cseppekkel, de ő mind ezen 
ajánlást növekedő haraggal velettc-meg. A’ megérke*- 
zett orvoshoz felkiáltott „én vagyok a’tettetett beteg!“ 
Türelmetlenségében felugrott az ágybul, a’ benlevöket 
majd egyik , majd másik szobába küldözgeíé , inig végre 
lerogyott. Ekkor az orvos egy kancsó jéghideg vízzel 
végig öntötte, mire magához tért; ruhát váltott ’s is
mét nyugott vaia.

Jan. 11 kén többször mondá, hogy, ha az orvos 
tegnap nem segít rajta , úgy most már egészen nyu
gott— azaz holt-r- volna. Az orvos előtt kinyilatkoztatta , 
hogy ő mondana egy gyógyszert használatára, ámde 
nem tudja megnevezni; végre vasfürdőt kívánt. Később 
mondá, hogy két csendes napja leend, de azután bá
rom annál nyugtalanabb fog következni; az orvoshoz 
fordult tehát illy szókkal : „az istenért! a’ természet’ 
kormányzójának nevében kérem, ne engedjen hazavin
ni — pedig igen fogok kívánkozni. — lía a’ halai nem 
győzhet a’ természeten, majd fogok én.“ Délelőtt raj
zolt, délután pedig lovagolni indult, de a’ lovászt hona 
nem találván , egyenesen orvosához ment el kérvén, hogy 
a lovat nyergeltesse m eg,’s az orvossal visszatért M.* 
asszonyság’ lovaihoz. Mialatt ezeket megnyergelték, 
beszélé a’ beteg, hogy életében egyszer lovagolt, t. i. 
Losonczon, hanem akkor is levettetvén, nagyon meg-
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sérült; hogy azóta igen félt a’ lovaktól, most azonban 
a1 legszilajahb mént is megzabolázuá. A1 keh elleu vi- 
zitökport ajánlott. Minthogy a’ hosszas várakozásnál 
kissé megfázott, elébb haza lovagolt, hol magát meg- 
villauyozván ismét elvágtatok A’ lovaglásközben sze
rencsétlensége volt, egy zsidóval — egy véleménye 
szerint fekete lélekkel— találkoznia. O mondá, hogy 
lova megijedt — de talán ö maga ijedt meg ’s a’ za
bolát igen megrántotta — félreugrott a’ ló ’s egy ve
rembe esvén nyakig hóba sülyedt. 0 leugrani készült, 
hanem sarkantyúja fenakadván visszavettetett a’ nye
regbe, ’s erre olly szúrást adott a’lónak, hogy tüstint kiug
rott a’ veremből. Az utána nyargaló félénk lovászt biz
tatta , hogy rendbe hozza a’ lovat, ’s midőn azt meg
tette: szokott sebességgel hazafelé vágtatott. Este szín

házba ment.— Jan. 12kén nem lovagolt, hanem gyak
ran villanyozta magát; gyomrárul panaszkodék. Alko
nyaikor meglátogatta orvosának nőjét, ’s egy rajzola
tot uyujta neki emlékül; vissza a’ város’ falai körül sza
ladod, hogy minden kedvetlen találkozást kikerüljön.— 
Januar 13kán igen komoly volt. Esdeklett orvosának, 
kérje el számára a’ lovakat, mert neki már nem adják. 
Azután kilovagolt, de csakhamar visszatért. — Ezen 
két napja csöndes volt; hanem — a’ mint megjövendö
lő — most következek a’ három nyugtalan ; mert jan. 
14kén megérkeztek szüléji. A nyja's auyabátyja jöttek 
érte ; amaz , vonakodván egyszerre megpillantani keser- 
édcs fiát, leszállóit a’ szekérről; imez pedig egyene
sen a’ beteghez hajtatott, ki alig pillantván meg az ab
lakon , — minthogy minden átmenőt szemmel tartott, 
— a’ szekeret: tüstiut elibeszaladt ’s örveudett, hogy 
anyja is megérkezett. így indulatai felhevülvén, kérte 
az orvost, rendelje meg a’ lovakat, mert lovagolnia 
kell. Egyenesen B. ur’ háza felé nyargalt, hol anyja 
megszállott, ’s épen azon szoba’ ablakánál állott m eg, 
mellyben anyja vo lt; azt kikiáltá ’s a’ könnyezve kijövőre 
tüzes pillanatot vetvén,sarkantyút ada lovának’s száguldó 
daliakiut eltűnt előle. így pillantó meg a’ messzeföld- 
rül érkezett anya szépreményü fiát, azt legbetegebb ál
lapotban, nem ágyban találván. M * - né háza előtt, ki 
szives volt lovait mindig oda engedni, vágtatván e l , 
felhivatott a’ beteg lovag. Az asszonyság nyájasan kér
dezgető , nem örvend é szüléji’ eljöttén ? A’ beteg ko
molyan feleié : „Ön nem ezért hivatott engem föl, ha
nem azért, mivel félti lovait.“ ’S az asszony megvallá 
az odaérkezett orvosnak, hogy azokat valóban féltette. 
Midőn anyja őt meglátogató lakában, gazdasszonyához 
vezeté fia öt, mondván „anyám! ez-az én anyám, ő 
kétszer menté-meg éltemet.“ Azután az orvos’ lárado- 
zásit köszöné, hogy olly híven ’s szorgalmasan járt el 
dolgában , ’s hogy életét egyszer megmentette. — Vo
nakodott szüléivel hazautazni, ’s a’ mellett maradott, 
mire az orvos urat azelőtt kérte ; végre azonban vál
tozván állapotja, elhatározd az eltávozást azon feltét 
alatt, ha neki különös száuat fogadanduak. Csakugyan 
harmadnapra magával vivé anyja, kinek minden remé
nye füstbe szállt ’s egyedül abban bizolt még, hogy ta- 
láu a’ helyváltoztatás segítend rajta.

Egy barátja kiséré öt hazájába, ki visszatérvén 
beszélé , hogy — a’ kassai hegyen háborogui kezdett, 
azután csendesen utazott, ’s csak llosnyón egy régi ba
rátjával - találkozása gerjesztő föl erőszakos fájdalmit, 
mellyek villanyoztatásra kényszerítők; ’s ismét Besz- 
terczebáuyán , midőn több ismerőse látogatá-meg , kez
dők gyötrcni a’ görcsök ; áltáljában azon hirt hozd, 
hogy egészsége láthatólag javult, mit talán a’ rázásnak 
tulajdoníthatni. —

•. ,.ltE “ őszinte , s lehetsegig hű elöadásombul kivi- 
lag k , hogy e ritka betegségben, melly tapasztalás 
szerint a serdultseg’ korában szokott kifejleui a’ tel
jes epsegben levő ifjúság’ valódi eszinéji uralkodónak; 
nevezetesen a’ hit, honszeretet ’s szépmüvészet fönsé- 
geseu özönle el tiszta keblét. Az isten iránti mély tisz
telet , akaratjábaui bizodalom ’s megnyugvás csudásan 
mutatkozek ; — istene volt a’ természet’ lelke._ Kirá
lyát, mint hazája’ boldogítóját, hálás kebellel tiszteié 
annak boldogságot ?s ez által hazájának is kívánván, ’s 
igy a’ tiszta honszeretet alárendelve tűnt elő a’ felség
tiszteletnek. Lelkében az aesthetikai szépség’mindeu ága
zatja kifejlődvén, enyhítője volt minden jó-indulat, kín
zója minden rósz szív; irigység, hitetlenség, tunyaság, 
bárdolatlauság, sorvadó egészség , kin-okozóiag feke
te lelkekkint jelentek meg mély látása előtt. A* festé
szet’ ’s költészet’ gyönyörű ideái özönlők el bájos keb
lé t ; főtárgyokul, a’ fen említetteken kívül, a’ viruló, 
ifjúi kebelhez illő tiszta szerelem szövögetvén a’ hall
gatókat bájoló zenébe. — Hogy e’ betegség mágnesi 
álom , leginkább onnan tetszik-meg , mivel a’ beteg csu
dálatosán magamagát orvosid , kínját jóval előre megér
ző; számtalan, másoktul nem érezhető , benyomást fel
fogott, ’s igy távol-történteket érzett, ’s különössége
ket beszélt; mindazáltal nem mind igaz , a’ mit mondott; 
p. o. a’ mit Selmeczen gróf S-ről beszélt, ’s átalában 
csak az látszik igaznak lenni, a’ mi nem igen távol 
vala tőle, ’s a’ mi némi benyomást okozhatott rá. Én 
azonban mindent feljegyeztem, hogy hitessék jóslásai
nak mivolta ; ha tudtomra esett mondásának valósága , 
azt hozzá tettem. — Egyébiránt a’ betegség’ eredetét 
’s természetét leírni nem czéloin — mert az nem ide 
’s nem is hozzám tartozik; — én csak a' tüneményt, 
inikép azt érzékeim felfoghatók , ügyekeztem előter
jeszteni. Egy különös — alkalmasint magyar 's német 
nyelvű — munkán, mellyben a’ beteg’ néhány rajzola
ta is u.őre fog metszetni, dolgozik t. Sárosy orvos ur; 
azt azonban csak a’ betegség’ végső eltűnte után bo- 
csáthataudja közre. — Még azokra nézve egy szót, 
kik ezen közlést talán ártalmasnak mondogatják. Én itt 
nem a’ beteget, hanem a’ betegséget közlöm; azt azon
ban ideában valókint nem festhetvén, kénytelen valék 
a’ személyt is megnevezni. Tehát a’közlésiéi jogotnem 
is érintve, csak azt állítom, hogy az a’ beteg’ jöven
dőjének semmikép nem árthat , mert helyreállván döb
beni egészsége , ismét alkalmas lehet mindenre. De ha 
teszem ártandua is boldogúlhatásának ezen közludomás: 
higye el minden érette aggódó, kik őt ismerték, vagy 
ismerendik, hogy ők megfognák ezt a’ nélkül is tudni. 
Végre — rá nézve — nem szégyenleni való az, mi 
olly igeit emberi! Eperjesen február lOkén 1S‘J9.

Közli. Benczúr János.

A  J P o X g á r i s o d á s r ő l ,

Az ember, életmüvezeíénél (Organisation fogvást 
társaságos lény; gyöngesége’s lassú fejlődése öt csa
lád-életre határozta. Ez a’ status’ csirája ; czéljainak 
egyenlőknek kell lenniük. A’ státus’ hivatása tehát nem 
egyéb, mint p o l g á r o s o d á s .  Ez a’ társas szövetsé
gek’ minden törekvéseinek czélja ; azon czél, mellyhez 
minket a’ dolgok’ természetes kifejlődésének folyamatja 
vezet, ’s hova a’ legdurvább népek is ön tudtok nélkül, 
csupa ösztönből húzódnak; mert minden társasági álla
pot’ javítása ’s az egyes emberek’ tökéletesülése által 
ezen utón haladunk előre. — A' polgárisodás’ köre er
kölcsi ’s anyagi. Vallásos törekvés, embersz.eretet, ala-
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csouy érdekek’ megvetése, a’jog ’s igazság’ uralkodá
sa, politikai szabadság, tudomány' munkálkodása, mű
vészet’remekei, társas-élet’ élvezetei, nemzeti gazdag
ság ’s annak igazságos elosztása, ipar ’s kereskedés; 
szóval: az ész’ uralkodása a’ butaság ’s anyag felett: 
ezek im! az észbeli’s értelmi kifejlődés’következményei 
különféle irányiban ; ezek a’ polgárisodásiiak — az em
beriség’ e’ nagy hivatásának e’ földön — létrészei. So
kat hoztak már létre egyes nemzetek különféle irányok
ban ; de végtelen sok hátra vau még.

Európa lényegesen haladt előre’s a’ polgárisodás már 
lettdolog; illyeuuek látjuk azt a’ keresztyéuség előtti 
világban is. China-, India-, Aegyptus-, Görögország-’s 
Romának volt polgárisodása, de különböző a’ miénktől. 
Amaz egy népre ’s egy ország’ határai közé vala szo
rítva, a’ népeket hódításokra ösztönzé; az emberek’ 
egyenlőségét nem ismérte-el; a’ szolgaságot törvényes 
állapotnak ’s a’ munkát a’ szabad férfira nézve becste- 
leuítönek tartá. A’ hajdani polgárisodás’ legszebb fény- 
oldala a’ művészet volt; gyönyörű virágok nőttek ot t , 
ápoltatva a’ régiek’ derült ’s nyugalmas lényétől. Vala
mint mindennek , a’ mi emberi, úgy a’ régi világnak ’s 
polgárisodásiiak is csendült a’ halál’ órája. Jupiter’kor- 
mánypálczája kelté-törött; trónjának alapfalai ingadoz
tak , ’s végre ő maga is lebukván székérül, Krisztus 
mennyei sugárival világítá-meg Europa’ népeit. A’ ger
mánok a’ romai világot ellepék, ’s a’romai nyelv ’s művelt
ség eltűnt. A’ german ’s annak a’ romaivali-összekeve- 
résbül eredt ’s r o ma u i - n a k  neveztetett elem az uj 
polgárisodásiiak anyagul, a’ keresztyéuség pedig lelke
ül szolgált. Ez vonzá ’s köté-össze a’ külön nemzete
ket , kiknek hivatásuk volt az európai polgárisodáson 
munkálkodni.

Az olasz, élénk képzelőerejével nem érezvén az 
éghajlat’ súlyait, körülárasztva az ó-világ’ művészeti 
kincseivel, a’ művészeti kört feladatúi nyerte. Angol
ország, földjénél’s fekvésénél fogvást, a’világ’ gyára 
’s kereskedőháza (comptoir) históriai alapon oily iutéz- 
vényekkel v. institutiókkal bir , minőket népének gazdag
sága ’s bátorsága követel. — Németországa’ vallási re
formatio’ nagy munkáját eszközlé, ’s most a' tudomány’ 
kincseit hozza napfényre. — A’ francziáknak köszönjük 
a’ finomabb életmódot; ők most is a’ társas életben min
táéi , ’s nyelvük az európai nemzeteknek közbenjáróul 
szolgál.. . . Az ibériai (spanyol) félsziget, mellyet most 
ocsmány belviharok’s dühös polgári harczok szaggatnak , 
imuket hajdan a’ tul-atlanti világgal ismértetett-meg, 
’s még egykor, elvesztett erejét visszaszerezvén, Afri
kában nagy szerepet játszhatik. ’s a’ t.

Geographiai helyzeténél fogvást, a’ szláv nemzet 
egykor mint közbenjáró lépend-föl Európa’s Ázsia közt, 
’s műveltségűnk’ átvitetése által Ázsiába, a’ világpolgá- 
risodásnak előmozdítója leendhet. ’s a’ t. ’s a' t.

Trefurt Agosto/i.

E l e g y t á r .
S z e r e l e m  f é l t é s ’b o r z a s z t ó  p é l d á j a .  Il

dik Károly spanyol király’ uralkodása alatt dón Astor- 
gas marquis, titkon Osorio’ lakában egy csudaszépsé- 
gü nenibert szeretett. A marquisnö, midőn férjének ezen 
hűtlenségéről tudósíttaték, tüstiut néhányat! magával a’ 
kegyencznőhez ment ’s önkezeivel gyilkoIá-me°’ • a’ 
gyilokkal szivét kivájta, ’s fejét levágván vele hazatért, 
llonn a’ kegyenczuö’ szivét megsütvén, férjének étkiil

adá-fel. A* férj , ki mit sem tadott a’ törtéutekrül, azt 
szokott étvágygyal evé-meg. Másnap kérdezte a’ nő fér
jétől: „No’s doo Astorgas! a’tegnapi étek kedved sze
rint volt é elkészítve?-’ A’ férj „igen“uel válaszolt. 
„Elhiszem — viszonzá a’ nő — ’s nem is csudálom ; 
abban minden ízt feltalálhattál, minthogy az imádott ke- 
gyenczhölgyed’szívc volt.“ — ’S most hogy az eseményt 
bővebben felvilágosítsa, a’ kegyeneznö’ fejét hozá-elő, ’» 
dühösen gördíté azt az asztalnál ülő férj elibe. — Erre 
a’ marquisnö magát egy zárdába húzta; hol a’ féltés’ 
dühe miatt megörült.

B u r n ó t -  k e d v e l é s  P o r t u g á l i á b a n .  A’ 
portugálok minden rang, életkor-’s nemi-különbség nél
kül egyaránt kedvelik a’ burnótot. Egy pór-, vagy köa 
portugáli embernek misein kedvesb egy szippautat bur- 
notnál; ő azt drága kiucs gyanánt fogadja. Többek közt 
bizonyos utazó Lissabouban egy folyvást buruótert kiál
tozó koldust jegyez-meg; más felől egy koldusnál, ki 
karján tartott kis gyermekét burnóttal felesleg látta-e). 
A’ burnót-kedvelést tanúsítja még egy más eset is. IV- 
dik Alfons az Aineiral - ütközet után minden britt vi
tézt , kik mellette harczollak , két font burnóttal aján- 
dékozott-meg. Kérdés : valljon a’ britlek e’ szép aján
dékkal kielégítletvéu, egyéb kövctelcsikrül lemondot
tak é ?

H o s s z ú  ez  ím. Egy spanyol lovag, ki születé
sére nézve fejdelemhez hasonló, de különben igen 
szegény volt, többek közt éjjel egy frauezia faluba ér
kezett , hol csupán egy vendégház vala. A’ fogadós — 
már késő éj lévén — családostul nyugalomra tért , ’s 
az utazó alig birá őt hosszas zörgetés után is fölébresa- 
teui. Végre csak ugyan megnyílt az ablak’s a’ fogadós 
kérdező: ,,ki a z ? -  mire a' spanyol ulazó nagy gőggel 
hányta elibe nevét, mondván : „én don Juan Pedro, Her- 
mandez, Rodrigez de Villanova, malafrai gróf, sant- 
jagoi vezér és Alcantara’ fööi je vagyok.“ A’ fogadós, 
ki spanyolul nem értvén aztgondolá, hogy az elöszáin- 
lált czim-nevek alatt mindannyi vendég akar nála be
szállni, röviden így válaszolt: „igen sajnálom, hogy 
nem szolgálhatok ; csak egy üres szobám van, ez pedig 
az előszámlált uraknak úgy is tudom hogy kicsiny- ’S 
ezzel hétévé az ablakot. Közli lludrik Lajos.

É 1 d i ii l o r d  ’s a’ t ö r v é n y s z é k .  Egy ifjabb 
tanácsnok a’ skótziai főtörvényszékuél egykor azon nyi
latkozásra vetemült: hogy „ő i g e n i g e n c s u d á k -  
k o z i k  az imént hozott ítéleten.“ E’ kifejezést a’birák 
gúnyos megsértésnek tekintek; ’s a’ vétkes másnap a’ tör
vényszék’ sorompi elé idéztetett. Az ifjú tanácsnok félt 
a’ következéstől, ’s e’ miatt barátjához John Clerkhea 
(ki később Eldin névvel lépett a’ lordok’ sorábaj folya
modott tanácsért. Ez biztató öt, hogy csak íiyugudjék- 
meg, hisz majd fogja őt védelmezni.Midőn a’ vétkes meg
jelent, így szólt Eldin l.:„SajnáIom,hogy fiatal barátom an
nyira megfelejtkczett ’s a’ tisztes fötörvényszéket sértő 
kifejezéssel illette ; fiatal barátom igen bánja ezeu tet
tét, ’s éli reményiem, hogy Önök uraim azt t u d a t 
l a n s á g á n a k  fogják tulajdonítani. O t. i. azt mondó, 
hogy igen c s u d á 1 k o z i k a’ hozott ítéleten. 11a ő nem 
volna olly igen isméretlen azzal, a’ mi itt történik; ha 
Önöket uraim ő csak félig ismerné úgy, mint én, akkor 
bizonyosan s e m m i n  n e m fogna csudálkozui, a’ mi 
itt történik.-4 (A . . r .j

' A’ lGdik számú rejtettszó: N a d r á g .

Szerkeszti Melmcczy. — Nyomtatja T raftner-Ilárolyi nri utcza 612 .



Az egyesek’ vállalatai között kitünőleg első B. Ghil- 
lany Sándor’ intézete Szerednyén a’ gazdasági és kéz- 
művi kereset’ elősegélésére. Melly bár fenállása’ ideje 
óta, a’ számos megrendelés’ következtében kizárólag 
csak a’ Gall Lajos’ rendszerén épült szesz-égető műsze
rek’ készítésével foglalatoskodott, idővel munkálkodása’ 
körét mind inkább terjesztendő Mi hasznokat hajtanak 
ezen szeszégetők összeköttetésben a’ Gall Lajos’ kavarási 
módszerével, kitetszik onnan , hogy két év’lefolyása alatt 
ez intézetben harmincznál több műszer készíttetett, mei- 
lyek között legnagyobb a’ Bezdédeu Szabolcs várme
gyében részvényes társaság által állított ’s napjában 93 
köböl burgonyából 1300 itcze, 33 fokú szeszt égető 
műszer *). — Semmi ellenvetésünk a’ humanitás’ azon 
elve ellen, miként az emberi társaságban a’ részegítő 
italok’ mennyisége kevesbittessék: do hazánk mostani 
körülményeiben az ipar’ bármelly ágának virágzása csak 
örvendeztető lehet. — A’ közlő szerencsésnek érzené 
magát, ha sorai azoknak, kikhez intézvék , a’ czélra- 
sietésben ösztönül szolgálhatnának. Az egyetértés, ’s 
minden mellékes érdektől ment tiszta, szilárd akarat 
mindent tehetnek. Szerednyey.

JJng vármegye' szép törekvései.

Bár a’ történetek’ könyvébe tekintvén látjuk, hogy 
a’ nemzetek, mint több egyedbül (egymibül v. indivi
duumból) álló társaságok az egyes életmüségek’ válto
zási törvényének vettettek al á; mi miatt minden tár
saság ön keblében hordozza enyészetének magvait: még 
sem állíthatjuk, hogy annak hosszabb ideig tartó fenma- 
radására ’s tökéletesbítésére tett fáradozásaik hasztala
nok. Mert mint egyesekben az élet’ hamvadó tüzét a’ 
mesterség fölélesztheti: úgy többek’ törekvése , meg
szegvén az idő’ ’s természet’ korlátit, az elhanyatlott tár
saságot szebb létre idézheti. Elörohan az éjszaki szél, 
zúgó szárnyairól setét l'ergeteg dühöng le ; — egy pil
lanat , ’s a’ kert’ dísze , a’ remények közt ápolt virág, el- 
halványultan hever a’ földön: de az ég’ derültével a’ bölcs 
kertész fölemeli azt,  vagy újakat ültet, erősen hívén a’ 
jobb jövendőt. A’ Gondviselés ’s több lelkesek’ éjjeli 
nappali fáradozásaik által lett , hogy felderült reánk is 
a’ kor, mellyet, összehasonlítván a’ múlttal, a’ nemzet’ 
férfiasodó korának nevezhetnénk.

A’ sikerült példák által buzdíttatva ’s e’ gondola
toktól áthatottan síeltek tJug vmegye’ Rendei is mind 
együtt, mind külön e’ korban munkálódni. ’S jóllehet 
munkáikat a’ vállalat’ nagyszerűsége vagy a’ létesítés’ 
sebessége nein bélyegzik is , még is az iparnak félre- 
ismérhetlen jeleit hordozzák.— Közkívánat lett e’ me
gyében is, mint majd mindenütt az egész hazában, miként 
addig is , mig feuyítő törvényeink országos tanácsko
zás alá vétetvén megjobbittatnának, eszközöltessék, hogy 
vonakodó embertársinkkal emberi méltóságukhoz illőbb, 
’s a’ javítási czélnak inkább megfelelő módon bánjunk. 
E’ végre a’ megye’házához ragasztva dolgozóházak épít
tettek, mellyekben a’ raboskodók czélszerüeu foglal- 
kodtatván, nem leszen idejük vétkeket tanulni, ’s igy 
nem adatnak a’ társaságnak vissza erkölcsileg rosszabb 
állapotban , mint eddig — fájdalom ! többnyire történt. 
Ez intézet a’ jövő tavaszkor életbe lép. — Fő gondjo- 
kat fordították továbbáe’ megye’ Rendei, mennyiben e’ 
nagy munkát az adózó nép’ vállai bírják, uj országutak’ 
készítésére , és a’ készek’ jó karba ni tartására. Az Ungot 
Szabolcscsal összekötő szürti u t, többévi fáradság’ szü
leménye. Hogy pedig ez czélszerűbb lenne , a’ Tiszán 
átkelésre, melly eddig csak rév által történt, és igy 
késedelme, főkép a’ víznek gyakori áradása ’s jeges 
zajlásai miatt az utazók’ kívánságának nem feleltmeg, 
— elhatároztatott, hogy a’ mennyiben az illető birto
kosak jogaikhoz nem ragaszkodnának, törvényes kisa
játítás’ utján, egy állandó faludnak építtetése részvé
nyes társaságra bízatnék. Bár hamarább örülhetnénk e’ 
terv sikerének!— A’ vizek’ gyakorikicsapásaík’gátlá
sára árkok, — a’ viszokai és pályiui több ezer hold- 
földet ellepő tavak’ lecsapolására csatornák ásattak, ’s 
igy több helység nemcsak az árviztőli félelemtől men- 
tetett-meg, hanem egyszersmind a’ czél megközelítte- 
tett, hogy a’ hideglelés’ sok nemeitől, pokolvaraktól va- 
lahára szabadulnánk-meg, marháink olly nagy számmal
minden évben a’dög’ martaléki ne lennének.------ Több
lelkes erőküdék egy olvasó társaság’ felállításánis , — e’ 
végre aláírási ív bocsáttatott k i; az aláírási ív rég be
telt, ’s hiszszük, reményünké’ részben sem szégyenül- 
meg.

MíeieV befolyása a z  európai polgá
ris  adásra .

Kelet gondolatinkat poésis , vallás ’s tudomány ál
tal vonja magára, ’s bennünk vágyat gerjeszt azon föld 
után, hol az egész természet teljes fényében ragyog; 
hol Krisztus viiágboldogító tanjait adta-elő , ’s hol Mo
hammed vallási rendszerét karddal terjesztő. De ha a’ 
férfi az emberiség’ történeteibe komolyabban ’s mélyeb
ben kíván pillantani ’s históriai tudományát — melly 
különben is csak darabos maradand — nem akarja mor- 
zsákkint fejében szétszórtnak érezni, elmélkedései’ 
’s tanulása’tárgyául Keletet választani nem mulaszthat- 
ja-el : mert Kelet az emberi nem’ bölcsője, ’s a’ mű
veltség’első növendék-iskolája. — A’ polgárisodás hosz- 
szu munkálkodás’ következménye lévén, melly egynem- 
zetrül ’s nemzedékről a’ másikra folytatás végett száll, 
már a’ természet’ örökös törvényinél fogva feltehető ; 
históriai adatokból pedig világos , hogy Kelet az euró
pai civilisatiora nagy befolyással volt. China és India 
a’ többi keleti népekkel, nevezetesen a’ phoeniczia - ’s 
aegyptusbeliekkel hajdan viszonyokban állván , ezek ál
tal Görögországra hatással bírt. Aegyptusból — melly 
sokat tanult az indusoktul, nyeré Görögország azon 
fának rnagvát, melly olly kecsegtető szép gyümölcsö
ket termett a’ görög földön. Az aegyptusi gyarmatla
kosak hozák-által tengeren a’ polgárisodás’ első elemeit, 
a’ hetüket t. i. ’s czélszerü polgári törvényeket; a’gö
rög bölcsek — túllévőn már nemzetük a’ szellemi éret
lenségen-— az aegyptusi iskolákat törekvőnek látogat
n i; igy azon idomok is, mellyek mély értelmű igazsá
g o k at’s a’ természet’ bámulatos erőit abrázolák, azaz 
a’ görög mythosz aegyptusi származatú , de a’ görög 
művelésnek igen kedvező körülményekben , a’ képező 
művészettel együtt — melly ez idomok’ szépségének 
ideáljához emelkedett-föl — különbözőleg mint Aegyp- 
tusban fejlének-ki. Illyféle görög munkálkodás nélkül a

A’ szerednyei intézet’ állásáról, ózdijairól, valamint a ka— 
varás és szesz-égetés’ törvényeiről készített könyv legkö
zelebb sajtó alá jövend.
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romai civilisatio alig létesülhetett volna; már pedig a’ 
romai literatura ’s művészet a’göröggel magával páro
sulva az új Európa’ sötétségét szétoszlatni nem kevés
sé segíté; ez utakon tehát a’ keleti művelés a’ miénket 
mozdította elő.

Azon nagyszerű tüneménynek is , melly az elalja- 
sult ó-világot sarkaiból úgyszólván kiemelte 's njjá vál
toztatta , azaz a’ keresztyénségnek honja : szinte Ke
let. A’ zsidó-vallási rendszer azonban a' többi keleti 
népétől igen sokat kölcsönzött, ’s a’ t. Krisztus a’ 
világnak uj alakot adván, részint uj tanokat adott, 
melíyek’ szükségét mindenki é rzé , részint pedig a’ 
zsidó-vallás’ tisztaságát eszközlötte. Ú mutatta-mcg 
legelőször, miben áll az emberi nem’ valódi ne
messége; ö cselekvésmódunk1 mértékéül a’ szelíd-em- 
beredést (humanitás) <űzte-ki. — De még azon german 
’s slav-eredetü népek’ — kik a’ római világot pusztí
tók ’s helyébe uj Európát alkottak — rohanásainak for
rása -r- Ázsiában volt.

A’ 7ik században Mohammed elfogulteágátul meg
menteni szándékozván nemzetét, uj vallási rendszert ala- 
p íta , melly az aráb sajátságos culturára nézve majd 
sziutolly erővel bírt, miilyennel a’ keresztyénség a’mi
énkre. De a’keleti organisatiónál fogvást— melly csak 
aléltságot (apathiát) vagy kicsapongást ismér — az 
egész világot profetájok’ követésére akarák kényszerí
teni, ’s igy a’ régi királyszékek ’s más vallásfeleke
zetek’ oltárai leroutattak; ’s a’ győztes aráb népcsor
dák egészen a’ spanyol földre terjedtek szét. Európa 
e’ véres harczoA’ kárpótlásául az élet’ pallérozottabb és 
simább formájit, a’ lovagi szellemet, az aráb, de goth- 
nak helytelenül nevezett építészetet, a’ philosophia’, 
földleírás’, chemia1 ’s orvosi tudomány’ elemeit nyerte. A’ 
mohamme dánok’ győzelmeivel összeköttetésben állnak 
a’ keresztes-háborúk. Jerusalem ’s az egész szent föld 
a’ hirtelenek1 birtokába kerülvén, ezek által megbecs- 
telenültnek láttaték. Az odavándorló szent férfiak ezt ’s 
az ottani keresztyének’ súlyos állapotját olly eleven szi
liekkel rajzolák, hogy minden bátor s z í v  kész vala — 
bár éltébe ’s minden vagyonába kerülne is , a’szent he
lyeket a’ hívtclenek’ mocskos kezeiből kiragadni. Ezen 
imígy eredt tolongás Kelctszakra, nem csekély befolyás
sal vala Európára. Különféle nemzetek ’s nép-osztályok 
közelitnek ott egymáshoz,a’királyság’s papirend pedig— 
az akkori csekély szellemi’s erkölcsi erő1’s tudomáuy’ 
egyetlen birtokosa — a’ polgárisodás’ ’s emberedés1 hasz
nára , a’ nyomó feudalismus1 vesztével megerösült, ’s 
a’ lovagi szellem jobban kifejlödék; végre aljas embe
rek’ nagy csoportjai — mellyeket nem a1 szent ügy, 
de zsákmány-vágy vezetett oda, sírját találván Keleten 
Európa e1 tehertől megszabadult. Mi a’ törököket illeti, 
megjelenésük — bárha zsarnoki fegyverük sok keresz
tyén életet kiirta — a’ vallásos reformalióra ’s Ameri
ka' felfedezésére nézve kedvező volt. De most már a’ 
gyermek megelőzte szülőjét. Háborúk, népvándorlások, 
de leginkább idő által erejüket az ázsiai civilisatiók, 
mint hajdan a’ romai ’s görög, elvesztették. Keletnek, 
is jelenleg más szükségei, más követlései vannak. Eu
rópán most a1 so r: a’ régi adósságot Keletnek lefizet
ni. Indiában az angol, éjszaki Ázsiában az orosz vévé 
által a’ polgárosító szerepet; ’s a’ mint látszik , Kele
ten fontos európai kérdések fognak feloldatni. Hazánk 
a’ Duna & a1 gőzösök által küti-össze Nyugatot Ke
lettel , s ezen intézkedés altat hathatósan fog* érintetni. 
Mind ebből következtethetni: miszerint az erkölcsi világ’ 
törvényeinek egyike az , hogy egy világrész — melly a’ 
másiktól geographiai ’s ethnographiai tekintetben külön

böző , a’ másikat polgárosítsa ; ’s igy megtörténhetik > 
hogy Kelet egykor, megalapítandó uj civilisatiojából — 
— ha a1 miénk már elavult — nekünk további kifejlő
désre uj elemeket nyujtaud.

Trefort Ágoston.

íro k ’ egyesülete Parisban.

Mult-évi januar’ lOkén Párisban az irók társaságba 
léptek, hogy vagyonuk’ károsítása ellen, mellyet mun
káik’ majd egész, majd töredékes utánnyomatása által 
szenvednek , egymást kölcsönösen védelmezzék. E’ tár
saság’ 64 §be foglalt szabályai külön-érdeküek. Mi 
külső szerkezetét illeti, az részint olly tagokbul, kik 
egyszersmind alapítók , részint pedig egyszerű tagokból, 
kiknek t. i. amazokkal egyenlő jogaik vannak, áll. A’ 
társaság’ helye P a r i s ,  de a’ tartományokban lakó sze
mélyek is vehetnek benne ré sz t, ha a’ szabályokhoz já- 
rulásukat sajátkezüleg ir t’s jegyző által hitelesített alá
írásban nyilványitják. A’ társaság előlegesen 50 évre 
van alapítva. Ügyeit igazgató-választmány intézi, melly 
legalább 12— 18 tagbul áll, kikhez szükség-esetben 
többeket is csatolhat a1 választmány. Ezen választmányt 
a’ közgyűlés, melly jan. lOkén az alapítás’napján tar- 
tatik , választja évenkint. A’ választmányi tagok , kik 
1839ki jan. lOkeig hivatalkodtak, ezek: Villemaiu , 
elnök ; Desnoyers Lajos , másod-elnök ; David Gyula 
’s Delrieu Endre titokuokok ; Arago, Dumas Sándor , 
Gozlan Leo, Granier de Cassagnac, Guinot Eugen, 
Hugo Victor, Lameunais, Lucas Hippolyt, Desiré Ni- 
sard , Reybaud Lajos, Royer Alphons ’s Viardot La
jos tagok. (Nagyobb részi nt igen tisztes nevek, vala
mint azok is, mellyck a’jogügyek iránti tanácsadás’vá
lasztmányában , az igazgató választmány’ segít
ségére vannak, p. o. Odilon Barrot, Berryer, Dupin Fü- 
löp, Hennequin, Parquin , VatismeniI ’s t. m.) A1 tár
saság’ czélja: kölcsönösen biztosítani a’ szellemi mun
kák’ jövedelmét, legyenek azok könyvek vagy drama- 
nernü müvek; a’ franczia ’s külföldi utányomást, men
nyire csak lehet, meggátolni; az egyes tagok’ jogait 
minden módon figyelemben tartani; végre , ha a' tagok
nak legalább kétharmada megegyezik, a’ szüléket, öz
vegyeket’s gyermekeket (tán a1 nagyszülék- ’s unokákat 
is , mert ez mondatik az eredetiben: ascendans , veu
ves et descendans) a’ társaság’ alaptőkéjéből segcdel- 
mezni. Ezen alaptőke össze fog gyüjtetni az igazgató 
választmány által mennyiség szerint meghatároztatan- 
dó belépti pénzből; azon osztalékból, mellyet a’ válasz- 
mány mennyiségszerint vetend-ki mindenre, mit a1 tár
saság’ tagjainak vagy örököseiknek szerez pénzbeli fi
zetésekből, mellyeket a1 tagok frzetendnek; végre vá
randó ajándékok-,hagyományok - ’s más szerzemények
ből. A’ tagok a1 jogvédőimért, mellyben őket részesíti 
a’ társaság, valamint az utányomás vagy orzás által 
szenvedett kárpótlásra kilátásért ’s családjaik’ gyámo- 
litásaért, minden, egészen vagy töredékesen utánnyo- 
mott czikkelyért kötelesek 50—lOOfranc pénzbírságot fi
zetni ; továbbá becsületük’ lekötése ’s minden , egészen 
v. töredékesen utánnyomott czikkelytől 1 0 0 —1000 fr. 
büntetés alatt nem léphetnek azzal, ki czikkelyeiket 
lenyomatni akarná, titkos vagy nyilványos alkura olly 
nyomatás iránt, melly megsérthetné azon föltéteket, mel
lyeket a’ nyomtatásra nézve jónak talált megállapítani 
a’ társaság. Ezek a’ 18,19,30,21 ’s 22d. czikkek sze
rint lényegesen következőkbül állnak: 1) Könyvből Vv 
folyóirásból semmiféle kivonat, a’ könyvnek kereske
désbe-jötte után 24 óra előtt nem közültethetik. 2)
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Kivonatok , ha időszakonkint közöltetnek, terjedelmük
re nézve soha sem múlhatják fölül az eredetinek ne
gyedrészét. 3) Nevezze meg* minden lenyomat a’ for
rá s t, mellyből mentetett a’ czikkely, vagy a’ szerző’ 
nevét, vagy választott névjegyét. Ki e’ határozatokkal 
ellenkezőt tesz , az t, a’ jogában megsértetett szerző’ 
nevében utánnyomás’ pőrébe idézendi a’ társaság. 4.) 
Ki a’ társaság' tagjának munkáját egészen vagy töre
dékesen joggal lenyomatni akarja, az két példányt, egyet 
a’ párisi főügyviselőségnek, mást a’ tartományinak kö
teles beadui, még pedig a’ lenyomat’ megjelente után 
legföljebb egy hónap alatt. 5) Továbbá minden lenyo
matért tiszteletdíjul fizetendő a) 1000 betűért Páris- 
ban 1 l|4 fr.; 10 ,000’s ennél több lakosú városban 1 fr.; 
5000 lakosú városban I|e fr., végtére olly városban, 
melly 5000 lakost nem számlál, x/4 fr. b) Költemé
nyekben minden sor 5 0 betűbe vétetik. Az újlenyomat’ 
tiszteletdíjai felosztatnak a’ szerző ’s első kiadó közt 
mindaddig, míg az utóbbi meg nem kapja a’ munkaki- 
adás’költségei’felét. Megtörténvén ez , az egész jöve
delem a’ szerzőé , örököseié vagy törvényes utódié. 
Könyveknél vagy röpiratoknál elenyészik a’ kiadónak 
szóban-forgó kárpótlásjoga , ha elfogytak a’ példányok, 
vagy a’ könyvnek kereskedésbe-jötte után egy év — 
a’ revuekben irt czikkelyeknél fi hónap ’s a’ naponkint 
megjelenő ’s más lapoknál az ujonan lenyomatott érte
kezés’ első lenyomása után 3 hónap múlva. — Meg
jegyzést érdemelnek a’ következő határzatok is a’ 36- 
dik czikkben. Utánnyomásnak nem tekintetik, ha a’ könyv
ből , röpiratból vagy szóbeli előadásból töredéket közöl 
olly újság, melly szokásszerint e r e d e t i  értekezése
ket ad Cinég pontosabban fejezi ki magát a’ franczia 
textus: un journal qui vit habituellement d’ articles ori- 
ginaux) föltevén, hogy a'szerkesztőségszokott tiszte- 
letdijt adott a’ felvett töredékért szerzőjének. De után
nyomásnak fog tekintetni a’ töredékek’ fölvétele, ha az 
újság nem az említettek’ sorába tartozik (desjournaux, 
qui sont habituellement en dehors de la categorie ci- 
dessus) azaz , ha szokásszerint utánnyomott értekezé
seket ad. — Kényszerítő eszközül az igazgató választ
mánynak tilalomjogot ad a’ 37ik czikk. Ha — igy szól 
e’ czikk — nyilváuyos rósz akarat, vagy a’ társaság’ 
tagja iránti kötelességeinek durva megszegése miatt két
harmad szótöbbséggel tilalmat mondott az igazgató vá
lasztmány valamelly kiadóra (aurafrappé d’ interdit un 
publicaleur quelconque) a’ tilalom-megszüntetésig min
den tag köteles őrizkedni kéziratát illy kiadónak átad
ni, történjék az közvetve vagy közvetlenül. Azon tag,  
ki e’ tilalom ellen cselekszik, első esetben 1000 be
tűtől 3 —30 fr. pénzbírsággal, másodikban kétszere
sen , harmadikban a’ társaságbul kirekesztéssel fog bűn
hődni. Örökre kizáratik olly tag,  kirül bebizonyuland, 
hogy titkos alkura lépett e’ czikk’ határozatának kiját
szása végett. — A’ 4 7 ik czikk szerint joga van az igaz
gató-választmánynak kizárni olly tagot, ki háromszor 
vét a’ szabályok ellen. Önmagátul következik a’ kizára- 
tás a’ tagnak törvényes elitéltetésekor, melly becsüle
tét bármikép csökkentené. Ebből foly, hogy dicsőség
nek tartatik tagul lehetni e’ társaságban; ’s mivel az igaz
gató-választmány az 51ik czikkben névjegyzékét ad
ván azon íróknak, kik a’ társaságba nyombaui-lépés 
iránt felszólítandók : e’ részben nem csekély neveket vá
lasztott, ’s azonkülaz, ki felszólítása után a’társaság
ba lépésre késznek legott nem nyilatkozik, az iránt csak 
3 év múlva folyamodhatik; — látható tehát, hogy e’ 
pillanatban Francziaország’ leghiresb nevei a’szabályo
kat aláírták. (Lit. u. Kr. Blatt.)

Segély c*’ marhadögveszélyben .
r . Hazánkban a’ már több év óta nagy pusztítást oko-

7.0 ismeretes maihauy&valyánakeltávoztalliatásira, nyert 
tapasztalásom szerint, ajánlhatom, a’ marhákat követ- 
kezo módón orvosolt«*!: _  I ront jól kiógetett's ősszetö- 
rott so ; I, font a salilromfozőknél találtatható főzött só; 
6 lat sál,(rom 3 lat csmlasó, 's a lat varádics-kóró 
porra-torve , jól kevertessek össze 3 ront kőzönsóges tü- 
rótt sóval, s egy ökörnek minden sózásra eo-v evőka- 
lannat v. is 5 lat; tehénnek ’s 3 esztdős tinónak vagy 
üszőnek 4; két esztdősnek 3; egy esztdősnek 2 lat ada*s- 
sek; melly marha ezt meg nem nyalja, kalánon adas- 
sek torkába. (De a’ marha’nyelvét nem kell soha meg
fogni.) &

Ha a’ marha nem eszik, földre komoran ’s könnyes 
szemekkel néz , orra külső nedvét elveszti, szeme za
varos , szőre hátra áll: bizonj^os, hogy vér- tályog
ban szenved, minek orvoslására 1 itcze vizet meo-- 
fonalván , a’ forrás után abban egy marok székfüvirá- 
g o t, vagy varádicsfüvet kell vetni, mit kevés idő múl
va leszűrvén’s kicsavarván, azon vízben l\8 font fekete 
szappant összevágva jól megfőzvén , ’s forrós ágátul ki- 
hütven, abban egy kalán törött sót, l |2 lat salitromot, 
’s egy kalán faolajt vegyítvén, ennek felét egy hoszú- 
szájú erős palaczkba öntvén, a’ marhának fejét maga
san felhúzni, ’s szájába elállható-melegen be kell ön
teni ; más felével pedig — a’ marhát (fővel minél na
gyobb lejtnek állítva) meg kell klistélyozni, ’s ezután a’ 
marhának alfelét bedugva kis ideig vezetni szükséges 
( ’s leginkább lejtnek jártatni.) Ezen orvoslásokat a’ fiatal 
marhákra nézve aránylag kell alkalmazni; — ’s ha mind 
ez a’ marhának hasát meg nem indítja, jele, hogy a’ 
ganéj a’ belekben igen megkeményült, ’s akkor egy 15— 
16 esztdős, vagy egy sugár-termetű korosb embernek 
is újairól körmét jól levágván ’s a’ vágást megvakar
ván, annak kezét faolajjal karjáig megkenvén, a’ 
marha’ hátulján nyúljon be, ’s az összesült emésztéket 
szedje-ki, ’s ha még kevés idő múlva nem ganéjolna, 
a’ fenmondott klistéiy ujonan adassék. — Ha a’ mar
ha már enni kezd, nem kemény eledelt, hanem főtt ár
pát, árpadarát, télben sarjú t, nyáron pedig lóherés réti 
füvet kell adni; italul pedig rozsliszttel vegyitett vizet; 
többnyire az illy beteg marháknak vizeletük is eláll, 
ekkor fejőket hátuk felé hajtogatják; illy esetben ret
ket kell reszelni ’s megsózni, azt T/4 óra múlva kicsa
varván, a’ felül érintett italba vegyíteni: mind ezek előtt 
hasznos az érvágás i s , — de erre azt mondják több
nyire a’ gazdák: kivág eret? hol az érvágó? nem min
denki ért ehez. — Hol kell megvágni, bebizonyul, ha 
a’ marhának nyaka, közel fejéhez, egy zsineggel meg- 
szoríttatik, ’s a’ nyaka’ bal részén levő vastag eret meg
lehet tapintani; ’s ha érvágó nincs, van minden falu
sikántornak tolkc'se, ’s ha ez sincs, van minden ház
nál egy zsebkés , annak hegyét jól hegyesre ’s élesre 
köszörülvén köttessék élére egy ujnyi vastagságú fa, 
’s a ’ hegyébül hagyassék-ki fél hüvelknyi; ez meglő
vén, bátran be lehet az érbe ütni, mert a’ rá kötött fa 
nem engedi mélyebben vagy is az éren túl menni a’ kést, 
— az eret a’ fejtül a’ marha’ szügye felé 5 -  fihüvelyk- 
nyire nyithatni-meg. — Azt is mondják, nincs klistélyo- 
zó eszköz ; — de van lopótök — mennél vékonyab
bat kell keresni, ’s annak szárát mintegy 10 hüvelyk- 
nyire elvágván, ’s egy marhahólyag’ alján lyukat nyit
ván , a’ lopótök - szárat által kell dugni, ’s a’hólyagot 
a’ lopó-tök’ szárára erősen rá kell kötni, ’s a’hólyag
ba öntetvén a’ klistélynakvaló, a’ lopótök-szár illesz-



tessék a’ marha’ alfelébe, ’s at hólyag miad addig nyo-
massék ’s csavartassék össze , inig a’ benlevö klis- 
tély a’ lopótök-száron által, a’ marhába nem megyen.

Sokan állítják , hogy a’ marhába kézzel nyúlni ve
szedelmes, de a’ fent leírt módon nem; azt tapasztalá
som után bizonyíthatom, mert nem rég is két  ̂darab 2 
esztendős tinót vásároltam , mellyek nem sokára meg
betegedtek, ’s a’ mondott orvoslásokra sem takarodván 
ki hamar belőlük a’ megsült enyves ganéj , azt azok- 
bul kiszedetvén, egészségesek lettek. De számosabb 
marha volt ügycletem alatt; több ízben a vértályogbau 
szenvedő marhákból vért, tehenekből borjút ’s poklyát, 
kiszedetvén, ’s a’ kijött borjútartót visszarakatváu, 
egészségesek lettek. —1 Hogy az előbb erdeklett ’s a 
mostani pusztító nyavalyának elhárítására használt elő- 
leges orvosló-sózás hasznos legyen, onnan is valósít
hatom, mivel: három helyen pusztítván e nyavalya, 
hol marhák valának felügyeletem ala tt, ’s ezen orvos
lásom mellett egyet sem veszték-el, ’s kik marháikkal 
ekép bántak, nem károsultak-meg. — De nem elég csak 
az újságokban kitenni, ’s hírlevelek által az orvoslást, 
vagy a’ nyavalyaháritó szerekkel élést javasolni, mert 
a’ gazdák’ nagyobb része gondatlanságból, vagy rest
ségből , vagy talán épen fösvénységből is elhallgatván 
a’ javaslatokat, bevárják a’ kárt; mire nézve, szükséges
nek vélném mindenütt a’ marháknak a’ helybeli elöljárók 
által leendő összeiratíféa után a’ nyavalya’ elhárítására 
jóknak talált szereket, a’ ns megyék’ hatalmával a’ mar
hák’ tulajdonositul aránylag beszedendő pénzen meg
szerezni , ’s a’ helybeli elöljárók’ felvigyázata alatt a’ 
hasznosaknak talált szerekkel élést elrendelni; de az 
érvágók’megszerzéséről, ’s a’ kovácsoknak erre leen
dő könnyű kitanitásárul szükséges lenne hathatósan ren- • 
delkezui , annyival inkább , minthogy e’ szükséges esz
közök csekély áron megszerezhetők; érvágót t. i. 12, 
faklistélyt pedig 36 ezüst kron vehetne minden gondos 
gazda, vagy legalább minden helység.

Siráhy Benjamin.

Philo soph iái észrevételele.
Á l l h a t a t o s s á g .  A’ férfi’ lelkületéneklegszebb 

gyöngye az állhatatosság. Ez bizonyos jól megfontolt 
elvek szerinti ingadozatlan élésben áll; ’s a’ megátal- 
kodástól abban különbözik, hogy ez megrögzött fonák 
eszmék’ szánszáudékos teljesítése. — A’ philosophusok’ 
állhatatossága semmi egyéb, mint kétségeik’ gondos 
elburkolása. Lebbentsd föl a’ fátyolt, mellyel a’ kétsé
gek’ özöne sziveik’ mélyén takarva van , ’s ingadozók
ká lesznek ítéleteikben, mint rengeteg puszták’ ölében 
a’ támasznélkül magasra lövelt uádszál. — Szerelem
ben az állhatatosságnak kettős oka van : vagy szüntelen 
újabb ’s újabb szeretetre ingerlő tökélyek fejlenek-ki 
a’ szerelemmel ölelt lényben; vagy róla becsület-dísz 
háramlik a’ szeretőre, ’s neki ebben büszkélkedni ked
ves élvezet.

A s s z  o n y.Megvallom, észrevételem az asszonyok
éul többes kivételt szenved : mert őket tökéletesen ki
ismerni lehetetlenség; mludazáltal biztosan állíthatni, 
hogy az erkölcsös asszony általában oily rejtett kincs, 
melly csak azért marad sértetlen titokban, mert nem 
kerestetik.

B a r á t s á g .  A’ társasági összeköttetés, ’s kész
séges szolgálat- csere , viszonyos érdekek’ föutartására 
Barátságnak neveztetik, — ’s nem egyéb vásárnál,

mellyben az önzés fo áru-czik. Olly érzést, miilyent a’ 
barátság— a’ szó’ legszorosb értelmében kíván, hiába 
keresünk emberben; az nem lehet osztályrésze gyarló 
korlátozott lénynek, melly minduntalan önmagát bálvá
nyozni és önmagába visszatérni kénytelen, ’s kinek 
a’ természet szorosan kiszabta a’ kötelességet, saját 
énjét mindennél inkább szeretni. — Hogy a’ barátság, 
minden érdektől egészen tiszta nem lehet, és igy min
dig szükség’ szüleménye : legerősebben bizonyítja az , 
bogy az asszonyok és gyengék nála nélkül el nem lehet
nek , ’s legtöbb ember azon mértékben fosztja-meg tő
le magát, mellyben eveik’s tapasztalásaik szaporodnak. 
Legszorosb barátság köttetik a’ fiatalok között, kik töb
bet éreznek mint gondolnak, kiknek tapasztalatlan lei
kök közlekedést keres , és örömest magukon kívül ter
jednek. Pazérolja bizodalmát a z , ki még húteleu ’s 
hamis barátot nem ismert; de ha egyszer megcsala
tott, még az árnyékíul is fél. , Ez gyalázat, ez embe
riség’ megsértése.4 kiált a’ mindent tárt - kebellel ölel
ni vágyó philanthropos. Helyesen barátom! de kérdez
lek , embernek olly tulajdonokat ’s tökélyeket tenni sa
játjává, mellyek természetével homlokegyenest ellen
keznek, nem legdurvább ámítgatás-e?

B e s z é d .  Hallgatni ott, hol a’ kötelesség szólást 
parancsol, gyávaság ; de szólani ott,  hol az okosság 
hallgatást tanácsol, ostobaság. És mégis, mindezekre 
ügyelés nélkül, a ’ helyett hogy másokat kiismérendők 
hallgatni akarnánk, inkább minkebleinket tárjuk-ki szük
ségtelen beszédinkkel. Bizonyára bölcsebben tennénk, 
ha belátásiakat inkább hallgatással gazdagítanék, mint 
azokkal másokat gazdagítani törekszünk. Helyesen szó- 
lani sokkal nehezebb, mint a’ hallgatásbul származott 
szégyent eltűrni.

Szép F.
{Folytaljul.')

E l e g y t & r .
Gá l á d  t e t t .  Egy orleansi hírlap következő vad 

történetkét közöl: Coy er ú r , egy tisztes anabaptista 
lelkész Connecticut statusban Reddin város’ nymgoti 
részében, hívei előtt a’ rabszolgaság-eltörlesztésről szó- 
noklott, ’s jelente , hogy" decenib. 29kén estve ugyan
ezen tárgyról még egyr beszédet tartand. Egy nappal 
korábban bizonyos , még eddig ki nem nyomozhatott sze
mély" egy lőporral töltött hordócskát helyezett titkon a’ 
szónokszék alá s azt meggyrujtotta. Az evplosio olly 
erős volt, hogy a' templomot halomra roskasztá.

Igen nevezetes esemény foglalaíoskodtatja most 
Nápoly’legertelmesb ’s tapasztaltabb orvosait. B . . .011 
lord, ki már több év óta minden télen itt tartózkodik , 
kizárólag csak tejes étkekkel táplálta magát; hat te
hén , mellyeket a’ gazdag angol saját költségén hoza
tott Schweizból Nápolyba, Iátta-el őt a’ szükséges tej- 
mennyiséggel. Mintegy három hónap előtt a’ lordot hir
telen e’ kedvencz tápláléka iránt ellenállhatlan undor 
száilá-meg; néhányszor próbálta a’ lord ezen undort 
legyőzni, de mindannyiszor irtóztató görcsök követ
keztek rá. Azóta ugyan B . . .  on lord minden tejes ét
ket g'oudosan került, de igen gyakran álmodik, mintha 
e’ kárhozatos étkekből evett volna, ’s minden illy álom 
után iszonyú rángodások és görcsök rohanják-meg. Min
den eddig használt mód — illly gonosz álmokat ’s kö- 
vetkezésiket meggátolhatni — siker nélkül maradt.

CA—r.)
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A? Mold' nagy udv(urának ncansöoka, 
a  g özdagá ly  és apály.

Mihályfáu f. évi januar’ 2Gkán estve V^kor hétre 
a’ holdnak igen nagy ’s gyönyörű udvara volt; tartott e’ 
kellemes tünemény lOedfélig, összesen tehát 3 ‘|, órá
ig ; átalzója 45° volt, kezdődvén a’ 1G°, végződvén az 
51° éjszaki szélességnél; t. i. a’Capella egyik és Be
teigeuze másik felöl a’ kört úgy érintek, hogy minde
gyik attól 45 're esett még be a’ hold v. is központ fe
lé épen egyaránt, Pollux pedig 3 11a°ra ; az ecclypticát 
megillette a’ gőzkör a’ Bika’ 9°náf, a’ kettősek 23°ig, 
össze 54°nyira; a'Iíold ezen méréskor találtatott a’hossz’ 
91 °nál, ’s az éjsz. eltérés’28°, és mintegy 22 'né l, ’s így 
az egész kör tökéletesen viziránylag feküdt az égen, 
a’ hévmérő — 4°t mutatott, a’ légmérő pedig teljesen 
osztályzata’ közepén állt; imez nem változott, de a'hév- 
wérö mindig növekedvén a’ tünemény’ végén — 7°ra 
süllyedt. E’ körben az ég olly tiszta kék volt, hogy az 
ég’ kapuit vélhetted megnyílni ; ellenben a’ körön kívül 
az egész hemisphaera tökélesen be volt húzva magasan 
álló fejérkékes (szürke) sűrű gőzlepellel; az udvarban, 
noha a’ hold , töltéhez közel, legélénkebben világított 
(megtelt jan. 2Ökén 4 órakor ’s a’ t. délután) a’ leg
tisztább égnek kékjében szabad szemmel látható va!a 
minden első ’s másodrendű csillag; az udvaron kivül el
lenben nem , ’s csaknéhanéha a’ Kaszások, R igel, Pro- 
eyou , Syrius; de az Aldebaran, inelly a’ gőzkörhcz 
közelebb esett, épen nem; mert a’ körzetet körösleg 
vastagabb, ’s néha bástyamódra tóduló gőz-rétegek foly
vást berohanással fenyegették ; a’gőz körben folyt uyu- 
gatrul keletnek tartva, és Bellatrixuál Beteigeuze felé 
ostromoltatott az iv kiváltkép, miudazáltal csak legki
sebb pára sem nyomulhatott e’ szeplőtelen tiszta égi- 
körbe 8 óráig, hanem ekkor~a’ köd legsűrűbb lévén , 
ezen helyen , noha a’ karima’ látható csorbítása nél
kül, betöretett az , és Beteigeuze eltűnt; de Capella 
’s a’ Kettősök mind végig diadalmasan megtarták állo
más ikat, míg végre lOedfél órakor, miután már 9kor 
ad déli kört elérte a’ hold, és miután már nyugat felé 
jóval előbb is ritkulni kezdett a’ félkör, a’ Capellánál 
felül beszakadván a’ felső iv az alsóra hullott, ’s a’két 
lel-körbül lassaukint egy ölnyi széles gőz-szalag tá
madt , melly a’ Procyon felett az Aldebaran ’s Betei
geuze közti téren keresztül, mint mikor kannából a’ 
vizet kiöntik, úgy folyt mintegy 5 perczig a’ keleti lát
határ felett néhány foknyira levő felhőből a’ nyűgötiba 
vissza, az ég egyebütt most már tisztakék lévén; mig 
végre a’ gőzszalag is eloszlott; a’ hold vöröses kezdő 
lenni, a’ tiszta égen végre felhők támadtak, nagy 
szél keletkezett; de reggelre kitisztult, ’s a’ hévmérő 
— íGüu állott-meg keletkor, melly még eddig legmé
lyebb állása volt (Leghidegebb azonban az iíféu januar’ 
28kán volt u. m. — í 3° lieaum. E’tünemény’ idejétől fog
va a’ hideg mindig* ’s ennyire növekedvén.)

E’ tünemény’ látására kihíttam 3 táblabiró urat ’s 
figyelmeztetek több cselédet, kik csudálkozva jelenték, 
hogy illyest még nem láttak , egyszersmind felszólítá- 
uak , fejteném meg e’ ritka tünemény’ okát. — OFraun- 
hoífcr’ dicső árnyéka, ’s mindazok, kik ebben őt utá
nozzák, ’s azt mondják rá : Amen,  vagy is úgy van,  
’s úgy lesz, mint te mondád! ’s mi nem is merüuk sem 
máskép , sem tovább gondolkozni — kiálték-fel magam

ban—csak most segéljetek! Először is a’ G és 3-szö- 
gü hókristályok ’s jégpelyhekbeni fénytörések öílöttek 
eszembe ; de ezt a’ gőztoriatok’ kézzelfogható folyama, 
melly állal a’ kaszásoknál és kiskutyánál csillag bo- 
ríttatott el ’s födetett néha ismét föl, csakhamar kiver
te lejemből, ’s ezen sugár szegesek’ rendszere a’ je
lentüneményhez ollyerötetettuek látszék előttem, mint 
Tycho Brache’ bujdosóinak hátrálásai, hogy a’ földnek 
ptolomaeusi, vagy bibliai állását Copernik’ mozgásai el
len bebizonyítsa; a’körben nyugatról keletre tartó gőz
forrongás , a’ körnek összeeste után a’ gőz-szalaguak 
koczka-ül vastagságú sebes visszafolyása keletről nyu
gatra maga természetesen megmutatta, hogy az nem 
más, mint gőz-dagály és apály (Ebbe, und Eluth) , a’ 
karika t. i. dagály, a’ szalag pedig apály; hogy mit a’ 
Hold tengeren okoz a’ vízzel, ugyan azt okozza a’ le- 
vegői-gőzzel; melly tökéleíeseu bebizonjmlt, midőn vég
re az apályt is láttam; midőn láttam, hogy itt semmi 
világos, vagy vöröses, v. akármi színes abroncsnincs, 
hanem az udvarban csak tisztakék ég, az udvaron ki
vül pedig a’ többi ég egyenlőszinü szürkés gőz-lepel
lel volt bevonva, azon különbséggel még is , hogy a’ 
körnél vastagabb ’s rétegesb volt a’g ő z ,— de hisz illy 
szivárványos karika , — vagy jobbadán kisebb karika-la
pok (kisebb udvarok) a’hold körül, eredhetnek egyedül 
a’ gőzgolyók’ párkányiról való sugárhajtásoktól is , mint 
ezt a’ szobában meggyujtott gyertyavilág a’ jegesüit 
ablakon, vagy gőzös szemüvegen által is játsza; de ma
ga a’ 3 ’s G-szögü jegedés (krislályodás) tapasztalá
sunk’ körében levő bármiiiy alapos törvénye is a’ magas 
gözkürre alkalmazva csak szép eszme , ’s nem meg
nyugtató tudomány maradhatna. — 50  perczig tartolt 
e’ szép látvány; de ekkor fejérgyapjas felhő-csoportok 
kezdenek a’ tünemény alatt gyéren czirkáiui az égen, 
két ízben is szél nélkül, úgy miudazáltal, hogy felettük 
is igen magasan megmaradt ’s kilátszott a’ hold’ ud
vara , de kitisztulván mindig az é g , a’ tünemény ismét 
egész pompájában mutatkozott. Láttak illyest nálunk ué- 
mellyek dec. végén is , sőt én láttam egyet múlt ősz
szel is; de mire megláttam ’s mérésével akartam fog
lalkozni, eltüut, t. i. múlt ősziül fogva igen gyako
ri ködök ’s gőzök uralkodtak, mit nálunk a’ hely’ kö
zép fekvése is , a’ köröslegcs sümegi, tátikai , görbéi 
tekenyei, szent-gróti, tőrjei, somlyai, bakonyi hegyek’ 
déluek-íartó nyiladékai is elősegítének, gyakran olly bűz
zel , mintha tollat pörköltek volna; de nem szükség, hogy 
a’ búid mindig bizonyos körben mintegy elfújja maga 
elől a' gőzt, hanem más szabatos föllegek’ alakjai is , 
p, o. midőn a' felhő a’ láthatár felett gyakran olly tö
kéletes karimát képez , ’s mintáz ecclyptika vagy egyen
lítő nyúlik az c^en, származhatnak a’ nap’ vagy hold’ 
befolyásától, — mcllyek’ szorgalmasb vizsgálásától tán 
az idő’ változása, vagy tán ateugervizi dagály’s apály’ 
rendszere halárzottabban nyomoztathatnék ki; tudjuk, 
milly sok bajjal vitatták ez utolsót a’ tudósok, melly- 
be Newton belehult; utóbb a’ frauezia academiától ja- 
talom tétetvén-ki, négyen is versengtek rajta siker nél
kül , míglen Laplace szerencsés!) Ion; a’gőz kör ellen
ben nemcsak számolásink , hanem tapasztalásunk előtt 
is állva«, biztosb szabályokat nyújthatna.

íme! még ezt így, a’ mint áll,  leírván elküldésé— 
vel késein, tegnap (febiv 21 kén) ismét hason-alaku 
nagy udvara látszott Mihályion ar holdnak vízhányó-



74

ean , raelly a’ déli körön állván első negyedében volt ; 
a’ karika igen sűrű , ’s egy koczka foknyi vastag vala, 
a' Perseus’ övét , Bellatrixot ’s a’ Kocsis’ karján levő 
másodrangu csillagot karczolta ; ez utolsó ’s az Alde
baran közt a’ hold egyenes vonalban állt; a’ légmérö 
most is mint feljebb , a’ hévmérő pedig -4 - 5° és h-  4°n 
állott, kezdete 1 negyedkor hétre , vége 3 4kor 8ra volt, 
’s tartott 1 1|2 óráig; markét  órával is előbb megjöven
döltem , hogy udvara lesz ; ’s igen jól láttam , mint ala
kult az eleinte rendetlen gőzchaoszból, ’s szerencsém volt 
több urat, asszonyságot s kisasszonyt e’ tünemény’ látá
sára kihűli, ’s láttak, mikép a’gőz nyugatról keletre tó
dult, ’s a’körben forrongván ezt Bellatvixnál ostromolta, 
de be nem szakaszthatta; miudazáltal egyszer ter- 
hesb rostos köd jővén, kevéssé berontott, de a’ körben 
hamar eloszolváu ’s azt vastagitván előbbi idomában 
hagyta; nyugatról néha 3 — 5 fél-kör, kisebb nagyobb 
ivek is képeződtek a’ nagy kör mellett, szinte úgy mint 
midőn a’ viz hullámzik, keletről pedig a’körtől a’látha
táron levő fellegbe 2 —5 egyegy foknyi gőzsugarak hú
zódtak egyenes vonalban, ugyauilly térü közeik lé
vén , inelly sugarak vagy folyamok néha egyegy ujuyi 
vastagságra csiga-alakban voltak végig egymástól vag
dalva , ugyanilly térü tiszta közeikkel a’ legnagyobb 
szabatossággal , egyformasággal. -  Ezen tüneményt 
már több tudománynyal ’s tapasztalással vizsgálhatván 
láttam, hogy gyakran az iv a’ gőz’ hijáuya miatt több 
foknyira is hibázott, ’s csak a’ csillagokról tudám meg, 
hogy merre kell terülnie ; de annál sűrűbb gőz ömöl
vén a’ szomszéd, jobbadán alanti, nyugati gőzivröl leg
feljebb l ' | 2 perez alatt a’ tiszta ivet betölté ugyan előb
bi helyén; ha pedig az iv uéhol ritkásabb volt, addig 
forrongott a’ gőz, bár néha észrevehetlenül is, mig a’ 
sulyegyent ’s egyenlő tömöttséget az egész körön hely
rehozta ; midőn hasonló-sűrűségű ’s magasságú rostos 
felhő jött , ez is a’ körben egyaránylag eloszlott ; mi
dőn pedig halmosabb köd jőve, az nemoszlott-el, ha
nem, minthogy alantabb is esett, a’ keleti láthatáron le
vő fellegbe ment. — Magában értetik, hogy illyenkor 
a’ lég legcsöudesebb.— E’ tünemény az előbbitől abban 
különbözött, hogy udvara nem volt olly nagy, sem oily 
vakító-tiszta, mint amazé, de a’ gőz körön kívül sem 
volt gőzlepel, hanem az ég csak homályosabb valami
vel, mint belől, kivált közéletén; mert éjszak felé olly 
tiszta volt ’s kékes, mint az udvarban, amannak ka
rimája finomabb alkatú vala , imezt pedig az érintett 
nézők is kérdésemre valóságos ködnek mondák; amaz 
kékesb, imez csaknem hófehérségű volt; amaz fel
jebb, ez alantabb látszott állani; 3|jkor 8ra pedig nyu- 
gotról elenyészett a’ félkör, ’s mintegy 5 perez alatt 
a’ keleties, ámbár még sokáig vehetett ritka ’s finom ka
rikát észre az , ki az enyészetet szemmel tartá; ekkor 
halmosabb fellegek tolultak keletnek; végre kitisztult; 
de egy pár óra alatt igen nagy keletéjsz. szél támadott, 
inelly máig is tart,  az egész ég be lévén havas fel
hőkkel borítva. Ezekből a’ következőket tanulhatni:

1) Hogy a’ magas égen a’ gőz híg és finom, ’s 
az , valamint a’ viz, egyensúlyba képes magát helyezni, 
’s a’ mellv gőzök ezt nem tehetik , azokból udvart a’ 
hold nem alkothat. 2) Ilogy csak a’ legmagasbban ál
ló párák képezhetnek egyensúlyt, mellyek fagyos pely- 
hekké válván, köunyüdek, ’s mind magukkal, mind 
a’ léggel összetömegülve egyensúlyt tarthatnak, nem 
pedig, mellyek m ára’ csöpögősséghez közeledvén, a’ 
légtől bárha feuntartatuak is , mindenben különböznek: 
ugyanazért midőn a’ lég egyensúlyt mutat, restek 
a! legkisebb ingadozásig vele tartani. 3) Hogy a’ ros

tos felhők is, mivel ezek köztt a’ finomabbak a’ körben 
eloszlottak, jeges kristályodásból állnak. 4} Hogy a’ 
hold nem vonzó, hanem taszitókép munkálkodik mind 
a’ tengeren, mind a’ gőzben, mind pedig a’ légben; mi
dőn dagályt csinál, mintegy elfújja maga elöl’s meg- 
ritkitja bizonyos körben a’ v izet, melly aztán más ol- 
dalrul megsokasodik ’s kiárad; a’ levegőt, melly aztán 
az egyensúlyt visszakivánváu szelet hoz ; a’ gőzt, inelly 
aztán körösleg minden oldalrul a’ ritkásb 's finomabb 
léggel ismét fel és visszatömödik a’ hold után tóduló 
egyéb gőzzel együtt, ’s természetesen sűrűbb gözkört 
alakit; melly hogy egyensúlyát visszanyerje, a’ hold’ ud
varába hasztalan kívánván berontani, karikás folyásokat 
’s lorrongásokat, az első karikának vonzó ’s taszítóe
reje pedig több hullámzást azaz karikákat is szül, ’s 
ha a’ gőzkor igen meg van terhelve, s másfelől a’ fo
lyam’ irányában felhő létezik, a’ központ’ (hold) sugárin 
abba foly. 5) Hogy illy udvarok’ fekvése az égen csak 
vizirányos lehet. 6) Hogy nemcsak a’hold’ ‘nagy udva
rai,  hanem minden szabatos-alakú is a’ hold’ ’s nap’ 
befolyásától képeztetik, ha a’ hold taszitólag ’s a’ 
föld ellenállólag, ’s igy viszont, dolgoznak. 7) Láthat
ni ebből, mikor, milly erővel ’s irányzattal, mllly nagy
ságú körben ’s mikép hat a’ hold földünkre ’s a’ t. Mind 
e z t , miket nem csekély haszonnal csak a’ tapasztalás 
fog igazolni, a’ tudományok’ minden igaz ’s öuszere- 
tettől el nem fogúit barátinak, de főleg a’ természet’ 
buvárinak méltánylásába ’s figyelmébe különösen aján
lom. Mihályfán febr. 22kéu 1839.

Helyey János.
U tazás  f i  iTIagtjfsi * A o n' szebb vidékein.

Utazni, vagy legalább utazásrajzokat olvasni, min
denki szeret; — még a’ műveletlen nép is vágyva- 
vágvik országot látni — mint ő szokta moudani. Ez ok- 
bul közrebocsátom egy-hónapi vándorlásom’ történetét, 
inelly nem egy városbul másikba rándulást, hanem mint
egy kilenezven mérföldet, hazám’ legszebb vidékit, leg- 
nevezetesb helyeit, több megyéjét (azok’ lakóinak ’s 
földének természetét ’s állapotját érintve) foglalja magá
ban. September 1 Okának, egy szép még nyárimeleg nap
nak dele volt az, mellyen a’ hetvenöt-éves apa’, régi 
jó barátok’, ismerősök’ ’s rokonok’láthatásának vágya, el- 
lenállhatlanul hatván reám, az őket már hét év óta 
nem látottra , T. megyei egyik szolgabiró Cs. F. ba
rátom’ társaságában útnak íudulék. Indultunkkor az ég 
még a’ hat-hétig tartott rekkenö meleg után is borútlan, a’ 
föld száraz, a’ nap égető - hőségü , az ut poros volt. 
De alig haladónk egy mérföldet, már mindenfelől 
komor felhők tornyosultak felettünk ’s egyes menny
dörgések azon félelmet ön.ék belénk, hogy az idő 
a’ taitós szárazságot tán épen a’ mi utazásunk
kor pótolandja - ki, menésünket igen telkessé te
endő; de félelmünk kis idő múlva örömre vállozék , lát
ván , hogy a’ sebes zápor az utazóknak annyira ár
talmas port elverve, nekünk kis megyénk’ jól-köve- 
zett töltésén kényelmessé teszi a’ haladást. — Esté
re J — főre értünk, kis megyénk’ egyik szélérül a’ 
másikra, holmeghálváu másnap jókor lanyha esőnél kika- 
paszkodánk a’ mesterséges - kauyarulatú úton Torna’ 
kies völgyéhül a’ szomszéd Gümörnek e’ tájon hegyes 
vidékére. — Mind a’ táj" kietlenebbsége, melly néhány 
mogyoró- és somfabokrou, mészkészítők’ kiégetett ke- 
menezéiu, a bokrok közt itt’s amottkeskeuyen elhúzódó, 
sovány szántóföldeken kívül, mitsemtüntetett szemünk
be , mind a’ lélekvesztő töltetlen tekervéuyes ut, melly 
mélyecske völgyek’ párkányin, hol minden kibiczczenés 
nyaktörő, huzódik-el, eléggé tudatták velünk, hogy
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már Tornábul kiértünk. Mielőtt azonban tovább mennénk, 
engedjen meg a’ tisztelt Olvasó, ha puszta utazási raj
zolatul itt kissé eltávozom, mert nem csak út-, ha
nem egyszersmind tájleíró szeretnék lenni.

Torna méltán számíttathatik a’ Haza’ legszebb vi
dékei közé; — legalább én , ha a’ magyar föld’ tá
jainak elrendezését rám bíznák , a’ Balaton’ melléke után, 
melly idegen utazók’ bizonysága szerint nemcsak ha
zánk', hanem egész Európa’ szebb tájai közt minden te
kintetben elsőséget nyert; a’ Duna’ vidékét Almástul 
kezdve le Pestig, sőt azon alul Hanzsabégig második
nak, a’ Bodrog’ vidékét S. A. Ujhelytől kezdve To
kajig harmadiknak, Tornát negyediknek , Mohács’mel
lékét Siklósig ötödiknek tenném. — Torna’ égalján kel
lemes vegyületben lelhetni a’ különböző föld-öveket ; — 
szoros mély völgyeiben a’ legnagyobb hőséget , hol 
három héttel mindig hamarább olvad-el a’ hó , mint a’ 
tőle egy fokkal lejebb eső tiszai alkörnyéken, ’s a’ ve
le egy vonalon fekvő szomszéd Abaúj ’s Gömör’ tájé
kán ; — hegyei’ tetején a’ fagyos éjszakot, hol az ara
tás néha öt héttel is később esik, — ’s mig sziklabér- 
czeiu a’ fenyvesek zúgó szelekkel küzdnek, az ol
dalon gyönyörű szőlők zöldéinek, ineilyeknek borai a’ 
legjobb honi-termésekkel vetélkednek ’s a’ hegyaljaival 
vagy egyenlő, vagy még drágább áron is elkelnek (̂ ki
vált a’ varbóczi) ; alant a’ völgyek’ feuekén pedig a’kö
vér rétek , gazdag gyümölcsöskertek ’s termékeny szán
tóföldek tizenkét ’s több magot adók , a’ munkás nép’ 
szorgalmának tanúji. Barmai, mellyek sok helyütt a' 
szirtes hegyek’ oldalain s tetején csupán orvosifüvek’ 
honjában legelnek, egészségesek, nem fájós-lábúak s bár 
víziül távul vannak , még is elég szépek ; — és midőn 
a’ külföldi marha e’ megye’ határát többnyire megsíny
l i , a’ tornai bárhol is kiállja. Ezen (mint némellyektíil 
neveztetni örömmel haliam) kis mintában magyar 
Schvveiznak tiz [] mfölduyi területén egy mezővároska, 
uegyven-egy falu, tiz puszta ’s mintegy huszonöt ezer 
ember taláitatik; ’s így egy [] mföldre harmadfél ezer 
lakos esik, — valóban olly népesség, melly méltán a’ 
nagyobbak közé számíttathatik. Kicsiny helységei sűrűn 
feküsznek , mellyek közül a’ legnagyobb négy is alföl
den a’ legkisebbek közé tartozuék. — Minden helység
nek szűk a’ határa (Sziliczén és Tornán a’ városon kí
vül, melly utóbbinak tömérdek erdeje van),még is a’uép— 
kivéve a’ nemes helységekét (mellyekuek majd minde
nütt az nyavalyájuk, hogy a’ rendetlenséggel együtt 
nyomorúság ül nyakukon,) nem épen szegény, mert 
a’ nagy népesség nem akadálya, de előmozdítója a' jó
létnek, sőt legsivatagabb határu faluinak, mellyek, hogy 
úgy szóljak, a’ medvék’honával egy födél-alattiak,’s za
bon, kukoriczán’s burgonyán kívül egyebet alig terme
llek, adófizetői legtehetősbek, mert a’ szükségkéuysze- 
rítette szorgalom a’ sziklától is vizet, a’ bojtorjánról is 
figét, a’ bogácskórórul is szőlőt erőködik csikarni. A’ 
falucskai, lucskai, bárkái pór legjobban bírja magát, mert 
Bécsig, Lembergig ’s Brassóig jár bérbefogadott lo
vain. Egész Torna vmegye két kisebb ’s két nagyobb 
völgyből áll; ez utóbbiak két geogr. mföld-hosszuságu 
hegyláncz által egymástul elválasztvák, negyed-mföld- 
nyi szélességüek, legfeljebb fél-órányiak; az alsó vagy 
déli völgyön a’ szomszéd Abaujban eredő Boldva vize 
folydogá!, általtérve Borsodba , ott majd a’ Sajóval egye
sülendő. Ritkaságai közé számíttatnak e’ megyének a’ 
Szilicze’ barlangja vagy a’Lednicze, melly egy harcsa’ 
látott torkához leginkább hasonlító sziklaüreg, ’s benne, 
ha a’ nyár beköszönt, hordó- vastagságú jégcsapokat, 
tél’ közelítésekor pedig lágymeleg léget ’s olvadt vizet

tapasztalhatni; s ugyanazért nagy hidegben több vad
nak menedek-tanyaja, minthogy benne azon arányban nő 
a meleg, mellyben kívül a’ hideg. Továbbá a’szádelői 
sziklavolgy, vagy is egy tetőiül fenékig megnyílt ’s 
orany. hosszú hegyhasadék, mellynek kelté-repedése 
felöl különféle a’ velemeny és momla. A’ bölcselo ő tudá- 
kossag rendkívüli földrengés’ szüleményének Tartja a’ 
nyilast, de kétlem , hogy illy erős földrengés valaha volt- 
— masok ismét azt vélik, hogy hajdan egész Torna 
tuzokado hegy volt, ’s annak beszakadása a’ rémitő 
nyílás; végre a’ köznép itt amott regéli, hogy szeut László 
az ellenség előtt szaladva, köuyörgött a’ hegy’meH a
sadásáért , ’s kérelme teljesülvén, ő túl , az ellenség p” dig 
az innenső részen maradt, ’s mondják, hogy e’ mesét a’ 
völgy-fölötti szirt-fokon látható bizonyos patkónyom, a’ 
szent király’ lovának nyoma (én ugyan illy nyomot ott 
jártombaunem láttam) szülte. Én azt tartom, hogy e’ 
nyílás a’ világgal egy-idős. De akármiut történt, annyi 
igaz, hogy ha valaki a’ felségest a’ rémitővel, a’ szern- 
gyönyörködtetőt a’ hajborzasztóval együtt akarja kép
zelni, jöjjön e’ völgybe ’s itt az összetornyosuit mere
dek kószálok alat t , mellyek közül mindegyik rögtöni 
lezuhanással ijeszt, egész lényében megrendülve , kény
telen lesz megvallani: „bizony csak nagy az Isten a’ 
természetben!“ A’nyiladék’ kezdetén egy kristálytisz
ta , meglehetős nagyságú patak fakad, mindenütt pisz
trángokat rejtve kövei a la tt, ’s beszédet hallhatlanná te
vő zuhogással szakadoz, az egymást érő kataraktákon 
által, mintegy háromszáz lábnyi eséssel le, úgy hogy, 
ha e’ lezuhanás egyszerre történnék, kicsinyben Ni
agarát képezne. A’ völgyön felvezető gyalogösvény e’ 
patak mellett szorul végig, ’s a’ rajta ittamott keresz
tülfektetett pallókon viszi-át az elébb kövekrül-kövekre 
ugráltatott utast. Nevezetes e’ nyiladék’ egyik oldalá
ban egy (mint mondják) körülbelül három ezer embert 
rejthető barlang, mit még most is Béla’ barlangjának 
hínak; ’s az a’ hir, hogy a’Tatár elől futó szerencsét
len fejdelem egyideig itt vonta meg magát, jóllehet tör
téneti adatokból kiviláglik, hogy tartózkodása' ideigle- 
ui helye inkább Görgő volt. Igaz hogy ezen üreg , a’ 
szem elöl igen elrejtve , mintegy másfél száz ölnyi ma
gas , középeit körülbelül húsz ölnyi átmérőjű, hosszú 
tojás-alakú sziklatorony által (neve Furókő ) melly alul 
keskenyebb, közepén kidomborult, csúcsa hegyes ’s a’ 
többi szikláiul elkülönzötten áll. Tartós eső’ idején a’ 
ezirtvölgyön járni nem tanácsos , mert a’ kimosott kö
vek a’ magasrul hullnak, ’s nem példanélküli, hogy 
egész ház-nagyságu szikladarabok szakadnak le elvál
va főn a' meredeken függő ezredéves társaikíul’s kör- 
nyekrenditö tompa csattanássat röpülnek alá. Tömérdek 
így Jeomladozott kisebb nagyobb kődarabok egytül két 
száz s ezer mázsásig feküsznek a’ patak’ partján ; m’nd- 
azáltal az óvakodó nép'vigyázata miatt szerencsétlen
ség nem igen történik. Hát még a’ magasról, — a’ mint
egy háromszáz ölnyi magas hegynyiladék’ szirtpárká- 
nyárul, íekintni le a’ mélységbe! nincs olly bátor fej, 
mellyet meg ne szédítsen; az alant zuhogó patak csak 
úgy látszik, mintha valami kék fonálszál húzódnék el 
tekervényesen alant a’ kövek közt, ’s a’ partján mász
káló ember, mint viz’ szélén ugráló bogárka. A’ völgy’ 
elején’s végén is egy-egy malom van, melly, minthogy 
vize soha be nem fagy, mindig őrölhet. A’ nyílás’ fe
nekén a’ napot leghoszabb nyári pályáján is csak uyolez 
óráig láthatni, mivel az egész keskeny V alakú. — A 
természet’ mesterkezét sehol felségesbnek nem láttam.

Nevezetes tnége’ megyében azomnesterségeseu ké
szült ú t , melly Rosnyó felé egy igen meredek ’s kő
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sziklás mintegy ezer-háromszáz lábnyi magas bérez’ ol
dalán , olly menetelesen vonul-által, hogy rajta a’ leg- 
terhesb szekerek is folyvást ügetve járhatnak. Ezen szé
les töltés’helye, melly a’ fiumei ut’ mintájára készült 
’s mellynek ez egyen kívül a’ hazában párja alig van, 
mintegy 3 ezer lábnyi távulságbau mindenütt lőporral 
hányatott ki ’s balfelül a’ mélység felé öt hat ölnyi ma
gas , ugyanannyi távulságra nyúló gyámfallal védetik 
a’ leomlástól; belől is, hogy az utazók’ szekerei minden 
veszélytől biztosítva legyenek, fél őlnyire huzatváufól 
a’ két lábnyi vastag bástya-fal, — az eső ellen úgy 
nevezettdarázskő-téglákkal(mellyek lyukacsosak, ke
mények ’s eredeti hazájok a’ megyében fekvő Görgő’ 
helysége) ótalinaztatik; — végre hogy a’ töltést jobb
felöl a’ szirtes bérez’ oldalárul leoinló zápor ne rongál
ja , az minden 250 lábnyi távolságban egy-egy, ’a 
így az egészen tizenkét, 6 , G mázsás öntöttvas vá
lyúkon fölfogatva, a’védfalon keresztül vezettetik’s az 
iszonyú mélységbe lezuhan. Láthatni még , de nem bor
zadás nélkül, a’ régi utat is (Szoroskö a’ neve), melly 
más iránybau ugyanide kapaszkodik föl. Megfoghallan- 
nak tetszik, mint járhattak azon valaha? és még is úgy 
vau;— merő kemény szikla-ut legföljebb hat lábnyi széles 
van imígyamúgy — mintegy háromszáz öluyi távolság
ban— ki vájva, mellyen a’ kerékvágást az esővíz kikop- 
tatni segíté , melly fölötte lejtősen minden ölnél egy lá- 
bot esve ’s kanyarodva viszenalá, hol a’ kitérés teljes 
lelietlen volt, ha csak a’ szemközt menő szekerek kö
zül egyik vagy másik, iszonyú életveszély közt, vissza 
nem tolatott; ’s mint beszélik, nem is példanélküli, hogy 
az e’kint lefelé vezetett szekér, ha meglódult, a’ bor
zasztó mélységbe alázuhauván darabokra törött, ’s a’ 
vontató marha sokszor bukott orra ’s iité-ki a’ sziklán 
fogait. Ragályi Abraham , a’ megye’ felejíheílen alis
pán^, segített végre a’ bajon, létesítvén munkás gon
dossága által a’ most leirt töltést, melly a'hazai utak’ 
valódi remeke; — mi sem is volna méltóbb, mint a’ 
töltés’ elején egy emlék-szobrot fölállítani a’ derék férj- 
fiú’ ’s tiszttársai’számára. Mennyiben kerülhetett ez óriá
si munka, mellyre a’ felséges kir.kamara is nyujtase
gédkezeket, még most veendi a’ megye számba. Kü- 
-lünös az ’romában, hogy ámbár az utak’készítése’ ter- 
hébül aránylag egy helységre itt busz annyi is esik , 
mint az alföldöu , még is mindenütt jó töltések vaunak, 
néhol még az országaitól félreeső egyes falukhoz is, 
mi pedig még különösb , mind a’mellett sehol az egész 
megyében vámot nem szednek. Nagy hátra maradási 
okoz azonban Tornának, hogy benne sehol posta és pi- 
acz nincs ; mind kettőnek hiányát Gömbiben Rosnyó, 
Ahaujban AIsó-Metzenzéf pótolja. Van a’megyébeu több 
helyen vas-és kőbánya; de legjelesb ’s nagyobb bőségu 
anyaggal Esztromos £mons extremus) hegy’ oldalában, 
— és több Vushámor, mint Kovácsiban , de leginkább Der
ítőn mlgos Andrássy gróf birtokában , hol a’ legszebb 
öntöttvas-kályhák, virágtartók, feszületek, emberala
kok csuda müvészséggel készíttetnek. Áldás az ipart 
olly nemesen előmozdító Grófra, ki csakhamar saját job
bágyit a’ vasnak minden munkája körüli ügyességre 
szoktatta, ’s azoknak ez által is kenyérkeresetre utat 
nyitván , a’ mesterséghez még nem igen szokott ma
gyarok között a’ vassalbauást hazai foglalatossággá 
tette. Méltó ’s eléggé meg nem hálálható cselekvése 
a Grófnak az. is , hogy a czélszerü nevelésre, gvö- 
uyörü ’s mindenütt köbül készült ’s cseréppel fedeltis- 
kolaházakat építtetvén , legnagyobb csinossággal ’s ké
nyelemmel a’ maga birtokiban, — a’ tanítókat tisztes
séges életsorssai kegyesen ellátván, az iskolákban í'öld.-

abroszokat ’s olvasás végett újságokat’s hírlapokat tart
ván , ’s a’jobb tanulóknak jutalmakat osztogatván, a’pór- 
uépetrégi müveletleusége’ mocskaiból kiemeli. ^Egyet
len ut a’ nevelés-javításra a’ magányos birtokosak’ illy- 
féle áldozatai) Vajha többen követnék példáját. Meg nem 
állhatom, hogy én , kinek egyházi tekintetben ugyan 
szinte elég nagy, de politikai körben úgy szólván sem
mi befolyásom nincs a’ közjó - muukálásra, a’ nemze
ti jólét iránt melegen érző keblemnek hálás köszöne
tét fizetui a’ nemeslelkűuek, kedves kötelességemül 
ne tartsam. — Vallásukra nézve a’ Torna-megyei la
kosok’ fele helvétziai, másik felének 2/3 része római, 1 a 
része ó-hitü keresztyén ; kevés zsidóság, ’s néhány ágost. 
keresztyén;— amazoknak zsinagógájuk , ezeknek egy
házuk nincs. — Az egészben négy nagyobb uradalom 
van, u.m. a’ s z á d v á r i  Esztcrházy Pál hgé; a’ t o r n a i 
Iveglevich,— a’ n á d a s k a i  Gyulay,\s a’ d e r n ő i An
drássy grófi családoké ;— bírnak még ezeken kívül ben
ne a’ maguási reudbül mtgos Csáky és Vay grófok is. 
Van benne néhány köz-birtokosság. A’ megye’ széke 
Tornáuegy, részint köves dombon részint szép lapályon 
fekvő, városkában van. Díszesítik e’ kis mezővárost 
szép fekvése, — a’ grófi-kertben levő gyönyörű halas
tó , meleg fürdővel, — az urodalmi kastély , egy igen 
régi épület, mint hajdankor’ müve;  — az. egyház, ’s 
a’ megye’ háza, melly nem nagy ugyan, de aránylag 
elég tágas, kényelmes és jó Ízléssel készült egy-eme
letre ; homlokzatán e’ chronoslicon olvasható :

strVXIt tornensls CoIMítatVs IVrlbVs aras 
Vt Veníat IVslls iiInO DíVtVrna saLY’s.

A’ nagy gyülésterem most uralkodó Vdik Ferdinand 
királyunk’ ’s lsó Fcrencz király’ , József föns. nádo
runk’, Reviczky gróf ’s Szilassy József’ nagy mellke- 
peikkel ékeskedik. E’ megye’ régiségei közé tartoznak 
a’ tornai vár és Szádvára; az első egy kerek - hegyről 
igen gyönyörű kilátást ad az alatta kezdődő ’s kelet fe
lé messzenyuló kies térfülduek; a’ belőle körültekintő 
szem beláthatja a’ hozzá öt ’s négy mérföldre fekvő 
regéczi és szalánczi várromokat; az utóbbi nagy he
gyek közé van rejtve. Kár, hogy több időviszontagság 
miatt részint elsikkadt, részint hiányos uradalmi levél- 
tnrakbul e’ két régi vár’ történeteiről keveset tudhatunk! 
van ugyan történeti adat arró l, hogy Kűu vagy 4dik 
László itt a’ tornai várban tartózkodott, ’s innen adott 
az akkori tornai plébánosnak jószágot; valamint arról 
is, hogy később Mágócsyak, tíebékek, majd azután 
Esterházyak bírták ; hogy a’ kuruez-világban elfoglal
tatott ’s ismét visszavétetett, hogy Szádvárt a’ szom
széd Borsod-megyébeu feküdt szendrei basa gyakran 
háborgatta, de ez m’nd kevés a’ régiség - kedvelők 
előtt. Továbbá a’ tornai és újfalui egyházak, mel- 
lyeknek nagy óságát mutatják a’ nagyoltár - meget- 
ti iratok, — az elsőé olvashatlau, — az utóbbiu 
imez áll: „fecit hoc opus Dionysius de Zaban aimodo- 
mini miüecimo tretz deciino nouiio.“ Az újfalui határ
ban a’ szántók’ ekéje nemrég két régipénzt forgat oü- 
föl; — egyik , egy húszas-nagyságú vékony rézpénz; 
egyik oldalán : ,a u t C a e s a r  a u t n i li i F, másikán a’ 
béke’ isten-asszonyának képe, olajágat tartva kezében 
’s m a t e r  p a c i s  c o n c u r  d i a  látható ; — a’ másik 
arauypéuz’s nagyságra hasonlít egy régi vastag krajezár- 
hoz. Mindkettő az újfalui lelkész t. Cs. Ffur’ tulajdona. 
— Ennyi az , mit Tornárul írhattam. Bezárom azon mél
tó dicséretével lakóinak, hogy a’ magyar vendégszere
tet ’s barátság talán sehol annyira nem divatozik,miut 
Tornában úri ’s közrendnél egyaránt. K d e i Juu.

{Jb'ulyl.a ids«. k&c.)



EgT pár jegyzet
M rabovszky János9 „nagyváradi váz

la ta ira ,€*
Annak , ki a’ nagy közönség elolt, bár mi csekély

séggel, könyvben, hírlapban, vagy szónoklatban föl
lép : előre jól meg kell gondolnia : mir akar mondani ? 
ha múltról vagy jelenről szól: ezt igazán, bebizonyítha- 
tólag tesz-é ? ha más’ szavait idézi: jólmondja-é utána? 
’s t ef. különben a’ hallgató vagy olvasó közönségből 
akadhat, ki a’ szónok’ helyére lép, ennek hibás kiejté
seit megczáfoló, ’s őt máskorra több vigyázatra intő, 
a’ mint p. o. én is most II. úrral teszek. A’ 17d. számú 
Társalkodóban ugyau is ő Nagyváradról vázolgatváu, 
e' város’ históriáját érintőleg, többek közt azt mondja: 
hogy „Nagyváradnak nemcsak a’ lö d . ’s 17d. századi 
török háborúk’, ’s a’ „pártütő Bocskayak“ dühe, emész- 
té-meg fényét ’s a’ t . ; melly utóbbi szavainak igazla- 
taúl, Bethlen Farkas’ erdélyi históriájának XIII. köny
vét hozza-fel tanúul, ’s a’ t. ’s a’ t. — Hogy a’ tusa- 
közbeu Bocskay’ emberei Nagyváradot fölégették vol
na : sehol sem mondja; sőt inkább ugyanazon Beth
len , H. által idézett XIII. könyvében (^Tom. VI. p. 
Iö4 . ed. Benkő. Cibiuii 1793) igy szól: „Barbiauo 
„Varadino excedente , praesidiarii protinus, quos in ar- 
„cis tutelam reliqucrat, eruptioue in socialem urbem 
„facta, insigni detrimeuto alfecissent, nisi hi quoque 
„correptis armis , eorum audaciae occurrissent. Ita cum 
„dies aliquot, ultro citroque editis caedibus inter se 
„digladiati essent, urbani, impares se eorum sustineu- 
„dae diulius iujuriae , arbitrati, ne quam majoréin cala- 
„mitatcm incurrerent, contractis ui potui t , bonis, quae 
„per occasiouein asportari poterant, ingenti cum rerum 
„domesticarum jac tu ra , qua cuique expeditum erat ,  
„profugerunt, urbeinque deseruerunt. Quorum bona et 
„commeatus, praesidiarii in arcem invexerunt, atque 
„iis diuturnae obsidioni, si quae futura esset, adjumen- 
„ta praepararunt.“ — Nagyvárad az egész Bocskay- 
liáború alatt Batbiaui'katonáinak kezében volt, kik azt 
Mátyás főherczeg’,utóbb király’, parancsára adták át Bocs- 
kaynak 1GOG. uov. 22éu. — Egy sóhajjal a’ „magya
rok’ istenéhez“ rekeszti II. beszédét. Két nemzetet tu
dok a’ föld’ kerekségén, mellyek a’ minden nemzet’ ’s 
emberek’ istenétől külön, extra-istennel kevélykedtek: 
a’ zsidót és magyart. Izrael’ istene! Magyarok’ istene! 
A’ franczia’s angol, nemzetére méltán büszke ’s mégsem 
mondja: francziák', angolok’ istene! Pedig aligha nem 
ee a’ köz istenségtől elrugaszkodás volt a’ két nemzet’ 
annyi bajainak oka ; és nem méltó-é neheztelésünk, 
midőn most, nekünk magyaroknak, a’ minden emberek’ 
istenéhez térésünkért, szinte már jól kezdene folyni dol
gunk , mindig akad még egy két álpatriota , ki, régi po
gány szokásunk szerint, külön istenhez folyamodásával , 
az egésznek megint kárára dolgozik. 1L L»

Utazás a ’ Jflagyarhon' szebb vidékein.
(Folyta túrj)

Kilépvén Toruábul , legelső helységr mellyet Gö- 
mőrben értünk, a’ barlangjárul világszerte isméretes 
Aggtelek ^Körülményes leírását lásd Wass mérnök’ mun
kájában) — Aggtelkeu till jó útra kaptunk , melly az 
úgynevezett Ceeléuy’ nagy erdején viszeu keresztül.

1 8 3 9 .

Ezen erdőt mostani birtokosa I I - s Ur, ezen mind ha
zája mind saját hasznát munkáló derék férfi szüntelen 
irtatja, számos vashámorihoz belőle hordatván a’ szük
séges fákat. A’ Cselénybíil leértünk a’ már sok utasíul 
magasztalt, ’s termékenységéi ül ’s kies tájárul Ismére
tes Sajó’ mellékére; leértünk Göndörnek, — azou me
gyének — közepére , hol mindeddig zsidónak lakni tilal
mas ; ’s tán ennek tulajdoníthatni, hogy Gömörnek adó
fizető népe minden más megyéénél gazdagabb; mit ugyau 
okozhat az is, hogy közttük még fennáll a’régi patriar
chális élet, melly több családot egy fő alá egyesítve bol
dogít, — Annyi bizonyos, hogy a’ gömöri jobbágynak 
nincs aunyi , elszegényedésre vezető, útja , nem hozván 
reá veszélyt a’ hitelbenadás , mit a’ keresztyén fogadós 
örömest kerül, de mire a’ zsidók olly készek; mit az
után gyakran a’ paraszt’ javainak elkobzása is szokott 
követni, nem gondolván sok földesur jobbágyinak szel
lemi ’s külső jóllétével, csak királyi jótéteményit drá
ga árron adhassa haszonbérbe , mit a’ zsidó mindig két
szeres mennyiségben megígér, nem sokat törődvén raj
ta , kitelik é az areuda, vagy nem ? . . . .  ’s a’ t. — Ebéden 
F. J. urnái valáuk Belyében. Ez egy barátságos fiatal jó
kedvű ú r,’3 jeles nőjével, ki mellett még nem rég élvezi 
a’ házas élet’ gyönyöreit, valóban boldog pár! meglepő va~ 
la azon két ó ra , miket itt tölténk, mellyekben gazdasági 
iparának több jeleit, ’s ezek közt most készülő gőzerő- 
műves pálinkafőzőjét velünk szemléltette; — magyár 
barátságának kedves emlékével váltunk meg tőle; estére 
még a’ Cömörrel-egyesült Kishont’ fővárosába Rima
szombatba szándékozván, hova kevés ideig tartó zá
poresőben a’ jó töltött utón szerencsésen el is értünk, 
Itt Gömörnek közszeretetü uj főkormányzója e’ napon 
uyitá-meg kormánya alatt az első gyűlést ; a’ Megye 
győzelmi-kapu alatt sűrűn két sorba ültetett eleven fe- 
nyüfák közt fogadván A —syját, sziu -’s tüz-játékkal ’& 
a’ városháza’ nagy teremében tartatott tánczmulatság- 
gal tiszteié- — A’ casiuóban megfordulók’ számára, hogy 
nevüket felírhassák, egye’ végre szolgáló jegyzőkönyv 
tartatív , mit azonban mi épeu a’ bál’ alkalmával Íróesz
köz’ hiánya miatt nein tehetőnk. A’ bálban az lepett-megr 
különösen, hogy bár nemzeti vigalom volt az , még is 
a’ hon’ ezen uemzetisedési korszakában a’ lelkes ma
gyarok közt szüntelen nemzeti-deutsch keringett, azt 
nem is említvén, hogy ha bclsőjükrül nem, külsejükről 
ugyan bajosan vala megismerhető, hogy a’ táuczolók ma
gyarok; ’s egy külföldi utazó a’viseleti ii! Ítélve, tán 
nem Rimaszombatban , hanem a’ kokárdás nemzet’ egyik 
kis városában képzelte volna magát. Valóban öröm he
lyett szánakozás’ érzelme lepett meg, látván, hogy a’ 
magyar a’ mulatságot mint teszi tatárfutássá ’s terhes 
munkává; mint adja magát öakiut úrbéri szolgálat alá 
a’ szakmánybán keringve nyargaló szabad magyar ne
mes, mintha dróton rángatnák végig a’ nyaktöréssel 
fenyegető nemzeti futtató- iskolán. Valóban ha Árpád’ 
fölébredését, annak érdemes szerzője illy tánezterem’ 
közepére teremti vala, szegény ősapánk ijedve húzta 
volna padlat alá vissza érdemkoszorúkkal ékes fejét, 
félvén , hogy forgószél módjára sebesen keringő unokái 
nyakáról, hol éltében az elég erősen állott , lesodor
ják .— Könuyebbült volna lelkem , ha csak egy nemze
tit is láttam volna , de az száműzve volt. Mondják ugyau, 
hogy csak nyelv teszi a’ nemzetet; eugedelmat! teszi 
a táucz. is. Ugyau tetszenék é, ha a’ nemes- oroszlán,
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szavával megrendítni képes volna az erdőt, azonban 
magát majomugrálásával nevetségessé tenné? De nem 
is mulatság a z , hol más nemzet' majmolása ’s roboto
zás a’ fő foglalatosság, — a’ mulatság szabad lelket, 
’s a’ jó kedv’ önkényes kifejlését kivánja , különben meg
szűnik mulatság lenni. Rimaszombat kis helyre szorult, 
az igen tömött város , házak ’s lakók úgyszólván egy
más’ hátán többnyire kéményeién faépiiíetekkel, még 
is , — mi igen különös, — a’ tűz messze nem hara- 
pózhatik , mert a’ lakók az oltásban kitűnő ügyesség- 
gelbirnak; — a’ füst,  a’ házak’ belől fűlő kandalóiból 
egy kurta tapasz-esőn a’padlásra megyen föl ’s o<tosz- 
lik-el, minden házat salitromfőző helynek képzeltetvéu 
annak tetőni kigőzölgése. Lakosai munkás mesterembe
rek , kivált szürszabók, fazekasok; asszonyai jó ke
nyérsütök; piacza nagy; — a' rimaszombati cserépkály
hák ’s kenyér országszerte híresek. Különös ékességül 
szolgál a’ város’ kertje, melly alig 15 éve hogy léte
sült ’s felső Magyarországban mása nehezen van. Gü- 
mör megye a’ marhatartásra nézve különösen jó-hely- 
zctü , földei a’ legszebb tisztabuzát termik; népe há
romféle: jó magyar , palóczmagyar és tót. — A’ me
gye’ háza eddig még két helyen van : Rima-szombat
ban ’s Pelsöczön.

Rima- szombatbul más nap tiz órakor indulván 
elhagytuk a’ lelkes hazafiakkal gazdag megyét ’s dél
után mintegy két órára Osgyánon keresztül, (melly 
város a’ római ’s ágostai keresztyének’ két derék tem
plomával, az utóbbiak’ gyranasiumávaPs B. R . . . ky’ 
kastélyával ékes) Pincznél, egy egészen cseréppel-fö- 
dött falunál, Nógrád megyébe lépve Losonczra értünk. 
Az elöhaladás' nyomai itt is mutatkoznak, mióta itt ta
nultam ; casino létesült, az utczák’ kikövezvék ’s vilá- 
gítvák, — emelé a’ város’ becsét a’ gácsi posztógyár’ 
rakhelye is , mellyr onnan ide téteték által. — Szépki
látást ad e’ tájnak, a’ még az osgyáui partra kilátszó 
Forgách grófok’ gácsi vára , melly alatt a’ híres , viz- 
’s gőzerő által hajtatott posztó-gyár virágzik. — Lo- 
eonezon sokáig nem mulatván, utunkat tovább folytatók 
az Tpoly folyam’mentiben mindenütt jó töltésen. Nógrád 
megye a’ palócz-magyarok’ hazája, kik jószivüek, ba
rátságosak, de igen szennyesek, ’s színtelenek ; minek 
oka leginkább az , hogy a’ pór néhány darab fából ösz- 
szegalyabítottkéménytelen viskójában bűzt,  gőzt ,  füs
töt kénytelen nyelni, nem szellőzhetvén ökölnyi, nem 
mondom ablakán, csak lyukán laka,  mellybe az itt is 
divatozó patriarchal életben húsz-huszonötöd magával 
beszorong. Különösségei közétartozik e'népnek, hogy 
itt a’ férli 15 , a’ leány 13 éves korába u már egymás
sal összekcl, de azért az érettkorig együtt élniük nem 
szabad ’s mindegyik szüléje’fölügyelése alatt van,  mint 
egykor a' romaiaknál szokásban volt, hol a’ fiú 16, a’ 
leány 15 éves koráig, vagy pedig férjhezmenteig , amaz 
anyjával, ez pedig apjával feküdt egy szobában, való
ban jó mentőszer'’ az ifjak’ elromlása ’s a’ lopott-mézeni 
nyalakodás ellen.

Utunkba esett a’ magyar élőkor’ művészetének 
rem eke, a’ Rams’ hidja, mellyr hét ívre csinálva 
egészen faragottkövekbül, mik itt nagy bőségben 
találtatnak, két hegyet összeköt, alatta az Ipoly foly- 
dogál, a’ híd mintegy száz öluyi hosszú, ’s még szá
zadokig képes lesz küzdeni az emésztő idővel. Estve 
későn Ludáuyba érkezőnk, — e’ helységet két grófi 
u. m. a’ mltgos Zichy és Ráday-család bírja, ez utób
biak’ kastélyával. — Innen együtt folytatók utunkat 
egy Gömör megyébül Pestre szándékozó jogászszal, az 
Ipoly folyón néhányszor átvezető fahidakon. Alig van

folyó , melly több csavargást ’s igy áradásokat is okoz
na, mint ez ; — völgyein sok jó széna terem , melléke 
a’ juhtartásnak fölötte kedvező. Valóban, ha elgondo
lom , mennyi folyóvíz vau hazánkban, minőkön más or
szágokban széliére kereskednek , nem lehet nem óhaj
tanom: hogy azok reudes csatornákra vétessenek; a’ 
közlekedés általuk milly könnyűvé tétetnék így! — Felső 
Magyarországban, elkezdve Ungh megyétől^ majd min
den négy mérföldre egyegy illy folyam lehetne hajókáz- 
hatóvá. — Latorcza , Bodrog He,mád , Boldva , Sajó, 
Rima,  Ipoly, Garan Nyiíra, mellyek közül a’ legkisebb 
is rendes mederbe véve , nagyobb lenne a’ sárréti csa
tornánál , mellyen pedig dereglyéket is láttam járni , 
— mintegy ujjal láttatik e’ vizekre mutatni a’ termé
szet, ’s jelentőleg mondani: „Nézzétek! mind ezeket 
illy közel azért becsatom hegyeimből , hogy hátukon 
termésiteket szerte hordjátok!“ De itt ismét e őált az 
önzet ’s a’pórnál így okoskodik : ‘jobb így, a’ m'ntmost 
van; mert a’ kanyargó viz-folyam minden tavaszkor ki
árad ’s elöntvén a’ mellékén szélesen kiterjedt réteket, 
azokat termékenyekké teszi.’ Igaz , de többször be is 
iszapolja ám; azonban nem jobb volna é a’szabályozott 
árokból mindig csupán akkor, midőn tetszik, kerekek’ 
segélyével böcsátni-ki a’ vizet a’ szomjas rétekre , mint 
sem így a’ zabolátlan vizártul várni azok’ termékeny
ségét? A’ földesur pedig így bölcselkedik: ‘hova lenne 
így a’sok malom?’ de a’ malmok’ hiányára nézve nem 
adna é túlnyomó kárpótlást a’ kereskedési könnyű köz
lekedés ? Sajnáltam utitársamat, hogy ő, ki tapasztalás 
és tájismerés’kedvéért indult el, a’ még messzünnen gyö
nyörű kilátást adó Széchén vára ’s városa’ szemléleté
nek kellemét nem élvezhető, mert a’ köd, melly korán 
reggel keletkezők, csak Balassa-Gyarmatra értünkkor 
mintegy 10 óratájban kezde osztani, ’s ekkor már a’ szép 
elrejtett táj hátul maradt. Sajnálhatni, hogy Nógrád- 
nak imez említettem székesvárosa tót ’s rácz-eredetü la
kosokkal van teli, kik különben, mint mondják , a’ nem
zeti nyelvet növendékeikkel szorgalmasan tanultatják , 
elég munkások, akkor is burgonya- ’s kuk jricza-sze- 
déssel csoportonkiut foglalatoskodtak, — ez egyszers
mind a’ kereskedésérül országszerte ismeretes zsidó
ságnak nevezetes tanyája; — vélnéd, ha utczáin végig 
menve a’ tömérdek izraelitákat ácsorogui látod, boxy 
egy uj Jerusalem készül itt létesülni. Hanem van, mi é’ 
várost diszesíti, az ujonan-épiilt óriási terjedelmű ’s egy
emeletes gyönyörű megyeház, homlokzatán imé föli
rattal: „ N ó g r á d  a’ k ö z  ü g y é r t 1 Tágasabb, pom- 
pásb, kényelmest) ’s szebb-izlésü megyeházat jártam
ban még nem láttam. Balassagyarmaton túl már az ut 
terhesedni kezd, eleinte a’ homok miatt, majd a’ Vácz 
felé jól-kövezett ugyan , de szüntelen hegyen ’s völgyön 
keresztül vezető töltésen.

(Folytatjuk.)

Í)sinepi*l)es£édék (t roatiai p rop :ty  un- 
d a h a n .

Ezen nevezetes ünnepélyt közöljük az Alig. Zei
tung’ toldalékéba!, melly azt G a u d y  bárónak , ki épen 
most Romában mulat, igen érdekes utazási rajzai’ ’s 
életképei’ nagyobb gyűjteményéből meríté. — IIt csu
pán azt kell megjegyeznünk: milly kár,  hogy e’ pro
pagandái nyelvgyakorlat’ özönében a’ m a g y a r n a k  
nyTomát sem találjuk. ,

„Az előtt — úgymond Gaudy báró — Araceli szent 
Bambin’ névünnepe volt azon nap , mellyen a’ Propa
ganda’ növendékei, külöuféle a n y a i nyelvükön próbabe



79

szédeiket tárták. Most azonban , a’ sok ünnepélynek ösz- 
szegyülle miatt, szükséges Ion ezen akadémiai próba
tételt a’ legközelebbi vasárnap’délutáni óráira elhalasz
tani. A’ Propaganda előtti utcza, a’ folyosók és lép
csők babér- ’s mirtusfa-Iombokkal valának behintve. Egy, 
Koblenczben született fiatal propagandista bennem föl
dijét üdvezlé ’s a’ beszédgyakorlatokra ünnepileg éke
sített terembe vezetett. A’ nagyterem’ hátrészében am- 
phitheaíralis alakban emelkednek egymás fölött ülések 
a’ növendékek’ számára; a’ szintér’ közelében álltak a’ 
vörös-bársonynyal borított székek a’ bíboros-atyák’ (pa
tres purpurati) számára; ezek után a’ nádszékek’ hosz- 
szu sorai következtek a’ hallgatók’ számára, kik ezen 
ritka ünnepélyhez csoportosan gyűltek össze. Most a’nö
vendékek , vörös-bélésű ’« bokáig lenyúló fekete talár
jaikban párosán a’ terembe húzódtak ’s a'szintéren sor
ba állottak. Csakhamar utánok megjelent hat Einincn- 
tzia is. Utolsó volt közöttük a’ h i r e s  M e z z o f a n -  
ti,  a’ t u d ó s o k  e z e n  N a g y  S á n d o r  a , k i  g y ö -  
z e d e i e m ’ s e b e s  s z á r n y a i n  ö t v e n  o r s z á 
g o t  ’s e z e k ’ s o k  mi l l i ó  l a k o s i t ,  ö t v e n k ü 
l ö n f é l e  n y e l v e t ,  ’s e z e k ’ z s i b o n g ó  s z ó ö- 
z ö n é l  m e g h ó d í t á  ’s r a j t o k  u r a l k o d i k .  — 
Az iskolai próbatét latin beszéddel kezdödék, melly 
Romát a’ fegyverek’ hatalma áital ’s a’ tudományok és 
hit’ még nagyobb hatalma által folyvást győzedelmes
nek magasztaló. A’ szónok beszédét zajos taps követ
te. A’ jelenvolt olaszok valának a’ jeladók, ’s megta
nítanak minket idegeneket tettleges ujmutatások által, 
hogy illy hódulat-nyílváuyitás mindenkinek , ki a’ nagy 
gyülekezet előtt mcgszólamlik, Isten után ’s törvény 
szerint érdemlett jutalma. — Most egy szónok a’ má
sik után felállt, majd jobbrul majd báli u l; de előbb meg- 
nevezé a’ nyelvet, mellyen szólani kívánt, — ’se ’ bá
beli nyelvzavarnál illy előgondosság valóban mellőzhet- 
len is volt. Következett egy bebraeusi beszed, erre ismét 
egy syriai, mellyet egy Aleppóban született növendék 
szavalt-el; ezt felváltó egy szamaritai ’s ezt viszont 
egy arab beszéd. A’ szónok Libanon’ hegyén született 
’s köz tetszést arata metricai költeményének kellemes 
hangzása’s annak életfeljes szép előadása által. Utána 
egy török , ’s egy persaszólalt-meg. Egy illyr az erény
ről ’s ártatlanságról olasz hármas rímekben egy meg
lehetősen száraz allegóriával lépett-fel. E’ szavalás köz- 
beu egy fekete-frakkos és hatalinas-szakálu fiatal férfi 
robbant a’ terembe, mellén rendcsillag tündöklőit — ez 
Dom Miguel volt. A’ neki tett üdvezlő bókolatok a’ szék
es emberlábok' zörgése elnyelő a’ beszéd’ hátralevő ré
szét. Két fiatal örmény, először tudományos nyelven, 
azután a’ köznép’szóejtésével beszélt,’s végre mindket
ten elegiai dalt kezdőnek, melly erős volt, de nem kel
lemes , ’s emlékeztetett a’ kozák’ daUosokéra, kik a’ 
had előtt vad süvöltéssel léptetnek-eb Most következ
tek a’ georgiai, mandai és kurd nyelvek. Három f atal 
férfi felállt, egy chaldäai eklogát előadaudók; miután 
egyideig versengtek, ’s egymást keményen megtáma- 
dák — mint a’ lábnak hősi feldobbanásábul sejtenem kel
le — ismét kibékültek’s egyesülten egy nem épen kel
lemesen hangzó hymnuszra zendült-meg torkuk.Okét fel
váltó egy ó-görög, ezt egy ujgörög, ’s ezt ismét egy 
dublini szónok, ki újain holmi dagályos latin hexame
tereket pörgetett-le. A’ cella- nyelvet bizonyos Mac
Intyre képviselte, e’hez csatlakoztak Skótzia és Irland; 
ezekhez viszont Illyria 's Bolgárország. O’ Connor Ir- 
laudból olasz sonettjének szelídsége által külünbözteté 
magát radical névrokonától; kevesebb szelídséggel ’s 
béketüréssel hajlongott a’ lengyel, ki hazája’ szabad

ságának elenyésztét szép férfias versekben keseroé ; er- 
re egy kis szőke német ifjonez — honja’ nyelvén vér- 
csepegős nyolez-soru stanzákban terjesztő elő a’ betle
hemi gyermekülést ’s a’ t. Utána Hollandia, Au «dia 
Romania ’s Portugália szólalt meg. Egy fiatal púder
ból ni égj majd nagyon is epigrauimatikai epigrammával
lépett-fel latin nyelven; a’ beszédnek már vé«-e volt 
mielőtt a’ kis szónokot a’ mind inkább elsötétülő* terem
ben , lekete bajtarsai közt a szem kinyomozható 
Sziutolly kevéssé elégíté-ki a’ hallgatókat a’ francziá 
alexaudrinek’ üres szódagálya. Egy kaliforniai — i»aoio 
Tae — kinek charakteristicus arczvonalmai cláruláka’ 
távulföldi néptörzsökét, először cataloniai nyelven szólt 
azután pedig anyanyelvén, melly barbar vad hangjai ál
tal köz felvidulást szült; erre ismét egy spanyol, en-y ' 
oláh, egy albániai szólalt-meg, majd ismét a’ keleti 
oczeánnak egy gyermeke hallató szavát a’ gambiai szi
getek’ nyelvén. Két fiatat aegypíusi, párbeszédet tarta 
koptus nyelven; egy hazámfia szerccseuhoni verseket 
mondott. Most azó-chinai nyelvre került a’ sor- Huo- 
naui Kuo Joachim, valóságos chinai pagod-ábrázattal 
a’ gyülekezetre egész záporát szórta a’kemény utköve- 
csekhez hasouló egytagú- szóknak; ő iszonyú tapsot 
nyert; Uj-chiua-elleubeu sokkal gyöngébb orgánummá! 
birí’s így fájdalom! hasonló becsű borostyán-koszorút sem 
nyerhetett. Éneke azonban öszhangzóbb volt, mintsem 
illy rögös és durva hangok után várni lehetett. Eoy 
olasz ringraziamento rekeszté ezen eredeti ünnepélyt.

Philosopleiái észrevételek,
(Foly la t  ás,)

B i z o d a 1 o m. A’ tarsas-elct’ gyönyöreinek izt— 
adó sava a’ bizodaloin, melly ha belőle hiányzik az 
együtt-lét unalommá fajúi, sem tudomány sem bölese- 
ség által el nem üzhetővé. Míg azok, kiket bizalmatlan
ság tartóztat vissza a’ sziveik’mélyében foganzott vé
lekedések’ szabad közlésétül, többnyire tudományos tár— 
gyakrul vitatkozva ásitoznak, ’s az idő rainthaleszö°-ez- 
ve vesztegelne, kínzó ostoruk: addig a’bizodalora’nyá
jas angyalától körüllebegettek, keveset vagy mitsein 
jelentő tárgyakrul csevegve, gyönyört élveznek, ’s vi- 
szonosan ébresztett vidámságjokat, csak az keseríti 
h o g y  Berzsenyiként ,,a’ szárnyas idő hirtelen elrepül“

B o l d o g s á g .  A’ boldogság viszonylagos (rela
tiv) dolog, ’s inkább izléstül mint valamelly tárgyiul 
magától függ. Csak a’ miumaguuknak becses boIdo°ít, 
nem pedig mi más’ ítéletéből ollyan.

C s e l e k e d e t .  Nincs ember e’ földön , kinek éle
tét több nemes cselekvény nem diszesítué. De ha igaz, 
hogy a’ cselekvények’ val<* becse csak az inditóokok’ 
rőtjével mérethetik igazán : úgy legnagyobb gonddal 
kell óvakodnunk azok’ nyilváuyításátul: mert kénytelenek 
leendüuk a’ világ előtt pironkodni azon tetteink fölött, 
mellyekre most dicsőségünk’ fényét büszkén építjük.

D i c s é r e t .  A’ dicséret, helyesen alkalmazott ’s 
szép színekbe burkolt hízelgés, melly mind a’ dicsért
nek , mind a’ dicsérőuek kedves. Amaz úgy tekinti azt, 
mint érdemeinek tartozó diját; imez pedig okossága’ 
biztos tanújának nézi.

D i c s ő s é g .  Az , ki önmagát nem becsüli, gyáva 
’s méltó a’kárhozatra, mellyet reá a’ világ igazságosan 
mond. De a’ csalfa hízelgők’ álnok ajkairul sugárzó di
csőségre ásitozni legnagyobb gyengeség, mert a’ di
csőség önmagában világít ’s nem szóról fényt vissza
verő tükörre. A’ milly szép tehát min-érdeminket sze
rényen érzeui; épen olly gyalázatos, azt mások előtt 
szemtelenül fitogatni.
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D i c s v á g y. Szöruyebb csalatás uera létezik a’dics- 
vágyóénál, midöu az magának bizonyos czélokat tűzött— 
ki; mert e’ czélok, mihelyt elérve vannak, azonnal esz
közökké fajulnak. Az, mit nagylelküséguek nevezünk, 
nem egyéb, elalakzott’s félreértett dicsvágynál, melly 
csekély érdeket elhanyagol, hogy nagyobbat nyerjen.

E l l e n m o n d á s .  Minden állítás: hamis , kétséges 
vagy igaz lehet. Valainelly uyilváuyosau-hamis állítást, 
vakmerő szemtelenség’ bélyege nélkül, nem védhetni; 
a’ kétségesről elhatározó ítéletet hozni, oktalauság; 
a’ tiszta igaz, védelemre nem szorulván, sajnálkozni le
het csupán azon, kinek agya elég szorult, azt meg 
nem i-unérui.

Emb e r .  Még nem láttam embert, ki öntulajdon- 
ságit tökéletesbeknek nem tartotta volna, mint azéit, kit 
legtöbbre becsül. A’ tökéletesség bár sehol sem találta- 
tik, még is mindenki sajátjának véli.

F é l t é k e n y s é g .  Talán a’ hízelgés’ minden neme 
közt legkeliemesb : a’ szerelemféltés. A’ férjnek nője’ 
féltékenységi panaszit hallgatni, igen gyönyörű: mert 
szüntelen azt hallja, mit hallani leginkább óhajt. A’nő
nek férje’ féltékenységét tudui, önhiuságáuak legélte
tőbb tápláléka. A’ szerelemnek legbizonyosabb mértéke 
— a’ féltékenység.

II á 1 á 11 a n s á g .E’ szó , ,hálátlanság' a’ Iegérthet- 
íeuebb szók’ egyike. Nincs hálátlan, mertuiucs, a’szó’ 
szoros értelmében véve, önhasznát nem kereső jóltevő. 
Igazságtalanság tehát valamelly cselekedet’ diját két
szer megvenni akarni. A’ jótétemény, fölösleg jutal
mazza önmagát azon érzés á lta l, mellyet szül.

H i z e 1 k e d é s. Bár honnan eredjen is , igaz : hogy 
kiki önmagának legveszedelmesb hizelkedője. Bizonyá
ra , ha minmagunknakuem hízelkednénk olly nagy mér
tékben , mások’ hízelgése kevésbbé lenne ártalmunkra. 
Senki se higyjc, hogy utálja a’ hizelkedést; gyomra 
csak a’ hizelkedés-módra undorodik.

Hű s é g .  Drága kincs a’ hűség, ha kölcsönös von
zalmon alapszik. Kószább az, ki kedveltje iránt ön- 
megerötetéssel marad hű , minta' nyilványosanelpártoló.

[F o ly ta t ju k .)

E l e g y t á r .
G y ú l é k o n y - l e v e g ő  (égő-gáz-) nemcsak a’ 

kaspiumi tenger’ nyugati partján ta'áltatik, hanem — 
mint gróf ilaller Ignácz a’ Nemz. Társalkodó által értesít 
— a’Medgyes-székben kebledzö Bázna-helység’ fel-vé
géhez közelfekvő sóstermészetü vizeivel némelly beteg
ségek’ orvoslásáról nevezetes kutakból felszálló levegő 
is meggyujtható ; valamint az onnan nem messze ns. 
Küküllő megyében a’ Borzasról Kissárosra vivő úttól 
vagy száz lépésnyire, az utóbbi faluhoz közel, a’ hegy
oldal’ aljában is talál tátik olly gőzlevegő , melly meg- 
gyujtva addig ég, míg sebes eső vagy erős szél el nem 
oltja. Ott a’ falusi gyermekek által törökbuza-sötésre ’s 
mások álfal tapasztalás végett tett gyújtogatások mint
egy 4 láb átmérőjű ’s egy láb mélységű üreget alkot
tak, melly esős időben sokszor meglelik álló-vizzel; a’ 
kigőzölgö levegőt mind a’ mellett úgy meggyujthatni 
mint száraz időben; e* kigőzölgést naphta’ v. kőolaj" 
kigőzölgésivei elegyített levegőuek nem tarthatni, mert 
semmi szaga nincsen.

A’ l e g g a z d a g a b b  f é r f i  A n g l i á b a n .  A’ 
n a  tani Arkwright, kinek atyja az erőmüvek's gyárok’

tökéletesbítésében kitűnő iparral fáradott, lassaukint pri
vát értékét olly magas fokra emelte, hogy ö , Eszter- 
házy hg után, a’ leggazdagabb ember Európában. Né
hány év előtt mind a’ tiz gyermeke nála reggelizett 
Wi lsley-Castle-ben, ’s mindegyik a’maga asztali-ken
dője alatt egy tíz ezer font sterl. értékű bankjegyet 
(70 ,000  tallért) talált, ’s ezt az apa mindegyiknek kis 
karácsoni-ajáudékul adá. Ez idő óta ezen ajándékot ha
sonló módon már kétszer ismételte, mindannyiszor
100,000 font sterliuget (700,000 tallért) osztváu-el 
gyermekei közt. (A—r.) /

N é p b é l y e g z ő  c z i m z e t e k .  Törökországban 
a’ zsidókat schafitekuek szokás nevezni, a’ tatárokat 
döghus-rágóknak, az indiaiakat orvosoknak, az aráhu- 
kat őrjöugőknek, a’ görögöketszarvatlau kosoknak, az 
albauitákattüdőárusokuak , a’ moldvaiakat embervadak
nak, a’ bolgárországi szerbeket tolvajoknak, a’ ragu- 
zaiakat kémeknek , a’ bosuyákokat pusztítóknak , az oro
szokat rósz lelkekuek, a’ németeket vakmerő rágal
mazóknak, a’ velenczeieket halászoknak, az olaszo
kat sokszínű embereknek, a’ francziákatravasz fejüek- 
uek, a’ hollandiakat megvásárolható sziveknek, az an
golokat gyapjutépökuek, a’ spanyolokat heuyélőkuek. 
’S a’ magyarokat . . . . . ?

Á l l a t i  d a l - m ü v é s z e k .  Egy madárkereske
dő Genuábau négy-évi kimondhatlan fáradság (mond
hatnék: szamártürelem) után két papagályt párdalok, 
vagy is duettek’ fütyülésére tanított-meg. A’már beta
nult darabok közt említést érdemel a’ Norma ’s Adal- 
gisa közti párdal’s a’ hires két mélyhangú (bass) duett 
a’ „Puritánok“ czimü operából. A’ szárnyas művészek’ 
tulajdonosa ezen két jeles növendékét három ezer fran
kon árulja.

A’ brockhausi Conv. lexicon’ 4ik kiadása legjobb 
utasítást ad az Allopathia-’s Homoeopathiáról. E’ czikk- 
szónál ,Allopalhiak imez á ll: „Keresd Uomoeopathia“ ; 
a’ ,Homoeopathia4 szónál pedig : „keresd Allopathia“. 
valóban mindkettőt a’ Homoeopathiát ’s Allopathiát is tel
jes joggal keressük— azon különbséggel mindazáltal, 
hogy az életben azokat, kik keresik, nem utasítják viszo- 
nosan egymáshoz, mikép a’ Conv. Lexiconban történik.

Mult-évi augustus’ lóén öllék a’ kórviíézek Rou- 
enbeu nagy császárjok’ születésnapját. Még csak 
50 ősz harezfi vala életben, ’s számuk minden évbeu 
kevesbül. Musika helyett asztalnál dobot pergettek, ’s 
egy dalt éueklének-el. Az egyetlen emlék , melly szá
mukra a ’ császárság' fényes idejéből megmaradt, a’be
csületrend’ keresztje, mellyet mellükön viseltek, ’s a’ 
faláb. Ezenkívül az asztalon egy díszedényben némi ke
vés föld vala Napoleon’ sírjából 's egy szomorfúzuek ága.

Az y —i biró, egyet a’ zöld-asztalon levő kére- 
lemlevelek közül végig tekintvén , ’s a’ kérő’ neve alá 
irva ezt látván: „ n y u g  p é n z  es  t á b o r i s e b é s z ‘ 
kérdé egy uj szókhoz is értő tanácsbelitől: mitte*<zez? 
„Ez annyit tesz, mint p e n s i o u á l t  f e l c s e r “ fe
lelt a’ kérdeztetett „Nos miért nem írnak hát magya- 
rúl ?“ felriad boszúsau a’biró.

R e j t e 11 s z ó„
Lányka kerüld fejemet, mert arezrózsáid’ emészti;

Romjai végemnek bánatos érzeteket 
Szülnek ’s láttatják a’ nagyság’ porbaomoltát.

Schiller’ egészről írt szép dala ismeretes. A.

Szerkeszti Kelineezy. — Nyomtatja Trattncr-Iiárolyi úri uteza C13.
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Nyilatkozás a  pesti m agyar színház9 
ügyelten,

A’ pesti magyar színházat igazgató választmány 
nem tartotta, ’s nem tartja sem szükségesnek, sem 
érdemesnek az Athenaeum’ „magyar játekszini krónika*4 
czímü czikkelyeiben különbféle alakban megjelent gú
nyolódásokra , személyeskedésekre, férjfakhoz illetlen 
homályos gyanúsításokra, liir- terjesztésre ’s köteke- 
désekre részletesen felein!. Szükségesnek nem: mível 
sehol az egész világon hírlapi szerkesztők’ színi előa
dásokról! tudósításai hiteles kútfőknek, és sem egész
ben , sem részletekben művészeti — hévmérőknek nem 
tartatnak , azon egyszerű okból: mivel a’ szerkesztők , 
bár rendszerint igen szeretnek t ö b b e s  s z á m b a n  ’s 
a’ k ö z ö n s é g ’ nevében beszélni, mindig csak egye
sek ínaradnak , ’s egyes az indulatok’, szenvedély’ ’s 
egyoldalúság’ rabját, a’ gyenge embert, legszilárdabb 
akarat mellett is egészen mikor vetkezte még le? —• 
Érdemesnek pedig azért nem hitte ’s hiszi most is: 
mivel azon kívül, hogy egy véleményben nem lehet azok
kal , kik a’ „tudományok és szépmüvészetek’ tárában*4 
helyesnek látnak olly kifejezésekkel ’s hasonlításokkal 
is élni, mellyeknek műveltebb társalgási körbül és igy 
az irói világból is száműzve kellene lenniük, 's kik 
midőn illy dolgokért megrovatnak, elégnek tartják ezt 
válaszolni: n em  s z é p  u g y a n ,  de  n e m t a l á l 
t a m j o b b  k i f e j e z é s t  a r r a ,  mi t  m o n d a n i  
a k a r t a m  ueiiiakart olly háborúba elegyedni,
incllybeu a’ fegyver közt — mint szokás , — nem igen 
válogatva, ha egyik , vcgy másik fél egy kis nyomorult 
győzelmet kivíhat is magának, az ügy, a’ személyes 
érdek’ palástjául, ’s megtámadási viszoutorlási jelszóul 
használt, legjobb esetben is semmit sem nyert, ’s bi- 
zouyosb — hogy vesztett. Vau hely; vau idő, melly- 
ben a’ hallgatás nem gyávaság, ’s ha mást nem , leg
alább az e l ő r e l á t á s ’ szerény czimét megérdemli. 
Azonban hogy az érintett hírlap’ minden Hiedelmet fél
re téve tovább terjeszkedő jogköveteléseibe megegyez
ni ne látszassék , annak f. évi 18ik számában a’ 286 és 
287ik lapon álló czikkely által felhíva érzi magát ez 
ügyben először ’s i t t ,  és illy alakban utoljára felszó
lalni ’s következőket nyilváuyitni:

„A’ mi színészetünk , — létét semmi másnak , mint
egy igen csekély-számú lelkes hazafiak’önkéntes áldoza
tának köszönhetni — egyéb é még most, mint egy más- 
fél-évü gyermek? ***'}. Színi Íróink, szorgalmukat ’s 
ügyekezetjökel tekintve, eléggé nein dicsérhetek, egye
bek é még most, mint kezdők ? A’ szinígazgatás nem 
feladás é előttünk, mellyről másfél év előtt fogalmunk 
is alig volt, ’s meilyuek tökéletes megfejtése, ha nem 
olly messze is, mint egy shakspear-i drama’ születése , 
de még sem olly közel , hogy egy tökéletes színigaz
gatót, talán az első sziu-igazgatói fizetés’ nagyobbitá- 
sával — mint némellyek hiszik — egyszerre Minerva
ként előteremni reménylhetnéuk? És mégis , milly szép 
diadal a’ becsületes akaratnak ! melly a’részvényes tár
saságba — akkor midőn ismételt országszerte! felszó-

*) Athenaeum 1839 első fél év 6ik szám. DG lap. Egy kis 
tréfa.
Athenaeum 1839 lsó  fél év 21k szám. 32ik lap 8—9 sov.

***) Athen. 1839 lsö  fél év 16ik 6«ám 25Gik lap.

litás után is , egyket vándor társaság’ főnökeit kivéve, 
bizonyos veszteségtől féltében magat senki sem jelen- 
té az e g y e s ü l é s ’ lelkét lehelé, ’s melly nélkül 
a’ pesti színpadon aligha fordult volna meg J83S&* 
decemb. lökéig harminczuyolcz uj darab, ’s talán mind
a szép n a d r á g  .....mind Írókra buzditólag és
segitöleg hatás egészen elmaradt volna — a’ másfél
éves gyermek-intézet, kezdő íróival, tapasztalatlan, 
de a’ lehetőségig mindent elkövető igazgatás mellett, 
ott van,  mi színészet’ dolgában , legalább az igazgató 
választmány’ véleménye szerint, a’ legközelebbi czé l:
t. i. az i z 1 é s’ d o l g á b a n  néiueliy írónál ha nem 
előbb, de utóbb semmi esetben sem álló pesti közönség’ 
részvétét megnyerte. Mirevalók tehát az Athenaeum’ 
szerkesztőinek — vagy ha úgy tetszik, játekszini refe
renseinek— úton útfélen siralmas jcremiádokba foglalt 
panaszaik? Miuck egy felvonás közti, talán nem is ok 
nélkül történt, hosszasabb szünet, vagy egyéb illyféle, 
a’ legrendezcttebb, gyakorlott machinistákkal ellátott 
színházaknál is megtörténhető hibák miatt az intézetnek 
mindjárt vég pusztítással, a’ közönség’ elkedvetleuü- 
lésével fenyegetése ? Miért egyik színésznő’ kötényébe 
akadozás, másik’hangjának kácsa-hápogáshoz hason- 
lítgalása, harmadik színésznek szapora Anathasiusból 
nehézkes Auathasiuasá paródiáztatása ? Miért az igaz
gatóság’ gunyolása , mintha színháznál a’ művészetet 
csekélységnek tartaná? annak: mennyire nem szere
tik némellyurak, ha az Athenaeum a’ színház’ dolgai- 
rul gáncsolólag szól, a’ kútfő ’s azon titkos forrásnak, 
mellyből egyéb játékszinrőli tudósítások is erednek, ’s 
melly iráutteeudő kérdésre a’ felelet előre készen: a s z 
t a l o m o n  t a l á l t  n é v t e l e n  l e v é l  #*###} meg
nevezése nélküli emlegetése ? a’ repertoir’ készítésébe, 
szerepek’ osztásába hívatlan és meggondolatlan avat
kozás ? — egyik vagy másik színész’ fizetése’ mennyi
ségének rostálgatása ? ’s annak szerénytelen felhányá
sai, miért kapta ez vagy amaz énekes, ez vagy amaz 
operát jufalomjátékaul? a’coulisse-ok közt történteknek 
’s talán nem is történteknek, csak azért, hogy, m i v e l  
s z í n h á z  é s  h í r l a p  van, tehát hír legyen,
közönség közé hordása ? ’s ezáltal a’ közönség’ kön- 
nyen-hivő része,’s a’színészek közti súrlódás’ élesztge- 
tése? Vagy talán ez mind a’ színi kritika’ körébe tartozik?

A’mi ezen kérdést illeti: az igazgató választmány, 
jogot határtalant nem ismér, ennélfogva azt hiszi, hogy 
mint mindennek, úgy a’ színi kritikának is ki vau tűz
ve , a’ „meddig44, ’s ez kezdődik az előfüggöny’ fölvo- 
natalával ’s végződik a’ végfüggöny’ leeresztésével ; — 
e’ két végpont-közti tér a’ kritika’ mezeje; íüladasa aT 
művészet, csupánrs egyedül arművészet. A’ gúny, ki
vált testi hibákért, hirhordás, személyeskedés a’ kriti
kának salakjai közé számíthatók , s azt, kit illetnek, el
keseríthetik ugyan, de jobbitai soha sem képesek, ’s 
ha egyéb büntetésre nem is, bizonyosan megvetésre 
méltók. A’ többi a7 színigazgató7 dolga , vagy mivel en
nek a' közönségétől külön érdeke nem lehet, a’ k ö- 
zö n s é g é. líol az igazgató’ czélja semmi egyéb, pusz
ta nyerekedésnéí, ’s a' közönség a’ műveltség’ alsó fo
kán á ll; — vagy megfordítva : hol a’ közönség müveit,

#**■*) Ath. 1S39 lsö  fél év ÍGÍk szám 256ik lap. 
* ■ * - * Bajza’ felelete a’ vallató kérdésre.
*#**#*} Athen.. 1839 lsö fél év 14ik szám 218 lap.
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s a’ kritikus előtt a’müve'szet t e r r a  i n c o g n i t a :  az 
igazgató, vagy közönség, és sziui kritika közt semmi 
viszonyosság, — ’s ez oka, hogy sokszor a’ hírlapban 
dicsért darab , vagy színész a’ színházat üresen hagy
ja , a’ gyalázott pedig megtölti. Ez valamint másutt, úgy 
nálunk sincs különben. A’ kérdés csak az : itt Pesten 
mellyik eset forog fenn? Felelet: a’ második.’ A’ pesti 
közönség alkalmasint több művészeti tapintattal bir — 
’s a’ magyar színészet ezért várhat mindent csak a’ 
pesti színpadtól — mint azok, kik a’ művészetet csak 
könyvekből ismerik ; a’ színi kritikusok azonban — ki 
vevén a’ kiveendőket — emez utóbbiak közé sem tar
tozván , nem csoda : ha a’ művészetet ’s igy azon kört, 
mellybcn munkálniok kellene, elhagyják, ’s hogy a’ 
magyar játékszínnek szánt lap még is üresen ne ma
radjon, mindenbe, akár tartozik hozzájolc , akár nem, 
bele avatkoznak, most a’ színészeket, majd az igaz
gatóságot, sőt magát a’ közönséget isleczkézik, ’s ha 
az , kit dicfátori modorban szerkesztett kritikájok érde
k e l, elég vakmerő lenne ok után is kérdezősködni, fe
leletül könnyen illyfélét kaphat: b e n n e m  m e g v a n  
az  a’ f o r t é l y , m i  s z e r i n t  n e m m i n d i g  mö n 
ti o m e 1 o k á t v é l e m é n y e m n e k .  ------- Ha
nekik valamelly darab, vagy színész’játéka nem tetszik, 
azt a’ közönségre is rá fogják, ’s ha nekik tetszik de 
a’ közönség ellenkezőt nyilatkoztat, ezen esetben vagy 
a’ közönségetrészvétlenségrül, vagya’ szegény színé
szeket hanyagságrul, vagy az igazgatóságot, ha a’ 
darabot testestül lelkestül megunt közönség azt a’ fel
vonás közti szünettel is rövidítui kívánja, a’ művészet’ 
dolgába nem tekintésről vádolják ; pedig a’ mese’ titka 
legtöbb esetben fejtve van,  ha tudod, hogy a’darabot v. 
maga a’ színikritikus, vagy pártja’embere irta. Exem- 
pla sunt odiosa. *

Iljy körülmények közt nem nehéz eltalálni, miért 
nem hallgat a’színi igazgatósága’fentebb érdeklett szí
ni kritikusok’ szavára ? ’s miért intézi dolgait, mennyi
re ereje ’s tehetsége engedi, a’közönség’ kiváuata után? 
miért nevezi ezt jogszerűségnek, miért amazt tolako
dásnak, jogbitorlásnak ? miért nem azon igyekszik ’s 
fog igyekezni ez után , hogy a’ színi igazgatásban az 
Athenaeum’ szerkesztőji gáncsra okot ne találjanak , ha
nem azon , hogy a’ müveit közönség’ részvétét — melly 
hat a’ színészekre, hat a’ színi Írókra, ’s hat az eluem- 
fogult sziui kritikusra is , ’s melly nélkül a’ magyar 
színészet bármennyi országos tanácskozás és áldozat 
mellett is gyermekkorából soha ki nem fog vergődhetni 
— nem magának, hanem az iutézetnek naprul napra 
inkább megnyerje.

Ebből azonban épen nem az következik: mintha az 
igazgató választmány a’ színi kritikát, a’ művészet’el
lenőrét , mellyre ezennel az ügy’ nevében önmaga szó
lít föl minden a’ h o z é r t ő t ,  jogaiból kizárni vagy, 
hova az Athenaeum’ kérdéses ezikkelye czélozui lát
szik, a’ roszat és hibást magasztaltatni kívánná, ha
nem csak az: hogy az Athenaeum’„magyar játéksziui 
krónika“ czímü czikkelyei gúnyolódok, személyeske- 
dök , szeréuytelenek , ’s illedelemsértök leven, a’ kriti
ka’ czirnét csak bitorolják, ’s vagy czéljok nincsen , és 
ez esetben f e c s e g é s n é l  egyébnek nem tekintethet
nek , vagy ha van , az igazgató választmányétól — 
melly a’közönséguek nem csupa hazafiság’ —mindig csak 
hazafisag’ elhangzó szavaival legfeljebb szánakozásra 
indítása, hanem a’ hatalmában álló eszközöknek czéli- 
ráuyos használásával az intézet’ részére érdcmlett meg- 
nyerhetése , — szerfelett különbözik.

*) Athen. 1838. 2ik fél év 46ik szám. 736 lap.

Fájlalja az igazgató választmány, hogy ezeknek 
nyilványitására fakadni kénytelen. Fájlalja, hogy idő óta 
a’ nyilványosság’orgánumai — a’ hírlapok— olly dol
gok’ harangjaivá alaesonyultak , mellyek a’ közöuséget 
ha nem bosszantják , bizonyosan untatják. A’ nyilványos
ság’utján talán nálunk isi hetne a’színház’ ügyében az 
olvasó közönségnek is más szellemi táplálékot inkább, 
mint azon önkénytelen felsohajtásra : bizony nagy hi
bánk volt nekünk mindig az e g y e t  ne m é r t é s  ’s 
nem igen van nekünk nagyobb ellenségünk minmagunk- 
nál ü!  olly igen méltó okot adni? — Az igazgatóvá
lasztmány legalább a’ nyilványosságot más rendelteté
sűnek hiszi, ’s ez okbul a’ magyar játékszín’ ügyében 
ez alakban első ’s utolsó nyilatkozatát azon általányos 
óhajtással: bár ezen egyesüíés-szülte intézet Íróink közt 
is ne divergeutiákra, hanem közre-munkálásra szolgál
na inkább jelszóul, — s az Athenaeum’szerkesztőit 
illetőleg azon szives kéréssel rekeszti be, hogy ha csak
ugyan olly ingerlékeny idegekkel bírnak, mellyeknek 
rendes működéseit egy kissé hosszasabb felvonás közti, 
szünet is mindjárt felzavarhatja , ’s ha nálok, a’ Bajza 
úr’ igazgatóságáig tartott vastüredelem — mellynek 
hiánya, mellesleg legyen mondva, ott hol még most olly 
nagy szükség vau reá, ’s mellyel pelimusque damusque 
vicissim, nem igen dicséretes dolog, — ennyire elfo
gyott, inkább mint türelmetlenségből túlságos követelé
seket támasztui kényteleuittessenek, jövendőben oldoz
tatnák fel magokat aznn — úgy látszik — kellemetlen 
kötelesség’ teljesítése alul, miszerint, mint magyar tu
dós társasági játéksziui küldöttség’ tagjainak , a’ szín
házba hihetőleg csupán hivatalból k e l l  járuiok. A’ szín
ház oktatással párosult mulatság’ helye , ’s k i, mulatók 
között kedvetlen jelenik-meg, magának is terhére van. 
A’ választmány meg van győződve , hogy a’ magyar 
tudós társaság a’beli nézetében, miszerint a’ nemzeti 
játékszint a’ hazai nyelv’ kimüveltetése’ egyik segédének 
tekinti, vele kezet fogva tovább is megmaradván, an
nyi jeles férfival gazdag kebléből a’ szerkesztő urak’ 
helyeiket a’ színházban minden nagyobb fenakadás nél
kül ki fogja pótolhatni. Költ Pesten martius’ 3kán és 
6kán tartatott üléséből.

A z igazgató választmány.
Jegyzete li

t,Illőiéről és a z  Ujla1eyakrőlse értekező 
czikkhez ( l. Társaik . 11. sz.J

Az illoki ferencziek’monostorának alapítása U g r i n 
vezér által, az idézett társalkodói czikkben , hibásan 
kapcsoltatik 1451hez; mert ez a’ régóta fenállónak 
nem alapítási, hanem csak átruháztatási éve a’fereucziek’ 
egy másik osztályára. Ugyan is már ezen év előtt lakták 
azt a’ felekezeti ferencziek , kik akkor c - o n v e n t u a -  
l e s  melléknévvel különböztettek-meg; most pedig Bol
dog-asszony czimzetü szerzetes megyében egyesülnek. 
Az említett 1451 ben U j l a k y  M i k l ó s ,  erdélyi vaj
da ’s Illokuak ura kieszközlé , hogy e’ monostor , melly- 
ben egyszersmind családi sírboltja létezék, a’ feren
cziek’ azon osztályának adatnék-át, melly akkor ob- 
s e r v a n t i u m neveztetett ; 1523dikóta pedig Üdve- 
zítőrtil tiszteltetett szerz. megyének czíme alatt ismé- 
retes. Ezt ,  mint 1451 ki lettdolgot, valósítják a’ most 
említett üdvözítői szerz. megye’ emlékiratai, mellyek’ 
hitelét kivíni elég az egy tudós Koller József is (Hi t. 
Episc. Quinqueecl. p. 392. ss.) , midőn V. Miklós pá
pának, a’ vajda’ kértére , azon évi május’5kén kiadott, 
’s Diénes (de Szech) esztergami bibornok-érsekhez 
intézett e’ tárgybani parancsát közli, mint Illők után
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egyházi megyéjét érdeklőt: mellyből világos , hogy már 
„in oppido-Wilak domus ordinis fratruin miuorum in ho- 
„norem B. Mariae fundata ab ipsius prímáévá fundatio- 
„ne — per múlta tempóra“ állott; egyszersmind ért
hetni, hogy, a’ bevezetendő ,observantes‘ ferencziek 
állandó jószágot nem bírhatván , a’ monostori birtokok, 
a’ vajda’ gyámjoga alatt levő kápolnához csatlandott kór
háznak jutottak légyen ; — és midőn (p. 416) a1 tettleg 
véghez vitt bevezetést Capistran Jánosnak tulajdonít
ja. — Ezen túl folyvást birta ’s laki a e’ monostort az 
üdvözítői megye, a’ szomorú emlékű 1526ig, midőn 
azt kénytelen odahagyá, meglehet, ezután a’ kalugyer- 
kolostorrá alakítandó viszontagságoknak; mig végre 
1703ben Capistran sz.János-mgyei ferenczieknek jutott; 
kik ez ideig lakják. — Állott tehát „per múlta tempo- . 
ra“ előbb, Koller szerint is, az illoki monostor : követ
kezőleg tévedés alapítását 1431nél megállítani; még 
inkább az , ezen évet alapítója’ nevéhez Ugrinhoz kap
csolni. Valamint történik P a v i c h  I m r é n é l  (Ramus 
viridantis olivae, seu deseriptio Provinciáé s. Joan, a 
Capistr. p. 2 6 6 ): „Ilaec (ecclesia illokensis), quae 
„conventui est anuexa, simul cum eodem conventu a 
„Dacé U g r i n o  fundata fűit anno 1451. tempore, 
„quo D. Joannes a’ Capistrano his in regionibus extite- 
„ra t, attributa PP. Observantibus “; — C s e v a p o -  
v i c h  G e r g e l y n é l  (Synoptico - memorialis catal. 
Prov. s. Joan, a Capistr. p. 8 5 ): „Id certius, eum 
(conventum Illők.) an. 1451. a Duce U g r i n o ,  si 
„non erectum, certe restauratum (aliquamdiu a Con- 
„ventualibus tentum.) Minorihus de Observantia tradi- 
„tum fuisse“ ; — és az czekután iró társalkodói érte- 
,,kezénél. — Ámbár — a’ két előadás, olly kétes ki
fejezése a’ dolognak, hogy azonnal elfogadhatják a’ 
fülebbi adatokhoz szeriutezett értelmezést, mihelyt a- 
mott a’ „fuudata“, emitt pedig az „1 4 5 1 “ után vesz- 
szőjel ( ,) gondoltatik. ’S épen ezért a’ kétértelműség 
olly eredetinek mutatkozik, hogy azt kútfő’ vétkének 
gyaníthatni, mellyet, úgy látszik, az első lélekismére- 
tesen kiira, az utóbbi pedig, mint amaz után iró, tud
va nem engedhető magának teljes határozottságot. —• 
Alapitóját, az üdvözítői szerz. megye’ Írott hagyomá
nyai is U g r i n  vezérben tisztelik, ki még is előbb 
élt legyen 145 ínéi ;  hallgatnak azonban, mint szinte 
a’ többi, sz  c r é m i  czimuevéről; nem különben az ala
pítási évről, de melly a’ Capistrán sz. Jáuos-megye’ 
névköuyvében I349re határoztatik : ’s igy tettleg el vau 
ismérve a’ felhozott két keblefceli Írónak tévedése. — 
Talán U g r i n i M i k l ó s  az , ki az ország’ biráji név
sorában jelenik-meg első Lajos királyunk idétte -1359- 
beu Katona Istvánuál (Mist. Pragrn. part. 2. p. 125)? 
— Hanemha a’ boldog asszonyi szerz. megye , mint 
legelsőbb lakosa , bizonyosbat mondhatna.

Az itt boldogabb létre szenderült Capistran János’ 
tetemeiről több különböző véleményt olvastatnak az Írók. 
Szerintük majd a’ török maga honába viszi 's tisztes
ségben tartja; majd a’ nem egyesült görögök Dunába 
hagyítják, ’s Bécs’ közelében csudálatosán napfényre 
jőnek: ezeket mint hitel-üreseket említi Wadding Lu
kács-(Annales Minorum edit. 2, tom. 12. p. 4 1 4 ); — 
majd a’ város’ feldrtltakor víztartóba (cisterna) vettet
nek , pénzen váltatnak-meg a’ töröktől görög szerze
tesek á lta l, kiknél, névszerint shishatovaczi vagy 
opovoi kolostorukban nyugodnának: ezt hiszi Pavich 
(p. 2 6 7 ) ,  de az Ítélő Csevapovich (p. 111) méltán 
alapnélkülinek bélyegzi. — 8öt mint maga a’ tudós ér
tekező megjegyzi (múlt évi Társ. 78 sz.) Ravaniczáu

G r e b l a n o v i c s  L á z á r  szerviai fejdelem’ tetemeit 
sokan Capistran Jánoséinak tartják.

Ellenben ős emlékiratai az üdvözítői szerz. megyé
nek, mellynek tagjai az illoki monostort akkoron lak
tak, s kik között Capistran János meghalt’s eltemet- 
tetett, egyhangon ezeket bizonyítják : a’szent férfiúnak, 
1456bau octob. 23kán történt halálakor, sz.Diénesi 
Mihály helybeli elöljáró ’s ennek több társai, mellette 
valának; Varsányi István, a’ mig, úgy látszott, nem 
veszedelmesen betegtől megáldatva, elbucsúzék, né
hány monostort, mint akkori tartománynoki helyettes 
(Vicarius Provinciális) hivatalosan látogatandó , de két 
nap múlva, vevén halála’ hírét, visszatért Illokra ; tes
te ar templom’ karában (oltár mögött) elzárva tarta
ték hetednapig; mivel törekedve tolulna látására az őt 
tisztelő ajtatos nép ; a’ helybeli, egykor szerzetha
gyott plebanusnak sikerült azon okvetés alatt, mintha 
az üdvözölt’ szentségével vásár üttetuék, a’vidéken le
vő romai követtől Carvajali János bibornoktól, parancsot 
nyerni, minek következtében hetednapra földbe temet- 
teték ; az nap megjővén Újlaki Miklós , erdélyi vajda 
kiásatá , előbb díszes koporsóba tétetve , kápolnájába, 
aztán záros vaskoporsóval borítva , a’ monostori tem
plomba helyeztető ; itt nyugodott 1521ig; midőn ez 
évben Belgrádot megszálló ’s Szerémet rettegteté a’ tö
rök, ugyanazon illoki, két év’ teltével üdvözitőieknek 
neveztetett ferencziek nagy-szőfősi monostorukba , mint 
biztosabb helyre meneklelték ; itt csakugyan békés nyu
galmát Perényi Ferencz háborítván , több megöletett szer
zetesnek testével, kútba veté; ezen (1555— 1559) van- 
dali öldöklés után (Szirmay Ant. Notitia Comit. Ugocs. 
p. 97—98) , a’ nagy-szölősi monostor megszűnt 1669- 
ig; a’ századnál több idő múlva Perényiek1 közbejártára 
visszaiktatott üdvözítői ferencziek , a’ Perényeiktöl ki
kért hallomások , és saját hagyományaik után, a’ sz. 
tetemeket felkérendők, hivatalos ásásokat tétettek 1672- 
ben ; de a’ már tettleg folytatott munkától, a’ vallási 
háborgók által szétriasztattak, a’ megkínzott helybeli 
elöljárót alig életben menthetve; 1698ban austriai fe- 
íeueziek fölséges császári parancsból, ’s esztergami 
érsek’ engedőiméből, a’ sz. tetemeket keresni kezdék; 
de a’ megyés (egri) püspök ellenakaratját nyilatkoztat
ván a’ munka üdvözítőiekre szállott; kik azt,  azon ’s 
a’ következett 1699ben, nyervén előbb néhány, a’ vár
megye által e’ tárgyban meghiteltetett öregtől, de csak 
homályos vallomásokat, Perényiektől megajánlott job
bágyi kezekkel is , ismételték; de sikerellen , a’ kútnak 
helyét’s nyomát vesztve, a’ százados vészek hegyet- 
völgyet egyiránt romboló csépje alatt kellvén annak el
enyésznie. — Ennyit az említett üdvözítői szerz. me
gyének emlékiratai Capistran János’ tetemiről.

Miután bizonyos, hogy az illoki monostornak az 
üdvözítői ferencziek szakadatlan birtokában valának 
1451— 1526ig, ’s következőleg Capistran János’, Il
lőkön 1456ban köz.be-esett halálának kebelükben kel
lett történnie ; miután szinte kétségbe vonhatlan, hogy 
a’ nagy-s2Kilősi monostor 1500tól szerzetes megyéjük- 
hez tartozott, pedig mint jelesbek’ egyike , melly több
ször ’s névszerint a’ mohácsi vész-előzte 1525bén 
megyés gyiiléshelyül választathaték; hozzáértve a' szent 
tetemek’ felkeresésében tett szorgalmat, mellyet az elöl
járóság csak következetesen rendelhete: igenis követ- 
kezhetik, hogy Capistran János’ tetemeiről felütött a- 
datokat történeti hitelre méltóknak tekinthetni; annyival 
inkább, mivel részint Waddingtól (Tom. 12. p. 384— 
405) felhozott szemtanúk bizonyitványival, részint ön
magáéival (p. 413 — 4 1 4 ), ’s Istvánfiéival (libro 20)
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összhangzanak, ’s mellyekhez áll Csevapovich is (p. 
1 1 2 ): de szinte ellenkező esetben is, mivel a’ fölebbi 
olly szoros viszonyoknál fogva őszintébb kútfőkből me- 
rítvek, olly hitelt érdemelnének, melly előtt szétpáro- 
logjou a’ többi véleméuy’ felhője. ’S nevezetesen az is, 
melly a’ sz. tetemnek átvitelét előbb B a j á r a ,  aztán 
Nagy-Szőlősre k a l u g y e r e k n e k  tulajdonítja. írja 
ezt H e r m a n n  Am a n d  (Capistran. triumphans Co
lon. 1700. p. 595) , így : „lu hac (Villaceusi) cccle- 
„sia oliin rcquieverat eorpus S. I*. Joannis a Capistra
n o  , — quod tempore occupatae Albae Graecae fá
j t á é  a’ Turcis transportarúuf dicti Basilitae — trans- 
„Danubium ad partes Trausylraniae, ad locum Baja, 
,,inde Solossium seu Nagy-Sölösium.“ Erre elég legyen 
mondani, hogy más helyütt egészen niegfelejtkezik a’ba- 
zilitákról; igy (p. 7S8): „Corpus (Joan. C.) in locum 
„alteram Cumitatus Zathmariensis in fmibus Transylva- 
„uiae trauslatum est, inde Zölosium, fundatüm a Ba- 
„ronibus Periniensibus , qui fueruut magni patroui ordi- 
„uis nostri: uude Fratres nostri (fereucziek, nem ba- 
„ziliták) coufideutia , qua ferebautur in illos, eorpus 
„Beati Patris Joan. Capistr. ob periculum turcarum e 
„couveutu Villacenci, non dubitarunt iliac (Zölosium) 
„transferre.“ — Hermann t. i. az inneu-onnau kapott 
tudósításokat józan bírálat nélkül egymás után fűzé. — 
He legyen úgy: mivel azon Baja nem lehet a’ mosta
ni , mert annak in partibus Transylvaniae, és pidig, 
Comitatu Zathmariensi kellett vala léteznie ; csakhamar 
észrevehetői, hogy Baja alatt Szathmár-vármegyei B á- 
n y a  lappang, holott ismét üdvözítői megye’ egyik fő- 
monostorára akadunk, mellynek őrzete (Custodia Ba- 
nye) alá akkoron tartoztak: Bathor, Zelews , Mcgyes- 
alya, Kwssal; mi csak erősbítheti állításunkat, hogy 
Capistran János’ tetemeit nem kalugyerek vivék-át,ha
nem azon illoki bányai, ’s nagy-szölösi observautes 
üdvözítői fereucziek.

Hogy Tömöri Pál Í522ben Palotán (Veszprém 
várm.) lépett sz. Ferencz’ szerzetébe, bizonyos azon, 
mindeddig sértetlenül megőrzött kéziratból, melly egv 
üdvözítői szerzetes által 1522— I533ig íratott; ki a’ 
szerzet’ történeteit írván Tömöri Pál’ beléptét e’ sza
vakkal érdekli: „Item huius Patris Ministri, videlicet 
„Bernardiui (de Somlyo) tempore, egregius dominus 
„Paulus de Thomor in festő conceptionis virginis Ma- 
„riae dum fluorét annus 1522: iutravit ad nostrum or- 
„diuem, et in loco de palotha habitum religiouis accepit;“ 
tovább kalocsai és bácsi érsekké ’s a’ haza’ alrészeiuek 
főkapitányává magasztaltatását elmondván, ötödik sorban 
vallja: , ,— — et ita humiliter vixit (mint. érsek), ut 
„si vidisses , m irat us valde fuisses, c u i u s  t e s t i s  
„ ego  i p s e  s u m ,  qui cum sua paternitate in coufi- 
„uibus dictis socius existeus, quasi per aunum et me- 
„dium steti.“ Minthogy e' kézirat nemcsak egész kül
ső alakjáról, de még inkább a’ későbbi iratoknak rá-hi— 
vatkozásiból ítélve bizonyosan akkori-időbeli; azonkül 
mind illoki, mind palotai monostorok, azoij üdvözítői 
szerz. megyééi valónak, mellvhez szinte Tömöri, mint 
szerzetes , úgy nemkülönben a’ kézirat’ Írója tartozék; 
's e’ fölött az iró a’ szerzet’ történeteit előjárósága’ ineg- 
biztahól szerkesztő; következik: hugy a’dolgot igen jól 
tudható, ’s hitelének a’ minapi Fcssler, akár pedig a’ 
történet után századdal később iró , ’s Tomorit Vilac- 
ou öltöztető Istvánfi (lib. 7 .) e’ tárgyban nem árthat.

Ennyit felvilágításaúl e’ dolgoknak, mellyeket — 
még is a' Haza' öuuöuinck ismér. J\lugóenj litván .

Uj J%*aptár.
N a g y  K a n i z s a i  K i s N e ni z e t i K a 1 o n d á r i o m, 1839- 

dik Esztendőre a’ két Magyar Haza’ számára. Első kiadás. 
V aj d i c s  J á n o s  kir. könyvárus cs könyvkötő tulajdona.

Ha a’ „Honi-Vezér“-eu és „Házi Barát"-ou a’ biráló? 
szemei megakadnak: a’ közuépi kis uaptárokba-tekiu- 
tés sem momlathatik hálátlan időtöltésnek. A’ nemzeti 
kis kalendáriumokat mintegy 3 —4 millió ember olvas
sa , — több millió négy garast húznak-ki azok' éven- 
kiut a szegénység’ zsebéből: enuélfogvást méltó a’ hon
fi’ aggodalma: van é valljon ize és sava ama’ sok ro
kontársunk’ lelki táplálékának , — 's becse áll é aráuy- 
ban az érte kiadott pénz-halmazzal? Nemzeti jutalmat 
érdemelne egy jó , uépi-uaptár-készítö; illy czélszerü- 
leg szerkesztett naptár az alsó néposzlálynál, ha ez 
egyebet nem olvasna i s , hathatósan terjesztené a’ köz 
értelmességet. így gondolkozóm, midőn ezen uj naptár 
kezembe került, mellyrül, háraz tanujele a' mozgalom
nak ’s iparnak, a’ szigorúbb igazat el íiem hallgatha
tom. E’ naptár legalább félszázaddal előbbre vau a’ töb
bi hasonuemü kaleudáriomuál, de nem tökélyére, ha
nem fogyatkozásai 's hibáira nézve , mellyck közül elég 
legyen csak a’ szembeszökőbbeket érintenem. —

Ha k i s -ségre eszméltetéssel a' nemzetet nagyra 
emelhetési szándékból viseli homlokán a’ „kis nemzeti“ 
feliratot („nemzeti kis“ helyett) — úgy hagyján; de ha 
magyartalan ajkat ’s szivet ezégérez, a’ szarvashiba 
megrovást érdemel: mert valamint nemzetünket elfogult 
büszkeséggel uagyítui, úgy vastag tudatlansággal ki- 
csinyítni sem illik. — Most uralkodó fejedelmünket „Iső 
F e r d i n a n d “ név alatt isniérteti, nem különböztetvén 
meg benne az ausztriai császárt Iső Ferdinaudot a’Ma
gyar- ’s Csehország’ királyától, ki illy néven Vilik. Illy 
közlésből a’ n y o m t a t v á n y n a k ,  mint szent-irás- 
nak hivő pórember hamis tanúságot, m erít’s nem-igaz
ra tanítja gyermekeit is. Egytől ötig sem tudni olvas
n i, ez több, mint szégyen!— „Csekély jegyzés Nagy 
Kanizsáról“ vonal közt N. Kanizsa’ kereskedése , majd 
Zala megye’ tisztikara, végre N. Kanizsa’ tisztviselöji 
Lratuak le. Illy felosztást még nyomtatásban soha sem 
láttam; ez annyit tesz , mintha momlanók , hogy a’ga
ras vau a’ krbau. — Zala megye’ tisztikara’ leírásában 
sok egyéb botlás közt kitűnő az , hogy a’ 2ik alügyész’ 
helyébe a’ 2dik rendes gyógyász van téve ’s a’ t. To
vábbá N. Kanizsa’ tisztviselői közt szó sincs a’ föl
des uraságról Batthyány ligröl, sem az uradalmi ügy
védről, hololt e’ szabadalmas m.város büntető perekben 
’s áraljában a’ polgáriakban feljebbvitel' utján uriszék 
elé tartozván , egyik bírája az uradalom. — A’ vásá
rok’ közlésébeu a’ n a g y  k a n i z s a i  ’s b e c s e h e -  
1 y i vásárok külön vannak ’s nagyobb betűkkel kiemel
ve, — ’s miért a’ becsehelyiek ; holott ezen város csak 
most vergődött ki a’ faluk’ sorából ? Megvan ugyan sa
ját becse e’ helynek; de azért’aligha áll N. Kanizsá
val egyenlőségben: valljon Egerszeg a’ megye gyűlés- 
helye nem illett volua-é inkább helyébe ? — Követke» 
zik „Feljegyzése azon uevezeles városoknak , mcllyek 
N. Kanizsához mennyi-számú mérföldeket tesznek, be
tű szerént tétetnek.“ Értse ez t, ki értheti. A’ tárgy* 
rajzából azt veszem k i. hogy némelly magyarországi 
’s ausztriai birodalombeli városoknak N. Kanizsához! tá- 
vulsága jelöltetik ki; ámde nem bel ü szerint: mert‘betű 
szerint* ’s 4>etü-rendben? különböző értelmű kifejezések. 
— Nyelv-elleni hibáinak kár itt csak pillanatnyi életet 
is adui isméti kinyoinatással; láthatni azokat a’ homlok- 
iralou is. . Pukolay.

Szerkeszti llelmcczy. Nyomtatja -  Trattner-Károlf i url v t e z a  C12. »



Kölcsönös viszonya, « ’ »magyar vakok- 
intézetének a? pennsylvaniaival Ante- 

rikérban \v a ’ többi európaival.
Küzlöttem 1834ben Pennsylvaniának Philadelphiá

ban fünálió vakok-intézete’ igazgatójával Friedlaender 
J . R. úrral nézetiraet az irán t: in>kép lehetne az illy- 
nemü intézeteket gyarapítni, felfedezem egyszersmind 
neki azon tervemet, mi szerint a1 szerencsétlen világ
talanok' helyzetén köuyörülőleg minden országban kön
nyen lehetne egyes megyéket, községeket, sőt magá
nyos személyeket is vakok-intézete’ alapítására vagy 
péuzalapitványok’ tételére bírni s ébreszteni, ha néhány 
vak-növendékkel, kik tudományos, • közműi vagy han- 
gá.ezati tekintetben kimüvelvék, megyénkinti utazások 
tétetnének, s velők a’ hatóságok előtt próbatételek, 
vizsgálatok tartatnának, hogy illykép a’ szegény gyá
moltalan ’s unalom által gyötört világtalanok’ nevelteté
sének s kímüveltetésének valódi jótékonysága igazán 
szem elibe állíttathatnék, ’s a’ szándéklott czél hama- 
rébb és biztosabban elérethessék. Barátom jól foga föl 
ezen eszmét, s valósitá is azt olly örvendetes siiker- 
re l , hogy minden oldalruli segedelmezések által, a’ve
zérlete alatt levő ’s csak 1833bán épített intézet (Fried- 
laender urporosz-sziléziai születés, előbb a’ bruchsali 
most Freiburgba ál helyzeti vakok-intézetének volt ta
nítója , ’s I832beu jutott Philadelphiába) már 50 alapít
ványival bir; számszerűt 39czel Peunsylvaniábul, 4gyol 
New-Jerseyből, 3mal Delavarebul, 2vel Marylandbul 
Igyel Virginiabul ’s lgyel Oél-Carolinábul; 's egészen 
tulajdon gyönyörű épülete van ÍOO növendék’ számára, 
közelébb tetemesen szaporított ’s jó-fizeléssel ellátott 
oktató személységgel.

1837ben megküldém neki a’ tőlem nyomtatásban 
megjelent t u d ó s í t á s t  a p e s t i  v a k o k - i n t é z e 
t é n e k  szerkezetéiül, meliyben az alapitványszaporí- 
tás' eszméje bővebben ki van fejtve. Figyelmeztetém őt 
ez alkalommal azon eszmére, mi szerint kívánatos vol
na azon apró tövis-irattal (t ű- b e t ü k k e 1, JStachei- 
schrifi , me Iyrül érintett munkámban emlékezem , ’s mi
nővel intézetünk 1837. óta bírt már, mellyuek sajtója 
azonban tavalyi árvízkor egészen elromlott, — folyói
ratot adui ki a' vakok’számára. Ezen eszmét is valósító 
Friedlaender, több oldalról nyert segedelmezés állal, 
úgy, hogy intézetében tavaly óta valósággal jeleuik is 
meg egy „Students magazine“- czimu angol folyóirat, 
sajátnemü külön s a j t ó  b e t ű k k e l  (Pressschrift) nyom
tatva , mellyuek 8 füzetét bírom, ’s mellynek megjele
nése körül az intézet’növendékei nem csupán a’ müsze- 
ries munkákat végzik, hanem eredeti czikkeket is dol
goznak bele.

Igen elmésen van választva e’ havi folyóirat’czim- 
képecskéje , — nyitott könyv, mellynek lapjain homorú 
betűkkel ezen mondat áll: „1, ux in  t e n e b r i s “ egy
ezi tapogató kézzel. Különös figyelmet bizonyított Fried- 
laeuder ur irántam ’s az igazgatóságom- alatti intézet 
iránt az által, hogy Schmidnek „Ostereier“ czimü igen 
erkölcsös tartalmú beszéiyét a’ szép sajtóbetükkel ki- 
nyomatváu, a’ csinosan készült igen becses munkát in
tézetünknek ajánlá e’ következő szavakban : ,,A’ v a- 
k o k ’ m a g y a r  t a n í t ó  i n t é z e t é n e k ,  k ü l ö n ö s  
t i s z t e l e t t e l ,  a’v a k o k ’ p e n n s y l v a n i a i  t a n í 
tó i n t é z e t e ,  P h i l a d e l p h i á b a  n.“

Ezenkívül még Európának legucvezetesb intézetei
vel is közelebb viszonyban all intézetünk , mellyet a’ 
paiisi, londoni, becsi, berlini, petervári, prág-ai, am— 
stei dumi, di ezdai, züi ichi, kopeuhagai, boroszlai, mün
cheni, stuttgarti, freiburgi, ’s mint előadóm, a’ phila
delphiai intézetek’elöljáróival fünálió levelezésem’ utján 
tartok fön, ’s a’nevezettek’ nagyobb részétül intézetjük’ 
épülettervét is bírom. Ezen intézetek (mint a’ Klein F. 
V. cs. tanácsos és a’ bécsi vakok-intézetének igazga
tója következő munkájábul láthatni: „G e s c h i c h t e 
d e r  ö l  i u d e n - A ii s t a l  t e n“ )  nagyobb részben 
egyes emberszereíő vállalkozók által alapittattak, ’s az 
illető országok’ lakosinak jótékonyságra hajló szellemé
ből eredt magányos adakozásoknak köszönik virágzásu
ka t ; csak későbben állila föl néhányat a’ kormány, mi 
az előbbi módnál kivánatosb. Ha az alapítványok’ szapo
rítására nézve fünebb is érintett munkámban előadott ’s 
bőven kifejtett terv , mellynek valósithatásu’ tekintetébül 
egyes országnagyokat, a’ t. káptalanokat,' t. megyéket 
’s n. királyi városokat Írásban megkértem: valósulhat
na , mi az ismert magyar nagylelkűségnél ’s ő cs. kir. 
fő h g s é g é n e k országunk’ nádorának ’s intézetünk’ fő- 
pártfogójának kegyes gondoskodásánál, ’s a’ íófelügye- 
léssel megbízott kitűnő buzgalmu válaszlottság’ munkás
ságánál fogva bizton reménylhető , mint azt már néhány, 
időközben létesült alapítvány is mutatja: úgy intézetünk, 
melly az egyetemes ország’ használatára van állítva , 
egyike lesz a’ legnagyobb egyszersmind legjelesb illy— 
nemű intézeteknek; minthogy ebben olly különféle nyelvű 
’s vallásu növendékek vannak, mint sehol Si-m, mi egyéb
iránt neveltetését a’ növendékeknek szerfölött nehezíti. 
Mily teíemes bővülést kelljen pedig az intézetnek nyernie, 
kitűnik abbul is , hogy Magyarországban ’s a’ hozzá 
kapcsolt tartományokban a’ vakok’ száma mintegy 24 
ezer; továbbá, hogy ez intézettel egy más g y á m  i n
t é z  e t e t  is szükség összekapcsolni, meliyben a' tom
pa elméjüekre vagy egyébkint önmagokkal is jót tehe
tetlen vakokra gondviselés legyen, mint ez Parisban, 
Becsben, Prágában, Münchenben ’s a? t. már történik. 
Azon utasítást „in in t  k e l l j e n  a’ v a k  g y e r m e k e 
k e t  k o r a  i f j ú s á g u k t ó l  f o g v a  c z é i s z e r ü e n  
n e v e l n i , “ az ország javárul készkedve gondoskodó 
iun. m. kir. Helytartó-tanács elibe terjesztem; melly azt 
minden honunkban létező nyelvre fordittatva a’ lelké
szeknek ’s iskolatanitóknak haszonvétel végett ingyen 
szétküldözni kegyes volt. Ugyanabban elő vannak ter
jesztve a1 megvakulás'okai is , mellyekre az embereket 
figyelmeztetni szü k ség ;’s azon módok, mellyek szerint 
a’ vakságául lehető-legczelszeiubben őrizkedhetni. V aj- 
ha ez a’̂ száudéklott czélt érhetné, ’s vajha a’ menthe
tetlen vakok’ számára a’könyörületes emberek’ arányla- 
gos adakozása állal honunkban is minélelöbb elégséges 
menedék alapittathatuck! Budán mart. lOkéi^ 1839»

Doleiaálek A u la i , 
a’ magyar vakok-intézetének 

igazgatója ’s elöljárója-

E c k e r  nt a n i í .
Az ember’ hivatása és sorsa tulajdonokon alap

szik , mellyekkel őt a’ természet felruházta; gondolko
zása, életmódja ’s tettei nem egyebek, mint eszméinek 
következményei; ’s igy szép ’s örömgerjesztő , ha magas- 
áliásu gazdag szülék’ magzata, fonák nevelés s roko-
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nai’ gyengeségeinek ’s konok kivánatinak daczára, hi
vatását keblében érezvén, saját utón kiműveléséhez fog-, 
’s maoát szellemi ’s erkölcsi érdekeknek szentelvén, 
az emberiség’ jó ügyeiben , vagy a’ tudomány’ ’s művé
szet’ körében munkálkodik ; de vigasztaló sőt buzdító , 
ha a’ kunyhóban született ’s legalsóbb életkörbén a’ 
nevelés’ ’s iskola’ elemei nélkül felnövekedett gyermek, 
szellemi ereje’ érzetéhez jutván, és sejtvén azon helyze
tet, mellyre őt isten teremte, legyözhetlen vágytól iz
gatva minden akadályt elmozdít, sőt azoktól ingereltet- 
ve azt magának hónapok alatt sajátjává teszi, mire má
soknak évek kellenek, ’s igy azt,  mi lehetleunek lát
szott , véghez viszi. A’ történetekben , nemünk’ díszére, 
sok illy charaktcrt találunk különféle hivatás-osztályban 
és sors-nemben.

Méltán szerencséseknek vallliatjuk magunkat, lát
ván , hogy az ember a’ földgöröngyhez többé kötve nincs, 
’s hogy aegyptusi osztályok többé nem léteznek. Minden
ki művelheti ’s gyakorolhatja tehetségit, 's törekedhe
tik azon helyzet után, mellyre őt a’ természet kijelöl
te ; csak erejének határa korlátozhatja törekvésit: de 
ezt leginkább csak a’ tudományi, irói ’s művészeti páj  
lyáról mondhatni, ’s a’ t. ’s a’ t. ’s a’ t.

Köszönettel tartozunk azon személyek’ életrajzai
ért, kik mindenné csak önmagok által lettének. Ezek’ 
sorába tartozik E c k e r m a n n  is. 0 ezen kívül a’ né
met literaturát igen érdekes beszélgetésekkel, mellyck 
ö és Göthe közt tiz-évi barátságos társalkodásban tör
téntek , gazdagitá. E’ munka’bevezetésiben saját törté
neteit is elbeszéli, mellyek őt Göthével barátságos vi
szonyba hozák.

A’ múlt század’ utolsó éveiben az éjszaki német
honban , Hamburg’s Lüneburg, közötti vidéken egy pór- 
kunyhóban születvén Eckermann, 14 éves korában a’ 
betűket még nem ismérte. Egy tehénnek, mellyet mint 
gyermek őrzött, ’s egy kis darab föld’ termésének kelle 
az egész család’ szükségeit kielégítuie. Később atyját, 
ki szalagokkal ’s egyéb aprósággal kereskedett, kirán
dulásiban kisérté. E’ homokos vidék volt egész világa 
’s eszméi’ körének sem voltak tágabb határai; de a'fiú 
rögtön más lénynyé változott, ’s belső sugároktól meg
világítva , egy uj világot sejdíte a’ magáén kívül. Erre 
egy  rajz nyújtott alkalmat. A’ fiú ezt szépnek találta , 
sokáig tekinté , ’s végre egy szénhez kapott, ’s után
zása az eredeti rajzot felülhaladta. Szüléji csudálák 
ügyességét, ’s ezen perez éltének más irányt adott. A’ 
rajzolás a’ fiúban szenvedelemmé vált, mi a’ tisztvise
lőnek tudtára esvén, a’ fiút magához hivatta, dicsérte 
ügyességét ’s gyermekei mellett a’ tanuló-órákban részt 
venni engedte. Két éy múlva , az ifjú E c k e r  m a m i  
jó kézíráson kívül francziául beszélt ’s a’ művelődésben 
annyira haladt, hogy már igen kedves apró költeménye
ket is irt. A’ rajzolás mind a’ mellett fő foglalatossága 
maradt. Azonban a’ kezdett tanulást folytatni nem volt 
módja, mert nemcsak önmagáról, hanem szüléi’ fentar- 
tásáról is kelle gondoskodnia, mire egy kis hivatal ál
tal képessé lön. Ez ISIBban vala, midőn minden német 
honfi.fegyverhez kapott, hogy a’ nemzeti becsületet 
visszaváltsa ’s a' hosszan-szeuvedett megaláztatásért a’ 
franczián boszút álljon. A’ háború’ veszélyei, társinak 
buzgósága, nemes önfeláldozásuk, a* fegyverek’ fénye’s 
álgyuk’ dörgése E c k e r m a n n ’ költészi phaníaziájának 
nem kevés táplálékot nyujtának. Ő — a’ béke’ vissza
álltával, mindennek, mit a’ hadban látott ’s érzett ^ l a 
kot kívánt adni, ’s elhatározd, hogy magát kizárólag 
a’ képező-müvészetnek szenteli. E c k e r m a n n  egy, 
Hannoverában lakó,barátjától felsegittetve,hihetlen elöha-

ladást tön , mig az erőködés ’s folyvást! éjszakázás ere
jét elfogyasztá , ’s ő forrólázba esett. Főfájása ’s testi 
elgyengülése miatt kénytelen volt a’ festésről lemonda
ni. — Keblében az emberiséget illető érzelmek dúsan 
serdülvén ’s vagyontalanságától ’s barátja’ jótékonysá
gától egyenlően nyomatván , Eckermann viszonyokat ke
resett, mellyek öt szegénysége ellen biztosítva további 
önkimüvelésére időt hagynának. Ez vala Körner’ ma
rasztalásának epochája. Költeményei ö t— ki szinte a’ 
csatamezön forgott — egy honi-dal’ Írására buzditák ; 
e’ dal nemcsak egész Ilannovera városnál élénk figyel
met élesztett, de számára részvételt ’s egy kis hivatalt 
is szerze. Mozgony-gyanánt kelle most e’ költői lélek
nek kenyérért irnoki munkákat véghez-vinni; de mér 
e’ nyomasztó teher sem fojthatá el tudományszomjáf. Ő 
nem pirongott 26 éves korában gymnasiumot látogatni, 
’s igy rövid idő múlva , a’ latin ’s görög klassikusok- 
ban is jártas lön. De sem ezek v sem más általa ismert 
munkák szomját nem olthaták. Ő magasabb ’s világo
sabb eszmék után fáradott, ’s ezeket csak Göthében ta- 
lálá-fel. Egy uj teremtés nyílt meg szemei előtt, hol 
minden értelmes , világos és természetes vala ; itt ta
lálta ö a’már régen keresett szellemi rokonságot. Göthe’ 
munkáji most tanulása’ főtárgyivá lettenek. Meg leven 
győződve, hogy a’ szellemi erő egymaga , a’ tudomány’ 
hiányit ki nem pótolhatja, egyetemet kívánt látogatni, 
de szegénysége e’ szándékában meggátolta. Voltak u- 
gyau úgynevezett jóakaróji, kik őt elősegíteni ígérkez
tek, ha figyelmét különösen kenyérkereső tudományokra 
forditaudja , de ő szilárdul eltökéld magában, hogy ké
szebb bármi nyomorúsággal ’s ínséggel küzdeni, mint 
sem magát illy követeléseknek alávesse; mert az em
ber csak*azt művelheti, mire hivatása van; nagyotcsak 
azon téren munkálhat, mellyen életmüvezeténél fogva 
egész lélekkel függ. Sok küzdés után végre Göttingá- 
ba ment, hol költeményeinek egyik füzete által, mel
lyet Göthe igen kedvezőleg bírált m eg, jó elfogadást 
nyert. E ck  e r m a n n  itt tölté müveit társalkodás és 
tudományos előhaladásban eddigi éltének két legkel’e- 
mesb évét, ’s mivel lényében fekütt, hogy a’megtanul- 
tat mindjárt tettleg használja , nem tartózkodhaték visz- 
s z a , szétszórt eszméjit a’ költészetről egy egészszé 
alkotni, ’s bízván Göthe’ említett bírálatában , kiadót re
ményié találni, sőt a’ munkát Göthével közlölte is ; de 
rég óta forró kívánsága lévén mindenek felett tisz
telt mesterét személyesen megismerni, Weimár felé 
útnak indult. Göthe őt szívesen fogadván, munkáját 
méltány lotta. Saját nézeteit E c k e r m a n  n-ban vissza- 
tükröztetve látváu, benne azon férfira ismert, kit már ré
gen munkái’ elrendezése ’s kiadása végett keresett. Ez 
i ránta Göthe által tett ajánlatot elfogadván Eckermann, 
szoros összeköttetésben e’ nagy íróval élte’ utolsó 10 
évében állott, ’s beszélgetései velejét híven feljegyezvén 
az olvaáó világot egy könyvvel ajáudékozá-meg, mélly 
e’ nagy írónak igazi művészhez ’s bölcshez illő élete’ 
leírásával bennünket mulat, ’s különféle, mindig egyen
lő tudomáuyuyal érintett tárgyakról, tökéletes formában 
közlött észméit elfeledéslöl meuté-meg.

Trefoil Jgosto/i.
Utazás ci m ayyarhorí szebb vidékein.

.(F oly ta tás .)
Rétság’ faluját hátrahagyván, a’ dombtetőre ka

paszkodás’ fáradságát a’ nagyhouti? gömöri, kishönti , 
nógrádi, hevesi, dunántúli kéklö-hegyek ’s a’ drégelyi, 
nógrádi, ’s visegrádi várromok’ meglátása jutalmazza, 
’s a’ szemet még több ’s szebbek’ előtünésével kecseg-



te ti, e’ mellett az utazás is a’ legjobb töltéseken ké
nyelmessé lesz. A’ váczi szőlők’ tetejére a’ mármár le- I 
bukó nap’ szürkültekor kiérvén, ohajtám'utitársamat a’ ( 
Dunának majd egyszerre szétnyíló sík tájának elraga
dó szemléletébe meríteni; ’s ez teljesült is. Én magam 
is , bár e’ vidéket már többször láttam, mindannyiszor 
éledek, ’s mintha még soha sem láttam volna, telhet- 
len vagyok nézdeldsében , — jobbra balra gyönyörű sző
lők , nyugotra az ősz Dunának a’magyar elökorba visz- 
szavarázsló regényes , szűk völgye; — délkeletre ugyan
annak kies sík környéke alan t, a'hegy’ tövében, a’ Du
na’bal partján hosszan elnyúló nem nagy de szép Vácz, 
római v. is olasz idomú székes templomával ; általellenbeu 
a’ maga négy falujával elterült Szent András’ szigete, — 
a’ gyakran ’s most legközelébb is gyászt okozott ra- 
konczátlan Dunának két ága, — mind ezek valami ki- 
magyarázhatlan gyönyörrel kínálkoznak a’ látásban 
ha valahol itt bizonyosan telhetetlen szemnek. Szán
dékunk volt Váczot közelebbről megszemlélni, de mint
hogy a’ siketuémák’ intézetét más nap 10 óránál elébb 
megláthatni reményünk nem volt, a’ város’ külalakján 
pedig közelről is csak annyit láthatni, mint szőlőhegyé
rő l, ez úttal olly föltéttel hagyok el a’kies-fekvésű vá
rost ,hogy visszatértünkkor, arra ejtvén utunkat, látoga- 
dandjuk meg , elvivén magunkkal annak kedves képét, 
mint szerelmes ifjú, szíve’ választottjáét, ’s a’szomszéd 
Verőcze-falu felé tartánk. Elestvéledett már,, midőn a’ 
dunapartra leértünk, ’s im egy vizitündér tarta mint
egy villogó szemekkel felénk, kik még illyent először 
látánk , — hatalmas csattogásból ítélve, kitaláltuk, 
hogy az valamellyik gőzös ; mből később bizonyosak 
levélik. Hogy szemléletében, mi is gyorsasága miatt 
igen rövid volt, gyönyörködhetnénk, megállítok szeke
rünket, de a’ csalárd vizi madár egy két pillanat alatt 
már eltűnt lámpáival, a’ vízben mind két partra kiter
jengett széles V alakú hab-hasítást lámpájinak fényénél 
még jó darabig szemlélhető! ’s a’ légbeu hosszan-elnyu- 
ló gőz-fölleget hagyván maga után. Verőczén a’ papnál, 
egy szíves házigazdánál, háltunk ’s onnan másnap Esz
tergám felé tariánk. Gyönyörűbb tájt képzelni sem lehet, 
főkép ha a’ mult-tavaszi borzasztó vizár’ kegyetlensé
gének szomorú maradványai örömünket el.nemkomo- 
rítják. A’műveltségnek ’s kereskedésnek — mind szellemi 
mind testi jóllétet előmozdító — jótékony hatása e’ táj’ la
kosin átaljában mindenütt szembetűnik , mit bizonyít az, 
hogy bár vizen ’s boron kívül majd mindennek szűki- 
beu vannak, még is csinos öltözetük’s olly kényelmes 
szép lakhelyük van, hogy némelly faluknál a’ mi tá» 
jékunki városok alábbvalók ; — minek okát tán abban is 
kereshetni, hogy Duna mellett ’s Dunán túl nagy ura
dalmak lévén, az adófizetők több önállással bírnak, ’s 
nem szegényülhetnek annyira e l ; ’s a’ t. 's a’ t. A’ Duna’ 
mellett tizedik faluban sem látni földesurat ’s urilakot, 
legföljebb egy erdő-birótés hajdút, néhol még azt sem, 
felénk pedig minden faluban kastélyt láthat az utas ; 
néhol ismét több az urilak mint a’ pórviskó. Verőczét 
elhagyván, jobbra a’ hegyoldalokon mindenütt gyönyö
rű szőlők zöldelíek , mellyek’ termései már érő-félben 
lévén általában jobb szürettel biztatáuak, mint felénk, ’s 
szinte iugeriék a’ kiváncsi szemeket, kivált az aljban, 
hol némelly tőkék tömve valának gerézdekkel. Kis-Ma- 
rosilál egy erdős szögben emelkedik a’ váczi püspök’ 
szép mulató-kastélya , mellyet építtetőjéröl Migazzi-kas- 
télynak szokás nevezni; csupán teteje ragyog - ki az 
azt környező kert’ magas fáji közül; szebb helyen me- 
zei-kastélyt alig láttam valaha. Itt szögei össze 4 me
gye: Pest, Esztergám , Nógrád’s Nagy Hont. — Kisma

ros, Nagymaros, Visegrád, a’ múlt tavaszi vizárnak 
tán leggyászosb martalékai, különösen ez utóbbi, hol 
egész szilvások feküsznek tövestül kicsavart fáikkal föl
dön. A’ visegrádi révben Grassalkovich hgnek Pozsony
ba utazott hintájává! libegett együtt szekerünk. Külön
böző gondolatok lepték el agyamat az evezők’ lubiczko- 
lása a la tt, egész történet-sor lebbent el egyszerre előt
tem, tekintve a’ magas ’s meredek hegyen épült várro
mot , ’s valóban nem mondhatom-meg, mi komorított-el 
jobban, a’ lakosak’ mostani nyomorának szemlélete é, 
vagy a’ magyar élőkor’ durvaságára visszaemlékezés , 
hol egy szerencsétlen felbőszült királygyilkosnak, Zách
nak , harmad sőt negyed-ízigi ártatlan ivadéki fülkon- 
czoltattak. Ott pihegte ki, ott, szólék továbbá utitársam- 
hoz, fen a’ magasban, amaz omladó falak közt Kis 
Károly, vágytársnéja’ bosszús dühének halálos csapási 
alatt lelkét” miután a’ haza’ egy része’ szeretednek ’s 
hozzá forró ragaszkodásának a’ szerencsétlen , áldozat
ja lön. ’s a’ t. — — Szomorúan válva-meg a’ fel- 
séoes helytől, ’s mintegy ellenállhatlanul tapadván ahoz 
vérző szivünk, többszöri visszatekintgetés között men
tünk Pilis-Maróthra , egy újabb gyászos történet’helyé
re hol a’ mohácsi siralmas veszély utáni vérengző üt
közet’ szomorú maradványi még most is látszanak, kü
lönösen a’ Dunán keresztül Szob felé a’ szaladok’ me- 
uekülhetésére épített kőhidak’ omladékiban; ugyanen
nek emlékét tartja-fen egy Basarcz ^Basa-harcz) ne
vű csárda az Esztergám felé vivő útban. — E’ csár
dán túl emelkedik a’ dunaparton egy iszonyú magas és 
he°yes szikla, mellynek kiálló csúcsán, a’Dunán hajó
zok’ áhitatosságáuak gerjesztése végett egy feszület áll; 
kérdezvén: ki lehetett azon vakmerő buzgó , ki azt oda 
tűzni bátorkodott? haliám még diák-koromban, hogy 
egy juhász , ’s a’ t. ’s a’ t.

Végre elértünk Esztergámba, az ország5 első pap
jának székvárosába. Végződvén a’ fenséges tragicai 
tá j, föltűnvén a’ Duna’ túlpartján a’ párkányi hegyek 
’s innen rajtok a’ kellemes Garan’ völgye, büszkén 
emelkedék még messzünnen az esztergami vár, melly 
az élőkor’ nagyterjedelmü ’s pompás romjaibul, mint 
uj Roma a’ régiből, föltámadoz , sokban elmaradva a’ 
hajdanitól, többen felülmúlva azt. Megszállván a’ repü- 
lőhid melletti vendégfogadóban, tüstiut a’ város’ szem
léletéhez fogtunk, ’s fölmenénk a’ várba, hol kellemes 
vegyületben tüuedezik íöl a’ dicső régivel kevert pompás 
új , mint fiatal borostyán - zöld az agg tölgyön. Va
lóban bámulásraméltó roppant munkák! a’ boldogultpri- 
más hg’ emlékét, még ha omladékokban maradnának is, 
tisztelve átadók a’ késő-kornak. — A’ káptalan-lak ’s 
papuövcndékház két roppant hosszúságú épületsor 3 
emeletre ’s a' t. ’s a ’ t. Az építészetnek minden tekintet
ben remeke a’ nagy ’s dicső Basilika, mellynek bel
seje egészen vörös - márványból, Tardosnak , a’ pri- 
más-hgi urodalom’ egyik falujának, márványbányája 
szolgáltatván bő mértékben e’ czélra az anyagot. A’ 
kripta’ esudaépülete, hol kis mintában az egész el
készítve szemlélhető, — a tizenegy bolt-iven nyugvó 
földalatti kapu , melly a’ templomtól menedékesen lee- 
gyeulített vár-dombot tartja, ugyan e’ végre szolgál
ván a’ faragott-kövekbül magasan rakott gyámfal’ két 
szárnya, melly óriási mű’ emlékére a' kapu-fölötti már
vány-táblán e’ rövid név ’s czim van aranyozott nagy 
betűkkel vésve „ P r i u c e p s  P r i m a s  A l e x a n d e r  
a’ Ku d u  a.“ Sajnálhatni, hogy e’ roppant egyház’ fél- 
épülteu, az idő’ romboló hatalmának zsákmányul kitétetve 
áll ; tetején ugyan holmi apró igazításokat ’s deszkával 
födél-ujitásokat időiül időre tesznek, de az esővíz már
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a’ rakott fa l’s márvány-táblák közé szivárogván, azt 
iraezektül az épület’ nagy kárával helyeukiut elválasz- 
tá. Bővebb leírását e’ nagy épületnek láthatni Guz- 
mics Izidor „Egyházi Tárában.“ ’s a’ t. ’s a' t. Esz
tergám’ szemléletébe szinte elmerült barátom miatt ké
ső ik én  kelhetvén által Párkánynál a’ Dunán, csak
hamar elesteledénk. Köbölkútuál már egészen sötét 
lön, honnan Bátorkeszin keresztül még azon nap 
Madarra , apám’ hazájába , szándékoznak , de a nag> 
sötétben eltévedvén, más faluba vetődtüuk. Esten, gyer
tyavilágnál azonban örömmel tapasztalok, bog} szeren
csésen tévedtüuk-el, ’s titkon ohajtánk, legalább én , 
többször illy szerencsétlenséget. A’ b —i papban iga
zán magyar barátot, — nőjében szorgalmas és lelkes 
ház:asszonyt, leányában szelid artatlan teremtést, gyö
nyörű fejlő rózsát latnuk , s áldok a történetet, mell}' 
szándékunk ellen egy jó háznépet ismertetett meg ve
lünk. M á s n a p  nyolcz órakor csakugyan elértünk Madar
ra , azon helyre, hol gyermek-koromban iskolai szün
időmet töltém.

(Folytatjuk.)

E l e g y t á v * .
A’ p ó r u l - j á r t  n ő s z ő .  Nemrég Bostonban egy

esemény nagy botrányt szült. Bizonyos Arthur Lowel 
ugyanazon pillanatban fogatait e l , midőn tizenegyed
szer készült házasságra lépni. Kisült t. i., hogy Lowel’ 
korábbi tiz nője nemcsak mind életben vau , hanem tőle 
egyszersmind csemetékkel gazdagon megáldatvák. Ezen 
elhagyatottak közelebbi ül vizsgáltatván , példány-isko
láját képezek minden eddig ismeretes emberfajnak. Lo
wer választása valóban álmélatra kész t; ö fejéreket, 
feketéket, barnákat ’s rézvöröseket , mulattokat ’s me- 
stitzeket, szóval: uőszemélyeket minden világrészből 's 
éghajlataiul vezetett hites ágyába; ’s az ebből kelt sar- 
jadékok az ababastrom’, ébenfa’ ’smiuiom’ sziuét legtar
kább vegyületbeu hordozták arczukou ; talán neki nem 
is volt egyéb czélja, mint a’ természettörténet! tudo
mányt illy próbák által gazdagítani. Ámde illy kifogás 
neki nem sokat használatid; mert, mint halljuk, el van 
végezve, hogy óvó-'s intüpéldaul másoknak , kikben ha
sonló nőszési-kórság ébredhetne, Bostonben a' köz téren 
felakasztassék , nem azért, mivel igen sokat kitörlött az 
élők közül, hanem mivel fölösleg szaporító az élőket.

V e g y e t e k  p é l d á t !  Egy szegény nemesember 
Oroszországban véletlenül kis maradék birtokán rend
kívül gazdag aranybányát fedezett-föl, 's nem sokára 
több millió rubel-értékű vagyonnak urává lön. ’Sim eaz, 
ki eddig csak medvéket ’s czobolyokat vadászott, egy
szerre Párisim a’ fényűzés’ nagy városába vágyódék , 
minden játékszínben páholyt bérlett , Is eleve örült azon 
felséges szép ’s kényelem - teljes életnek, mellyet ott 
tölteni fog; midőn a' kormánytól tiltóparancs érkezik, 
mi szerint az orosz birodalmat elhagynia nem szabad , 
nehogy az oroszhou’ kebeléből zsarlott arany a’ fran- 
czia földön pazéroltassék-el ’s vele az opgraházak’ táu- 
csosnöi gazdagítassauak. Ezen p'Ilauat óta a’ dúsgaz
dag uracsot búskomolyság szállá-meg., ’s magát Mosz- 
kova, Pétervár , Varsó és Tobolsk közt— szegény rab
nak képzeli. —

Uj s z á l  lí t á s m ó d. Az archangeli kerületi vá
rosnak , Kentuek, egy lakosa nem rég 1 17 darabból 
álló irátnazarvas-nyájjal érkezett Sz. Pétervárra ; azok 
az érintett fővárostól körülbelül 1 *ja mérfölduyi távul-

Szerkeszíl Slelsneczy. nyomtatja

ságrafekvő erdőben legelnek , hol egy szamojedi kuny
hó épült, mellyheu 3 szamojed-ember lakik kutyáival. A’ 
tulajdonos ezen iramszarvasokat eladás végett hozta ide, 
’s közülök már többet el is adott. 6  uagy-böjt előtti 
úgynevezett vajas-héten — a’ Newa’ jéghátán épen a’ 
télipalota előtt 4 szánat állitott-fel, mindegyik szán éli— 
be 4 irámszarvas volt fogva, th vezetőik szamojédok 
valanak nemzeti öltözetükbe». Ki illy .szánon akaró ma
gát a’ Newáu általvitetüi, egy rubelt fizetett. Még ed
dig legkisebb szerencsétlenség sem történt. A’ gőzkocsi
val Zarskoje-zeloba versenyfutást nyitván, az iram
szarvasok 3 perczezel korábban értek czélhoz ; a’ tulaj
donos erre pénzbeli fogadásokat tön, bogyó 7 sőt 10 
perczezel korábban fog czélhoz érni, mint a ’ gözkoesi. 
Néhány ur vásárlóit ez iramszarvasok közül , 75 rubelt 
fizetvén darabjáért. Hihetőleg még több is elkelend, mert 
tartásuk úgyszólván semmibe sem kerül. Nyáron által 
a’ kertben hagyhatni őket, mert a’ fákat nem sértik-meg; 
naponkint 2 —5 font széna egynek—reudkivüli lakoma.— 
A’ szának egy személyre igen kényelmesek. A’ lovak 
nem félnek tőlük , ’s talán később még szokássá leend 
Pétervárott, télen a’ városon kivü! iramszarvasokon szán- 
kázhi. -Ezen állatok nagyobb terhek’ szállítására is alkal
masok.

Egy fiatal német (neve Rosani Henrik'), ki már 
nyolcz év óta Törökországban él, Bürger’ balladáit tö
rök nyelvre fordította.— A’ rabszolga-kereskedés Bra- 
siliábau rendkívül élénk. Múlt év’ folytában portugál! lo
bogó alatt több mint 32,000 rab-zolga hozatott a’ rio- 
janeiroi kikötőbe. —

A l m a -  e 11 a r t á s- m ó d. Egy szainosháti n r , jú
liusban, távolvidéki vendégének tavalyi almával kedves
kedvén : „ugyan édes uram bátyáin ! kérdé imez , — mi
kép volt képes az almát illy sokáig eltartani“ ? „Csak 
úgy , édes uramöcsém , — válaszol amaz , — öszszel 
elrakatok 5 —600 vékányit, 's illyeukorra akad egy- 
kettő , a ’ melly megmarad.“

A ' J e l e u k o  r' múlt számában érintett gazdaság- 
tanító népköuyvre teendő juta! omkérflés iránt a’ szerkesz- 
tőséghez következő nyilatkozváuy érkezék alulirttól: 
„Jobb atyát nem veszthete ifjú, mint én felejthetetlen 
szeretett atyámban; mert ha viszatekintek gyermekko
romra, ’s ifjúságom’ nevelési pályájára , az érzelmek’ 
legforróbblka, legtisztábbika: az atyai szeretet, gondos
kodás ’s örökké éber figyelem tűnik könnyes szemeimbe 
’s mivel háláljam én meg a’ szavak’ ’s tettekben olly 
világosan mutatkozó atyai szeretetet ? 0  el szonderűK ! 
— 's könnyező , kesergő fiát nem látja. Illy gondolat 
's érzelem szilé bennem azon elhatározást, hogy azon 
áldozatot, mellyet ö világos akarata szerint a’ hon’ ügyé
nek tenni akart, emlékének szentelem; ’s ez, egy ju
talomtétel gazdaság- tanító népköuyvre, ’s így én az 
atyám’haláiát jelentő közlésben azon kitételt, hogy „atyám’ 
példáját követve jutalomkérdést szándékozom feltenni 
egy gazdaság-tanító népkönyvre“ oda óhajtanám módo
síttatni , hogy a’ közelebbről kihirdetendő jutalomíételt 
gazdasági népkönyvre úgy kívánom tekintetni, mint fe- 
Iejthetlen atyám'betegsége előtt néhány nappal nyilvá- 
nyitott akarata’ teljesítését; — tudom én atyáin’ állhata
tosságát feltételeiben ’s igy midőn akarata’ teljesítésére 
egyrészről kötelezve érzem magam’, más részrőlvég- 
bevinni ezt, atyai hő szeretete ’s fájdalmaira paran
csolják. Qorove Ixlvú/t.

T rattner-f&.ás’o ly i úri uícza 612 .
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F elszó lítá s
a* testi gyakorlások’ élesztésére 

iskoláinkban
E p  t e s t b e n  (ép l é l e k !  Felszeg lehat ’s czél- 

Jának egészen's tökéletesen meg nem felel» minden olly 
intézet, melly csupán a’ le  Ilii t e h e t s é g e k e t  v. - 
szi szemügyre ’s csak ezeket ébresztgeti, erösitgeti, 
tökéletesítgeti; a’ t e s t t e l  pedig mitsem gondol. Ila 
az ember l é l e k  bői  állna csupán: úgy megengedhet
nék ennek egyedüli lejlesztetését; de mivel hamarébb 
’s inkább t e s t i  l é n y e k  vagyunk , ’s közelebb a' tes
ti-világ’számára neveltetünk: nagyon ’s megbocsáthat- 
lauul hibázunk, ha testünk’ müveltetését elmulasztjuk. 
Nagy ’s tovább már szenvedhette» hiány nevelő-’s ok
tató intézeteinkben, hogy az embert egyedül l é l e k 
ne k  tekintvén, — a’ t e s t r ő l  majd egészen ineg- 
felejtkeznek; — holott a’ testtől függnek ép , egész
séges , helyes fogalmink ’s képzeletiuk.— A’ világ
szerte hires L e i b n i t z  állítása után: „ L e l k ü n k  
a z o n  e r ő ,  m e l l y  t e s t ü n k ’ á l l a p o t j a  s z e 
r i n t  k é p z e l i  m a g á n a k  e’ v i l á g o t “; a’ hason- 
líthatlau természet- ’s lélekbúvár B o n n e t  pedig azt 
mondja: „ h o g y  a" l é l e k  m i n d e n  l e g y e n ,  mi v é  
a’ t e s t  á l t a l  t é t e t i k . “ A’ nagy philosoph K a n t ,  
ugyanezen tárgyban igy szól: „ h a  m e l l y  e m b e r  
e z e k b e n  (t. i. a’ t e s t i  ü g y  e s s é  ge  k b e n) t u
d a t l a n ,  j á r a t t a  u r a k k o r  ö n é i n  e g é s z e n  az,  
a' ml  k ü l ö n b e n  l e h e t u  e.“— A’ léleknek ’s testnek 
ezen tagadhatlan szoros összeköttetése is igazolhatná u- 
gyau már eléggé a’ testre fordítandó gond’ ’s művelés’ 
általáuyos szükségét; de ha tovább megyünk ’s e’ tárgy’ 
ügyében a’ mindennapi tapasztalást is megkérdezzük: 
úgy találjuk, hogy hol az iskolai kényszerítés legszi
gorúbb , ’s a’ testnek tökéletes elmulasztásával csupán 
a’ lelkiekre gyakorol hatást; hol a’ gyermekek igen ko
rán küldetnek iskolába, ’s itt négy fal közt, nyug
hatatlan természetükkel épen ellenkezőleg, sokáig kény
telenek lóczához-szögezve mozdulatlan ülui, hogy a' kül
világtól elzáratva ’s szigételtetve fejtöréssel járó, el- 
vout'smég előttük egészen érthetetlen tárgyak’ isinére- 
teibe avattassanak: ott a’gyermekek elsáluyulnak, me- 
csevészednek, elgyöngülnek. — Ha valóban ép, erős 
hajlékony, ügyes utódokat kívánunk nevelni gyermeke
inkben, akkor leiköket 's testüket egyaránt szükség 
nevelnünk ’s művelnünk. A’ test’ művelése használha
tóbbá, ügyesebbé teszi ezt minden, bárminemű fogla
latosságban, magunkkali megelégedést ’s boldogságot 
szül, ez élet’ öröinit ’s gyönyöreit kitárja előttünk, kö- 
telességiuk’ teljesítését könnyíti, 's azt minden , még 
a’ lehelleneknek látszó körülményekben is lehetségesí- 
t i ; számtalan élelbajon ’s viszontagságon győzelmet, 
diadalt szerezget; előmozdítja, szilárdítja egészségünket; 
a’ szenvedéseket békével tűrni szoktat bennünket, ügye- 
síti tagainkat’s lelkűnknek a’ szenvedélyek fölötti ural
kodását szerzi-meg. Nem csuda, hogy a’ hajdani, ki
vált görögvilág’ aranykorában az egész nevelés úgy
szólván testi nevelésben határoztatotí; csak igy áll haltak— 
elő azon halhallau hősök, azon felülmúlhatja!! bölcsek, 
azon világcsudálta polgárok, kik örök fényben ragyog
nak ’s ragyogandnak szünetnétkül előttünk. Miért ne 
valósítunk az t , mit jónak, hasznosnak, czélszerünek ’s

szükségesnek tudunk , erezünk's Ítélünk? Szilárd szán
dékom itt, az olly igen hasznos és szükséges testi— 
nevelest, s tcstgyakoilast feléleszteni’s ébreszteni ne
velő ’s oktató intézetünkben ! —

Ezek valának előadásaim, midőn a’ m i s k o l e z i  
á g o s t. h i t v a l l á s ú  e v a n  g. g y ü l e k e z e t ’ k ö z 
g y ű l é s é b e n  a’ fölügyclésem alatt megnyitandó test- 
gyakorlásokra , mennyire a’ körülmények engedik , al
kalmas helyért folyamodóm esperességi gymnasiumunk’ 
ifjúsága’ nevében. — A’szépszámú gyűlés méltányolván 
előterjesztett okaimat, egész kézséggel engedé mega’ 
kért helyet; ’s intézetünk’ fáradhatlan felügyelője, tek. 
V a l á n y i  Z a t r o g h  D á n i e l  ur’ elnöklete alatt kül
döttséget nevezett-ki, mellynek jóváhagyása mellett ren- 
delném-el a’ szükséges készületeket. — Véleményem 
szerint, valahol csak alkalmas hely kapható (mi váro
sinkban, sőt faluinkban is aligha hiányzik} , mindenütt 
könnyen rendezhetők ’s divatbahozhatók iskoláinkban a’ 
testgyakorlások. A’ tanítványok, eddigi tapasztalásom 
szerint is, kézséggel járulnak a’ költségek’ födözési- 
hez ; a’ tanító pedig kifáradván előadásaiban szükséges 
pihenést ’s újítást nyer a’ testgyakorlásokra való felü- 
gyelésben. Vajha azért szivére venné e’ rövid felszó
lítást minden tanító ’s iskolai elöljáró! ’s ezentúl ne 
csupán lelkileg, hanem, mi sziufolly szükséges, testi
leg is , minden tehetségeiben művelnék, nevelnék, ü- 
gyesbíteuék ’s tökéletesitnék a’ vezérletük ’s oktatásuk 
alá bízatott serdülő ifjúságot; hogy ez mind lelkében, 
mind testében erős, mindinkább közelednék az emberi
ség’ ’s ennek rendeltetése’ eszméjéhez, melly nyilván 
abban áll: hogy az ember mini lelki, mind testi tehet
ségeit a’ lehető legnagyobb tökélybeu használhassa ’s 
használja. f JSémel/iy.

L é p  fene .
(Milzbrand; Fliegendes Feuer, Karfunkclkrankheit.)
Ezen legveszélyesb dögnyavalya , a’ szarvasmar

háknál háromféle alakban mutatkozik: !.} A’ f o r r ó  
l é p f e n e .  Ez gyakran minden előző jelenség nélkül 
hirtelen fejlik-ki, úgy hogy a’ marha , melly eddig egész
séges volt, egyszerre mint szélütött lerogyik, lehe- 
lehete igen sebes , szója habzik, ’s rángatózások kö
zött dögük-ek Azonban néha e’ nyavalyában előjelek 
is vétetnek ész^e,. t. i. a’ marhát akkor nagy szoron- 
gatásgyötri, reszkető lába t szétrakja, mellyek — ki
váltkép az elsők— meghidegülnek; valamint a'fiil ’s szarv’ 
hegyei is ; a’ fejősteheneknél a’ téj is .elapad, a’ tölgy 
hervadt, ’s benne az állati hév’ szükséges mértéke hi
ányzik; bőgni kezd; egy darabig szalad érzéktelcnül, 
’s lerogyik. A’ halál’ bekövetkeztekor, vagy mindjárt 
utáua, szájából 's a’ végbélböl vér szokott folyni , ha
sa felpuífad , ’s a’ döglött test hamar rothadásba megyen 
által. 2) A’ l a s s ú b b - f o l y a m a t u  1 é p fe n e. Altal
jában itt a’ legelső jelenségek közé az állati hév’ hiá
nyát, kiváltkép’a'végtagokban, bágyadíságot, ellanka- 
dást, 's szomorúságot vehetni észre, a’ nyájtól elma
rad , vagy lesütött fővel megád. Némelly esetekben , 
kiváltkép kövér ’s izmos marhánál bőgéssel, többszö
ri erőszakos ledüléssel , dühösködéssel, Íogcsikorítas- 
sat kezdődik a' nyavalya. Elején a’ szemek tüzesek ’s 
fénylők; de később homályosak ’s lankadtak, a’ szem
héjak sárgulni kezdenek, a’ lélekzés nehéz, és nyö
géssel jár. Ezen állapotban IS — 3 0 ,sőt 36 óráig is el
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lehet a’ marha, míg végre elbágyadtan lerogyik, vég- 
részei meghidegüliiek, ’s ráigatózások közt elvesz.
__ 3/) A’ k ü l ö n f é l e  n a g y s á g ú  l é p f e n e - k c -
l e v é n y e k  (g íi m ö k , A n t h r a x b e u l e n ,  K a r 
b a n k  ein]). — A’ Jépfene’ leforgása alatt legtöbb eset
ben, a’ testnek több helyein ezek találtatnak; mellyek 
majd hidegek, majd melegek, ’s többnyire a’ gőg’ 
(_KchIkopf) táján láthatók , honnan kevés óra alatt a’ 
lejnek egész alsó részén , az egész nyakon , síügyig 
tcrjednek-el, de a’ test’ más részén is, u. in. lapocz- 
kán, hason, csipéu ’s a’ lábakon. Ha illy kelevény 
hirtelen elmúlik, hamar elvész a’ marha is. Néha illy 
kelevény magától felfakad , ’s vörösszinü vizes geny 
foly belőle. A’ dögbonczoláskor következők vétefnek- 
csz re : Kívülről illy dög áltáljában nagyon felpuffad, 
kivált hasa; orrából 's szájából véres tajték ’s nyál 
ömlik, a’ végbélböl vér szivárog. A’ bőr alatt kiáradt 
fekete vértől származott foltok látszatnak ; ott pedig, 
hol a’ kelevények léteztek , kocsonyásnemü sárga folya
dékra ’s fcnés helyekre akadunk.

A’ dög felbonczoltatván büdös-szag ömlik belőle ; a’ 
lép majd még egyszer olly nagy, mint természeti álla pót— 
jában volt; kiilsőkép sötétsziuü, vagy fekete foltok látszat
nak rajta; ha pedig felnyittatik , vérreivegyült fekete- 
barna geny foly-ki ; a’ gyomor és belek levegőtől felpuf- 
faszlvák, ’s vagy setétveres foltokkal megtelvék, vagy 
egészen feketék ’s feuések ; a’ máj és tüdők sokszor 
egészségesek , de néha még is sötétsziuüek, ’s puhák
nak , fenéseknek találtatnak. Különös figyelmet érdemel 
a’ vér’ minemüsége, melly a' dögben sem alszik-meg, ha
nem higan marad, ’s sziliére és sűrűségére nézve ol- 
lyan, mint a’ kátrány v. kulimász.

Mi o k a i t  illeti, erről több vélemény uralkodik; 
némellyel: a’ forró ’s nedves időjárást, a’ -hév’ ’s hideg
ség' hirtelen váltakozását tekintik a’ lépfenének fő okául, 
de sokszor ellenkezőt tapasztatunk; néha t. i. a’ lép— 
fene télen is szokott uralkodni. Mások az esőzés, vagy 
hideg nyári éjszakák után gyakran előforduló ragyát 
(JMehlthau) okozzak ; ámde a’ lépfene az istállóban tar
tózkodó marhákat is szintúgy, mint a’ legelőre kihajt ot— 
tak a t, megszállja; ellenben olly helységekben, hol ra
gya találkozik, ezen betegség nem vétetik észre. Né- 
mellyek az ivóvíz’ szűkét, Vagy annak meleg időjárás 
által lett iszapos ’s tisztátlan mivoltát gondolják a’ lép
fenének szülőokául; de • ezen dögnyavalya olly hely
ségekben is uralkodik, hol jó ’s tiszla folyóvíz van. 
Némelly franczia orvosak a’ megromlott takarmánytól 
p. o. szalmától, melly nedves esztendőkben sokáig me
zőn hagyatott, következtetik e’ nyavalyát; de ha ezt 
megengednék is, mikép törhet-ki e’ betegség ott, hol 
a’ marhák mindig száraz jó takarmányon tartattak?; né- 
mellyek ismét, mivel a’ lassúbb folyamatu lépfeuében 
gyakran kelevények vétetnek észre, a’ férgek’csípésé
től származtatják c’ nyavalyát; de ezek abban hibáz
nak , hogy a’ betegség’ terményét (productum) magá
val a’ nyavalyával zavarják-össze, minthogy a’ forró 
lépfencbcn illy kelevények nem látszatnak. Mások csu
pa ragadvany áltál állítják támadni a’ iépfeuét.------

Mi pedig a’ Iépfeuét egy még eddig előttünk ismé- 
Betlen körülmények közt támadt, ’s mindinkább kifejlett 
és továbbterjedt levegő-változtatás ’s vegyítés által ál
lítjuk származni, melly a ragálytól úgy meg van telve, 
hogy annak átvitele az ahoz hajlandó állatokra gyak
ran különböző körülállások mellett is lehetséges lesz. 
A’ Iépfeuét tehát szállékony-ragályos természetű nya
valyákhoz számlálhatni, melly szállékony- ragály (mi

asma) által eredvén, az ahoz hajlom»ssal biró álla
tokra ragály (oontagium) által tovább terjed.

O r v o s l á s .  A’ főszerek itt kétségkívül: Arseni
cum 15ik higitekböl és gyógy- ’s ovószergyanánt az 
a n t h r a k i n um (Milzbrandgift), melly az elesett mar
ha’ léptből hasonszeiives módon higitva készül, ’s mi
helyt e’ nyavalya’ fő jelenségei észrevételnek, ebből, t. i. 
a’ 1 Sík higitékből (e v o 1 u t i o , p o t c n t i a , d i l u t i o )  
egy adagot nyújtunk. Igen erős rohamoknál minden 
15—20 perezben addig folytatik a’ bevétel, mig jobbu- 
lás nem következik , de csekélyebb rohamoknál csak min
den 1 — 1 'j2 órában egyszer adunk orvosiszert. Az or
vosság’ munkálata közönségesen már rövid idő múlva 
látszik ,,’s ha erős volta’ roham, azonnal mutatkozik; 
a’ kezdő javulást következő jelekből ismérhetni-meg : 
az elbódult állat felébred , reszketése megszűnik , a’ test’ 
hidegsége elmúlik, már csekély étvágy is mutatkozik, 
a’ ganéj majd egészséges, majd véres, majd nyálkás 
minémüséggel bir. Végre közönséges meleg izzadás , 
vagy különféle kelevények, kütegek jelennek-meg. Ha 
tehát e’ kedvező változás történik, rövid ideig megvár
ni kell a' gyógyszer- isinételéssel, mindig figyelemmel 
tartván : nagyobb kisebb mértékben jelentkezett é a’ nya- 
v .lya? Ha a’ betegség’ kezdete igen erős volt, ’s a’ 
nyújtott első adagra 15—30 perez után sem mutatkoz
nék jobbulás , akkor tüstint más adagot adunk, ’s azt 
addig ismételjük, mig jolbulást nem vehetni észre. ’S ha 
szelidehb volt a" betegség’kezdete, tanácsos egy egész 
óráig várni az első adag’ működését, ’s hasonló idő
közökben a’ gyógyszert ismételni, mig javulás nem kö
vetkezik; ’s míg ez eltart, uj adag semmi esetre ne 
adassék. Gyakran egy adag az említett a u t h r a k i -  
u u m b ó l  elég a' nyavalya’ enyhítésére ; más esetekben 
néha 2 — 4 de néha 2 0 —25 —30szor is kell a’ gyógy- 
szertadni, valamig t. i. az egészség vissza nem tér. — 
Igen gyakori eset, hogy midőn már a’ lépfcnéből a’ marhát 
kigyógyultnak gondoljuk, ismét e’nyavalyába esik visz» 
sza. Ez rendszerint 4 — 16 órára a' látszató» gyógyu
lás utáu szokott előjönni. Szükséges tehát a’ lépfcnéből 
kigyógyult marhát az első 24 órában nagy figyelemmel 
tartani , ’s legalább 4 óra múltával még egy adagot az 
a n t h r a k i n u m b ó 1 nyújtani; illy visszaesések sok
kal veszélyesbek szoktak lenni, mint az uj, kifejlődött 
betegség. — Néha utóbetegségek, u. m. különféle ke
levények ’s daganatok vétetnek észre , mellyek hide
gek, puhák* vagy kemények, de fajdalmatlauok. 2) 
Néha a’ tölgy-keméuyedés vagy daganat megmarad.— 
3) Néha különféle kütegek is alakulnak a’ bőrön, ’s né
ha az állat vért is vizel. 4 ) Az ezen betegségből 
kigyógyultmarhánál néha a’ bélcsatorua’ (]DarmkanaI) 
munkátlausága mutatkozik; a’ ganéjlás altaljában rest, 
kemény ’s ritka , ’s ttéha étvágy- ’s kérödzés-hiány vé
tetik észre.

Mindezen említett lépfene’ utóbetegségei nem ve
szélyesek, ’s az a u t h r a k i n u m ,  néha a r s e n i k u m -  
ma l  felváltva, használása mellett hamar meggyógyul
nak, t. i. minden 6 órában egy adagot nyújtván addig, 
mig a’ betegség végkép el nem enyészik; az étvágy
hiány , ’s a’ béJhuzam’ restsége ellen uux  vom.  szo
kott segíteni. A’ kiütés ellen s p i r i t  um s u l f u r i s - t  
adunk; a’vérvizelés ellen p h o s p h o r u s  és i p e c a 
c u a n h a  legjobb sikerrel használtattak. Mi ezen d ö.g- 
u y a v a l y a ’ ragályosságát illeti, sokan szintúgy, mint 
az epemirigyet ( c h o l e r a )  ragadósnak állítják; né- 
mellyek azonban e’ tulajdonságát kereken tagadják. 
Mi tapasztalásból mondhatjuk, hogy a’ lépfene bizonyos 
körülmények közt , nemcsak minden állatra , hanem ein-
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berekre is könnyen elterjed. Tehát nagy mértékben ra
gályos a’ lépfene, de bizonyos körülmények szüksége
sek, hogy áltatok a’ -ragály tovább terjedhessen, ’s ha 
ezek hiányzanak, elragadás nem történik. Ezen körül
mények közül legfőbb a’ betegségre való hajloniás (yli- 
spositio), melly közönségesen izmos , kövér, sokvérü ’s 
középkorú állatoknál találtatható; kisebb f atal, vagy 
idősbeknél, ’s azért a’ legszebb ’s jobb darabok lege
lőbb ragadtatnak-el. De a lépfene nem is mindig egyr 
aráut ragadós7; a' lassúbb folyamatu sokkal veszélyesb 
’s ragadósabb, mint a’ forró lépfene, mert ez hamarébb 
elveszti ugyan az állatot, de nem szokott úgy elterjed
n i, mint a’ lassúbb-folyamatu.

Minthogy a' lépfene nemcsak érintés, hanem leve
gő által is elragad, tehát a’ h a t á r v o n a l o k  (^Cor
dons) itt is, valamint az epem'rigybeu, mitsem használ
nak;  azonban még is a’ legnagyobb felvigyázal szük
séges : mert alig ismerünk betegséget, melly olly kön
nyen ragadna-el más állatokra, mint a ’ lépfene; taná
csos tehát a’ beteg darabokat a’ még egészségesektől 
mindjárt elkülönözui, 's az elesteket elégmélyen a’föld
be ásatni; ha más állat íIly dög’ véréből bármi keve
set is nyalna, vagy annak hasából ennék, azonnal meg
szállja a’ nyavalya. A’ lassúbb folyamatu lépfenében — 
t. i. há az úgynevezett l é p f e n e -  k e l e v é n y e k  ki
fejlődtek — az elesett darabokat lenyúzni tilalmas, ’s 
a’ dögöt szőröstülbőröstül mélyen elásni legczélirányo- 
sabb. Azon esetekben , midőn illy kelevények nem mu
tatkoztak , sok helyen lehúzzák bőrét; de ki illyees.el 
foglalkozik, jól vigyázzon, hogy kezein ne legyen uj, 
vagy csak nem rég behegedt seb, egyszersmind hogy 
az elesett marha’ véréből ’s egyéb nedveiből (_ha mind
gyárt csak egy csepp is} arczára , vagy más testrészé
re , kivált vékonyahb borhelyekre ne jőjön: mert ezen 
betegség az emberekre is szint olly könnyen átragad, 
valamint az állatokra, ’s rájoknézve is nemcsak veszé
lyes , de halálos is lehet.-------A' lépfene-méreg , ta
pasztalás szeriutaz emberekre is, sokféle utón átvitet
hetik: t. i. vagy a’ lépfenés dög’ lenyuzatásakor, vagy 
az elesett marhának nedvei által, ha azok az ábrázatra, 
kezekre, vagy lábakra vitetnek, vagy bonczoláskor, 
midőn a’meleg lehelet az emberre hat ,  vagy ha a’dög
nek bőréhez’s húsához meztelen kézzel nyúlnak, vagy 
midőn a' kelevények felmetszeiuek , ha abból csak ke
vés a’ kézre foly, ’s mindjárt le nem mosatik ; még 
könnyebben általragad ezen nyavalya az emberekre, 
ha illy döggel foglalkoznak, ’s kezeiken sértések vagy 
hehegedt sebek vaunak, a’hús’ evéséből, bogarak’csí
péséből, mellyek lépfenés állatokon tanyáztak , vagy azok’ 
nedveivel érintkezésben voltak; de ruhák által is, mel
lyek illy dög’nedveivel bemocskoltattak. —

Ha valakire a’ lépfene elragadott, azonnal illy jelen
ségek vétetnek észre, u. in.: erős láz , szorongatsz, szag
gató fájdalmak a’ fejben , ’s vese-tá/m , gyomorémelgés , 
gyakori hányás , sárga , fekete, vagy veres darabokban , 
fulladozó lehelet, fél l ebeszélés, dühösség v. kábulás.Nem 
sokára fenés daganatok támadnak a’ végtagokban, nya
kon és mellen, ’s ittamott némelly bor-helyeken kék s 
fekete pattanások látszatnak; azonnal igen gyengítő , 
véres hasmenések , 's hideg ragadós izzadások mutat
koznak , ’s a’ betegség’ elején észrevehető gyengeség 
ájulásba megy által’s rangatózások közt a’halál követke
zik. — Az e’ betegségbeu megholt emberi testben: fel
olvasztott fekete vér , ’s kocsonyás színeden kiöntések 
találkoznak a’ különféle belső részekben. — Minthogy 
az emberi lépfene igen hasonlít az állatokéhoz , kétség 
kivül itt is az a n t h r a k i ü u m o t ,  mint főgyógyszert

használhatni, de bizonyos tapasztalások erről meV ed- 
d.g hiányzanak. -  Mint ovószert is , ha a’ szarva -
In-H eP ' U,e U,alk0dndk’ «  a n t h r a k i n u m o t  méltán lehet ajanlam. Akkor, midőn valamelly helység
ben vagy hozza nem messze , e’ dögnyavalya dühös- 
ködnek, tanácsos eleinte minden 4S , később minden 24 
aztan pedig minden 12 órában, egy cseppet a’ nevel 
zeit szerből nyújtani, es pedig reggel egy órával az ab- 
rakolas előtt, estve pedig 2 órával az abrakolás után 
Pesten marti us’ 7kén 183Í). ^  ^

Papét, nép*eigószsé[$i itekintetben.
Pápán több jótékony intézet létezik, mellyeketaz em

berbaráti kegyességé gyámoltalanok’számára alapított. 
Első az irgalmas szerzetnek 21 ágygyal ellátott díszes 
kolostora , mellyet b. eml. fraknói és galautai gr. Es t e r -  
h á z i  Fé r .  kanczellár ’s gróf E s t e r  h á z i  K. egri 
püspök alapítanak, ’s hol 1757 óta évenkint 5—600 
beteg gyógyítatik. Felügyelők: a’ helybenlevő fő
orvosi-hivatal , ’s a’ kolostor’ priorja. — Második: a’ 
sz. i l o n a i  ezimzetes püspök’ ’s esztergáim kanonok’ 
— úgynevezett gazdag kórháza; mellyet a’ halhatlau 
emlékezetű nagy férfi, — minden javait e'végre száu- 
va, — szépszámú tőkepénzzel, alkalmas épülettel, ká
polnával, torouynyal’s harangokkal ellátottan, hagyott 
hátra a’ szenvedő ügyefogyottak’ számára. — Harma
dik: a’ v á r o s ’ k ó r h á z a ;  mellyben tizenkét elag
gott nőszeméfy ápoltatik. — Negyedik : azon jeles in
tézet, melly az uj-évi köszöntések’ 's házrulházra kol
dulás'megváltásán alapszik. Ezen szép summából 140— 
Í5 0  nyavalygó, elaggott, nyomorék ember, u. m.mes
teremberek , árvák , özvegyek , „v áro  s’ s z e g é n y e i “ 
uév alatt — részesülnek hetenkint. — Ötödik: a’R o- 
s a 1 i o-F r a a c i u c a  nevű a s s z o n y k ó r h á z ,  melly 
eredetét IS Hibán vette néhai t. Csúzy Gáspárné, szül. 
Talián Rozália asszonyság’ alapítványán. Mellyhez já
rulván a’ kegyesség-, emberszeretet- 's tctllsg.es jótét
ről országszerte ismeretes Esterházi grófi nemzetség’ 
egyikének, gróf Esteiházi Miklós ő excjának, ’s ro-
kouérzelmü nejéin k ltoyaziu Francziska grófnénak em
berszerető könyörületessége — t. i. egy czélirányos — ti
zenkét ágygyal és sebészi s élelmező lakással ellátott 
’s ajándékul adott emeletes kórház ; ez eszteudőnkint 
ápolgaló pénzbeli költséggel (jde értvén némelly uemes- 
lelkü gyámolí.tók’ csekélyeUbszámu alapitvánvait, ’s éven- 
kiuli szükségfedező ajándékjokat} olly állapotban áll, 
hogy 32 év alatt 3648 meggyógyult, ’s 138 elhalt 
szegény nőszemélynek szolgált enyhelyül. — Igazgató
ja ennek a’ t. n. megye’ első alispánja ; egy uradalmi 
tiszt; a’ helybeli megyei főorvos és megyei sebész, a’ 
helybenlakó számadó, ’s élelem-adó sebeszszel, — Ha
todszor : Tapasztalván a’ főorvosi hivatal 1 S32ben , hogy 
van a’ szenvedő emberiségnek olly szerencsédén, ’s 
kettős szánakozásra méltó osz'álya, melly rémilő — de 
nem mindig gyógyithatlan bajával — a’ nélkül, hogy 
rajta alkalmas helyen a’ gyógyulhatás’ próbája megté
tethetnek, megvető méltatlansággal törültetik-ki a’ ha
szonvehető emberek’ sorából:— gondoskodott egy őrül
teket, és veszett állattól megsértetteket elkülöuző hely
ről. Kérelmét szivére vette a’ t. n. megye, szivére a’ 
it,ni. in. k. Helytartótanács ; ’s rendeld , hogy a’ feu- 
nevezett szerencsétlenek, ha gyógyulhatok — gyógyit- 
tassanak egy arra rendelt helyen; ’s ha nem gyógyít
hatók, legalább a’ másoknak’s magoknak ártás elől záras
sanak el. — Hova? min vagy miből? két nagy kérdés! 
— Itt sem késett áldozni a’ nmgu. Esterházi nem
zetség. Ugyan is gróf Esterházi Miklós ő excja, en-
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gedelmet adott, hogy ezen épület az asszony-kórház’ ud
varán , ahoz ragasztva, azoncgy fedél alatt felállíttat- 
hassék. — Esterházi Mihály, József és Károly test
vér-grófok pedig 50,000 téglával, 6000 cserép-zsin- 
delylyel, 350 szekér homokkal, 160 kila ótatlau mész
sze l, 130 öl terméskővel, segítek a’ terv’ létesiilését 
elő. — Készpénzbeli segélylyel tüuteték-ki magokat 
nm. Kopácsi József, ekkor veszprémi megyés püspök 
ő excja ; főmlgu Batthyány Fülöp hg; Rohonczy János 
megyei első alispán's k. tau.; t. Bezerédy Mihály, pá
pai urad. igazgató és táblabiró úr. Segédkezeket nyúj
tónak felszólítás’utján több mélt. 's tek. família, több ér
demes közönség, családok, városok , ’s helységek; több 
vidéki ’s a’ ns megyebeli neveltebb ’s nemesebb érzel
mű szépnemnek nagy része : melly, öszszetett jeles ’s 
szép-értékű kézi-munkáit ’s másféle ajándékit, egy 
Pápán tartatott közmulatság’ alkalmakor kijátszatván, 
a’ kiosztott nagyszámú sorsok’ árával' a’ második nehéz 
kérdés’ eldöntését könnyebbítni' szíveskedett. A’ n. me
gye által kinevezett főbíró t. Szakonyi István, járásbeli 
főorvos, és t. Fülöp József megyei mérnök felügyelő 
urak’ igazi részvevő buzgókodásuk mellett, a’ 13 szo- 
bábul-álló, emeletes-épület— mellynek talpköve 1836- 
dik évi august. 23én tétetett-lc , 1837diki april. 17kére 
gyámmal, ’s megkivántató eszközökkel ellátva ezen ve
resmárványra metszett czim alatt: S z e n v e d ő  e m 
b e r t á r s a i k n a k  a’ s z e r e t ő  e m b e r b a r á t o k  — 
már egy szerencsétlen tébolyodottnak menedéke lőu ;
— alapulta óta pedig, 36 szerencsétlennel érezteti 
jótékonyságát: kik közül elhalt 1 ; mint felidúlt vidéki 
őrült, elvitetett 3 ; meggyógyult 17; jelenleg gyógyí
tás alatt van 6. — Felügyelőjí ennek : a’ helybeli főbí
rói ’s főorvosi hivatal, egy számvevővel, vagy is pénz- 
tárnokkal , ’s egy helybenlakó segéd-sebészszel. — 
Köszönet a’ szerencsétlen szenvedő emberiség’ nevében 
a’ nagy-’s nemeslelkü alapítóknak ! Köszönet Pápa’ vá
rosa’ ’s ennek vidéke’ uémelly nemeskcblü hölgyeinek! 
kik ezen zsenge intézet’ szükségeit szemmeltartváu, 
a’ gyámoltalanokat ágybelivel ’s öltözettel segíteni, 
folyvást kegyeskednek. — Mióta ezen intézet fenn 
áll, nem ráutatik elő éjjeli 12 órakor az elégett házak’ 
perjéjéböl a’ csábult vándorlegény ; — nem fenyegeti ha
lállal atyját, anyját’s testvéreit az őrült; — nem haso
gatja marháink’ hátát bocskorszijnak — nem kaszálja- 
le éretlen vetésünket éjjel , — nem törekszik felakasz
tani künháló lová-z-gyermekeinket az eszevesztett; meg 
szűntek a’ titkos és gyanús gyújtogatások; mint ezt 
a’ múltak’ szomorú példáji tanúsítják. — Megszűnt já
rásinkban a’ borzasztó veszettség’ félelmével küzdők’ elő- 
leges aggodalma ; tudván hol a’ hely, mellyben a’ bá
torítás s jókori czélirányos orvosi segély megmentheti 
őket azon szörnyű óráktól, mellyekben a’ meglánczol- 
tak, kínos vergődések közt, vasvillás őrök’ körében,
— a’ jajveszéklő uéptömeg’bámultára, elhatalmazott dü
höktől üres pillanataikban, — mint valódi gyógyításban 
elkésettek, rimánykodva szokták ké ni a’ jóltevö halált.
— H e t e d s z e r :  az izraelita-közönség is gondosko
dott szegéuyebb-sorsu népéről, ’s alapított egy , ahoz 
megkivántató segéd-eszközökkel ’s tulajdon orvosival 
ellátott iutézetkét. Pápán, mart. 9kéu 1839.

Cseresnyés S á n d o r, 
Veszprém megye’ egyik főorvosa, 

-r# D a t i n '  t o r k o l a t a i .
Az iparüző es kei eskedő-világ feszült fgvclem- 

mel néz most a’ Duna’ torkolataira, mellyek , a’ dunai 
gőzhajózásnak életbe-lepte ’s a' legújabb kereskedési 
szerződésnek Angliával megköttetése óta, viszouyira ’s 
érdekeire nézve olly nagy jelentőséget nyertek._ Kö
rülbelül 600 hajó Cl00 egész 300 touuaterhü) fut-be

évenkiut a’ Duna’ torkolatán ; a’ legnagyobb hajók Brai- 
!á»ig mehetnek Oláhországban , a’ középnagyságú v. 
is 200 tonnányi hajók némi fáradsággal Rustschnkig 
Bulgáriában. Feljebb már— B e r z a s z k a  és S k e 1 a- 
G l a d o w a  közt — sziklacsúcsok, ’s jelesül az úgy
nevezett Vaskapu , gátolják a’ hajózást. A’ Dunának há
rom kifolyása közül csak a’ Sulina mellcttiu, melly 11 
egész 13 láhhyi mélységgel bír, járhatnak hajók, de 
még itt is sokszor igen nagybajjal. A’ nádban, melly az 
egész partot elborítja, nemcsak egy hajó jut tönkre; 
mások pedig a’ halomra-torlott folyóhomok miatt sokszor 
kénytelenek B r a i  I á n á l  áruikat kompokra átrakni, 
mellyektől őket egy szélroham igen könnyen elszakaHzt- 
ja. ’s mellyek még a’ tenger’ hulláiéinak sem állhatnak— 
ellen. Ennélfogvást a’ torkolatnál járó könuyilhajók, 
mellyek’ száma 1833ban csak 12, a’ rá következett év
ben pedig még csak 3 volt, sokszor egy szállitványért 
1000 török piasztert is követeinek. A’ folyóban nehe
zíti a’ sok görbület ’& kanyarodás a’ vitorlázást, ’s a’ tö
rök-oldalon a’ sziklás part a’ hajóvontatást, melly kü
lönben is sok embert kíván ; a’ kényelmesb orosz és oláh 
paríon-járás pedig a’ feketetengerről jövő hajósaknak 
Cveszteglő-intézeti-szabályoknál fogvást) meg van tilt
va. A’ hajóknak tehát sokszor 50 napi idő kell, hogy a’ 
tengerről Galaczig vergődhessenek, ho'ott ezen utat ők 
kedvező széllel ’s viz-álláskor bárom nap alatt megte
hetik.— A’ Duna- torkolatba , mellyet a’ jég decem
bertől kezdve martiusig elzárni szokott, leginkább törö
kök 's görögök , továbbá oroszok’s jonia-szigetiek , né
ha ausztriaiak ’s szardiniaiak is, ’s csak igen ritkán 
angolok ’s más honiak futnak-be. — G a l a c z t ó l  ü r -  
s o v á i g  a’ folyamatát mintegy 240  könnyű hajó (3 0  
egész 100 tonnás) eleveníti, mellyek a’ Rustschuck , * 
Sistow ,Nikápoly és Widdinben lakó törökök’(most egy
szersmind néhány szerbek *s oláhok’) tulajdona, ’s mel
lyek vagy gabonát’s egyéb oláhországi nyers terménye
ket visznek Galaczha, vagy oláhországi sót Bulgá
ria’ révpartira, vagy pedig török gabonát, Konstanti- 
uápolyba-szállitás végett, Brailába. — Jóllehet mind a’ 
három dunatorkolat Oroszországé, még is terményei 
közül csak igen keve's szállittatik Bessarábiának ísmacl és 
Reui nevű két orosz révpartiu által. Vágy társaik , Br a -  
i l o w  és G a l  a e z ,  képezik az egyetlen kiviteli rév- 
helyeket Moldova és Oláhország’ roppant kincsei’ szá
m ára, mellyek'kereskedését maga Oroszország— ’sez 
nagy becsületére válik — leginkább mozdította elő. A’ 
népgazdag és termékeny Oláhország (jnellynek éjsza
ki részében az erdődús hegységek a’ száritó szelet fel
tartóztatják, melly Oroszország’ szomszéd-sivatagait 
kiégeti) csak most kezdi az orosz védelem alatt termé
keinek becsét ismerni; azelőtt évenkiut jött esy  török 
tisztviselő, ’s a’ gabonának, f'gygyúnak, vajnak,mar
hának és fának önkenytes árt szabott, mellyen a’ lakosok 
kénytelenek valának fölöslegükből mindent a’ töröködnek 
adni-el. Csupán a’ csempészetnek sikerült a’ terménye
ket külföldre szállítani, melly most — főleg az Orosz
országban uralkodott 1833ki nagy éhség óta — B r a i -  
1 á t egyik Jegnevezetesb kereskedőhelylyé teszi, ámbár . 
még alig számlál többet 5000 lakosual. De ezen szám 
növekszik, mióta a’ török basa ismét elköltözött, ’s a’ 
lerombolt erősitvények’ köveivel az utak kirakatnak. A’ 
Brailátói 12 werstnyi távolságra fekvő Galacz egyetlen 
révhelye Moldvának; e’ tartomány főleg neki köszöni 
jóllétét; általa rakpiaczává lesz a’ feketetenger és Le
vante’ révhelyeire száut ausztriai terményeknek. Az an
golok is a’ magyar kendert, mellyet most félig vizen , 
félig szekéren hoznak Triesztbe, valamint az epületfat. 
is, mellyet nagy bajjal szállítanak Fiuinébe, kényelme
sebben rakhatják majd hajóra. ^0- G. Bl.)
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M agyar emlékek.
GELLERT HEGYÉN 1040.

Te életedre agg 
’S világgal egy-idős ! 
Homályos ezredek’
Dühét kiállta hős !

Ki büszkén nézdeled 
Testvéred’ a’ Dunát —•
’S apáink’ lakhelyét 
Az ős-liirü Budát:

Itt állok ormodon.
Es szerte nézdelek,
’S körül virányidon 
Vércseppeket lelek —

Vércseppeket, mik itt 
Szent érből folytának 
Pártos kezek között,
’S neked fényt adtanak.

PUSZTASZEREN.

Hazát-nyert ösvezér 
Itt állok unokád,
Hol egykor népeid’ 
Törvényit alkotád.

Ah! áll még Pusztaszer, 
T íz századok' során ,
De nincs velem rokon , 
Viránya’ bíborán !! !

BÉLA’ FUTÁSA 1241.

Vérezö kebellel 
Járom földedet 
0 Hon! ’s nem találom 
Bajnok-népedet.

Rombolt városidban 
Síri némaság,
És terül köröttem 
Messze pusztaság j

lvrimiának undok 
Népe , vad tatár ,

Úr feldúlt körödben 
0 kedves határ!

Nemzetem’ vérétől 
Gözölg bérez , lapály —
’S társtalan-futó lön 
Nagy magyar-király.

VÁRNÁN.

Sötét vagy ó vidék!
Mint a’ sir’ éjjele ,
Fölötted bút sóhajt 
Az alkonyat’ szele.

Vér-ázott földeden 
Látok holttesteket,
A’ fej télén királyt 
’S bajnok-vitézeket.

Sötét képében áll 
Előttem a’ csata,
Mcllyben téged Hazám! 
Ozmán megingata.

SZIGETVÁR 15(»0.

Reszketve járdalok 
Bús omladékidon, 
Andalgván képzetem 
Véres csatáidon.

Hol hősöd ? hasztalan 
Nézek mindenfele — 
Zajomra bút sóhajt 
Az alkonyat’ szele.

Meghalt! ös-fészke te ! 
Halálát gyászolod,
’S mély gyászodat sötét 
Arczodban foglalod.

De bár mély gyászodat 
Mutatja is romod ,
Örök fényt ad neked 
Dicsöült bajnokod.

S p c t y k ó G.

Utazás a m agy árit» « ’ szebb vidékein.
( Folyta tás •)

Kellemesb a’ szellő’ lengése is ott, hol hajdan 
mint gyermekek játszodozánk ; kedvesebb minden fű- ’s 
virágszál; az erdők, patakok ott,  hol hajdan olly vi
dám órákat töltőnk, megható bájjal tűuuek szemünk elé , 
— minden tárgy ’s minden hely az ártatlanság’ korá
nak valamelly felejthetlen édes mulatságára ’s tettére 
emlékeztet. Legelső jutalma hosszas utamnak, — ar 
rég’ óhajtott rokonok’ látása — Madáron megadatott, 
hol azonfelül egy igen kedvelt hajdani tanítóm öleié a’ 
már vele egyazon pályát-futó hálás tanítványt. E’ he
lyen az ó-kornak husszita-kezek által épült 's csak nád- 
dalfedett nagy egyháza vau ; — jó legelőjén az ország
ban tán első szépségű ’s gyorsaságú úgynevezett pa
raszt-lovak tenyésznek , mellyek bármelly úr1 hintáját sem 
dísztelenének; szőleje sok, borai jók, kiváltba rendesen 
művelnék; Iája elég; kövér határa a’ természet’minden 
javaival bővelkedik. Különös szokás az ittlakókuál, hogy 
a’ holttesteknek 2—2 '|2 ölnyi mély sírvermeket ásnak, 
—» a’ férjhezmeuendő hajadonok még itt a’ gyöngyös-

p írtát viselik. Innen egyik rokonom’ jó lovain berándu- 
lank Rcvkomaromba ; repítve vittek a’ híres városba , 
hova eljutván, vizsgálatunk’legelső tárgya lön a’szűz- 
vár , melly a’ már több illy erősséget: Munkácsot, Eszé- ~ 
két látottnak is (mivel azokban is voltam már) méltó 
a’ megtekintésre; figyelmet érdemlő itt minden: az 
uj tisztilak, a’ katonák’ lisz t-’s kenyértára, sütő
helyeik, éjjeli nyughelyük, a’ tömlöczök , a’ bombaké- 
szítö műhely, továbbá az álgyuk és golyók’rakhelye.Unta- 
tó ellenben egész csömörlétig a’ katona-rabok’koldulása , 
kik majd minden tíz lépésre, néha messziről megkerítve a’ 
vizsgálódót, szemtelenül hunyorainak, sőt nemcsak ben 
a’ várban, hanem kívül a’ városon is , mint észrevevém 
maga a’ felvigyázó-őr szándékosan kerülteti-meg ve
lők a’ vidéki vándort; hihető a’ koldult nyereségből ve
lők osztozandó. A’ várat a’ győri Duna felől, minthogy 
rongáltatik az , szüntelen erősítik, azonban s’ lakosok
tól értéin, hogy megnagyobbitandják , ’s e’ végre már 
egy utczának az evang. egyházzal együtt, kárpótlás 
melletti elfoglalása ’s földdel-egyenlítése , mint szinte 
a’ város’ éjszaknyugati vagy csalóközi részén is egy 
uj erősség’ fölállítása van tervben ; ez utóbbi ugyan már 
készülőben is. — Megnéztük továbbá a’ megye-házat, 
hol e’ megye’ dicséretére a’ bűnösök’ számára egy dol
gozó-intézet készül, tudtomra negyedik a’hazában. Ne
vezetes épületei továbbá e’ városnak : a’ szent András’ 
két csonka-tornyu nagy egyháza; ugyszinte a’ ráczok’ —- 
szép temploma , a’ zsidók’ tágas és ékes zsinagógája , —  
a’ hozzá csatolt rabbi-lakkal ’s széles udvarral, méltó 
dicséretére Zichy Ferenez grófnak, kinek birtokán ’s 
költségén épült az , mint a’ zsinagóga’ ajtaja-fölötli már
ványtáblán olvasható ; — áldás a’ nem mondom türel
mes (mert ezen kifejezés nem egyezik meg a’ szere
tet’ világával) hanem a’ minden bal-’s előítéleten felül
emelkedett ’s hitkülönbség nélkül isten’ dicsőségét elő
mozdító grófra!! Nevezetes a’ helv. keresztyéneknek 
rézzelfedett(Komáromban most Iegmagasb)ujtornyu nagy — 
egyháza , mellyhez , homlokzat- szépségre hasonló re
form. templomot még nem láttam; kár azonban ’s mél
tán sajnálhatni, hogy uj tornya ügyetlen mester által 
készíttetvén elhajlott rs a’ nagy harang’ meghúzatása- 
kor (melly most épen e’miatt hallgat) mozog, ’s a’min
den pillanatban kivált itt történhető földrengéskor az 
egyházra ledüléssel fenyeget. Szép épület még a’ tem
plommal áltellenben fekvő reformátusok’iskolája is , kis .— 
bádogtornyával ’s tág udvarával, hol 3 közönséges ok1**"̂  
tató a’ logikáig* tanít. Komárom’ népe az országban a’ 
legcsínosbak közé tartozik; lakosai — kivevéu néhány 
ó-hitűt és zsidót— tiszta magyarok ’s csinos nyelven be
szélnek; közöttük a’ kereskedés minden más honi vá
rosok felett virágzik, hajóik az egész hazát bejárják; 
a ’ komáromi kenyér a’ debreczeni, miskolezi ’s rima- 
szombatival együtt leghíresebb. — A’ városba keletről 
az épen itt két ágra szakadt , ’s a’ hid-alatt szigetet 
képező vág-Dunán keresztül álló fahíd vezet; van ez 
már nyugat felől a’györi-Dunán is .— Lakhá^i a’íüld- 
rengéstőii félelem miatt többnyire emeletíenek: — Ko- 
márombul kijővén, vasárnap este’az almási réven általkel- 
ve Tatába értünk, de a’ nagy setétség miattié tó-város
ra tévedvén sokáig bolyongtunk, mig végre szándék- 
lőtt helyünkre a’reform, pap-lakhoz jutánk , hol egy min
den tekintetben miveit, ’s a’ kor’ szellemével előhala
dó , szíves fiatal pap ’s ennek szelíd nője vetélkedtek
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minél barátságosabban fogadni bennünket. Másnap jó
kor bejártuk a’ gyönyörű angolkertet, melly a' hazában 
a’ legszebbek közé tartozik: mert két , nagyterjedel- 
mű tó mellett, kies fekvéssel ’s a’jólszabályzott 's min
denfelé elágzó melegforrás’ több mint 400 hattyúnak 
szállást adó vízcsatornájával b ir; megtekintvén a’ régi 
várat ’s kéttornyú nagy kath. templomot búcsút vevénk 
szíves gazdánktól. — Óhajtók látni a’2150 akósnagy 
hordót is , de minthogy az Tatáiul mintegy fél-órányi
ra most a’ baji hegyen tartatik, az esőzés miatt ez út
tal elmaradt. Utunkat Győr felé vevők. — E’ tájon a’ 
sok tó mindenütt tömérdek szárnyas vadnak ad szállást, 
mellyek (minthogy a’ vadászat tilalmas) senkiiül sem há- 
boríttatva, eredeti boldogságban élnek. — A’ boron
gás idő ’s lányba esőzés miatt utunk megsárosodván, 
délkor értünk Csepre , egy még most is vidám ’s kel- 
lemes-társalkodásu férjfihoz ki a’ poésisben egykor ok
tatóm vala 's minden hajdani íanitóm közt legkedvesebb. 
Legvigabb napunk ez volt utunkban. Más nap Győrnek 
Bábolna felé tartánk. Ezen , távolrul kis városnak tet
sző majorban ő felsége’ ménese van. A’ hozzá tartozó 
puszta, mintegy kilencz helységgel határos, hol kato
naőrök’ felügyelése alatt a’ legszebb hazai lovak sza
badon legeltetve , az erdélyi’s aráb-fajták pedig szüntelen 
istállókban tartva neveltetnek; láttunk közöttük egy 22 
éves, D a h e s z -  nevű, tiszta eredeti aráblovat. Minden 
ló , tárgátul deszkakorláttal elrekesztve ’s rácsos faaj
tóval bezárva tartatik, ’s mindegyik’ nevét ’s idejét 
fölírva olvashatni. — Az egész major tiszti emeletes
épületekkel ’s istállókkal ’s egy tágas lóiskola-épülettel 
(mellyek mind ellátvák villámfogókkal) gazdag.

Innét, Bönyön által délutáni két órára Győrbe értünk. 
A’város’közelében elterülő mezőkön szomorúan tünt-fcl 
előttem az 1 809ki év’ emléke; hősök’ síri-szellemeit hal
iám mintegy a’ föld-alul felsohajtani. Itt, itt estek-el, szó
lék úti társamhoz , — többek közt a’ Zemplíuy-megyei vi
téz nemesek; itt estek-el azok’ jelesbjei: Budaházy és 
Barkóczy; ez utóbbinak halálos tábori ágyábul nőjéhez 
’s a’ nemes megyéhez írt szívrehaíó, ’s hazafi-lelke’ 
nagyságát tanúsító levele a’ megye’ tárában tartatik, 
több példányban kézen is forog ? mit könyhullajtás nél
kül nem olvashatni. Az elhunyt dicsőnek ’s társainak , 
a’ zemplínyi megye’ méltó díszére , szép emlékszobor áll 
(tudtomra a’ hazában egyetlenegy), nevüket hirdetve a’ 
S. A. újhelyi téren. Győr megszűnt már erősség lenni, 
bástyáji földdel egyenlítvék ’s most mulatókertekké vará- 
zsoltatnak. Győrnek ugyan láthatni leírását Guzmics’egy- 
házi Tárában, mindazáltal azok’kedvéért, kik e’ köny
vet nem bírják vagy nem olvasták , említek egy két szót 
e’ városi ul. Kétségen- kívüli, hogy mind Győr’, mind 
Esztergám’ ’s Nyergesujfalu’helyén , mind Komáromon 
alul Szőuynél római gyarmatok voltak. Győrnek régi ró
mai neve A r a b o  volt, a’ mellette folyó Arabo’ vagy 
Rába’ vizétől, mellynek a’ Rábczávali összefolyásánál, 
a’Duna' egy kis ága mellett, fekszik, német nevét is a’ 
Kába’ vizétül kapta. A’ hazában is mindig nevezetes hely 
volt, bírta több évig a’ török is, ’s ez volt végvára: 
ugyanazért ennek védelmére legfőbb figyelme volt. Itt 
táborozott Maximilian császár, midőn Sziget’ Hektóra 
Zrínyi elesett. Ide szaladt Bécsiül, eddig meg sem áll
va, a’ Sobiewsky által megugratott Kara-Musztafa , török 
nagyvezér is. — Legújabb időkben a’ francziákkali üt
közet ’s a’ várnak 9 napi ostrom utáni bevétele általion 
nevezetessé; ez ütközettel vége szakadt egyszersmind a’ 
város’ történeti fontosságának. Győr ,Mosonynyal együtt, 
az Ausztriába vitetni szokott gabonakereskedés’ főhelye, 
Dunáját mindig számtalan hajó lepi. Nevezetességei:

1) a’ székes-templom, melly igen régi épület. Belől a’ 
talp’ alattján több püspökinek ősi czímerét's rajtok halá
lok’ idejét följegyezve szemlélhetni. A’ templom’éjszaki 
küloldalán egy gyámfalba kőtáblára vésve ezen római 
felírások láthatók: „Dedicante Égnatio Victore Tti Augg. 
Pr. Pr. et CL. Pisone Legato Leg. V. Idus Junias Apró 
ct Maximo Coss. — Victoriae Aug. G. N. N. et Leg I. 
Adi. Pe. Antoninianae P. Március P. filius Sextianus 
Epheso P. P. D. D.“ ’s egy másik kőlapon , egy régi ke
resztyén föliraí; 2) a’ püspöki-lak, áltellenben a’ tem
plommal ; 3) a’ casino ; 4) a’ nagy ’s igen szép megye
ház ; 5) több templom, mellyek’ tornyai, — számra 
mintegy 10 — Győr’ alakját messziről igen diszesítik. 
— Örömmel látám itt is , mint egyebütt, hol a’ néme
tek’ száma a’ magyarokét meghaladja , a’ magyar fel
írásoknak, utczák’ szögletein ’s boltok fölött a’ német 
felírások fölötti állását. Győiben csépi vigságunkért 
meglakoláuk; mert eltékozolván itt az időt, megfosz
tanunk a ’ hauság’ lecsapolása ’s Rába Rábcza’ szabá
lyozása végett együtt tanácskozott országos kiküldött
ség’ munkálkodása’ helyén megjelenhetés’ örömétől, 
melly épen odaérlünkkor Szent Mihály hó’ 26kán osz- 
lott-szét. Minél közelebb jutunk az apai házhoz , mellyet 
olly rég nem látánk , annál inkább log-el bennünket a’ 
honvágy; így történt velem is. Ez ’s egy kis egészség
változásom okozta, hogy ez úttal a’ szent-martoni zár
dát nélkülezuem kelle , hova leginkább a’ tudós szerze
tes , Szeder Fábián, atyám’ barátja’ ’s az aljban Hor
váth Endre’ mcgláthatása édesgetett. —

(Folytatjuk.)

Töretlékeli
JLiszt, WcrenczncHz Icreléfoül * )

„Eu e’ levelet nem bocsáthatom útnak, a’ nélkül, 
hogy Ausztriában mulatásomrul egy két szóval említést 
tegyek .------- A’ sorsnak csudálatos szeszélyei van
nak ! Mióta atyám mintegy tizenöt év előtt nyugalmas 
hajlékát odahagyta , hogy magát velem a’ zsibongó nagy 
világba vesse ; mióta ő , a’ mezei élet’ egyszerű homá
lyos szabadságát a’ művészi élet’ fényes szolgaságával 
felcserélvén Francziaországbau megtelepedett, hogy itt, 
mint legalkalmasb középponton, hangmüvészi szelle
mem kifejlődjék, megszoktam Francziaországot ha
zámnak tekinteni, ’s megszűntein emlékezni, hogy ne
kem más hazáin volt. Ön tudja , mik a’hajnalodó ifjú
ság’ napjai, ezen 15 ’s 25 év közötti emberélet' kor
szaka; az ember ekkor többnyire magán kivül él, ’s a’ sze
mélyek, tárgyak és helyek leghatalmasb befolyástgya- 
korolnak képzelöerejére. Szivéből annyi sugár áradoz 
ekkor; rajta a’ szeretetnek olly végzetteljes legyőzhet- 
leu ösztöne uralkodik, hogy minden tárgyon, melly fe
léje közelít, énjének egy részecskéjét veszti-el. Ezen 
korszakban — elkábitva saját gondolatainak lázadásá
tól , a’ fiatal ember nem é l ; csak törekszik élni. Benne 
minden csak ujságinger, kíváncsiság, nyugtalan ohaj-

*) Emlékezni fognak még t. Olvasóink, hogy L i s z t  Fér .  
hazánkfia tavai Bécsijén volt ’s ugyanitt az árviz által meg
károsult magyar földiéinek javára hangversenyt adott. Ek
kor irta ő Bécsböl ezen levelet Lambert Massard barátjá
hoz Párisba, mellyet a’ „G a z e t t e  m u s i c a l e  de P a -  
r i sa czímü lapból a’ bécsi Al i g .  M u s i k a 1. A n z e i g e r  
5d. sz. L a n n o y  báró’ 1‘orditmánya szerint kivonatban köz
lőit. Társalkodónk a' kivonatnak itt csak töredékeit adja, 
mellyek azonban tanusítni fogják az ifjú művész’ nemes gon
dolkozását, ’s%szivének gyermek-tiszta gyöngéd-érzelmét 
magyar Honja iránt. A’ S z e r k .
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tozás, ’s az ellenkező akarat’ és vágyódás’ apálya es da
gálya. (5 leíáraszlja magát szabályozatlan szenvedélyei
nek kijárás-nélküli tömkelegében ; minden , a’ mi egy
szerű , könnyű és természetes, öt szelíd részvevő mo
solyra készti. Minden határon és czélon túlugrik ; ő aka
dályok után sovárog; ő megveti a’ jót, mellyet eszkö
zölhetne , ’s meg az érzelmeket, mellyek őt boldogitni 
fognák. Szüntelen ’s irgalom nélkül gyötri ’s izgatja őt 
az ifjúság’ tüz-ösztöne. A’ forróláznak, a’ hasztalanul 
elpazérlott erőnek, a’ hatékony ’s bódult életnek ezen 
idejét — én Francziaországban töltém-el. Francziaor- 
szág fogadta kebelébe atyám’ hamvait is , franczia föld
ben nyugszik koporsója, első fájdalmam’ szent mene
dékhelye. — Volt é lehetséges, magamat olly ország’ 
gyermekének nem tartani, hol annyit szenvedtem és 
szerettem ? mikép gondolhatám , hogy én más ország
ban születtem’s hogy ereimben egy más emberfaj’vére 
foly ?

. . . .  Bizonyos véletlen körülmény villámgyorsan 
ébreszté-föl újra azon érzelmet, mellyet én már kia- 
ludtnak hivék, ’s melly bennem csak szunnyadóit. Egy 
reggel Veleuczében egy német hírlap akad kezembe; 
ez körülményes leírását közié ama’nagy szerencsétlen
ségnek, melly Pestet meglátogatta. Szívem az olvasás
közben megindult ’s legbensőbb mélyében rázkodék- 
meg. En szokatlan szánakozást ’s élénk, legyőzhetlen 
ingert érzék magamban, annyi szerencsétlennek gyá
szos sorsán könnyíteni. Valljon mint segítek rajtok ? — 
szólék enmagamban — milly utonmódon leszek ínségük’ 
enyhítője ? — hisz’ nekem abból mi sem ju to tt, mi az em
bert emberek közt hatalmassá teszi. En nem bírok sem 
azon befolyással, mellyet gazdagság ad, sem azon ha
talommal, mellyet emberi nagyság kölcsönöz. — lía 
mindjárt is; csak el-el! mert érzem , hogy szivemnek nem 
leeud nyugalma , hogy szemeimre nem jövend álom , míg 
ezen kimondhatatlan nyomor’ enyhítésére le nem róttam 
parányi adómat! Egyébiránt ki tudja, nem fog é isten
től megáldatui az általam nyújtott kis adomány? Azon 
kéz, melly a’ pusztában a’kenyerek’ számát megsoka- 
sítá, még nem fáradt-el; az isten talán a’ művész’ fillérjé
be több tápláló erőt ’s örömet zárt, mint mennyi a’ dúsgaz
dagnak aranyában rejtezik. — Illy érzelmek ’s á  szív
nek ezen villanásai által világos lön előttem e’ szónak 
értelme: I l aza .  — Lelkem egyszerre a’ múltba pillan
tott vissza; én leszállók keblem’ belsejébe, ’s kimond
hatatlan örömemre ismét megtaláltam tiszta , érintetlen 
kincsét valamennyi emlékezetnek gyermek-idömbül. Egy 
nagyszerű tájzat mutatkozott lelki szemeimnek. Láttam 
az isméreles erdőt, melly a’ vadászok’ harsány kiáltó.— 
sitól viszhangzott; láttam a’ Dunát, melly sziklákon ke
resztül gyorsitá menetét; láttam terjedelmes zöld réte
ket ’s mezöségeket, mellyeken marhacsordák és nyá
jak békén ’s szabadon legeltek;— szóval: láttam Ma
gyarországot, ezen erőteljes szép földhatárt, melly an
nyi nemesés jó gyermeket ápol; láttam hazámat! mert 
én is , kiálték-fel honfi-buzgalmam’ hevében , min talán 
Ön mosolygni fog — mert én is ezen régi erős nemzet
séghez tartozom; én is fia vagyok ezen ős-népnek, 
’s a’ t. ’s a’ t.

0  szép, messzefekvö hazám! isméretlen barátim! 
számtalan családja véreimnek! a’ te inségkiáltásod is
mét hozzád vezérlett; szívem elfbgódott a’szánakozás’ 
érzelmétől, ’s én lesütém fejemet szégyenemben , hogy 
olly sokáig megfelejtkezém rólad; — miért akasztja- 
meg a’kegyetlen sors lépteimet? . . . Egy másik fájda
lomkiáltás , egy gyönge de reám legyőzhetlen erővel

ható szózat engem reszketni készt. Ez ama’ drága, ked
ves szózat, melly felém sohasem kiáltott hasztalan...; 
én eltávozom tőled óhajtott szép Hazám ! de az most nem 
töitéuik mar a gyermek’ gondtalan megelégedésével, 
melly elibe siet az újdonságnak, ezen bűbájos tündér
nek , ki öt elcsábítja ’ŝ megcsalja; mélyen megillető- 
dött szívvel, es szomoiu aiczczal fordulok—e l, mért most 
tudom , mennyi jámbor szándékom, hány nemes fölté
telem tompult-el egy önző, hiú és szemérmetlen világ- 
gali súrlódás által ; hány szent gondolatot fuvalt-szét 
a’ szórakozottság’ lehelete! Most már oda törekszem 
csak, hogy életem magányos ligetidben ismét egészül
jön , hogy az a’ mezei szokások’ egyszerűségében ed
ződjék, a’zajongó tömegek’felejtésében tisztuljon, ’s hogy 
így azután síromba szállhassak, — némileg kevésbbé 
terhelve az önvétség’kínjaitól, miket tapasztalás a’fér
fi’ fejére torlaszt.

April’ 7kén Bécsbe indulók. Szándékom vala ott 
két hangversenyt adni: az elsőt szerencsétlen földieim’ 
javára ; a’ másikat, hogy uti-költségeimet fizessem ; az
után — hátamra kötvén kis vándor-iszákomat— egyma
gám ’s gyalog akarók Magyarország’ legkietlenebb tá
jaira bujdosni. De az nem történt meg; Tóbiás barátom 
azt máskép intézte. Szükséges Önnel tudatnom , milly 
fajU emberekhez tartozik az én Tóbiás barátom. í) kis
sé zömök és kövér, de azért koránsein ostoba; erről 
jót állhatok. Gömbölyű arczát, melly Hu mm el-é ra  
emlékeztet, két kis szürke szem világosítja-meg, mel
lyek rendkívüli finomságot árulnak-el. Szájszöglele né
mi szelíd gúnyra-hajlomást nyllványít; szokásai béké
sek, bánásmódja igen szives. A’ nélkül hogy legkevésb- 
bé is az elfoglalkozottnak szerepét játszaná, talál mó
dot számos foglalatosságnak megfelelni ’s mások iránt 
is szolgálatkésznek mutatkozni. Kiadásit eorrectse'g és 
csinosság tüntetik ki. En őt soha sem láttam; még Jk. 
tárt karokkal fogadott, ’s visszatértemet megünneplc,” 
mint apa egykor a’ tékozló fiúét. — Mivel csakha
mar észrevevé, hogy a’ gyakorlati, főleg a’ hangmü- 
gyakorlati életre nézve természetem igen heves , szel
lemem igenlogicai, charakterem pedig igen absolut, te
hát hatalmába keríte mint valamelly portékát, kezei közt 
minden önvéleményrői’s gondolkozásról lemondatott ve
lem. En e’ mellett nem rosszul érzém magam’. O 
állhatatosságával ’s nyugalmas munkásságával minden 
nehézséget legyőzött; megszabadított minden kellemet
lenségtől; megkímélt minden lépéstől ’s járástól; csak 
a1 helyett, hogy egy hangversenyt intéznéuk-el, mint 
egymással elvégeztük, ö titkon egy m á s o d i k ,  sőt 
t i z e d i k r ő l  is rendelkezett, ’s ezt mind egy hónap’ 
folytában. Ennyi munka még olly erőt is, melly szilár
dabb ’s győzőbb az enyimnél, ellankasztott, megtört és 
semmivétett volna: mert én mindegyikében ezen hang
versenyek közül legalább háromszor fényelgék a’ pro
grammán ; de engem olly hatalmasan 's olly tartósan 
gyámolított ’s emelt a’ közönség’ sympathiája, hogy leg
kisebb erő-lankadást sem érzék. Illy értelmes és jóaka
rata hallgatók előtt soha sem szállt-meg azon aggódás, 
hogy majd nem fogok megértetni; éu bízvást eljátszhatám, 
a’nélkül hogy vakmerő legyek ,B e e t h o v e  n’, We b e  r \  
H u m m el’, M o s c h e l e s ' é s  C h o p i n ’ legkomolyabb 
hangmüveit; töredékeket B e r l i o z ’ phantastica sym- 
phouiájából, egyes műrészeket 8 c a rl a t ti-tól , Hä n 
d e l- töl ’s végre azon édes gyönyörű étüde-eket, amaz 
annyira kedvelt gyermekesüket, mellyek az alla-Scala 
színház’ közönséges hallgatóji előtt ollyidomtalanoknak 
tetszőnek. Kénytelen vagyok megvallani, hogy mióta 
zongorán játszom ’s különféle országok’ dilettansival’s



96

hangműkedvelőivel érintkezésben állok, nem találtam 
olly rokonszenvü közönséget, mint miilyen a’ bécsi; e’ 
közönség buzgalmas a’ nélkül hogy elcsábuljon, ’s szi
gorú , a nélkül hogy igazságtalan legyen ; az ö értel
mes józan eclectismusa mindent elfogad ’s előítéletből 
mitsem utasít vissza. Valamivel több mozgékonysággal 
’s szorgalommal, kissé több úgynevezett savoir-faire- 
re l , miből talán Párisuak fölösleg is jutott, Bécs ta- 
gadhatlanul a’ hangmüvészeti-világ’ középpontjává len
ne. —

Ne kivánja Ön, hogy Bécsről még többet is írjak; 
én Önnek mit sem mondhatnék az emberekről, kiket csak 
futólag láttam , sem a’ tárgyakról, mellyeket még csak 
nem is láttam ; folyvást kitűnő jeles barátoktól vétetve- 
kürül, kik csak velem foglalatoskodtak ; folyvást saját 
hangszerem’ zajától megkábítva; folyvást egy hangver
seny’ előestvéjén magamat tudva — sokkal excentri- 
cusabb életet viseltem , hogy sem jogom lehetne más 
egyebet mondani róla, mint azt, hogy benne mulatá- 
somról mindig édesen fogok emlékezni, és sajnálni csak 
azt, miért hosszabb ideig nem tartott, ’s a’ t.“

M fi z ii g y h e n.
Mi szörnyű befolyása van börtöneink’ czélszerűtlen- 

ségének mind a’ honi országos közbátorságra, mind 
közvetetlen az erkölcs’ romlására ! közönségesen tudva 
levéli, több igen nemes lelkű megyék elhatározák fog
házaik’javítását: sőt némellyek újak’ építtetése iránt is 
rendelkezőnek; mint ez hírlapjainkból is látható. Ezen 
szent törekedéseket nem lehet tisztelettel nem említeni. 
— Más részrül azonban nem titkolhatom el hazafiéi 
mély aggodalmam’annak megfontolásán, hogy miután az 
éjszakamerikaiak, belgák, angolok ’s több miveit nemze
tek önmagok által felállított elvekkel homlokegyenest 
ellenkező rendszert is követnek, nehogy uémellyt. me
gyék , különböző választásaik miatt, ama’ mindenünket 
rágó nemegység még börtönjavitásuuknál is szaporítsa 
bajainkat, — bátor vagyok azon véleményemet uyilvá- 
nyítani, hogy e’ tárgyban a’ nemes lelkek’ megelőző ügye- 
kezetei ’s intézkedései , ezek, a’ különben köz tisztelet
re méltók — a’ mennyiben velők a’ tervek’ megalapítá
sa ’s rögtöni kivitele volna egybekapcsolva , inkább fog
nának ez országos tárgynak ártani, mint használni. Mert 
a’ börtönjavitás az egész hazát érdek!', sőt illeti,’síiéin 
tudom magammal elhitetni, hogy midőn az e g é s z ’ szá
mára kell újítás, egyesek vagy részek, mint a’ t. me
gyék, szabad tetszésük és választásuk szerint kivánta- 
tólag intézkedhessenek, mielőtt országos tanácskozás 
alá vétetett, ’s onnan netalán hosszú időre halasztatolt 
volna azon orvoslás, mellyhez különben maga védelmé
re , az e g é s z n e k  rendelkezése’hijányábau mindenik 
r é s z n e k  joga van, sőt kötelessége.— Ha valahol és 
valaha , — itt e’ hely és tárgy egy , meilyben és melly 
felett az egész Haza’ véleményének összesíttetni elke
rülhetetlenül szükséges, annyival inkább, mert mind azok 
közül, kik c’ tárgyban honiak, sőt külföldiek megszó- 
lamlának (ne vegyék rósz névén töiem a’ különben tisz
teltek), véleményem szerint egyetlen egy sincs , kinek 
e’ nemes tárgyról e g é s z b e n ,  megkívántaié tudomá
nya mellett, egyszersmind ezzel okvetetlen ’s elválaszt
hatatlanul öszvekapcsolandó tapasztalása is volt volna; 
holott ebbe részletesen avatkozni roszabb, mint nem 
avatkozni. 11a pedig e g é s z b e  ui tudomány forog fen, 
ezek mind csak tanítványok , ’s többnyire mind azt mon
dák csak el , mit mestereiktől hallottak , de nem azt, mit

mestereik, ngy mint kivántatott, ki nem mentének. Van 
azonban még egy másik fő ok is. Nekünk nagy sze
rencsénk , hogy nincs különös bűntörvénykönyvünk, 
mellynek létele a’ börtönjavitással szinte elválhatatlan 
összefüggésben van. ’s a’ t. —

T. Pest vármegye szinte illy nemes czélul tűzvén 
ki magának e’ tárgynak e g é s z b e  ni  minélelőbb le
hető létesítését, úgy értem, hogy véleményét annak 
idejében, országos tanácskozás alá terjeszteni sietend. 
’S vájjon nem czélszerü lenne é, ha azon t. Megyék, 
kik nemesen lángolva léptek eddig fel, e' nagy tárgy’ 
foganatba-vételét közelebbi országgyűlésig felfüggesz
tenék, annyival inkább, mivel magyarhazánk’ ismeretei
ből merített megfontolás után épen semmi szükség sem 
látszik arra , hogy mindenik megye uj börtönépítéssel 
ereje felett is terheltessék, ’s a’ t. —

Bálin Károly.

JFhilosophicti észrevételeit.
I s m e r e t s é g .  Az ember’gyöngeségei’sorában nem 

utolsó helyet foglal a’ bámultatás’ viszketege , még pe
dig leginkább azoknál, kiket tudomány ’s lelki művelt
ség kiemelt a’ köznapiság’ alacsony porábul. Ez oka, 
hogy szüntelen újabb meg újabb isméretségeket vadá
szunk. A’ szokottság megszünteti a’ bámulást, ’s ez 
hiúságunkat mélyen sebzi; ugyanazért másokat kere
sünk , kik amazok’ helyébe lépvén igaz vagy képzelt 
érdeminknek tömjén-füsttel áldoznak, E’ hiúság’ nagy 
mestersége abban áll, hogy midőn valameUy uj társa
ság’ körébe léptünk, minviscletünkkel keveset ígérjünk, 's 
a' bámultatás’ örömeit okosan továbbra halaszszuk. Ki 
biztosan győzni akar , az érdemei’ ’s jelessége’ fátyo- 
lát annyira vonja föl, hogy azoknak csupán árnyéka 
látszassék , ’s ez a’ kíváncsiságot majd fölébreszti. Annak 
egészen föllebbeutésesoba sem vezet czélhoz, mert a’ 
feszült figyelem ellankad, ’s a’ vágy megszűnik, a’ több
szöri találkozásra. Azon pillanat, meilyben a’ hiúság 
többé mitsem követelhet, a’ megaláztatás’ gyászos pil
lanata.

J ó s á g .  Senki sem érdemli, hogy jónak mondas- 
sék , ha csak nincs ereje ’s bátorsága rósz is lehetni; 
mert ezek nélkül a’ jóság csak lomhaság, szívesség, 
gyengeség, vagy ájulása az akaratnak. (Folyt.)

E  l e g y  t  a r.
Romában müvésztársaság alakult, mellynek czél- 

ja a’ tagjai által készített remekműveket közlátvá
nyul kitenni. Az eddigi dolgozatok közt általányos tet
szést ’s egyértelmű magasztaláét nyert egy ott mulató 
magyar hazánkfiának, M a r k é n a k ,  tájfestvénye.

A’ hírlapok nem egyszer köziének már olly ese
ményt Angliából, miszerint egy vagy más férj az 
alsó uéposztályból feleségét szalmakötélen vásárra vitte 
’s a’ többet ígérőknek eladta. Most a’ D e r b y s h i r e -  
C h r o u i c l e  ellenkező esetről tudósít: Chapel-en-le- 
Frithben t. i. egy tenyerestalpas menyecske, f é r j é t  
bocsátó áruba, mondván: „Jó ember! szelíd ember! 
19 schilling először — uo’s asszonyaim! ki ad többet 
érte ?“ A’ jó férjnek azonban nein akadt vevője. —

Varsóbul az ausztriai határszélekig egy vasutat a- 
karnak vonui, melly a’ Ferdiiiaud-vasuttal összevágjon. 
Alapítási tőkéje 5 l/4 millió pengő forint.

Szerkesitl Helsneczy. —Xyouitatja Trattner-Károlyl úri utcza 612.
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Maró P rónay Sándor.
(Nekrolog.)

Született 1760iki április Tén Ácsán Pest vgyében. 
Atyja b. Prónay László , titkos tanácsos ’s Csanádi fő
ispán volt; anyja Radvánszky Rozália asszony. Első 
nevelését szüléji’házában nyerte. Már hét éves korában 
diákul nemcsak beszélt, hanem több tudományt is meg
tanult. Legnagyobb szorgalommal ’s kedvvel nem an
nyira nevelöji’ utasításából, mint belösztönbül a’ Histó
riára, Statistiká«*a, Geographiára és a’ nyelvekre szen
telte idejét. Tizenhét éves korában megírta minden se
géd nélkül a’ Bourbon-ház’genealógiáját, Erdélyország’ 
históriáját’s több efélét, inellyek kéziratai között még 
most is megvannak. — A’ leusőbb tudományok’ folyta
tására Pozsonyba menvén, ott a’ bölcselkcdési, Pesten 
pedig* a’törvénypályát, Diplomaticát’s a' t. végeztess az 
ügyészi vizsgálatot (prókátort censurát) letette. 1781. a’ 
külföldi, névszerint a’ göttingai ’s egyéb egyetemeket 
látogatta-meg , hol egy egész évet szorgalmas tanulás
ban t i t .  Megjárván ezután egész Németországot, 
Hollaudiát és Francziaországot, visszatért. Haza-ér- 
kezte után,  élete’ fő feladásának tekintette: édesatyja 
és nagybátyja, b. Prónay Gábor , belső titkos tanácsos 
és gümüri főispán , — ki József császár’ idejében ta
nulmányok’ főigazgatója volt — nyomdokin a’ politikai 
és literatúrai pályákon haladni; midőn Ilik József csá
szártól vallása’szabadságának kieszknzlésében is már ré
szint bő tudományával, részint mint udvarhoz ren
delt küldött tetemes ’s tettleges részt vön. Ez időben 
megházasodott ; felesége gr. Teleki Johanna volt, néhai 
Teleki József gr ugocsai főispán és koronaőr’ leánya. A ’ 
világ’ egyetemi ’s egyház’ történeteiben főgyönyörüségét 
találta ’s annyira is jártas volt abban , hogy bámulásig 
hű emlékezete a történeteket legkisebb részleteikkel is 
elő tudta adni. Erdélyben három évet töltött 's ez egész 
időt nem csupán Erdély’ bejárására , hanem Erdély’ poli
tikai alkotmánya, nemzetei, nyelvei ’s vallásai’megis- 
mérésérc is fordította. Ekkor ismérkedett meg Aranká
val , kinek társaságában az erdélyi magyarságnak a’ 
miénktől különböző oldalait megismérvén , egy magyar 
Grammatika' Írásához fogott. Ezen munkáját el is végez
te ’s élete’ végső évében sokat foglalkodott is annak javít
gatásával s kiadásához megkivántató készületekkel.Ekkor 
ismérkedett meg b. Brukkenthallal is , Erdély’akkori kor
mányzójával, kinek igen igen érdekes saját kezével német 
nyelven irt biographiáját szerencsém volt elolvasni. Visz- 
szatérvén hazájába, József császár’ halála után I I Leo
pold alatt már 30 éves korában hitsorsosi által az isko
lák’ fő kormányzása és az evang. egyházak’ alinspector- 
sága bízatott reá, ’s e’mineinöségben az 1791 ki zsinat
ban tetemes részt vön. 1790ben aranysarkantyús vitéz
nek, vagy mint a’ boldogult mondani szerette, szentelt 
vitéznek , ’s nem sokkal későbben kamrásnak nevezte
tett. Míképen tünteté-ki magát az egyházak és iskolák’ 
kormányában, milly áldozatokkal ’s csüggedetlen fára
dozással vitte hitsorsosai’ ügyét, arról vailásfelei ’s azon 
számos alapítvány tanúk, kiket ez utóbbiakkal boldo
gított. Mint hazafi a’ franczia háborúk alatt , hazája’ 
ótalmához igen szép’s nagy segedelmekkel járult; mint 
törvényhozó-testi tag pedig minden országgyűlésben 
részt venni nem mulasztotta-cl. — Csöndes éltének örök

irányú mágnestűje mindenkor a’ haza volt, vallása és 
a nemzetséget boldogitas. Nemcsak országgyűlési tag- 
képen kívánta honja’javát elősegíteni, hanem mintlite- 
rator is a’ hazai literaturát. Mindenkor szövetségben 
állott hazánk’ jelesb Íróival ’s fejeivel; Berzsenyi, Ka
zinczy’ ’s t. levelei ennek tanúbizonyságai. Kulcsár , Hor- 
vát István, gróf DessewfFy József, Kis superintendens, 
Schwartner Márton, Schedius Lajos’ t. társaságában 
gyönyörködök. Berzsenyi és Kazinczy’ tolla dicsőítette 
az elhunytat. A’ magyar tudós társaság’ létrehozatása 
előtt nála volt Pesten a’magyarországi tudósak’ mintegy 
összpontosító helye. Az első magyar pályamunkára édes 
atyja által tett díjt ő (b. Prónay Sándor) saját elölülte 
alatt Kis János superintendensnek Ítélte, Sokat fárado
zott Ázsiának ethnographiájában’s a’ magyarok’ erede
te és származása’ kikutatásában is. Besse és Körösi Cso
rna’ utnak-inditására ő majd első volt, ki aláirt és uta
sításokat adott; maga pedig nemcsak a’legbecsesb könyv
gyűjteményeket szerzé-meg, mellyek az Ethnograpliia’ 
ezen részébe vágnak, ’s a’Philologia’ ez osztályával 
foglalkodnak, u. m. Devigne , Müller , Klapproth , Pal
las , Körösi Csorna Sándor ’s t. ezekkel rokon, hanem 
maga is igen érdekes és igazán közhasznúvá-tételre 
méltó jegyzéseket, linguisticai combinatoriumokat, mel
lyek ben a’ magyar nyelvvel rokon nyelvek feltaláltat
nak, ritka olvasottság és szorgalommal készített, mel
lyek kéziratiban rejteznek. Az olvasás és tanulásban olly 
fáradhatlan volt, hogy 1824ben mind két szeme’ fényét 
elvesztő, ’s ez állapotban néhány évig sinylett, míg 
Fabiny dr. ügyessége egyik szeme’ világával megaján
dékozó.— Létesülvén a’ magy. nemz. tudományos aka
démia, annak alaptőkéit két ezer pengő forinttal szapo
rította , ’s igazgató tagjának ueveztetett-ki. 1819ben 
néhai Balogh Péterbe!, t. tan. 's az evang. egyházak’fő
felügyelője’ elhunyta után Prónay Sándor b. választatott 
utódjának, ’s igy az iskolák és egyházak ío igazgatása 
alá jutottak. — Minden emberi szenvedélytől teljes élté
ben ment, a’ kertészetben igen nagy örömét ’s gyönyö
rét leié. ’S e ’nemea szenvedély okozá, hogy Pest vgyé- 
ben keblezett Tó-Almás nevű ősi jószágában a’ legrútabb 
mocsárokból ’s részint posza v. futóhomokbul majd 
félszázados ipar által legszebb angol ízlésszerü kertet 
alkotott, mellyben nem elégülvén meg a’ belföldi ma
gyar növényekkel, arra fordította törekvését, hogy a’ 
külország! fákat meghonosítsa. Kertje’ kiterjedése 72 
hold , mellynek földje vagy posvány volt, vagy bilin
cselt homok ; ’s még is természetbuvárkodása ’s csüg
gedetlen szorgalma szerencsés volt , tulipán fa- catal- 
pa-ligeteket ’s platánokbul egész sétányokat abban elő
teremteni rs nevelni, ’s a’ legbecsesb amerikai fákat és 
csemegéket tenyésztve tökéletesen meghonosítani. Hit
veséiül megfősztatván, kivel példás házasságban é lt , 
a’ nélkül hogy maradékkal vigasztaltatok volna meg , 
b. Prónay Albertet, Lajos öccse’ fiát, — még bölcsőjé
ben örökbe fogadta, ’s felnevelte ; mi sikerrel, a’dísz- 
polcz mutatja, mellyen mintus Pest-megye’főispáni k é s 
tartója áll. Takarékos csendes élete’igen nevezetes szer
zeményeit nemzetsége’ boldogitására szentelő. — Az 
1827ki országgyűlésen , mellyen gyengesége miatt nem 
jelenhetett meg , Charaktere , tudománya ’s hazafisága 
iránt viseltetett közbizodalom’ legszebb koszorúját nyer
te, midőn a’ rendszeres munkálatok’ megvizsgálásara ki
rendelt orsz. Küldöttség' tagjává neveztetett. 1830: e tu-



lajdonságban igen érdekes értekezést írt az országgyű
lés’ elrendezéséről (de coordinatioue Comitiorum). Jól- 
tevősége annyira isméretes volt, hogy a’ város’ szegé
nyei csödülve járultak senki elölt el nem zárt ajtajához 
’s gyakran a’ legisméretlenebbek is fárasztották adako
zó szivét. — Könyvtára igen becses; legnevezetesb da
rabjai: a’ két testvér magyar haza’ históriája, minden 
osztályiban a’ legritkább régiségekkel , a’ honi literatu- 
ra minden ágaiban; a1 Világ’ ’s .Egyház’ egyetemi 
históriája ’s ebben különösen a’ hazai egyházaké. Eth- 
nographia, Ázsia' történetei, statustudományok, Politika, 
legújabb időszakunkig folytatva, ’s ezzel rokouok; a’ íü- 
vészeti szakban pedig épen remek munkák találtatnak.
— Hazája’ hálás megemlékezése , hitsorsosi’ forró sze- 
retete , a’ főkormányszékek’ bizodalma, a’ magyar tu
dós világ’ becsülése, a’ szegénység’ áldásai, ’s nemzet
sége’ hálaköiinyei valának azon nyert koszorúk , mellyel: 
f. évi fe.br. 5kén öröklétre szenderülte után , lebegnek 
sírja ’s kalauzul neve fölött. Halotti gyásztiszteletére, 
mind a’ 4 supei intendens, számos egyházi és világi tisz
telőivel együtt megjelent, ’s magyar, német és tót lep
leden ajakkal dicsőítve csöndes élte’ szép tetteit adák 
méltó magasztalásul által az utókornak. Filredy.

H a b o k ' d  o lo g li  a z  a  i,
A’ közbátorság’ mibenlétét a’ fogházak' népessé

ge — ha nem csalhatlauul is (mert a’ tisztviselőség’ 
szerfölötti buzgósága vagy hanyagsága itt is, mint min
denütt , egyik nevezetes sokszorozó vagy kevesitö szám
nak vétethetik), legalább valószínűleg kimutatja. Mit ítél
jünk e’ részben kedves hazánkról? tudja mindaz,  ki a’ 
lakosoktól pezsgő büzhödt tömlöczüket valaha meglá
togatta. — De hogy mind e’ mellett nálunk a’ közbá
torság’ sorsa szomoritóbb-e, vagy azoké, kik ennek 
megháboritása miatt olly helyeken, mellyek csak arra 
jók , hogy az t , miiJycu ne Jegyen a’ czélszerü fogház, 
példában kimutassák — mondatnak lakolni? ezt annak is 
nehéz megítélni, kinek — mire becsületes ember kü
lönben sem képes — a’ rosszat pártolni nem szokása.
— '3 vajha igaz ne volna , hogy valamint a’ tömtöczök 
azért tömvék , mivel a’ közbátorságot számosán hábo
rítják: úgy a közbátorság'háborítóji azért számtalanok, 
mivel a’ fogházak telvék lakosokkal a nélkül, hogy ezek
nek — néhol testileg is hiányzó tartásán kívül —- lelki 
élelmükről, vagy javulásukról gondoskodnánk; hol
ott ha ezt csupán iráutoki kötelességből tenni elmulaszt
unk is , az ennél vonzóbb (?) kötelesség, t. i. minja- 
vünk,  arra valóban felébreszthetne, ’s illő volna rabja
inkról , ha egyébért nem , csak azért is gondoskodni, 
hogy azoknak fogsági idejük’ kiteltével — vagy tán a’ 
fogháznak is kitöltével — bennünket ismét kirablandó 
’s igy rajtunk bosszut-áilandó , nagyobb bűnösökké ne
velvén őket, a’ fogházi fonák bánásmóddal, minvesze- 
delnhinkre azokat roszra ne ügyesbltnök. — Ha egy 
hölgyet, szabad bitorlás végett, valamelly lerfiesoport- 
ba vetnénk, rnilly botránynak mondaná ezt minden er
kölcsileg élő ember? 's im! midőn most, egy erkölcsi
leg élni meg nem szűnt kisebb bűnös , haramiák közé 
zaratik, s ott a’ szó' teljes értelmében megfertöztetik: 
ezen mindennapi buizasztó esetet minek mondjuk, ha 
nem erkölcsi gyilkosságnak?

Ezenkívül az előbbi henyeség’ helyét munkával kí
vánván a' törvényhatóságok fclváltatui, a’ törvényeknek— 
:s közmunkákra világosan ítélő felsőbb ítéleteknek is 
nyomán, nyilván ’s köz helyeken dolgoztatnak foglya
ikkal. ’3 ebből ismét mi egyéb jó származott, mint ta

lán néhány öl kőnekkifejtetése, tán egykét utczán a’ sár’ 
felhalmozása (melly úgy is rendesen ott szokott marad
ni , míg magától ismét szét nem foly) egy pár gödör
nek betöltése; mennyivel több pedig azon erkölcsi rósz, 
mellyuek ebből a’ rabok’ elszemlelenülte által szükség
kép származnia kellett ? — Ha egy nőszemély (folyta
tom megkezdett hasonlításomat) szeménnetességét csak 
egyszer is levetkőzte, ’s ez elég arra, hogy örökké 
szemtelen maradjon : ugyan mivel volnánk "mi férfiak 
(mi dicsőbb nem!) különbek? mikép kívánhatunk becsü
letérzést attól, kit utczán-dolgoztatással mindannyiszor 
mintegy" peleugérre állítván roszra kéuyszeritéuk — 
’s ez által benne a’ becsületérz.ést magunk öltük-el ?. . 
Hisz’ az okozat mindig megfelel a’ szülő okoknak. Xem 
ezégyeulend a 1 a 11 o m b a n lopni az , ki bilincseit egy
szer a’ k ö z p i a c z o u  végig csörtette.

Azonban— hála ainindent érlesztő idő’ szellemének! 
nem most kezdik csak — már régebben kezdék nálunk 
is a’ nyomorgók’ könnyeit megolvasui; több emberbarát 
a’ megesett emberiség' fölemelésére testvér-kezeit nyuj- 
t á ; csakhogy, valamint a’ megrögzött nyavalyábóllas- 
sankiut gyógyulhatni fel, úgy halkan lehet a1 megszokot
takat is elhagyni, — ’s ki ezen megütköznék, az a’ 
lassaukint fejlődő emberiség’ természetét nem ismeri , 
vagy pedig csudát kíván ; — a’ csodák’ ideje pedig már 
rég letűnt.

így (tudtomralegelőször) Arad’ lelkes Rendei meg
fontolván , hogy a’ fogoly, munka ’s foglalatosság nél
kül, fejét csak újabb gonoszságon szokta törni, ’ahogy" 
a’ leginkább adózók’ pénzén tartatott rabokkal ön tartá
sukat magok által kellene megkerestetni, — de más e’ 
részben előbbre haladt nemzetek’ példájára is , vala- 
melly (pakrócz- ’s posztó-szövő) dolgozó intézetet ál
lnának , mellj ben a foglyok, azon kívül, hogy saját tar- 
táskülíségüket megszerzik , még a’ megyei szolgák’ ru
házatául szükséges posztót ’s egyebet is készítvén 
— az előbbi üres emésztés (consumo) helyett, még 
hasznot is m o n d a t n a k  hajtani. E' szép példát a’ de
rék Tolna megye , mellyuek a’ szépet 's jót megtudni, 
’s azt me!eg kebellel fogadui mindegy szokott lenni, csak
hamar követte. Jgy történt ez, tudtommal, Xógrád- 
bau is.

Azalatt derülni kezdett a’magyar égen a'hon’szebb 
jövendőjének hajnala: az 1832/cki országgyűlés — ’s 
több nagyszerű eszme közt, a' fogházbeli javítás is — 
nem ugyan törvényhozói raiuemüségben, de eszme-csere 
által — számos hazapolgáruak fordult meg honjáért gon
dos agyában. És ekkor pendültmeg nálunk is a’ kerü
leti börtönök' ideája ; ez időben jött ki a’Tudomauytár’ 
IVd. kötetében a’ hünhe-ztő rendszernek az egyesült 
országokban ismértetése, Toldi Ferencztül.—Örült ezek
nek minden emberbarát, ’s lelke már előre látta — a’ 
czélszerü munka mellett, szoros felvigyazat alatt, fel- 
menthedeu némaságban, a’ dologra ügyesülendő sze
rencsétlenekből javulás után válandó-számlalan hasz
nos polgártársát. — *3 miután részint már az or
szággyűlés előtt,’s részint alatta is több nemes megye, 
melhek közül legyen például elég, Somogyot, Győrt, 
3oprouyt, Vast és Zalát említeni, rabjaik’ számára 
szinte külön fogházakat állítanak, — ’s ugyan ez 
több helyen is végzéssé Ion : megelőzte (mint már egyr 
tudományos hírlap helyesen jegyző meg) az egész ha,- 
zát Abauj a’ javitó-rendszernekkebelében! felállításával. 
Kövesse azt minden becsületes emberbarát hálája 1

Azonban alighogy e’ rendelet ugyanezen becses 
lapokban köztudomásra adaték, azonnal hallatszott cgy



99

magányos, de mély-tanulságu szózat, mellyel Csacsko 
prof. ugyanezek’ folytában — a’ közönséget: a’ dolog- 
házak’ inkább képzelt, mint valódi czélszerüségéuek 
megemlítésével, J ú l i u s n a k  nem ábrándozás de ta
pasztalásból merített második k is  m u n k á j á r a  utalva 
•— niiut az uj éle re kelő szerelmeseket egy „memento 
mori“-t mutató egyszerű sir-emlék — figyelinezetté arra, 
hogy ezen úgy képzelt, néma barátok’ zárdái, ott,  
hol bizony az illyes — sok okbul — kissé inkább hóim 
vau mint nálunk, u. m. Amerikában, sem felel a’ czél- 
nak-meg; úgyhogy az újabb börtönök ott is a’ tökéle
tesen magányos elzáratás' elvei — vagy is a’ philadel
phiai rendszer— szerint állítatnak fel, — azaz: a’ ra
bok— egészen el lévén társaiktól szigetelve — munkál
kodnak ugyan, mert ez „conditio sine qua non“ a’ja
vulásra, de ezen m u n k á t  k ü l ö n  k i s  k a m r á c s 
k á i k b a n  t e l j e s í t i k ,  hova b e k ö t ö t t  s z e m m e l  
vezetteínek-be, ’s ki ismét igy, időukint ’s elmulaszt- 
hatlauul e g y e n  k i n t  a’ s z a b a d  l e v e g ő r e .  Ezu
tán lön , ha jól emlékezem , ns. Győr megye által — 
aljegyzőjének indítványára — a’ kerületi fogházak’ ide
ája mintegy felfogva, vagy inkább fölelevenitve, ’s arra 
a’ törvényhatóságok is felszólitattak. —

Azouközben már nyomtatás alatt volt Trattncrnál 
— annak előreközlött hirdetménye szerint — egy mun
ka a‘ közbátorságról *), mellyben hasonlóul van „v a l a- 
mi a’ f o g h á z a k r ó l “ , — ’s különösen a’ dolog-há
zak’ költségessége ’s czélirányíalansága nem elöle- 
gesen (a priori) , hanem Júliusnak már (mondhatni) 
tisztelt — nagy tartalmú kisded munkájából kivonva, ben
ne okokkal mutogattatott-meg. —

Ezután jött-ki Kassán , szintolly korszerű mint a* 
közönség’ teljes méltánylását érdemlő „Terve egy épí
tendő javító fogháznak a’ magány-rendszer’ elvei sze- 
„rint. Irá Szemere Bertalan 1838“ ; s most vesszük 
.báró Eötvös József jeles véleményét a’ fogházjavitás’ 
,ügyében Pesten 1838.‘ — Mindkettő ns. Borsod me
gyének ez érdembeni küldöttségéhez van intézve. — Ezek 
közül az első határzottau a’ magány-rendszer mellett 
igen jelesen nyilatkozván , az utóbbi (t. i. Eötvösé) e’ 
két különböző rendszernek, u. m. a’ dolog-házaknak az 
egészen magányos elzáratással lehetőségig összekötte
tését ajánlja.

Halljuk továbbá Komárom-megyének is azon ne
mes törekvését, inelly szerint az rabjai' számára a’ 
müncheni börtönök’ mintájára, czélszerúbb fog- és do
log-házakat szándékozik építeni — Borsodban s Po
zsonyban is ugyan ez történt; ’s igya’ magány - rendszer 
még (tudtomra) csak egy helyen, t. i. Veszprémben 
vau t e r v e z v e .  **) — Legközelebb pedig örömmel ol
vassuk a’ Figyelniezö' 5ik számában a’ szintolly hü-keblü, 
mint világos-eszü íszontagh’ bírálatát Eötvös’ és 8ze- 
mere’ munkáikról, mellyben ama’ velünk olly sok szé
pet 's jót ismertető Bölöni Farkas Sándor méltán je
löltetik^ ki a’ fogházjavitás’ ügyének hazánkban egyik 
első megpenditöjéuek; maga valódi philosoph - bírálónk 
pedig, a’ philadelphiai szoros elzárás’ ké'ségfeleuül 
magasabb eszméjéhez ragaszkodván, embeiiség iránti 
buzgalmában azt mondja, hogy: igen sajnálná, ha azon

# )  „N éh á n y  szó a ’ honi k ü zb á to rság ró i“ . Ir ta  Z soldos Ignácz. 
P estcu  1838.

* * )  M iután ez í r a to t t ,  Iliiül ad ja  a ’ Je le n k o r’ 20d ik  szám a, 
h o g y : B orsod  a ’ m ag án y -re n d sze rn ek  egész t is z ta sá g á 
ban! k ö v e t é s é t  h a t á r o z t a .

ns. közül, mellyek e’ czélból új épületeket
eme uek legalább egykettő a’ magányrendszert e»-ész 
tisztaságában nem valósítaná, részint mivel benne az 
edd.gi loghazjavitasok’ tetőpontját látja, részint h0o-y 
így az egyik v. másik rendszer’ elsősége tettle«- kér 
désen-kívülivé tétessék. — Ezekhez járulván ugyané’ 
lapok’ 9dik szamaban megjelent ez ügyrőli joen becses 
értekezés. Ebből áil — ha valami talán figyelmem’ 
el nem kerülte — büuhesztő-remlszerüuk’ javításának 
az utóbbi évekröli egész történetírása, ’s noha macá
ban elég csekély — de még is már néhány magot csak
ugyan termett — literatúrai vetése.

Egy csak alig, vagy még meg sem fogant esz
mét ismét másik által helyéből kitolni akarni akkor 
midőn alig kezdenek örülni nemes terjeszlöji a’ már 
csirába indult vetemény’ gyümölcsének: életölő lelket- 
lenségnek méltán mondathatnék. A’ szomjasnak sok
szor kincs egy lábnyomban összeszivárgolt víz, mi
dőn a’ hivalkodó többféle italban finnyásan válogathat. 
Mi eszmékben igen gazdagok még nem vagyunk, mi
ért tehát letiporni azt, mi most készül csak lábra 
kapni? vagy tán azért, mivel az más’ agyának szü
leménye ? — Egyesnek, bárki legyen az, az általa vélt 
jórul a’ közönséget felvilágosítni, arra ébreszteni, jó 
sőt polgári kötelesség; de véleményével diefatorilag 
föllépni akarni, kivált ott, hol, u. m. a’ gondolatok’ 
országában, illyesre nem igen sokat adnak, —- szint
olly nevetséges, mint szánandó elfogultságra mutatna, 
mindenkinek csupán saját eszméje mellett pártoskodni, 
kivált ismét ott, hol az Ítélet a’ többségnél van; — az 
pedig, hogy józan ellenzés szül mindent a’ mi jó, ’s 
az adja meg mindennek a’ maja igaz becsét, tagad
hatatlan.— Ezeket tudván, nem kajánság, eszmeülés, 
irigység, vagy bármelly nemtelen ok ösztönz , hanem 
csak. az ügy - melletti tiszta buzgóság ad jogot — sőt 
kötelez arra, hogy egy szót — a’ maga idejében — a’ 
rabok’ dologházairól ejtsünk. Fhiluéelphoa.

( f ’c g e  küce;keiik.~)

Utazás €t m agyar  hon’ szefoh vidékein.
( /  ohjlatús.')

Győrbül este későn indulva-ki, még azon éjjel 
Szemerére értünk. — Szemerén túl a’ bucsújárásról e’ 
tájon ismeretes Szentkút, és T—ban egy régi jó bará
tom ’s tanulótársam, kinél eg-ykét órát, a’ mult-idő’ ked
ves történeteinek emlegetésével elég vígan tölténk, va- 
lának reánk nézve érdekesek. Pápán ez úttal csak ke- 
resztűlhajtánk olly föltettel, hogy hazámbul ráudulunk 
annak megtekintésére. Pápán túl némi kimagyaráz ha t- 
Tau öröm-érzet szállá-meg keblemet ’s tudtomra adá, 
hogy utazásunk’ kedves fő-tárgyához , az apai-házhoz, 
közelgőnk. A’ nap már leáldozni készült, midőn atyám’ 
egyszerű panlaka előtt megállva« a’ szekérről leugrám; 
— egy pillanat — ’s az ajtón nem bemenve , hanem ro
hanva a’ szokatlan zörgésre épen kisiető édes agg a- 
pámuak karjai közé omlottam. Alig jövék magamhoz 
első örömmámorombul, már ismét szíves mostoháin ölelt, 
kinek karjai közül magamat kifejtve, viszont édes földi 
mindenemhez fordulék ’s csak akkor vevém észre, 
hogy kedves barátomat atyámnak bemutatni felejtem. 
Majd testvérem karolt később, ’s boldog én, mint leg
édesebb földi álmot, élvezésn köztíiik a’ viszonlátás’ örö
mét , meliy tőlem már hét éve óta megtagadva volt. 
Óráink houn kellemteljesek valónak, ámde rövidek, mert
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mi vájjon négy nap a’ telhctlen fiúi szívnek? Itt kel
lene már legbővebben írnom, de hol az érzés föleugző 
és bő, ott rendszerint szűk és silány a’ nyelv. Törté
netek a’ múlt időbül, a’ vidám gyermekkorbul, történe
tek a’ jelenbül , — enyelgések ’s vig tréfák, ár
tatlan nyájaskodások , — fontos beszélgetések , tudo
mányos dolgok , politikai tárgyak (bárha körünkön kí
vüliek) ki szab határt a’ beszédnek apa és fiú közt? 
voltak együttlétünk’ kedves foglalatosságai, ’s mint be- 
szélui csak most tanuló gyermek, szüntelen szóvitát 
ohajték. — Apám, az agg iró, némelly muukáiból is 
olvasgatott. — Mint feltevők magunkban, bemenénk Pá
pára is , ezen sok tekintetben nevezetes magyar vá
rost megtekinteni. Ez is régi város , a’ hajdankorban 
erős vár volt, kivált az enyingi Török grófok’ idejében; 
akkori ’s az-ótai történeteit láthatni Tót Ferencznek a’ 
pápai ref. Gyülekezetről írt históriájában. Mostani bir
tokosa gróf Esterházy Károly, azelőtt hadi-ember, 
valóban jeles tulajdonokkal biró ’s tisztelet - érdemlő 
férfi. (Én ugyan csak tetteiből vagyok őt szerencsés 
ismerni.) A’ Gróf, mit igen sajnáltunk, épen ekkor a’ maj- 
landi koronázáson ’s igy távul volt; megnéztük szép ízlésű 
angolkertét, mellyen az általam bővebben leíratandó gyö
nyörű Tapolcza’ vize, szabályzott mederben, folydogál ke
resztül. Megnéztük továbbá a’ valóban díszes, kivált belől 
pompásfestésü, egészen vörösmárványnyal borított ’s negy
ven ölnyi magas két-toruyával ékes nagy templomot is. 
Nekem, minthogy gyermekségem óta egész nyolez évig 
itt tanultam , minden tárgy olly kedvesnek látszott, de 
utítársamnak is. A’ nagy templom előtt a’ piacz’ köze
pén artézi kútat kezdett a’ város fúratui, de sokáig víz
re nem találván ’s a’ fúrók is haszonvehetlenekké vál
ván a’ munkával felhagytak, azt idővel még talán föly- 
taíandók. — Nevezetességei közé tartoznak e’ város
nak: a’ vallásos-buzgóság’ több tanúi, mint a’ szeut 
Benedek’, Ferencz’ ’s irgalmas szerzetnek zárdái ’s a’ 
díszes kálvária. Itt lakik a’ helv. keresztyének’ dunán
túli kerületének superinteudeuse. De leginkább emeli 
a’ város’ hírét a’ virágzó ref. collegium , melly több 
tekintetben dicséretet érdemel. Sebes lépteiben azon a- 
ráuynyal halad ezen intézet több testvérei fölött elő, 
minővel minden uj szokott, külső jó-létébeu még messze 
maradva a’ régiektől, szellemi előinentében azokat fe
lülmúlni akarólag. Benne ezelőtt három évtizeddel 
még csak két , most már hat felsőbb oktató - szék 
áll-fen. Növendékeinek más iskolákéi fölött nagy sze
rencséjük az , hogy, tanulóhelyük műveltebb városban 
leven, a’ csinosabb társalkodási ügyességben kitűnők. 
Különös az, hogy ez iskola, az idő’ szellemével előhaladó 
ifjú oktatóinak munkássága által, a’ régi pedauteriábóí, 
durva nevelés-terv’ szennyeibül naponkint kiemelkedik, 
ifjait (igaz , hogy azoknak önsürgejésökre) zsákokba- 
öltözés, világtóli elzárkózás’ terhe alul fölszabadítja; 
a' durvább fcuyítéket t. i. a’ botot, az alsóbb osztályokból is 
kitiltja, — a’ gymnastikai oktatást (szinte példanélküli 
még ez országban) keblébe fogadja ’s annak rendes 
oktatót nevez-ki; — a’ falusi oskolatanítók’ művelésére 
intézetet állít: ezek valóban mind követésre méltó hasznos 
rendeletek. A’ mostani collegiumot, mint mondák, árú
ba bocsátják szűk és eldugott helyzete miatt ’s helyette 
egy tág nemes curiát az irgalmas barátokkal épen ált- 
ellenben olly' szándékkal akarnak vásárolni, hogy ott 
csak tanítótermek építtessenek, ne egyszersmind zárda- 
czcllák, ’s az ifjúság, mint kül-országi egyetemeknél 
divatban van, a’ városon szerte-tartózkodjék. Ezen terv 
annál jobb, minthogy az ujonau megvételendő hely, a»

Tapolcza’ vízpartján lévén, a’ gymnastika’ tanítására 
ts csinosságra nézve czélirányos leend, a’ mostani é- 
pületeket, mint mondják, kórháznak akarják fordítni. 
Meglátogattuk az anyaiskolának egyik tüzes-buzgalmú 
jeles oktatóját T—y urat, kit ámbár még félpongyolán 
találtunk, mindazáltal szíves volt kedvünkért tüstint 
fölöltözködni ’s a’ Collegiuinnak physikai museumát, 
mellyé valóban jeles ’s az ifjú tanító’ sürgető szorg'alma 
által új eszközökkel ’s minden lehető szükségessel na
ponkint elláttatik, megmutatni. Ezen fiatal oktató jó
kor fölhevülvén a’ közjóra-munkálkodás’ nemes vágyától 
most Természet-tanját 3 részben kiadja, mellyek kö
zül már egy kijött a’ sajtó alul (hazai nyelven első 
systematica kiadása a’ Physicának egész terjedelmében), 
A' Philosophia mindig egy volt ’s egy is lesz, ’s azon sem a’ 
Krúg’ sem Hegei’ systemája soha változtatást nem 
tesz, annál inkább nem,  mivel különben is minden tu
dományban, minden korbeli tudósak’ értelmét, a’ ma
gáéval együtt tartozik a’ tanító előadni ’s tanítványit 
fejenkint ön-gondolkozásuknak azon jogára nemcsak 
föszabadítni, hanem az azzali élésre serkenteni is. Jó 
éjszakát tudományosságunknak, ha mi mindörökké csak 
wolfisták , kantisták , krugisták, schellingisták és még 
nem tudom mi ?- isták akarunk maradni.

Azonban az itt fölhozott példa még tűrhető neme 
az ínteressének a’ közönséges tanítók’ választásában, 
de vannak e’ tekintetben gyakran ollyT, nem hibák ha
nem már bűnök, midőn csupán azért, mert ez vagy 
amaz, — egy vagy' más befolyású embernek különös 
kegyencze (fájdalom! hogy sokszor nem nagymegmu- 
togatás kellene hozzá), a’ haza’ reményteljes uöveudéki- 
nek mívelésére előtolatik , habár különben a’ nevelés
hez annyit tud, mint én a’ harangöutéshez ; ’s boldog 
Isten ! teli van azután panaszszal szájunk ifjaink’ si
lány' előhaladásárul, erkölcsi ’s tudományos tekintet
ben. Megvallom, majd hajló vagyok hinni, hogy tán 
legjobb volna a’ tauítószékekhez semmi jövedelmet, 
legalább bizonyost nem bigyeszteni, hogy kenyérkere
set-kórság ne alacsonyítná e’ tisztes hivatalt, ’s ne 
tenné azt károssá ’s gyalázatossá. Tán a’ régi világ 
épen ez okból mutathat annyi tudóst, mert ott egy 
Szokratesznek ’s Platónak sem volt rendes fizetése , 
hanem öukint nyitottak azok tanitohelyeket. Valóban ha 
valahol, a’ közönséges tanítók’ választásában kellene 
minden magányos érdeket félretenni!!!

(Folytatjuk.)

E l e g y t á r .
(Gyógyszer a’ nehézkórság ellen.) A’ „Gothai 

Alig. Anzeiger4, czítnű lap tudósít, hogy folyó évi febr. 
18kán ugyan itt (Gothában) történt lefejeztetés al
kalmakor néhány személy, kik nyavalyatörésben szen
vedtek, az e l ö l j á r ó s á g ’ e n g e  d e l mé b  ó l a’vesz- 
tő-helyrc lépett ’s a’ lefejeztetettnek test-törzséből ki- 
ömlő vért edényekbe gyüjték ’s legott megivák. Az érin
tett lap egyszersmind azon óhajtását nyilványítja, hogy 
most meg legalább h i v a t a l o s a n  értesíttetnék a’ kö
zönség arról is, mit használt a’ vérivóknak e’ cauuibali 
gyógyszer’.

( Í t j t t z i t í i s )  Az idei 3dik számú Társalkodóban 
említett's Jankó vies ur’ kezébe került romai lamella, nem 
Slavoniában találtatott, hanem itt nálunk Pécsett Wei- 
dinger köuyváros udvarában. ’S ugyan AVeidingertöl 
vette meg Literati Sámuel ur egyéb vele-talált régi
ségekkel öt pengő forinton. Peiller Antid•

Szerk eszti H elm cczy. — Nyomtatja T ra ttn er-liáro ly i úri utcza 6 1 3 .
m r m  badüui
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Aiíauj megye' szép törekvései.
A’ Társalkodó’ folyó-évi 1 Sík számában örömmel 

olvastam Szerednyey érdemes hazámfiának ,,Ungh vár
megye' szép törekvései“ czim alatt kibocsátott érdekes 
közleményét, — azon hazafi-keblű óhajtását fejezvén 
ki abbau , ,,bárcsak sorai azoknak, kikhez intézvék, a’ 
czélra sietésben ösztönül szolgálhatnának!“

Nem kétlem, hogy a’tisztelt közlő-hazafi előtt tud
va van nemzetünk’ egyesült iparkodása is, jelesül a’ 
közelebb lefolyt század utolsó éveiben felébredt — az
óta az idők’ viszontagság! közt is terjedő elöhaladási 
«zeliem’ azon példátlan munkássága , melly nemzetünket 
a’ szerencsésb körülmények közt messzebbhaladott uem- 
zetek’magas miiveltségéhez’s jobblétéhez, évenkint gyor
sabb sebességgel emeli— annyira, hogy ki belső dolga
inkat , az elmúlt századok'súlyos történetei után hátra- 
inaradt ’s ináig is teljesen le nem győzhetett akadályo
kat jól ismeri, biztosan állíthatja: hasonló helyzetben, 
illy kevés idő alatt, egy nemzet sem haladott messzebb. 
Arról sincs kétségem, hogy a’ tisztelt közlő-hazafi előtt 
egyes törvényhatóságink’ külön iparkodásai is tudvák, 
mint az egyes honfiakéi i s , kiket a’ munkás nemzeti 
szellem’ ébreu tart ’s lelkesít, m>nek csalhatlan tanúji 
azon részletes közlemények , megyek honi magyar fo- 
lyó-iratinkbau ollykor megjelennek. — Nem is gondo
lom, hogy a’ tisztelt közlő-hazafi bár cosmopolitai el
szántsággal íro t t— mintha előbbutóbb semmivé kellene 
lenni nemzetiségünknek — csak idünkinti törekvésre buz
dító közleményében azt kívánta volna uyilványitani, hogy 
a’ nemzet’ ’s annak egyes részei’ munkássága iránt bi- 
zodalmatlan; nem titkolhatom-el azonban, hogy e’ be
cses közlemény reáin is nagyobb határt gyakorol vala, 
ha az kimerítőbb , ’s ha a’ tisztelt hazafi ns Ungh me
gye’ szép törekvései’ tárgyainak előszátnlálásával az 
egyes vállalatokban kitűnő b. Ghillány Sándor derék ha
zafi’ megneveztetése mellett, mind azon lelkes polgár’ be
cses neveit is tudatta volna a’ hazával, kik a' minden 
szépet, jót ’s hasznost elősegítő megyei vagy magá
nyos társasági tanácskozásokban az első szót kiemelve, 
tudományos műveltségük, nagyobb tapasztalásaik — igy 
utóbb is kitünőbb munkásságok által eszközei, elömoz- 
ditóji voltak azou létesült halárzatoknak ’s vállalatok
nak , mellyek az egész hazának hálás tiszteletét érdem- 
lék-meg; mert nem kevésbbé tarthatnak erre számot azon 
lelkes hazafiak is, kik a’ nemzet’ügyében megyén kí
vül is munkálódván , hihetőleghonn sem fáradtak-meg. 
Ezen hijány mellett is megbecsülhetetlen a’ tisztelt ha
zafi’ közleménye azért, mivel tetteket említ , mellyek 
hathatósan buzdítanak követésre ; anyagi tárgyakra in- 
tézvék , mellyek jelenkori körülményiuk közt szerencsésb 
sikerűek: de més: azért is ,  mivel hasonló közlemények
re ösztönül szolgál, bár szolgáiba a’ megyék’’’á magá
nyos egyesületek’ jegyzői- hivatalainak , mcllyekbe a’ 
közigazgatás’ munkáji központosulván , tőlök e’ részben 
hitelesb , nyomosabb értesítéseket várhatnánk.

En polgári helyzetem ’s tehetségem’ csekélységé
ben a’ tisztelt hazafi’ közleménye által tettekre bár nem, 
de arra érzem magamat felszólittatva, hogy a’ megyém
ben, tudtommal, munkás hazafi szellemet tanúsítsam, 
uyilványitsam ’s tudassam az egyesült hazával, mégis— 
«»értessem azzal a’ közelebb időkben keletkezett szép.

t ö r e k v é s e k e t , e z e k n e k  m u n k á s  e lö m o z d i tó j i t  —  A b a u j  
m e g y e ’ l e l k e s  p o l g á r i t .  —

f A b a u j ’ R e n d e i  m é g  a ’ m ú l t  1 8 3 S i k  é v '  e l e j é n  fő 
i s p á n * !-h e ly e t te s  k ó j i  K o m á r o m y  I s t v á n ’ e l n ö k s é g e ’s  k ö z -  
r e m u n k á l á s a  m e l l e t t  i u d i t á k - m e g  a ’ j a v i t ó - f o g h á z - i n t é -  
z e t ’ a l a p í t á s á t ,  m e l l y r e  m á r  e d d i g  több  m in t  n y o le z  e z e r  
p e n g ő  fo r in t  é r t é k ű  s z a b a d  a j á n l a t o k  t é t e t t e k , ’s  té te t 
n e k  e z e n t ú l  i s  n a p o n k i n t .  A ’ t a v a l y i  h í r l a p o k b a n  k ö z ö l -  
t e t e t t  m á r  a ’ m e g y e i  b i z t o s s á g  á l t a l  b e m u t a t o t t  —  tu d o 
m á n y o s ,  j e l e s - m i v e l t s é g ü  h a z a f i  S z o b o n y a  A b r a h á m  b i z 
t o s s á g i  t a g t ó l  s z e r k e z t e t e k  p h i l a d e lp h i a i  u j - r e u d s z e r ü  
t e r v ,  m e l ly  s z e r i n t  l e s z  a z  i n t é z e t  a lk o t a n d ó  : —  m e l l y -  
n e k  t e c h n i k a i  l é t e s í t é s é r e  v á l a s z t m á n y  r e n d e l t e t e t t .  A ’ 
n s  s z a b .  k ir .  K a s s a  v á r o s á t ó l  a j á n d é k u l  n y e r t  t e l e k n e k  
k i e g y e n l í t é s e  a ’ m e g y e i  h a t ó s á g  á l t a l  m á r  m e g r e n d e l 
te ivé! !  b i z t o s a n  r e m é l l j ü k , h o g y  a z  e z e n  f e lá l l í t a n d ó  in 
t é z e t i  é p ü l e t e k  k ö rü l t i  m u n k á l a t o k  a ’ m e g y e ’ d e r é k  e l s ő  
a l i s p á n j a  u y i t r a - i v á n k a i  V i té z  J á n o s ,  a ’ m e g y e i  f ő s z o l -  
g a b i r á k ,  k ö z e l é b b r ü l  p e d i g  a ’ v á l a s z t m á n y ’ e l n ö k e  g r ó f  
B a r k ó c z y  F e r e n c z ’ b u z g ó  l e l k e s e d é s ü k  á l t a l  a z  i d é n  m é g  
n a g y  e l ö h a l a d á s t  n y e r e n d n e k .  —  H á t r a  v a n  m é g  e z  i n 
t é z e t i  t e r v ’ t ö k é l e t e s  v é g r e h a j t á s á r a  s z ü k s é g e s  ö s s z e s  
k ö l t s é g e k ’ k i s z á m í t á s a  , m e l l y n e k  r e n d e s e b b  e l k é s z í t é 
s é v e l  j e l e n l e g  a ’ v á l a s z t m á n y  f o g l a l k o d i k ;  ’s  m é g  a z o n  
k é r d é s n e k  v é g s ő  e l h a t á r o z á s a : s z a b a d  a j á n l a t o k ’ u t j á n  
b e g y ü j t h e t ö  é  a z  e l e g e n d ő  k ö l t s é g ?  Ó h a j t a n d ó  m a r a d i  
m é g  i t t :  v a j h a  a ’ n a g y  é s  n e v e z e t e s  c z é l ’ s ü k e r e s i t é s e  
v é g e t t  f a r s a n g i  t á n c z m u l a t s á g o k  , s o r s h ú z á s r a  k i t e e n d ő  
a s s z o n y i  j e l e s  m u n k á k  r e n d e l t e t n é n e k ,  h o g y  e z e k ’ j ö -  
v e d e l m e i  a ’ p é n z t á r t  n e v e l n é k  : a z o n b a n  b i z t o s a n  r e m é l l 
j ü k  , h o g y  a ’ m e g y e ’ s z é p l e l k ü  l e á n y a i  j ö v e n d ő r e  k i p ó -  
t o l a n d j á k  e ’ r é s z b e n  a z o n  v e s z t e s é g e t , m e l i y e t  a z  a b a -  
u j i  f ő isp á n i  h e l y e t t e s ’ e r c u y t e l j e s  h i t v e s é n e k  k o r á n - e l -  
h u u y t a , - ’s  t i s z t e l t  e l s ő  a l i s p á n j a ’ n ő t l e n s é g e  m ia t t  s z e n 
v e d n i  a ’ m ú l t  t é l e n  k é n y t e l e n  v o l t . —  í g y  m id ő n  A b a 
u j ’ R e n d é i  a ’ f o g h á z n a k  c z é l s z e r ú b b  e l r e n d e l é s é b e n  is 
a z o u  e m b e r b a r á t !  s z e r e t e t t ő l '  l e l k e s í t t e t u e k  , h o g y  s z e n 
v e d ő  e m b e r t á r s a i k ’ s z á m a  g y é r ü l j ö n , a d d i g  is  a ’ k ö z e -  
l é b b i  h o s s z ú  t é l ? k e d v e z ő b b  h ó n a p i b a n  g y a k r a b b a n  t a r t o t t  
t ö r v é n y s z é k i  ü l é s e i k b e n ,  a z  i t é l e t - u é l k ü l  h e n y é l t  1 3 0  
r a b ’ s z á m á t  a n n y i r a  c s ö k k e n t é k  , h o g y  a ’ k ö v e t k e z ő  a p r i l  
h ó n a p b a n  f o ly ta ta n d ó  t ö r v é n y k e z é s e k ’ i d e j e  a la t t  c s a k  e g y  
s e m  f o g a ?  k ö z  b á t o r s á g ’ v e s z é l y e z t e t é s é v e l ,  d e  a ’ t ö m -  
l ö c z ö k ’ t e l j e s s é g e  m i a t t  k e z e s s é g r e  k ib o c s a j to t t  s z á m o s  
v é t k e s  b ü n t e t l e n e k  k ö z ü l  í t é le t  n é l k ü l  m a r a d n i .  E z  e s e 
t e t  c s a k  a z é r t  e m l í t e m  , m iv e l  m e g  v a g y o k  g y ő z ő d v e  
a r r ó l ,  h o g y  m i g  a ’ n é p n e v e l é s ,  j a v í t ó - f o g h á z a k ’ c z é l — 
s z e r ű b b  e l r e n d e l é s e  á l t a l  a ’ v é t s é g e k ’ k e v e s í t é s é n e k  
n a g y  c z é l j a  k e l l ő l e g  e l é r e t h e t n é k  , a d d i g  is  a ’ m e g y e i  
t ö r v é n y s z é k e k ’ s z i g o r ú b b  m u n k á s s á g a —  m in t  a ’ v é t k e k ’- 
» y o m o n - b ü u t e t é s e , a ’ b ű n ö s ö k ’ e l z á r a t á s a ,  a ’ g y a n ú b ó l  
b e f o g a t o t t  á r t a t l a n o k *  f e l m e n t é s e  á l t a l  e r k ö l c s i l e g - j a v i t ó  
e s z k ö z ,  a z  e r k ö l c s t e l e n s é g ’ t e r j e d é s é t  h a t h a t ó s a n  g á t o l 
h a t j a . —  M é l tó  m e g e m l í t é s t  é r d e m e l  it t  a ’ m e g y e ’ d e r é k  
f ő ü g y é s z e  m a r u s i  O l a s z  J á n o s  ü g y e s  s z o r g a l m a  , m e l 
l y e l  ö a z  e n n y i - s z á m ú  r a b o k ’ i r o m á n y a i t  ’s  p e r e i t  o l ly  . 
p o n t o s s á g g a l  k é s z i t é  , h o g y  a ’ t ö r v é n y s z é k e k  n o v e m b e r ,  
j a n u á r  ’s  f e b r u á r  h ó n a p o k b a n i  k é t  ü l é s b e n  is  d o l g o z 
h a t t a k .

Kiterjesztek Abauj’Remléi méltó figyelmüket a ’ nép
nevelésre is , midőn ns Vas és Veszprém megyék’ ha— 
zafiui felszólitásikra még 1837dik évben biztosságot 
reudeléuck a’ végre, hogy e’ tárgyban kimerítő'javasa-
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l a t o t  k é s z í t s e n , m e l l y  a z  e ’ fo lyó  é v ’ k e z d e t é n  a ’ m e 
g y é n e k  s z é l e s  t u d o m á n y a ,  n a g y - t a p a s z t a l a t ú  ’s  h a z a f i -  
k e b lű  f ő p a p j a  R i c h t e r  A l a j o s  j á s z ó i  p r a e m o n s t r á t i  n a g y 
p r é p o s t ’ e l n ö k s é g e  a l a t t  e l s ő  ü l é s é t  t a r t v á n  , m e g á l l a p i t á ,  
h o g y  a ’ t á g a s  é r t e l e m b e  ve t t  n é p n e v e l é s  fö lö t t i  i n t é z k e 
d é s  m u n k á l k o d á s a ’ k ö r é n  k ív ü l  l é v é n  , ’s  e g y  k é s ő b b  k i 
d o l g o z a n d ó  j a v a s l a t n a k  c s a k  a z  l e h e t v é n  t á r g y a  : h o g y  
a ’ n é p  n e v e l t e s s é k  a l k a l m a s  n e v e l ő k  á l t a l  ' s  h o n i  n y e l 
v e n  , e ’ v é g r e  a ’ m e g y e i  n e v e l é s ’ j e l e n k o r i  á l l a p o t á n a k  
m e g t u d á s a  v é g e t t  — a d d i g  i s ,  i n ig  m u n k á l a t i b a n  to v á b b  
h a l a d n a  —  m e g e l ő z ő l e g  a ’ m e g y é h e z  f o l y a m o d n i  s z ü k 
s é g e s .  —  K e z e s k e d n e k  a ’ m e g y é n e k  a z o n  é r d e m e s  h a 
z a f i a k ,  k i k e ’ b i z t o s s á g ’ t a g j a i v á  k i j e l ö l t e t t e k ,  h o g y  h a  
a ’ j á r á s b e l i  é r d e m e s  f ő s z o l g a b í r ó k n a k  a z  a d a t o k ’ p o n 
to s  ö s s z e g y ű j t é s é r e  f o r d í t a n d ó  l e l k e s ü l t  m u n k á s s á g a  s z i 
v e s  i g y e k e z e t ü k e t  e l ő s e g i t e n d i , k i d o l g o z a n d ó  t e r v ü k k e l  
n e m s o k á r a  k é s z e n  l e s z n e k ,  ’s  a r r ó l  a z  e g é s z  h a z a é r -  
t e s í t t e th e t i k .  — M i d ő n  t u d t o m m a l  tö b b  m e g y é b e n  h a s o n 
ló c z é l r a  k i r e n d e l t  b i z t o s s á g o k  v a n n a k  , m e i l y e k  több 
é v  ó t a  s e m  a d á k - b e  j e l e n t é s e i k e t ,  n e m  g o n d o l h a t o m  
o k á t  e ’ k é s e d e l e m n e k  ; a z a b a u j i  a ’ h o s s z a s a n  fo ly t  t i s z t 
v á l a s z t á s i  e l ő k é s z ü l e t e k  m ia t t  m a r a d t  i l ly  h á t r a .  —

Kilencz év folyt le már azon állhatatos munkás tö
rekvés közben, mellyel Abauj’ Rendéi a’ nemzetiség- 
előmozditás’ czéljából kebelükben a’ magyar színházat 
több mint 70 ezer forintra terjedő tetemes áldozatokkal 
ápolgatják , de fájdalom! olly változó szerencsével, hogy 
midőn még csak tavaly a’ magyar hazában legelső ’s 
legjobb dalszinész-társaság a’ kassai színpadon éuek- 
lett, az idén már egy rendetlen gyülevész seregnek csak 
alig teng nyomorú élete , anuyira> hogy csak Dessewffy 
József gróf, báji Patay Sámuel, Tóth Zsigmond, Kom
játhy Gábor és Tleszcsinszky István fáradhatlau buzga
lommal törekvő jeles férfiak’ munkás igyekezetének ’s 
azon hűségnek, mellyel e’ szegény gyermek iránt tán 
utolsó vonaglásiban viseltettek — köszönhetni azt, hogy 
az idén még a’ felsö-Magyarország’ fővárosában léte
ző színpadon magyar szó zengedez. Nem vádolhatjuk 
ezért a’ megye’ több lelkes fiait, kik ez intézetet éveu- 
kiut szabados áldozatokkal támogatták; azonban csak
ugyan nem tagadhatjuk, hogy a’ részvét kevesebb, ’s 
az áldozatok csekélyebbek, ’s a’ dolog unott, minek tá
volabbi okát ha nem épen a’ színházak iránt európailag 
kitűnő részvétlenségben, vagy a’ nemzeti komoly cha- 
rakterben keressük i s , közelébbi hanyatlási okát a’ vá
rosi idegen-nyelvű, különben is csekély számú, népesedés 
miatt szűk jövedelmezésben , alaptőkepénz’ nemlétében, 
’s a’ magyar színészek’ hitele’ hijányábau találjuk fék 
Ezen csak a’ nemzeti nyelv’ extensiva culturájával, az
alatt pedig mig ez megtörténhetnék, egy országosan ala- 
pitaudó tőke-kamatok’ évenkinti segedelmével, a’ ma
gyar jeles színészek’ számát egyszersmind nevelő in
tézeti oskola’ felállításával lehet segíteni; különben az 
abauj-megyei kilencz éves tapasztalás bizonyítja , hogy, 
miután a’ vagyouosb polgárokat aránylag tehető sza
bad áldozatokra nem bírhatni, a’ kisebb tehetségüek illy 
intézet’ megörökítéséhez szükséges tökepénzt legjobb 
akarat mellett sem alapíthatnak. — De az illy fényes 
áldozattal ragyogó törekvés még akkor is tiszteletre mél
tó maradna a’ haza előtt, midőn Abaujbau magyar szín
ház már nem fogna létezni, ‘s a’ t. —

Az összes megyei törekvés’ tárgyai közé számít
hatni: az anyagi jobbléf előmozdítása’ czéljából rei
ft líttatott méulovak- intézetét, mellyet több év előtt 
péchujfalusi Péchy Tamás hazánkfia hozott indítvány
ba , miután az e’ czélra alkalmas épületek Tóth Zsig- 
mond megyei főadószedöuek ’s Korponay István vár

nagynak ügyes vezérletük alatt egy ns Kassa városá
tól ajándékul nyert külső telken fel is állíttattak, ’s azok
ba gróf Péchy Emmanuel ésselyebi Tiszta Károly vál
lalkozók által a’ megyei nemesi-pénztárból Mezőhegye
sen 16 szép ménló is vásároltatott. Jelenleg ez intéze
tet Mezőssy Pál ügyes ménész igazgatja ; minden ahoa 
megkívántaié költség az intézet’ évenkénti jövedelméből 
’s a’ nemesi pénztárból fedeztetvén. Az adózók’ lovai 
ingyen, a’ nemesekéi pedig pénz-fizetésért hágainak , 
’s ama’ kedvezésért az adózók csupán a’ ménlovak’ szá
mára szükséges eleséget szolgáltatják-ki. — Az inté
zeti épületek’ czélirányosan elrendelvék; a’ rendes eló- 
fogatokra berendelt adózók’ lovai’ számára is elég istál
lók , a’ közgyűlésekre ’s törvényszékekre menők’ szeke
reinek tágas színek készíttettek. — Szóval: az intézet 
jó sükerrcl virágzik,’s alaptőkéje évenkint nő. —

A’ kereskedési közlekedés’ könnyítése feszült figye
lemben tartja a’ megye' Rendelt, midőn a’ Miskolcitól 
’s a’ hegyal jai varosoktól Galliczia felé vivő kettős or
szágutak már előbb elkészíttetvén a' megyei főszbirák’ 
serény gondossága által legjobb karba tétettek, jelen
leg a’ Kassától Torna-megyének vivő nevezetes vonal- 
készités vétetettmunkába, melly ez évben már nagyobb 
részben be is fog végeztetni. A’ nemzeti jobblét’ virág
zását’s a’ hazafak’ szorosabb egyesületét is sükeresitó 
e' hathatós módnak előmozdítását a' megye’ hazafi-keblfl 
első alispánja uyitra ivánkai Vitéz János kitünöleg szi
vén hordozza, annyira, hogy bokros foglalatosságai 
közben is az utak’ vizsgálatában több időt tölt, ‘s mér- 
íoldnyi utazásokat szokott tenni. Tisztelet az illy derék 
férfinak, ki a’ hivatalnak nemcsak fényét, de terhét is 
viseli. —

Midőn a’ beligazjratás’ különféle ágaiban tapasztalt 
rendetlenségek’ jövendörei elhárítására ezélzó több-ren
dű javaslatok ’s javítások folyvást foglalatoskodtatják a’ 
megye’Rémiéit, nem hallgathatjuk el a’ megyei másod
alispán bizáki Puky Antal' elnöksége alatt kirendelt szám
vevő-biztosság munkálkodása’ folytábau az adózó-nép’ 
fuvarozási terheinek könnyítésére tétetett üdvös határ- 
zatokat, meilyek a’ több mint 600 pengő forintig fel
fedeztetett visszaélések’ jövendörei meggátolásában di
csőítik Abauj’ Rendéit. Tisztelet azon lelkes hazafiak
nak , jelesül báji Patay Sámuel, Komjáthy Gábor, Do
monkos Sámuel, Krajnyik Ferencz , Putnoky József 
biztossági érdemes tagoknak, kik e’ sikamló ösvényen 
bátor lépésekkel haladtak. De fájdalom ! sok maradt még 
e’ részben tennivaló ; sok óhajtás nem sikerülhetett miud- 
já r t , mert e’ bűvös —■ noli me tangere — varázslókiüt 
hajlik a’ vas vessző a latt , ’s aztán a’ gyökeres javítási 
tervek leggyakrabban a’ hibís számvetések , és sokol
dalú jámbor előítéletek’ szíriéin szenvednek hajótörést; 
’s a’ t. — Méltó megemlítést érdemel a' tisztelt másod- 
alispán’ czélszerü azon javaslata is , hogy a’ megyében 
szertetanyázó lovas katonaság’ számára istállók ’s ele- 
ségtárak építtessenek, meilyek jövendőre csak három 
mezővárosban Sepsibeu, Szántón, és Gönczöu állíttat
ván fel, ezen összehúzás által az adózó nép számtalan 
alkalmatlanságtól 's tehertől szabaduljou-meg; az e’ 
tárgyban kirendelt biztosság most a’ költségek’ kiszá
mításával ’s a' könnyebb végrehajtási terv’ dolgozásával 
foglalatos. — A’ Hcrnád sebes folyama’ gyakori kiro
hanásai folyvást nyugtalanítják a’ megyét, a’ sok mun
kába ’s költségbe kerülő töltések csak ideigleni javítá
sok’ sorába tartozhatnak; mindig óhajtandó marad az , 
hogy e' kártékony folyam országosan vagy több megyt’ 
egyesítendő segedelmével reüdeztefnék. — Jelenleg egy 
biztosság munkálkodik a’ Kanyapta vize’ lecsapQltatásán,
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melly a’ megye1 Tornába-iiyiló szép kiterjedésű alföl
dének tetemes károkat okozó kiöntésivel alkalmatlanko
dik: a1 biztosságnak utasításul adatott az I836ki tör
vény’ igazságos rendeletének végrehajtása. —

Eddig az összes megyei munkálatokról; tekintsük 
most az egyes polgárok’ szép törekvéseit. —

K ö zli J. A.
(I ege küttlkexikl)

Rabok' dologházai.
(V ége)

Valamint kétséget nem szenved, hogy a’ bűn1 
czéljával természeti ellentétben álló büntetés legczél- 
irányosabb : úgy tagadhatlan , hogy a’ henyeségért, 
d o l o g t a l a n s á g é r t ,  tiltott kéregetésért 's t. e. f. 
a1 rendőrség által bekísért 's kísérendő csavargókat 
csupán c s a k  k é n y s z e r - m u n k á r a  kell fogni; 
de itt többen is lehetvén együtt, hozzá sem némaság, 
sem egyéb furcsa czerimoniák nem kívántainak. Azon
ban mindig szem előtt tartsuk, hogy ezek egyedül csak 
,kényszerítő dologházak4 (Zwangarbeitshäuser) ’s igy 
azokat ne zavarjuk soha össze a’bűnről vádlottak „le- 
tartóztatási fogházával“ (Untersuchungs-Gefänguiss,) 
’s még kevésbbé a’ törvényesen mcgitélt valódi bűnösök’ 
„büntetési börtönivei“ (Strafgefäugniss.)

Nem szándékon a’ tisztelt u. Megyékben már lé
tesült dologházak’ példájából jövendőre hímet varrni, 
mellyek tu  d t o m r a ( ’s bocsánat, ha máskép volna) 
v e s z t e s é g g e l  j á r n a k :  mert meglehet, hogy ez 
nem is úgy van, mint én tudom, de ha úgy vau is, 
lehet jobban; azután reményiem, a1 tömlöczök’ javí
tása talán csak nem fog egyedül szövőszékimunka-ja- 
viiásból állaui. Ámde szomorú következménytől tartva, 
annyit csak ugyan bátor vagyok kérdezni: bol ’s ho
gyan valósulandnak nálunk azon d o l o g h á z a k ,  
mellyek a’ legpontosb a m e r i k a i  é p í t é s z i  kiszá
mítás után építendők? hol az ezekhez megkivántató 
t e m p l o m o k ,  minden vallás-felekezetű rab’ számára? 
hol a' mellettük leunikellő kórházak ’s t. e. f.; de h o l  
v e s z ü n k  t o v á b b á  — ’s ezt megjegyeztetui kérem— 
oily f e l v i g y á z ó k a t ,  kik a' rabok’ dologházai mel
lett megkivántató szigorú némaságot feutartsák ? *) 
sót hol találkoznak még olly r a b j a i n k  is, kik közt 
e’ tökéletes némaság, melly lelke az egésznek, agyon- 
ütés , vagy nyelvkihuzás nélkül fentartathassék ? ’s 
ha mind erre ön-mystificálás nélkül kielégitőleg felel
hetünk, bújék el akkor előlünk Amerika, mert mi több 
vagyunk azon országnál, hol a’ t a p a s z t a l á s  m eg 
m u t a t t a ,  hogy ,,a’ kikürtölt némaság csak bohó- 
ezos gyermek-játék **  ***)) ; illyesmi ugyan beszédnek jó, 
de a’ physikai létei’ országán kívül van. Hallani kell 
erről magokat azon tömlöczök’ felügyelőit, olvasni a’ 
szemtanúk’ muukájit; puszta elmélet (theoria) nem 
elég ott, hol a’ tapasztalás ellenkezőt bizonyít.

Igenis, meg kell Júliusnak,— ki ön szemeivel látta 
’s öufüleivel hallotta azt, a’ miről tauit — nem első 
nagy munkáját, mikor t. i. még ő is E u r ó p á b ó l  
b e s z é l t  a’-dologházak mellett; hanem az u t óbb i  
kisebbet #**) olvasni, mcllyben mondja, hogy: „magá-

*) Quis custodiet ipsos custodes? ezt kérdi Julius.
**) Hogy ez a’ dologházak’ fő megkivántatósága, azt soha 

ne felejtsük.
***) Die amerikanischen Besserungs-Systeme, erörtert in 

»inem Sendschreiben an Crawford, von dr. Julius. Leip
zig 1837. á r a  c s a k  30 kr. S z e m e r é n e k  fennidézett 
igen derék értekezése pedig hazafiui tekintetből is külö
nös figyelemre tarthat számot. Ara 40 kr.

b a n  U j y o r k b a n  is  p h i l a d e l p h i a i  r e n d s z e r  u t á n  é p ü l t  
a ’ k é s ő b b i  f o g h á z ;  h o g y  a ’ k é s ő b b  f e lá l l í t t a to t t  a m e r i 
k a i  f o g h á z a k b a n  n i n c s e n e k  h a s z t a l a n  k a t o u á s d i - j á t é k o s  
d o l o g h á z a k ,  h a n e m  a  m a g á n y r e u d s z e r h e z  k é p e s t  „ m i n 
d e n  t a b  e g é s z e n  e l k ü l ö n ö z v e ,  s a j á t  k a m r á j á b a n  d o l 
g o z i k ,  h o l ,  h a  n e m  j a v u l n a  is ,  l e g a lá b b  b i z o n y o s , h o g y  
( a '  m a g á n y b a n )  r o s s z a b b á  n e m  v á l ik .“  De v a ló  a z  
i s ,  h o g y  e z e n  „ m a g á n y o s  e l z á r a t á s  e g y s z e r ű  l e v e n “  
( p e d i g  a ’ m a c h i u a  is  q u o  s i m p l i c io r  eo  m e l io r )  „ k ö u u y ü  
m i n d e n h o l  b e h o z n i ,  ’s  m i n d e n ü t t  f e n t a r t a n i ; “  n e m  k í 
v á n t a t i k  h o z z á  m in d  a z ,  mi e g y  f a b r i k á l t a  z  ( m e r t  
a ’ d o l o g h á z  n e m  e g y é b )  s z ü k s é g e s ,  p. o. a ’ s o k  n a g y  
s z ö v ő s z é k ,  ‘s  i s t e n  t u d j a  m i  m in d e n  m é g ? ;  n e m  
s z ü k s é g e s  a ’ s o k  t á g a s  t e r e m ;  n e m  is é p e n  s z ü k s é 
g e s  v a l a m i  n a g y  h e l y r e  k ö l t s é g e s e n  é p í t e t t  c s i l l a g - f o r 
m á jú  c s o d á l a t o s  m a u s o l e u m  ( á m b á r  hol  a z  l é t e s í t h e t ő ,  
a ’ c s i l l a g - a l a k ú  é p ü l e t  k é t s é g t e l e n ü l  l e g c z é l i r á n y o s b ) ; 

- s e m m i  s e m  k e l l  i d e ,  m o n d o m ,  m i n t :  p o r k o l á b - v a g y  i s  
„ t ö m l ö c z t a r t ó i - l a k  a z  é p ü l e t ’ k ö z e p é n ,  ’s  k é t f e lö l  
a  s z á r n y a k b a n  a n n y i  k ü lö n  k a m r a  , m e n n y i ; s z ü k s é g e s “ ; 
’s  h a  t a l á n  a ’ h e l y  s z ű k  , l e h e t n e k  a ’ k a m r á k  k é t  s o r 
b a n  is  a z  é n l e k l e t t  m u n k á k b a n  k i t e t t  g o n d o s  e l ő v i g y á -  
z a t t a l  k ö z ö t t ü k  e g y  fo ly o s ó  v .  t o r n á c z  m e h e t v é n ,  m e l -  
l y e t  v é k o n y  d e s z k á z a t t a l  k e t t é  is  l e h e t  ( h e l y e n k i n t  á t 
j á r á s o k a t  h a g y v a )  o s z t a n i  ’s  k ü l ö n ö z n i , h o g y  a z  á ! t -  

. . u é z é s  é s  b e s z é l c s  e ’ m i a t t  s e  e s h e s s e k  m a g ;  —  ’s  
e z  u i i u d e i t !  * )

De azt mondják, hogy mind ez költségesebb ; mire 
— engedelemmel legyen mondva — azt felelem, hogy én 
a z t  n em  h i s z e m ;  mert habár a’ magányrendszer- 
nél nagyobb kamrák (m’utegy (iOO köbláb-térségűek) 
szükségesek is : ámde a’ sok dologterem mind elma
rad ! nem kell annyi felvigyázó, sem olly nagy hely 
’s a ’ t. —  Azonban i(t ismét fölösleg minden beszéd, 
csak papiros kell, lénia és toll — s tegyünk calcu- 
lust, ez beszéljen; de kérem: az erkölcsi hasznot is 
becsüljük ám valamire, 's így, hogy az illyen számve
tés ellenem üssön ki, attól mitsem felek. Ezenkívül mi a’ 
nyereséget’s hasznot illeti, én úgy tartom, hogy a’bör
tön-rendszer1 feladása: a’ bűnösök1 lehetőségig javítása 
lévén, a1 fogházat kereskedőháznak tekinteni egyál
talában nem lehet, mert **) illy uzsorásdi okosko
dás tán még oda is vezetne, hogy, ha valamelly go
nosztevőnek felakasztatása sokba kerül, inkább adjunk 
neki egy pár forintot, hogy magát ott hol olcsóbb, 
akasztassa-fel; ’s ne is örüljünk olly igen azon, a’ do
logházból bejövendő, de még isten tudja hollevő pénz
beli haszonnak, mert könnyen úgy járhatunk, mint 
a’ kotlóatyuk1 eladá-sáról ábrándozó gazdasszony , ki
nek ágya a’ tyúkra zuhanván , minden nyereség! ter
veit széllyelzúzta. — Egy kis számvetés, és kitetszik 
a 1 resultatum; ha hogy tiszta adatokra építők számí
tásunkat , mint ez mathematikában illik , úgy hogy nem 
is szükség az úgynevezett „ publica admiu stratio'4 
kényesebb oldalait itt bővebben érinteni; pedig még 
abban is van ám valami! De meg h a j ó i  f o l y t  
illy mesterség (Geschäft),  tönkre teszi mind azon 
egyes mesterembert, kiknek mesterségét a1 törvényha
tóság űzi (ha csak inkább üzés helyett űzőbe nem 
véteti azt) ha  pedig r o s s z u l  foly, mi h a s z o n

ft)  Többire nézve a’ már érdeklett munkák kitkit megta
nítván , részletesebb előadással a’ közönséget untatni nem 
akarom ; hogy ide még az észnek oktatása ’s a’ szívnek 
vezetése a’ mennyei v a l l á s ’ útmutatása mellett járul
nák, már megjegyeztetett

**) Hogy illy szempontból indulva ki , a’ rabszolgakeres- 
kedést is lehet menteni, tagadb»<lan.
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b e n n e  pénzleg is? — erkölcsi kár pedig bizonyo
san annyi van mellette, hogy azzal milliók sem érnek 
fel. — A’ helyett tehát, hogy a’ próbát magunkon teu- 
uők , vegyük-be a’ máshol, például Amerikában, egé
szen kifejlett tapasztalás’ tanjait; ne kapkodjunk ide 
’s tova, hanem kövessük a’ valót, ’s higyük-el a’ 
szemtanúk’ hiteles előadására, hogy a’ dologházak ott 
sem mutatják a’ felőlük előleg képzelt nagy haszuo* 
kát; é p í t s ü n k  tehát ,,előbb egészen magányos kam
rákat, ’s azokban a’ rabokat munkával foglalatoskod- 
tassuk, de tanítsuk Is ott őket lelkeikhez fordulván, 
’s jó embereket képezzünk belőlük , ne csak ügyes 
mesterembereket; majd meglátjuk foganatját, h i s z  ha 
illy magányos kamrákkal czélt nem érnénk — mihez 
csak szív ‘s lélek kell £tehát közietek is természetesen) 
m i n d i g  l e h e t  a z o k h o z  d o l o g  h á z a t  é p i t e -  
n i, legalább az könnyebben esnék,mint ha a’felépitett költ
séges termeket utóbb átkozva, nem a’ magunk’ tetteit , 
hanem azokat, kik Amerikára figyelmeztettek, (pedig 
az , iskola; — ’s boldogok m i, hogy a’ drága lauitó- 
péuzt ők f zették — ott tanulni lehet jót rosszat, ’s ha 
ki rosszat tanul, magának tulajdonítsa} mi csaku
gyan megvetve odahagynók. — Egy mód van csak a’ 
rabot javítani, ’s ezen mód abban á l l : hogy őt minden 
hozzá kisebb nagyobb mértékben hasonló m á s  r a fo
tó 1 z á r  j uk - e l ,  ’s e '  mellett a’ v a l l á s b a n  ok
t a s s u k .  E’ mód egyszerű, nem költséges, mindenütt 
valósítható, ’s a’ m ás  i k r a  (u. m. dologházi rendszer
re) m i n d i g  k ö n n y e n  á l t f o r d i t h a t ó :  a’ mi el
lenkezőleg nagy veszteség nélkül meg nem történhetik»

Most még egy szót a’ k e r ü l e t i  f o g h á z a k r ó l  
— Ezek a’ megyei fogházjavitás mellett szükségesek, 
sőt czéliráuyosak is aligha volnának. Legalább én nem 
tartom az elsőnek, mivel úgy is egyegy kerületből áll 
minden megye, úgy is csak illyesekben vannak azok 
Amerikában is , minek hit több megye’ rabjait össze
hajtani akkor, midőn ezek minden megyében elférnek? 
Ezen okbul tehát mint a’ tökéletesen magányos-rend
szer’ táutoríthatlau barátja szintúgy feleslegnek, sőt 
helyteleneknek állítom azokat, mint más részről hiszem 
magam is, hogy mihelyt a’ megyék’ nagy része dolog
házakhoz hajlik, ’s igy az auburni rendszert fogadja- 
e l , — egyes, kivált kisebb, megyék olly tömérdek köl
tséget meg nem győzvén , illy költséges dologházak’ 
felállítására többeknek kell egyesülniük; holott, mint mon
dám, de örömest ismétlem , a’ magányos elzárás mellett 
minden megye saját rabjait szintúgy eltarthatná, mint 
minden város vagy helység a’ maga szegényeit; ’s va
lamint természetesen többet adózik azon város a’ sze
gényeknek in praxi, melly mások’ koldusait is tartja a’ 
magaéi mellett, ’s a’ „valódi szegényeknek még is rosz- 
szabb illy helyen dolguk“ : úgy cl merem mondani 
hogy több,költség;fog. az illy közköltségen tartandó uagy 
köziutézet' felállítása-"s felitartásából esni minden me
gyére, mint mibe a’ magarabjainak ellátása, mindegyik
nek kerülne ; köszönet pedig.benne mégis kevesebb lesz. 
— Hanem hogy a’ például örökös fogságra, v. a'több 
esztendőre ítélt rabokat — nem kerü éti közdologházra, 
mert ettől isten mentsenl —‘hanem tökéletes magányos 
elzáratásra, egy bizonyos várba vagy más helyre elle
hessen viuiii kerületi tömlöczök’ felállítása nélkül, vagy 
ám legyen hát azokba is, azt, részemről kétségtelennek, 
tartom,.— De mondám azt is , hogy nem tartom czél- 
irányosakuak a’ kerületi fogházakat , sőt „ha azokban

ugyan illy közdologházak is léteznének, hazámat tőlök 
isten meutse-meg.“ Most ugyanis csak az egy megyé- 
beui gonosztevők szövetkeznek fogházinkban ellenünk
— ’s ha ez még egész kerületekre kiterjesztetik, én 
beszéluitudók közt tökéletes némaságot akárhol is , ki
vált honunkban — eugedelemmel legyen mondva — a’ 
képtelenségek’ közé számítván, nem mondhatok mást, 
mint: akkor közbátorságuuknak jó éjszakát kívánhatunk. 
De ez előleges vélemény, ’s adja isten, hogy más le
gyen a’ következmény. — Addig is azonban szabad le
gyen azon óhajtást fejeznem-ki, hogy midőn más nem
zetek — közmondásaik szerint is— más’ kárán tanulnak 
v) , akkor ne legyen — legalább ez esetben — igaz , 
hogy ‘m a g a  k á r á n  t a n u l  a’ m a g y a  r’. Minde
nekelőtt abban kell magunkkal megegyezni: „mit aka
runk? csak fogház-, vagy emberjavilást is é ?“ Ila az 
elsőt, úgy köszönetünket érdemli minden , ki fogháza
inkat kisepreti, meszelted ’s szellőzteti; ki pedig jobb 
helyet készít foglyainknak ’s azokat dologházakban mun
kára is szorítja, vegye legforróbb köszönetünket. De 
hogy „ezzel az emberjavitásra még valóban kevesettet- 
tünk ki kell mondanom ; ’s igy ha emberjavitás ezé- 
lunk — igen-is az legyen pedig minden emberbaráté
— akkor a’ dolgoztatás nem elég, hanem a’ r a b o t  
a’ romolhatástól e l z á r n i ,  ’s olly hozzáférhető hely
zetében tanitui, oktatni, v a l l á s o s s á  t e n n i ,  ’s igy 
dolgoztatni, szóval: emberileg j a v i t u i  kel l .  Ezt 
pedig csak a’magáuyreudszer’ esende segíti-elő ; a 'do
logházak' zajos műszerei, még a’ magában hallatszó 
lélekisméret’ szavait is könnyen lerccsegvéu. —

’S ez a z , mit, nem elleuzésképen, hanem gondol
kozás’ tárgyául említni jónak láttam. Olvassuk az e’ 
tárgyról kimeritőleg szóló munkákat; kérdezzük-meg 
józan eszünket, vizsgáljuk a' tapasztalást, — ’s im- 
így hosszasabb magunkkali tanácskozás után válasz- 
szuuk, a’ választottat hamar tettleg létesítsük; — 
’s legyen jelszavunk amaz : ‘Amicus Plato ** ***)#) ami
cus Aristoteles * # * ) ,  magis arnica veritas.’ Győzzön 
a’ mi jobb! De azt nem titkolhatom-el, hogy Beaumont’, 
és Tocqueville’ intésire figyelmezve (kik kényes hely
zetükben a’ két rendszer közt határzottau nem választá- 
uak ugyan, de a’ jobbat még is mintegy ujjal kimutat
ták) Júliussal,’s az ebből is merített „Néhány szóval“ 
Csacskóval és Szemerével, ’s Borsod’ lelkes Rendéi
vel tartván, a’ tiszta magány-rendszernek, vagy is: a’ 
rabnak éjjel-nappal egy elég tágas kamrába elzára- 
tásának, de ezenkívül ’s főkép erkölcsi ’s v a l l á s o s  
oktatás által való javításának— ismétlem — e m b e r -  
’s nem f o - g h á z » j a v i t á s n a k  ó h a j t ó m  a’ g y ő 
ző d e 1 m e t. — F/iiladclp/tos.

*) Felix quem faciunt alicna pericula cautum.
* ) ,  Plato , kinek elég volt a/, embert tudatlan kétlábii állát-*" 

nak nevezni, az i d e á l i s  r e s p u b l i c á n a k ,  miilyen 
fonnának lehet alkalmasint a’ dologliázakbani öss/.c nem 
szólaikozást, vagy is (tökéletes) némaságot tartani,— 
asszonyok’ közösségének, "s több p a r a d o x o n  felállító— 
ja ? — nem , csak képpeiöje.

***) A qi;og (aristus) legjobb, téíog (teios) :=  czél. S 
embertársaink’ javításánál tetteinknek jobb czéljalehet- 
e? Legalább emberből embert művelni több, mint azt 
napszámossá, vagy valamelly mesterségben inassá, le- 
genynyé , sőt mesterré is ügyesitni! Igen; legyenek do- 
logjiázaínk , de legyen az egész épületben a’ dolog fel* 
osztva , ’s ne t é t e s s e n e k  b i z o n y o s  t e r e m e k ,  
annak színe alatt, ismét csak c z i m b o rá k’ g y ü 1 h e
ly  é v é.

Szerkeszti H elm cciy. —Nyomtatja Tralíjier-Károlyí úri utcza 612-
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M  Ö l t e  tn  é  te y  c  fc
KACZKR LEÁNY.

Virúgsercgbcn büszke szép királynő 
A’ rózsabimbó még burokban áll ,

Körülte tarka szárnyakon liizelgö '
Lepék’ szerelmes rajja szálldogál ,

Nincs csókban és enyelgésben határ,
Míg végre keblet a’ szűz rózsa tár.

Keblén lepéknek szívtelen csoportja 
Kéjélvczctben dúsan részesül,

De díszeit hajh ! csakhamar hullatja —
’S hervadva szárán a’ szép rózsa ül ;

'Melly rajt’ előbb édes gyönyört talált:
A’ hűtclen raj tőle messze szállt.

Bájrózsa vagy te szűzleány-seregben ,
Szép mint ezüst hold csillagok felett,

D e, ah! kaczér tűz’ lánsjp. ég szemedben 
’S gyarló hiúság lakja szívedet:

Kéj- vágyó ifjak’ búja csábitul
Féltlek, leány ! — rózsád korán lehull.

HÁROM CSÓK.
Három csók boldogít 
Halandó kebleket,
Ivöltvén különnemű 
De szent érzelmeket.
E l s ő :  gyermekkorod’
Köszönti nyájasan ,
Jóság, feláldozás 
Benn’ egyesülve van.
Ki álmaid felett 
Hű gond között viraszt r 
Anyádnak ajkai 
Nyomják ajkidra azt.—
M á s i k :  leányi- csók ,
Forrása szerelem ,
Mennyet nyit az neked 
S.zentlángu kebelen. —•
Élted’ vég perczein 
Jövend a’ h a r m a d i k ,
Midőn feszületet,
Illetnek ajkaid!

Riekó Ignncz,

j& h au j tiic tj tjS  s z é p  tö r e k v é s e i .
(V ége.)

A’ polgárisodás’ boldogító előhaladásának taiiújeíb 
a’ Kassán több év előtt alapult, de huzamosb ideig- kü- 
lönzött magnási és nemesi kasiuók’ barátságos egye
sülete, midőn az ártalmas választó-falat lerontani végre 
DessewlFy Sámuel és József igaz magyar mágnások’ 
buzgó ostrominak a’ közelébb-iault évben szerencsésen 
sikerült. É’ tiszteletre méltó pártfogók mellett az or
szágosan ismeretes tisztakeblü jó hazafi Szirmay An
tal’ íáradhatlan buzgalmának köszöni ez Intézet éven- 
kíuti gyarapodását, melly most sokféle hazai ’s kül
földi folyóirattal, olvasó-könyvtárral, csinosan biltor- 
zott kényelmes szobákkal ’s egy tágas teremmel dísz
ük.’s a’ t. ’s a’ t.*— Szirmay Antal elnök’ javaslatára, 
a’ köztanácskozások’rendesebb folyamatát eszközlő azon 
czélszerú rendelet hozatott, hogy a’ szólani kívánók, eíö- 
leges feljegyzés után, sorba következő elnöki feszólitást 
várják-be. Ez igen jó rendelet illy számos társaságban 
arra, hogy az értelmi műveltség kormányozzon, ’s a’ 
szólás’ szabadsága ne korlátoztassék. —

Végié megyénk széplelkü leáuyai közül némel
yek, a Hazában sikerült számos példa által buzdittat-
va Forgács E. gróf lelkes hitvesének vezérlete alatt asz-
flzonyegyesületet alkotának az utczai koldulás’ meg
szüntetése végett. Betegek ápoltatnak, szegények táp
láltalak  ez intézetben, mellynek, mostani részvénye
sei’ csekély száma mellett, nagyobb kiterjedést kell 
óhajtanánk. Tan szépeink között a’ polgárosodás’ 
szelíd szellemének lassúbb haladása, vagy a’ megyé
ben divatozó nőtelenség okozza ez intézet’ hátramara
dását ? e’ rejtett okok’ vizsgálata azon kettős óhajtást 
költi-fel keblünkben, bárcsak a’ számosb magas- mi- 
veltségüek elértenék a’ Haza’ szükségét; a’ közügy’ 
lelkes nőtlen baráti pedig lángkeblü haza-szerelmöket 
hitveseikkel osztanák meg. így kettős nyeresége lenne 
a’ Hazának.

Midőn a’ jelenkor-szülteintézetek között a’ német 
honban már virágzó özvegyi-tárak’ szerkeztetése ’s 
alapítása a’ honi helv. vallásu egyházi kormány’ gon
doskodásának közelebb kijelelt tárgya: egy illy nemes 
intézet az abauji egyház- megyében több év óta már 
létezik, mellynek alaptőkéje a’ múlt évben tartatott 
egyházi gyűlés’ alkalmakor számosabban megjelent vi
lágiak’ uemes áldozatiból több ezerre szaporodott.-^- Mél
tó tisztelet az egyházi inegye'kormányzójinak Futó Sá
muel esperes és kóji Komáromy István gondnok’ buz
galmának, mellyel ez intézetet ápolják. —

A’ nemzeti gazdaság’ virágzását gátló akadályok’ 
megszüntetése’ szükségét Abauj’ hidegebb éghajlat alatt 
kettős szorgalommal küzdő gazdáji sürgetőbben érez
vén, az utóbbi országgyülés-alkotta birtok-szabályzó 
törvény’ jótékonyságával élni sietnek. Számosabb he
lyen munkába vétettek az öszszesitö ’s elkülönző 
rendszabályok , de tudtommal még eddig csak két he
lyen fejeztettek-bé: Vilmáuybau , hol a’ földesúr Bre
tzenheim Ferd.bg tetemes áldozatot tőn a’jobbágyok’javá- 
r a , ’s a’ Vitéz István ’s György’ monaji pusztabeli bir
tokikon, hol úrbéri kérdések nem jövének-elő. — Egye
bütt részint a’ törvény’ szövevényei miatt hibásan kez
dett periekedési-formák , részint a’ több időt kívánó 
mérnöki munkálatok annyira késletik e’ boldogító tö
rekvés’ hasznait, hogy a’ folyamatban levő számosb 
per közül felsőbb vizsgálat alá. csak alig. juthatott egy 
pár.

Vájjon a’ szeszégető-múszerek’ felállítása, — mint 
az Ungh-megyei tisztelt levelező is-méltán kétkedik — 
elő haladás ink’ tárgyai közé számíttatható é ? előttem is 
kérdés r bár nem tagadhatni, hogy azon kevés pénze
sebbé vagyonosabb ember erszényét, kik a’drága-műszer’ 
alkotmányához szükséges tőkepénzzel,. áz anyagok’ ter
mesztésére elég nagyobb kiterjedésű földekkel bírnak, 
bő kamatokkal, majd hirtelen na^y nyereséggel is töl- 
ti-meg; de az összes nemzeti vagyonosságot — az 
jszáfcosság miatt most is szegénységben siuylö néptümeg’ 
elmentésével , a’dolgozó kezek’ erejét fenntartó egész
ségi áll: pof gyengítésével, a’ sokkal s-zelidebb ’s szá
mosabb bortermesztők’ alásüliyesztéséyel aligha fogja 
nevelni; —- azonban mivel ez iparágnak másokra is ki
terjedhető sokféle hasznait is tán reméllhetui, mint a’ 
gabona-fogyasztás által- ar termesztés’ nagyobb ingere 
felébredését, a’ kézinunkás néposztály’ keresetmódjai’ 
szaporodá^ á t , a’ marbahizlalás’, juhtenyésztés’ előmene- 
tét, a.’ földmivelés’ szorgalmasb ’s pallérozottabh-kifejr
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l é s é t , __ h a  t. i. g a b o n a  h e l y e t t  n e m  b u r g o n y a ,  k é z i m n n k á s
h e ly e t t  n e m  c u l t i v a t o r  f o g  h a s z n á l t a t n i —  n e m  o k  n é lk ü l  
v á r h a t n i ; ö r ö m e s t  h a j l o k  é n  is  o d a , h o g y  e ’ b á r  k i r e 
k e s z t ő  n y e r e s é g r e  s z á m í t o t t  t ö r e k v é s ,  a d d i g ,  m i g  a ’ 
k ö z v é l e m é n y  a z t  tö b b - é v i  t a p a s z t a l á s  u t á n  m e g é r l e s z t i ,  
a ’ n e m z e t i  i p a r á g a k  k ö z ö t t  f o g l a l j o n  h e l y e t .  A z é r t  m é g  
m in t  a ’ p r io r i  j á m b o r  i g y e k e z e t é t -  e m l í t e m  F a r k a s á n y  
S á m u e l , K u e z s i k  J ó z s e f  , M o h i , F i d l e r  k a s s a i  p o l g á r o k ,  
K a s s a  v á r o s a  fo r ró i  b i r t o k á b a n  f e lá l l í to t t  s z é n é g e t ő  m ü -  
s z e r i k e t .  O k u n k  v a n  h in n i  h o g y  a ’ V i té z  I s t v á n  ’s  G y ö r g y  
r e n d s z e r e s e n  s z a b á l y z o t t  m o n a j i  s z é p  b i r t o k i k o n  m u n 
k á b a  v é t e t e t t  s z e s z é g e t ö - h á z  m in d  e z e k n é l  n a g y o b b  s i 
k e r ű  l e e n d .  —

S z é p  t ö r e k v é s i  t á r g y a i n k  k ö z ö t t  m é l tó  h e l y e t  f o g 
l a l n a k :  a ’ c s i n o s a b b  é p í t é s z e t i  s z e l l e m e t  á b r á z o ló  v á 
ro s i  ’s  f a lu s i  l a k h á z a k  , m in ő k  M e g y é n k b e n  s z á m o s a b b  
h e l y e n  d i s z l e u e k ’s a z  u t a z ó t  g y ö n y ö r k ö d t e t i k .  H l y é n e k  
a ’ F o r g á c s  F e r e u c z  g r ó f ’ r i t k a  ’s  s z é p - i z l e t ü , b e lő l  r e 
m e k  f c s t v é n y e k k e l  p o m p á s  h á z a  K a s s á n ,  S e m s e y  L a 
j o s é  S c h a t z á n , S e m s e y  J ó b é  S e m s é u  , I v a c h  J ó z s e f é  
B u z i n k á n , C s á k y  I s t v á n  g r ó f é  N a g y i d á n  , P ü s p ö k i  I s t 
v á n é  u g y a n o t t ,  B á r c z a y  J ó z s e f é  B á r c z á n , B á r c z a y  G á 
b o r é  u g y a n o t t ,  B á r c z a y  F e r e n c z é  P e r é n  , P a t a y  S á m u 
e l é  C z e k e h á z á n ,  D a r v a s  J ó z s e f é  S z e i n e r é n  , P é c h y  E m 
m a n u e l  g r ó f é  V á r a l l y á u  , M e s k o  J a k a b  b á r ó é  E u y i c z -  
k é u , S a l h a u s e n  L e o p o l d  b á r ó é  B u z a f a l v á n  , S o o s  S á n 
d o r é  N á d a s d o n ,  Z o m b o r i  F e r e n c z  é s  P á l  t e s t v é r e k é  
F e l s ő - K é k e d e n  , S z e u t i m r e y  G á b o r é  V a j d á n  , S z e n t i m -  
r e y  I m r é é  B u z i t á n ,  F á y  I s t v á n  g r ó f é  F a j b a n ;  m e l l y e -  
k e t  t ö b b n y i r e  f r a u c z i a  ’s  a n g o l - s z a b á s ú  c s i n o s  k e r t e k  is 
k ö r n y e z n e k .  E z  u tóbb i é v e k b e n  é p ü l t e k  ’s  é p ü l n e k  több  
k i s e b b  s z a b á s ú  f a l u s i  l a k h á z a k ,  m e l l y e k  a z  é p í t é s z e t i  
c s i u o s b  s z a b á l y o k ’ b é l y e g é t  v i s e l i k ,  ’s  b i r t o k o s i k ’ m ü 
v e i t  s z e l l e m é t  t a n ú s í t j á k .  —

A ’ p a l l é r o z o t t  m e z e i  g a z d a s á g ’ m in t á j á t  m é g  c s a k  
K a s s a  v á r o s ’ h a t á r á b a n  l á t h a t n i , h o l  F a r k a s á n y  S á m u e l ’ 
s z é p  t ö r e k v é s e i  ’s  p é l d á j a  u t á n  a ’ m a r h á k ’ i s t á l ó z t a t á s a ,  
l ó h e r é s  k e r t e k ’ n e v e l é s e ,  k ü l fö ld i  g a z d a s á g i  s z e r s z á m o k ’ 
h a s z n á l a t a  tö b b  é v  ó t a  d i v a t o z i k .  S e m m i  k é t s é g ü u k s e m  

- l e h e t  a r r ó l  , h o g y  , h a  a ’ m e z e i  b i r t o k o k  s z a b á l y o z t a t o k  
f o g n a k ,  e ’ s z é p  t ö r e k v é s  tö b b  k ö v e t ő r e  *is t a l á l a n d .  —

A ’ t á r s a l k o d á s i  s z e l l e m  m ü v e i t ,  p o l g á r i  ’s  n e m  f e 
s z e s  ; a ’ v á r o s o n ’s  f a lu n  e g y e n l ő  s z i v e s  l á t á s ,  v e n d é g -  
s z e r e t e t  é s  b a r á t s á g  k i tű n ő  ; a z  ö s s z e j ö v e t e l e k ’ h e l y e i n  
l á t h a t ó  j ó  r e n d ,  c s in o s  t a r t á s ,  á r t a t l a n  t r é f á s  m u l a t s á 
g o k  , b o r n é l k ü l i  j ó  k e d v  C s a l h a t l a u  j e l e i  a ’ n e m z e t i  m ű 
v e l t s é g ’ e l h a l a d á s á n a k .  S z á m o s  j ó - e r k ö l c s ü ,  s z e r é n y ,  
j ó z a n - m é r s é k l e t ü  , h a z a f i k e b l ü  i t j a iu k  , k ik  k ö z ö t t  K o m á -  
r o m y  J ó z s e f ,  S z e n t i m r e y  I m r e ,  B á r c z a y  B é l a ,  G á b r ie l  
I s t v á n ,  D a r v a s  A n t a l ,  V e n d é g h y  G á b o r ,  S z e u t i m r e y  
L á s z ló  é s  M i k l ó s ,  l ' u k y  J á n o s  é s  J ó z s e f ,  T e l e k i  P é 
t e r ,  P é c h y  J ó z s e f ,  M e t z u e r  S á n d o r  é s  F e r e u c z ,  Ó n o 
di  A u d r á s  , K o m j á t h y  L ő r i u c z  , F ö l d v á r i  J ó z s e f ,  B o t k a  
F e r e n c z  k i t ü n ő l e g  e m l í t é s r e  m é l t ó k —  d í s z e i ,  r e m é n y e i  ’s  
b iz to s  z á l o g a i  A b a u j - m e g y e ’ s z é p  t ö r e k v é s i u e k .  —

Utazás « ’ vnargíjcsr hon* szebb vidékein.
QFo/yitiiás.')

P á p a  e g y i k  n e v e z e t e s b  t e l e p h e l y e  a ’ z s i d ó s á g n a k ;  
s z á m u k  m i n t e g y  2 0 0 0 r e  t e r j e d .  E g y  e g é s z  u t c z a , , z s i d ó  

^  n e v e t "  v i s e l  s  m é l t á n .  K é t  z s i n a g ó g á j u k  v a u  , i s k o 
l á j u k  e m e l e t e s ;  s o k a n  t a n u l n a k  k ö z ü l ü k  é v e u k i u t  a ’ 
r e f o r m á t u s o k n á l , s z i u t e  a  f e l s ő b b  t u d o m á n y o k i g .  V a n  
e ’ v á r o s n a k  p o r c z e l l á n -  ’s  b u r u ó t g y á r a  is .  T e m e t ő j é b e n  
f ö l á l l í t v a  é k e s k e d i k  M á r t o n ’ m á r v á n y - e m l é k s z o b r a  ( p y -  
r a m i s - a l a k ú ) ;  k á r  h o g y  a ’ c z é l  e b b e n  is t é v e s z t v e  v a u ,

igen félrehelyen esvén a’ sirkert. — Díszére ’b hasz
nára vannak e’ városnak az úgynevezett tókertek ke
letfelöl, mellyekben tömérdek zöldség terein; hajdan- 
korban az e’ helyen elterült ingoványos tó , melly már 
kiszaríttatott, a várnak nagy erőségéül szolgált. Pá
pára hat töltött-út viszeu, közöttük az egyik jegenye- 
iákkal van félóra-járásnyira sűrűn beültetve, ’s ez 
szép kellemes sétahely. Vásárai ’s 3 piacza nagyok ; 
van megyeháza, casiuója , ’s két nagy fogadója. Dőre
ségei közé tartozott az ittlakó közn -puck még tanuló
koromban az úgynevezett sz. Iván’ tüze (nem tudom, 
ha a’ megye’ vagy várqs’ érdemes tisztviselői eltilthat
ták e már?) Szent-Iván éjszakáján t. i. minden, ki 
csak járni birt, kiment a’ 'mezére , fát és sütni-főzui- 
valót vitt magával; a’ cseléd pedig lopott; ott ven
dégeskedtek, ettek‘s ittak , lajtalankodtak’s verekedtek 
i s , az egész éjt kün töltvéu ; — c’ dőreségek közé so
rozhatni a’ ezéheknek minden télen előfordulni szokott 
lakmározását is , midőn a’ különféle bohócz-alakokba 
öltözött legénység a’ ezéh’ ládáját musikaszó mellett 
heje-hujázva, mint izraei’ népe a’ frigyszekrényt, ut- 
czákrul-utczákra hurczolla. Pápa lakosai jó mesterembe
rek, legtöbben szűrkészítök v.’csapók , szűrszabók’s fa
zekasok. Legnagyobb ékességére ‘s hasznára van a’ 
városnak a’ Tapolcza’ meleg forrásvize, melly Tapol- 
czafőn, egy nemes helységben, Pápától jó óra-járás
nyira, épen az ottani reform, templom mellett, egy nagy 
szikladombnak részint oldalán részint alján huszonhét 
külön helyen, néhol egy hordónyi-átmérőjű kerek lyu
kakon (mellyek olly szépek, mintha mesterségesen 
faragták volna) lágymeleg vízzel bugyog-ki, forrá- 
sátul öt lépésnyire már 3 kerekű malmot hajt ’s a’ pá
pai határon keresztül, mintegy húsz alólcsapó malom 
(uémellyik 9, uémcllyík 10 kerékkel) vau rajta, mely- 
lyek, minthogy vize soha be nem fagy , télen is őröl
hetnek; molnárai gazdagok, kik a’ városból az őrleui- 
valót ki ~’s a’ megörlöttet be, saját egy lovas sze
kereiken hordják. Hajt egy papiros- ’s egy szűrkalló 
malmot is. Minden évben egyszer, u. rn. Pünköst’ cson
ka hetében, egészen megtisztítlatik szabályzott med
re , vizét addig másfelé bocsátván. Itala annak, ki 
még hozzá nem szokott, eleinte mintegy két héiig-has- 
mené.-t okoz. Kár, hogy e’ hasznos folyam olly hamar 
végzi pályáját, Pápán túl másfél- mföldny’re a’ Mar- 
czalba szakadván. Pápának egy része fölemelkedett 
hosszú dombon fekszik, melly azonban minthogy lejtős, 
észrevétlenül lapályon végződik. Fekvése gyönyörű; 
szép kilátást ad ueki az éjszak ’s nyugalfelé terülő 
nagy síkság, mintegy két mföldnyire a’ minden hegy- 
láucztul elszakasztolt magányos Somló és Ság hegye, 
mellycken túl a’ Iáikor tiszta napalkonyatkor a’ kőszegi 
’s sopronyi ide 8 ’s 10 mföldnyire fekvő magas he
gyeknél ^végződik, — délre egy mfdnyire a’ Bakon*’ 
bérczei ’s azok’ legmagasbika a’ Hajszabarna; kelet- 
felé 2 mfdnyire a’ föpéczi hegyek, mellyek szomszéd 
rokonságban feküsznek Pannon-halmával, mellyen a’ 
szentmártoui kolostor áll. Végre elváltunk e’ sok te
kintetben szép’s előttem több oknál fogva felejthetlen vi
dékiül, elbúcsúzván apámtul 's testvéreintül azon szo
morú érzelemmel, Ir-gy az elsőt hanyatlott kora miatt 
tán soha többé nem látom, de vigasztalva magam’azon 
vallásos gondolattal, hogy az öröklét csak egy, melly 
e’ földi életet is magában foglalja, ’s így tulajdonkép 
nincs elválás. Veszprém megye’ éjszaki részén néhány 
nemes helység van, mellyek’ külön törvéuykezési hely- 
lyel bírnak ’s az .Vecseszéknek neveztetik, 's függnek 
a’ győri püspökiül. Visszafelé ismét tapasztalás véget*
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más utat választónk, ugyanazért Veszprémnek tartottunk. 
Tapolczafőrül kezdve mintegy másfél mfüldet a’ Bako- 
nyon jövénk által; hüves őszi szellő fuvalt felénk, mert 
a’ nap már a’ skorpió- jegybe lépvén , az idő egyszerre 
megváltozott; tiszta maradt ugyan , de igen éreztető ve
lünk ama' czigány közmondást: „Szcnt-Mihály-nap után 
akárhonnan fa a’ szél, gonosz az.“ A’ Bakonyt csupa 
vadkörte-fák kezdik. A’ tapolcza-fői legnagyobb 
domb-tetőn jobbra Döbrönte-vár romját láthatni, mint 
egy fél-óra járásnyira. Hajdan Tapolczafőtül kezdve 
egész Veszprémig az utas néhány csárdán kívül egyéb 
hajlékot nem talált; töltés sem volt ’s az utazás igeit 
felelmes. — Miután azonban b. eml. József császár öt 
sváb helységet telepített, ezek a’ rengeteg erdő’ siva
tagát gyümölcsös-paradicsommá alkoták. A’ Bakonyban 
vau sz. Gál is (fanum s. Galli) ezek a’ felség’vadász- 
nemesei , ’s évenkint vaddisznók, őzek, szarvasok’ 
Bécsbe-vitelének terhe mellett, nemesi szabadsággal bír
nak ; adófizető falujok is van , határjok Ugodtul kezd
ve egész a’ Balatonig mintegy négy mfduyire terjed, 
—az országúitól félre a’jobb oldalon esik. Herenden, adó
fizető helységükben, porczelláugyár is van. Báud-nevű, 
országúiban eső, sváb helység fölött egy meredek dom
bon némi régi várrom látszik. — Délután két órakor 
Veszprémbe értünk, a’ megye’ fővárosába. E’ város gyö
nyörű k látással kedveskedik. Távúiról úgy látszik , mint
ha a vár hosszau-nyult emeletes sor-épületivel szép 
síkságon terülne el ’s később veszi észre' csalódását a’ 
hozzá közelgő. A’ város’ széléhez ért utas’ lába alatt 
ugyan is tüstiut mély völgyek nyiladoznak külön ága
zatokban , mellyekben ’s hegyeik’ ormain elterjengve 
fekszik az egész. — Várának szép kilátást ad a’ püs
pöki-lak, papnevelőház, megyeház, székestemplom ’s 
még egy kisebb egyház , 's a’ vár’ csúcsán álló lörök- 
mecsel’ tornyához hasonlító vékony őrtorony. Megtekin
tést érdemel a’ vár-alatti völgyben a’ vízszivattyú (AYras- 
serpuinpe), mclly egy rézcsövöu által a’ völgyi folyambul 
a’ várba egy fedett kút’ csöveibe uyomja-föl a’ vizet. 
8zép a’ ref. templom i s , raelly a’ várral- átelleui domb’ 
ormán emelkedik. Itt is kellemesen vegyül-össze az uj 
a’ régivel, körülfűzve bástyáival ez amazt. Az ó-kor’ szép 
tanúja a’ székes templom , mellyuek katakombja ^föld
alatti templom) is van, hova két oldalrul a’ templom’ 
hajójából hágcsó vezet le. A’ megye' háza szűk, ’s most 
akarják nagyobbítui. A’ teremben megyebeli egyik ér
demes aljegyző mutogatta meg a’ nem sok látniméltót. 
Nem hallgathatom itt el Veszprém megyének a’ neve
lés' dolgában múlt 1838dik évi juuius’ 15én tett igen 
hasznos intézkedési tervét, ha az valósítható volna,— 
benne mindent magasztalok, csak a’ magokat érdeme
sítő falusi oskola-tauitók’ megjutalmazását érdeklő ren
delést nem hagyhatom helyben. Sokkal jobb minden hi
vatalbelit, *s mennyivel inkább még a’ tanítót, jutalom- 
lesésre kapatás helyett becsületes élhetési móddal ellát
va, arra szoktatni, hogy kevéssel is hú legyen ’s kö
telességét szeresse; ’s ideillőknek Ítélem leginkább a’ 
küuigsbergi bölcsnek ama’ szavait-: „Pf.icht! du erha
bener grosser Name! der du nichts, was Eiuschmei- 
cjieluug bey sich führt, in dir fassest, sondern Unter
werfung verlangst ’s a’ t.“ A’ jutalomosztás valamint 
egyrészről bérvadászás’ viszket‘'gét, úgy másrészről a’ 
tanítók közt legveszélycsb irigykedést ’s gyülölséget, 
ebből áskálódást ’s árulkodást, sőt meglehet a’ kihíresztelt 
’s jutalmazott társnak tanitványai-előttigyalázását vonja 
maga után. De ki szüntelen csak jutalmat les, az jól 
nem is taníthat ’s nem lehet hivatalában olly buzgó , mint 
ki minden nemtelen haszonlesési ösztön nélkül tanít.

Képzeljünk két kapást: az egyik kapáját mimlkét ke- 
zebe markolva szorgalmasan ’s egész erővel dolgozik, 
mert az áldást istenre bízva megszokta a’kötelességet; 
a másik csak fel-erőt fordít munkájára, fél-kézbe fo-- 
ja kapajat, mert bal kezét szüntelen a’ várt borravaló
ért kell kinyújtva tartania; kérdés most: mellyik mun
kája sükeresebb? Ide járul, hogy egy jó tanítót földi 
bérrel meg sem jutalmazhatni; ö a’ késő unokákért is 
dolgozik a’ jövő embersarjadék’ javára, ’s Így azok is 
adósai ’s a’ t. ’s a’ t. Legjobb a’ ns megyének e’ Tekiutetben 
hozott határzatában a z , mi a’nemesi pénztárbul minden 
évben ezer pengő f iiak e’ czélra fordíttatását tárgyazza. 
Lcgczéiirányosb, ítéletem szerint, arra nézve, hogy jó ta- 
uitóink legyenek,— áltáljában minden iskolatauitó’ sorsá
nak miuélelébbi javíttatása , ’s aristokratai országban leg
könnyebb mód is. Példát kell venni gróf Andrássyaktu!; 
csak mit kártyára, e’ nemtelen játékra (sőt nem is játékra, 
mert játéknak azt nevezem, mi vagy a’ testnek v. a’ lélek
nek foglalatosságot ad , amazok közé tartozván a’ gvm- 
nastika’ minden neme, e’hez a’ schak ’s t. e. f.) elkeltünk, 
azt különítsük el e’ szent czélra, ne több csak húsz évig: 
fogadom, czélt érendünk , — mert különbeu kéuytelen- 
ségbül is oda jutand a’ tehetősebb, vagy is úri rend, 
hogy a’ nevelés’ czélszerü javítására évenkint áldoz- 
zék, — — s a’ t. ’s a’ t. Addig pedig, mig sorsu
kon e’ javítás megtörténhetnék, szorosan parancsol
nám ’s megkívánnám, hogy a’ legcsekélyebb jövedelmű 
falusi oktató is szorgalmasan járjou-el hivatalában; hí
jába meutekezuék ő azzal, hogy jövedelme’csekélységeért 
nem is kívánhatnak kitűnő szorgalmat; illyennek csak 
ezt adnám feleletül: barátom l tudtad hogy egy falusi 
oktatónak nem tolják taligán a’ pénzt; tudtad mennyi 
jövedelem vár reád , midőn azt elvállaltad; — „volenti 
non fit iuiuria“ ; ha a’ fizetést hevesied , légy koronaőr, 
vagy országbirája, olt többet kapsz, most pedig taníts.

(Folytatjuk.)

K aland eyy szemüveyes-leigijtival.
Egy haditiszt a’ „Madras-Herald“ czíinii folyóirat

ban következő érdekes , egyszersmind borzasztó törté- 
uetkét közöl: „1835ben szigorú katonai kötelességim’ 
teljesítésétől egy napra — mit Indiában ritka szeren
csének mondhatni— megszabadultam. Sok fürj volt, ’s 
én , miután a’ magas fúbeu sokáig gázoltam , hajlomást 
érzék a’ megpihenésre. Egy nemes szép-növésü tama- 
riud-fa hivólag ajánlott ólaimat a’ tüzes nap’ tikkasztó 
hősége ellen. Néhány hajtó, kik kísérőim valának,fri- 
sítő szereket kerestek.Magamra hagyatva, elégült ideg
zetemben tömött vadásztáskám’tartalma’ felszámításával 
foglalkozám ’s gondolatban felosztám az ajándékokat, 
mellyek barátimnak szánva valának. A’ kellemes hevc- 
részés’ ezen állapotából, mellyel nagyobb erőködés után 
kedvel a’ szenvedélyes vadász , fölrezzente kutyáim’ 
dühös ugatása; megfordulék, ’sim! a’ cobra de capel- 
la-nemből egy kígyót pillanték-meg, melly egyenesen 
azon helynek tartott, hol én feküvém. Nyilsebesen ugrot- 
tam-fel. Mihelyt észrevőu az állat, legott felduzzadt 
taréjjal, szikrázó szemekkel ’s szépen meghajtott nyak
kal bátran nyomult felém; feje két labnyira volt a’ föld 
felett ’s ideoda forgató azt — gonosz szándékát vilá
gosan árulva-e!. En megragadám haragom’ legközelebb 
fegyverét, egy rövid banibusbotot, mellyet egy hajtó 
mellettem hagyott, ’s fejéhez dobván ellenemnek, sze
me a^att szerencsésen eltalálám azt. A’! kígyó legott 
lerogyott tiszteletparancsoló állásából ’s döglöttkint fe- 
küvék.^ A’ nélkül, hogy sokáig gondolkozzam, feje alatt 
átfogám az t , a’ fa’ árnyába hurczoláin, ’s nyugottan le-
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lilék — száját ’s mérges fogait, menyekről olly sokat 
beszélnek a’ természetismerok, vizsgálandó. Midőn szá
ját égy faággal felnyitni törekvém , éreztem , hogy feje 
kezemből kisiklott; ’s legnagyobb rémülettel vevcm ész
re , hogy a’ kigyók’ legveszélyesbikével kell megvínom, 
még pedig teljes életerejében. Erről rögtön kelle meg
győződnöm , mert midőn nyakát erősebben megfogám, 
testét nyakam 's karom körül kezdé hurkolni. Ülő-hely
zetemből felkelvéu letérdelek , ’s karomat, hogy kifejt
hessem erőmet, kinyújtani. E7 helyzetben olly merevült
nek kelle látszatnom, hogy hindu-istenségnek, millyet 
az itteni templomok’ toruácziban láttám , tartathatom. En 
legnagyobb önvédelemre valék kényszerülve; már csak 
az állatnak erősen tartása is egész erőmet kiváuta, hogy 
ki ne szabadítsa fejét, mig nyakam hatalmában vala. 
Ha meggondolja az olvasó, mennyire lelnek egész In
diában a’ szeműveges-kigyótul , ’s hogy csípését elke- 
rülhetleu halál kiséri, képzelheti némileg., mit éreztem; 
iszony ’s undor reszketni készték egész testemet, mi
dőn a’ kígyó uedveshideg testét, mellymindig erőseb
ben hurkolódék nyakam körül , éreztem. Dőreség vol
na itt leírni érzeményimet; elég, hogy azok rémitők va
lónak , ’s én a’ kígyót majdmajd ki akarám bocsátani 
kezeimből. Ila azt tevém, úgy ezen elbeszélést sohasem 
írom , mert ellenségem fejét kinyújtván , rajtam halálos 
sebet ejtett volna. Halálos aggodalmamban is világosan 
kivehetőm szemei’ merész fényét ’s taréja’ borzasztó 
duzzadását. Tovább tartanom őt lehetlcn vala. Minden 
erőködés’ daczá>a érzem, hogy kezem mindig közelebb 
vonatik fejemhez; kínos helyzetemből szabadulásról gon
dolkozóm ; ekkor eszembe jutott: ha valami hegyes esz
közzel átszurhatnád torkát a' szörnynek, meggátolnád 
mérgesfogai’ használatában , ha már csakugyan kényte
len volnál elbocsátni őt. Puskám lábaimnál hevert; szán
dékomra jónak véltem a’ töltővesszőt; némi erőködés 
után (mert csak egyik kezem volt szabad) sikerült végre 
kihúznom azt. Jobb karom reszketett a' nagy erőködés 
miatt; a’ kígyót erősen már nem tárt hat ám ; ekkor si
került alsó álka pezójába félig beszúrnom a’ töltő vesz- 
szőL Nyakát most késedelem nélkül eresztém-el; keze
immel a’ vas-vesszőt rögtön megragadván, lejem fölött 
egyet kanvariték vele, ’s nyakamat, melly csak nem 
megfulásig volt megszorítva, kiszabadítani..— Ekkor 
kevés fáradságba került jobb karomat is kiszabadítani, 
's a’ kígyót földhez sújtani , hol sokáig tekergőzött még 
düh’ ’s haláltusa’ rémes vonaglásibaiu A’közel folyam
hoz futni, nyakamat, kezeimet ’s arezomat hitves habjai
ban megmosni► ez vök első lépésem, miután borzasztó 
ellenemtől megszabadulék. — Ez .egyszerű ’s igaz tör
ténetem , melly bizonyítja egyszer-smind , hogy bátor
ság, hidegvér ’s munkásság mellett gyözend eszével az 
ember , legyen, hál- áluok kígyóval vagy vad tigrissel 
dulga-“ * Ipolyi aj L

• E  l e g y  t  á v.
P T e v e z e t e s  h á z a s p á r . )  Londonban minap 

bizonyos Whalley nevű vargaiuester adaték össze miss 
J. Deuhurst-teL A’ férfi 6 lábnyi, a’ nő pedig 30 hü- 
velyknyi (2 '/«.lábnyi) magas; de még reudkivülibb az, 
hogy jóllehet miss Denhurst már 30 esztendős , még 
sem nyom többet 30 fontnál. (Adl.)

Ql it  k a  c s a l a d - ü u u c  p.) Nemrég egy ten
geri-kikötőben fiú,, apa ’s nagyapa egyszerre üuueplék 
születésnapjukat. A’ nagyapa líüTbeu január’ 1 7én, az 
apa, 1792 január’ 17kéu, ’s a’ fiú 1817 janudV 17én

Szerkeszti Kelmeczy.

született. Az apa a’ fiúnál 25 évvel, ’s az apánál a’ 
nagyapa épen annyi számú évvel idősb.

( K é s z p é n z - m e n n y i s é g -  E u r ó p á b a n  ’s 
a z  a n g o l  s t a t u s a d ó s s á g ) .  1835dik évben Berg- 
haus’ számolása szerint a’ készpénz következő módon 
volt elosztva Európában: Fraucziaországban keringett 
ötszáz millió tallér ; Nagybrittaniában ’s Irlandbau 4G5, 
Ausztriában 3G0; Oroszországban 2G5 , Poroszország
ban 140, a’ német statusokban 158, Hollandiában 38, 
Belgiumban 54 , Svédországban 18 , Norvégiában 7 l!2, 
Dániában 10 Spanyolországban 8 0 ,  Portugáliában 
3 0 ,  Olaszországban 150, Görög és Törökországban 
5 0 ,  Schweizban 21 millió tallér. Ennélfogvást az Euró
pában keringő készpénz’ mennyisége két ezer három
száz hatvan railjió tallérra terjedne. Az Amerikában 
forgásbanlevő készpénz tesz összesen 290 millió tallért. 
’S még is az Európában ’s Amerikában keringő kész
pénz , együttvéve, harmadrészét sem törleszthe.tné az 
angol statusadósságuak, melly ny< lezezer millió porosz 
tallérból á l l , ’s tekercsben négyszer futná a’földet korül.

( J ó t é t e m é n y  és h á l a ) .  Egy frauezia hírlap 
f. évi jan. 30án Chatillon’ közelében következő vad gyil
kosságot állít történtnek. Egy földbérlő asszony vá
sárra szállítván gabonáját, az úton összetalálkozott 
egyik férfi-szomszédjával, 'kinek ő nyomasztó Ínségé
ben nem egyszer adott kenyeret és ruhát. Az asszony 
gabonáját eladván haza indúl. Már sötét est vala, ’s 
ím az úton újra összeakad föntebbi szomszédjával ’s 
közöttük illy tartalmú párbeszéd keletkezik : ,Hát ön
inár visszatért, jó asszony! eladta é gabonáját?4 — 
,,El4t válaszolt a’ nő. ,Ön meglehetős mennyiségű ga
bonát szállított ’s így száz tallérkát csak’ l apott crte, 
nemde?4 — „Valamivel többet is; 307 francot.‘‘—,En
nyi pénzt vinni önnek talán terhes is, adja ide, majd 
viszem4 — „Köszönöm , magam is elbírom.44 — ,No ’s 
csak adja ide pénzét.4 — „Nem szükséges.44 — ,Ide 
mondom a’ pénzt, v agy .. .4 ’S ugyanazon pillanatban 
egy hosszú kés villant meg a’ nő’ szemei előtt. Az 
asszony megijed ’s átengedi a’ pénzt. — Az ut épen 
kétfelé ágazott; a’ férfi az egyik, ’s a’ nő a’ másikon 
ment, melly őt hajlékához vezette. Hirtelen ismét elébe 
robban a’ vad martalócz ’s imígy szól hozzá : „Hallja 
az asszony , ön kétségkívül árulómmá lesz , ’s hogy 
ez ne történhessék , önnek meg kell halni!44—A’meg
rémült asszony esküvéssel fogadá, hogy hallgatni fog, 
rs hogy ezen vétkes tettét szegénységéért megbocsátja. 
De minden fogadás és könyörgés hasztalan volt; a’vad 
gyilkos csak kettő közül eugede választást, t. i. egyviz- 
zel-teli márga-aknába kivan e fulasztatni, vagy pedig 
késsel szuratui agyon. A’ földbérlo asszony a’ halál’ 
első nemét választó. A’ szörnyeteg, ki biztosan akaró 
gyilkos inerényét végrehajtani, lehajlott a’ márga-akna’ 
széléhez ’s egy követ gördített bele, hogy lássa, elég 
mély e az abban találkozó víz. A’ szegény némber hasz
nálja e’ pillanatot, ’s av gyilkost lelöki a’ mélységbe , 
’s ruhájit rendbeszedvéu, haza siet. Más nap reggela’ 
chatilloni biró a’ tnárgauknához megycu a’ dolgot szem
ügyre veendő. Az undok emberszöruy az aknavizében 
megfúlva találtatok, egyik kezében ekkor is a’ rablott 
pénzt, ’s a’ másikban a’ gyilokvasat görcsösen tart
va. (Adl.)

I g a z í t á s .  25. sz. Társalkodónk Isö hasábján alulról 
felfelé a’ 23dik sorban: „évében44 helyett olv. „é v c i b c n“ — 
ugyanott az 51 sorban „tizenhét44 h. olv. „ t i z e n k é t 44 — 2d. 
hasábján a’ 13 sorban : „csemegéket44 h. pl v. „c s e m e t é k o t44 
a’ 43ban: „Devigne“ h. olv. „D e g u i g n e s.44

— Nyomtatja Trattner-Iiáralyl úri utcza 613«
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"Velemeny-világ osítás 
a gazdasági szerszám okat mozgató  
érövül; (egyszersm ind vá lasz dr. B a

logh József úrhoz J
A’ szigorún de egyszersmind igazságosan ítélő kö

zönség elé a’ Társalkodó1 múlt évi 67ik számában, ,,a’ 
gazdasági szerszámokat mozgató erőről,“ gyakorlati 
szempontbul tekintve, egy csekély értekezést valék bá
tor terjeszteni. Félévi meghányásvetés után dr. Balogh 
József ur gyarló elmém’szüleményére milly kárhozatos 
ítéletet mondott, az a1 nevezett lap'folyó-évi 14 ’s 15- 
dik számaibul kitetszik. —

Miket első közlésemben állíték , azokhoz B. ur’ fe
lelete után is szorosan ragaszkodom; mind e’ mellett 
a’ tisztelt úr’ phylologiai javítgatására , mathematikai 
törvényeken alapulni vélt czáfolatira válaszolnom kell, 
kivált miután a’ közönség előtt mint paradoxonszerző , 
olly gáncsolódónak ’s ámitgatónak vagyok hiresztelve , 
kitől „közjó’ tekiutetébül“ az olvasók’ egynémellyikét is 
óni kell!!! Bízom tehát a’ tisztelt közönség’ bölcs Íté
letére : mi hozzáértő figyelmet fordított B. ur nézetem’ 
megczáfolására, ’s a' vita-alatti tárgy úgy áll é , mint 
felelő ur’tapintása mutatja? — lször is logikámban üt- 
közik-meg B. ur, ’s mondja: „abbul, hogy az egysze
r ű  ekét több század alatt tudták kitalálni ’s időukiut 
„tökéletesbült, miként következtethetém: hogy az ma is 
„tökéletesbülést kivan ?“ En ugyan a’ feltalálást több 
század alattinak nem akarám értetni, hanem részei’ fel- 
találtatását igen i s , — melly hogy történetileg igaz ,
B. ur sem tagadja — ’s a’ mai tökéletesbülhetést nem 
következtetöleg , hanem állítólag találtam ejteni, — ám
bár B. urnák értekezése’ végére szúrt minden gondol
ható szempontbul kielégítő eketanja hihető ezen homályt 
is elszélyesztheté úgy é? — Mindazáltal ha igy van, 
hibaelismerés féljobbulás , a’ logikátlanságot e’ részben 
elvállalom; bízván B. urviszonosság-szeretetében,hogy 
feleletében a’ marokkal- fogható köztapasztalás’, ’s az 
elem mechanica homlokában ütköző ténferüléseit, min
den tisztelet mellett, valódiknak látaudja.— 2szor:A zt 
mondja B. ur. ,,A’ szekerek’ tájankénti különböző for- 
,,mája is épen nem igazolja , hogy e’ szerszámban is igen 
„sok igazítnivaló volna. Sőt minden táj, e g y s z e r  ü- 
„ s é g e  mellett, eltalálta legalkalmatosb szerszámát“ ’s 
tökéletesség’ példájául felhozza: miként az alföldi pa
raszt nyaklót nem is tart ,  csak a’ kötőfékszárat köti a’ 
rúd’ orrára (ja’ lószerszámok’ legtökéletesbike !); a’ kö
ves helyen vas-sín van, arasznyi-szeles keréktalpon; 
a’ homokban meg a’ keskcnytalpu— tisztességgel legyen 
mondva— fakószekér; a’ dülős, vizmosta útakon hosz- 
szu keskeny szekér; Gömörben a’ fél-hengeridomú rö- 
vidnyelü szórólapát a’ tökéletes.“ — Kereken kimon
dom: a’ csepűmadzag-gyeplő, ’s kenderhám vonószerszá- 
raot — bár milly egyszerű is — köves — de nem tudo- 
mányszerűlcg kövezett — homokos , vizmosta, agya
gos , nyirkos , posványos ’s még bármint nevezhető il- 
lycs utat, minden reá alkalmazott’s alkalmazható szer
számival együtt, tudományos értekezésre e’ közelebb 
századokban tollára soha senki sem méltatá, azokra 
rég kimondta a’ status-gazdaság szigorú Ítéletét: hogy 
mindennemű közlekedés’, bel ’s külkereskedés’ megtes
tesült satyrája ; a’ nemzet’ szellemi ’s anyagi éltének el- 
fojtója; status’ belélete’ árulója ; szóval: olly rósz, melly-

rol közlekedés’ tekiutetébül jót nemhogy szólni, de Gon
dolni sem lehet. Bízom hazám' jelenkori szellemében : 
fijai azon nagy áldozatok mellett, miket különösen a' gaz
dasági iparügy’ oltárára tőnek ’s tesznek, átlátják, hogy 
hazánkban csatorna’ hijánya ’s szabályozatlan vizek mel
lett mindenféle termékink’ szállítását tengelyen kellvén 
végrehajtatni; minden megyének minételöbb fő ’s mel
lék-útvonalait egyaránt kell az uj útrendszer’ nyomán 
elkészíttetnie, mellvnek ugyan a’ legközelebbi 2 évben 
is számos törvényhatóság meghálálhatlan példáját adá. 
Nem vonhatni többé kétségbe: „hogy a' legjobb utakon 
„dolgozó vidék hat legtartósabban a’ haza’érdekére.“ 
— Ugyan édes B. u r , ha egy szász, franczia, cseh , 
morva dologértö emberrel összejöne— angolt's észak
amerikait nem említek, mert a’mi benső anyagi életünk 
ezekéhezképest ég a’ földhöz ! — ’s a’ különböző eu
rópai rész’ polgári élete fölött beszélgetnének, elmon
daná mindenik: hogy itt a’ nép’nagyobbszámu osztálya 
ezzel vagy amazzal foglalkozik; az egyesek’ kere
setmódja ez vagy amaz ; földművelés , gyárak, kivitel 
’s bevitel e’vagy ama’fokon állanak, ’s egyszer— B. úr
ra kerülvén a’ sor — elbeszélné, mikép Magyarország
ban az előkelők földbirtokosak, egyszersmind gazdák; 
10 milliónyi néposztály a’ földmivelés’ egyik vagy má
sik nemét folytatja, — érinthetné azt is ,. hogyan "s miké
pen — midőn a’ bel ’s kül közlekedésre kerülne, B. ur 
zsebéből ez évi Társalkodó’ 14ik számát kihúzván el
olvasná előttük az ott érintett külön utak’nemeit,’s meg
magyarázná nekik , milly tökéletességre vitetvék ná
lunk. a’ közlekedési szerszámok, — hiszi, hogy ezekre 
szemük ’s szájok el nem állna ? — Hát mikor azt hal
lanák : „és ez mind igen jól van ! nem is reméllhető, hogy 
ezen szerszámoknak (mein erőkuek, Dr. ur) egyik vagy 
másik nemén vagy részén lényeges igazítás történhes
sék 1“ vox faucibus haesit.

Lássuk B. ur’ alföldi róna-sík ,. köves , homokos , 
víz-mosta utait. Engedjen meg, hogy az ezekre alkal
mazott szerszámait sem hagyhatom helyben, s nézetem 
B. úréval homlokegyenest ellenkezik.. A’ köves vidék’ 
feneke keményebb ’s összeállóbb lévén , a’ kisebb dör- 
zsölődés miatt a’ keskenyebb, különben erős talp nem
de czélszerűbb , mint az arasznyi széles ? A’ homokon 
az ujnyi vastagságú nagyon levág, súrlódást, ’s a ’talp 
előtt összetorlott homok nemde akadályt szül ? — A’ 
viz-mosta utakon a’ szélesb szekér, terjedtebb alap mi
att, nem billen olly könnyen fel úgy é, mint a’ keske
nyebb? A’ jól elkészült keleptyűs-szelelő aligha nem 
jobb a’ gömöri félhenger-idomú kurtanyelü szóró lapát
nál, nemde? — Ezenkívül a’ marhák’ vonó-szerszám 
mira nézve ki kell mondanom: A’ nálunk ’s más mun
kás népeknél szokásbauievöket összehasonlítván egy
mással , a’ miéiuk a’ baromra nézve legkevésbbé könnyí
tik a’ súlyt, ’s igy legczélszerütleuebbek teherszállítás
ra. Lovaknál a’ szügyhámok lélekzetfo jtók, a’ test’ fel
ső részén — ott is alul — néhány ponton feküvén , az 
előre nyomuló állati test’ ereje nem győzheti-le a’súlyt 
olly mértékben , mint a’ vállazó-hámoknál (Kummet). 
Ökröknél 3-féle jármot ismérek: a’ nyakszirt-jármot, 
mint nálunk, a’ homlokjármot, ’s mint a’ lovaknál a’ 
vállazójarmot, ’s e’3 közt a’miénket látom legrosszabb
nak. Vegye föl csak B. ur az ökrös szekereknél a’ rúd
nak ’s járomnak azon nyomását, mellyel az , az ökör’ 
nyakára hat, ’s azon körülményt, hogy ezen lenyomó
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súly mellett a’ szegény párának nyakszirtén kell az e- 
gész terhet czipelni; ’s meglátja, hogy e’részben is van 
mc'g elég változtatnivaló!

De térjünk a’ kérdés’ lényegesb részére, a’gazda
sági mozgószerszámok közt főleg a’ szekér’ ’s eke’ mű
szerkezetére ; lássuk, vájjon azon állítás: „ha ezeknél 
„a’ mozgató állati erő hátúira is alkalmaztathatnék, több
szörözött erösiker bontakoztatnék é ki általa“? ’s oily 
paradoxon é az, mint B.ur mondja erősségül azon elv sze
rint : egyenlő okok, egyenlő körülmények mellett, egyen
lő sikert szülnek — felhozott példáim olly semmire , 
sőt ellenkezőre mutató hasonlatosságok é, mint azt ne- 
vezgeté ? a’ nélkül hogy ezek’ működése mibenlétüket 
csak hozzávetőleg is érintené. — Mielőtt a’ dolog’ ve
lejéhez szólnék , megjegyzem : én az emeltyűk’ mathe- 
matikai pontjainak mechanikában olly osztályzatát, mil- 
lyet dr Balogh József ur, kiskun, kér. r. physikus köz
szemlére kiál 1 ita , nem ismerek. Kérdi a’ 15dik számú 
Társalkodó’ 60ik lapján felelete’végrésze’5ik sorában: 
„hol tehát abban a’3 mathematikai pont; a’ momentum, 
„pondus, hypomochlion?“ Ugyan kérem igen szépen , a’ 
mechanikában a’ momentum mikor vált mathematical 
ponttá ? hiszen eddig ezen műszó, az erő’ általányos 
eredményét, kitüntet (die absolute Ausgiebigkeit der 
KrafQ a’ súly’ ’s mozgás-sebesség’ összeségét, lejezé k i ; 
a’ mi pedig csak még is különbözik az emeltyű elté
vesztett 3ik mathematikai pontjától, az erőétül? A’ 14- 
diksz. Társalkodót olvasván gyanitám már, hogy az emel
tyűre felelő ur aligha zavarban nincs önmagával, mi
dőn a’ 43ik lapon gőzhajók’ alkata’ isméretérül szóló 
hatalmazványom kéri elő, mondván: ,,Nem tudom, a’ 
gőzhajók’ alkata ismeretében mennyiben vau elbocsátva, 
’s annak mi titkos emeltyűjével bizonyíthat, hanemha a’ 
fő m o m e n t u m r a  megyünk a’ gőzre. Édes dr. ur ! 
én az egész gőzhajói ul csupán az erő’ alkalmaztatása’ 
helyét érintőm, annak alkata’ v a l ó d i  i s m é r e t é r e  
más müértelem ’s járatosság kívántatik , mint a’ mienk, 
akár egyikünké, akár másikunké, vagy mindkettőnké. 
E’ közelebbiek előzőleg (nem előkelőleg) a’ kis kuu. 
mechanikai tannal terhelt nem gőz, de léghajó’ lobogó
jául ; egyszersmind megjegyezvén : hogy midőn ezt kö
vetve az emeltyűvel erősítek, rajta ezen 3 pontot kü
lönböztetem: erő (vis , Kraft), tereh (pondus , Last), tá
masz (hypomochlion , Stütze) pontja. Mosta’ fő kérdés
hez :

3ezor : Emlékezni fog a’ Társalkodónak olvasó kö
zönsége : hogy én a’ már érintett múlt évi G7ik szám
ban ezeket feszegetem: ,,a’ gazdasági szerszámoknál 
,,a’ mozgató erőt nem csupán előrevonólag, de hátul- 
„rul taszitólag (nyomólag, tolólag) ’s e’ kettőt egye
s í tv e  is alkalmazni lehetne.“ Mondám: a’ két utóbbi 
ugyan, mint újdonság, különösnek tetszik , de hisz’ ha 
meggondolja az ember, igy van ez a’ hidas-csolnak- 
evezésnél; még a’ vizek’kényuránál, a’ gőzhajónál is ; 
érintőm: hogy a’ taszító-erőt a‘ szekerek ’s ekék mű
szerkezete miért tűrné el. — Dr. Balogh József ur ezt 
czáfolni akarván — de csak akarván— állításom imígy 
fogá-fel: „V. 3 rendbeli erőt hisz: vonót, taszítót (to
llút) ’s összetettet ’s t. ’s ezen hibás megkülönbözte- 
„tésbül állítja föl hibás theoremáját,“ ’s t. Én 3 rend
beli erőt nem állítottam — tessék megengedni, — mert 
jól tudom: hogy eredetileg az eró csak eg\T, ’s ugyan
azon; épen módosítása (modificatiója) különböző; ha
nem a’ gazdasági szerszámoknál az erő 3féle alkalmaz- 
tathatasát mondám : t. i. előrül-vonólag , hátulról taszi
tólag, ’s a’ kettőt egyesítve; ez pedig más, mint a’ B. 
ur’ elcsavarása. — A’gépelyeknél a’ mozgató erőt álta-

lányosan tekintvén , lehetnek függő terhek, mint az órák
nál; rugonyok, mint a’ zsebóráknál; az emberek ’s álla
tok húzás , vonás , tolás , taszítás ’s taposással működ
nek ; taszít ’s nyom a’ viz’folyama ; nyom az összeszo
rított lég; taszít a’ lőpor, szél, ’s a’ fövő viz’ rúgós 
párája, gőze. Látszik ebbül, hogy körülbelül a’ tapzítás 
játsza müalkalmaztatásuál a’ fő szerepet.

Vályi M ihály .
( rége kővel hetik.')

Egykét észrevétel
É d e s  J á n o s n a k  „Utazás a’ magyar hon’ szebb vi

dékein“ czimü czikkelyére.
Mihi qnidem nulli satis ermliti videntnr, 
quibus nostra ignota simt. C i c e r o

Boldog ember, ki egyszerű ’s köznapi helyzetétől csak 
kis ideig is bucsútvéve továbbhaladhat, ’s régi egyoldalú
ságából veÍKözve fogékony lelke őt oda vezérli, hol az 
értelmi kilejlödés szebbnél szebb, vonzóbbnál vonzóbb 
tárgyakat tüntet kiváncsi szemébe; ellenben mennyivel 
boldogtalanabb az , ki megszokott mindennapiságából 
kifejteni nemcsak nem bir, de, mint a’ pók, szüntelen 
maga körül fonja ernyedező hálóját. — É. urat, úgy 
látszik, nemcsak a’hetvenöt éves apa’, régi jóbarátok’, 
rokonok’ ’s a 't. viszonlátása lievité, hanem heviték még 
azon élet-kellemek ’s gyönyörök i s , mellyek a’ valódi 
utas’ kebelét minden lépten bájolják. Ha utazásunk csak 
elfogult látogatások ’s mellékes tekintetekből ered , úgy 
mi a’haladni akaró emberiségre nézve igen kevés hasz
not ’s tanúságot tüzünk-ki,-------Én legalább azt hi
szem , ’s velem együtt minden rokonkeblü, hogy az 
utazás akkor legüdvösb hatású, midőn nem azt lessük 
egyedül, milly kedvező körülmények közit érhetjük va- 
lahára már el utazásunkra kitűzött kedves helyünket, 
— igen gyakran zúgolódva a’ rósz ut, nagy sár, por, 
hideg, hőség ’s az emberek’ képtelenségei ellen; — 
hanem ha utazásunk közt vizsga szemünkbe ötlött ne
vezetes tárgyakat, ritkaságokat, hibákat, fejletlensége
ket ’s a’ t. ’s a’ t . , híven ’s részrehajiatlanul , miként csak 
tőlünk telhetik , rajzoljuk-le. Vajha minden utazó ha
zánkban illy módon cselekednék, úgy tán előbb tisztul- 
nánk-ki azon megrögzött előítéletekből, mellyek reánk 
nem kevés hanyagságot's hátramaradást árasztanak! — 
,,A’ nagy férfinak izetlen a’ hizelkedés , ’s a’ kicsiny
nek megvesztegeti gyomrát.“

Az idei Társalkodó’ 19d. számát elolvasván, kíván
tam legott valamit toldani É. u i’ útirajzaihoz, sejtve, 
hogy bár Torna’ régiségeit híven kiemelni törekvék. 
azokat adatai’ hiányában teljesíteni — legalább úgy ve
tekszem — pontosan nem tudta. Valóban meglepett E. 
sorainak azon tartalma, hol a’következőket mondja: „Kár, 
„hogy több időviszontagság miatt részint elsikkadt . ré- 
„szint hiányos uradalmi levéltárokból e’ két régi vár’ 
„történeteiről keveset tudhatunk!“ — Ha olvasta volna 
É. az eddig általom ’s mások által is mondottakat, úgy 
nem panaszkodik vala olly szivrehatólag hiányos levél
tárainkra; de jele, hogy a’ kívánt adatokról ekorig ke
veset, v. mitsem hallott. Már csak annyiból is, mivel 
S z á d v á r t  (ez engem igen-igen érdekel, mert vajmi 
sokszor sohajtozom sebhedt kebellel én ott, hol

Szabadon jár ’s üvölt a’ szél 
Az ablakon keresztül,

’S némán komor helyezetben 
Néha csak egy bagoly ül“

hja de mind hiába! — )  mint Tornánk’egyik jelesb ré
giségét a’ legpusztább alakban adta-elő , legyen szabad 
nagyobb felvilágosítás’ okáért néhány adatot arról isme-
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telve előterjesztenem. Szádvár t. i. már a’ 14. század’ 
második felében a’ hatalmas Bubeck Györgyöt, mint di
cső N a g y  L a j o s u n k ’ pohárnokát uralta, mi a’kö- 

/  vetkezőkből világlik-ki: „Megyénk’ Görgő nevű falujá
ban a’ kath. egyház1 szűk falai közt ötödfél század óta 
rejtekben szunnyad egy körülbelöl 7 iábuyi magas, 3 l/a 
lábnyi széles ’s 3/4 lábnyi vastag finom veresmór- 
vány-oszlop, mellyet mintegy húsz év előtt a1 kath. 
lelkész az oltár-előtti föld’ felületéről kiemeltetve a’kis
ded templomnak jobb-oldali falába — örök emlékül —
gondosan berakatott.---------- Az egész oszlopot goth
betűkkel illy sirirás díszíti: ,,hic iacet geifrgius bubeck 
magr tavarnicorm regalium q fecit etruere ccclesiam 
bte uginis frairib heremitis ordnis sei pli pi heremite 
auno dui MCCCLXXÍ. ’s a’ t. ’s a1 1.“ Görgőn tehát 
Bubeck kolostort alapítván, nemzetségi sírboltot is ala
pított, mit szinte a1 darázskőbányászok által ezelőtt né
hány évvel gyakran kivájt régi süvegek, gyűrűk, kar- 
pereczek ’s t. ef. bizonyítnak , mellycket fájdalom a1 tu
datlan nép csekély árért a’ zsidócsaplárosoknál elsik
kasztott. 0  be sok mindent eltipor ’s gázol honunkban
a’ tudatlanság! ------- — Hibás tehát azon vélemény,
hogy Görgőn IV. Bélának volt volna palotája , ’s a’ fu
tás után egy ideig lakhelye is. Miről alább bővebben.— 

Szádvárt, Pelsőczöt és Gombaszeget 1564 a’pár
tos Bubeekek’ várait Mágocsi, az akkori egri főparancs
nok , és Schweudi meghódították. E’ szerint Mágocsi 
Szádvárnak birtokosa sohasem volt, hanem csak hódi
tója. — A’ 16d. század’euyésztével Bubeck-nemzetség 
is végkép elenyészett, Szádvár pedig tán leány-ágra 
szállva Csáki nemzetség’ birtokába került. 1608b. liá- 
kóczy Zsigmond’, mint akkori erdélyi fejedelem’számá
ra ajáudékbérül megvette Bátori G. Szádvárt és Sárost 
Csáki István’ özvegyétől azért, hogy a’ fejdelemségről 
mondjon-le , ki is Bátori’ unszoltára lemondván , vissza
költözött Magyarországba felsővadászi jószágába, hol 
azon esztendőben meghalt, (I. Esm. tárában az R betűt 
Fábri Páltól.) Miután I. Rákóczi György’lázadása For
gács Ádáin által napfényre került, ’s némileg meg is 
gátoltatott, Szádvár tüstint elesett a’ Rákócziak’ kezé
r ő l , ’s azt 1647ben Thurzó nádor Pethe László’birto
kába juttatá. 1656 pedig hihetőleg Bethlen István’köz
bevetésével újólag Csákiak’ kezébe ment Szádvár, kik 
négyen lévén testvérek,— 3 fiú és 1 leány, —a’vár
ban , akori szokás szerint, nagy lakomát ütöttek , mit 
egy a’ lakomára készített, ’s a’ szádvári várból lekerült 
palaczk is híven nyújtott a’ későkornak által. A’ négy
szegű palaczkon — 3 kardos vitéz és 1 pártás szű
zön kívül, még következő betűk is olvashatók: A : B :  
K: M: C:  WB 1656 , mellyékből e’ felköszöntő-vers 
folyhat: „Áldás, Békesség, Kedv Magyarnak, Csen
desség! Vivat Betlen!“ (I. az 1838. H. Mul. I. é. 12d. 
sz.) Utóbb a’ török duláskor Szádvár sokat kiállott, az 
alattalevö Szögliget faluval együtt; sőt ez utóbbi a’ 
török-járom alatt nyögvén az egri basának adózott, mit 
az 1669ki alkulevél hitelesen bizonyít * *).

*) Ezen a-kuíevél szórulszóra ’s betüszerint így hangzik: „Mi 
végh Egervárában lakó IVIemhetAga és Haszanbek Szög
liget Falunak bizonios Török urai Agjuk tutara minde
neknek az kiknek illik és levelünknek. Rendiben Bogi mi 
megh alkuttunk jámborul Szőgligetcn lakó porkoláb Fiaival 
-J-) Gőrgei Imre és Adámvall illen formán Bogi ök énne
kem Adnak égi esztendőben égi vegh karasia posztot és 
égi közönsegés nusztot másik esztendőben égi vegh kes-

t )  Jől meg- jeiryez/.e K nr , maga az apa Szádváriján lakván , o tt  porkoláb 
volt; mert Szögiig t már akkor Szádvárboz tartozott , valamint most 
is hozzá tartozik, kivevén azon részt, mellyet Görgei hűbérül nyerhe
tett azon időben!— R.IH.

Továbbá ream nézve igen furcsának tetszék többi 
közt az is , hogy E. a’ tőszomszédságomban festőile«- 
emelkedő hegyet „Ostromos“ „Esztromos“-nak akarja 
erőnek-erejével keresztelni, ezen két diák szóbul: m o ns 
e x t r e m  us következtetvén azt. Hogyan? tán már a’ 
romaiak’ idejében e’ hegy nevezetes leven, a’ szélső ro
mai gyarmatok, tövében feküdtek? Hogy valaha itt ro
maiak laktak, arról épen semmi nyom sincs; hisz Ptolo- 
maeus sem tesz tán arról említést ? „Koránsem elegen
dők ugyan egyes pénzek, magán-véve, azon következte
tés’ alapítására, hogy fellelésük’helyén régente mara
dós telepitvény találtatott; elszórásuk véletlenül vao-y 
táborozásközbeu is történhetvén ; de mihelyt több egy
másután országlott császár’ számos pénze jő elő vala- 
melly táján, akkor mintegy bizonyosnak vehetni, a’ romai
aknak azon helyen nemcsakideigleni mulatásukot, hanem 
tartós megtelepedésüket is.“ Czech János. (1. a’ m. t. 
társaság’ Évkönyvét í. köt. 3 18. I.) — Tán azt felejti 
vala É . , hogy a’ mondott hegy sok o s t r o m  ’s csatá
nak lehetett szomorú tanúja azon időben, midőn majd 
a’ királyiak, majd a’ törökök, ’s pártosok szállták-meg 
’s dúlták Szádvárt, mit maga E. is mond útirajzai közt 
a’ szendrei basa’, ’skuruezok’ háborgatásiról. Mit szin
te a’ mult 1838. évben a’ bányászok által kiásatott em
berkoponyák ’s csontok világosan tanúsíthatnak. De hol 
is járt többet a’ tatárok’, hussiták’, törökök’ ’s belpárto- 
sok’ öldöklő tábora, ha nem felső Magyarországban, ’s 
főleg Tornában, hol a’ több intőidre futó mészkő-he
gyek védgát gyanánt szolgáltak akkor, midőn a’ vér
szomjas hajdankor’ súlyos kardja ’s buzogánya szünte
len vértől párolgott! —

Az I241dik gyászos cv nemde Torna megye’szom
szédságában vette eredetét Muhinál, hol t. i. a’ Sajó’ 
partján IV". Béla királyunk a’ mongolok’ vad csordája 
ellen hevesen küzdött, azonban a’legiszonyúbb erőkö- 
dések sem valónak képesek a’ csata’ szerencsés kime
netelét eszközleni. Akkor volt az, midőn a’ mindenétől 
megfosztatott szerencsétlen király András’ (Ivánka kir. 
lovászmester’ fia) lován (olv. IV. Béla ajándéklevelét 
1256. *')) menekhetett meg a’ rettentő tatár’ dühétől, 
magát nem Görgőn, v. a’ szádelöi szlrtvölgybe, hanem 
a’ rengeteg erdőség közt épen útjában esett sziliczei 
barlangba rejtvén, (1. Magyarország’rövid földleírása 
54. 1.) hol is tán csak egy két nap 's éjjel a’ legsu- 
lyosb aggodalmak ’s keserűségek közt tengve , miután 
nyomozó üldözőitől semmikép menekedni nem bírt, Tu- 
rócz megye’ járatlan bérczei közt Zn i ó  várába tért, 
(1. Magyarország röv. földleírása 26. 1.) honnan szinte 
megfutamodva végkép eltűnt legázolt hazájából, ’s 
Németországba irainlott, később pedig az ádriai tenger’

kenj Remek postot és Ugian kösönseges nusztot az mel
lett mys Fogadónk ő nekik emberségünkre és igaz Török 
Bitünkre bogi és én felül megh irt Alkuvasunkat migh élőnk 
és az mi Gérmekink is sem feliebb sem Alab ném verjük 
süt Arra is kütelezeük mi magunkat sem uyvari szekér 
birt (azaz: a’ lerontott várak’ ujolagi felépítéséhez őket 
nem terelik) sém sémi nemű Adózást sem aikuvassunk ki
viül Raitok ném veszünk s nem is kívánunk és'mind lovas 
és gialok vitézek elléu megoltalmazzuk Ezen végzésünk 
volt az Niaradi Tőrük ur Aly Ispaya élőtt és Rosnaj em
ber pogány István élőt Az melinek nagyob bisonjsagara 
Agjuk magunk Pecsetevel megh érössitett Úri Címeres le
velünkéit Anno 1669 die 22 Juny.“

*) Cum enim, nobis et nostris ut credimus ex divina ultione 
gravis instaret persecutio Tartarorum et equusnoster cui 
insidebamus ilia trälleret quasi fessus; idem Andreas ex 
speciali fidelitatis ardore, quantum in ipso erat, nostram 
suae praeponens saluti, cquum quem habebat agilem, et 
velocem, nobis tradidit libera voluntate ’s a t.
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szigeteire sietett, hol mindaddig találta nyugalmát, mig 
a’ dühös tatár-khán’ halála után visszatérhetett a’ szét- 
dult hazába. — Hogy a’ sziliczei barlang volt hihető
leg első menedékhelye a’ megfutamodott szerencsétlen 
Bélának , annyibul is gyaníthatni , mert a’barlangtól dél
nek , v. inkább keletnek néhány száz lépésnyi távolság
ra egy kút van , mellyetjelenleg is „ki rá  Iy- k ut“-nak 
nevez az ittlakó köznép. — Ott van most az enyé
szet’ keserves bús jelével azon kút, melly két da
rab korhadt kávával környezve, valaha egy dicső ki
rály’ epedö szomját volt képes oltani! — Gyakran 
a’ kondás, és ökrész fütyörészve tereli oda a’ napnak 
heve elől marháját, hol egykor a’ szétvert magjainak 
keserű könnyei hulltak! — A’ soha be nem hegedhe
tő kutforrás — néha-néha, hó- és záporpatakkal ve
gyülve , csupán egy rozzant malmot birt e’korig bús 
kotyogásra indítani!! — — Végre a’ tornai halastó’ 
gyönyörűségét elhallgatva , kénytelen vagyok a’ meleg
fürdőre térni, nehogy a’ nyájas olvasó, buzgó hiedelmé
től izgatva, valamikor sorvasztó betegségében még a’ 
tornai fürdéshez folyamodjék ; mert a’ tornai fürdővíz 
nem természeti meleg ám , mint a’ budai, vagy Mehádiá- 
ban a’ herkuleszi ’s a’ t., hanem a’ fürdésre szánt ha
lastó-vizet 2—3 akÓ8 üstben, szabad ég alatt fölme- 
legitve, egy facsatornáu bocsátja az ügyetlen fürdös 
annak idejében az igen gyéren látogatott fürdő-kádak
ba , mellyeket deszkaház re jt .— Valóban azt kell hin
nünk , hogy E. életében kevés halastavat ’s fürdőt látott, 
mit róla teljességgel fel nem tehetünk! Suum cuique.

Ennyivel kívántain E. ur’ szivreható panaszát eny
híteni; adja isten, hogy mások, kiket a’ dolog szinte il
let , többel enyhítsék. Ruchieti Miklós.

E l e g y t á r .
( U s z ó - s z i g e t . j  A’ wladimiri orosz újság Gaw- 

riloff P. urnák tudósítását közli egy uszó-szigetröl, melly 
a ’wladimiri kormány-kerületben Oroszországban az úgy
nevezett „tehén-tavon“ létezik. E’ sziget egy 5 —6 di- 
sätine v. is 9— 12 bécsi holduyi rendetlen földterüle
tet képez , melly meglehetős magas és vastag fényük
kel van borítva. Igen erős szél’ idején a’ sziget helyé
ből kimozdul ’s a'tó’ egyik oldalárul a’ másikra hajtatik 
„Múlt nyáron — úgymond Gawriloff úr — e’ sziget, 
tavasz’ kezdetétől fogva júliusig, háromszer úszott kö
rül , ’s midőn a’ tavat megpillantani, a’ sziget annak 
délnyugati oldalán állott, némellykor 2—3 ,  ollykor is
mét 20—30 sőt több öluyi távulságra a’ parttól. A’ pa
rasztok a’ szigeten mohot szoktak gyűjtögetni házaik’ 
építésére, ’s moh-bogyókat, mellyek itt nagy mennyi
ségben teremnek. Nyáron az ezen szigeten-sétálás leg
nagyobb vigyázatot kíván , mert a’ fák között helyeu- 
kint söppedékek vaunak , hol könnyen leszakadható. Ila 
a’ mohszedő hosszú póznával ellátva nincs , mellyel ma
gát szükség-esetben fentarthassa , úgy halála elkerül- 
hetlen. Néhanéha itt igen mulattató jelenesek is vannak, 
ha t. i. a’ sziget hirtelen mozgásba jő ’s a’ moh-szedők
nek nem marad idejük a’ partra juthatni. Mindazáltal ez 
egész jelenet rendszerint csak rettegéssel’s jajveszék- 
léssel végződik, kivált ha asszonyok vaunak a’ szige
ten. Az e’ szigeten tenyésző fák erősek és szilárdak 
ugyan , de nem olly magasok "s vastagok , mint mellyek 
a’ tó-körülti száraz partvidéken nőnek.“

(0  r i á s i h a L) Folyó-évi február hónap’ vége felé 
egy az adriai tengeren, Civita-nova mellett, fogott 
iszonyú-nagyságú ’s közel 30 mázsás hal hozaték Ro

mába. Metara professor, az egészségre ügyelő tanács' 
főorvosa, az állatnak megfőzött húsát vizsgálat alá ve- 
vén, oda nyilatkozott, hogy' e’ hal’ húsa részint uyer- 
seség-hijány , részint erős hugyanysós-szaga miatt nem 
ennivaló. 0  szentsége a’ pápa a’ hal’ árát Metara pro- 
fessornak kifizetteté ’s imígyr a’romai egyetem’ számára 
megvásárolta. E’ hal a’ porczosállatok’ osztályába tar
tozik , mellyek éltökbeu folyvást nőnek , mivel a’ 
váz, melly a’ test’ növésének alapzatát képezi, uálok 
tökéletesen sohasem válik szilárd csonttá, hanem mindig 
lágy, rugalmas , átlátszó és kocsouyásnemü marad. Ezen 
tengeri szörny’ fogai hasoulitának a’ hires tengeri ku
tyáéihoz, melly állat legvadabb ’s legfaláukabb a’squa- 
lus-fajok közt; ’s nem egyszer történt már, hogy e’ 
rém-állatok az embereket eluyelték vagy összcmarczau- 
golták. (W. Z.)

CU j n e m ű  t e n g e r i - i s k o l a )  Lukas, íranczia 
kapitány, kissé kalandos terv szerint egyr hajón tenge
ri-iskolát készül alapítani 's vele a’ világot körülutazui. 
O azon fiatal embereknek, kik őt bizodalmukra méltat
ják ’s magukat vezérlete alatt a’ tengerészet- ’s keres
kedésben kiképezni hajlandók, ígéri, hogy mindig a’ 
helyszínén adand leghaszuosb oktatásokat, ’s iinígy a’ 
leggyakorlatibb utonmódon , millyet csak képzelhetni, 
avatja őket a’ csillagászat-, hajózás-, kereskedés-, 
és földleírás-tudományba. R o  s a m e l  tengerügy-miuis- 
ter a’ vállalkozóhoz egy sajátkezével irt barátságos le
velet bocsátott, ’s neki a’kért ajánlóleveleket a’ külön
féle franczia követségekhez azon révhelyekeu , mellye
ket az utazó tengeri-iskola meglátogataud, megadni 
ígérte. (Adl.)

( G y ó g y s z e r  á  v iz - i s  z o u y  e l l e n . )  Dr. A s • 
ni u s , pract. orvos Pommerauiábau, jelenti, hogy a’ Stolp 
városban lakó T h ö m e r  nemzetség, ember-emlékezet 
óta, a’ víziszony ellen bizonyos gyógyszerrel bir, melly 
— mennyire tudva vau — még mindeukor használt. 
Thömer városkamarás közié vele e’ gyógyszer’ titkát, 
melly abbul á ll : hogy az alább leirt porbul három nap 
egymás után reggel meleg sörben három késhegyrgyel a’ 
betegnek adassék-be, ’s azután várni kell, mig a’ test 
izzaadásba jő. „ R e c i p e :  Lap. cancror. ppt. Pulv. 
rád. Gént. rubr. aa. 2 Dr. Bol. rubr. 1 Dr. Gummi Myrr- 
hae üjj Dr.“

Spanyolországban jelenleg 91 (k i l  e n e z v e n -  
egy!)exininister van, kik VII. Ferdinand király halála óta 
egymást felváltva kormánytagjaivá lettek ’s ismét lelép
tek. Mindegyik most e’ ministerek közül 30,000 real- 
nyi nyugpénzt húz; összesen tehát 2,730,000 reált 
éveukint — olly országban, hol folyvást legszilajabb pol
gári viharok uralkodnak, — pénz pedig nincs !

A’ „ C o u r r i e r  de  L y o n “ czímü hírlap szerint 
bizonyos szegény' napszámos egy, Levautéból érkezett 
fatörzsökben nagy gyémántra talált, melly 150,000 
frankra becsülteték ; e’ drágakő , ugylátszik , egy külö
nösen e’ végre metszett nyíláson rejteték a’ fába, mi
dőn ez még csak 5 v. 6 esztendős volt. ’S mivel a’ fa, 
gyürüji után Ítélve, már mintegy 3 5 - 3 6  esztendős le
hetett, tehát e’ nagybecsű kincs közel huszonöt évig 
veszteglett észrevétlenül titkos rejtekhelyén.

R e j t e t t s z ó .
Árt erszényednek, használ árvízkor egészem ,

Csapd-le fejem’ ’s lábam’: férfi nevére akadsz.
B e r e t k a  J ó z s e f .

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-Károlyf úri utczaOlSÍ.
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Beszéd,
mellyel E s t e r h á z y  P á l  hg, londoni nagykövet’sa’t., 
mint Soprouy vármegye’ örökös és vak főispánja a’ 
Soprony-megyei legközelebb tartatott közgyűlést meg- 

nyitá.
„T. Karok és Rendek ! Ámbár fels. Urunk’ bizodal

ma és parancsolatja időiül időre megkívánja távul 1 éte— 
met, de azért e’ us Vármegyének, mellynek kormány
zását az isteni gondviselés és királyunk’kegyelme reáin 
bízni méltóztatott, javát ’s boldogságát soha szemein 
elől nem vesztéin-el ; sőt szüntelen szivemen hordozom.
— Azon belső meggyőződés , hogy ezen ns vármegyé
nek minden-rendű lakosi’s kiválíképen tisztviselöji , tá- 
vullétemben is kötelességeiket lélekisraéretesen teljesí
tik, megnyugtatásomra szolgál, hogy a’ közjó távullé- 
tem miatt fogyatkozást nem szenved. — Másfelől ele
venen érzem, hogy kötelességemben áll, midőn a’kö
rülmények engedik, személyes jelenlétein ’s munkálko
dásommal a’ Vormányviselés’ terhében résztvenui; ’s 
azért valóságos örömmel siettem a’ ns Vármegye’ keb
lébe , minthogy a’ közelítő tisztujitó-széktartás is meg
kívánja különös figyelmemet. — Erre tekintve, ámbár 
a' törvény által kiszabott tisztujitószék’ határideje csak 
május’ Okával lépne-be, ’s ámbár annak siető megtar
tására a’ közjó’ előmozdításában buzgó tisztikar okot nem 
adna : mivel miudazáltal a’ status’ ügyeiben követségi 
állásomra legfensöbb parancsnál fogva már jövő hónap
ban el kell utazuom, illy helyzetemben törvéuyinkhez 
buzgó ragaszkodásból a’ tisztujitószék-tartást, jövő ápri
lis’ lökére, melly elmeuetemet kevés nappal előzi- meg, 
határozom. Megtartása’ helyének elhatározásában a’ t. 
KK. ésRít. tetszését kész vagyok teljesíteni. Boldog eml. 
eleim magyarszivü vendégszeretetét követvén, kik illy 
nemesi ünnepléseket ősi váraikban tartani szerencsé
sek valának , a’ t. KK. és. RRket, kik irántam szives in
dulatoknak már két Ízben próbáját adták , ez alkalom 
mal is Kismartonban mint kedves vendégiinet szívesen 
fogadom. Előkészületek kiválhatván e’ lisztujitószékhez ,
u. m. : a’ nemesség’ összeiratása és a’ rendszabályok’ 
megállapítása, az elsőt a’ szolgabiró urak, a’ másikat 
pedig egy választmány által kiváunám teljesíttetui. E’ 
választmányhoz első alispán nr’ elölülése alatt: gróf 
Széchenyi Lajos ő exc., gr. Zichy Miklós, gr. Feste
tics Vincze , Jankovics Izidor kamrás , Inkey Imre kam
rás , Nagy Pál, Nagy Sándor, Bezerédy Pál, Konko
ly! László, Fiáth János, Niczky Sándor tbiró , Rohou- 
cr.y Jgnácz főjegyző, Káldy József, Kulcsár József 
főbíró , és Lampert Imre főügyész urakat uevezem-ki. 
Ez érdemes választmány rnegbirálás és helybenhagyás 
végett ezen munkálkodását, a’ járásbeli szolgabiró uu.. 
pedig a’ nemesség’ összeírását április’ 8án első alispán 
ur’ elnöksége alatt tartandó közgyűlésre befogják adni.
— Mint Soprony-vmegyei birtokos szent kötelességem
nek tartom, a’megye’ oltárára egy csekély, de szives 
áldozatot a’ szükülködők’ számára letenni. Értésemre 
esett, hogy a’ vármegye’ katonái ’s egyéb szolgái, ha 
öregség vagy betegség’ következésében többé nem szol

*) E’ beszédet a’ benne foglalt ’s Jelenkorunkban röviden 
már érintett emberiségi szép ajánlatok miatt is közlésre 
igen méltónak tartjuk. A’ S z e r t .

gálhatnak, minden vigasztalás nélkül szoktak elbocsát
tatni. Hogy ezután hosszas és hív szolgálatjok , melly— 
ről a vármeg) e tisztviselöji fognak bizonyságot adni, 
jutalom nélkül ne maradjon, ke7t ezer pengő forintbul 
álló alapítványt állítok ezennel, úgy, hogy ennek ka
matjából legalább két megaggott hű szolgának hat kraj
c á r  pengőpénzben jusson naponkint. Az is értésemre 
esett, hogy a’ nyomorult megtébolyodtak, minthogy 
számokra felfogadóhely nincs , és szabadon sem ereszt
hetni őket legnagyobb veszély nélkül, a’ varmegye’ 
tömlöczeiben tartatnak , hol sikerrel nem is g3r ógy it tat- 
halnak ; ezek’ számára addig is, mig országos intézet 
nem létesül, Kismartonban az irgalmas barátoknál há
rom helyet alkotok. — Soprouy’ városában a’ kisdedo- 
vó intézet’ fölsegélésére 300 p. forintot ajánlok. — 
Dolgoztató intézet is szükséges volna a’ rabok’ számára ; 
de minthogy az erre megkivántatott felillitási és felvi- 
gyázási költségek , egyes vármegyéknél a’ rabok’ szá
mával aráuyzatbau nem volnának, azt kívánnám köve
teink által az országgyűlésen eszközöltetni , hogy az 
ország’ minden kerületében illy dologházak létesüljenek, 
’s én annak idejében a’ költségekhez igen örömest fo
gok járulni.“

O r v o s g a z d a s á g i  é s z r e v é t e le i*  
az ásványvizeid iky tjében.

Csehország’ négy legnevezetesb gyógyhelyein , 
t. i. Karlsbad, Marienbad, Franzbadbau ’s Teplitzeu 
I835ben 6892 család volt jelen (család, jólértsük, 
nem egyes személy). Már egyegy családra 150 pen
gő forintot számítván (mi valóban igen kevés, mert, 
a’ mint tudjuk, e’ fürdőhelyeken számos cselédséggel 
’s kocsi szolgálattal ellátott gazdag urak jelenuek-meg, 
kik e’ helyeken sok gyármüvet ’s fényüzési czikket vá- 
sárlanak össze) a’ nevezett 4 fürdőhelyen az említett 
évben 1,033,800 p. forint költetett el. Bilin-ről , Ma
rien- és Franzbadból ugyanezen évben 590,000 pa- 
laczknyi ásványvíz küldetett szélivel, mellyért, palaczk- 
ját 6 p. krajczárral számítván , 59,000 peng. forint e- 
sik; összesen tehát 1,033,800-1-59,000= 1,092,800. 
— Ezen összeséghez azon uemcsekély summát toldván, 
melly Csehország’ kisebb fürdőhelyein költetik-el, és 
mi a’ nagy mennyiségben eladott keserű vizekért, ke
serű és karlsbadi sóért bejö , könnyű általlátni, hogy 
Csehországnak évenkint ásványvizei 1,200,000 pengő,
v. is három millió váltó forintot jövedelmeznek. —

De fordítsuk most már kissé szemeinket e’ részről 
hazánkra. Azt ugyan nem tagadhatjuk, hogy Magyar- 
és Erdélyország luganyos glaubersót magnkban-foglaló 
hövizekkel (alkalinische Claubersalz-therme) nem bír
nak , mert a' világszerte isméretes Karlsbad nem léte
zik bennök , de minden más — mondom minden más — 
ásványvízben a’ két ország olly gazdag, hogy hozzá
juk képest Csehországot szegény országosának mond
hatjuk. Hogy ezen állításom nem túlságos , bebizonyítá
sára országaink’ legnevezetesb gyógyvizei közül csak 
néhányat akarok megemlíteni: 1) Hő v i z e k  (ther
mae): a budai, mehádiai, treucsényi, pöstyéui, szlia- 
csi, vichnyei, szkleuói, stubnyai, bajmóczi, harkányi, 
nagyváradi, lúcskyi, toplikai, topuskoi; ’s ezek mind 
az elsőrendű hővizek közé tartoznak. — 2) 8 ó- e s 
v a s t a r t a l m ú  s a v a n y ú v i z  ek.: a’ füredi, medo—



114

kisi, u g o d i ; — és a’ Iuganyos vastartalmuak (alka- 
lisch-eiseuhältige): a’ bártfai, újlublyól, ránki, parádi, 
szalatnyai, kobolopolyánai, suliguli, szaplonczai, rá- 
ros-mulyádi, szuliui, baczuchi, borszéki, Somlyói, bo- 
doki , dorobháti, jakabfalvai, szentgyörgyi; olly kincsek, 
mellyeknél e’ nemben nagyobb ’s nevezetesbeket egész 
Európa sem mutathat. — 3) K e s e r ű  v i z e k :  az esz
tergami , biai, nagyharsányi, kisczégi és ölyvesi; ezek 
nemcsak reánkuézvc tehetnének minden külföldi kese- 
rüvizet nélkülezhetővé, hanem még- a’ szomszédtarto
mányokban nem csekély kereskedési czikké is válhat
nának. — 4) S ó v i z e k :  a’ sóvári, alsósebesi, szob- 
ránczi, szalatnai, kosztrinai, szoljai , szólyvai, feisó- 
bajomi és még'más 125, Erdélyben; mindezek ugyan
annyi igen hathatós sósfürdőkké válhatnának. — 5} 
l b o l ó s -  v i z e k  (.Jodwässer}: a1 czigelkai (maga 
nemében a’ világon leghathatósb) , a' dubovai, niklovai, 
polhorai, k's-sármási, szitás-keresztúri; hathatósságuk
ra nézve minden más némethonit felülmúlnak. — G) 
T i m s ó s - v a  s g á l i c z o s  v i z e k :  a’ parádi, rónyai, 
mogyorósi, erdőbényei, borostyánkői, zováuyi; ezek 
az erőtlenségen ’s tompaságon alapuló bajokban leghat- 
hatósbak lehetnének. — 7} S z é k s ó - és s a 1 i t r o m- 
t a r t a l m ú  v i z e i  Magyarországnak ollyanok vannak , 
mellyekhez hasonlókat Európában egy ország sem mu
tathat, — még pedig számithatlau mennyiségben elter
jedve mind tavakban mind mocsárokban. E’ kéírcudüviz, 
mind orvosi, mind oecouom.-technikai tekintetben kel
lőleghasználtatva, sokkal több hasznot hajthatna , mint 
eddig. — Es még országinknak a’ természet’ mindezen 
kincse csak parányi péuzhasznot hajt, holott azon pénz
mennyiség, mellyet a’ külföldi fürdőkben elköltőnk ’s 
inelly a’ hozzánk külföldről beszállított ásványvizekért 
kifoly, e’ kutforrásból eredő hasznainkat sokkal felül
múlja. — Ezen cllenaráuy ’s részint tevőleges részint 
tagadólagos pénzveszteség’ okát nemannyira vizeink’ 
vegy-orvosi (chemico-medicai) valóban nemcsekély költ
ség- ’s fáradságba kerülő megvizsgálásának ’s leírásá
nak hiányában , miut inkább a’ közönségesen külföldön 
kapható, nálunk pedig még jobbadán hijányzó, kényel
mes lakás, bútor, ’s más életszükségek’ fogyatkozásá
ban találjuk. — Vaiha ásványvizeink’ birtokosai a’ kí
vánt kényelmekre szükséges költségeket ne kímélnék, 
’s vajha tett költségeik’ gyümölcseinek megérését be
várni tudnák! ’s vajha illyneinü vállalkozásik’ alkalmakor 
értelmes tapasztalt orvosaktul tanácsot kérnének ’s azt 
követnék! úgy majd az állhatatosság és türelem ki- 
víuá a’ győzödelmet, ’s a’ nem vaksors, hanem ész-ok 
által vezetett remény haszonnal fizetne.

F og n i  o L a jo s  ,
(Lásd Orvosi-tár’ f. évi 13. számát.)

■ V é le s s a é s iy -v n á g - o s iá a s  
«  gazdasági szerszásnoliat m ozgató  
érövü l ; {eg g szer s m ind vá la sz  tlr. Ma- 

logh J ózse f  úrhoz )
(Vége.)

Midőn én a’ gazdasági szerszámok fölött elinélke- 
dém, 3 dolgot kelle szem előtt tartanom: 1) az ezen szer
számokra fordított erő’természetét ; 2) az erő’ ellenében 
tett akadályt vagy terhet; 3) az erő ’s akadály’össze
kötő pontját.— Mi az elsőt illeti: a.) Tudjuk, hogy a’ 
gazdasági szerszámokhoz állati erő fordíttatik; ezen 
erő az állati test’ mozgásbajötte által nyiiványul, ezen 
mozgás’ eredménye a’ test’ felső része’ súlyának elöre- 
taszittatása a' test’ alsó részének miiszerkezete (mecha-

nismusa) által. Iránya tehát előfelé tart ( e z t , úgy hiszem, 
nem tagadja B. u r , mert ex professo tudnia kell); in
nen következik: ha az állatot terhelik, nem tesznek 
egyebet, mint természeti terhét szaporítják; tudom azon
ban számtalan próbatétbül , melly eddig az emberi ’s 
állati erő körül történt: hogy egy lónak hordozó v. czipe- 
lő ereje 144. fontnál feljebb adg halad , — nem gépe
ljen értve ezt— mikor megterhelve hatszor annju’t viszen 
e l ; sőt az angolok molnárlovukra közeli távolságra 9 10. 
lontnyit felraknak. Ezen 2. rendbeli erőn felül még egy 
3kat is láttam, t. i. a’ b e ü t k ö z ö t ,  a’ s ú l y t  m a g a  
e l ő t t  t a s z í t ó t, ’s hogy a’ czipelőnél — kivált gazda
sági szerszámoknál — hatósbnak kell lennie, a’uagy Kew- 
ton (priucipia philosophiae naturális) felállított, meg
mutatott ’s eddig kétségbe sem hozott mechanikai moz
gás’ hármas alaptörvénye’ egyikéből t. i. ,,a’ mozgás 
„ á  reáható egygyes vagy sokszorozott erő’ viszonyaiul ’s 
,,irányaiul függ“, következtetem. Ezt meggondolva, úgy 
é Dr. ur, az általa „paradoxonnak“ állított ’s megmu
tatva ,,igazán nevezetes újságnak“ vélt taszító erő — 
taszításra alkalmazott— uagyobb hatású lehet az állatok
nál is, mint a’ ez pelő ? — b.) Mi a’ gazdasági szer
számok körül előforduló súlyt ’s terhet érdekli: A’67- 
ik számban nemcsak a’ szekér hanem eke iránti néze
teim’ — magát a’ súlyt tekintve — kifejtéin; mellőzvén 
az egyes részekre tehető észrevételeket; jelenleg is
métlem: valamint a’ teherszállításnál, úgy a’ szántás
nál is az erő’ azon alkalmazását látom sikeresbnek , 
mellj’ az ezek körül előjövő akadályok' legyőzésére (a ’ 
szekérnél a’ természeti lenyomó súly, a’ tengely, ke
rék-agy, talp ’s tér közt eredt súrlódás; az ekéuél : 
földösszeállás , ekevas- szelés , kormánydeszka-döutés 
’s t.) természeténél fogva legalkalrnatosb. — Hogy 
pedig a’ taszítás hatósabb, következtetem, lör: Az álla
ti mozgásbul előfelé terjeszkedő erő’ iránjábul. ’S ezt 
különösen az ekékre nézve kérem figyelembe vétetni ; 
— minthogy dr. B. ur, felelete’ végén a' gyalu ’s eke köz
ti működés’ azonosságát akarván czáfolui, észre sem 
vévé , midőn a’ gyalu’ vastagabb sziácsozását a’ mun
kás’ féltest - súlya’ (ezen súly valamivel nagyobb lesz) 
nyomásának tulajdonítja; hogy épen az éu okommal bi
zonyít. 2or: A’ szekér’ miiszerkezetébül. Ae feledjük, 
a’ kerék’ theoriája már régóta az emeltyűre van átvive, 
’s többé nem egyszerű műrésznek tekintetik ’s innen 
éu is emeltyűnek tekintem. — Most már keressük a’ 
szekérnek mint mozguuynak factorait. Támasz van 
kettő: a’ 2 tengely (vagy is helyesbben 4) a’ terh eze
ken ’s középeit fekszik a’ 2 oldaliul befoglaltatva, melly 
szinte terhet nevel. Emeltyű a’keréktalp ’s ezen van a’ 
3 főpont. Legyőzendő akadály: a’ terh természeti sú
lya; támasz ’s emeltyű, — emeltyű ’s föld’ felülege 
közt eredt súrlódás. Erő: az állati mozgásbul eredt 
közlemény. — Ezt tekintve c) A’ támasz ’s teher’pont
jai a’ keréktalpon, mint emeltyűn, a’ tengely’s talp kö
zéj) átmérője fűggő-irányában(l)iametral-perpendiculari- 
tiit) fekszik; az erő a’marha’ mozgása irányával ellen
kezőleg, fonákul a’ kerék’ innenső felére hat. — He, hogy 
a’ fő feltételt, t. i. a’mozgó erő’ eredményét világosab
ban képzelhessük: váiaszszuk-el a’ szekeret kerekeitől, 
magától a’ tulajdonképeni emeltyűtől, úgy hogy a’ tá
masz (a’ tengely) a’ sulylyal együtt közvetlenül a’föl
dön fekügyék. Most az emeltyűvel próbáljunk mozgást 
állitui elő. Két ember az első tengely alá 2 oldalrul alá
veti az emeltyűt mint támasz alá, emel, ’s a’ mozgás 
nemhogy előfelé történnék, de az emelők irányában a’ 
iádtól elfelé; mit lesznek? egjrcnes szögletre az emel
tyű’végét behajtják, péld. o. egy lábuyira , a’ meghajtott
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darabka részt a’ tengely alá taszítják, ’s feszítik ma
gok felé, ’s iine a’ mozdulás elíifelé történik; ha pedig 
azon behajtás nern egyenes szögletet formál, hanem göm
bül) (un kanyarul: a’ mozdulás már nagyobb hatással tör- 
téuik. — Nem ez é az elölhuzva mozgásba hozott kerék’ 
működése’ thcoriája ? hanem ez? tessék Dr. urnák fel
világosítani. Most a’ két ember hátulról a’ túlsó tengely 
alá veti az emeltyűt, mi könnyen’s mi kisebb erö-feszi- 
téssel mozdul a’ terh előre ? és ez meg a’ hátul- taszí
tás’ v. tolás’ paradoxon theoriája. — Miután láttam, hogy 
az emeltyű az első esetben feszitőleg , az utóbbiban ta- 
szitólag munkál , akkor jövők azon gondolatra : hogy a’ 
szekereknél a’ kerék’ körét 2 görbe emeltyűre oszszam.

Ezekből a’ hely’ szűke miatt csak szűkén előhoz
hatott ok.ikbu! láthatja Felelő ur , hogy a’ kerék’ hátulsó 
része’ mint az elsővel elleumunkálatu görbe emeltyű’ 
munkásságba-hozatalára nézve nem lenne felesleg egy 
háta mögé alkalmazott erő’; ’s ebbül , nagyon szikár 
okoskodás szerint következtethető „hogy a’ kerék’ há- 
,,túlsó fele, ha azt nem tolják, tőle elmaradna“ melly 
épen ollyau, mint az egyszeri földforgásán kétkedőnek 
azon ellenvetése: ha a’ föld forog, miért nem hajítja őt el?
— miért bizony!

Mi illeti múltkor erősségül felhozott példázgatási- 
m at: állításommal nem épen oily ellenzésben állnak azok, 
mint tán felelő ur gondolja. Mondám: a’ vizgépelyek- 
uél is az erönyomólag alkalmaztalik, igy a’ hidasnál, 
igy a’ csolnakozásnál. A’ nélkül, hogy a’ működő erő’ 
hatását keresgélni próbálta volna, hosszadalmasan azt 
feleli: „Hisz a’ hidasoknál az evező épen elől van“ 
„De meghátulrul más theorián evedze a’lapát“ ’s t. — 
a’ feljebbi sorokban: „azt kellett volna megmutatni, 
„hogy a’ réveknél a’ hajó taszítva halad.“ Hogy a’ hi
dasoknál haladás-közben — hol 2 övező dolgozik — 
az evező elől-legyen akár Kis-Kunságban akár a’ Jász
ságban — kereken kimondom — olly mechanikai lehe
tetlenség, mintaszer 2 = 5 . A’ dolgot talán azzal tet
szett összezavarni: hogy a’hidas' evedzője parthozköt- 
ve a' part’ közelében, igy elöl van. Ez igaz , de átkelés- 
közben mulhatlanul hátul kell annak dolgoznia, külön
ben nincs emberi erő, hogy azt folyamon átverhesse; 
nem azért pedig, mintha az evezés elől máskép történ
nék, mint hátul: hanem a’ tehernek, t. i. a’ hidasnak, 
csolnakuak, ladiknak s t. a' támasz 's érő előtt kell 
lennie, hogy a’ nagy akadályt a’ viz’ lefelé sodrását's 
a’ természeti lenyomó súlyt elötaszítással legyőzhesse.
— — Ha a’ réveknél: az evező az emeltyű ; — támasz 
a’ víz’ tömege (nem a’hidas’ oldala, hol az evező mo
zog), mellybe az evező megveti magát; a’ terh a’ sze
kerekkel megterhelt rév — melly az evező 2 karján 
fekszik, sőt egy kis rész az evező’ alkalmazhatása mi
att hátramarad ’s ennek az elejével közlött erőtől kell 
czipeltetnie? Ezeket meggondolva, a’ többi magátul kö
vetkezik akár toll-számoláson , akár tettleg tessék a’ 
valóságot fürkészni. Azt mondja felelő u r : „a1 taligát 
„az ember most tolja maga előtt, majd megfordítva há- 
„tat vet a’ taligának ’s húzza azt maga uián, ’s karja 
„mindegyik esetben hátrafelé tartatik“ ? — Nem az 
itt a’ kérdés: hátra vagy előlelé tartatik é a’ kar; ha
nem a’ maga előtti tolás , vagy megfordítva húzás által 
győzetik é le nagyobb akadály, vagy is mozdíttatik 
súlyosb teher előre ? En a’ fentebbiek szerint — de ha 
úgy tetszik, tessék tettleg megpróbálni— a’ tolás' ese
tében hiszem*— Megolvasásra javait eke fölötti munkáját 
felelő urnák már rég óta bírom, ’s meg is olvasgatám, még 
pedig sem nem Heckenasztnál vagy EggeubergeruéI, 
hanem Miskolczon Demuth urnái szerzem. Valamint pe-

d'g azt itt felhozni helyen-kivüli vala, úgy reá észre
vételeket tenni szerénytelenség lenne. Használjon, men
nyit. hasznaihat!! ’

Többit mellőzve, felelő ur szerint a’ tér“ szó 
„spatium vacumnot“ jelentvén, miután a’ m. tud. Társ 
nagyszótára most készül, jó lesz a’ szerkesztőknek meg
jelenteni: szemük előtt tartsák ezen significatióf. — A’ 
felelet’ csak nem minden pontjaiul ágaskodva kitűnő té- 
pázgatásra nincs szavam; ha közönség előterjesztjük 
eszménket, azt a’ tudományosság’ körében mindenkinek 
megszólni, szapulni, hányni ’s vetni joga van ; de ta
lán, gondolom, az minden czibálgatás nélkül történhet
nék meg; ’s e'tárgyban szerettem volna, ha telelő ur 
legalább javait könyve’ motíójábul indul ki. Ezek’folytá
ban jelentem felelő urnák : mélységes mathematikusnak 
láttatni nem vágyom; ha valami tárgy fölött erején ’s 
hivatása’ körén kívül is szabad egynémellyikünkuek gon
dolkozni, ’s azt világ elé is terjeszteni: úgy én is mint 
gazdaság körül forgolódó, rendeltetésem’ körében mint 
eddig úgy ezentúl is gondolkozni, csekély tehetségem
től a’ mi kitelik, tisztán a’ közügy iránti részvétből 
tenni meg nem szűnöm. — Hanem még egy szót felelő ur! 
— Ha Muschenbrock a’ testek’ szilárdságát vízszintes 
paralelepipedecskére függesztett sulylyal méregető; a’ 
nagy Newton a' világosság’ sugár- törését szappanhab
ból fűlt labdán szemlélgeté , ’s számtalanok illy aprólé
kossággal bíbelődtek : talán felelő ur sem veszt tekin
tetéből legkisebbet is, miután már a1 szegény föld
művelő osztályhoz leereszkedett, ha ezek’ szerszáminál 
az erő előre ’s hátra, ’s a’ kettőt öszszevett alkalma
zása által, elegendő próbák után a’ hatás’ di/ferentiá- 
ja’ kikutatását czélba veendi; ’s miután ez eléggé ki- 
fürkésztetett, ak^or ismét czélszerűleg szó-váltoga
tásba bocsátkozhatunk. — V ú l y i  M i h á l y .

»JF o n a r h a d e l e ,  h i d e g v í z  á l t a l i  b i z t o s  
g t j  á g y  sn  ó f t j í s .

Alulirt, sajnálkozva olvasott a’ pozsonyi német új
ság’ f. évi 16. számában Somogyból egy panaszos tu
dósítást, melly szerint „ott a’ marhadög, miután már szűn
ni kezdett, újra — s fájdalom! még hevesebben ’s az előb
binél öldöklőbb erővel visszatérni tapasztailatik, ellene 
minden magasztalt, régibb ’s újabb , gyógyszer elégte
len levőn, megnyugtató sikert nyújtani nem képes ; en- 
nélfogvást a’ inarhásgazdák még mindig jobb gyógy
módra várnak.“ — Ha az érdemes tudósító úr a’ javaslóit 
uj gyógymódok között azon v i z g y ó g y m ó d o t  is ér
t i , mellyet alulírta’ Társalkodó’ múlt évi í)7d. számá
ban figyelmeztetetéskép javaslóit, akkor az óhajtott jó 
siker’ el nem érése’ okát egyedül a’ gyógymód-alkal- 
mazásbau megkívántaié tulajdonságok’ u. m. értelem, 
bizodalom , bátorság’ ’s kitartás’ hiányában , mint alulirt 
azt értesítésében felhozza ’s igen fontos ’s tagadhatlan 
lettdolgokkal bebizonyitá, tehát a’ f r i s  v i z’ h i b á a 
al k a lm á z á s á b a n ,  — nem pedig a’ marhadög' gyó- 
gyithatlanságában kell keresni. Alulirt ismétli polgártár
sai’ felbuzditására’s vigasztalására, miképen ő merész 
azt állítani, hogy egy marha sem veszhet-el , melly mind
járt betegsége’ kezdetén a’ Társalkodó’ említett számá
ban köztudomásúi terjesztett gyógymód szerint ponto
san ápoltatik. S o p r o u y ,  martiusbau 1839.

Kalmár György.
P h ilo s o p l i ia i  észrevételeit.

J ó t é t e m é n y .  Az emberek nemcsak hajlomassal 
és képességgel birnak a’ jótéteményeket ’s bántalma- 
kat elfelejteni, hanem meg is gyűlölhetik azokat, kik-
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tol jótéteményekkel 's baráti segedelmekkel halmoztattak; 
’s megszűnnek gyűlölni azokat, kik által megsértettek. 
A’ törekvés : jóknak tekintetni, kötelesség gyanánt íü- 
nik-fel. Talán az egész világ gyönyörűséget érez pa
rányi sziveskedések visszafizetésében ; a’ kevés-fontos
ságú áldozat többnyire lélekisméreteseu kötelező viszon
zást szül: de alig van ember, ki a’ nagyokért hálátlan 
nem volna.

L é 1 e k. Vájjon a' lélek’ nagyságát az erények’ so
kaságához , vagy a’ szenvedelmek’ csekélységéhez kell 
e mérni? ítéletem szerintsem egyik sem másikhoz. A’ 
czél, melly után valaki törekszik , legbiztosabb mula
tója lelke’ nagyságának. Sőt azt tartom: a’ magasra 
emelkedett lélek heves szenvedelmek által ragadtatik 
a’ fönség’ azon fokára, mellyre jut. A’ nagy szenve
dély nagy czélra izgat.

Ö n z é s .  Ez a’hízelgés’ minden neme közt legna
gyobb , de egyszersmind légigazságtalanabb.

Ö r e g s é g .  Megismert dolog, hogy az öregek igen 
szívesen osztogatnak jó tanácsot. De miért? bizonyo
san azért, hogy rósz peldaadásra tehetleuségükkel vi
gasztalhassák magokat.

R e m é n y s é g .  Az emberi észnek nincs valóbb 
megjegyzése, mint: ,,hogy a’ reménység csalfa.“ ’S lám 
az még sincs minden érdem nélkül, mert a’ földi élet’ 
czéljához — a’ zordon sírhoz— kecsegtetések által ké
szített kellemes utón vezet.

S z a b a d s á g .  ,,A’ szabadság — igy szól egy je
les angol iró — nem csupa üres haug, nem csupa el
vont fogalom , ’s nem olly dolog, mellyet senki sem érez
het. Az saját vagyonunk’ tökéletes és nyugalmas élve
zésében áll. Ha ezzel nem bírsz , ha ez iránt elég bá
torságban nem vagy,hivathatod magad’, a’minek akarod, 
— rabszolga vagy.

(Folytatjuk.)
E l e g y t á r •

( K e r e s z t y é n e k ’ s o r s a  I n d i á b a  d . )  A' ke
resztyéneket Indiában még folyvást a’ régi vad kegyetlen
séggel üldözik. Avábau a- rauguhni kormány a’ keresztyé
neket a’ nagypagoda’ rabszolgáivá tévé. Bilincsek közt 
kénytelenek dolgozni, a’ füvet és gyomot kiásni ’s félreta
karítani, valamint az összegyűlt mocskot ’s tisztátalan- 
ságot is azon tériül elhordani, mellyen a’pagoda áll.— 
Cochiu-Chinábau a'keresztyének elleni nagy elkeserült- 
ség még folyvást tart. A’ tartomány’ uralkodója nagy 
gvülölséget táplál valamennyi keresztyén sőt valamen
nyi európai iránt; ’s a’ romai keresztyén hittéritőknek, 
kik még e’ földön tartózkodnak , legnagyobb vigyázat
tal kell élni, nehogy a’kormány’ kezébe essenek ’s ne
ki elárultassauak. 11a a’ téritők bölcs belátással azon 
tervet nem készítik, hogy belföldi lelkészeket nevelje
nek , úgy a’ keresztyénség’ ügye itt már régen nagy ve
szélyben forgott volna. (Adl.)

(A z  o k o s  o r v o s )  Egy fiatal pajkos polg. leányzó,, 
zavarba akarván szüléit hozni, többször elájult, ’s egy 
erőszakos görcsöktül gyötretett beteguek szerepét ját
szó. Több fiatal orvos jőve hozzá, de a’ furfangos 
szép beteg mindnyáját elámitá, ’s titkon nevetett, mi
dőn ezek maguetismus’s t. elf. által ügyekeztek őt élet
re hozni. Végre egy a g g ,  mogorva ’s praxisban meg- 
őszült városphysikus hivaték segélyül. Ez mindjárt első 
pillanatban észrevette a’ durva ámítást ’s ő gyógysza- 
bályait a' szerint intézte is. „Valóban — megszólalt a’ 
zsémbes eskuláp — a’ beteg’ állapotja veszedelmes ;

de a’ bajon még lehet segíteni, ha az érzés izgisba ho- 
zathatik. Tehát csakhamar egy nyaláb fris csallánt elő! 
a testet tetőtől talpig verni kell vele; a’ hajfürtöket le 
kell vágni, ’s égő spanyolviaszt a’ fejtetőre csepegtet
ni ; fogadom , használni fog.“ — ’S mi történt ? A’ szép 
beteg hallván ezt, ájultából rögtön föleszmélt, futásuak 
eredt, ’s többé legkisebb baja sem volt.

(A S S g y ü m ö l c s f á k a t  f ö l e l e v e n í t e n i )  
Végy ujdau-égetett meszet, oltsd-meg azt jól vízzel, ’s 
a fát tisztítsd egy kefével, mellyet időnkint a’ mészvizbe 
kell inártogatui. Ezen bánásmód által a’ fércek és inoh 
végkép kiirtatnak, a’ külső kéreg leesik, ’s helyében egy 
fiatal, sima , tiszta és egészséges héj alakul; a’ fa ép ’s 
eleven tekintetet nyer, ’s ismét jó gyümölcsöt terem.

( K ü l ö n ö s  t ö r v é n y e k )  Angliában hajdan tör- 
vénynyé lön : minden vétkesnek megkegyelmezni, ki irui 
’s olvasni tud. Ez azért történt, hogy a’ műveletlen nép
pel a’ tudomány megkedveltessék. — Francziaországban 
olly embernek , ki mást rágalmazott, négykézláb kelle 
futni’s egy óranegyedig ebgyanáut ugatni. (Kár, hogy 
ezen utóbbi törvény elavult!)

K ü l ö n ö s  v é r s é g .  Bizonyos L e w i s  nevű pre- 
stoni lakos Angliában első hitvesével két leánygyerme
ket nemzett, kik közül, anyjok’ halála után, az idősbi- 
kel bizonyos Wills nevű özvegy ember vévé nőül. Wills- 
nek első házasságábul egy leánya maradt, ki most Le
wis’ hitvesévé lön ’s neki egy fiat szült. Wills’ második 
nője tehát joggal igy szólhat: ,,Eu atyám’ anyja va
gyok ; az én anyám leányom ; az én leányöcsém uno
kám ; ’s én nagyanyja vagyok f úöcsémuek.“

( F é n y ű z é s )  Loudonban a’ fényűzés óriási elő- 
lépéseket tesz. Most sokan aranynyal hímzett zsebken
dőket viselnek. Nem ritkán a’ hölgy’ kezében zsebkendő
ket láthatni, méllyek közül egy legalább is 20  font 
sterlingbe (200 pengő forintba) került.

Haunoverának egy kisebb tartományi városában nem 
rég egy vándorló szinésztársaság Schiller’ „Haramiáit“ 
adá. Moor Ferencz a’levéllel atyjához lépett, ’s e’ sza
vakra: „Atyám megbocsáss, ha ellenzem, hogy e’ le
velet tenmagad olvasd-el^ — ezen ú j s á g  nem illy 
roncsolt, töredékeny testnek való“ — kihúzta zsebéből 
levél helyett a’ hauuoverai u. újságnak egy példányát, ’s 
odamutatá a) jeleuvolt néző közönségnek.

JEGYZET.
•A’ Társalkodó’ 20dik számába iktatott e’ czim alat

ti folytatásra: U t a z á s  a’ m a g y a r  hon’ s z e b b  
v i d é k e i n . — „Ennek elején utasunk leírja Toruábul 
Gömbibe jöttét Aggtelken ’s Cseléuy’ erdején keresz
tül, ’s ez utóbbit, róla szerzett hijányos ismerete után 
II ~s úr'birtokának állítja.“— Igaz, hogy H—s ur ne
gyedét bírja Cselény’ erdejének, de nem mint tulajdo
nos , csak mint haszonbérlő ; az is igaz , hogy az il
lető birtokosokkal tett alku szerint, az erdészi hivatal’ 
felügyelése alatt évenkiut vágatandó szakaszokbul ki
kerülő fákat, a’ szénné - égetteket fölhordatja vashá
morihoz. De az nem igaz, mi szerint I I— s ur az erdőt 
kénye ’s tetszése szerint mint sajátját irtathatná, mi
vel a ’ szó alatti erdő mint régeuten, úgy most is a’ 
Tornallay nemzetség’ saját tulajdona ; ’s így miről az 
Utas ur bizonyost nem tud, arról véleményét, vagy nem 
biztos kútfőből merített ismeretét a’ küzönséggel mint 
valóságot elhitetni, óvakodjék. — Ennyit c’ nemzetsé
gem’ érdekét illető tárgyban nyilván kifejezni, szüksé
gesnek véltem. T  • . . y  A  — /.

Szerkeszti H elm ecsy. — Nyomtatja Traítner-54.árol$rl úri u t c z a ö l í .
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Füzér « ’ törvénytudományból.
QFofytuiúi . )

A’ feljebbvitelre nézve a’ perek kétfélék: 1} Ollya- 
nok, mellyeket feljebb vinni vagy nem vinni a’ felek’ 
szabad akaratján ál*. 2) Ollyanok, mellyeket a’köztár
saság’ érdekében, minden esetre Feljebb kell vinni, akár 
akarják a’ felek, akár nem. lllyeuek nálunk az úrbéri, ue- 
mességbizonyító, el válási’s uémelly főbenjáró perek ’sa’t. 
Az első nemüeknél sem több sem kevesebb , — de három 
lépcső okvetetleuül szükséges; mert ha az első bírónál a’ 
felperes, a’ másodiknál az alperes nyel*, akkor a’ fe
lek’ megnyugtatására, szükséges egy harmadik, ki eí- 
határzólag mondhassa, mellyiknek lett legyen igaza. 
De még ebből nem következik, hogy külön köz é p i t é -  
lőszéket kell alkotni, mert olly rendszert is gondolhat
ni, hol p. o. az ügyevesztett fél egy vármegye’ törvény
székéről a’ másikéra appellálhatna , 's mellyik mellyikrc 
appelláljon , vagy állaudóau törvény által, vagy pedig 
miudeu egyes esetben feljebbvitetö parancs által hati- 
roztatuék meg. E’ rendszer által elkerültetuelr az , hogy 
ugyanazon egy feljebbviteli itélőszékuél szerfölött sok 
per össze ne tóduljon. A’ feljebb mondottakból egyéb
iránt az látszik következni, hogy az első bírótól a’ má
sodikhoz mindenkor birtokon belül meg kellene a’ fel- 
jebbvitelt engedni, a' másodiktól pedig a’ harmadikhoz 
csupán akkor, ha a’ két Ítélet egymástól külön
bözött; ha pedig- megegyezett egymással, akkor 
csak birtokon kívül. Sőt ha lehetséges volna eszközöl
ni azt, hogy a’ legfelsőbb itélőszékuél soha egy per sem 
veszteglene tovább három hónapnál, tán jobb volna 
egész odáig minden perben birtokon belül, appellálni, 
a’ költséges reexccutiók’ elkerülése végett.

Mi nálunk most épen a’ legfontosabb , t. i. a' táblai 
pereknek , csak két lépcsőjük van. Ezen talán úgy lehet
ne segíteni, ha azok’ bírósága a’ kerületi táblákra ru- 
háztatnék , megengedtetvéu egy kerületi táblától a’ má
sikhoz a’ feljebbvitel. De mi lenne igy a’királyi-táblá
ból? — Emeltessék egyenlő rangra a'hétszemélyes táb
lával, ’s egyik legyen a’ polgári, másik a’ büntető pe
rek’ superrevisoriuma, mellyeknek elválasztása más 
okokbul is óhajtható, de minden esetre a’ perek’ siet
tetését tetemesen mozdítauá elő. Sőt ha lehetne, tán jó 
volna, ha a’ bányai perekre nézve még egy harmadik 
superrevisorium is léteznék. Mi már azon pereket ille
t i , mellyeket minden esetre feljebb kell viuni, akár akar
ják a’ felek , akár nem , ezekre nézve úgy látszik , hogy 
egy k ö z é p  itélőszék szükségtelen ; azon kevés haszon, 
mellyet az által hajt, ha uéhanéha egy pert, bővebb fel
világosítás védett, az első bíróhoz, visszautasít, fel nem 
érhetvén ama’ nagyobb bajjal, hogy m i n d e n pernek 
végser eldöntetését szükség nélkül késlelteti; ’s a’ t. 
’» a’ t. Nézzük pél Iául az uriszékeket. Az utolsó or
szággyűlés óta kiki tapasztalhatta, milly bajos a’ hét- 
személyes uriszéket összegyűjteni , 's milly gyakran 
kell azt re iufecta eloszlatni, mert lám hol egynek hol 
másnak a’ tagok közül másutt van sürgetőbb foglala
tossága, ’s igy elkeli mennie. Nem volna é jobb, min
den vármegyében egy , — vagy a’ nagyobb megyékben 
két v. három— állandó uri-széket alkotni, mclly azúr- 
béri pereket folyvást ítélné e l , ’s egyenesen a’ nmélt. 
Helytartó- tanácshoz küldené-föl ? Mert hisz oda úgy is

minden esetre kell jutniok, miért ne mennének hát in
kább egyenesen, mint még harmadik kézen keresztül?

Fubriczy Sámuel.

Utazás a ’ m agyar hon* szebb vidékein.
(Folytatás.)

Veszprémből Füredre indulónk, megnézendők e’ 
fürdőjéről nevezetes helyet, hova szép és jó töltés viszem 
Másuap korán egész pompájában föltűnt előttünk Bala
ton, e’ magyar tenger, ’s rezgő tükrében a’ napigéz- 
ve mosolygott.— Elértünk Balatou-Füredre, de fájda
lom! az év’ olly szakában, midőn ott a’ szép díszes épü
leteken kívül egyebet nem láthatánk, mert a’ fürdő- 
vendégek már ekkor mind eloszlottak ’s az üres termek
ben halotti csend uralkodott. — E’ fürdőhelyen a’ ven
dégeknek minden kigondolható kényelem ajánlkozik; 
vau itt színház, bolt’s gyógyszertár, több egy-’s két— 
emeletü épület’s istállók. A’ falutól mintegy félórányira, 
épen a’ Balaton' partján , fekszik a’ fürdőhely egy völgy
ben elrejtve , ’s éjszakfelöl egy kis fiatal erdőcské- 
tül fedezve, mellyen keresztül sétaösvéuyek vezetnek. 
Savanyúvizé az épületek közt fedett’s ülőhelyekkel el
látott kutból bő mennyiségben bagyog-ki. Szebb helyet 
énnél képzelni sem lehet. Ott terül el eziistszin hullá— 
mival a’ magyar tenger, hova a’ tulparti Somogy’ hely
ségnek tornyai -úgy látszanak , mintha viz’ színén li
begnének, mikép azt az alföldi délibábokban is szem
lélhetni. Jobbra, délkeletfclé átelleubeu emelkedik az 
élőkor’ zárdájával ’s kéttornyú templomával ékes tiha
nyi-hegy, benyúlva egy mfölduyire, mint valami nyelv , 
a’ tó’ közepébe ’s koszorúzva kellemes-szőlőktül, ho
va Füredről ladikon lel óra alatt eljuthatni, de szára
zon a’ Balatou’ messzetaríó beszögelése miatt két óráig 
megtart odamenni; ’s mi azon szándékunkkal, hogy Ti
hanyt közelebbről szemlélhetnék , zárdáját szerzetesivel 
együtt láthatnék, fecsegő viszhangjával néhány szót 
válthatnánk, csolnak' nemféte miatt fölhagyni kénytele- 
nítteténk. Savanyuvizébül emlékezet’ okáért jól iddogál- 
váu ’s útra is néhány palaczkkal hozván, mindössze 
ennyi volt, mivel másfél-órai ottmulattunk alatt mege
légednünk kelle. — Az egész Balaton’ tájéka szív- 
einelő, délre a’ két infölduyi széles víztükör, éjszakra 
a’ hegyek’ csúcsáig fölterjengő sző ők’ eleven zöld pár
tája, az egymást-érő faluk ,. jólkészült hazaik s templo 
mikkal, a’ szőlőhegyeken sűrűn tarkáló csinos borhá
zak, hasoulíthatlau szépségű kilátást mutatnak. — El
hagyók végre a’ varázs-kellemü vidéket, hol, ha lak
hatnám, magainat paradicsomban képzelném. Milly bol
dogság azon földi édesben , ott a’ kéklő tó’ partján, egy 
kellemes jólelkü Éva mellett Ádám lehetni. — Vorüsbe- 
rényen innét a’ szőlőhegyek’ csúcsán váltunk meg a’ 
kies honi-tengertül. Eslve Palotára értünk , Mátyás ki
rálynak egykori kedves mulatóhelyére , mellyuek vára’ 
ótalmazásáuál a’szigetvári hős’ eleste előtt Túri György, 
annak akkori kapitánya plásd ádriai tenger’ sirenája) 
halhatlan nevet szerze mugauak ; a’ varban most a vá- 
rost-biró két Zichyek’ egyike lakik ; belől igen gyönyö
rű az, kívül pedig régi vakolailan alakját mutatja. E’várou 
kívül még egy domboldalon emelkedik egy uj kastély is. 
Van a' városban 3 nagy templom a’roma’, ágost. s helv. ke
resztyének’ számára. Apám’ régi jó barátjánál , L —ty 
urnái, Zichy gróf tiszttartójánál, háltunk, ki Kovács
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Pál’ fiatal honi költőnk' testvérét bírja nőülj mindketten 
különös magyar szívességgel fogadtak , úgy hogy egész 
utunkban legkényelinesb szállásunk itt volt. Palota’szán
tóföldéi szörnyű-kövecsesek, valamint a’ tornaiak. Felül 
e’ városon vau az úgynevezett kikiri-tó , melly a’Vesz
prémbe vivő utón ‘Betekints’ csárda mellett esik ’s a’ 
belőle kifolyó kristálypatak’ partja kétfelöl nagy fara
gott kövekkel kirakott régi munka. E’ patak a’ Öár-viz’ 
szabályzóit csatornájába foly , — hajdan ezen posvány- 
ság mindjárt ott vévé eredetét, ’s néhol majd egy 
infölduyi széles völgyet tett haszonvehetienné, ’sdarvak’ 
es vadludak’ tanyájává ; azonban, miután e’ posványság a’ 
környék’ nagy költségével ugyan, de már most nem ki
sebb hasznával is, lecsapoltatok, nádasai’s bozótjai ki- 
egettettek, a’ vadak hazátlanokká lettek. Most két part
ján nagyferjedelmü rétek zöldéinek. Napdíjas mérnökök 

\ vaunak rendelve , kik ez ásott medernek, mellyen biva- 
1 lók által huzatot! dereglyéken föl’s alá fát's követ hor- 
1 dauak, gondját viselik, ’s ha sáucza romolnék, igazo
lta t ják ; malmukat reá építeni nem szabad. Medrében 

a’ víz 3 , néhol 4 lábnylmély, a’ viz’ színe 6 ,  kétől— 
dalrul magasra hányt partival pedig 12 öl széles; pad- 
lanyiban sok rák terem. Palotánál kezdődik , és Simon- 
toruyáu alul Tolna megyében egyesül a’ Balatonbul ki- 
íolyó Sióval, miután Palota, Inoía, Csór, Ladány, 
Szent-Iván, Fejérvár, Bottyán, Aba, Sár-Keresztur , 
Csősz, Tácz, Suponya, Láng, Kálózd, Szent-Agota, 
Töbörzsök,Sár-Bogárd, Sár-sz.Miklós, Egres és Czecze’ 
határin keresztül mintegy 10 mföldet megfutott. — Pa- 
lotárul reggeli 8 órakor Csórra, megyénk’ szeretvc-tisz- 
telt főispánjához , mgos Marieh Dávid úrhoz menénk , 
iránta hoduló tiszteletünket mindketten kimutataudók; én, 
mint k i , apám’ egész házára ottlaktában (̂ 9 évig volt 
csőri pap} elárasztott jótékony kegyéért a’ hála'szoros 
kapcsolatával ’s meleg indulatjával de egyszermind val
lásos rendtartás által vagyok ő msgához csatoltatva, 
úti társam’s barátom pedig szinte mély tisztelettel, mint 
kit sz.b'rói tisztébe megyénknek már e’ kedvelt uj kor
mányzója iktatott. Mindketten dicsekhetünk, hogy főis
pánunktól leereszkedő kegyességgel fogadtatunk. Ám
bár grófi vendégei érkeztek, ’s leánya is , Szögyéuyi 
László személynöki itélőmekter’ nője, otthon vaja, még 
is, miután ő mlgoknak, nőjének ’s leányának bemuta-' 
tott, artézi - kútját ’s erdélyi-fajta lovait maga meg- 
mutogatta, ’s velünk mintegy másfél óráig szives volt 
mulatni.— Csórtu! megválván, még délre Fejérvárra me- 
uéuk , estére Sár-Bogárdra szándékozók. — Székesfe- 
jérvárt inkább hajdani, mint mostankora teszi neveze
tessé , hova szent borzalom nélkül a’ magyar hazafi nem 
léphet, mintegy maga körül véivéu lengni elhunyt dicső 
léjdelmiuknek, kik ide temetkezvék, szellemit. A' haj- 
daukortran erős vár volt, körülvétetve mindenfelől ré
szint a’ sárréti, résziut egyéb posványoktul, mcllyek 
levegő jét egészségtelenné tevék , de már most kiszá- 
rasztvák, ’s folyamuk rendes csatornákra véve, a’ váro
son keresztül mint -sokfelé ágazók annak tisztaságára 
szolgálnak. Sirkerteit a’ csoportosan fölemelt különféle 
szép márvány-emlékek igen díszítik. Szőlőhegyének, 
melly a’ benne siirün-épült, tübbuyire emeletes borhá
zak miatt, mcssziini>cn szép városnak látszik, alig vau 
a hazában szépségre párja. Nevezetes épületei: a’szá- 

^  mos templom , meilyek közül kettő kéttornyú ; a' püs
pöki lak s a’ most díszesen mognagyobbitataudú két- 
emeletü pompás megyeház. Méltó dicséretére szolgál a’ 
mostani éytizeduek, hogy e' városban most csinos ’» teres 
ref. egyház, pap- ’s tauitólak létesült ’s a’ hívők’ száma is 
növekszik. Fejérvárrul délután mintegy 3 órakor kiindul

ván , az ide 4 mföldnyire fekvő Sár-Bogárdra, hol 3 évig 
tanítóhivatalt viselék, ’s sok ur’ gyermekeit nevelem, 
késő este értünk, ’s ts. M. G. urnái, ki hajdan a’föl
kelt nemes sereg’ kapitánya volt ’s kinek egyszerre 
négy gyermekét tanitám , szállottunk meg. — Jobb ’s 
magyarabb-lelkü családot életemben alig láttam. Aa 
eleműit családatya épen számos jeles gyermeke’ köré
ben, ’s ncmeslelkü nője’ társaságában, mint vidám pa
triarch;) együtt vacsoráit-; gyermekei közül a’ kisebbe
ket másnap a’ kecskeméti iskolába küldendő ; midőn jó- 
est-kivánással betoppanók ’s egyik kedves volt tanítvá
nyom rám ismervén, öröm’ hangján nevemet kiáltá, ’s 
egymással vetekedve nyakamba ugráltak, ’s közülök, 
felejtve a’ kül-illedelmi szabályt, mellyiket hamarébb 
kaptam, azt öleltem. — Ila van, mi egy tauitónak életét 
gyönyörűvé teszi, tehát bizonyosan azon jutalmazó ér
zés az , mit ő volt tanítványi’ boldogulásának szemlé- 
letébül merít, midőn látja, hogy kezébül az elszórt mag
vak nem terméketlen földbe hullottak. Örömmel tapasz
talam itt, hogy volt nüvendékim közül némellyik már 
hivatalt visel, másik, mint czélra törekvő most választ
ja a z t , vagy fogadja-el, mit a’ sors kényszerítve nyújt. 
— S. Bogárdon együtt valék hajdani tanulótársammal 
S — y G—rra l , ki itt a’ tanítói hivatalban közvetlen 
utánam kivetkezők ’s most Festen időző pap; ő utitár- 
eamat magával egy nappal hamarébb bevivé Pestre, én 
pedig másnap követem őket. Nyékiül Baracskáig, egy 
mfülduyi távutságon, a’ hazában legszélesb, legszebb 
’s legjobb töltött ut van. Ellenben Baracskáu túl, agyag
porral vastagon behintve , egy kapaszkodón’s két egye
nesen levágott partfal közt viszen az keresztül. E' part
falak’ egyikére, gondolom gúnyosczélzással a’ rósz út
ra , valamelly utas nagy [} betűkkel mélyen véste-föl: 
„ v i r a d ,  h a l a d j u n k ! “ 's valóban nem olvashatóra 
mosoly nélkül. Ilauzsabégnél ismét a’ Duna’ tragica sce- 
nája tűnt szemem elé, hol a’ lakók yízmosta falujokat 
elhagyva, a’ magas dombok’ lejtőjére, hol eddig szán
tóföldek voltak , épituek széles utczákkal egészen uj 
helységet.' Megjegyzésreméltó általában egész Fejér- 
vniegyérül az , hogy férfíai a’ hazában legszebbek, leg- 
izmosabbak ’s termetesbek. A’ köznép önnevelte juhai- 
ból készíti ruházatát;— furcsa látványul szolgál, kivált 
télen, az itteni pór , magas kucsmával, melléje szúrt pi
pával, bélelt juhbőr-ködmöuncl's nadrággal. Putrikban, 
vagy félig földbe-ásott házakbau, lak ka' pórság’ nagy 
része, mellyekuek csak hanttal beháuyt teteje látszik- 
ki a’ földbül, ablakai egyenközüek a’ földdel (jllyeket 
nevezett ama’ zólyom-megyei közlő ablakokuak, tőlük 
származtatván az ablak’ nevét); ajlaji a’ földbül mene
telesen vezetuek-ki, meilyek , minthogy a’ putri, hosszá
val többnyire kcletnvugatnak fekszik , az épület' köze
pén délfelé néznek. — Kérdezhetné valaki: ni nt le
het jó egészséges színű földalatti viskójában a’ fejér- 
vármegyei pór, midőn a’ nógrádi a’ föld-fölöttiben is 
színtelen ? Ennek oka az , mert a’ putri jó nagy abla
kin szellőzhetik , ezenkívül tisztább muukásabb’s koráb- 
baukelő pórnép a’ fejérvárinegyeinél alig vau.— Fejérvár’ 
táján az urirend is különös életmódot követ. Csoportun
k a t  sokan együttlakuak egymástul kis távulságra fek
vő pusztai kastélyokban, elárkolt belső telkük közepén; 
mezei-jószágbirtoka is minden családnak külön tagban 
vau , határaik nagyok ’s mcssze-terjedők , számos ta
nyával , mint az alföldöu; e’ szokást az ott lakó urak, 
a’ régi magyarok’ sátorozva-együttlakásaiul öröklöttek, 
’s az nem a’ tagosztálynak, ez újabb idő’szülemenyé
nek, következése. — Egész uagyterjcdelmü helységek 
vannak, mellyeket még ma is csak pusztáknak nevez-
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uek ; — a’harmadfél-ezer lakossal bíró Sár-Bogárd is 
rsak puszta, minden olly iurisdictio nélkül, millyeunel 
a’ faluk biruak. •

U  ege kövei hetik.')

Sz. György’’ éje Jb'ikomeíliában.
(k 'gy  szemtanú után.)

N'rkomedia fekszik kis-Azsiában a’bylhiniai öböl’ vég
szélén, nyolcz egész a’ tengerpartig lenyúló hegyen. 
Mai neve Iznikmid’, vagy közbeszédben Izmid. E’ re
gényes-fekvésű város gazdag a’ régi ’s később-kor’em- 
lékibeu , ’s elkapja a’ múlt idők’ történetin andalgó lel
k e t ; — jelen szép tekintetével édes gyönyört nyújt a’ 
távolba merengő szemeknek , ’s fölingerült képzelődés
nek. — Itt keresett menedéket ’s itt végezte méreg
ital által életét Hannibal, megcsalatva Prusiastól, ki őt 
a’ vendégi szent jog’ellenére a’ rómaiaknak elárulni nem 
szégyeulé. E’ város sok Scipio Asiaticusnak szolgált 
lakhelyül — mi is megtetszik az 183(>ban földalatti ro
mokból készült cs. kastély előtt álló , ’s ugyanonnan ke
rült kövön levő Írásból, melly ma ott B i n e k t á s - u a k  
(lóra-segitő kőnek) használtaik. Itt végzé szerencsét
len életét a hős Tökölj’ Imre gróf i s , ki ennek kör
nyékében több, a’ török udvartól tartására rendelt, helyet 
parancsnoki hatalommal birt. Hat puszta (törökül: csif- 
lik) egész a’ ,Gedikli‘ nevű faluig , úgy sziute Dara
szánnak, Jokszullinak, és Armasár nevű örménj’- vá
rosnak dézmája is övé vala. A’ parancsára épült török 
templom ma is Frenkdzsami-nak(idegen templomnak)ne- 
veztetik. Hlyen a’ szarduvani régibb görög templom, 
mellyet hasonlag Madzsartól építettnek regélnek. Te
temei a’ M a d z s a r  B a k e s é b e n  (magyar kertben) 
porlanak a’ váron kívül, a' város felett eső tetőn közel 
a’ török N a m a z g y á h o z  (ima - helyhez). — Sírem
léket híjába kerestem, csak ezen kert’ nyugati szom
szédságában levő megygyes-kert’ kőfalában láthatni egy 
faragott kődarabot, mellynek végét eltördelték , de e’
létük még olvashatók:,,------ lii quondam Regis Hu—
— — suis et omnibus s i e -------------------- .“ Találtain
itt két inagj artörzsökü, de ma már törökké vált családra; 
egyik’ neve ,M ü d e r r i s z 0  g u 11 a r i‘; ennek három 
lia bírja bég-czimmel Feres nevű falut, Sehler nevű 
megyében. Mind hárma gazdag, de tudatlan ifjú, —’s 
csak szóhagyományból tudják , hogy ők egy M a d z s a r  
k r á l  v e z é r é n e k  ivadék’. — A’ másik M a d z s a r  
A 1 i og 1 u, ez egy 75 éves , ősz-szakállú, piros pofája, 
égő fekete-szemű : gg vala, ki emlité, hogy valamint 
atyja magyar ivadék, úgy ő is ifjabb éveiben a’ niko- 
mediai kereskedőknek sokszor megzavarta njugalmo
kat. E' sok tekintetben érdekes városban, hol két ;s fél 
évig mint helytartói udvarnok , de mint született ma
gyar szolgáltam , történt, hogy a’ harmadik hegyen fik- 
vő -S z u 11 a n-k h á u nevű utczában bizonyos török asz- 
Bznnysághoz vacsorára vendégül hivatám; éjszakára 
külön szobába vezettetém, mellynek ablakából a’ kilá
tás a' tenger-öblön keresztül az átellenbeu fekvő ’s 6 
órányi távolságú K a r a -  M u r t z á l  nevű városkáig , 
úgy B a k c s e d z i k  nevű , 1000 házból álló, örmény- 
faluig, ’s a’ felette elterjedett, szarvasgazdag Mad-  
z s a r d  á g ’ (magyar erdő) sugár fényükkel ékes tete
jéig szolgált. — Sokáig gyönyürküdém e’ szép esti lát
ványban ; a’ kivált magyarra nézve érdekes környék 
zsibbasztólag hatott érzékimre; az emberi sors’ válto
zó forgásán lebegtek gondolatim ; feltűnt lelkem előtt 
hazám’ ege, ’s önkénytelen a’ nyugvó hazafi’ hamvai 
felé szárnyaltak érzelmim.------- ’s a’ t. ’s a’ t. Szo
morú érzelmekkel dőltem nyoszolyámra, ’« elalud

tam. — Csendes nyugtomból hajnal felé némi e«y- 
hangu nemben zsibaj rezzente - föl, gyuladási tüz- 
feny v.lagdott ablak-tauyérimra; felugróm ágyamból, 
’s ablakhoz szaladok. Mit látok itt? — a’ ház-alatti kert- 
ben egy, mindenfele könuym-éghetőanyagból élesztett 
nagy tűz lobog, mellynek magasra nyulongó lángjait 
több ifjú leáuy ’s menyecske, könnyű hálóköntösben 
felszorzott hajtekercsekkel, nehogy a’ tűz a’ török szép
ség’ e’ nevezetes czikkelyébea kárt tegyen, bátor el
szántsággal szökdösik keresztül, — szökésközben némi 
érthetetlen szókat, de elmerült buzgósággal ismételve 
mond mindegyik. — E' látványba tapadt szemekkel áll
tam egy ideig; legnagyobb kíváncsiság lepett meg; tud
ni vágytam, mit jelent e’ bűbájos éjjeli mulatság; — 
’s ime szerencsémre a’házi nő mosolyogva belép, gya
nítva előre, hogy ébren találand. „Kérem Önt szép Assz.! 
szólék hozzá — magyarázza meg e’külöuös látvány’ okát 
’s történetét“; mire ő igy válaszolt: ,,E’ uap, mellyre 
szerencsésen felviradtunk, az előtted is tudva levő 
H e d z s i r l e z  (Szeut Györgyuap) ; ennek éjjelén a’ 
görög gyaurnők ellenünk minden boszorkányságot elkö
vetnek, reánk olvasnak, minden betegséget, átkot re
ánk kuruzsolnak, ’s ezen rosszak’kikerülésére szüksé
ges a’ tőled látót t tüzet mindenkinek , ki a’boszorkánjr- 
zástól menten akar maradni, negyveuhétszerátugorni, 
hozzá e’ verseket mondván:

A r i m ,  S z c z i m ,  G j a t t r a  
A l l a h  széni devire 
Szén ját g y a u r  T á s  kibi 
Biz utsalim l iu s  kibi.

(Magyarul. F á j d a 1 m i in, n y i 1 a 3 á s i m, görög keresztyének 
Az I s t e n  téged verjen le —
Te feküdj hitetlen mint a’ k ö ,
Mi repüljünk, mint a’ ma d á r . )

Közleni kívántain e’kis jelenetet Olvasóimmal csak 
azért is , hogj' lássák , míkép Szent- György éjszaká
ja Keleten is boszorkányság’ ünnepének tartatik, — va
lamint nálunk ez éjszakán a" köznép áltál különös meg
rontás elleni ovószerek ma g is használtatnak; — melly
nek leírása, véleményem szerint, nem lenue érdekte
len, kivált .ha ezen elterjedt vakhiedeiem’ eredeti forrá
sát kiuj'omozbatnók. — - £*’• J-

A' s zo k á s ' h fita lsm t.
Midőn XVld. Lajos király Franeziaország’ trón

éra ült, a’ Bastilleban szenvedők’névjegyzékét magá- 
ak előadatni rendelé , ’s számos rabot szabadon bocsá- 
jtt. Ezen utóbbiak’ számában foglalkozott egy ősz férfi, 
i már negyvenhét év óta sunj’srgott az iitóztató bor
in’ vastag ’s hideg falai közt. Megkeményülve a’ hu- 
amos szenvedés ultal , melly az emoert erősíti, ha meg 
etn öli, férfias szilárdsággal tű te a labság kiűző Ir
aknál ’s borzalmait. — Egyezerre sírjának kis ajtaja 
äikorogva fonlui-meg sarkain; kitárul az, s egy is
iéretlen szózat mondja neki: hogy k jöhet.^ A fogoly 
zt álomnak tartja ; ő tétováz , vegre meg is fölemel- 
edik, ino-atag lábbal előre tántorog, ’s álinélkodik a’ 
oppaut téren” mellyen most elhalad. A’fogház’ lépcsó- 
ete, a’ folyosó, udvar, szóval:minden most előtte iszon
yú-nagynak, mérhetetlennek ’s határtalannak tetszik. O 
ieo'-megáll, mint tömkelegben bolygó félénk váudor; 
zemeit sérti a’ nap’ szokatlan fénye ; pillantása me- 
evült; ő nem sírhat; álmélkodva azon, hogjr he ye 
nőst változtatnia szabad, lábai mozdulatlanok marad
iak , valamint nyelve. Végre keresztül-megyen az irtoz- 
ató vaskapun. — Midőn a’ kocsiban ült, hogy ez ot 
égi házához vigjre , tompa kiáltások nyomultak-e o oi - 
án ; ő nem volt képes a’ szokatlan mozgást elviselni;
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a’ kocsinak meg kellett állapodnia, ’s ő kilépett. Egy 
uemesszivü emberbarát’ karján vezettetve , tudakozódék 
azon utczáról, hol egykor lakott; ő megérkezik, de há
za nincs többe i t t , egy nyilváuyos épület áll most an
nak helyén ; a’ fogoly nem ismeri többé sem az utczá- 
kat, séma’ várost, sem azon tárgyakat, miket ott egy
koron látott. Szomszédinak házai, mellyek’ képei még 
emlékezetében éltének , egészen uj alakot nyertek. Hasz
talan kémlekeduek pillanatai minden , neki egykor ismé- 
retes lények v. tárgyak után ; ő egyetlenegyet sem lát.
— Borzadva megállapodik, ’s hangos mély fohász nyo
mul kebléből; a’ város élő lényektől van meguépesítve, 
de reá nézve az holt nép ; ő nem ismer senkit, öt sem 
ismeri senki. Ö sír — s börtönébe kívánkozik vissza.
— A’ bastille’ név’hallatára , mellyet az ősz fogoly is- 
méti menedékhelyül kiváu,’s öltözetének láttára, melly- 
nek szabása egy más százan’ bélyegét viseli, nemso
kára számos ember gyülöug körülte össze. A’ kíván
csiság , ujságvágy ’s szánakozás körül veszik őt; a’ leg- 
éltesb férfiak kérdéseket intéznek hozzá, ’s fogalmuk 
sincs azon eseményekről, miket ő visszaohajt. Törté
netből egy agg szolgát vezetnek elébe , kinek térdei resz
kettek, ’s ki 15 év óta urának ajtajához kötve , alig bírt 
még annyi erővel, hogy a’ házajtó’ zárját megnyissa. 
0  nem ismeri-meg azon urat, kit egykor szolgált, de 
értésére adja, hogy nője harmincz év előtt meghalt, 
hogy életben maradt gyermekei ismeretlen világ-tájakra 
költöztek, ’s hogy baráti ’s ismerősei többé nincsenek. 
A’ kegyetlen szolga mind ezt ama’hideg egykedvűség
gel beszélő, mellyet már rég történt ’s csaknem el is 
felejtett események iránt szokás mutatni. — A'szeren
csétlen ősz börtönlakos sóhajt — ’s egyedül sóhajt. A’ 
sűrű embertömegben, melly megannyi idegen alakokbul 
állott, nyomasztóbbnak érzé szerencsétlensége’sulyát,mint 
azon borzasztó magányban, hol mint fogoly élt.— Az ősz 
megszállva fájdalmitóí, fölkeresi a’ uiinistert, kinek ne
mes közben járulta a’ reá nézve olly nyomasztó sza
badságot kieszközlé; térdet hajt a’ derék kormányférfí 
előtt ’s panaszos hangon esdeklik: „Uram! hagyj bör
tönömbe visszatérnem r honnan engem kiszabadnál. Ki 
élheti túl barátit, rokonit r ’s egy egész nemzedéket? 
ki ne kívánkozzék sírba, hallván, hogy szivének vala
mennyi kedvese meghalt? Azon halálozások, mellyek 
más emberekre nézve csak egyenkint rs egymás után 
történnek,, engem mind egyazon pillanatban sújtottak. 
Elszakasztva az emberi társaságtól, egyedül enmagatn- 
mal éltem. Itt én sem magammal nem élhetek, sem az 
uj emberekkel , kikre nézve az én kétségbeesésem — 
csak álom. Meghalni semmiség, de legutóbb halni-meg
— ez borzasztó!*4— A’minister mélyen megilletődött. A’ 
szerencsétlen ősz, társul nyeré az öreg szolgát, ki ne
ki nőjéről’s gyermekiről legalább ollykor ollykor beszél
hetett; ’s az ősznek ez volt a’ földön egyetlen vigasz
talása. 0 került minden közlekedést az uj nemzedék
kel, mellyet sarjadni nem látott A’ város’ közepén egy 
csöndes meuedéktanyát választa-ki, melly uemkevésb- 
bé volt magányos, mint azon rideg börtön, hol közel 
félszázadig lakott, "s a’ bánat — egyetlenegy ember- 
lényuyei sem találkozhatnikiuek mondhassa : „mi egy
kor ismértük egymást*4 nem sokára véget vetett szomo
rú életének.

E l e g y t u r .
C A z uj, a n g o l  p a r l i a  m e n t h á z r ó l  v a l a -  

m i.) Londonban folyó-évi júniusban fog az ujdan épü

lendő parliamentháznak alapköve letétetni, és pedig 
Viktoria királynő személyesen végzeudi ez üuuepélyes 
szertartást. Az alapkőbe következő tárgyak rejtetuek: 
O  Viktoria királynő’ miuiatur-képe, a’ mint koronázási 
dísz-öltözetben a’ tróuou ü l; 2) egy parliament-ülést 
ábrázoló festvény; 3) Rézmetszvéuyck, mellyek Lon
don’ legjclcsb épületeit tárgyazzák; 4 )  London város' 
és környékének rajzképe; 5) a’ három egyesült király- 
ság földképe; 6) a’ britt birodalom’ statistikájáual: egy 
kézikönyve ; 7) a’ parliament’ alapszerkezete és kivált
ságai; 8) több, Londonrul értekező angol munka; 9} 
egy biblia, egy irnádságosköuyv, Shakspeare’ miudeu 
munkája parányi kiadásban , továbbá több angol klassi- 
kus’ müvei; 10) különféle ékszerek , érez- és aczél- 
müvek , egy pecsétuyornós óra, egy szagos-üvegcse, 
buruótbörböucze , tollkésck, ollók ’s a’ t. 1 1) l’orczel- 
lán-félék; példányok a’ selyem», gyapjú’s gyapotgyár- 
müvekből^-13) a’legjelesb londoni hírlapoknak egyegy 
példány-ive; 13) egy baukuota , egy kincstári jegy, ’s 
inás egyéb angol pénznemek; 14) egy papiroslap a’ 
legelöbbkelö személyek’ névjegyzékével, kik ez ünnepé
lyen részt vesznek, ’s éhez csatolva az épületnek rajz
képe ; 15) szobrászi-, építészi- ’s ács-műszerek; 16) 
egy szekrényke, mathematikai és physikai eszközök
kel, jelesül távcső ’s uagyitóüveggel. (_Adl.)

( L e g g a z d a g a b b  l e v é l t á r ) . „ A’ velenczeifő
levéltár annyi oklevéllel bővelkedik , mennyivel a’ vilá
gon egy város' levéltára sem. E’ főlevéltár áll kétszáz 
kileuczvennyolcz csarnokául, teremből, mellyek’ falai 
a’ padlattól egész a’ boltozatig regal-ivekkel telvék. 
11a ezen regalokat egymás mellé fektetnék, 77,238 
lábnyi tért borituáuak-cl. 8 664,709 kötetre terjednek. 
Ki van számítva, miszerint ezer irásznak , kik napon
kint nyolez óráig dolgoznak, 734 évre v. is 22 nem
zedékre volna szükségük, hogy ezen eredeti irományo
kat lemásolhassák. Ezen oklevelekből továbbá egy min
den oldalon 68 lábnyi széles 's 428 lábnyi magas py- 
ramist lehetne építeni.44 Úgymond egy párisi hírlap — 
’s igy hinnünk kell.

Batáviában az egészségre nézve igen ártalmasnak 
mondják , ha itt egy alvónak fejére a’ hold világít. A’ 
fej illy esetben feldagad,’s rajta ökölnagyságu kelevéuyek 
támadnak, mellyek’ eloszlatására gyakran egy hónapi 
orvoslás sem elég. Az európaiak, kik Javába jönnek meg
telepedni, itt mindnyájan halálhalványok lesznek; ellen
ben itt született gyermekeik sokkal fejérebbek , mint Eu
rópában. — Arczukon nincs legparányibb cletszm , csak 
ajkukon mutatkozik némi halványpirosság, 's igy töké
letesen viasz-bábakhoz hasonlók.

Lyonban (4'rancziaországbau) egy hónap óta 10,000 
szövőszék hagyott-fel a’ muukával. Minden egyes szö
vőszék’ nyereségét naponkint csak 4 frankra számítván, 
már egy hónap alatt Lyonnak selyemgyárai 1,200,000 
frank veszteséget szenveduek.

A' legnagyobb álgyu, mellyet a' világ valaha lá
tott, most a’ inetzi fegyverházban őriztetik ’s minden
kinek figyelmét magára vonja. Ezen irtóztató lőe^zköz 
, G r i f  nevet visel, mert rajta e' mese-világi madár 
díszeleg. 1529-dik évben Ehrenbreifsteinban önteték’s 
1800bau a’ franczia hadsereg magával elvitte , hossza 
17 láb , ’s átmérője 3 láb, torka 10 és fél hüvelyk, 
’s 22,500 fontot nyom; a’ golyók, meilyeket hordoz, 
157 fontosak; töltésül 52 font lőport kjváu. Napoleon 
császár e’ rendkívüli álgyút a’ párisi kórvitézek hazá
ban rendelő tartatni.

Szerkeszti Heluteczy. —Nyomtatja Trattuer^Károlyi úri utczaÖlS.
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Értekezés  «  népnév elésről 9 s honi• 
nyelv-terjesztésről.

T. un Bars megye ar uépnevelés’ ’s á’ honi-uyelv- 
terjesztés’ sikeresb eszközölhetése végett segédül szólít
ván fel a’ megyebeli reform, lelkipásztorokat i s , hogy 
e' fontos tárgy felől véleményeiket aduik, egyszersmind 
iskoláink’jelen állapot ját 's lehető javíttatásuk’ módját ter- 
jesztenék-elő. Eu tehát e’ tárgyról következőkép gondol
kozom.

Népet akarván nevelni, legelsőbb is meghatározni 
szükség: miben áll a' népnevelés? azután, mik annak 
eszközei? mert czélt csak úgy érhetünk, ha tudjuk: 
mi a’ czél , ’s mik az eszközök. ,Népuevelés‘ alatt so
kan csak a’ polgári^odási ^civilisatio) értik; ’s ha a’ 
nép teljesíti polgári kötelességeit ’s megadja tartozását, 
már azt neveltnek mondják. — Embert nevelni annyi, 
miut kifejlődni segíteni az emberben rejtező talentumo
k a t , megismertetni az embert önmagával, teremtőjével, 
&' körülte létező dolgokkal, léte’ czéljával, kütclessé- 
givel, járni tanítani a’ boldogság' utján ’s azon utón,  
melly viszen a boldog halhatatlanság felé , lelki örömöt 
gerjeszteni benne arra , hogy istene , m aga 's embertár
sai iránt tartozó, vagy emberi, poigári ’s vallási köte
lességeit ne, szoigai leielemből, ne büntetésektől! ret
tegésből, hanem önkiut 's kész szívvel teljesítse ; szó
val : embert nevelni annyi, mint a’ lélek’ ’s clme’tehet-^é- 
geit kifejleszteni, a’ szivet a’ jó erkölcsökre felbuzdítni, 
az érzéseket, indulatokat szelidítui, művelni, palléroz
ni; — vagy philosophiai nyelven szólva: az embert az 
i g a z n a k ,  j ó n a k ,  s z é p n e k  ismeretére ’s követé
sére Vezetni ’s felgerjeszteni. — llly nevelés’ eszközei 
nemcsak a’ tanítók, iskolák, könyvek, hanem még 
a’ szülék is, a' külkörülmények , -példák , emberek , kik 
közt forog a’ nevelendő. — Sokat tesz e’ tekintetben 
aJ természeti hajioinás is, mellyet vett'a’ nevelendő a’ 
természet’ urától, mi szerint ugyanazon eszközök által 
nevelt két testvér közül is egyik a’ jóra, másik a’rosz- 
ra hajlóbb. —

Ezeket röviden előrebocsátván, közelebb megyek a’ 
ez élhoz , ’s a’ us megye’ kivánatihoz képest iskoláink’ 
állapotjárói ’s javittatásUk’módjáról értekezem. Altaljába!! 
véve a’ magyarhoni reform, iskolákat, ezekre ’s az ezek- 
beni nevelés- és tanitásmódra épen nem lehet annyi pa
nasz , mint talán az ezekkel isméretlen gondolhatná. 
Mióta a’ reformatV  hajnala felderült, ’s világító sugá- 
rit majd Európa minden iskoláiba szétlövellé: azólaa’ 
magyarhoni reformátusok is mind nágyobb mind kisebb 
iskoláikról leglélekisméretesb módon gondoskodtak. Ez 
állal történt, hogy az ofszág’ tisza-körülötti részében, 
sőt minden kerületben is , minden népeslr helyen majd úgy 
szólván tökéletes gymuasiumok vannak , 's olly szegény 
reformált falu egy sincs, hol iskolatanitó nem volna, ha
bár annak fizetését a’ lakosok csuk puszta tengődhetés» 
ig tudják is összerakosgatni. — Főiskoláinkban pedig 
mindenkor fő gond volt arra, hogy azokból a- fa'usiís- 
koJákba alkalmas tanítók kerüljenek, — ’s bárha nin
csenek is főiskoláinkhoz különös falusi tanítókat képező 
praepaiaudiák köttetve , legalább ez időszerűit van mind 
azokban paedagogiae professor, ki a' leendő akár le’~ 
kipásztorokat , akár falusi tanítókat a’ paedagogiára kü
lönösen oktatja. — Iskolai könyvekről is tehetsége sze- 
íiut, miudíg legbu/góbbau gondoskodott egyházi főkor-

manyunk, mert a’ szüksegesb könyveket saját költsé
gin kinyomatván, hogy a’könyvárusok’vagy kötők’nye
reségvágyát meggátolja , azokat a’ falusi .szüléknek leg
első kézből juttatta, csakhogy a’ nyomtatási ’s kötési 
költség térüljön-vissza. ■— Gondoskodott több czélirá- 
uyos rendelései által arról is, hogy a’ falusi gyerme
kek nyáron is járjanak iskolába, nyári előmenetelükről 
is próbatételt adjanak, iskolai szorgalmukról jegyző
könyvek tartassanak. — Illy gondoskodásnak áldott gyü
mölcsét lehetetlen a’ figyelmes vizsgálónak a’ reform, 
nép’ erkölcsén ’s külső magaviseletén is nem látni; — 
de ki csak templomi isten-tiszteletünket tekinti is meg, 
nem lehet édes örömmel el nem telnie, látván ott mind 
a« éltesbeket, mind az ifjakat saját könyveikből énekel
ni , — ’s tapasztalja ezenkívül, hogy vannak olly re
formált helységek is, mellyekbeu alig találkozik egy
ket tő, ki irui’s olvasni nem tudna. — Mi a’honi, vagy 
magyar nyelvet illeti: vajmi isméretlen volna Magyar- 
országgal a z , ki nem tudná, hogy valamint eddig a’ 
reformátusok közt virágzott, úgy most is ezek közt vi
rágzik leginkább a’ magyar nyelv. A hazában létező 
számos reform, eklézsia közt csak egykettő van német 
és tót-ajku, a’ többi mind magyar. A’ reformátusok 
valamint templomikban istenükhöz magyar uyelveu fo
lyamodnak , ’s igéjét ezen hallják hirdettetui , dicsére- 
tit énekikben magyar nyelven zengik : úgy főiskoláikban 
is a’ tudományok minden időben nagyrészint magyar nyel
ven tanittattak ’s taníttatnak, ’s mint az atya ’s anya 
fiával, úgy a’ tanító tanítványával csak magyar nyel
ven beszélget. így tehát a’ magyar nyelvnek a’ refor
mátusok közt leendő terjesztéséről szükségtelen gon
doskodni: mert valamint eddig , úgy bizonyosan ezután 
is minden reform szülétől született honi gyermek meg
tanulja a’ magyar nyelvet édesanyjától, ’s azt mint ked
ves tulajdonát soha el sem is felejtendi. — -------l)e
valamint semmi sem volt ’s nem is lesz soha egészen 
tökéletes e’ világon : úgy nem tagadhatjuk, hogy reform, 
iskoláinkban is a’ népuevelésnek ’s tanításnak sok hijá- 
nya ’s fogyatkozásai vannak, meilyekrészint orvoslást 
’s jobbítást kivannak, részint körülményinkhez képest or— 
vosolhatlanok. Falusi tanítóink , egyh. {'elsőbbségünk leg- 
gondosb felvigyázata mellett is, sokszor alkalmatlanok, 
sokszor restek is fontos hivatalukra; sokan nem értik köte- 
lességiket, vagy ha értik is-, önként elmulasztják azo
ka t , terhesb 's nyomasztóbb igának tartván az iskolát, 
mint magok a’ tanítványok..— Sokszor pedig a’ szü
lék hibáznak, nem akarván szorgalmasan iskolába já
ratni gyermekiket, 's csekély okbul honu tartóztatják azo
ka t ; — soknak pedig nincs módja, ruhát ’s könyvet 
venni gyermeke’ számára, vagy a’ tanításért űzetni, 
’s azért nem járatja gyermekét.— Nem tagadhatni, hogy 
iskolakünyveink is hijányzanak, mert a’ mi van, azok 
többnyire csak a’ vallást, erkölcsöt, szóval: a’ szivet 
tárgyazzák; — a’ népnek elmebeli kifejlődését, Ízlés
beli vagy kül-pallérozodását tárgyazó , sőt életmódja’ 
értését’s könnyebb lését előbbresegitő könyveink nincse— 
nek. — Emlifésreméltó még , hogy valamint lelkipász
toraink , úgy legjobb iskolatnnitóink is, csekély fizetésük 
miatt, sokszor elhanyagolni kénytelenek hivatalos küte- 
lességiket, — szegény sorsuk miatt pedig kellő tekin
tetük sem szülék sem gyermekek előtt nincsen ’s nemi 
is’lehet; mi miatt a’ tauitás" ’s nevelés' foganatja csük?- 
kem. —
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Miud ezen sok ’s nagy bajon, véleményem szerint, 
az által lehetne némileg segíteni, ha a’ leendő falusi ta
nítók még- nagyobb figyelemmel választatnának; ha e’ 
fontos hivatalra csak azok , kikpek erre a’ természettől 
kedvük ’s hivatásuk van, alkalmaztatnának; ha a’ 
resteket s iskolakerülőket szigorún büntetnék, vagy mint 
heréket hivataluktól, mellyel folytatni úgy sem akar
nak, elmozdítanák; ha fizetésük vagy a’ szülék v. 
a’ földes uraságok által raegjolbittatnék; ha tekin
tetük nőne — ’s igy őket ne béresszoígáknak, hanem a’ 
status’ legszükségesb tagjainak, nevelőknek, tanítóknak 
ismernék ; ha 4a’ szüléket gyermekeik’ iskolába-jára- 
tásukra nemcsak a’ helybeli lelkipásztor, hanem a’ vi
lági hatóságok is élénkebben sürgetnék; ha a’ ta
nításért nem fejenkint fizetnének a’ gyermekektől, ha
nem általában a’ küzünségéből: így szegényebb szülék 
is járathatnák gyermekiket; ha a’ vármegye bizo
nyos 's előre kihirdetett jutalmakat osztogatna a’ je- 
lesb tanítóknak 's tanulóknak i s ; — ha a’ vallásos köny
veket kivéve, a' közhaszna ismereteket tárgyazó köny
vek, valiásfelekezetrei tekintet nélkül, a’ magyar tudós 
társaság által készíttetnének-, s a’ legolcsóbbak néhány 
váltó krajczáron árultatuának # ) ,  nem a’ nyerész
kedő könyvkötők, hanem az illető igazgatóság által; — 
ha a’ szegényebbek’ számára a' közönségéből szereztet
nének könyvek, vagy egy kegyesszivü gazdag úr in
gyen osztogatná azokat.-------Mivel pedig a’ falusi ta
nítót sokszor erkölcstelenné teszi, de sok időt is ellop 
tőle a’ jegyzői- hivatal: azért a’ falusi mesterek egy
szersmind falusi jegyzők soha ezentúl ne lennének. — 

Ne felejtsük még ezek mellett azon igen fontosat,
t. i. hogy a’ népnevelés nem végeztetik tökéletesen az 
iskolában. Itt (az iskolában) csak alapja tétetik-le a’ 
nevelésnek , azután épül fel a' nagy épület. Az iskolá
ban csak a’ mag vettetik e l , a' növekedés azután lesz. 
— A’ gyermek tizenkét-éves korában kikerül az isko
lából; jut ifjak, jut külöubféle emberek közé, jut bar
mok közé is. — Mondám feljebb, hogy a’ nevelés tár- 
gvazza az elmét, szivet, Ízlést, — vagy az igazat, 
jót ’s szépet. A’ szív az iskola’ elhagyta után is neve
lés’ tárgyául tétetik az egyházi tanításokban , mellyek 
egyedül a' szivet képezni igyekeznek , az értelemuek a’ 
vallási igazságokbani megvilágositása által ugyau , de 
a’ melly magvat mi a’ templomban vetünk-el, az után 
nem leselkedik é kívül ezer ellenség , ’s üdvezitőuk’ 
mondása szerint, nem kapja é ki azt az ember’ szivé
ből, Máté XIII? A! templomon kívül nemde a’ világ, 
társalkodás 's emberek a’ nép’ uevelőji? A’ köznép a’ 
világ’ nagyaival nem társalkodhatik, — társalkodik a’ 
maga sorsabeliekkel, ’s forog a’ közép-rendück közt, 
látja 's hallja azok’ cselekvényeit ’s beszédit. Helyes 
pedig azou észrevétel, miszerint egy figyelmes iró Ma
gyarország' lakosit egy több-emeletü házhoz hasonlítja, 
mellynek felső emelete szépen ki vau vakolva, ékesen 
bútorozva, az alsóbb részek pedig kívül !s belül vakolat
lanul maradtak. — A’ köznép egyszerre nem hághat 
a felső emeletre, hanem a’középsőkbe jut elsőször. Né- 
melly köz»p-osztálybeli emberektől mit lát , mit hall a’ 
köznép, tudják a’ kik tudják, — úgy hogy némelly 
közép-osztálybeli embernek egyszeri beszéde 's össze
jövetele a pór-emberrel néha többet ront, mint mennyit 
több erkölcsi predikatzio épít. — Véleményem szerint 
tehát, nemcsak a' köznép’ neveléséről kell gondoskod
n i , hanem a’ közép-osztályiakéról is, kikkel a' nép igen

*) A’ már ezen czélból készültek , falusi szegény szülék
nek drágák , ’s nem is csupán gyermekeknek valók.

gyakran együtt forog. — A’ népet iskolából kikerülte 
után neveli a’ mások'’s különösen az elöljárók’ példáinak 
látása is. Jó volna tehát, ha az uradalmi tisztek a’lel
kipásztorokkal, kika’ jobb erkölcsüeket a’ nép közt kü
lönösen ismerik , e’ tekintetben egyelértenének , ’s egyet
értve munkálkodnának ollyau falusi elöljárók’ választá
sában , kik jóerkölcsíi, vallásos és istenfélő emberek lé
vén, a népnek igazán példaadói, savai, jó útra vezér
lői leimének; mi most sokszor ellenkezökép üt-ki. —

Mi a’ magyar nyelvnek olly helységekben leendő 
terjesztetését illeti, hol eddig más nyelv divatozott, en
nek módját igen nehéz kitalálni. Mint egy fecske tavaszt 
nem csinál, úgy egy magyar iskolatauitó az egész fa
lu’ tótjait magyarokká nem teszi. Különösen a’ nyelvre 
nézve igaz e’ közbeszéd is:‘ a’ mit Jancsi nem tanult 
meg, azt János meg nem tanulja.4 Gyermekeken kell 
kezdeui, véleményein szerint is, a’ magyarosítást, de 
nemcsak a' helybeli iskolában , mert hogy miudeu tót 
faluba.magyarul jóltudó mester jusson , az legalább még 
most lehetetlen. Sürgetni kell a' magyarosítást ’s raa- 
gyarnyeiveu tanítást az idegeu-ajku hazaliaknak főis
koláiban. De jó volna a' tót vagy más nyelvű megyék
hez legközelebb eső magyar helységekben olly iskola' 
felállíttatását talán megyei költségen is eszközölni, hova 
más ajkú szülék gyermekeiket tanittatui kevés költség
gel elvihetnék; — lehetne a’ szüléket erre jutalommal 
is serkeuteui, u.m. magyar könyveket a' gyermekeknek 
iugyen osztogatni; — a’ helybeli tanítókat magyar nyelv- 
tanításra 's tanulásra jutalommal indítani. — Mert ha 
játék-, ballada-, ’s ki tudja még mi láda-irók, ugysziute az 
agár- , kopó-’s paripa-futtatók méltók a'sok arauy ’s bil- 
likom-jutalmakra: menuyivel méltóbbak a’ népnevelők 's 
tanítók , szegéuy de jó igyekezető szülék? mert ha a’ nép 
jól lesz nevelve ’s tanítva, majd nevel ó magának 's 
polgártársiuak jutalom nélkül is jó lovakat. —

Ezek csekély véleményim e’ fontos tárgyról. Bán
tani valakit általuk nincs, de figyelmeztetui van ezé- 
lom. Ha csekély véleményim e’ nagy feladatot némileg 
megfejteni segítik , igen örülök. — Egyébiránt a' ns. Me
gyének e’ fontos tárgy feletti gondolkozása 's gondos
kodása valamint követésre, úgy dicséretre ’s helybenha
gyásra is méltó. — Bátorkodom még is a' us Megyé
nek e’ tárgybaui kiküldöttségét figyelmeztetni ts. Zsol
dos Ignácz, Veszprém megyének ’s dunáutuli egyházi 
kerületünk’ főjegyzőjének's a m. t. társaság’levelező- 
tagjának illyezimü könyvére:,,Nevelésüuk'hijányai“ Buda 
1836.; — valamint Magda Pál' statistikajábau az is
kolákról , elme-pallérozásról, ennek barometrumáról, er
kölcsi tökéletességről való értekezésére is. — Mohiban 
febr. IGdikán 1839. Ctik refer.

reform, lelkipásztor.

Jtlagyarország terményei és kereslte» 
tlése.

Magyarország, tekintvén kedvező fekvését, hatá
ra’ gazdagságát ’s terményei' bőségét, mindeukép al
kalmas a r ra , hogy Európa' politikai 's kereskedési vi
lágában fontos szerepet játszék. Ha pedig Magyaror
szágot azon virágzó 's nagyszerű állapotban képzeljük, 
midőn t. i. természeti kincsei már miud létre idézvek ; 
midőn roppant határa már azon népszámmal bir, mel* 
Ivet könnyen 's minden kényelmetlenség nélkül eltart
hat ; midőn a' nép egyszersmind a’ szellemi műveltség’ 
magas fokán áll: akkor Magyarország, minden kérdé
sen kívül, Európa’ elsőrendű országai közt fogtalaudott 
helyet. Hogy jelenleg már utón van e’ czélhoz, hi
hetőleg mindnyájan igazlani fogják, kik ez országot
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közelebbről ismerik, ’s előlépéseit néhány évtized óta 
figyelmükre méltaták. Úgy hiszszük , nem teendünk há
látlan munkát, ha ezen ország’ termőerejét v. is gyü- 
mölesözcséf, a’ gazdag alapot, mellyené’ gyümölcsű*- 
zés nyugszik , annak mostani mibenlétét’s folyamatját, 
nem különben értékitésmódját egykissé itt taglalgatui 
próbáljuk. Ki Magyarország’ kereskedését csak felszín- 
leg ismeri is, tudnia kell, hogy kivitelre határozottáru- 
czikkjei áltáljaiban nyers terményekből, 's a’ mi külföld
ről behozatik, többnyire kézmüáruk’ 's gyári készitvé- 
nyekbol áll. — Vizsgáljuk elsőbb is ama főkinCset, melly 
a’ magyar hon-felséges földén fekszik. Felületének több 
mint két harmadrésze olly gazdag termékenységgel bír, 
inillyent a’ többi Európában csak kevés’s e’ mellett sok
kal csekélyebb vidékek mutathatnak elő. Ha mindjárt 
nem tagadhatjuk i s , hogy a’ mezei gazdaság koráu- 
sem emelkedett azon magas fokra , mellyen a’ lehető 
leggazdagabb gyümölcsözés idéztetik elő: még is ered
ményei már olly neipüek , hogy az ország évenkint rop
pant-mennyiségű pénzt húz az eladott termesztvények- 
ért.— Vessünk egy pillanatot néhány mezőgazdasági ter- 
méuyire. A’ b i r k a g y a p j u  képezi eddig, ’s hihető
leg még ezentúl is ,• az ország’ egyik főterményezikk- 
jét. Számításunk épen nem túlságos, ha az évenkinti 
gyapjutermést 200,000 mázsára becsüljük. A’ gyapjú’ 
értéke évrül-évre növekszik, mert a’juhászatok' neme
sítésében még nincs megállapodás , sőt az elhaladás
ra minden pénzbeli ’s értelmi erők mozgásba hozatnak; 
minélfogvást a’ gyapjuszaporitásnak sem mennyiségi sem 
minőségi tekintetben nincs határ (űzve. — G a b o n á t  
az ország annyit term eszt, hogy sokkal gyakrabban 
keletkeznek aggodalmak azon rósz következések miatt, 
mellyeket a’ rendkívüli bőség, mintsem ineilyeket a’ 
szükség idézhet elő. Alsó Magyarország’ termékeny 
’s nagyterjedelmü határin, kedvező években a’ ve
tett mag 1 ő—20 annyit gyümölcsöz. Igaz ugyan , hogy 
ott a’ huzamos szárazság v. esőzés miatt nem ritkán hi- 
ja'uyos a' termes , ámde ha egyket termékeny eszten
dő volt ’s a’ fölösleg megtakaríttatott, úgy az egy-évi 
terméshijány semmi rósz következést nem von maga 
után. Es ezen sík tereknek, hol nem ritkán a’ porha
nyó ’s nedvgazdag termőföld egy ölnyl mélységgel bir, 
felét sem használják gabnatermesztésre; nagy része 
parlagon hever ’s a’ marhának hagyatik legeluül melly 
miudazáltal sokszor gyérebben terem füvet, mini éjsza
ki Németország’ uémelly vidékiu a’ kietlen homoksiva
tagok. Az erdők’ ’s csalitok’ hijánya nem engedi a’ lég’ 
nedvességeit munkálni , ’s gyakran iszonyú szárazságot 
idéz elő. — Milly nagy hasznok ajánlkoznak itt még 
a’ magasb tökélyre vitt mezei gazdaságnak!— Tudva vau, 
mennyi b o r t  termeszt Magyarország. Ha jóságához ’s 
tökéletességéhez czélszerü bánásmód is járulna, úgy ta
lán kevesebb volna a’ panasz az iránt, hogy kelcte nincs, 
mi külüuöseu az újabb időkben olly nyomasztónak mutat
kozik, mert a’német vám-egyesület’ keletkezté óta sok
kal kevesebb bor szállitatik Poroszországba , ’s főleg 
Sziléziába , mint azelőtt. — A’ l ó - ,  s z a r v a s m a r 
h a - é s  s ö r t é s t e n y é s z t é s  sokat nyom Magyar- 
ország' termeszt vény-mérlegén. Mindegyik a’ külföldön 
nagy becsben álló , különös jó fajtákat mutatbat-eló, 
’s valóban uem csekély pénzt jövedelmeznek az ország
nak. ’S még mind e’ mellett is tömérdek nyers bőr és 
fagygyú szállittatik évenkint a’ külföldre. — G u b a -  
c s ő t ,  h a m u z s i r t ,  s z é k s ó t  ’st.e’ff. az ország rop
pant mennyiségben állít elő ’s az idegen vevöktül sok 
pénzt nyer érettük. ’S ki nem ismeri Magyarország’ 
földalatti kincseit, mellyek Selrnecz , Körmöcz’, Besz-

terczebánya és Zólyom vidékein , ugyszinte Krassó me
gyeben a bánságban napvilágra idéztetnek!

He mint nyeretik kellőleg mind ezen kincs, ’s ho- 
zatik a’ honi lakosok’ javára forgásba ? kereskedés és 
kézimesterségeknek kell a’feladást megoldani. Hogy ezeu 
utóbbiak még nem állhatnak kitűnő fokon, tanúsítja azon 
lettdolog, miszerint a’ szükséget ’s hozzájok intézett 
kivánatukat még koránsem elégít k-ki; mert tömérdek 
mennyiségű nyers-termesztékek vitetnek a’külföldre’s ho
zatnak ismét felgyártottan az országba vissza. így 
többek közt, a’ külföldre szállított birkagyapjunak leg
alább egyharinadrésze gyármüczikkek’ alakjában kerül 
ismét vissza, ’s ezeu egyharmadért, ha pontosan fel- 
számitui akarnók, az ország nem sokkal kevesbet fizet, 
mint mennyit az egész gyapjumennyiségért a’ külföldi 
vevőktől nyert. — Ugyan ezt lehetne hitelesen megmu
tatni még némelly más termesztékckről is. Több, ezeu 
országban sajátlagos, körülmény , mint többek közt p.
o. a’ múszorgalmi ’s iparüző középvárosok’ hijátiya, 
hozza ezt magával. Jelenleg csak Pest, az ország fő
városa, kezd gyárokat ’s kézmüházakat előmutatni, de 
még koránsem olly számmal és kiterjedésben, mint 
azt illy nagy és sokat jelentő várostól várhatnék. Ezen 
jelenés’ okát könnyen kitalálja az, ki az ország’ viszo
nyít ismeri. Most még a’ nyers terményekkel kereske
dés sokkal biztosabb 's nagyobb nyereséget ad , mint a’ 
kézműházak ’s gyárak’ létesítésére ’s azok’ fentartásá- 
ra tett vállalatok. A’ külföldről, különösen Becsből, tö- 
kélctesb kézmü-czikkeket nyerhetni, egyszersmind ol
csóbb áron, mint azokat Magyarország maga előállttni ( 
képes ; m<hez még a’ kettős-utoui megszerzés’ kényel
messége is járul, t. i. egyszer a’ Dunán, ’s másodszor 
teherhordó szekerek által, mellyek nyers terményekért ‘ 
jőuek Pestre. Mi Magyarországnak miísera rovuuk-le 
becsületéből, midőn azt állítjuk, hogy a’kéziinestersé- I 
gek még jelenleg igen alacsony fokon állnak ; hogy azok 
épen csak a’népesség’első, legnyomosb szükségeit elé- 
gitik-ki, ’s a’ fényűzésnek még többnyire a’ külföldön 
kell táplálékot keresnie. Kz miudazáltal a’ jelen pilla
natra nézve nem szerencsétlenség; mert, míg Magyar- 
ország azt , mit a’ külföldi ül féíiyüzési áruk gyanánt 
húz, honi terményei' bőségével, népessége’ veszélyez
tetése nélkül, legnagyobb javára fedezheti, addig nincs^ 
miért aggódni. — És milly lábon áll az o r s z á g ’ ke-  \ 
r e s k e d é s e ?  Még eddig mind azokat, kik azt min
den ágában értelmesen felfogni képesek, gazdagokká 
teszi. A’ kereskedésnek egy tetemes része a’ németek’ 
kezében van, kik azonban többnyire csak nagykereske
déssel foglalkodnak. A’ tótnál sem hijányzik ugyan 
hajlomás és értelem illy foglalkozás’ nemére, de őke- \ 
vésbbé látszik ügyesnek a’ combinálas és nyerészkedés- , 
ben. Pesten ’s utána Debreczenben vannak a’ honi tér- . 
mékekre nézve az egész magyar kereskedés’ egyesitő- 

* pontjai. Azonban ez utóbbi várost bízvást az első? fiók
helyének tekinthetni csak. Szeged is illy minőségben 
lép-föl. Nagyszombat, V ácz’s néhány más kerületi vá
ros se'mbír ugyan megvetendő vásárokkal, ámde azok
nak még sem adhatni általányos jelentőséget, minőt p. o. 
a’ pestieknek. A’ pesti kereskedés’ nagyszerűsége már 
anyagi tekintetűén is kitűnik, ha az ott összetorlasztott 
nyers’ termékek’ roppant mennyiségére ’s tömegeire gon
dolunk! Ha valamelly áru ezikk , — legyen azélő mar
ha, vagy nyers bőr, fagygyú, szalonna vagy akármi,
__ történetből igen meggyűlt, és sokkal több, mint men
nyit a’ vásárlók keresnek, ’s ha illyenkor a termesztő 
gazdák sürgető szükséget éreznek pénz dolgában , a 
termény egyszerre minden értékét veszti s végre bár-
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mi áron eladják. Euuélfogvást nem ritkán történik-meg, 
hogy, ha a’ termékekre nézve ismét kedvező körülmé- 
nyek alakulnak, mi sokszor már néhány hét raulvameg- 
esik, a’ kereskedő a’ vásárlóit jószágot két annyi áron 
eladhatja ’s tetemes pénzt nyerhet. Ebben kell okát ke
resni annak, hogy a’ készpénz mindezen vásár-helye
ken mohón-keresett á ru , ’s hogy az nemritkán tizen
négy nap alatt, többszöri csere által olly gazdagon ju
talmaz. — Legnehezebb a' gabonát értékre hozni, ’s 
csupán a’ hajózható folyamok’ közelében ’s a’ népgaz
dag hegységek mellett biztos és jutalmazó vállalat a’ 
gabnakereskedés. Ha mindjárt a'Magyarországhoz csa
tolt tartományokbul néhauéha az adriai tengeren által 
vitetik is ki gabona, mégis a’ szállítás Magyarország’ 
inás részeiből oda sokkal távolabb van ’s terhesebb is , 
hogy sem arra gondolni lehelne. A’ Duna egyetlen ’s 
fő közbenjáró e’ kereskedésben ; ’s ha a’ báusági búza 
a’ mindig élénkebbülő gőzhajózás által a fekete tenge
ren vitethetnék Angliába, akkor a’ magyar gabona-ke
reskedésnek uj korszak nyílnék. Az angol vásáron áru
ja tagadhatlanul első rendben állna , mert azt nehezen 
l'oguá egy másik felülhaladni. £ Adler.)

1yhilasophini észi'ev ételeit.
( F ofyiuiúxSj

S z e l l e m .  A’ józan ész’ birtokával kapcsolat
ban áll a’ szellem, melly jóllehet magában annyira egy
szerű , hogy fölfogni alig lehet, még is műveltségre 
képes. A’'szellem’ műveltségének magasb vagy alacso
nyabb , egyenes vagy ferde irányától függ az ember’be
cse és érdeme. A’ köz-szellem könyörütetlen veti meg 
mind az t , mit felfogni képtelen ; de cí sem tarthat szá
mot huzamos tetszésre , mert egy oldalusága untató. Az 
eredeti egyszerűségében pangó szellem minden kicsiny
ségben megütközik, midőn a’ magasra emelkedett,. át
látván a’ bokros akadályok’ okait, mosolygva iebb.cn túl 
rajtuk. A' köz szellem’ sajátsága, nyakasság; az ala
csonyé, foüdorkodás ’s hízelgés; c.iak a- nagy ’s erős 
áil szirtgyanánt rendithetleuul a’' dúló vész közepeit, 
öntudalma által erősített állhatatossággal.Azouban gyak
ran támaszul használja a’ butaságot, mert hányszor 
jöne zavarba az ugyuevezelt szép-elme is r ha mellet
te ostobák nem léteznének.

8 z e ilv ed e ly .  Az uralkodó szenvedélyt, trón
járul leüzve, megfékezni : legszebb győződéime az 
emberi önuralkodásnak. De mivel ar szenvedélyek’ tar
tóssága épen úgy nem függ miu-hatalmuuktól, valamint 
életünk’ hossza : igen csalatkozunk , midőn azt hiszszük , 
hogy kebleink’ szeuvedelmit min- erőnk igázta-meg, mi
dőn azok a’ győzödelemrül részűnkre lemondottak.. Hogy 
sem erőnknek, sem okosságunknak nem tulajdoníthat
juk a’ győzelmet ’s auuak dicsőségét, okát abban ke
reshetni, mert elménk magára hagyatva, az igazi szen
vedélytől mitsem nyerhet; mivel szenvedélyt csupán 
szenvedély győzhet meg, ás mi ez egyéb, mint gyen
geséget gyengeséggel üzui-el ? — A’ szenvedélyek 
gyakran , magukkal ellenkező természetű szenvedélye
ket szülnek. így sokszor a’.pazérlás fösvénységoé , ’s 
a’ fösvénység pazérlássá fajul. Állhatatos sokszo/az 
ember gyengeségből, vagy vakmerő félelemből. — Ha 
szenvedélyűik’ kiváuatiuak ellenállunk, legtöbbször csakr 
azon okbui történik, mert azok gyengébbek erőnknél. 
A’ gyenge szenvedélyeket elaltatja a' távoliét, de a’ 
heveseket még jobban föllobbautja, hasonlóan a' szél

hez , melly ha csak lengő , eloltja a’ gyertyát, de föl
szítja a’ hamuban lappangó tüzet.

(Folytatjuk.)
E l e g y t á r .

( B o k h a r a i  l ó h e  r in a g). Egy, Georgiából csak 
imént érkezett utazó, többek közt bizonyos lóhermagot 
hozott Bokahrábul, melly állítása szerint óriási levele
ket hajt 's dúsan tenyészik. Az utazó ezen ujuemQ ló- 
hermagot most L o n d o n  urnák (jeles mezei gazdának 
’s kert'müvelőnek, ki a’ föld- ’s kertművelésről több 
nagybecsű munkát irt) szándékozik bemutatni. A’ leg- 
hiresb utazók, kik Bokharát, ezen távolfekvő nagy tar
tományt, mellynek Angliával egyenlő éghajlata vau , 
meglátogatták, beszél k, hogy ugyanott valamennyi gabo- 
uafaj, és fű növény, csudás tenyészettel bír. A’ fellendített 
lóher mintegy 12— 15 lábnyi magasra nő, ’s min
den hónapban kaszálhatni. De a’ uövényország’ezen rend
kívüli terményének nemcsupáu ezen egy becses tulaj
donsága vau. Szárából kender készül, mellyet a ’ föld
nek azon messze vidékén , hol az terem, olly nagyra 
becsülnek, hogy minden egyéb illynemir növény közül 
neki adatik elsőség. — Ha e’ növényt az angol föld el
fogadná —- min alig lehet kételkedni — úgy az kor
szakot alkotand: inert akkor Angolország minden egyéb 
külföldiül hozott lóher-fajokat jövendőben uéfkülezhet. 
Szerencsére tavaszkor ét kezett ’s igy az idén mindjárt 
próbát tehetni. Ezen óriási lóherét áprilisban kell elvet
ni, 's minden mag-szem 300,000 szcinecskét ad. (Globe)

(V a 1 a m i a’ fé n y ü z é s h e ) Mária , orosz
országi nagyhgnó’ számára a’ legfötségesb és drágább 
ruhafélék ’s ékszerek vitetnek Parisból sz. Pétervárra. 
E’ nagybecsű tárgyak közt különös figyelmet gerjesztett 
egy pompás ruha . gyöngyház-sziuü bársouybul, melly
nek fodrozala a’ mellenyke körül gyémánt- ’s egyél) 
drágakő- fonadékául áll, csipke-alakban. A’ ruhauja- 
kon levő gyémául-szulagbokiok, ’s a’gsémáut öv, inelly 
íölséges-mivü rojtokkal végződik, e’ gyönyörű ’s va
lóban herczegi öltözetnek még magasb díszt adott. E ’ i 
ruha-leirással egyszersmind megemlíteni szándékunk 
azon mellény-szegélyeket, mellyck drágakövekből esip- 
ke-gyanánt készíttetnek. Azok a’ mellen hatásuk által 
a’ legszebb uyakkötóket múlják felül. Már többet lehete 
látni gyöngyből készítve, "s különösen egyet csupa apró 
hamis kövekbül, mellyek a gyémántot csudálatosán utáno
zok ’s mint tündöklő csipkék ragyogtak. A’ fényűzés 
még soha sem terjedt ennyire , ’s valóban misein lehet 
fenséges!) és pompásb, mint e’ drágakő -csipkék , rnely- 
lyek egy vörös, smaragdzöld, vagy gráuátszinű bársony- 
mellényre ékességül jutnak. Még a’ zsebkendők is arany
nyal himezvék, ’s több divatárus-bolt-ikbau láthatni illy 
zsebkendőket a’ legfinomabb chinai baltist-ból. (M. U.)

A’ Themse-Tunnelbeu élénken folynak a’ munkála
tok. — Mu t-evi december óta 30 lábuyit haladtak előre. 
A' Tunnel egész hossza most 855 lábát tesz; a' túlsó 
part g még csak G5 láb vau hátra. A' költségek már 
eddig is több, mint 313,000 font sterlingre terjednek.

uif«, anyjáról, két szép gyűrűt öröklött. Vala
hányszor társaságban volt, nehéz fej-fájásról panasz
kodott, ’s gyűrűs kezével nyomogatá homlokát, hogy 
drágaköve.«? gyűrűjét, észrevegyék. De eljött egyszer az 
idő, niellyben a’ szép gyűrűket el kelle adnia, ’s ezzel 
a’ kínzó fejfájásoknak is vége lön. ,,./ól járt a’ fejed ba
rátom !— szól hozzá egy csinyát kitanulta ismerőse , — 
mert fájdalmát a’ zsidó már megvette.”

ünerkesiíí Helmeczy. — Kyoaitsíja I^aíluer-M.áfolyi úri uteza 6 1 2 .
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•4T szirti-leány.
Magas nagy szirttetőn 

A’ lányka á ll , 
Eláradt éjifény’
, Világinál:

É s lelkén fölzajong 
Szerclm i-vcsz, 

Szorongva ’s kétesen 
A ’ mélybe néz.

A ’ kedves várt alak 
A* mélyben á l l , 

Epedve érzeti 
, Dóráinál.

É s hozzá föltekint 
Szerelmileg ,

'S csengő ajkiról 
Illy hang rezeg: 

„Mi kínzó bánat o !
Mi fájdalom , 

Epedni érted illy 
Nagy távolon.

0  szállj—le édesem j 
E ’ hű kebel 

Megója szálltodat 
Szerelmivel.4* —  

A ’ lányka á ll , ’s piheg 
E s rémesen , 

Mereng kétségivei 
A ’ kedvesen —•

'S a’ kedves ajkiról 
lm eskü sz á ll,

A’ küzdő érzelem , 
Tökélyre v á l:

Szemébe láng lö v cl,
És égi hit 3 

Betöltni a’ szereim’ 
Kivánatit.

’S alant •—- hol eskü közt 
A ’ kedves á l l ,

Küzdő érzelmivel 
A’ mélybe száll.

De sem meleg kebel,
Sem fájdalom,

Nem őrzik életét
A ’ s z i r t f  o k o n. —

'S im rémes almiból 
Most fölriad ,

Fölé ,a’ nappalon 
Elet hasad.

De kinzó almiból 
Valóra ké l ,

Nem őrzi esküjét 
A ’ hűtlen fél.

’S mig az más uj szereim’ 
Virágin áll ,

A ’ lányka bú között 
A ’ s i r b a  s z á l l !

denies Lánlú.
Utazás a' m agyar hon’ szebb vidékein.

(Vége.)
Octob. 6kán Budapestre, az ország’ két testvér- 

fővárosába érkezem, hol barátomhoz, pesti ideigleui 
református lelkészhez, szállottam. A’ főváros ismére- 
tesb az olvasó Közönség előtt, hogy sem gyönge tol
iammal azt rajzolni szükség volna.. .  Voltam többek közt 
inég azon eslve a’ magyar színházban is ; „G a r r i c k 
B r i s t o l b a n 44 czímti vígjáték adatott, kevésszámú né? 
zők előtt. A’ sziuházbau furcsa helyzetem volt; inert egy
szerre két szerelmes szerepet vala szerencsém látni ’s 
hallani: egyiket a’ színpadon, másikat jobboldaliul mel
lettem egy szüntelen egymással sutiogó különnemű ’s 
ceiuoskülwejü ifjú pár állal előadalva, kika’ színdarab
ra keveset látszattak ügyelni, több gyönyört lelvén az 
eredeti, mint az utánzóit szerepben. Pestből oc-t. 8káu 
korán kiinduláuk , utunkat Miskolcz felé veendők. Az 
ut már a’ pesti vámháztul kezdve Rákosig, hol eddig 
homokdombokon keresztül órákig vánszorgott az utas, 
most, bárha nem legjobb töltésen, sokkal könnyebb ’s rö- 
videbb. Rákostul jobbkézre a’ nyílt mezőségen téglave
tők áilitvák, hol a’ szegényebb építő gazdák’ számára 
minden haszonuyerekedési-vágy nélkül készítik a’ tég
lát. Pest alatt Miár hajnalkor látók foglalatoskodni a’ 
szekereket, mellyek homokot egyegy forintért hordának 
a' városba. — Délelőtti 10 órakor Gedellőre értünk, 
Grassalkovich hg’ birtokába ’s nyári-lakhelyére. A’ ke- 
repesi dombtetőiül kezdve, hol egy vadászlak áll, kelle
mes jegenye-sorok közt viszeu egész Gedellőig az egyéb
iránt homokos u t ; még inesszüuueu csilloga szemünkbe 
a’ nagy kastély’ bádog-csúcsa, de egész terjedelmében 
csak akkor lüut-fel, midőn a’ városban valánk.— Igazán 
bgi pompájú itt minden; meglepő a’̂ nagy terjedelmű díszes 
Rugóikért, ’s a ’ tág helyen fekvő szép homlokzatú , ’s 
többfelé terjengő emeletes kastély, a’ hg’ czimerével. 
Szerettük volna a’ szobákat sorban megnézni, de ezút
tal meg kelle elégednünk a’ szarvgyüjtemény’ szemléle

tével. Négy külön teremben a’ falakra 3 sorban szer
zett, összesen 126 szarvas-, egy fiatal bakőz- ’s egy 
kőszáli zerge-szarvat számláltunk , mindegyik alatí egy 
tábla függ, mellyen felírva olvashatni a’ lövész’ nevét 
’s a’ történt lövés’ napját. Gedellörül kifelé miudeuült 
kerített vadaskeit mellett viszen a’ homokos út egész 
Besnyőig; melly egy szép templommal ellátott zá” da- 
lak , ’s mellette a’ szőlők’ aljára épített uyolez pórház
zal valóban regényes magányul szolgál az ott tartóz
kodó szerzetesbarátol.nak. Majd ezen túl egész Baghig 
ismét homokon visz a’ terhes u t , felejtetvén az utassal 
némileg ezen alkalmatlanságot a’szélesen’s messzeter- 
jedő’s magában egész erdős hegyeket, szép-erdei mulató
helyeket, vadászházakat foglaló vadaskertek’ ’s a’ben
nük csoportonként legelgető dám-, őz- és szarvascsorda’ 
szemlélete, ’s később, az erdős halmok közülkivergő- 
dőuek balrul szemébe ötlő b. P .. . . czky’ szép kasté
lya , az azt környező A s z ó d  mező városkával. Innen 
Hatvanig valahára már készül ’s nagyobb részint ké
szen is áll a’ töltés , hol csak kevés év előtt is még 
a’ legrosszabb ut, minőt csak képzelni lehet, vezetett 
a’ nyirkos földeken keresztül a’ 41 u t u m l u t o  a g g e -  
r u n t’- töltésnek két árok közé szorított ’s a’ tengelyig 
sülyesztő kerékvágásán ’s a’ két kis mföldet esős időben 
kinek pedig kereke törött, két sőt több-napi úttá bájolván ; 
de hála a’ haladás’ szellemének! itt már igazán v i r a d , 
h a l a d j u u  k!.— H a t v a n  egy, szép templommal, kas- 
télylyal, nagy vendégfogadóval ellátott,egyébiránt inkább 
faluhoz hasonlító kis magyar mváros a’ Zagyva’ partján, 
melly folyam egyébkor igen csekély, de áradása nagy, ’s 
Jászberénynél a’ Tárná’ vizével egyesülvén megnő ’s 
Szolnoknál a’ Tiszába ömlik. Szánakozásra’s nevetség
re , de egyszersmind bosszúságra gerjesztő volt eze
lőtt látni, hogy a’ szegény vidéki nemtelen, csupán azért, 
hogy Hatvauou innen Gyöngyös felöl nyomorú lovait a’ 
nagy homokban kicsigázni, túl pedig a’ hasig-érö sár
ban egy vagy két kerekét kitörni szerencséje lehetett, 
ráadásul az igazságtalanul zsarló vámháznál még jól meg 
is fizetteték, ’s szegénynek keserűbbé tették a’ búelfe- 
lejtésül kiürített itezebort, mit (ismét ráadás) az iránta 
goromba német fogadós méregdrágán torkába rótt, mint
ha két font nyers tormát, 3 , két-ökölnyi nagyságú far
kaséi vöröshagymát evett ’s rá két römpöly paprikás 
eczetet ivott volna meg; ’s ha ennyi sok viszontagság 
után, mint a’ fárul lepottyant orosz , megpihent a’ vá
rosban, erszénye is jó formán kiürült. De másutt is tu
dok én még az országban illy zsarlást; nevezetesen 
O — áu Abaúj megyében r hol koráusem az útjavítás
é r t , mert az rósz, hanem azért, mert tudják, hogy az 
utas sebesen nem hajthat dl nagy sárban a’ vámháznál, 
’s el lehet fogni, megfizettetik azt, (a’ vámszedő’ részé
rül bizony nagy okosság) épen úgy, mint midőn a’ szem
telen koldus meredekség, hidak ’s dombok’ lejtőjére ül, hol 
a’ lassau-hajtó utast elfoghatja. — Ez utóbbinál egy
szer engem is meg akartak róni, mesterlegény’ e vagy 
izraelita’ képébeu, av prédátlesö vámszedők. Halván
kul még alkonyaikor kiihdulváu mintegy esti nyolca 
órára Horíra értünk , ámbár Gyöngyösre száudékozáuk , 
de hová a’ nagy setétség miatt menni nem volt taná
csos. Másnap hajnal elölt szép holdvilágnál már utón 
valánk, úgy hogy reggeli hét órára Gyöngyöst elér
tük. Gyöngyös a’ Mátra alatt, annak, nyugati részén ,,
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egy kies völgyben, mellyet szép szőlőhegyek környez
nek. fekszik; népes magyarváros, lakosai jó mester
emberek, csapók ’s kulacskészitők. A’ gyöngyösi ku
lacs országszerte híres l ! Gyöngyösnek nagytemploma 
régi, ’s belől igen szép. Különös díszére szolgál a 'vá
rosnak b. 0 — y nem régen épült új-izlésü gyönyö
rű kastélya a’ keleti részen , mellette levő angolkerttel. 
Itt épen ekkor szüreteltek, ’s a’ szüret vörösbort meg
lehetős bőségben Ígért, ugyanazért a’késő ősznek ezen 
vig munkáját zajos örömmel folytatók a lakók. Innen 
hogy a’ szép szőlők közt a’ hegy’ farkára kikapaszko- 
dáuk, balra maradt a’ hegy’ oldalán Saár’ faluja, hol 
hajdan kolostor volt, ’s Aba királyunk, miután c’ tá
jon vágytársával megütközvén lovárul leesett ’s elgá
zoltatok, e’ monostorban nyert temető helyet. Megjegy- 
zésreméitó , hogy Heves megyében a’ geogr. mföldek’ 
jeléül miudenütt fél-öluyi magas, gömbölyű faragott ha
tárkövek állitvák föl. E’ tájon a’dohányt miudenütt nagy 
bőségben termesztik, egész calcaturák merő deháuy- 
földekbül állnak; a’ lakosok saját használatukra csak 
a’ sarju (duuamellett: fattyú) dohányt hagyják-meg ; 
az anya-dohányt leginkább v e r p e l é t i  név alatt, 
minthogy e’ tájon ott terem a’ legjobb fajta , Pestre hord
ják eladni. Iverecsendet elhagyváu, ámbár nagy kerülés
sel történt, még is Egert meg nem nézni megbocsát- 
hatlan véteknek tartók. Fekszik e’ város egy minden 
oldaliul tömérdek ’s nagyterjedelmü szölőhegyektül kö
rülvett szoros, mély ’s hosszú völgyben , szárnyaival 
a' dombok’ oldalira kiterjeszkedve. Ha várost épületiről 
ítélünk, úgy a’ hazában Pest után Eger legelső. — A’ 
Lyceumnak a’ hozzá csatolt esillagász-toronynyal — 

/  tekintvén magasságát, nagyságát 's pompáját — még 
Pesten , 's igy az országban sehol, sincs párja. Hát még 
a’roppant’s pompás uj székes-templom , az építészet’ ’s 
mostani Ízlés’ remeke, mellynek bő leírását láthatni Guz- 
mics’ ,,Egyházi Tárában.“ A’ város felől hozzá felveze
tő hágcsózat, nem két oldalrul, mint alaprajzában lát
hatni , hanem egyenesen szemközt vezet bele; kétség
kívül azután válíoztaták meg. Széppé teszi az egészet 
azon egyszerűség, mi szerint belől csak az oltárok 
fölött vannak festett képek. A’ nagyoltár fölötti kép 
(melly a’ forróolajba mártott szent Jánost ábrázolja ’s 
mint mondják 10 ezer pengő forintba került) a’ festé
szet’ remekműve; rajta minden olly természetes, még 
a’ könnyek i s , miket a’ vértanú’ rokonai hullatnak; a’ 
gőz, mi az olajforraló-üstből felkavarog; a’ kétségbe
esést mutató esengés, mellyel a’ sírók a’ vad-keblüpo- 
gáuyokat könyörületre bírni törekszenek; a’ vértanúnak 
fölemelkedett ’s a’ földiek’ felejtésével már mintegy 
túlvilágba átköltözött lelkét mutató nemes tekintete : mind 
ezek valóban remekül találvák. — Különös az is , hogy 
midőn a’ régi római catb. templomok többnyire sötétek, 

—  ez egészen világos, mit a’ fejér falak ’s a’ sok-ablaku 
kúp okoznak ; valóban illő , hogy a’ világosság’ atyja 
világos eg) házban tiszteltessék. Nevezetes épületei to
vábbá Egernek: a’ 3-emeletü nagy érseki-lak, hozzá 
«satolt kertjével , — a’ török torony , melly hogy az idő’ 
romboló hatalmának annál jobban ellenálljon, a’ mos
tani patriáreha-érsek által bádoggal fedetett-fce’s rajta 
a fél-huJd fölibe tett kereszt ennek ama’ fölötti győzel
met már messziről hirdeti. Egernek számos temploma 
van, a köztük az uj templommal együtt 4 van kéíkét 
toruyu. Nevezetes itt a Foglár kanonok által állított sze
gény-nevelő intézet is. A’ megyeház nagy. De legtöbb 
figyelmet érdemel ’s leginkább meghatja a’ hazafi’ keb
lét a’ régi vár’ tekintete, melly a’ töröknek Budával ’s 
Győrrel együtt legfőbb erőssége volt. E’ vár híressé

lón nem annyira falainak izmossága, mint hőslclkükor- 
máuyzójiuak hajthatlansága’s őrseregének vitézsége mi
att. A’ vár-fölötti hegyrül a’ vár’ belső piaczára lehete 
lődözni, mint ezt vitéz Dobó István sajnosán volt tapasz
talni kénytelen , ’s ugyanazért a’ tüzes golyók’ zápo
ra ellen a’ .várban volt gabunagarmadát vizbeáztatott 
bivalybőrökkel húzatta-be. Ha e’vár’ hajdankori történe
tét tekintjük, úgy találjuk, hogy ennek törökkézreko
rültét egyenesen a’ vallásgyülölség okozta. . . .

Egerbül Makiárra jövéuk hálni, s onnan másnap 
korán reggel Kövesdre értünk. Ezen mezőváros már 
Borsod megyéhez tartozik ; népe szennyes és zsiros 
viseletérül, kurta 's csak fél-derékig érő széles ’s lo- 
bogósujjú ingerül, palócz-mondás szerint: kaczagáuyá- 
rul (melly egy kétfelé-hasított juhbör, lábainál fogva a’ 
gyermekeknek , minthogy leginkább azok viselik, nya
kukba akasztva) isméretcs. Itt is már részint egészen 
kész, részint készülőben a’ töltött ut; valóban illő is 
valahára e’ legnagyobbkereskedési, a’ pest-kassai, vo
nali jó töltéssel látui-el. Délután két órára Miskolczra 
értünk; utunkba esvén még elébb Csaba, egy nagy zsi
dótanya, hol a’ keresztülhúzódó országút mellett egy
mást éri a’ sok fogadó, kurta csap- és husvágó-szék. Mis- 
kolcz a’ haza’ legnagyobb ’s leguépesb városinak egyi
ke ’s körülbelül 30 ezer lakossal bír. Nevét uémellyek 
a’ méz-kulcs vagy kolcstul származtatják, minthogy 
véleményük szerint hajdan nagy méhtenyésztő hely volt. 
Az országban egy városnak ’s helységnek sincs olly sok 
’s messzeterjedő szőlőhegye, mellynek termése a’ leg
jobbak közé tartozik. Fekszik kellemes völgyben, szár
nyaival, szinte mint Eger, a’dombok’ oldalira terjeszked- 
vén-ki. A’ Diósgyőriül jövő Szinva és Pecze-folyamok 
(amaz sok malommal) nagy hasznára ’s tisztaságára 
vaunak; mindkettő, hosszában a’ várost végigfolyván. 
Lakosai, kivevéu a ’ ráczobat és zsidókat, de kik szór
té jól tudnak magyarul, átaljában mind tiszta ’s a’ ha
zában legszebben beszélő magyarok; vallásukra nézve 
a’ reformátusok’ száma legnagyobb. Emeli becsét az is, 
hogy a’ két magyar hazában ez ötödik város , hol ál
landó nemzeti színház van. Fekvését kiessé teszi nyír- 
gátról az egy kis ínfűidig, vagy egész Diósgyőrig felnyúló 
szép réti lapály, mellynek végén épen a’ bükkös’ tövé
ben a’ diósgyőri várnak, hajdan a’ fejdelemnek’ mulató- 
palotájának, romjai láthatók, — déli ül az Avas-hegy, 
Bacchus’ sűrű katakombival, — keletrüla’ szép’s dús 
Sajó’ lapálya, mellyen túl 4 ,  5 mföldnyi távolban a’bor
gazdag Hegyalja’ bérczein végződik a’ szép kilátás. Épü
letei közt nevezetesek: a’ két-emeletü roppant megye
ház , — a’ reformátusoknak két: egyik az Avason emel
kedő husszíta, — a' másik uj ’s a’ város’ közepén roof-t 
épülő, nagy templomaik, (nagyobb üuuepekeu a' nép* 
sokasága miatt használtatván a' temetőu-levő fatemplom 
is) — a’ romai catholicusoknak szinte 3 templomuk 
(egyik két-tomyu , a’ minoriták' zárdájával) ; a’ ráczok’ 
szép magas sugártornyú temploma; #az ágostai ke
resztyének’ ujdan épülő nagy temploma; a’ zsidók’ 
zsinagógája; a’ casino, ’s végre a’ Szinva’ partjára épült 
nem nagy ugyan , de aránylag elég tágas reform, col
legium. Sehol a’ hazában olly alkalmas bor-rakhelyek, 
mint Miskolczon, nincsenek; az Avason és Tetemvár
ban , hol külön ágazatokra osztva (mellyek közül né- 
mellyikből Ariadne'fonala nélkül, kivált kótyagos fej
nek , csak kijőni is mesterség) hétszáz, sőt ezer hordó 
bort befogható piucze-labyrintek találtatnak, kemény kö
vecses földből kivágva. Miskolczrul Szentpéteren, egy 
szinte jó-bortermesztő ál-magyar városon, keresztül a’ 
k o p a s z  - f ö l d r e  jutánk, éjjelre egy eredeti-magyar
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őreguijroz , úti- társam’ rokonához, honnan másnap el
indulván, szerencsésen elértük déllájban a’ már egy hó
nap óta nem látott Torna’ óhajtott határát. Utunkba esett 
Szemlrő mezőváros , Csáky grófok’ laka ’s birtoka a’ 
Boldva folyam mellett, egy régi kastélylyal ’s sziute ré
gi ref. templommal, mellynek ritkaságai közé tartozik 
egy aranynyal gazdagon kivarrott török lótakaró és se
lyem övrojt, a’ hajdani szendrői basáé, kit kettős harcz- 
ban egy borsod-inegyei fő nemesifju ölt-ineg. October5 
l i ke  volt azon nap,  mellyen megyénkben értünk az 
itt akkor kezdődött szüretre.

Mielőtt utazásom’ történetét bevégezuém , szüksé
gesnek látom az egészrül megjegyezni, hogy az 
szerencsés és — szép idő lévén— kényelmes és gyö
nyörködtető volt; hogy a’ magyarok között még ázsiai 
eldődiukrül maradt eredeti-charakter, t. i, a’ vendég- 
szeretet, még ma is mindenütt uralkodik; hogy a’ du
nántúli ’s dunamelléki nép gazdagabb , ceiuosb ’s val
lásosabb. Templomok , iskolák , még a’ reformátusok
nál is , pompások a’ Duna' mellékén ’s azon to l ; de a’ 
lakosok’ öltözete ’s falujok is csinosabb, sorsuk ké
nyelmesebb. Ezek az én jegyzéseim; — most már be
zárom 90 mföldnyi—'s Torna , Gömör, Kis-ílont, Nó- 
grád, Nagy-Hont, Esztergám, Komárom, Győr , Vesz
prém , Szala, Fejér, Dilis-Pest, Heves , és Borsod me
gyéken, 127 helységen ’s közttükö kir. ’s 19 mezővá
roson keresztül tett — utamat, azon Intéssel, hogy 
kinek alkalma van, utazzék; szebb ’s gazdagabb ta
pasztalást nem tehet. Részemről tanuló ifjainkatis, nem 
külország! egyetemek’ látogatására, ’s bizonyos ideig 
egy-helybeni időtöltésre (^mellynek legföljebb is csak az 
következése, hogy ott egyik vagy másik tanító’ elvei
nek viszhaugjává, 'a oktatási-szabályának majmává lesz); 
hanem általában külországi utazásra ösztönözném; — 
ez lenne a’ legjobb akadémia; különben is minden tu
dományban D).egIehetŐ8 jártasságunk lehet már ; egyedül 
emberisméret leven az , miben ,mig élünk, örökké gyer
mekek maradunk. * Édes J u h o s .

zsarnói ref. lelkiör,
B r u c k n e r ’ g y ó g y t i í k a

ti* s z á z r é t i í - p a c z a l - v c s z  n y a v ts ly a h ttn .
(E’jejes; közhasznú’s érdekű czikkely az „Adl e r “ czí- 
nrii bécsi hírlapban jelent először meg, ’s T á r s a l k o -  
d ónk azt a’ magyar marhásgezdák’ kedvéért itt egész 
terjedelmében közli.)

Azon nagy pusztítások, mellyeket 11 év óta a’ 
ezázrétü-paczalvcsz v. paczal-aszály az auszt. biroda
lom' minden tartományiban, 's különösen Magyar- ’s Mor
vaországban a’ szarvasmarhák közt okozott, már rég ke- 
letkezteték a’ mezeigazdákuál ama’ köz óhajtást: vajha e’ 
kártékony rósz ellen találtatue'k foganatos g y ó g y m ó d .  
A’ szomorú tapasztalás tanúsítja, hogy olly helyeken, 
hol e’ ragályos-kór magára hagyatott, 400 darabnyi 
marha-számból 100 darabot (js így az egészből ^ 
részt), szállott-meg a’ paczal-aszály; közülök 75 
darab (Jehát a’ betegeknek A része) elveszett, 25 da
rab pedig ismét felgyógyult. Miily n a g y  leend ezen 
arány szerint a’ dögkórbau elhullott marhák’ s z á m a  
az egész ausztriai birodalomban?! — 1837ben csu
pán a’cs. k. h a t a r ő r-v i d é k e k e n Magyarországban 
egy 352,708 darabra terjedő marhaszámból 21548 
darab esett döguyavalyába, mellyek közül 5104 d. fel
gyógyult, 14844 d. elhullott,4 d. agyonüttetett ’s 1595 d. 
még betegen maradt; ’a innét kiviláglik, hogy egy év’ 
folytában az egész marhaszámból száz közül hat esett

dögnyavalyába, 's száz közül négy elhullott. — Tekin
tetbe vevén ezen mind földesurakra mind jobbágyokra 
néz\e igen fájdalmas eseményeket, ö excja sprinzen- 
steini Iloyos Emészt gróf módokra! kezde gondolkodni, 
mellyek áltál ezen mind nknbb növekedő s messzebb ha- 
rapózó rosznak gát vettethessék. — Minthogy p dig a’ 
meghalálozott B r u c k n e r  J á n o s ,  kitanult practTcus 
baroinorvos, birt már olly gyógy-’s ovószerrel, melly 
a’ százFÓtü-paczalvészben sinylő marhákra nézve l e g 
j o b b  k ö v e t k e z m é n y e k e t  szült, azonnal elhatá
rozó , e’ g y ó g y í t ó k n a k ,  melly most az imént ne
vezett állatorvos’ özvegyének birtokában yan, vizsgá
lat alá vételét 's köztndomásra (erjesztetéséf. Szóba bo
csátkozván az említett özvegygyel, ez kötelezé magát 
irásbau, n é g y e z e r  p e n g ő  f o r i n t é r t  a' titok’ fel- 
födözésére, ’s minden, a’ százrétiipaczalvész-gyógyi- 
tást tárgyazó receptnek, tudatosára. — Ezen mér
sékleti pénzt illy megbecsülhetlen kincsért aláírás’ ut
ján megteremteni, csak ezen olly j e l e s  e l ő t e r j e s z 
t ő n e k ,  ki tapasztalástól vezéreltetve legnagyobb bi
zodalmát helyez e' gyógymódba, fáradatlan törekvései 
által sikerült. — Midőn itt azon n e m e s  s z i v ü 's 
m a g a s á l l á s  u f é r f i a k n a k ,  kik e’ vállalatot párto
lók , neveiket azon rcndfolyamban, a' mint ők az alái- 
rási-ívre sajátkezüleg magokat feljegyzék, hálás elis
merésül ide iktattuk, sietünk a’ gyógytitkot általányos 
használás és terjesztés végeit tudatni.

A’ t  ez. a l á í r ó k ’ n e v e i :  Esterházy hg 500 
p. for., Hunyady Ferenczgróf ÍOO fr., Hoyos-Sprin- 
zensteiu gr. 200 f . , Chorinsky 100 f.; Pototzky gróf 
100 f., Fürstenberg József gróf 100 f., Batthyány Já 
nos gróf 100 f, Trauttmaasdorf hg 100 f. , Brenner gr. 
100 f., Schwarzenberg Adolfján, hg 200 f. , Lobko- 
wicz Aug. hg 100 fr . , Lichtenstein Aloiz hg 400 f., 
Hunyady József gróf 100 f., Lanckoronsky Károly gr, 
100 fr., Lanckoronsky Kázme’r gróf 100 f., Hubert d’ 
Harnoncour gróf 100 f., Harrach Ferencz gr. 100 f., 
Sándor gróf 100 f . , Auersperg hg 100 f., Wolken- 
stein gróf 50 fr., Szécheny Lajos gróf 100 f., Nákó 
gróf 100 f. , Esterházy József gr. 50 f . , Esterházy 
Károly gr. 50 f., Kegleviuh gróf 100 f . , Fünfkirchen 
báró 50 f. r  Wasa hg 100 f., Saiut-Genois gróf 200 f., 
Erdödy Kajetan gr. 100 fr., Esterházy Mihály gróf 50 
fr . , és Seilern gróf 50 f.; összesen 4000 peng. fo
rintot.

TITOK.
A' nyavalya' megismér/ietcse kétes eleiekben , midőn barom-
orvos nincs m indjárt kéznél 's a’ nyavt.lya .még nem f e j 

lett-k i.
Majd minden nyavalyában , mellyek a’ szarvasmarhá

nál kiütnek, az állat szomorog , keveset eszik, néhanéha a' 
jászoltól lesütött fejjel hátraáll; hőség s hideg vádja égj - 
mást nála, fülei 's szarvai majd hidegek majd meiegek, 
szőre felborzad , majd ismét a’ testen lesimul; a szemek 
k is s é  n a g y o b b a k ’s tüzesbek lesznek , mint lennészeíi én
állapotodban. — Uly esetekben a’ következő orvosszer 
gyakran sőt több nyíré legjobb sikerrel alkalmaztató: 
„1 * lat szíkfüvirágot, 2 lat angyalgyökér port, 2 lat 
örvény- (Alant) gyökért meg kell másfél pint vízben 
félóráig, jól betakarta» , főzni, ’s leszűrni; ’s várni 
mig a’ főzet langyosra hűlt; azután \  pint illy főzetbe 
adatik U  lat salitrom ^Saluiter), 2 lat duplaso (Dop- 
nelsalz) 1 \  nehezék C Quentchen) káforpor. Ezen or
vosszer naponkint kétszer u. m. reggel f  oraval etet es 
előtt's estve j- órával etetés után öntetik a 
— Ha az imént leírt orvcsszerre az allat barmadnapia
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nem javu l, ha étvágya szűnik , ha lehcic'se nehezül ’s
köhögéssel já r , ha a’ szemek elvesztik fenyőket ’s kön
nyeznek, ’s mélyen a’ fejüregbe huzóduak; ha a’ kérő
zés ritkább és lassúbb, ha az állat fogait csigorgatja, 
fejét rázza, füleit lebocsátia ; ha orra kívüli ül száraz , ha 
a’ bőr az oldalbordákon keményebb lesz ’s a’ bordá
kon és vékonyán megfeszül , ha a’ tehén kevés v. épen 
semmi tejet sem a d : — akkor bizonyos, hogy a’ mar
ha a’ százrétüpaczal-vészben szenved — mire nézve 
most az eddig titokban tartott gyógyszert alkalmazni 
kell.
J e g y z é k e  a pacznlvész ellen szükséges gyógyszereknek,  
ezek' összetételének, ’s azon Hi ányunk , mellyben u vegyítés

nek történni kell.
E l ő s z ö r ,  egyszerű adagban néhány darab mar

hára :
Rp. Angyal-gyökér (Rád. angclicae) finom porrá törve 3 lat.
— Tárnics-gyökér ( — gentianae) — — *— 3 lat.
— Örvcny-gyökcr ( — enulae )  ■— — —’ 3 lat.

Ezen gyökérporok egy éjszakán á lta l, vagy nap
pal 12 óráig i£ pint 36° fokú bődéiben (spir. viui) tar
tatnak ’s gyakran felrázatnak ; azután ugyanazon 
időben 3 lat káfor-mqzga (Gummi-cam pher) egy má
sik üvegben 3 ineszely 36° foknyi boriélbe ágyaztatik. 
— Továbbá ugyan akkor 3 lat salitrom (sál. nitr.) 3 
lat keserüsó (sá l. amar.) ’s 3 lat duplasó (sál. arcan. 
duppl.) t i  pint jó boreczetbeu a’ feljebb meghatározott 
idöhosszig tartatik. — A’ fen-érintett idő’ lefolyta után 
a’ vegyítés következő módon megyei) véghez.Veszszük a’ 
hőidéibe ágyazott porokat, ’s a’ feloldott káforral jól 
összekeverjük ; azután az eczetbeu feloldott savak ha- 
soulag velük összevegyíttetuek; továbbá az egész tö
meghez 3 meszely szarvasszaruiéit (Hirschhorugeist) 
adunk, azután töltünk hozzá 5 meszely fris faolajt, 
mindent jól össze vegyítünk ’s e’ gyógyszert a’ rendel- 
méuy szerint pontosan alkalmazzuk.

M á s o d s z o r ,  kettős adagban:
Angyal-gyökér (Rád. angelicae) finom porban 6 lat.
(lentian—gvökér (  — gentianae) •— — 6 lat.
Örvény-gyökér (  ■— enulae )  — — 6 lat.

3 pint 36° fokú boriélbe; továbbá 6 lat káfor
Í j  pint hasonló fokú boriélbe ágyaztatik, . ’s 12 óráig 
igy marad feioldódhatásul.

H a r m a d s z o r ,  a fejér porok következő módon 
ágyaz tatnak:

Salitrom (Sál nitri) 6 lat.
Keserű só ( — aruari) 6 lat.
Kettős v. duplasó ( — arcan. dupl.) G lat.
a’ fönebbi idő szerint 3 pint jó boreczetbe adatnak 

’s az idő lefolyván, a’ vegyítés igy megyen véghez. 
Először a’ barna porok kevertetnek össze a’ káfor- 
léllcl; azután a’ fejér porok a’ íeuebbi keverékkel 
egészen összevegyíttetuek; továbbá e' vegyitek közé 
adatik G ftieszely szarvasszarulél ’s végre 10 meszely 
faolaj; s jól összekevertetvén pontosan a’ reudeiuiéuy’ 
értelükében alkalmaztatik. —

A veszélyes betegek naponkint a'gyógyszeren kí
vül még 2 klistélyt is kapnak , a’ gyöngébb betegek 
pedig egyet. — A’ klistélyok következő szerekbiil ké
szíttetnek: 10 darab marhára veszünk 4 maroknyi bu- 
zakorpát, 2 marok nemes v. romai szíkfüvirágot, 2 marok 
augyalgyökérport, mind ezt jól egy bekeverjük, ’s 10 pint 
vízben, belakaiva mindaddig főzzük, míg a" viz jó nyál- 
kas le tt; ekkor mindegyik marhatlak i  piutet adnuk’egy— 
szeri allövelúl; mindegyik klistéhhoz vegyítünk egy

evőkanálnyi faolajt, vagy ugyanannyi fris lentuagolajt 
kevés konyhasóval kevertem — — Déltájbau minden 
beteg marhajói megsózott meleg lisztmoslékot kap ele
delül, mire az árpaliszt Iegczélirányosb ; ezen moslék
ból égyregy darabnak 4 —6 piutuyit adhatui, a’ miutt.i. 
az állat erősebb vagy gyengébb. — Ha a’ marha ezen 
italt öakiut nem fogadja e l , akkor szájába kell öuteiu; 
e’ mellett szükség a’ beteg állatokat napjában többször 
szalma-csutakkal jól ’s erősen megdörzsölui's azután jól 
betakarni.

A’ FENTEBBI GYÓGYSZER’ ALKALMAZÁSMÓDJA.
A’ fönebbi jól felrázott orvosságba! minden beteg 

marhának , uapoukiut reggel, valamint estve is G óra
kor , egy jó meszelynyi öntessék torkába; az ökörnek 11 
meszely, a’ tehénnek 1 meszely, a’ hasas tehénnek j 
meszely, az üszőnek* meszely, ’s a’ borjuuak ~ me
szely. — Ezen orvosságot a’ feuebbi rendelet szerint 
addig kell használni, mig észrevehető javulás nem kö
vetkezik; ha látszik javulás, akkor ezen orvosságbul 
napjában csak reggel adatik 1 meszely, ’s végre ha az 
állat már étvágyat kezd mutatni, minden nap reggel csak 
1 meszely. — Délkor egy pint jó lisztesmoslékba 2 jó 
evőkanálnyi kevertetik a’ következő porféle- orvosságba! 
’s a’ marha’ szájába öutetik.

Rad. angelicae 12 font.
— enulae 12 —
— calami 12 •—•

Scm. feniculi 12 —
Hcrbae Rutac 12 —

Üröm *.12 —
Fenyümag 12 —

Concliae marinae 12 ■—
Sal amari 12 —
•— amoniaci 6 •—

Konyhasó 6 —

} Ezen porok. ~ méró korpi- 
j val jól összckevertotnek.

}XB. Ezen porokat ovószo-

I rül is használhatni (mint 
alább következik )

Az orvosságon kiviil a’ beteg marhának naponkint 
néhányszor az érintett lisztes-italból -  pint öntetik szá
jába. Mihelyt ezen orvosszert alkalmazni kezdik, »’be
teg marhákat pakróczczal, vagy ha ez nincs, tehát le
pedővel he kell takarni, ’s mindaddig betakartau hagy
n i , mig tökéletesen felgyógyultak. A’ beteg marhák szá
ja ’s orra naponkint kétszer eczette!, vízzel, mi közé 
kevés konyhasót is vegyíthetni, jól tisztíttassék ’s mo> 
sassék-meg.

I s t ál l ó - f ü s t ö 1 é s. Az istállók napjában 2 — 
3szor jól kifii -«töltetnek, mi is különféle módon törtéu- 
hetik-meg. 1) buz-aszatmézga-port (gummi assa foe- 
tida) összekevervén feuyűmag, köménymag ’s konyha
sóval, ezt azt istállóban egy tüzes parázszsal töliött fa
zékba hintjük, ’s ezzel az istállóban idestova járunk. 
Vagy 2) veszünk több mázos csészébe 2 lat salitro- 
m ot, 2 lat konyhasót , jól összevegyítjük, ’s fölibe kö
rülbelül £ la t gáliczolajt (Vitriolöel) vagy töménykéu- 
savat töltünk. Ezeu füstölés közönségesen 12 óráig el
ta r t , ’s akkor ugyanezen vegyitekre másodszor is önt
hetni kénsavat. — De 3) az istállókat boreczettel is füs
tölhetni, mellyet az ember egy tüzes téglára önt.

I z z a s z t ó  s z e r e k .  Szarvas-só (H.rschensalz)
i. la t , sál amoniac. ^ lat. Ezt reggel takarmány előtt 
kell a’ marhának adui; a’marha jói takartassék be po- 
króczczal ’s áll itt ass ék meleg istállóba , legkisebb moz
gás nélkül. Délkor ugyanazon adagot nyerje. Ezeu iz
zasztó, szer a’ marhadöguyavalyábau különös jó szol
gálatokat tesz.

C íége  következik.')

Szerkeszti H elm cczy. —Kyomtatja Trattuer«& árolyi nri ntczaO Iä.
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Az ifjú,
jo  és rósz oldalárért tekintve.

Az ifjú minden tulajdonnal bír, mike'p növekedő 
szerencséje ’s az öt szemmel-tartó világ1 kívánja. Benne 
’s kivüle minden a’ jövendő boldog férfinak, a’ hasz
nos világpolgárnak ereje’ ’s érettsége’ nagyobbitására 
czéloz ; ez bizonyos mértékben annak jóltevője leend , 
de hálájára ’s kölcsönös jótételére is jogszerüleg szá
mol. Vizsgáljuk Charaktere’ tartalm át, annak értékét, a’ 
mint salakjaitól elkülönöztetik, ’s természethibáit, mint 
azok a’ nevelés, kiképeztetés ’s az erény által jótu
lajdonokká segitethetuek-elő. Az ifjú, természeténél fog
yást, kivánatiban, vállalatiban merész, tüzes és állhatat
lan. A’ könnyelműség, a’ nyugtalan dicsvágy ’s ter
mészeti hajlandóság: mindent tüzesen követni, ’s egy 
hatalmas ösztön az érzéki gyönyörökre, vezetik ’s ra- 
g ad ják ő t, szivét elfoglalják, és értelmét is könnyen 
rabjává teszik a’ balgaságnak. Könnyeuhivő; ha meg
sértetik, gyors a’ visszatolásra ; kyzel jár a’ pazérlás- 
hoz, ’s utálja a’ takarékosságot. Érzi erejének napon- 
kiuti gyors növekedését, és arra fölöttébb is merész ; 
nem törődik egészségével, — gyakran még életével sem. 
— Közönségesen csak felügyelőjétől t a r t , — önmagá
nak kíván törvény lenni,’s rohan a’ hibákba. Láttatik hi
báját megbánni, de még is inkábbgyötri a’szidalom’ és 
szemrehányás’ félelme, mint hibás lépése. — Ez az if
júnak képe, baloldaláról szemlélve, de m’ud ezen öt ékte- 
lenítő hibája mellett, bir alapos sajátságokkal is, mel- 
lyek őt hasznos férfivá képezhetik. — A’ merész és 
tüzes iQu , első anyaga arra ^ hogy belőle bátor és mun
kás ; az állhatatlan ’s könnyelmű , hogy szófogadó ’s ko
moly férfi legyen, Milly lassan teluének-meg emlékező 
’s képzelőtehetségei ’s értelme az élet’ szükséges tár
gyainak isméretivel, ha ő nyugtalan’s gyors nem volna 
hajlandóságiban , kivánatiban. Minden lépése a’ balga- 
tagságban , lépés lenne a’ vétekre , .ha az egyes boloud,*- 
sígokat kevésbbé unná. Ámbár tüzes és merész az if
jú., de még is a’ természet, öntapasztalatlansága’s be
látásának hiánya megelőzvén, nemes szerénységtől véd- 
telik. Ez inti ’s vezérli ő t , ha gonoszul ezt el nem fojt
ja. Épen azon ifjú, ki zabolátlan akar lenni, egyszer
smind az , ki családjának, rokoninak, ezen kis világ
nak titkos kötelékivei, olly bölcsen bilincseltetctt-le, hogy 
akár örömest akár nem , minden vezérlésinek magát át
adja. A’ szülék ’s jóltevök iránti szeretet ’s hála fog- 
lalják-el gyakran egész lelkét. Heves ő föltételiben , de 
vájjon érzéketlen é kedves anyja’ esdeklésire. ? — Nem 
rezzent! é öt meg jó atyjának bölcsfeddése ? Hü barát
jának csöndes intése nemszolgál é neki sokszor fontos 
erkölcstudományul? — Az ifjú könnyeuhivő, ’s ezen 
tulajdona sok hibába ragadja; de a’ jót is könnyen elhi
szi , és legkönnyebben hisz azoknak , kik tiszteletét’» sze- 
retetét megérdemleui képesek, illy módon az értelmes 
emberek oldala mellett künnyeuhivösége rá nézve nagy 
szerencse ’s azoknak oktatásukra , tapasztaltságukra , 
mellyekhez még öntapasztalása is járu l, minthogy már 
könnyeuhivősége sokszor megcsalta , — nagy szemes
séget fordít.— Azon ifjú, ki most hibáit örömest eltit
kolja, idővel eléggé őszinte lesz magát elárulni ’s elég
gé fecsegő magát megszégyeníteni. Ez által elég alkal
mat ad másoknak, hogy őt jobbítsák. Az ifjú szerfelett 
kívánja , hogy másoknak tessék , másoktól csudáltassék

s nagjgondolatokat forgat elméjében magáról ’s jöven
dő sorsa felől; ez olly tulajdon, melly a’bölcseség’ke
zétől vezettetve , beuuea’ szorgalomnak a’ jóbaui ipar
nak tüzes ösztönévé lesz. De ezen dicsvágyból indulva 
k i , nem keresi é sokszor dicsőséget azon tárgyakban, 
mellyeket utálnia ’s gyűlölnie kellene? Igen, de több
nyire a’ belátásnak ’s jó példának hiánya miatt! Legyen 
bár neveltetése hibás, mégis gyakran elég egy dicsé
retes példa , hogy kívánsága a’ becsületre, jóerkölcsök
re, a’ nemes hajlomásokra ’s vállalatokra fölemeltessék. 
Egy nem-sikerült merész vállalat tapasztaltságra segíti, 
’s valahányszor e’ hibájára emlékezik , mindannyiszor 
törvényt forgat elméjében , hogy máskor bölcsebb ’s a’ 
becsületvágy’ megválasztásában szemesebb legyen. Ha 
hibás becsületvágya vétkessé lesz , azonnal bünteti lé- 
lekismérete ’s ismét visszaszólítja a’ jobb útra ; azon lé- 
lekisméret, melly érzékeny szivében épen olly hangon 
szól, mint tilalmas vágyódása. — Ezen magas gondo
latok nélkül az ifjú , mellyeket magáról , jövő sorsáról 
’s a’ világtörténetiröl teremt, becsületvágyában ’s szor
galmában azonnal elrestülne. Igaz, hogy ö igen sokszor 
csalatkozik, de csak távuleső jövendő sorsára nézve. 
Még kevélységéből is igen gyakran magára ’s a’ világ
ra nézve két jeles erénye, u. m. a'szerénység ’s aláza
tosság, keletkezik. Merész bocsületvágya ellátja szük
séges ’s kellemes tulajdonokkal. Megtanulsok dicséret- 
reméltét , hízeleg magának , hogy ö mi sokat tud ; milly 
jó! ’s milly bátor ö! mindig továbbmegyen, mindig töb
bet lát, a' mi még felfogni rs mernivaló; mindig több 
hibát tapasztaL, miket levetkőznie, mindig több jelest 
mikre törekodnie kell. Végre, miután önbelátása ezen 
útra fokonkint leszállóitr a’ tapasztalás, az idő , a’má
sok’ ócsárlása derekasan megtanították , mi csekély ér
deme van, milly tökéletlen minden erénye; átváltozik 
ezen kevélysége szerény alázatossággá. így hagyja-el 
a' hernyó megrepedt leplét’s ölti-fel a’ tavaszi madár’kel
lemes alakját. — Az ifjú merész, ’s ezen természeti me
részsége a’ művelés által bátorszivüséggé , a’ veszé
lyekben eihatárzottsággá változik; ’s ez olly erény , 
mellyre jövendőbeli családja ’s honja méltán számolnak. 
Forr ereiben a’ vér, melly őt zajossá, tüzessé teszi; de 
kiváncsivá is a’ testgyakorlásokban , mellyek idegeit fe
szít k , erősítik ’s testét a’ munkatürésre ’s az élet’ sok
féle terheinek elviselésére megedzik. Az ö mohóságba 
és sebessége nélkül a’ nedv’ bősége vagy egészségé
ben kárt tenne, vagy tagjait a’ lélek parancsára hajt- 
hatianokká.

A’ szevedélyek közt, mellyek mind pezsgő vérében 
lakoznak, a' harag’s bujaság az ő Charaktere’ legrom- 
lottabb vonásinak látszatnak.. — Mint zajong ’s tombol 
a’ harag egy megbosszantott ifjú’ agyában ! De hála a 
természeti állhatatlanságnak, ez nem sokáig ta r t! Meg
bocsátja hamar a’ rajta tett méltatlanságot és sziutolly 
hamar bánja meg a’ masokon elkövetettet is, mellj re 
azután hol szelidebben, hol komolyabbon emlékezik. 
Haragja, ha már lelohadt, azon elővigyázásra tanítja, 
hogy magát mások’ megsértésétől őrizze.

Nőnem-iránti hajlomása— ezen édes, a’ világ ’s tár
saság' fentartását eszközlö hajlomás, hajlékony szivének 

életének veszélyes ellenségévé válhatnék; de ez , sze
rencséjére ! nem előbb ébred-fel, csak midőn már az okos
ság’ ’s vallás’ törvényeit ismerni képes. Érzi, hogy ben
ne ezen hajlomást a’ szerénység’ paizsa védi. — Kíván
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j a  a’ tetszést és dicsőséget, irtózik a’ gyalázattól, hí
ven emlékezik értelmes és kedves föl ügyelőjére , szere- 
tetből 's félelemből enged szüléjiuek ’s rokoninak ; haj
ló a’ foglalatosságokra, bele elegyedik a’ barátsággyö- 
nyöribe, az érzéki képzöerői örömekbe, mulattatva a’ 
szorgalomtól, gyámolítatva a’ mértékletességtől,’s a'mi 
még eleven érzelme lélekisméretének’s kötelességének, 
mindenek fölött teremtőjéuek engedelmeskedni; ezen ké
szület által, mondhatni, erősb lesz arra, hogy hajlan
dóságát igazgassa, ’s ezen hajlandóság az erénytől fékez- 
tetve , életére’s egészségére szerencse, egykor pedig a’ 
házas-élet’ árnyékában az utódokra nézve áldás leend. 
Épen ezen ösztön, az erénytől védetve, teszi őt tetszős és 
munkás ifjúvá, ’s azon édes remény, hogy jövendőben 
egy uöszeméíylyel az éleinek ’s feloldhatlan barátság
nak örömeit élvezendi, több erényre serkenti, mi előre 
feltétetik , ha szerencsés férfi akar lenni. — Csekély 
szeretele a’ pénz iránt, melly könnyen pazérlássáfajul
h a t, megmerni szivét az erénynek egy igen nagy el
lenségétől— a' csúszómászó önhaszontól, melly öt külön
ben férfi-korában zsarnokilag kormányozná. Épen ez if
júnak, ki most a’ pénzt mire sem becsüli, később e’ két 
hajlandóság: a’ jótét ’s adakozás, mellyekből több tár
sasági erény származik, — vernek mély gyökeret szi
vében. — Azon tüzes kívánság, hogy másokat utánoz
zon, gazdag forrása sok bolondságinak’s veszélyes pró
batételnek;’ de ezen kívánság az okosságtól korlátoztat- 
va őt hasznos világpolgárrá teszi. Gondokba-rejtezett 
elméje vidámságot nyer azon foglalatosságnak élni, mel- 
lyet választott, ’s ujságvágya ámbár eleinte csak ér
zéki ’s emlékezési tárgyakkal bajoskodik, — ez által 
gyűjt gazdag kincset az értelem'számára. — Charakte
re a' tavasz’ élöfája, melly nagy ágokat hajt, levelet, 
bimbókat ’s virágokat terem. Az elsöbbek nélkül ez utób
biak nemteremhetnének ; de ha minden virágból gyümölcs 
lenne , a’ fa nem birhatná-meg. Az ifjú’ tüzes ujságvá
gya gátot vet a' tunya henyeségnek ; ő egyszersmind 
azon érzéki teremtés , melly az éhséget igen könnyen, 
még a’ legcsekélyebb étkekkel is, képes kielégítői, a' nél
kül hogy panaszkodnék. Ismeretlen a’ kéjelmekkel, 
miket az aggkor szeret ’s megkíván, békével tűri 
a’ legkeményebb életmódot, ha az az ő hajlomásával 
megegyezik ’s ha kötelességül szabatik elibe.

Az ifjúi szívnek vannak tehát veszélyes szenve
délyei ; de mind ezek , ha jól művelteinek’s okosan kor
mányoztalak , — kedvesen hangzanak össze’s boldog
ságára irányulnak. Az ifjúi szívnek ritkán tulajdona a’ 
fösvénység , irigység , álnokság , csalárdság , konokság, 
nagy szerencséjére az ifjúi charakternek. A’ társaság
kedvelés , a' tetszvágy, az utánzás, a’ barátiszeretet, 
merészség, dicsvágy, könyörületesség, szolgálatkészség: 
ezek többnyire azon kis folyamok, mellyek az ifjúi szi
vet kellemesen öntözgetik, hogy mind a’ magányos , mind 
a közboldogság’számára gyümölcsöket teremjen. Hibá
ja sok, "s részint a’ neveléstől, részint magától függ 
azokat legyőzni, mindig bölcsebbeu ’s okosabban mér
sékelni , jobbítani; ’s ha szivét idején a’ vallás’ szolga
latjára szenteli, azt a' szántszándékon vétkektől meg- 
óhatja. Bogyó Mihály.

Bruckner’ gyógytitka  
n9 szazrctit-paczal-vész nyavalyában.

(V ége.)
A’ g an  é j r ő l  ’s i s t á 11 ó t i sz  ti t ás  r ól. Mi

helyt tapasztaljuk , hogy az istállóban csak egv darab 
marha betegszik is meg , az egészségeseket tüstint más 
istállóba kell áthelyezni. Mind az egészséges, mind a’

beteg marhák mellé különös gondviselők rendeltessenek, 
kik, valamig a’ marhadög uralkodik , egymással ne áll
janak ériutkezé^ben. — A’ beteg marháktól maradt ga- 
néjt tüstint ki kell az istállókbul takarhatni, ’s követ
kező módon ásni el. Az egészséges marhák’ trágyahal- 
máu középeit nagy mély gödör ásassék, mellybe a’be
teg marha ganéja hányatik; felül rá mész , vagy ha 
ez nincs, keményfábö! szülemlett hamu jő ; ekkor forró 
lúggal jó le kell a’ ineszet v. hamut önteni; erre t e l 
tetik most az ép marhának trágyája ; néhány hónapig 
hagyass-ék illyr állapotban , ’s ez idő’ múltával szokás sze
rűit használhatni az t.— Az istállók , a’ marhadög’ szün- 
tével gondosan tisztítassanak, és pedig következő mó
don : Lúgot kell forralni ’s kőporral a’ jászolt, rácso
kat, padlódeszkákat, hullást 3 —4 nap egymásután jól 
’s tisztán megsúrolni, mint valamelly szobapadlatot; azu
tán a’ súrolt helyeket mindenütt jól be kell meszelni, 
a’ padlózatot pedig mészszel megönteni, ’s igy néhány 
napig száradni hagyni; azután másodszor is forró lúg
gal és köporral minden jól megdörgöltetik a’ fentebb 
leirt módszerint, mészszel mázoltatik-be’s ismét szárad
ni kell hagyni; ezt 3 —4 Ízben szükség ismételni; végre 
az istállók jól kifüstöltetnek. — Csak 3 hónap múlva 
e’ tisztogatás után állíthatni ismét illy istállókba marhát. 
Ezen tisztogatásmódot csak oliy istállókban kell alkal
mazni, mellyek még jó karban vaunak, vagy nem régen 
épültek. De ha az istállók’ fája már régi és korhadt, 
legtanácsosb azt ujdan építeni.

OVÓ-SZEKEK.
A ) Poruk', mint o tó-szer.

Angyalgyökér-por (Rád. angelicae) 12 font
Orvénygyökéf1 — (Rád. enulae) 12 —
Kálmosgyökér —• (Rad. calami) 12 —
Aniskapor/nag (Sem. feniculi) 12 —
Virnáncz-fű (Herbae Rutáé) 12 —
Fehér ürömfű (Herb. Absinthii vulg.) 12 —
Gyálogfenyü-bogyó (Bacc juniperi) 12 —
Tengeri csigahéj (Conchae marin.) 12 —
Keserű só (Sál. amari) 12 —
Szalamiasó (Sál. amoniaci) G —
Konyhasó 6 —

Ezen részeket A mérő korpával jól összekevervén, 
belőle reggel etetés előtt, úgy szinte délkor ’s estve is 
a’ marhának egyegy teli marokkal adatik ; a’ fiatalabb 
’s gyöngébb marhának pedig léi marokkal. Ha az álla
tok nem hajlók azt el fogadni, vízzel híg nyeletekké 
(Lattwerg) kell változtatni; az idősb’s erősb marhának 
adassák belőle 3 , a’ fiatalabb ’s gyengébbnek pedig 2 
evőkanálnyi.

B) I la l ,  mint utó-szer.
Vegyünk egy darab marhára:

2 telimarok, fejérrépát 0 '  eisse Hűben)
2 — __ murokrépát (Kraut-Rüben)
2  — .— sárgarépát (gelbe Riiben)
2 _____ — burgonyát (Erdäpfel)
2  — —■ fejeskáposztát (Krauthaipl)

’s e’ külön reszeket egy válubau apróra ősszecso- 
moszolváu, főzzük-meg igen lágyra; azután két teli- 
maroknyi barna vagy is keuyérliszttel s egy telimarok 
sóval jól egybe kevertetuek, vizet öntünk rá, mig hig ital
lá válik, ’s hozzá még annyi boreczetet adunk, míg 
az egészen savanyús lesz. — Ezen ital vagy moslék
ból mindennap egy darabnak 4 —6 piutuyi adatik, a’ 
mint t. i. a’ marha erősebb vagy gyöngébb; mindegyik 
adagba egyegy marhára vegyítünk fél lat salitrom ’s fél 
lat kettős-sót; — Az istállókat napjában kétszer tüzes 
téglára folyasztott boreczetíel kell kifüstölni. E’ füstö
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lest azonban konyhasóval, ’s gáliczolajjal, vagy pedig 
aszaüal is véghez vihetni.— Különösen ajánljuk , hogy 
a’ marhának, a’ dögnyavalya’ egész ideje alatt, csak ke
vés száraz takarmány, eunélfogvást több lágy és jó táp— 
la adassák. — Továbbá minden közlekedést oily faluk
kal, házakkal, sőt még emberekkel is , hole’ ragály-kór 
uralkodik, szorosan mellőzni kell. A’ híg moslékot leg
alább 14 napig a’ marhával szünetnélkül itatni kell, 
inindazáltal ha a’ ragály makacsabb természetű ’s tar- 
tósabb, illyenkor a’moslék-adást tovább is kell folytat
ni, míg t.i. a’ dögnyavalya meg nem szűnt. A’ marhát 
naponkint tisztán meg kell tisztogatni ’s vakarni, hogy 
igy az izzó-iyukak megnyíljanak ’s a’ kipárolgás job
ban elómozdítassék. Á’ marhának ezenkívül hetenkiut 
3 —3 ízben kősó, vagy ha ez nincs, konyhasó adassák 
nyalás végett.

C) OrvoHSiíg, mint otúazer.
Angyalgyökér (Rád. angelicae) pp 4 font.
Derelygyökér (Rad.iniperatóriae) pp. 4 ■—
Örvénygyökér (Rád. enulae) pp. 4 •—
Majoránfü (Herbae Majoran.) pp. 4 •—
Yirnánczfű (Herbae Rutáé) pp. 4 —•

Ezek’ fele része ^ akó jó boreczetben’s § akó víz
ben £ óráig jól betakartan főzetik; ’s miután jól le vau 
szűrve, a’ főtt-lé’ egész tömegébe adatik :

2 font keserűsé (Sál amari)
1 — kettős v. dupl. só (Sál arcan. dupl.)
1 — szalamia-só (Sál amoniaci)
1 —- konyhasó

’s fél óráig jól betakartan állni hagyatik; azután 
jól fel kell kavarni, ’s belőle minden idősb marhának 
naponkint reggel az etetés előtt l i  messzely, a’ fiata
labb ’s gyöngébbnek 1 messzely, a’ borjúnak i  messzely; 
’s ha közöttük nagy szálas ökrök volnának, egynekegy- 
nck -  pint öntetik szájába. — Ezen orvosságot nyolez 
napig kell a’ fen-leirt módon ovószergyanánt adui; de 
azután ugyanezen orvosság közé mindegyik idősb mar
hának naponkint 1 nehezék (Quintl) káforpor, a’ gyön
gébbnek £ neh., a’ borjúnak ^ neh., ugyannyi gyökön- 
kegyökérporral (Rád. valeriauae; Baldriau-\\rurzel) jól 
összekeverten adassák. — A’ marhákat naponkint dél— 
táján , jelesül azok’ hátát’s lágyékát fris vízzel, melly- 
be ( i  akó közé) font só-lélt (spir. sálit) ’s ^ font 
hugysót (spir. sál. amoniaci caust.) vegyítünk , kell mos
ni. — A’marha, a’ mosás után , mindig jól mcgdörzsöl- 
tetik szalmacsutakkal-, ’s folyvást tisztán tartatik. — 
Továbbá egy pálezikára csavart rongydarab’ segélyével 
a' marha’ száját napjában egy-sőt kétszer is jól ki kell 
mosni 's tisztítani eczettel, vízzel és sóval. — Az is
tállók jól kifiistöltetuek chlor-mészszel; mi úgy is meg
történhetik , ha egyenlő mennyiségű salitromot és csel- 
Iagport (Braunsteinpulver) egy cserépedénybe töltünk’s 
rá gálicz- vagy kénsavat csepegtetünk. Derült szép na
pokon, déli órákban, az istállókat gyakran szellőztetni 
’s jól kitisztogatni kell. Ezenkívül a’ marhát gondosan 
kell itatni; táplálékkal ne temessék mértékfelett, ’s a’ zöld 
takarmány, mennyire csak lehet, szárazon adassék eli- 
be. Hogy legszigorúbb vigyázattal kell mellőzni minden 
közlekedést, már feljebb mondva volt.

J e g y z e t .  Ila a’ paczalaszály-kór még messze , 
a?raz mintegy 8 —9 órai távulságra vau , ez esetben csu
pán az A} alatti port kell ovószerül használni; azonban ha 
közelebb vonul a’ ragály, akkor déltájon a’ B) alatti 
ital-moslék adatik por helyett oily módon, hogy a’mar
ha reggel port, délkor italt, ’s estve ismét port kapjon. 
—• Ha a’ ragály m ár3 —3 órányi közelségre jö tt, ak
kor a’ C) alatti híg szert kell alkalmazni, ’s e’ mcll&tt

a’ D) alatti ovi-italt av, a ) alatti pornóikul használni; 
olly módón, hogy reggel a- Q  folyószer, (lóikor , 'B )  
"al adatik, az A) por pedig egészen elmarad. -  A> 
mariinknak egyszersmind napjában többször rltkás és 
meleg liszt-moslékot Cmint a' fö gyógyszerben rendel- 
ve vau) kell adni.

ÁLTALÁNYOS ELŐVIGYÁZATI RENDSZABÁLYOK.
R e n d e l e t

melly szerint a’ marhával, különösen olly házak
nál, hol a’ naczalaszály már kiütött, ováskép bánni kell 
egyszersmind mihez alkalmazkodni azon gazdákuak , kik 
marhájokat a’ ragályvésztől féltik. E l ő s z ö r :  Az erős 
és kövér marhán, ép állapotában, eret kelt vágni; e’ 
műtétéií e legalkalmasb a’ uyak-vagy tüdőér; egy erős, 
ép marhának egyszerre 5 messzely , a’ gyöngébbnek 4 
messz., ’s egy csak középszerüleg erősnek 3 messzely 
vére eresztetik. M á s o d s z o r :  A’ marhák azon házak
nál, hol a’ dögkór már valóban kiütött, érvágás után 
mintegy 4 —őöd napra gümőztetnek; a’ gümőhajtó gyö
köket (Güllenvvurze), mielőtt használtatnak, eczetbe kell 
áztatni. Akasztassanak ezek a’ nyak’ legalsó lebenyegére 
közel a’ marha’ szügyéhez , ’s hagyassanak o tt, mignagy 
gümőket v. vércsoinókat húztak; ekkor a’ gümőgyökök ki
vétetnek’s ha a'csomók a legalsó hajláson mepuhúltak, 
néhány metszéssel hosszantfel kell vágni, a’ nedvességet 
jól kinyomni,mire a’uietszés’helyei eczettel v.sósvizzel jól 
mosassauak-ki. H a r m a d s z o r :  Azon istállók, hol már 
beteg marba volt, naponkint 2szer fenyümaggal, v. eczet
te l, melly utóbbit tüzes téglára kell önteni, jól kifüstöl- 
tetnek. A’ jászolok, hol beteg marha állott, gyakran 
egymásután lúggal jól kimosatnak, mészszel békenet- 
uek , ’s illy módon , a'mennyire csak lehet, tisztítatnak. 
Azon padlódeszkákra, meliyeken ragályvészes beteg 
marha állott, legalább is egy hónapig ne helyeztesse
nek más marhák. N e g y e d s z e r :  0 ily házakból, hol 
már beteg marhák voltak, a’ helybiróság’ legkeményebb 
büntetése alatt többé egy marhát sem szabad kihajtani. 
Egyátaljában jobb volna , ha a’ kihajtás egészen meg
szüntetnék, ’s a’ marha bizonyos ideig a’ háznál kap
na elégséges jó eledelt’s jól megsózott italokat. Ö t ö d 
s z ö r :  Mihelyt egy v. más darab marha megbetegszik, 
tüstiut külön kell választani az egészségesektől ’s a’ 
helység’birájának illy esetről jelentést tenni, hogyim- 
így a’szükséges czélszerü eszközök foganatba vétet
hessenek. H a t o d s z o r :  E’ rendelet csak az ép mar
hákat illeti: mert érvágás, orvosi czélszerü rendelet 
nélkül , a’ már beteg marháknál igen veszedelmessé vál
hatnék.

E m beri iker-szörny.
Arad-megyei Ivujad-helysé^ben Lupsa-Onyika ne

vű oláh lakos’ nője, —egy már 38 éves, egyébiránt egész
séges, ’s ép testalkattal biró asszony-— eddigi csendes’s 
megelégült 13 éves házasságában 4 élő egészséges ép 
gyermek’ anyja, ismét teherbe esvén , múlt évi febru
ár’ közepéu várta vala lebetegedését. — A’ terhesség 
rendes lefolyású , az anya pedig azalatt állandó egész
ségű volt. — A’ szülési fájdalmak február lOki regg. 
8- órakor mégis jelentek, midőn a’ helység’ szülész
asszonya (baba) a’vizek’ elmeute utáulátá, hogy a’ gyer
mek’ lábai előesvék, a’ szülés pedig igen szövényes le-
eud , ’s magát mesterséges szülés’végrehajtására elég
telennek tartván , az esetet tüstiut a’ helység’ jegyzö- 
jenek bejeleuté, ki is a’ közellakó megyei szülésznőt 
tüstint elhozatta.— Ez a’ vajúdót erős lázban, ’s iszo
nyú kínokkal küzdésben találta ; az altest, leggyöngébb 
tapintásra, igen érzékeny ’s fájdalmas volt; a’ közelebb
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szü lési-v izsgá la tn á l a’ gyerm ek' három altagja eg é sz  
a' medenczéig előesve látható volt. — A’ szülésfájdal- 
mak újra beállván , a’ szülésznő a’ törzsököt ’s egyen- 
kint 4  felső tagot, utánok egy ’s ismét egy fejet fej- 
tett-ki, melly időközben, kivált szülés’ elején, a’ gyer
mek életének bizonyos jeleit élénk mozgások által adta; 
tökéletes-nagyságú két fejének világra- leendő kiszál
lítása azonban ritka , ’s nehezen legyőzhetendő akadá
lyokkal lévén egybekapcsolva , több órai kinok után mind 
a’ két. fej kifejteték ugyan, de a’ gyermek már kék és 
halva volt; a’ szülep is , melly csak egy volt, kevés 
óra múlva elmozdittatott. — A’ gyermekágyas’ álla
pot ja ezen kínos szülés után igen szomorú Ion; neta- 
láni lehetséges segélynyújtás végett, miután a’ szülész
nőtől ez egész eseményről ’s ennek’ lefolyásáról tudó
sitattam volna, a’ helyszínére siettem ugyan, de az 
anyát halva , a’ szörnyet pedig , mellyet bús atyja a’ 
szülésznőnek átengedni semmikép sem akart, eltemet- 
tetve találtam. — A’ szülöttcsuda’ kiszolgáltatását egy 
részrül a’jelen jegyzőnek ügyessége, másrészrül pedig 
pengő okoskodások’ hatalma kieszközölvén , aztfelásat- 
tara ’s bonczolási vizsgálat ’s megtartás végett elfogla- 
lám. — Megtörténvén a- bonczolás , a’ ritka szörnye
teg léibe tétetett, mellyböl a’ hústömeg'nagysága miatt 
80 font kivántaték. —

Mi ezen szörnyeteg’ k ü l a l a k j á t  illeti, az kö
vetkező: Első tekintetre kiviláglik, hogy e’szörny, kinek 3 
tökéletesen alakult 'skifejlett feje , 3 nyaka, 4 keze, 1 
kettösgerinczü törzsöké és 3 lába van, egy pár a’ ter
mészetnek csudálatos , meg nem fejthető 's a’ tenyész- 
élet’ (vita vegetativa} kifejlődésében helyezett kórmű
ködése által csudálatosán összeforrt iker (gemelli}. — 
Mi leginkább álmélatra gerjeszt, az kétségkívül azon 
rendkívüli ritkaság, hogy ezen csak egytörzsökü iker
szörny, kinek, az agyvelőt ’s a’ geriucz-agyat kive
vőn , minden egyéb éitctőműszerei közösek, a’ terhes
ség’ szokott idejét élve, ’s tökéletesen kifejlődve elér
te [ — Az összvenövés" felső pontja a’ mellüreg’ kezdete, 
’s anuálfogva külsőkép a' mellcsont’ félholdforma kivá
gási tájéka , úgy hogy ezen alul csak eg y , de két hát- 
gerinczel ellátott, törzsök létezik, mellynek bonczolása 
csak egy mell, - egy has- s egy medencze-üreget mu
tatott. — A’ két fej’ 's két tökéletesen elkülönzött nyak’ 
fekvési aránya ollyan, melly szerint a’ két fej’ arczai 
tökéletesen , szemközt fordulvák egymáshoz.

Hogy e’ szörny, ha szinte é!ve születhetett volna 
i s , csak rövid ideig folytatható életét, nem szenved 
kétséget. — Az ikerszörny (monstrum gemellum} csak 
úgy élhct-ef, ha anuak minden belrésze, de különösen 
éltetőmüszerei, tökéletesen elkülönözve leven, az ikrek 
csak a’ bőr- vagy legfeljebb az izom-rendszer (systema 
cutaueum , et s. musculai e) által kapcsoltatnak össze ; 
de hol, mint p. o. a’ jelen esetben, ez él'etőmű- 
szerek csak egyszerűek, ennéifogvást közösek, ott 
az élet’ további fenállhatásáról szó sem lehet. — Költ 
Boros-Sebesben sz. Iván hava’ 36kán 1838.

liilln er Im re ,
ervostanár , t. Arad megye' főorvosa.

Mtiiliinös szerencsétlen eset.
Folyó évi április 7c'uns Heves és Külső-Szolnok 

törv. egyesült megyékben kebledző Bessenyő’ helysé
gének egyik lakosa, d s  Ficsor János— mintegy 35 éves 
— apr. 7én délutáni 4 órakor felig már elfogyott széuás- 
boglyájára törekedvén feljutni, midőn czélját már elér
né — im lába a’ szénaboglya’ szélén megsikamlott, ’s 
ennek következésiben a’ szénaboglya mellett felállított

hosszúnyelü vasgamóba esett, tnelly halálos sértő esz
közzel földre dűlvén a’ szerencsétlen, ezen borzasztó 
esetet hitvese és szomszédai az eljajdulási zaj’ követ
keztében észrevevéu — azonnal hozzám helybeli seb
orvoshoz futottak. — Midőn a’ szerencsétlen ember’ haj
lékához érkezőm— őt a’ vasgomóval együtt földön ha- 
uyatfekve a’ boglya mellett találtam; én tüstiut meg
szemlélvén a’ sértöeszköz’ veszélyes bemerültét, melly 
a’ köldök alatt négy ujuyira a’ jobb oldali ágyéktájon 
bemenvén a’ hasfalak alatt egész a’ gyomor’ felső ré
széig, a’ lágyrészek között — u. m. a’ hashártyá, 
belek ’s izmok között— a’ nélkül hogy a'beleket kilyu
kasztotta volna, folytatta útját; midőn pedig a’ gyomor’ 
felsőrészét elérte, a’ súlyos teher miatt, a’ vaseszKöz, 
a’ rekeszhártyán (Diaphragma} keresztül, a’ mellcsont’ 
kard-nyujtváuya alatt a' mell-üregben egész a’ mellcsout’ 
középrésze tájáig hatott, itt megakadván a’ mellcsout’ 
belső felületében. En a’ szerencsétlenen a’ szükséges 
vizsgálást azonnal megtevén, de egyéb módot nem ta
láltam a’ vaseszköz’ kivételére (mert az egy láb- ’s egy 
ujnyi mélyen merült a’ lágy részek ’s csontok közé} 
a’ hasmetszésnél (gastrochiiemia}. mit azonnal követtem 
a’ szükséges segélyek’ nemlétében , mert a’ számos je
lenvolt nép mind visszahúzódott ezen műtétéi’ közel lá
tásától; — segédimül csak egy férfi-’s egy nőszemély 
maradtak, kik a'szerencsétlent a' műtétéi alatt tárták; de 
megjegyzésre méltó az , hogy a’ szerencsétlen ezen ope
rádét egész végig kiállotta, úgy hogy csak három jaj
szót lehete hallani — kiki képzelheti, milly nagy fáj
dalmakat érzett a' szerencsétlen a’ vaseszköz' kivétele 
a la tt; de bizonyíthatom , hogy sem az operatio a la tt, 
sem mindjárt utána görcs vagy ájulás nem követé — ’s 
ez valóban igen ritka esemény — sőt javaslatomra az 
örökutra szükséges keresztyén készületeket a’helybeli 
plebánus úrral is elvégezte, csak az operatio' lefolyté
val mintegy két óra múlva állott-be némi rövid ideig tartó 
ájulás ; ’s jelenleg — mert már tiz napja múlt — a’ gyu- 
ladas’ criticus napjain szerencsésen keresztül esett — 
úgy hogy már a’ genyedés (suppuratio} is bekövetke
zett , minden veszedelmes jelenség nélkül — bizoda- 
lommal ’s reményuyel folytatom szükséges gyógysze
reimet, ’s ha sikerülend — méltán a’ nevezetesb gyógy- 
történeti ritkaságok közé fog tartozni. — E’ tárgyban 
további tudósításomat nem mulasztom-el. .— Bessenyő, 
apr. lóén 1839. Bocsi/ Károly.

ns Heves mgye’ tiszajúrási 
tsztbeli seborvosa.

E l e g y t á r .
( U j n e i n ü  k ö n y v s a j t ó )  Grimmel professor 

Freisiugenben , nemrég uj-szerkezetü könyvsajtót talált 
fel, melly neki egy ujGuttenberg’nevét szerzendi-meg. 
Grimmel ur e’ találmányát malomsajtónak nevezi,mert 
folyam hajtja. Rajta kétszer annyit nyomhatni, mint 
akármelly gőzsajtón ; e’ malomsajtónak egyik legjelesb 
tulajdonsága még az , hogy minden ívet lesimít, miál
tal a’ leuyomott ív oily díszes alakot nyer, mintha a ’ pa» 
piros vékony fénymázzal volna behúzva.

( B e l é p t i - d í j  a’ spanyol színházaknál}. Spa
nyolország' minden tartományiban vannak vándorló szi- 
nésztársaságok, ’s mivel az ország’ belsejében most 
a’ készpénz nagy ritkaság , belépti díjul élelemszere
ket is adhatni. Páholyokat kenyéren és húson, egyéb 
helyeket pedig a’ pénzdíjnak megfelelő mennyiségű ele- 
ségeu válthatni. Egy páholy p. o. kerül 3 font, egy hely 
az orchesterben fél font fris húsba; a’ földszinti helyre 
répáért, salátaért, paréjért ’s a’ t.; az utolsó helyre bur
gonyáért juthatni.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-Károlyi úri utcza*13.



S ó h a j .
Míg te eltel, itt pihentünk,

Hol most sírod domborulj 
E’ szomorfüz’ alkonyában 

Mclly fölötted élborúi;
Szállt az e s t , ’s a’ gondtetézett 

*Nap nyugvóra áldozott,
És magánya hű szerelmem’

Lángcsf^vjára elhozott.

És te csk él: „hű leszek , míg 
Sírom’ hantja elfedez ,

’S bírom e' szív’ lángzatát, mit 
Lelkem olly hőn élvedez.“ —

És te hű vagy , és te híven 
Aiszod síri álmodat, —

• Ah ! de hűtlent tépdel engem 
A’ marczongló öntudat!

Szellcmárnyad leng körültem 
Itt a’ néma éjeken,

’S gyász panasz-szód áradoz szét 
Ivíntul égő keblemen.

Ah te tffezta égi lélek!
Megbocsátasz úgy o bár ,

Sirhonodban — jég-karod közt 
Lelkem úgy is hűre vél’ !

N e m e s ,  L á s z l ó .

MPunaparti tájhépeh ,
LINZTŐL — BKCSIG.

A’művészét’ szüleményei csak szépek’s művésziek, 
ritkán egyszersmind fenségesek ; fenségest a’ nagysze
rű természet szokott alkotni ’s teremteni. Ezt ,  hanem 
tadja is , mélyen kell érezni annak, ki — hogy. többet 
ne említsek — az alpesi'tartományokban bolyong , ’s a’ 
llajna’ és Duna'hullámin folytatja vándorpályáját. — Én 
jelen soraimmal ez utóbb nevezett európai folyam-ki
rály' nagyszerű képeit ’s nevezetességit szándékozom 
vázolatbau megismertetni a’ magyar olvasó közönség
gel ; és* pedig ezúttal a’ Linztől Becsig láthatókat; mi
vel a’ Duuáuak e’ szakasza legdúsabb a’ fenséges tájké
pek ’s regényes romokban. — Különös , hogy hazám
fiái a’ t á v o l  Rajna’ parijának regénycsb pontjait, ha 
mindjárt hallás vagy olvasás után is , nagyrészint is
merik, a’ majd sziutolly bájos képekkel gazdag k ö z e l  
Dunapartuk’ szépségiről pedig kevés tudomásuk van. 
Azért javaslom azoknak, kik a’ regényekben , ’s a’ háj- 
dánkor’ maradványiban gyönyörködnek, ’s a’ Rajna’ part
jait magasztalják: tegyenek egy utat Pestről, vagy leg
alább Becsből Linzig’s vissza az ősz Duna’ hátán; fo
gadom, ekkor a’ nagyrészint rézinetszvények után is
mert rajnaparti képeket nem dicsérik rendén túl ; és 
egész éltükön át édesen fognak emlékezni e’ három vagy 
uégyuapi kirándulásra. A’ dunai utat minden ellensze
gülés ’s eugcdeleinkérés né'kül megtehetik , a’ Rajná
hoz pedig csak sok alkalmatlanság’s baj utáu juthatnak 
valaha e l , vagy többnyire soha.

Linzből Becsbe, és innét vissza, körülbelül másfél 
év óta, futja a’ csinos „Marianna“ gőzös hullám-útját.

Ezen kívül a folyam ineutiben hef nkint egyszer kétszer 
úsznak ala pos tokák s utazókkal az úgynevezett ordl— 
nare-hajók. Én , minthogy a’ gőzhajó lefelé rendkívül 
sebesen halad , az utóbbin válték helyett, hogy igy tar
tósban élvezhessem utam’ gyönyöreit, ’s jobban szem
ügyre vehessem a’ már általam többször , de mindig if
jú örömmel szemlélt dunaparti nevezetességeket. — Linz
ből megindulván hajóm, l'üzfás szigetek mellett futott
éi . ’s egész M a u t h h a u s e  n-ig számos illy szigettel 
találkozott. A’ partok is apró bokrokkal szegvék. — 
A’ tájék kellemes. A’ balpart’ mentiben erdőkkel 
Eöidclő hegyek vonulnak e l , mellyek’ alján ’s gerin- 
czeiu itt ott faluk ’s csinos házak fejérlenek; o’ jobb 
parton pedig tekenőalakú doinborodásoktól hasogatott 
messze kiszélesedő völgy— a’ d u n a v ö l g y  — ter
jed, mellvet délre a’ s ó k am r a i j o s z ág  o k’ hava
sa i, ’s a’ gmundeui-tavat környező sziklaormok,— kö
zöttük a’ T r a u n s t e i n  — nyugatra pedig a’ salzbur
gi hegyek zárnak be. — Liuzen innét a’ Duna délfelé 
nagy kanyarodást képez.— Első helység S t e y r  egg , 
kormos váracskájával. Steyregg a’ bal parton, a’ délről 
sószállitó hajóktól terhelve rohanó T r a u  n-fo!yóviznek 
Dunába szakadásával majd szemközt fekszik. — Balra, 
n’ parijói távul, még L u f t e n b e r g ,  — egy váracs- 
ka — szemlélhető , a’ jobb parton elterjedő erdőből pe
dig St. F l ó r i a n  — Sz. Ágoston-rendű apátság’ — 
két tornya emelkedik ’s alább a’ négyszegre épített , 
négytornyu pompás T y l l i s b u r g  mosolyg a’ távolim!. 
Ezen vár^II. Ferdinandtól a’ híres Tylli grófnak aján- 
dékoztatván , nevét innen nyerte. — St. F l o r i a n  
Ausztriában legidősb zárda, még 455ben alapittatván. Az 
itteni könyvtárban egy latin, német és lengyel zsoltárt 
láthatni, mellyet 1 ső Mária magyar királyné’ tulajdoná
nak mondanak. A’ fövénytorlások miatt zajosan rohanó 
Duna’ közepén egysziget’ füzese közül regényesen sö- 
tétük-ki S p i e l b e r g ’ várának pusztuló romja. A’ vár 
Iaktalan , ’s csak korhadó falai állnak egy magas torony-
nyal. . .

Alább az Ausztriát két tartományra elkülönző E n us - 
folyam ömlik a’ Duna’keblébe, miután a’ magasanfek- 
vö csinos E u n s  város keleti oldalánál elfutott. Fans 
dombon emelkedik, ’s régi falával ’s csinos tornyaival 
kellemesen tűnik fel már távúiról az utazónak. — Le- 
jebb balra M a u t h  h a u s e n ;  egy szép kis város , nyu- 
lik-el mindjárt a’ folyam’ szélén , mellének partra néző 
barna házai régiségre mutatnak. Itt rakodnak ki a’ Traiiu 
hátán aláuszó sóvalterhelt hajók, ’s a’ só innét szállit- 
tatik Csehországba a’ budweisi vasúton. A’ linzi vasút 
is ide vezet.— Mauthliausen-nek terjedelmes kőbányái 
vannak; csak azk á r, hogy az ebből kihordott apró ösz- 
szezuzott kődarabokat a’ Dunába öntik, — mint ez út
tal is láttam, — holott a’ nélkül is fövényteljes a’ Du
na’ medre. — Mauthhauseuen alul a’ balpartot is elhag3r- 
ják a’ hegyek, ’s a’ szem előtt mindkét oldalon apró 
halmoktól váltogatott térség terül-el, mellyet erdővel 
koszorúzott hegyek ölelnek körül. — Az utazó a’jobb
ra! látszó A c hi ei tew nevű omladékon kívül, egész 
W a l l s e e i g  kevés meglepőt talál, de e’ rövid unat
kozást bőven jutalmazza-meg a’jó tova kilátszó Wa l l -  
s e e’ megpillantása. E’ gyönyörű vár a’Duna’ jobb part-- 
ján diszcekedik meredek szirtfokon , mellyhez csattogva 
ütköznek a’ szilaj hullámok ; ’s teljes épségben keleti- 
*lakú tornyával kevélypn néz az alatta ellejtő .hajóra,*-
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Wallsee egykor D a u n  gr. híres hadvezér’ lakhelye volt. 
A'vár nyugoti oldalán terül el a’hasouuevü helység. Wall- 
seeuél kezdve legfenségesb a’ dunai ut. Előbb Wallsee’ 
környékétől kezdve jobbrul, későbbb pedig balrul is újó
lag hegyek emelkednek a’ partokon. — Jobbra látszik 
magas hegytetőn S t r e n g b e r g  mezőváros. — Majd 
a’ rósz hírben álló Saurüssel-uek .nevezett disznóorr- 
alakú szikla körül elrohanván a’ gyors folyam , mere
dek kopasz szirtfalak közé szorul, ’s éjszakra kanya
rodik. E’ kanyarodásban előrehaladván meglepőleg áll 
az utas előtt egy éjszakra nyúló völgy’ torkában a’dí
szes G r e i n b u r g ;  melly pompás’ várkastély mindjárt 
a’ Duna’ pariján az öt több oldalrul környező'G r e i u 
város nyugati részén, dombon emelkedik. Grein alatt vi
gyázva eveztek hajósink , mert a’ mint vízmérőjük mu
tató , itt csekély a’ folyam’ mélysége. — Greiut elhagy
ván a’ Duna ismét délnek tekeredék. A’ tájék vad regé
nyessé váltuz'k. Mindkét parton köszirthegyek mercdez- 
nek ritkás erdővel sötételve. A’ folyam , szűk ágyában 
sebesen de nyugalmasan halad , ’s a’ legfenségesb tü
nemény felé ragadja az utast, mellyet a' felduna mu
tathat.

Mellyik magyar ne ismerné , ha mindjárt hallomás 
után is, az aldunai utast rémitő vaskapui kataraktát!
— Éhez hasonlót látni itt, a’közönségesen S t r u d e l  
név alatt ismeretesben; azonban az itteni zuhatag, melly- 
uél több a’ dunai útban egész a’ vaskapuig nem létezik,
— sokkal csekélyebb a’ vaskapunál, és csak a’ folyam’ 
szokatlan erős hullámzásából észrevehető. — Mielőtt a’ 
zuhatagot elérné a’ hajó, a’ Duna' medre tóformán el- 
szélesül, ’s az elszélesült folyam’ közepén W ö r t h  
ubvü kisded sziget emelkedik fel jókora szirthalommal. 
E’ szirthalom’ tetején W e r f e i i s t e i u ,  egy már jobba
dán elpusztult rom, sötétlik , a’ falára felállított termetes 
vaskeresztte!. A’ W ö r t h  szigettől kétfelé különzött 
Duna' bal ága képezi a’ sziget és part közt a’ zuhata
g o t; ’s ez alatt a’ jobbra eső H ö s z g a u g - u a k  hivott 
ágban zajtalan folytatja a’Duna pályáját. A’ hajóknak, 
fövénytoriatok m iatt, csekély mélységű lévén a’jobb ág, 
a’ bal ágon, a’ zuhatagon keresztül, — mellyen mind
össze négy perez alatt mehetni által, —■ kell aláhalad- 
niok. — A’ rohanó folyamon gyorsan úszott könnyű fa
alkotmányunk , ’s a’ balparti szlrtfoknál , mellyről az 
agg várrom S t r u d e n ,  hasou-nevü faluval tekint alá,
— ragadák a’ zabolázhatlau hullámok. Struden mellett 
alig lebegett el a’ hajó, már újabb tünemény állott előt
tem , t. i. a’ hires W i r b e 1-nevü örvények. — A’ Du
na’ kebléből ismét egy sziklaoszlop, l l a n s s t e i u ,  me- 
red-ki, ’s ez alatt balra csudaszép örvények !s forgók 
forrongnak összevissza, csiga-alakú tölcséreket ’s mesz- 
sze kiszélesülö hullám-gyűrűket képezve. Ilausstéin’ 
csúcsán korhadt vaskos torony á ll, mellyuek tetején élő
fa zöldéi ’s e’ felett ekkor egy rudacskára kötött veres

• zászló lebegett. — Sebesen repült el hajónk a’ forgók 
közt ; míg a’ bal parton fekvő St. N i c o l a i  nevű falu 
alá érvén, meglassudék haladása, itt tükörsimán hüm- 
pölygvéu már a’ Duna ágyában. — A’ forgók közti ut 
két perczig tart.

Soha az itt látottnál fenségesb tájkép nem lebegett 
szemem előtt! A viz közepén rémitölegálló W ö r t h -i 
szirttömeg íekete keresztjével ’s omladékával, a’ hajót 
könnyű laptakint ragadó , sziláját duzzadó ’s süppedő 
hullámok, a’ barna Struden, a’ zordon llanssteiu veres 
zászlójával, a’ sustorgó örvéuyek, ’s végre a’ meredek 
kietlen sziklapartok csuda látványban részesitéuek; és 
irtóztatólag fenséges képet alkottak szemem’s lelkem
nek. 0  de ezen képet, hogy felfoghassa az olvasó, a’

nagyszerű természet’ ölén kellene szemlélnie , nem pe
dig holt betűkből, zárt szobában olvasni! — Tán hogy 
e’ magasult érzést annál inkább nevelje, szentképével 
egy koldus-csoluak evezett St. Nicolaiból hozzánk ala
mizsnát szedni. — A’ W ö r t h  sziget melletti zuhata
got, — a’ S t r u d e 11 — a’ folyam’ medrébe rejtezett 
sziklafal képezi, melly viz alatt a’ partot Wörth szi
gettel köti össze. — Hogy a’ vaskapui sziklák állnak 

még, azt nem csudálom, de hogy Ausztriában ezen 
viz alatt lappangó szirtektől okozott zuhatag , melly csak 
néhány öl hosszig tart — niég nrudig hatalmaskodik ’s 
rettenteti a’ hajósakat, ezt valóban bámulnom kell. E’ 
hely Mária Terézia’ uralkodása alatt tétetett járhatóvá 
L i s k e  mérnök 1778ban elkezdett s több éven átfoly
tatott munkálodásai következésibeu#; ’s azóta a' folyam’ 
vizének illő magasságánál ’s csendes időben alá s fel 
veszély" nélkül járható. — A’ forgók még kevésbbé ve
szélyesek, kivált nagyobb hajóknak. Ezek okozójának 
a’ llanssteiu szirtoszlopot mondják, mint mellyről a’ Stru- 
delből rohanó víztömeg visszaütközik. Utitársaim regé
lék , hogy a’ forgók alatt a’ meder'feuekén lyuk létezik, 
mellyuél fogvást a’ Fertőtavával vau közösülésben a’ 
Duna. _ . Telegdi.

[ l e g t  kövei Le ti/,.')

•/V censoroJc v. erltölcsbiraU Chinában,
[Kútfő: Alig. Z. toldalcka.)

Igen nevezetesek azon intézvények, mellyek által 
a’ chinaiak, absolut monarchiában, a’ visszaéléseket kor
látozni ügyekeztek. A’ régi császárok minden alattva
lónak megeugedék a’ sziuök elibe járulhatást ’s pana
szaik’ előterjeszthetését; ehez egyéb nem kiváutatott, 
mint a’ cs. palota’ udvarába menni ’s az ott felfüggesz
tett dobot megütni. Később különös esküttszékre bíza
tott a’ vádpanaszok’ meghallgatása, ’s még ma is foly
vást láthatni a’ palota-kapu’ közelében illy esküttszéki 
tagokat, kik a’ dobütésre megjelennek , a'panaszt hall
gatják ’s arról tudósitást adnak. — De minden illy— 
nemű iutézvény között legfoutosb a’ ceusoroké. Ezek 
collegiumot képeznek, melly ki vau véve a’ ministerek’ 
hatalma alul; ők első-rangú férfiak, ’s a’ tartományok’ 
kormáuyzóji azok’ segédiül tekintetnek. Czéljok: min
dennemű visszaélést fölfedezni, ’s joguk: mindenki el
len a’ birodalomban, bármilly magas fokán álljon a’vi
lági hatalom ’s méltóságnak, — még. a’ császárt sem 
véve-ki — panaszt indítani, öt feddeui ’s a’ visszaélé
sek’ megszüntetését kívánni. E’ censori collegium áll 2 
elnökbül, 4 segédtagból ’s bizonyosszámu tisztviselőkből, 
kik hat hivatalkörre ^bureaux) osztvák, mellyel: mind
egyike más más kötelességet teljesít. Ezenkívül van még 
20 chinai’s ugyanannyi tatár censor a’tartományok’ szá
mára ; Peking város’ részére pedig 5 , kik közül mind
egyik más városnegyedre ügycl-föl. Az igazgatás’min
den része alattok áll, még a’ császári hgek is, a’had
sereg , fogházak, törvényszékek, a’ kincstári tisztek, 
szóval: a’ kormányzás’ minden osztálya őrködésüknek 
nyitva áll; előttük egy levéltár sincs-elzárva, ’s tőlük 
egy irományt sem tagadhatni mrg; ők a’uyilváuyos tiszt
viselők’ minden cselekvényi fölött nyomozásokat rendel
hetnek , és senkinek sem szabad — rögtöni hivatal-vesz
tés’ terhe alatt — kérdéseikre a’ választ megtagadni. *

*3 Mi eddig az aldanán a’ folyamnak nagy hajóktól is járha
tóvá tételére nézve történt, még mind kevés. Ez évtize
dek’, ’s nem egykét nyár’ szüleménye lehet.
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Nekik szabad , valahányszor csak tetszik , ellenvetése
ket tenni, vádpanaszt indítani, dorgálni ’s a’ panaszt 
újra meg újra elkezdeni. Minden censornak bizonyos 
számú kémei vannak , kiket tudakozódni küldöz , ’s min
den ehinai alaltvaló rögtön , ’s elöleges engedelemkéréa 
nélkül járulhat hozzá, ’s ő tartozik vádpanaszát meg
hallgatni. A' censornak joga van bírói nyomozásokat 
rendelni , a’ tisztviselők’ végzéseit 's határzatit felfüg
geszteni , őket törvényszék elé idézni, vagy követelni 
hogy nyomozó biztosságok ehbe idéztessenek. Ennél- 
fogvást megtámadásaik ellen senki siucs bátorságban, 
’s mé<r maga a’ császár is tartozik elszenvedni, ha va- 
lamelly hibáját gáncsolják, ’s köteles magát mint vád
lott-fél védelmezni. Más részrül kötelességükben áll az 
ártatlanokat pártolni, ’s oily tisztviselőket, kiknek ér
demei az elöljárók’ figyelmét elkerülték, ajánlani. A’ 
censorok’ egyjk főkötelessége: a’ tartományi tisztvise
lőket szelíd bánásmódra inteni; ők beutazzák a’ biroda
lom’ minden megyéit, megvizsgálják a’ pöröket, ’s a’ 
vádlottakat védeni törekszenek. Ok meglátogatják a’bör
tönöket , fogházakat, "s felügyelnek , hogy a’ börtönmes
terek emberileg bánjanak a’rabokkal, egyszersmind kö
vetelik az ártatlanok’ szabadon-bocsáltatását. A’ censo- 
ri collegium Pekingben, egyesülten a’ büntető collegi- 
ummal ’s főtörvényszékkel,. újra átvizsgálja a’ halálra 
Ítéltek’ pereit. Ezután még egyszer áttekintik a’ hozott 
végzéseket, ’s az elnökök jelen vannak, midőn a’ csá
szár a’ kivégezteteudők’ neveit kijelöli, hogy így a’ ue- 
taláni tévedések meggátoltassanak, ’s a’halálos bünte
tések’ száma, mennyire csak lehet, kevesbítessék. — 
Továbbá a’ censorok’ elnöksége alatt osztatik-ki a’ sze
gényeknek az élelem ’s ruházat, nehogyT valamelly csa
lás történjék; ’s a’ nagy iskolai-vizsgálatkor mindig je
len vau egy censor, felügyelésül arra, vájjon a’ tanul
mányokban tetf előhaladás’ jutalmát mindig a’ legérde- 
mesbek nyerik-é cl. Ők megvizsgálják a’ pénzügy-hiva
tal’ számadásait, midőn a’ ris-hajók megérkeznek; tisz
tükben áll a’ statuspénzek’ mindennemű tékozlása ellen 
panaszt indítani. Ők jelen vannak az udvari ünnepélyes 
szertartásokon, hogy lássák, vajjop az etiquette s il- 
ledelem’ szabályai nem Bérletnek é meg; ők örködnek 
a’ statusvallás’ tisztasága fölött, gátolják az eretnekség’ 
terjedését, ’s a’ nép’ erkölcsiségét józan tanítások’s je
les példák által mozdítják elő ’s a’ t. ’s a’ t.

D é l u t á n i  c s e p p e k ,
a’ b u d a p e s t i  á l l a n d ó - h i d ’ t á r g y á b a n .

Én a’ budapesti állandó-hid’ tárgyát olly nagysze
rű vállalatnak gondolám , miszerint ahoz-értő ember 
nemcsak országunkban , de világszerte is igen kevés 
találkozik ; és ezen , hazánk’jövendő’ virágzására, rend
kívül üdves befolyású, ’s kiszámithatlau hasznú vállalat
hoz avatatlanoknak (profani) (kivált midőn anüak létesí
tése csak néhány, szintúgy halál' kaszája alá vetett, láng
eszű férj fi tói függ:, ’s a’ már egyszer megkötött orszá
gos szerződés’ bonczolgatása, a’ világ elé terjesztett 
nemzeti hitellel, sőt becsülettel sem igen lér-össze) szól
ni , nem is jó néven vétetik. Azonban, a’ „Hazai és 
Külföldi Tudósitásdk’4 **) f. évi 30dik számában épen 
ezen tárgy iránt -egy budai sütöme^ternek (B äcker), 
„m e g I e p ő-i4t czimre méltatott ’s másokat is maga után 
ragadható azon javaslatát olvasván , miszerint a' mos
tani hajóhíd’ 6 évi jövedelméből, másik G év alatt, a ’ *)

*) Közlék először a’ pozsonyi Hí r nök’ (1. 28d. szóm) és 
„ P e s t h e r  T a g e - B l a t t “ Szerk.

97 eves, tervbenlevő állandó híd is, felállíttathatnék: 
nem tudom, mi sugarló angyaltól (genius) ihletve, 
keblem felgyuladt, ’s bátorságot vevék p rra , hogy ta- 
kacsmesteri sok tapasztalásom ’s jártasságom szerint, 
a’ dologhoz en is szóljak.-------

Kéicm a tiszt. Olvasókat, meg ne ütközzenek, 
hogy (akácsmester okoskodik ezen nagy táro-y felett. 
Mert: a) Ezen hid országos hidlészeu, mindnyájunkat 
közösen érdekel, ’s ha fizet rajta a’ magyarnemes bi
zony osan fizet a takacs is , — köztargyrhoz pedig min
dennek , kit érdekel, ’s ki magában ahoz ihletést érez 
joga vanszólani. b) Mint vándorló takácslegény sok évig 
dolgoztam Stambulban, (innen vevém-fel török^emlékül 
mellék- nevemet is) hol a’ legmesterségesb szövetek 
készülnek, hol az ázsiai’s európai szöveti- találmányok 
összpontosulnak, ’s a’ szövés’ mestersége már olly 
nagy lábra kapott, hogyitt még a’ Politikát is szövik, 
még pedig Európának ’s Ázsiának híresebb legényei, c) 
A’ takácsmesterség nemcsak kézi mesterség, hanem 
egyszersmind művészet, ’s bele vág a’ felsőbb tudomá
nyok’ rendibe; — mert csak egy vég vászon is ezer 
meg ezer, néha igen csomós és szakadozó szálakból 
áll-óssze! azokat még is úgy előre elrendezni tudni, 
hogy a’ művész’ eszméje szerint belőlük majd sima, 
majd sávolyos, majd damask-formák ’s csudálalramél- 
tó képezmények (figurák) legyenek! avagy nem kellé 
a’ takácsnak , a’ mechanikát, technológiát, fonál-logi- 
cá t, sőt az általányos philosophiát is, nemcsak észké- 
pileg, mint az iskolás gyermekeknek, hanem gyakor
latilag is, mint az értelmes embereknek, jól érteni ? és 
igy ha Cicerokint minden felsőbb tudományok, bár egy
mástól különbözzenek is, egymás közt csak ugyan ro
konságban vaunak: mennyivel közelebb rokonságban áll a’ 
lánczhid’ szövete a’ takács mesterséggel ? — d) Köz tu
domás szerint, a’ tökéletes embernek nemcsak ép lélek
kel, hanem ép testtel is kell bírnia; hogy takácsokban 
a’ léleknek épnek kell lenni, legközelebb mutattuk-meg; 
hogy pedig ép testének is kell lenni, bizonyítja maga 
a’ mesterség, mert itt a’ terv’ valósítására nemcsak 
magának a’léleknek kell munkálkodni, hanem a’ fejuek, 
szemnek, fülnek, kéznek, lábnak, deréknak, hasnak, 
— szóval: az egész testület’ minden zegzugának a’ 
kitűzött czélrai működése is megkivántatik. — Enuél- 
fogvást óvakodjanak e’ mesterségtől nemcsak az égyü- 
gyűek ’s tudatlanok, hanem a’ sánták "s bénnák is. — 
Tudok esetet Törökországban, hol egy inast, csak az
ért , mivel neve S á n t a  volt, fel nem vettek a’ takács- 
czéhbe, és sütőiuassá kellett lennie! — llly tökéletes 
léuyü emberektől tehát, a’ mestermüvekre nézve is , hasz
nos gondolatokat ’s mély belátást, méltán várhatni. — 
De lássunk a’ dologhoz !

Sütőmester N. N. barátom’ terve, melly, a’ mosta
ni hajóhídon 6 évi általányros f.zetés állal , az állandó 
lánczhidat nem 97, hanem hat év alatt kisütné, más 6 
év alatt pedig, a’ haza’ köz örömére fel is sütné , azaz 
létre is hozná — valóban különös szép ’s igy megle
pő gondolat; és ha elsül, látnivaló, hogy tizenhatszor- 
ta olly hasznos, mint a’ mostani országos kötés. De 
látnivaló egyszersmind az , hogy tisztelt barátom’ terve, 
csupa belső gazdasági elvből indult k i, ’s megmutatja 
azoui szives aggódását, hogy ha már az 183|ik évi 
26d. törvéuyczikk miatt a' fizetés alul kibúui nem lehet, 
legalább minél kevesb ideig , ( ’s igy akárhogy süljön- 
ki a’ tartós állandó hid) minél kevesbet kelljen fizet
n i.— Előbb tehát szólok ezen jó gondolatnak még tel
jesebb kifejtéséről, aztán pedig az én, szint ezen elv
ből merített, de még sokkal jobb’s gazdaságosb terven}-
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ről. Ugyanis : 1) mivel tiszt, barátom nem monda
ni e g , hogy egy erős és állandóiad mennyibe kerülhet, 
szóval: az eloleges költségvetést — magyarábbau: 
Überschlagot — nem említi, hanem arról csak elsze
gülve (abstracted szólott, ezt tehát, ezen pont alatt, 
cu sem mondom meg; hanem a’ hid’ évenkiuti jövedel
mét, mellyet tisztelt barátom szinte bölcsen elhallga
tott, én 90 ezer v.fra tenni bátorkodván, sok hónapi 
számolásom után kitaláltam , hogy az , ^eugedelmet a’ 
számolásban netalán ejtett hibáért) kamatja’ kamatjával 
együtt, G év alatt 637,778 fit 48 krra terjedne. — De 
ugyan minek volna már illy iszonyú nagy summa, egy 
budapesti állandó hidra? minek ismét az építésre 6 év 
's összesen olly hosszú 13 évi várakozás? — holott 
3 ) ez, tulajdon eszmém ’s észképi találmányom szerint 
mind sokkal olcsóbban, mind sokkal hamarább létre ho
zathatnék — ! Ugyau is t  a’ lángész, legkisebb kútfő
ből is nagyokat merít.— Fejéiilés végett, kétkét, egy 
négyszeg-lábnyi oszlop közé 10 öles hosszúságú vász
nat erősen kiTeszitteték; — egy legényem negédesség
ből , az e’kép kifeszitett vászonra a’ mellette forgoló
dó szolgálót fölvotettc, ’s maga is melléje penderúlt, 
’s mind kettőjüket, kik legalább is 3 mázsát nyomtak, 
fenbírta — — ! ’s ime a’ budapesti állaudóhidnak igen 
olcsó, ’s rövid időbe kerülő kulcsa! Mert okoskodjunk 
még tovább 's mélyebben is. Ha gyenge fonál-szálakból 
szőtt 10 öles vászon megbír 3 mázsát, egy erős vas
sodronyszálakból készült szinte 10 öles szövet, ' bizo
nyosan megbír ezer annyit =  és igy 3000 mázsát; — 
a’ Duna’ szélessége 300 öl =  és igy egy, háromszáz
öles, sodrouyhidon bátorsággal jöhetmeiiet, egyszerre
60,000 mázsa teher s a’ t. — íme készen van a’ buda
pesti állandó, sodronyszövetü híd’ terve. — De lássuk 
az Überschlagot is, mind a’ költségre, mind az időre 
nézve: — Egy uégyszeglábnyi pecsenyesütő rostélyt, 
egy honi vastakács . (a lias: drótostót), egy óra alatt 
elkészít 30 krért, ’s igy egy négyszeg öluyit 36 óra 
alatt, 13 írtért, tehát az egész állandóhídat, ugymiut 
3100 uégyszeg-ölet 3160 nap alatt, 13,600 A ért. 
Mellyekből ismét két igen szép ’s hasznos követkéz-, 
meny szüleralik , ugymiut: 1) Hogy e’ szerint a’ bu
dapesti állandóiad csak 13,600 ftba kerülvén,, ezen 
summát a’ mostani hajóhíd’ 6 héti jövedelme is kiadja. 
— 3) Hogy azt 315 honi vastakács, honi drótból, 10 
nap alatt is elkészítené; enuélfogvást még a’ pénz is 
az országban maradna. — Olly igazságok ezek, hogy 
a’ török álgyu sem hordja-el — ! I g e n  k ö n n y ű  én- 
c s e k é l y s é g ;  ez  az á l l a n d ó  h íd ’ d o 1 g a — 
c s a k  t u d n i  k e l l  h o z z á ! ! ! ?  — Kiadta K . . .. ,  
april 31kéu 1839. Slawbuli, takácsmester.

u stumbuli la hues' engedetnie vei 
közli C sá  ti!/L,

E  l e rj y  t  á r.
(_A „R o c o c ok* szó’ eredete) Azon t. olvasóink’ 

kedvéért, kik talán a’ néhány év előtt Eraucziaország- 
ból hozzánk átvándorolt ,,R o c o c ok‘ szó’ eredetét nem 
ismerik , ím rövid vázlatban tudatjuk. A’ 17ik század’ 
elején Poitiers mellett bizonyos Chatelleraud neveze
tű , öreg grótué elkülőuőzve élt ősi várában , hol az azou- 
korbau uralkodott főnemesi szokás szerint miudeu bútor 
s szobaeszköz nencz anyagéul készült , 's kiáltásszem- 

szuró sziliekkel birt;egyetleu mulattató-társa egy vén pa- 
pagály, t. i. a’ mogorva, zsémbes li  o c o c o volt. E’

külöocz állat azon tulajdonsággal birt, hogy minden 
újabb divat szériát készült szobaeszközt’s bútort dühö
sen megrohant, ' azokat orrával ’s körmeivel vagdalta, 
az ószerü podgyász iráut pedig mindig legfeltüuöbb kí
méléssel viseltetett. Egyszer sem történt, hogy R o- 
c o c o az ő korlankadt tagjait más mint házban meg
avult bútoron pihentette volna; ’s végre a’ grófné fél
vén, hogy kegyenezét a’ roszkedv ’s bosszúság megö
li , kénytelen volt azon termeket, hol ő ’s kedveuez ma
dara lakott, kizárólag csak régi ócska bútorokkal látni 
c l , miket ő röviden Rococonak nevezett. A’ madár’ kü
lönös szeszélye a’grófnő’uagytekintetü rokonsága előtt 
csakhamar isméretes lön, ’sigy a’ R o c o c o  szó nem
csak a’ nehézkesnek, őszeimnek ’s kiáltós-sziuünek , ha
nem az erre hajló ízlésnek kijelölésére is egész Frau- 
cziaországban polgárjogot nyert. (D. C.)

( K a l ö u ü B  j o g- e s e t) Podoliának Kaminick fő
városában (^Oroszországban) él egy C h r i s t o p h o r  
nevű gazdag örmény kereskedő, ki nemrég egy szép 
’s fiatal georgiai hölgyet vön feleségül. E’ bájos-alakú 
némbert szenvedélyesen megkedvelő B a l a b a n ,  egy 
szinte Kamiuickben élő fiatal férfi. A’ kereskedő egy 
nap ezen váirytáisát, ki nem tartozott házának ismerő
seihez , nőjénél találván a’ teremben, legott uőfcltési 
dühében megragadta’s ablakon ált az utczára dobta-’e. 
B a l a b a n  ezen önkéuytelcu sulto mortale áltáláéin tőn 
ugyan kárt testében — mi reá nézve nagy szeren
cse!— ámde egy alaut elmeuő szegény oláh napszámosra 
pottyant, ki ez által egyik lábát kitörte "s még ezen
felül uiás tagjaiban is tetemesen megsérült. Groisko — 
igy nevezők a’ napszámost — vádpanaszszal járult a’ 
bírósághoz ’» követeié, hogy az ablakból kihagyitott in
dividuum kárpótlást fizessen’s viselje a’ gyógyítási költ
ségeket. Ez ellenben — miut igen természetes — egé
szen ártatlannak vallá magát, miután ő a’ légszökést 
nem szándékosan teve. A’ bíróság következő Ítéletet 
mondott: „Mivel ő császári felségének 1 sö Pálnak egy 
1799dik évben hozott reudelete világosan mondja : hogy 
mindenkinek szabad olly haszontalan bútort, mellyet szál
lásán talál, az ablakon kivetni, miután háromszor az 
uiczáralekiáltott: „vigyázzatok!u; ellenkező esetben 35 
rubel pénzbírságot ’s annak , kit megsértett, kárpótlást 
tartozzék fizetni; — mivel pedig Chrislophor kereske
dő líalahaut házában haszontalan bútornak találó, kit tel
jes joggal dobott-ki az ablakon, ámde a’ nélkül, hogy 
előre háromszor „vigyázzatok !“‘ kiáltott volna , ’s így 
a’ föns. császári rendelet ellen cselekvők : Ítéljük a’feu- 
nevezett Christophor kereskedőt 35 rubel pénzbüntetés- 
re , Groisko’ részére fizetendő 3000 rubel kárpótlásra, 
’s más 3000 rubel gvógyitásköltségre (_Adicr)

(A’ p e r s a k i r á l y ’ a j á n d é k a )  A’ persa ud
vartól Viktória királyné’ számára küldetett fényes aján
dék, inelly csak imént érkezeit Angliába, áll mintegy 
5 0 —60'schiraszi ’s ispahaui gyönyörű shawl-keudőbül, 
melíyeket, tekintvén azoic’ kelméjét’s rajtok az izlcsteljes 
munkát, nem lehete nem kedvesei! fogadni. E’ shawl- 
©k közül néhánynak szegélyébe különféle ábrázolatok ’s 
képzemények vannak'szőve, u. m. diadalmeuetek, dí
szes csoportozathau tevék ’s gazdagon szerszánizott 
lovak , elefántok , hangaszcsaputolf, napkeleti főnökök, 
fényárasztó pompás udvari kísérettől körülvétetve ’s a" t. 
Mi e’ kendőkön a’ sziuek’ eleven fényét, ügyes elrende
zését ’s a,’ rajzolat’ hűségét illeti, Európa’szövőmesler- 
sége bajjal fogna a’ keleti niűszorgalami' ezen példányi
val mérkőzhetni. (AL Post.)

S I l e l ü i e e z y .  — \>Oü»tatju T* attuer-J&ájrolyl url ulcza Ü12.
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•1’ p e s t i  iw - szistifjitzfjjcttú  v á l a s z tm á n y  
és  a z  játhenaeeevn. # )

Miután a’pesti magyar színházat jelenleg1 biró rész
vényes társasa«:’ színigazgató választmánya a’ Társal
kodó’ Sál. számában szorgalmasan kimutatta, iniképeu 
az Athenaeum' Krónikája’ czikkelyeire részletesen t'e- 
l e l n i  n e m t a r t j a  s e m s z ü k s é g e s n e k ,  s e m  
é r d e m e s n e k ,  oda ment ki határozata, hogy ezen 
kimutatás’ k ö v e t k e z e i é b e n  csakugyan f e l e l 
j e n ,  még pedig, mennyire az két lapon megeshe- 
tik , nemcsak r é s z l e t e s e n ,  hanem aprólékosan 
is. Mi indíthatta a’ színigazgató választmányt ezen 
sem szükségesnek, sem érdemesnek nem vélt, ’s még 
is tett lépésre, bajos volna megmondani, ha annak 
némi kulcsára nem találnánk a’ következő szavak
ban: „Hogy, úgymond a’ színigazgató választmány, 
az érdeklett hírlap ([ Athenaeum) minden Hiedelmet 
félretéve, tovább terjeszkedő jogköveteléseibe mege
gyezni ne láttassák, — felhíva érzi magát felszólal
ni ’s a’ t.“ A’ mi röviden nem egyéb , mint hogy a’ szin- 
igazgató választmány Krónikánk’ tanai és szelleme el
len nyilván prolestá!. He ha ezt akará, mi szükség vala 
nemcsak részletekbe, hanem még apróságokra is , mil- 
lyeuek a’ k á c s a h . a  u g ,  s z é p  n a d r á g ,  bocsátkoz
ni ? Nem vala-e elég ezen protestatiót kevés , de világos , 
elhatárzott szavakban kimondani ? He erre is valóban alig 
vala szükség, mert ki kételkedik az eddig történtek után 
azon, hogy e' választmány velünk több m inta’ protes- 
tatióig ellenkező véleményben van? Egyébiránt, noha 
nem vala sem érdemes, sem szükséges velünk szóba 
állani, az igazgató választmány még is szóba állott, 
’s nekünk ez elég. Az igazg. választmánynak szabad 
oil}at is tenni, mit sem szükségesnek, sem érdemes
nek nem tart, csupa jó kedvéből. Mi ellenben, igenis, 
mind szükségesnek, mind érdemesnek véljük az igaz
gató választmánynak e’ nyilatkozására válaszolni, ’s 
ennek k ö v e t k e z é s é b e n  íme válaszolunk.Mennyire 
eltérünk a’ következetesség’ dolgában egymástól, csak 
e’kis bevezetésből is világos mi csoda, ha egyéb tár
gyakban még inkább szétágazók véleményeink. Azon
ban a’ színigazgató választmány azt hiszi, hogy neki 
szabad különbözni véleményben az Atheuaeumtól, de 
ennek nem szabad különbözni a’sz. választmánytól. Mi- 
ellenben. azthiszszük, hogy valamint a’sz. választmány
nak szabad különbözni véleményben az Atheuaeumtól, 
úgy egyeulŐképeu az Aíhenaeumnak is szabad külön
bözni a’ választmánytól. ’S ez a’ fő sarok, mellykörül 
az egész vita forog. ’S mi, a’ j o g k ö v e t e 1 ö k, csak an
nyit kívánunk , mennyit másnak is engedünk , engedni 
tartozunk, ’s mennyit senki (ölünk meg nem tagadhat, 
tisztelettel a’ sz. választmány sem ; a’ színig, választ
mány ellenben, melly jogkövete!est emleget, követeli, 
u’ mit mástól megtagadni akar, inegkivánásávai egy őt 
nem illető hatalomnak. >

He hogy közelebb jussunk a’ dologhoz , lássuk, mit 
foglal magában ezen színigazgatói nyilatkozás? Sem 
többet sem kevesebbet, mint az t, hogy az Athenaeum’ 
Krónikájának bírálatai a’ sziuigazgatóságnak nem tét—

*) Minthogy a‘pesti ni.színigazgató választmány’ nyilatkozatát 
kö/.löUe Társalkodónk, „igazságosnak láttuk az Athenaeum’ 
szerkesztősége’ kivánatára  ̂ ennek vála>zát is köziem.

A ’ Társaik. Szerk.

szenek. E zt, őszintén szólva, fájlaljuk; de nem tehe
tünk róla. Mi sajat nézeteink s meggyőződésünk sze
rint válogatjuk a’ szinbirálatokat, ’s erre épen olly ke
véssé kérhetünk meg mást, mint arra , hogy helyettünk 
egyék vagy sétálni menjen. A’ színigazgató választ
mány ugyan azt mondja, hogy a’ színi kritikát ezért jo
gaiból kizárni épen nem akarja, sőt, hogy a’- kritikát 
maga is ’s pedig nem szelíden gyakorolja, e’ nyilatko
zásból is ’s különösen következő szavakból világos : ,,A’ 
„m. j. krónika’ czikkelyei gúnyolódok, személyeskedők, 
„szerénytelenek ’s iliedelemsértők lévén, a’ kritika’ czi- 
„mét csak bitorolják, ’s vagy czéljok nincsen , és ez 
„esetben fecsegésnél egyébnek nem tekintethetnek ,

* „vagy, ha van , az a’ választmányétól — különbözik“; 
de mind ezen nyilatkozásának, ’s nemcsak kimondott, 
hanem derekasan gyakorlatba vett elvének ellenére már 
azt is nehezteli, ha nétnelly hibáira figyelmeztetjük. Az
az: a’ kritika jó, midőn a’ színigazgató választmány bí
rálja az Atheuaeumot. de nem jó , midőn az Athenaeum 
bírálja a’ színigazgató választmányt. Minden másnak, 
égnek, földnek, szabad bírálni, csak az Athenaeumnak
nem. Furcsa gondolatok! A’ kritikának is lehetnek hi
bái: de azt kívánni, hogy a’kritika csak dicsérjen, tet
szeni vágyjon, legalább is igen uj kívánság. Mi nem 
bocsátkozunk kritikáink’ igazolásába: azok nyíltan álla
nak a’ közönség előtt, melly rólok már eddig is Ítélt: 
nem úgy, mint ar színig, választmány , talán Dem is egé
szen úgy, mint mi óhajtanok; de elmerjük mondani, 
hogy szándékunk’ ’s czéljaiuk’ tisztaságára nézve szem
be állunk akárki’ fiával , ki valaha színházat igazgatott. 
De nem tetszenek kritikáink, kimondjuk ntagyaráu , mert 
hibákat födöztek fel ; mert időnként kimutatják a ’ bal 
kormány’ következéseit, intő például az utóknak , hogy 
minden elkövetett hiba , vagy helytelenség megszüli kár
tékonyságait; mert színésznek ’s igazgatóságnak egyi- 
rá n t, belátásunk’ határáig , kimondtuk a’ kimondaniva- 
lót. ’S ez nálunk nem szokott tetszeni. E ’ felett az Athe
naeum mennykőháritónak tekintetik az ig. választmány 
által. Ha színészek bontakoznak, az Athenaeum hibás; 
ha valaki parodiáz , az Athenaeum ; ha ablakot törnek, 
az Athenaeum ; végre talán az árvizet is az Athenaeum 
hozta a’ m. színházba ? Ki is lehetett más ? Nem az Athe
naeum mutatta-e meg , hogy az árvíz tudományos szá
mítás szerint is kimaradhatlan ? Ez , az igaz, kéjeimet* 
neme volna az igazgatásnak, ha minden bajt, botlást, 
csaknem minden egyéb hírlapok’ ellenében az egy Athe
naeum’ ártatlan krónikájára lehetne hárítani................
plectuntur achivi. De hiába, uraim, ez nem lehet, en
nek nem szabad így lenni. — Ha nekünk hibáink van
nak , nem lehetnek-e a’ sziuigazgatóságnak is? Nein 
emberi dolog-e tévedni, ’s nem emberi ’s polgári köte
lesség-e a’ tévedést kimutatni ? ’tí vau-e fonákabb kö
vetkeztetés, mint az , hogy a’ tévedésnek nem az oka,  
ki tévedett, hanem ki a' tévedést észrevette ’skimuiat-

Óhajtottuk volna, hogy az rg. választmány, melly mint 
testület, hatalma alá nem tartozók’ellenében nem felsöség, 
hanem csak szavai ’s tettei’ mcggondoltsága által tarthatja 
fenn tekintetét, szavait jobban megválogassa. A kik szűn
tek n illedelcmsértésröl panaszosodnak, tudniok kellene, 

. mi az Hiedelem. A’ „fecsegés“ szót másokra kimondani el
lenkezik a’ testület’ méltóságával ’s visszatorlás' esetében 
neheztelést gerjeszthet ugyan , de nem igazságost. Mia» 
ügy’ tiszteletéből ’s mert reá semmi szükségünk , elenged
jük ezen visszatorlást.
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ta ? Ha valaki sántít ’s mi azt kimondjak, okai lettünk-
e biczegéséuek ?

Mi azon művészeti jótanácsot illeti, mell)’ szerint 
a1 kritikának a’ függöny’ zsinegei után kellene ’s vol
na csak szabad rángatóznia, megváltjuk , igcu magas 
lihet, ’s talán épen azért fölül van megfogásunkon. 
Ezen tan szerint felvouások Közt el lehetne oltani a’ gyer
tyákat , óranegyedekig mujtani a’ felvonásközöket, a’ 
színműnek felét ma játszani e l , felét holnap, vagy leg
jobb játék közben lebocsátui a’függönyt, el nem játsza
ni az ouvertureket. ’S jaj neked, közönség és kritikus, 
ha ez ellen észrevételt (enni merészlenél! mert hiszen 
a’ függöny már a’ földet érte ’s ezentúl minden a’ szín
igazgatóstul függ'.De ha ezen betű szerinti magyarázat— 
’s mert az igazgatóság illyeket úgy hiszszük nem fog 
lenni — nem tetszenek, mi sovány, izeden egy kritika 
lenne az , melly a’ csupán előtte állókra szorítkozik. A’ 
kritikus hagyja kívül minden tudományát, ismereteit, 
tapasztalását, ne hasonlítson, ne világosítson fel sem
mit, ne állítson fel idegen példákat: legyen mint a’ki
pányvázott ló , mellyre hiába mosolyog az egész zöld 
mező, neki kis körében kell a’ füvet, 's ha az elfogyott, 
o’ földet harapnia. Deillyen földhöz ragadt ló ’s függöny
höz férczelt kritikus legyen, a’kinek tetszik. Hitünk sze
rint a’ kritikus mindenre terjeszkedhetik, mi a’ szín- 
űgygyel öszszefügg, ’s tudománya, isméretci, tapasz
talásai, ötletei, arra valók, hogyJá!talok belátása sze
rint az ügynek használjon.— A’színig, választmány azt 
is állítja, hogy a’ mint nekünk vagy tetszik, vagy nem 
tetszik valami, rá fogjuk azt a‘ közönségre is. Ezt kí
vánnék megmutatva látni, addig határzottan tagadjuk. 
Nem sújt azon állítás is, hogy a’ dicsért mű 's színész 
üresen hagyja a’ színházat, míg a’ gyalázottmegtölti. 
Mi a’ színészeket illeti, mi leggyakrabban dicsérjük: 
E gressyt, Fáncsyt, Kovácsnét, Laborfalvit, Leudvayt, 
Leudvaynét, Megyerit, SzeDtpéteryt, Szerdahelyit, Te- 
lepyt; ritkábban Barthát, Lászlót, Szilágyit; minden 
javai ás nélkül gáncsoltuk Komlóssynét, ’s ez valljon 
mikor töltötte meg a’színházat? ’s mikor töltötték meg 
a’ kevéssé, vagy épen nem dicsértek? Nem voJt-e az 
gyakran az üreshez igen közelítő akkor is , midőn a’ 
ezinigazgatóságtól pái tolt Schodelné lépett fel ’s ope
rában , a’ m i, jól megjegyezzük , most a’ színjátéknál 
sokkal divatosabb? ’S mi a’színmüvek’ sorsát illeti, az 
valóban szomorú: üresen hagyják a' színházat, a’kül
föld’ remekei épen úgy, mint az eredetiség által érde
kes hazaiak, ha már egy párszor adattak; a’ dicsért 
épen úgy mint a’ nem dicsért darabok; de ezért a’kri
tika hibás-e, vagy a'közönség' Ízlése változoti ? ‘S nem 
láttuk-e már a’ valóban kedves Bájitalt, Beatricét, ’s 
még inkább Stranierát, Rómeót, sikerült előadás mel
lett , a’ méltán magasztalt Schodelnéval együtt, igen 
gyér nézők előtt, hogy a’ megbukott Vesztáról ne is 
szóljunk? pedig mind ezek a’ színigazgató-választ
mány’ magas tetszését ( ’s — — a’ miénket is !) nagy 
mértékben bírják. ’S mivel az előadandó színdarabokat 
nem az atheuaeumi krónika, hanem a’ színig, választ- 
mauy tűzi k i , s a’ sziliház többször üres, miut nem , 
ha a’ fölebbi vádnak súlya van , nem esik-e az a’ szín
ig. választmányra vissza ? De mi senkit méltatlan vád
dal terhelni nem akarunk. Az ürességnek fő oka még 
most abban van , hogy a’ magjar színháznak nincs kö
zönsége, azt még ezután kell teremtenie, szoktatnia. Er
re nezve tegyen meg a színig, választmány minden ha
talmában állót, ne hagyja magát bal tanácsok által za^ 
varba hozni, ha szinte a’ Rajzolatokban jelennének is 
meg azok, ’s ne átalkodjék meg a’ jó szó ellen, habár

az történetből az athenaeum! Krónika’ lapjain találtatnék 
is fel; minden esetre pedig tanulja meg a’ véleménye’k 
különbségét tűrni.

Az egyetnemértés is felhozatik, a'mi valóban cso
dálatos, midőn kritikáról van szó, mellynék nagy ré
szét az egyetnemértés teszi. ’S lehet-e , például, egyet
értést kiváuui, ha valaki vigyáztalauul vagy vak inda- 
lattal veremuek rohan ? Azt kcll-e mondani: „rohanj** ’s 
nem inkább: „megállj , mert verembe bukói ?“ Ha sziui- 
gazgatás (melly szinte mint minden emberi intézet, nem 
hibázhatlan) a’ maga’ és még inkább a’közönség’ rová
sára (melly a’ színházhoz legtöbbel járul) bal lépéseket 
tesz , azt kell-e rövidlátó , vagy roszkaratú hízelgéssel 
mondani: „R ajta! igy lesz jó !“ A’ ki ezt tenné, alig 
hiszszük, hogy akár a’ színháznak, akár az igazgató 
választmánynak igaz barátja legyen. Az illy esetekben 
javalással csak ellenség szólhat, hallgatni pedigbűuös 
részvétlenség. Az egyetértés egyébiránt igen becses do
log; de annak ideje, és helye vau. De ez is , mint a5 
kritika, uémelly hazánkfiainál csak akkor jó és kedves, 
mikor kezök’ ügyére vau ; mások által, habár a’ közügy’ 
érdekében követelve, csakczifrabeszéd. De felhagyunk 
ezen szomorú helyezet’ taglalásával; csak azt mond
juk, hogy: mi e’ színházra mind azon figyelmet fordítók, 
mellyet a' valódi egyetértés parancsol. Olvassa bárki Kró
nikánkat, — melly, mellesleg mondva, nem is csupa 
kritika, hanem mint korjegyzet, minden a' színházat il
lető dolgokra kiterjeszkedhetik — ’s belsőleg meg Ya  ̂
gyünk győződve, hogy abban többet fog találni a’ sziu- 
ügy ’s különösen ezen színház’ügye’fölemelésére , miut 
akármelly éles-szemű ráfogás , az ellenkezőnek meg- 
mutathatására. — De hogy egy kissé visszatérve, az 
egyetuemértésnek példáját 's okát is adjuk, ezennel 
kijelentjük, hogy a' testi hibákra nézve nem érthetünk 
egyet a’ sziu. választmánynyal. Ha valahol, a‘ sziubi- 
rálatokban vau annak helye, hogy a’ testi hibák felfö- 
döztessenek, ’s ha ki azokkal fellépni elég meggondo
latlan , meg is rovassanak. A’ görbét, a’ törpét épen 
úgy mint az ügyetlen óriást, a’ hebegót, vagy rekedt 
hangút sehol a’ világon nem fognák kímélni, ha színé
szekül föllépnének. A’ sánta, félszemű, igen jeles , sőt 
dicső ember lehet; de színész nem.

A’ szinigazg. választmány végzetül bennünket mint 
acadetniai választmány’ tagjait is sérteget, 's azt akar
ja kihozni, hogy mivel mi különben is csak unatkozunk, 
midőn kellemetlen kötelességünket, a'sziuházba-járást, 
teljesítjük, talán jó volna az akadémiának helyünkbe 
másokat választani. De az illy dolgokat nem bízták a’ 
szinigazg. választmányra, 's a’ tréfa ezen fölül igen 
esetlen is. Nekünk nem szoros , nem is mindennapos kö
telességünk a’ színházba járás ; mi az academia’ páho
lyát, mint a’ színház’ számára fordított darabok’ bírálói 
járjuk, hogy a’ színházat folyvást szemmel tartva, an
nak szükségeihez képest munkálhassunk. Fő kötelessé
günk tehát a’színdarabok’ megbirálása, mi mind a’mel
le tt, hogy örömest teszszük, időbe’s némi gondba ke
rül, ’s igy ha a’ szinigazg. választmány nem akarja íb 
érteni a'valódi egyetértést, ez által is, hahárkis rész- 
beu, a' most fcnu-álló színház' javára dolgozunk. A’ 
színig, választmány tudhatta azt is, hogy mi ezen vá
lasztmányban tizen vagyunk, ’s a’ mi különös, tíz kö
zül mi hárman leggyakrabban vagyunk színházban, a’ 
szinigazg. választmány’ elmés találmánya szerint csapa 
unatkozásból és kötelességből. Moudhatui, hogy a’ szili
ig. választmány’ ezen ötlete legszelídebb magyarázattal 
is igen szerencsétlen ; mert ha mostani páholyunktól el
esünk , nem birilhatunk-e más páholyból, vagy a’föld
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sziliről, vagy legrosszabb esetben a’ karzatról, hol az
egész kérdéses jogot 5 váltó garason fogjuk megvásá- 
rolhatqi? ’S ezen öt garasos joggal mindannyiszor iga
zunk lesz , valahányszor hibát fedezünk fel. ’S milly meg- 
feledkezést árul el ezen sértegetés , ha meggondoljuk, 
hogy a’ színigazgató választmány7 maga is egy felsőbb 
társaságtól, a’ részvényesekétől függ, ’s hogy a’ balul 
aduit tanács ismét saját fejőkre eshetik viszsza. Mert 
nem adhatja-e a’ tisztábban lató részvényeseknek azon 
gondolatot, hogy a’ véleméuykülöubözést annyira nem 
tűrő igazgatóság’ helyébe másokat tegyenek? De mi eb
be nem avatkozunk , ’s nem viszonozzuk a’ megbántó 
felhívást felhívással: a ’ részvényes társaság különben 
is tenni fogja, a'm it jónak lát. Csak azon felsőségi han
got akarjuk még teljes határozottsággal viszszautasíta- 
ui, mellyel a' sziuigazg. választmány ellenünkben fel
lép. Mi tőle nem függünk , ’s mint választmányi tagok 
választmánynak ellenében az Hiedelemből csak annyi
val tartozunk , mennyit a’ szinigazg. választmánytól vi
szont megkívánhatunk , mellyet mi minden tisztelettel a’ 
részvényes társaság’ szép hazafiúi vállalata iránt, 6em 
országosnak, sem megyeinek el nem ismerhetünk.

Mind ezek után bizonyossá teszszük a’ sziuigazg. 
választmányt, hogy mennyire külsőleg nem akadályoz
tatunk, mi ezután is tenni fogjuk, mivel magunknak ’s 
a’ közönségnek tartozunk, nem keresve kegyelmet, nem 
félve senki’ haragjától. Egy törekedésünk , hogy az igaz 
utón járjunk. ’S teljes hitüuket mondjuk ki azt állítva, 
hogy színházi króuikánk eddig is bármi hiányosnak lás
sák sok részben, nem azon lenézést érdemli, mellyel 
azt a’ színig, választmány fogadni erőködik. A’színig, 
választmánynak pedig ismételve ajánljuk: hogy a’ mint 
a’ szót kimondani szereti, úgy tűrni is tanulja meg. A’ 
kritika, ha egyéb jót nem tenne is, legalább ébren tart
ja a’ könnyen szuuuyadozókat, ’s erre nagy szükség 
van. A’ kritika egy kis szélvészé a’ művészi ’s litera
túrai életnek , ha néha dúl is , de tisztítja a’ léget. Szok- 
juk meg e’ kis alkalmatlanságot’« gondoljuk m eg, hogy 
a’ kritika kimaradhatlau , mint a’ halál, ’s hogy igen 
gyanús dolog az , midőn valaki félni kezd a’ szótól, 's 
a’ legilledelmesb hangban is hántásokat talál. Ott a’szó 
beteg helyet ért, ’s ideje gyógyításáról gondoskodni. 
Mart. 21. 183Í). A ' szerkesztőség.

AT m á rm arosi oláhofc
E* népről a’ Sziou’ „An a s t a s iá“ja (f. évi 30d. 

számában) következő charaktervonásokat közöl:
„Nincs ollynemzet, melly régi eleire ’s eredetére 

büszke ne legyen. Így a’ kevély magyar' keble duzza- 
doz, ba a' liunnusok’ dicső ivadékának monda tik- Az 
oláh (Rumuuy) nem tudora minő rómaiaktól származ
tatja magát. Minő alapon épül ezen hite ? mikor tele
pedtek le honunkban az oláhok ? milly vitézül viselték 
magokat Mármaros’ havasin a' tatárok ellen? mind er
ről értekezni jelenleg nem szándékom , nem kitűzött czé- 
lom. Mostani czélom egyedül vallási, erkölcsi, szokási, 
mulatsági tekintetben venni őket. A'vallást tekiutve gör. 
katholikusok a' mármarosi oláhok; de meg kell vallani, 
hogy sz. vallásában az oláh többnyire egy-oldalú , fe
lületes, előítéletekkel s babonás véleményekkel teli; 
kitűnik ez onnan, hogy például a’ böjt’ megszegése a’ 
betegség’ esetében is szemeiben nagy bűntett, de an
nál nagyobb csekélység a’ lopás vagy a’ részegséggel 
szövetséges vérengzés ’s verekedés 1 Többi nevetséges 
előitéletin kívül igen fél az Illyés’ tüzétől. Hogy külö
nös buzgalommal járná templomát, azzal nem dicsek
szik egy lelkésze is. Az oláhok’ szentegyházai rendsze

rint fabal épültek. Sok épületes képet láthatni ugyana
zokban, de lathatni sok botránkoztató festést is-, mellve
ket legtauacsosb volna minélclöbb bemeszelni- i-y a’ 
drágoméri templomban szemlélhetni egy festést misze
rint a’ négy hámba fogottszolgabirák az alispánt kocsi
ban viszik via recta pokolba; az ördög (quod uotaudum) 
maga a’ kocsis; láthatni, nem kaczaj nélkül azt is 
mint taszít egy fodros dámát az ördög targonczáján egye
nesen (schnurgrad) a’ Gehenna' tüzére. Az oláh* be
csüli ugyan papját, de ha ez méltóságáról megíelejt- 
kezve a’ korcsmában amazzal versent iszik, murának
tulajdonítsa, ha majd szárazon nem mehet haza. _
Erkölcsi tekintetben fő lelkülete az oláhnak a’ lopás. 
Igen-igen szeret az oláh ott aratni hol nem vetett, 
szedni hol nem gyűjtött; ’s keresni és kobozni, hova 
mit sem tett. Tulajdona az oláhnak a’ részegség is , ’s 

r mig haza érnek a’ részeg oláh czimborák a’ csapszék
ből , addig négyszer verekesznek egymás közt, és ugyan 
annyiszor békéinek meg. Az oláhság’ némberéit szép 
arczczal és szabályos termettel ajándékozta meg ugyan 
a’ természet, de mind kettőt meg nem becsülve (mint 
ezt több oláh lelkésztől haliám), a’ f—ságra leginkább 
hajlók. A’ mármarosi oláhság részint nemes emberek
ből, részint adózó népből áll; milly ’s mennyi haszna 
vau a’ földesurnak oláh jobbágyából, azt ő, meg a’ jó 
Isten, tudja; annyi bizonyos, hogy gr. Károlyi jószá
gában, ott, hol 50 sváb eke állhat ki, alig jelenik meg 
5. 6 oláh eke. Egyébiránt kész az oláh urdolgára ’s 
minden tartozása’ lefizetésére. Az oláh majd mind sze
gény. A’ nemes oláh szabadságszerető ’s maga felől 
sokat képzelő, ’s mivel tömérdek az oláh nemesség Már- 
marosban, anuálfogva e’ vad nép- ordításától függ nem 
egy férfi’ sorsa tisztujitás' alkalmakor. Az oláhnak ká
romkodása és szitka iszonyatos és súlyo*. Az oláh rest is. 
Kopár ugyan és sovány a’ mármarosi fold , de hallga
tással mellőzve, hogy Mármaros legalkalmasb hely min
dennemű marha'tartására ’s tenyésztésére; hogy lege
lője eg y á  maga nemébeu ; hogy a’ kir. manipulatiókuál 
mindig kereshetni egy pár krajczárt; hogy á  sós víz
zel szabad élés nagy jótétemény a’ szegénységre néz
ve; megbocsáthatlanul vétkezik az oláh, hogy trágyá
já t, mellynek kihordása földén bőven kamatozna, kivin
n i ’s azzal földét megtrágyázui restell! Az oláh ifjúság’ 
neveltetése pedig legszerencsétlenebb lábon á ll; száza
dik helységben sincs iskola. Az egész nevelési üdv 
csak a’ lelkész’ kezében vau; haj! de mi gyászos sors
ra nem juttatja-ezt is idő és körülmény? minden embe
ri társaságtól elzárva erdei lakában csak medvékkel’» 
parasztokkal van közlekedése ; ha nem parasztkodik ’s 
az eke’szarvát nem fogja, nem eszik. Később több gyer
mek lepi meg, beköszön néha a’ legnagyobb látogatás 
is, a’ rósz feleség! Záradékul a2T oláh’ minden melódi
ája halálmadári; valamint a’ magyar sírva tánczol, úgy 
sírva dalol az oláh ; mesterséges tánczóhoz nem vágyik 
különös hangászatra. Egy duda! etsuff.cit.“

Ö l e  B u l l .
(E ’ nagyhírű hegedűhős, — ki Europa’ majd minden neveze

tes!) országiban megfordult már, ’s kit a’hírlapok , ritka művé
szi tehetségéért, második Amphionnak neveznek — jelenleg 
Lazánk fővárosában Budapesten van. — Korszerűnek gondol
tuk , Társalkodónk’ lapjaiban 0 1 e -  B u 1 1 -nak , részrehajlat- 
lan kutfőbül merített, életrajzát — mikép t i. az a’ „C o n- 
v e r s .  L e x i c o n  d e r  G e g e n w a r t “ czímü munkában 
megjelent, itt közleni.)

„Bul l ^Ol e  Borneraann) Paganini után fagadhatla- 
nul a’ Ieghiresb’s legsajátszerűbb hegedűsmüvész. 0 Ber- 
genben ^Norvégiában) született febr. 5. 1810.Mármiut 
hat-éves gyermek, képes volt Pleyelnek egy quartettjében
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együttmuukálui. Atyja ót miudazáltal papi életre szauta; 
neki az ezen hivatásra előkészítő tanulmányokkal kelle 
megismerkednie 's azokat a’ christiauiai egyetemnél 
egész 183Sd. évig folytatta. Mind a’ mellett ügyes
sége a’ hegedűn köz megismerést nyert, 's midőn 
Christiániában a’ karmester hirtelen megbetegedett,
0. Bull kéreték-ijieg azon estve helyetteséül,’s Ole B. oily 
kitűnő szerencsével ’s féuyuyel jártéi tisztében, hogy né
hány nap múlva a' karmester meghalálozváu , ö válaazta- 
ték igazgatóul.E’szereucsés fordulat azon eltökélésre bír
ta Öle Bulit, hogy ezentúl kizárólag a’ hangmüvészet- 
nek éljen. Miután tanulmányait a’ christiauiai egyetem
nél bevégezte , Spohr Lajos iránti hő buzgaüna Kassel- 
bc ragadá ót, hol inindazáltal igen hidegen s hanyagul 
l’ogadtaték. Lelkületének tulcsapongó elevensége illy 
bánásmóddal nem barátkozhatott meg ; ő lemondott vég
kép a’ musikáról s Göttingába ment jogtudományt hall
gatni. Azonban gyülölsége, melíyet a’ haugmüvészet 
iránt keblében Spohr’ visszataszító módja szült, nem 
tarta sokáig. M i n d e n ’ vámosában a’ szegények’ javá
ra nagy hangverseny vala adatandó, ’s ez felkölté újra 
benne a’ hatalmas ösztönt; sietve indult ő oda, részt ven
ni a’ hangversenyben, ’s játéka a’ jeleuvolt közönséget 
álmélkodásra bírta. Ámde eharakteréuek zordonsága 
nem szorítkozott csupán művészi viszonyokra , ő által— 
vivé azt az életre is. M i n d é  n- ben a’ hangverseny
nek egyik működő tagjával összezördült; ezt párvia
dal követte. Öle Bull halálosan jnegsebeaífé ellenét, 
’s kénytelen volt megfutamodni. O ezen futást olly si
etve 's hamarkodva eszközlé , hogy erszényére sem gon
dolt , 's csupán néhány utazónak segedelmezéséből, kik
kel a’postakocsiban megismérkedett , juthatott Hambur
gon által Kopeuhágáig. Itt barátokra talált, kik Ínséges 
állapotában öt segítek, ’s áltatok képes lön, Christi- 
anióba visszatérni. Anya városa őt nagy örömmel foga
dd keblébe, az Orchester’ igazgatóságát másodszor is 
elnyerd , 's hangos örömzajjal üdvezté őt a’ nagyszámú 
közönség, midőn helyét mint karmester ismét elfoglalta. 
l)e nyugalma itt nem sokáig tartott; talentumának ere
je mindig tüzesebb hévvel követelte a’ uyilványos mél
tatást. O beutazta Norvégiát, mindenütt hallatta magát, 
’s végre Drontheimből Bergeube, hajóra ült. Bú i t  a’ 
sorstól arra látszék határozva lenni, hogy élete szo
katlan változásokat tapasztaljon. A’ hajó vastag jég
tömegek közé szorult, u^y hogy az helyből nem moz
dulhatott. Az Ínség ’s veszély már legfensöbb fokra ért, 
midőn egy laugy szél a’ merevült jégfalakat megnyitá 
’s a’ menekvés lehetővé lön. A’ művészet tehát uj aján
dékul nyerd kegyenezét a’ zordon természetőrök’ ke
zeiből vissza. O. Bull egy évig Bergenbeu maradt, hon
nan azután lS33bcu Harisba ment, ’s ide énen akkor 
érkezett, midőn legborzasztóbb alakban dühöngött a’ 
gürcsmirígy. Nem értvén sem a’ nyelvet, sem az ural
kodó szokásokat, ’s legkisebb tapintattal ’s jártasság
gal sem bírván illy roppant város’ bonyolódott életformá
ira ’s viszouyira nézve, kénytelen volt az egyszerű nor- 
vegiai ember, — ez ábrándozó művész — nem soká
ra martalékául esni az alacsony csalóknak. O hangver
senyt kívánt adni , s mindazon majd legyőzhetleu aka
dállyal keilott küzdenie, meUyeket szándék és törté
net illy vállalat elibe torlasztanak. Midőn etryik est
vén h aza tér, szállását kirahlettnak találja ; készpénze 
’s minden vagyona odavan. O. Bul l  , kinek itt egy ba
rátja ’s ismerőse sem volt, e’ bánásmód által a’ leguyo- 
masztóbb szükségben látta magát, ’s miután 3 nap ’s 
éjjel Párisban kétségbeesve bolj ongott , a’ legborzasz
tóbbat akará végrehajtanit t. 1. megölni magát. Regge

li szürkületkor a’ Szajna folyamhoz indul, ’s bele ug
rik. De a’ parton mosással foglalkodó asszonyok meg
látják őt 's kihúzzák. A’ nép körülveszi a’ földön esz
mélet nélkül fekvőt; a’ rendőrszolgák is itt teremnek. 
Most fölébred ’s illy helyzetben magát látva, szégyen 
s borzadás szállja-meg. Ezen érzéstől hatalmasan meg- 

kapatva, egyszersmind erőt nyerve felugrik, villámse
besen ketté osztja a’ néptömeget, ’s inig ez szóllan áll 
’s bámészkodik , addig művészünk a’ legközelebb utczák- 
ba eltűnt. Végre St. M a r t  y r-utezában megáll; e’ név, 
melly helyzetével most olly nagy rokonságban van , szivét 
fájdalmasan batja-meg. Körültekint, ’s egy alacsony 
ház’ ablakán czéduJát pillanl-meg, melly bérbe adatha
tó lakszobákrul értesít. A’ szívnek egy titoktcljes su- 
galma vezérli lépteit; ő ajtót nyit, ’s egy aao morgó 
özvegy előtt áll, k i, midőn öt megpillantja, a’ megle
petésnek egy önkényleien kiáltására fakad. OleB. tördelt 
frauezia nyelven értesíti öthelyzetérót. Az özvegy meg- 
illetődött szívvel fogadja ő t, mert ő nem rég temet- 
tc-el egyetlen fiát, kihez 0. Bull csudálatosán hasonlít. A’ 
véletlenség’ e’ játéka elhatározza sorsát; 0 Bulit az 
özvegy házához fogadja's hónapokiglau ápolja, segíti, 
’s úgy bánik vele , mint tulajdon fiával. Ole B. azalatt 
ismeretségeket tesz , alkalma van talentumát kimutat
ni ’s annak becsét másokkal megismertetni. Egy muzsi- 
kakedvelő különcz , — ki azt Ilivé, hogy ő feltalálója bi
zonyos szagoskenőcsuek, melly állal a’ hegedű szebb 
hangot nyer,— 0. Bulinak a’ hegedűn elővarázsolt csn- 
dahaugjait saját találmánya’ eredményének tartja, ’s 
ennek bebizonyultáu annyira örvend, hogy a’ művész
nek módokat nyújt egy hangversenyt adhatni , melly- 
ben ez legzajosb tetszést arat. Ezen esemény, kapcso
latban egy másik tisztán-müvészivel , képezi életének 
nagy fordulatponlját, úgymint: az átmeneteit a’ lét’ is
meretlen homályából a’ méltánylat’ dicsőség’ 's szeren
csés következmények’ legmagash , legragyogóbb életfo
kaihoz. A’ második esemény — P a g a n i n i .  0. Bull 
hallja játékát, 's ő az álmélkodás és gyönyör miatt el
némul. A’ művész megsemmisítve, egyszersmind újra
teremtve érzi magát; minden, mit eddig munkált vagy 
tett, — semmi; Paganini uj ösvényt nyitott ismeretlen 
világfájukon keresztül, — ösvényt, mellyen kivüle 
egy halandó ember sem jár. De 0. Bull érzi magában a’ 
fenséges rokon erőt. így .küzdötte-ki mostani állását a’ 
művészvilágban, ’s éiete, a' benső kifejtési arány sze
rint , alakult külsőleg a’ diadalok’fényes láuczává. Ö be
utazta Schweizot, Oiasz-, Franczia- ’s Angolországot. 
— Angliában több mint 3í)öszor lépett-fel nyilván, ’s 
játéka által példátlan lelkesedést szült. !S37ben 0. Bull 
Némethonba jött. Játékával meghajold Hamburg ’s Lü
beck város’ közönségét, ’s innét Berlinen’s Rigán ke
resztül Pétervárba utazott. Ámde majd mindezen helyen 
több neheztelésre ’s panaszra is adott alkalmat. Majd 
azt t irtá, hogy nem fogadtatik illő figyelemmel , majd 
czivódásba eredt az orchesley’ egyes tagjaival, vagy 
magával az igazgatóval is , majd ismét adott ígéreteit 
nem teljesité. Némelly hírlapok ötgögrül és konokságrul 
vádolák, mások ismét védelmeztek, *s a’ kedvetlen je
lenének’ okát részint a’ körülményekre, részint azon 
gyougédtelen bánásmódra, mellyel iránta viseltettek, 
tolók. Minden esetre nehéz lesz neki a’ művészetet ’s 
életet öszhaugzatba hozni. O. But i ’ személyes Charakte
re bizonyosan tiszteletre méltó; lesraiább vaunak tauu- 
bizouyitványok a’ legműveltebb ’s józanabb itéletü fér
fiaktól. mellyekbeu ezek óta’ legkülönösb de egyszer
smind legszeretetreméltóbb művészi természetnek nyi* 
latioztatják.“ — .
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D u n a p a r ti tá jképek  ,
LINZTŐL — BECSIG.

CV ege.)
St. Nicolai elmaradván , a’ hasonlag balra cső S a r

m i n g s  t e i u  nevű torony- omladékot érők, melly a’ 
S á r  m in gb a c h- nak Dunába ömiéséhez, közel a’ falu 
feletti hegy’ oldalán, áll gyászolólag. — A’ Duna’ szo
rult völgye ismét tágulni kezd , ’s a’ tájék szelídülni. 
A’ parton itt ott vetések hullámzanak. A’ hegyek azon
ban még mindig parthosszant húzódnak el; ’s ormaik
ról két rom: H i r s c h a u ,  ’s jobbra a’ méltóságos 
F r e y e n  s t e i n  látszanak alá a’ szűk völgybe.—

Laposulnak a’ hegyek, és visszavonulván a’ par
toktól, völgy’s folyam elszélesül. A'láthatáron felbuk
kan a’ szép P e r s e n b e u g ,  ’s gyönyörű képet alkot 
a1 vele szemközt fekvő Ips várossal, ’s több kastély- 
lyal. — P e r s e n b e u g ,  császári mulató-kastély , a’ 
bal parton áll magas sziklafokon , mellynek lábát nyu
gatról a’ Duna’ hullámai mossák. A’ kastélyt keletről 
szépenrendezett gazdag gyümölcsöskert határozza. Job- 
ra , az l p s  folyam’ torkolatjától kezdve, az úgyneve
zett Ipsfeld terül-el, a’ Duna’ partján diszeskedö barna 
fallal ’s tornyokkal kerített I p s  várossal. — A’ Duna 
Persenbeugnél délre kanyarodik, és miután az ugyne- 

. vezett b ö s e  B e u g  e-t képezé , S a u s e n  s t e i n  on 
alul, tér ismét elébbi folyásával egyenes vonalba. — 
Sausenstein a’ jobb parton fekszik  ̂ egy zá 'da’ omladé- 
kival. — A’ bal parton majd kellemes szőlőhegyek vo
nulnak el egészen a’ még «jótova eső K r e m s  városig; 
jobbra pedig termékeny térség nyulik-el, melly Műik 
alatt végződik.

A’ Duna’ bal szélén a’ kecses-alakú M a r b a c h  
várost értük , hol az ordinüre-hajók ki szoktak kötni, 
’s az első napi ut eddig tart. A’ város felett magas te
tőn díszük Ausztria’leghiresb bucsujáróhelye M a r i a -  
T a f é r i ,  hova évenkint közel 100 ezer ember za
rándokol; M a r i a - T a f e r 1 n é 1 a’ legfenségesb ki
látás uyilik a’ messze elhúzódó hegylánezokra. — 
M a r b a c h o t  ’s a’ közel, aggkoru P e c h  l a i n  vá
rost elhagyván, a' hasonlókép balraeső W e i d e n e c k  
— gyönyörű rom — alatt lebegett el hajónk, ’s a’leg- 
fclségesb palota felé közelgőnk , mellyet valaha szem 
látott ; ez pedig a’ mölki apátság. — Az elszélesiilt , 
és Mű i k  alatt öbölt képező Duna csöndesen folydogál, 
tán hogy időt nyerjen az utazó a’ mölki apátságot csu
dái ni ; mert ezzel fekvésre és kinézetre nézve, — né
mi részben tán B u d a v á r t ,  P é t e r v á r a d o t ,  ’s az 
egykor elkészülendő esztergami basiükát ’s éiseki kas
télyt kivéve — a’ Duna’mentiben egy hely sem méi köz
hetik ; sőt a’ most nevezettek sem bírnak olly fejedelmi 
fényességű alakkal. Ezen apátságot is a’sz .f oriáni zár
da’ hires építője P r a u d a u e r  emelte VI. Károly csá
szár alatt. Az egész, több udvarral ellátva, roppant 
feltojásdad kerekséget képez; ’s egy, három oldalrul fal- 
meredekségti, hegy’ tetején kevélykedik. A’ homlok-é
pület’ közepét tágas galleria foglalja-el , mellyböl gaz
dag kilátás uyilik a’ nagy természet’ kedvelőinek. 
A’ gallérjával átellenben középett emelkedik a’ szentegy
ház, mellynek homlokán sz. Leopold és Kálmán’ állóképei 
láthatók; két oldalt pedig három emeletü hoszszu épület- 
szárnyak vonulnak el. A’ templom’belseje megegyezik az

egész épület’ kül fényével. Mind ezt, mind a’mellékkápol- 
nákat gazdag aran} ozat es számos remek-festvény éke
sítik. A mölkiuél nehezen van gazdagabb apátság 
egész Európában ; jövedelme évenkint egy milliónál több
re terjed. — Jeles könyvtára, ’s több rendű gyűjtemé
nyei érdemesek a’ megtekintésre, mint szinte a’ zárdát 
éjszakkeletre környező gyönyörű kert, melly különösen 
jeles ’s alant-termő gyümölcs-fákkal gazdag. — Az apát
ság alatt a’ hegy’ tövében nyulik-el a’ két sorházból ál
ló hasonnevű város ; vele szemközt pedig a’ túlparton 
L u b e r e c k  nevű császári mulatókastély áll, melly a’ 
Duna’ partján felnyúló torony-alakú két épületecskéje- 
ért vala kiváltkép érdekes előttem.

Műiknél a’ Duna mindkét felől újólag hegyek közé 
szorul, mellyeknekszikla-oldalin az éjszakipart’ hosz- 
szában folyvást szőlők zöldéinek. — Mölköt még el sem 
vesztém szemem elöl, már újabb regényes tájkép gyö
nyörködtetett. Jobbrul kedvesen tekintenek alá meredek 
sziklafalakról a’ kijavított diszes S c h ö n b ü h e 1 nevű 
várkastély, ’s alább a’ szomszéd barna kolostor; azon
ban lejebb még meglepőbb a’ magas hegy-ormon koro- 
nakint álló A g g st ei n-uevü puszta rom , melly, úgy 
tetszik, nem építtetett, hanem öukint az anyatermészet
től alakíttatott.— A’ba! parton számos helységet láthat
ni, régiségre mutató fekete házaikkal. Még Műikhez kö
zel az eczetjéröl ismeretes E m m e r s d o r f o  t ,  majd 
Aggsteiu és a’ T e u f e l s m a u e r  nevű szütfal alatt 
elhaladván, H i n t e r h a u s  nevű váromladékot, és 
S p i t z  mezővárost értük , melly város parthosszant el
nyúlván, egy szőlőhegy’ lábát öukint környezi. Spitzen 
alul az agg templomával hires St. Mi c h a e l - l e l  talál- 
kozáuk. A’ templomtetö’ gerinezén hat, köbül faragott 
nyúl látható, annak emlékezetére, hogy a’ magas hó 
egykor annyira eltemette a’ templomot, hogy tetején 
szaladgáltak-el a' nyulak. — Alább még több ó-tekintetü 
mezőváros mellett lebegénk-el. — A’ délre tekeredö Du
nát folytában sziklafalak ’s hegylánezok partozzák ; mig 
a’ láthatáron balra a’ hires dürrenstein-i rom felbukik , 
mellyel szemközt a’ jobb paitoü kis síkság terül-el. — 
D ü r r e n s t e i n ,  a’ hajdani nevezetes sziklavár , most 
csak terjedelmes omladék egy hegy’ meredek ’s tar-lej
tőjén. Úgy látszik, felső ’s alsó várból állott. A’ hegy- 
fok’ folyam-felett álló szélén egy, Prandauer által épí
tett, csinos templomka mosolg az őt idvezlő vándorra.— 
Dürreustein’ gyászló omladékához egy gyönyörű rege 
van köttetve; elbeszélem , minthogy találkozhatnak, kik 
azt nem tudják. A’ Scott Walter által olly felségesen 
rajzolt regényes-életű oroszlánszivü Richárd , midőn a’ 
szent földi ül hazatérne , ellenségétől VI. Leopold ausz
triai hgt.il elfogatott, ’s ide Dürrensteinba záratott. 
-  Ilichárduak egy Blondel-uevü hű szolgája ’s kedves 
dalnoka volt. Ez ura’ elfogatását megtudváu, egész 
Németországon át minden várat meglátogatott ’s ki
kérnie, hogy fejd elme’ börtönét felfedezhesse. Végre Dür
renstein ala jutott, ’s azon toronynál, mellyben urát 
záratva lenni gyanitá, elkezdett dalolni egy hajdan Ri- 
chárd által készített dalt. Elmondván az első verssza
kot elhallgatott; — de a’ torony, mélyén egy hang ,— 
melly Richard’ hangja volt, — a’ dalt folytatá; miáltal 
a’ hű Blondel fellelvén ura’ foghelyét, őt rövid idő alatt 
kiszabaditá. — A’ hű dalnok’ ’s szolga’ emléke átraa- 
radt a’ későkorra, ’s számos ballada ’s egyéb költe
mény, dicsőítik nevét ’s tettét. —
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Dürrensteint elhagyván mint egy tündérvár villant 
szemünkbe a’ dicső g ö 11 w e i h-i apátság, melly a’ Du
na’ jobb partját képező térség’ ölén egy magányban fel
meredő hegycsúcson fényeleg, a’folyamtól körülbelül egy 
órányi távolságra. Méltó testvére a’ mölki apátságnak; 
sőt mű- ’s tudományos gyűjteményére nézve ennél gaz
dagabb. — ’ Göttweih-hal egyenes vonalban éjszakra , 
mindjárt a’ Duna’ jobb partján M a u t e r n -  város áll, 
honnan fahidou, — ’s ezen egy hid létezik a’ Dunán 
Linz és Bécs közt, — a’ túlparton szemközt fekvő 
S t e i n  városkába juthatni. Steint, a’ vele egy magi- 
stratus alatt levő K r e m s várostól, kies liget választja- 
e l, mellynek szélén közel a’ díszes kremsi katonalakta- 
uyához áll az 1 S05ben Dürrenstein alatt elesett Schmidt 
tábornok’ egyszerű emléke, diák felirattal. — Krems jól
épült város egy hpgyT lejtőjén ; keritésfalai 's tornyai fen- 
álluak most is. Keleti oldalán, egy völgyön fut-le a’ 
Dunába K r e m s  nevű patak, mellyen, úgy emlékezem, 
1826 óta lánczhidacska áll. — Kremsben-létemkor az 
oda közellevő, ,C o r v i n u s-burg( nevű romot emle- 
geték előttem, azonban nem vehettem időt ezen rám 
nézve nevénél fogva érdekes omladékot megszemlélni.
— Kremsen alul a’ Duna’ bal partjától messze vonul
nak a’ hegyek, és szélesen kiterjedő sikság nyílik éj
szak felé. A’ folyam’ medre elszélesül, és számtalan 
fűzfával borított szigetek közt rohan egész Bécsig. Még 
a’ gyönyörű Göttweih előttünk lebegett, midőn a’ jobb- 
ra-eső nagyrészint ép váracska I l o l e n b u r g  alá ér
tünk. E’ vár, ’s a’ hozzá keletreeső mezőváros és csi
nos mulatóházak Geymüller báró’ tulajdona. — Majd a’ 
jobb part is ellaposul ’s néhány helységen kivül sem
mi változatost ’s unalom-űzőt nem látni; mig a’ jobb
ról feltűnő kellemes arczu T u l l n  város alá nem ér
kezőnk. A’ város alatt kezdődik a’ termékeny t u I l 
ii i - m e z ő. Alább újólag forgók közt lebegett el hajónk.
— éjszakra messze a’ síkság’ közepén a’ magányosan 
emelkedő K r e u t z e n s t e i n-i omladék, a’ déli parton 
pedig az olly igen ismeretes G r e i f e n  s t e i n  nevű 
rom sötétlik , egy a’ Dunáig nyúló hegyág’ nyugati ol
dalán. — Elmaradván balra K o r u e n b u r g ,  egy ter
jedelmes város, a’ sz. Agoston-reudüek pompás apát
ságával diszeskedő K l o s t e r n e u b u r g  város mel
lett lebegénk el. Klosterneuburgban őriztetnek az ausz
triai herczegi korona, ’s ékességek ; ’s itt láthatni a’ 
legnagyobb hordót Ausztriában. — Végre az ausztriai 
hgek’ egykori lakhelyökkel büszkélkedő L e o p o l d s 
b e r g  e t elérvén, az alatta elterülő N u s s d o r f - u á l  
kiszállónk, minthogy itt a’ mindenünnen Bécsbe érkező 
hajónak meg kell állapodnia, — ’s az innét Bécsbe já
ró társasági-kocsin helyet foglalván, kevés idő alatta’ 
főváros’ kebelében valánk.

Záradékul azt jegyzem-meg: hogy ezen futólagos 
leírásban, nem akarván Olvasóimat a’ puszta nevek’ 
hosszú sorával untatni, — csak a’ legnevezetesb's ér- 
dekesb pontokat, — romokat ’s városokat einlitém meg. 
Az itt megnevezetteken kivül, még számos pompás kas
télyra , ’s egy vagy más tekintetben érdekes helyre ta
lál az utazó. Továbbá az itt előadott tájképek is törpé
nél törpébb rajzok, mert ugyan van-é toll, melly a’ ter
mészet’ csudás képeit úgy tudná a’ lélek elibe varázsol
ni, hogy azt olly tökéletesen felfogja, mintha a’ sze
mek látnák. Végül javaslom azokuak, kik e’ Bécstől 
Einzig terjedő sétautat megtenni akarják , hogy jó ut- 
mutatóköuyvvel lassák-el magokat, ha a’ partok’ neve
zetességivei tökéletesen megismérkedui kívánnak. Ajánl
ható a’ következőczimü: „ P i t o r e s k e  D o n a u f a h r t  
von  Ul m b i s  K o u s t a n t i n o p e l  et.c. mit einer

Stromkarte Wien 1838.“ 12rét; — mint szinte az ogy- 
hiszcm Ko eh tói 1838 közepén kiadott: „Donaufahrt 
vou Linz bis Wien“, különösen a’ hozzá’mellékelt ma- 
dárperspectiv szerint készült Pa nor á má j á é r t  a’ Du- 
napartjainak. Telegii.

A' tem esvári orvos-egyesület.
Dr. C z i l c h e r t  R o b e r t ’ az Orvosi-tár’ ez évi 

12dik számában ezen tudományos folyóirat’ ’s orvosi 
egyesületek’ ügyében irt jeles értekezését legélénkebb 
örömmel olvastuk; mert olly tárgyat terjeszt élőnkbe, 
melly mindnyájunkat leginkább érdekel; osztályunknak 
olly sebeire figyelmeztet, mellyeknck fájdalmit nem egy
szer életében már mindegyikünk érzé; ’s végre ezeknek 
gyökeres kiirtására olly gyógyszert ajánl, melly ben ré
szesülhetni mindnyájunknak legnagyobb dicsőség. De 
örömünknek még más , egyedülcsak bennünk fekvő oka is 
volt: az t. i., hogy olly orvosi egyesület’ létesülése , 
mellyuek czélja tudományos közlekedés, vélcméuyck” s 
tapasztalások’ kölcsönös cseréje , kétségek’ eloszlatása, 
igazságok’ kifürkészése, szóval: miumagunk’ ’s azon 
áldásteljes tudománynak, mellyet életpályául választónk, 
emelése ’s tókéletesbítése, nálunk már nemcsak jámbor 
kívánság, hanem életerős , szép gyümölcsöket Ígérő va
lóság. Nem kerülő el figyelmünket, milly üdvös követ
kezményei lehetnének a’ honunkban széllyelszórt ’s 
szerény homályban lappangó elemek’ illyuemü köz
pontosításának, millyenről mi ugyan nem álmodhatunk, 
minthogy annak létre-juttatására erősebb vállak kiván- 
tatnak; de a’ mi tőlünk kitelhetik, végrehajtani szent 
kötelességünknek tartók. így történt, hogy a’ múlt év’ 
vége felé, egy ezen szab. kir. városban alapítandó or
vosi-egyesület iránt mindnyájunk között csak egy levőn 
a’ vélemény, a’ tárgy azonnal tanácskozás alá véte
tett, ’s köz kiváuatuuk, némi áldozatok’ daczára is, 
olly szerencsésen sikerült* hogy folyó évi január’ első 
napján már első rendes ülését tartható tizenhárom itt 
lakozó orvos, négy sebész ’s szintannyi gyógyszerész
ből álló társaságunk, melly ugyan még nem foglalja 
magában teljes számát az itteni gyógyszemélyzetnek, 
minthogy uémellyek, valószínűleg fontos okoknál fogva, 
még nem egyesüllek velünk; de kik, mint alaposan re
ményijük , zsenge intézetünktől nem sokáig fogják el
vonni segéd-kezeiket. — Hogy czélunk tudományunk
ban! előrehaladás, az érintettekből kitetszik, ’s azért 
körünkből a’ széles terjedésű orvosi tudománynak sem
mi ágú ki nem zárhatjuk; de minthogy még's reánk néz
ve a’ helybeli viszonyok legérdekef-bek, sőt elkerülhet- 
lenül szükségesek, már ennél fogvást is ezeknek adunk 
első helyet, ’s ezekről értekezünk mindenekelőtt, havon- 
kint kétszer tartandó ülésiukbeu: azéit az időjárást, 
a’ lé g - ’s hévmérő’ mindennapi változásait, a’ szelek’ 
forgásit szorgalmasan vizsgáljuk; így szinte a'minden
kori kórállapotot figyelmes szemmel tartjuk ’s az ülé
sekben előterjesztjük , végre a’ gyakorlatban tett észre
vételeinket ’s tapasztalatinkat a’jelen tagokkal közöljük 
’s tudományunkba vágó dolgozataikat felolvassuk; igye- 
kezendünk ezeken kivül idővel lakhelyünk’ ’s a’ körül
fekvő vidék’ geologiai’s természettörtéueti viszonyait is 
megismerni, ’s ha lehetséges , megismértetui másokkal 
is. Mindezekkel még is csak csekély sikerre számolhat
nánk, ha a’ tudós külföldnek tudományunkban tett elö- 
léptei’s haladásáról időrül időre tudósításokat nem me- 
rítnéuk , melly végre némelly orvosi folyóiratok’ tartasa 
nélkülezhetlen. Tartjuk pedig ezeket: 1) Orvosi-Tár,
2 ) Walther u. Gräfe’s Journal , 3) Schmidt s Jahrbü
cher, 4 ) Medizinische Jahrbücher des österreichischen



143

Kaiserstaates , 5} Pharmazeutisches Centralblatt“, mel- 
lyek a’ mindenkori titoknok’ czíme alatt küldetnek hoz
zánk. Tárvák az egyesület1 használatára azon lapok is, 
meílyeket néhány egyes tag eddig tartott, ’s egyesülé
sünk után is tartani megigérkeztek, ’s igy összesen ti
zenkét orvosi folyóiratot használunk. Szándékunkban 
fekszik még egy orvosi könyvtár’ lassankénti felállítá
sa is , mellj be mindazáltal csak olly munkák rendeltet
tek vétetni, mellyek’ megszerzése egjres erőket felül
halad , nélkülezhetlenségök pedig mégis közönségesen 
el van ismerve ; így szinte idővel a’ nagyobb sebészeti 
műszer-készületekről is fogunk gondoskodni. Mi utoljára 
az ezen költségek’ fedésére szükséges pénzösszbőlfen- 
marad, egy , jótékony czélokra szánt pénztár’ alapítá
sára fordítandjuk, mellyben főleg ügyfeleink’ segítségre 
szorult özvegyei ’s árvái részesülendnek. Megvallom, 
hogy talán egy kissé messzire terjedők terveink , ’s ele
inte kivált sokat fogunk küzdeni; de ideje már egyszer 
felébrednünk halálos álmunkból, ha hazánk’ ekkori ha
ladásaiban osztályunk is részesülni kíván; ideje már az 
ösvényt megtörni, mellyen kívül hivatásunk’ nagy czél- 
ját semmiképen el nem érhetjük. — Mi a’ bécsiek ’s 
pestiek’ nyomdokait követtük; bár ezen sorok ösztönül 
szolgálnának, kivált nagjTobb városinkban lakó ügytár
sainknak, hasonló intézetek’ alapítására! Vannak ho
nunknak széles tudoinányu , érdemes férfiai, kik büsz
kén állhatnak a’ külország’ legérdemesbjei mellé: bár 
közölnék ezek tapasztalatikat, mellyek tán sok erős kart, 
sok éles észt tarthatnának m ega hazának, ’s ne hagy
nák sírba vitetni testükkel tudományaikat is , mellyek a’ 
halhatatlanság' koszorúit fűzhetnék halántékaik körül!

Dr. Wucht el Dávid.
(Orvoskar’ 1839tL évi 17iL számiból.)

Moldova'1 es Oláhország' Kereskedése.
Triest apr. 13. 1839. — A’ galaczi és brailai ke

reskedés , néhány év óta alakját egészen megváltozta- 
tá. E’ két város , mellyek azelőtt a'feketetengernek csak 
alárendelt ’s csekélytekiutetü áru-megáilító helyei valá- 
nak , most vetélkedik Taganroggal’s Odeszszával, mi
által a’ két fejdelemség’ árukivitele tetemesen nő, ’s a’ 
beviteli kereskedésnek egjr uj ’s bőven jövedelmező for
rás nyílik. Mivel e’ tartományokban igen kevés a’ kész
pénz , tehát a'vevők ’s eladók közt az alku rendszerint 
már akkor megköttetik, midőn a’ nyers termény még 
lábon áll, vagy pedig a’ terménjrczikkek még az ország’ 
belsejében vannak. A’ pénznek egy részét a’ termesz
tő az alkukötéskor veszi-föl; másik részét pedig, mi
helyt a’ termény Galaczban v. Braiiában megérkezett.
— Közönségesen mind Galaczban mind Braiiában van 
gabna-rakhely; mindazáltal hogy valaki ez árucz kkre 
nézve a’ kereskedést nagyban űzhesse, szükség a’ ter
mesztővel előre írott-szerződést kötni. — Oláhország
ban a’ szerződések azon kereskedők által eszközöltet
nek , kik az ország’ belsejével közvetlen érintkezésben 
állnak; Moldvában pedig magokhoz a’ termesztőkhez 
kell fordului. E’tartományokban a tőkepénzeket legjobb 
’s legbiztosabb módún alkalmazni úgy lehet, ha azok
— a' levél-látás után 75 nap v. 3 hónap múlva — 
Bécsre huzatnak. Egj^ébiránt Triestre, Genuára, Mar- 
seillera, Odessára ’s Konstantiuápolyra is fogadtatnak- 
el váltó-levelek, csak hogy ezen utóbb nevezett helyen

• a’ pénzkelet igen-igen változó, miszerint váltólevelek 
oda ritkán küldetnek, hanem inkább készpénzbeli fize
tések történnek, miket nyáron gőzhajó, télén pedig 
Bukarestig az orosz posta, ’s innen a’ biztos oláh ku
rírok visznek Brailába. Galaczban a’ váltólevelek min

dig csak 3 v. 4 nap múlva, ’s ha készpénz nincs, csak 
10 nap múlva a’ fizetési időhatár után váltatnak-be. Ga- 
Iaczban ’s Braiiában folyvást találkoznak ausztriai, gö
rög s török hajók a’ rakodásra. Az utóbbiak nem men
nek soha tovább Konstautinápolyuái. Az ausztriai hajók 
most felhatalmazvák Galacztól ’s Brailától egyenesen 
Nagybritanniába tenni szállításokat. (Ausztr. Lloyd)

Nevezetes véghagyom ányok.
(A’ bécsi „A dl e r“ után.)

C o n a x a  J á n o s ’ h a g y o m á n y a  (1530). _
Conaxa János antvverpi gazdag polgár volt; nejétől két 
leáuya maradt, ’s mindegyiket a’ városban előkelő 
nemeshez adá nőül. Jóllehet házassági szerződéskora’ 
két vő készpénzben tetemes nász-ajándékot kapott, még 
sem nézheték irigység nélkül, milly kényelmesen éli 
napjait apósuk a’ még számára fentartott nem csekély 
vagyoubul. Hitveseiket oda törekvének bírni tehát, mi
szerint ezek a’ jó öreget beszéljék ra , hogy értékének 
utolsó fillérjét is nekik adja által; ők a’ jámbor apóst 
folyvást látogatók, iránta különös szívességet mutattak, 
uyájaskodtak vele, asztalukhoz hittak, szóval: mitsem 
mulasztának-el, hogy czéljokat elérhessék ; ’s a’ jó apa 
bizonyosnak tartván, hogy hátralevő napjait kívánt bé
kességben ’s megelégedéssel fogja eltölthetni , ’s leá
nyai ’s férjeik valamint eddig, úgy ezentúl is folyvást 
szeretni fogják ő t, ’s vele gyöngéden bánandnak, mi
kép jó gyermekekhez illik — egész vagyonát, melly- 
ról még rendelkezhetett, oklevélszeriileg nekik ajándé
kozta. Első évben az apa, teljes megelégedése szerint, 
gyámolíttaték; de lassankiut a’ leányok’gyöngéd figyel
me atj'jok iránt ellankadt, a’ szívesség mindinkább hí- 
degült, ritkábban hivák őt asztalukhoz, a’ hizelkedések 
’s ujTájasságok enyésztek; végre a’ jó öreg Conaxát al
kalmatlan tehernek ’s nyűgnek tekiuték a’ két háznál, ’s 
többé a’leányok ’s vők nem jelentek meg nála. Az agg 
de koránsem elmegyengült férfi — nehéz bánatát elnyom
va — módokrul gondolkodott, mikép idézhetné t. i. ismét 
vissza, ha nemvalólag, legalább szinleg gyermekeinek 
azon figyelmét ’s gyöngéd ápoló gondjukat, mellvel irán
ta korábban viseltettek. ’S ezt imígy eszközlé: ü meglá
togatta egy régi pénzváltó barátját, ’s hozzá igy szólt: 
„Kedves jó barátom ! legyen szíves Ön’ csupán 3 órára 
ötszáz tallért nekem kölcsönadni. Küldje Ön e’ summát 
holnap délelőtt kezemhez, ’s azután dél-tájban, mialatt 
én családommal asztalnál ülök , jőjön hozzám Ön’ em
bere’s követelje ugyanekkor tőlem Ön nevében az érdek
lett pénzt; de az egész dolog titok maradjon közöttünk.“ 
A’ pénzváltó legnagyobb készséggel fogadá-el kérelmét. 
Conaxa ekkor két vejéhez raegyen , ’s másnapra őket 
asztalához vendégekül híja-meg; ők a’ meghívást, ám
bár némi vonakodással, elfogadják , ’s nejeikkel megje
lennek a’ határozott időre. A’ vendégei asztalhoz ül
nek ; a’ szolgálat igen jó ’s kitűnő fényességű volt; de 
alig hordaték még fel az étkek’ fele , m dón az ajtón ko
pogtat valaki. A’ szolga ajtót nyit, ’s urához visszatér, 
jelentvén neki, hogy valaki azon ezer tallérért jött-el, 
meílyeket ő (az öreg ur) bizonyos pénzváltónak köl
csön adni íg é rt; e' szókat a’ szolga olly hangosan mon
dotta , hosry a vők értelmesen hallhatták. Conaxa vá
laszul adá , hogy ő épen most társaságban 's asztalnál 
van, ne zavarják őt most, hanem jőjöu a’ szolga ké
sőbbén. — A’ küldött szolga mindazáltal nem hagyja 
magát elutasíttatui, hanem jelenti, hogy urának e pénz
re tüstint van szüksége. Most Conaxa kéri a vöket, 
várakoznának kissé , ö csupán a’ mellék terembe meg) en 
a’ pénzt kifizetni. A’ vök meglepetve, hogy apósuk még
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illj’nagy summák felett rendelkezhetik , legott nyájasan 
válaszoltak , hogy ne akadályoztassa m agát, hanem cse- 
lekegyék tetszése szerint! Conaxa a’ mellékterembe 
ment, a’ kölcsönvett pgö pénzt a’ márvány-asztalkán 
nagy zörg'éssel felolvasó , ’s másodszor is átolvasó , si
etve és biztosan , mintha még milliókkal bírna ; végre , 
általadá a'szolgának , ’s ö ismét az asztalhoz telepedék. 
Mint változott most egyszerre meg a’ vők'tekintete , be
széde és bánásmódja! Az előtt komolyak, hidegek ’s 
visszatartózkodók voltak, most arczuk felderült, ökmo- 
solgának az ősz ember felé , nyájasságokkal halmozók 
ő t, ’s magukhoz másnapra vendégül kérék! Couaxaugy 
cselekvők, mintha e’ gyors változást észre sem venné, 
ő elfogadó a’ meghívást, meüyre még sok más követ
kezett; ’s gyermekei bizonyosnak tartván, hogy az öreg 
apa még tömérdek kincsekkel bír, mellyeket azonban 
elrejtve tart,  még nagyobb gyöngédséggel , kiíünőbb 
figyelemmel's gonddal viseltetlek iránta, mint a’ jó
szág-átadás előtt.— Több év múlva Conaxa súlyos be
teg lön; a’ vők, ’s leányok ágyához siettek; soha még 
ősz apa gondosabban nem ápoltatott, ’s miért? mert ki
jelenté, bőgj’ arra , ki betegágj’ában hozzá legtöbb sze
reidet bizonyít, vég-intézkedésében kétszeres gonddal 
fog emlékezni. Most mindegyik kettőzteté szorgalmát ’s 
éléuken buzgott kedvében járni. — Végre néhánjr nap 
múlva felszólítatott , jelentené-ki végső akaratját, ’s 
rendelkeznék Írásban még hátralevő vagyonárul. Az apa 
feleié , hogy az már megtörtént, ’s parancsoló : hozzák 
a’ mellékteremből elő a’ 3 lakattal ellátott vas-pénzeslá- 
dát; a’ láda olly nehéznek találtaték , mintha csupa arany 
’s ezüst pénzzel volt volna teli. — Ezután magához hi
vató az antwerpi Jákob-szerzet' előjáróját , utolsó aka
ratjának végrehajtójává nevezte őt, ’s a’ vasszekrény- 
hez egy kulcsot ada kezébe, valamint a’ két vőuek is 
egy-egy kulcsot; demeghagj’á , hogy e’ szekrény csak 
eltemettetése’ után negyven nap múlva nyittássék-fel. 
Most a’ két vőhezfordult, mondván: „Gyermekeim ! én 
halálom előtt lelkem’ üdvösségére még egykét jó cse
lekedetet akarok végrehajtani. Kérlek tehát benneteket, 
küldjétek azonnal minden antwerpi templomnak 100 
livret, ’s a’ Jakobita-szerzetnek 200 livret; óhajtóm egy- 
szersmiud , hogyr holttestem ez’ utóbb nevezett szerzet’ 
templom-alatti sírboltjában uyugngyék. Viseljetek gon
dot, hogy eltemettetésem tisztességes Jegyen , ugj'mi
kép világi állapotunkhoz illő; — bizonyossá teszlek, 
hogy’ ez által mitsem fogtok veszteni.“ A’ vök minden
ben kívánságát teljesíteni ígérkeztek; ok mindjárt kifi
zették a’ templomoknak a’ jámbor ajánlatok’ felét, ’s 
könyhullajtások közt kérték fejökre a: haldoklónak ál
dását. Mintán ez kérelmüket teljesítő, meghalt ’s övéi 
fényesen eltemettették — Mondanunk sem kell, milly 
békételenül várták a’ vök a' negyven nap’ lefolytát. Vég
re csakugyan ütött a’ szerencsehozó óra. A’ jakobita- 
prior a‘ két örökössel a’ terembe m ent, ünnepélyesen 
felzárni a ’ pénzládát. A’ kulcsok a’ lakaiba dugatuak ’s 
a láda megnyílik. 0 szörnyű meglepetés! o irtóztató 
csalódás ! A’ láda csupa régi vas s ólomdarabokkal ’s 
kövecsekkel volt megtöltve s fölül rajtok egy v a s t a g  
bo tfeküdt. —

11 u s t e m b a s a  ’s n a g y v e z é r ’ h a g y o r a á -  
n y a  (1562), Rustem basa Ildik Soliraan’ uralkodása 
alatt 1544tol 1 5 5 2 ig ,’s később 1554től 15f>2ig nagy
vezér volt. Holta után , hátrahagyott javait Ati-efifeudi 
összeiratá’s köztudomásai terjesztő. A’jogj’zék követ
kező tárgyakat foglalt magában: 1) Ezerhétszáz testőr

ző-rabszolgát; 2 ) Kétezer kileuczszáz hadi lovat; 3) 
Ezerszáz hat gazdagon szerszámzott tevét; 4) Nyolcz 
ezer turbánt; 5) Hétszáz nyolezvan ezer aranypénzt; 
6) Öt ezer kaftánt ’s ujdankészült ruházatot; 7) Ezer 
egyszáz, aranynyal hímzett sipkát; 8} Két ezer kilencz- 
száz vért-üngöt; 9) Két ezer tökéletes pánczélruhát; 
10) Hatszáz ezüsttel kivert lóuyerget; 11) Ötszáz, 
részint aranynyal részint drágakövekkel kirakott nyer
g e t; 12) Ezer ötszáz ezüst sisakot; 13) Száz húsz 
arany-kengyelt; 14) Hétszáz hatvan, drágakövekkel 
ékesített, kardot; 15) Ezer, ezüsttel-ékesített szablyát. 
1G) Vert pénzben vágj’ rudakban arany' ’s ezüst pénzt: 
ezer adtschét; mellj’ mintegy száz millió piaster. 17) 
Nj’olczszáz tizenöt mezei birtokot liomaniban ’s Nato- 
liában. 18) Négyszáz hetvenhat vízimalmot; 19) 
Nyolczezer írott Koránt rendkívüli szépségű betűkkel, 
’s közöttük százharmincz , drágakövekkel van diszesít- 
ve ; 20) Ötezer másféle könyvet; 21) Harmincz két el- 
sö-nagyságu drágakövet, értékük mintegy száz tizenkét 
atdsché; 22) Számtalan szőnyeget ’s más egyéb rit
ka tárgyat, mellyeket megbecsülni sem lehetett. — Ali 
effendi a’ jegyzékhez még azt toldá, hogy’ a- konyha- 
edények közt negyvenezer réz üst v. fazék találtatott.

E  l e g y  t  á r.
(O k és  o k o z a t . )  Néhány’ század előtt a' nürn

bergi tanácsnak egy végzése minden zsidót száműzött 
a’ városból. Ok tehátFürthbe költöztek,’s itt egy mocs
kos faluból nagy virágzó ’s nyájas-tekintetű várost al- 
kottauak, inellyet most némethou’ első vasútja kötösz- 
sze az egykor olly türelmetlen anyával. — Milly nagy 
különbség mutatkozik itt az ok és okozat közt! A’zsi
dók’ kiűzetése nélkül nem léteznék Fürth, ’s Fürthnél- 
kül taláu még sokáig semmi vasút Németországban 
CP. U.)

(T ö r ö k  e m fc e r e d é s.) Minap Konstantinápoly
ban egy szegény török asszony lebetegedvén, egyszer
re hat élő magzatot ((3 fiút’s 3 leánykát) szült. A’nagy 
ur erről értesíttetvén , legott a’ gyermekágyasnak ne
vezetes ajándékot ’s három szoptatódajkát parancsolt 
küldetni. (Ausztr. Lloyd.)

(R  i t k a e m 1 é k e z ő-( e h e t s é g) Az Orsolj’a- 
szüzek’ zárdája Beaugeucy-beu , Fraucziaországban , 
most egy növendékkel bir , melij’ valóságos csudája az 
emlékezőtehetségnek. Ez egy Í1 éves, igen gyenge 
testalkatú ’s Pe-au Augusta nevű leányzó, ü  10— 15 
lapra terjedő beszédeket egyszeri hallomás után , híven 
leir. Noha m udeut, a’ mi jelenlétében elmondatott — 
legyen az prosa vagy vers — hívén ’s legpontosabban 
utáuszavalni képes, még is hajlandóbb írni azt papiros
ra ; miből nem okuélkül következtethetni, hogy nála 
ugyanakkor hasonlómértékbeu a’ meggondoló-erő is 
munkálkodik. (G. B.)

( G e s z t e n y e - l a k  om a) Varese városkában (fek
szik 4 postajárásnyira Milánótól a’ schweizi határszé
len) egy’ iltlakó gazdag földbirtokos , mart. 5kén lako
mát adott, mire nézve leginkább nevezetes a z , hogy 
valamennyi étek gesztenyéből készült. Különösen meg
tetszett a’ vendégeknek a gesztenye-plumpuddinsr, gesz- 
tenyepástétom , gesztenyesoufflet ’s ge>zteny efaoik. Be
cses volt a’ gesztenyefagylalt, jóízű a’ geszteuyeke- 
nyér, nemkülönben a’ gesztenyékévé ’s gesztenyero- 
soglio is. A’ vendégek ez utóbbiból, lakoma’ végén , 
házigazdájok’ egészségére hangos örönikiáltasok közt 
ürítéuek-ki egyegy poharkát. (Echo.)

Szerkeszti H elm eezy. - . ly o m ía tja  T raítuer-K árolyi u r iu lcza  613-
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A’ HA5ATKRT.
Kél korány a’ messze tájon 

Kéklő bérezek' orminál , 
Lángsugára éltetöleg

Távul honba fényivé sz á ll; 
Kél a’ vándor, haj de még 
Ilonja messze , 's szíve ég.

ííyu  gszik a’ nap ’s lángsugára 
Tikkadt fényben áldozik ;

’S már keletről báj mosolylyal 
Sápadt hold emelkedik: 

„Idvezlégy, o szép Haza“ 
Zeng a’ vándornak szava.

„Nincs tehát, ki üdvczcljcn 
Messze útról engem et,

'S nincs az éd es, felderítni 
Régen elhunyt mennyemet;

’S a’ mit vártam , elveszett 
A’ rég’ kívánt élvezet.“

Kél korány a’ messze tájon, 
Ah de lángsugárzata ,

Néma csendes völgy’ ölén egy 
Halyány-arczra villana:

E s a’ vándor hont ta lá lt, 
Szíve a’ ,mít égve várt.

N e m e s  L á s z l ó .

Néma csend ül a’ ligetben ,
’S lassan csörg a’cscrmely-ár;

Parti bokrok’ ernyőjében 
Lenge szél susogva jár:

Haj de minden nesztelen , 
Mint a’ síri éjjelen.

Zöld halomnál hársfa-árnyban 
Kisded kunyhó düledez ,

Csend körötte, ’s éji szellő 
Benne búsan lengedez :

All a’ vándor végtelen 
Fájdalomban, könytelen.

A’ halomnak oldalában
Három szép sír domborul,

Es reája harmat-árban
Zöld vírány ’s gyászfűz borúi : 

Ing a’ vándor, — lába hull 
Marczangló fáj dalműnk

HONVÁGY.

Csak arra vágy e’ s z ív , 
Hol a’ nap alkonyúl ,
Mert ott a’ Hon , kiért 
Keblem hő lángra gyúl.
Ott illatosb a’ táj ,
Zengöbb a’ csalogány,
A’ szív ott érezöbb 
’S vonzóbb a’ szent magány ; 
Ott minden kis folyam’ 
Csörgése zengeteg, 
Fuvalmak’ szárnyain 
Virág-illat lebeg:
Ott ringatá szülém 
Bölcsömet egykoron ,
’S ott álljon bús kereszt 
Halotti síromon !

C s c 1 0 j f  y.

JwtalosBi'ajánlás.
Valamint nyelvtudományban a’ gyakorlatok, agy 

törvénytauulásban a’ példák v. is tői vénye» esetek hasz
nosak és szükségesek lévén : alulírott, csekély értéké
ből 100 váltó forintot ajánl jutalmul annak,  ki maga , 
vagy többed-magával, a’ törvéuytanuló ’s gyakorló if
júság’ számára, l e g j o b b C a s u i s t i c á t  iraud ina- 
gyarnyelveu ; — rewénylvén, hogy a’ magyarországi 
t. ez. ügyvédi’s egyéb Karban többen találkoznak majd, 
kik e czélra most hol többet hol kevesbet ajánlani, ’s 
meglevőn a’ kívánt munka , majd az írónak adni készek 
lesznek. Ezen Casuisticát olly módon gondolná alulí
rott legczélirányosabbnak, mint azt t. Szlemeuics Pál 
professor úr’ commentar usa’ végén láthatni, azon kü
lönbséggel még is , hogy az eset’ megfejtése ne az ese
tek", hanem a’ könyv' végén találkoznék , és pedig azon 
számmal, mellyel az eset maga vau megjelölve; — 
hogy így a’ törvényes esetek , mintegy talányok’ alak
jában, magukban állváu , azokat az olvasó ilju előbb 
magától megfejteni próbálgassa, mielőtt annak megfej
tését nagyobb bizonyosság’ vagy kitalálás’ okáért föl
keresi. Illy Casuisíica’ készítését annyival könnyebbnek 
gondolja alulírott, minthogy nincs Magyarországban olly 
ügyvéd ’s törvénytudó , ki néhány nevezetes , a’ tör
vényszékek által is elitéit törvényes esetet nem tudna , 
’8 azt a’ vállalkozóval, ki több esetet maga szerzeud, 
a’ közjóért ne közlcué. Még háladatosb munkának gon
dolná pedig illy könyv’ készítését, ha a’ magy. t. tár
saság is a’ törvénytudományi kérdésre teendő 100 arany 
jutalmat e’ czélra szánni, jónak látná. Költ Pesten , 
püuköethava’ íákán 1839. Várady b lván .

kir. táblai ügyvéd.

ie mi (ti yözltajázás.
,b olyamok’ hírnökei a’ hegyek’ ; valamint ezek le- 

láuczoltau ’s mozdulatlanul terítik óriás-testeiket a’föld- 
gömböu el ’s állandó szilárd közfalat ’s választó hatá
rokat vonnak országok köztt: úgy lábaik alatt vidor folya
mok hömpölygnek mindenütt. Mereven szíriekből ott, 
hol ezek fellegekkel nöszüluek, fakadva hatalmas hegy- 
gerinczekcn, sziklagörgetegek , jégboritékok, meredek 
hegynyilások, bokrok ’s magasra nőtt erdőségek közit 
enyelgő mormogással mindig mélyebbre lejtve, az erős- 
habu magzat mindenhez nyúl; mindent, mi csak moz- 
dulékony, magával hord, és síkságra visz serényen, 
hol pompásan’s kényelmesen tova omlik. Egy jeles mű
vész , több föstvénybeu szentelé a’ történetírásnak 
illy ifjú természethös’ sikerült leábrázolását. Milly örök- 
ké-mozgó életpálya! az eseményeknek milly külöuféle- 
sége ! a’ magokkal ragadó tüneményeknek milly bűbájos 
látványa ! Eleinte egy hulló cseppekböl alakult forráska, 
fölül a’ fcllegvonalon, emberkerülö zerge’ ’s apró ha
vasi növények’ enyh-szerc;— alább mint locsogó zuhatag 
magányos alpesi kunyhó mellett, a’ takarékos, fürge’s 
kisszámú lakosok’ öröme ; — utóbb már eléggé erős le
győzni az akadályt, mint fűrész-malom’mozgató ereje, 
mclly előtt meghajolnak az erdei fák, hogy uj alakok
ban küldessenek szé t, födözéseül az emberi különféle 
szükségnek; — azután még alább , mint munkás ru- 
gouy a’ bányászat’ szövéuyes munkássági körébe ho
zatva , itt az érczeket a’ mélységből napfényre segítő , 
’s ott hatalmas kalapácsütéssel kö-tokukból kiszabadító, 
’s amott a’ hutákban, földrészeiktől tisztitó. Végre a’ 
eokatpróbált, nehéz munkában gyakorlott folyam , síkság
hoz közelít, hol a’ hullámzó zöld vetések könnyebb ’s 
kevesb fáradságba került éleimet adnak embernek; itt 
őrlőmalom telepszik le mosolygó partján , ’s csendes em
berek1 nagyobb körét látjuk örvendni a’ kéjelmes élet
nek. Első könnyű csolnak lubiczkol a’ mozgó ’s teher
hordáshoz eddig nem szokott víztükrön , de a’ csolna- 
kok mindig nagyobbak, mindig rakotíabbak lesznek, a’ 
mint növekszik a’folyam’szélessége, a’mint az emberek 
a’ hegyilakosok’ egyes elkülönzölt családiból népséggé 
szaporodnak a’ termékeny térségen, a’mint sokasuluak 
a’ szükségek, ’s pompás városok mutatják arezukot a’ 
mindig büszkébben szélesedő folyamlükörbeu, rnelly most 
számos lakosságnak — rajta keresvén boldogulását ’s 
élelmét — tápláló anyjává lesz. Partjaik nem élettele
nek, nem puszták , hanem mindennemű művészet’s mes
terséget virágozhatnak; képes lévén nagy terheket hor
dozni, önként segít tömérdek termékezikket egyik part
ról másikra, ’s az egé*z országban messze szétküldöz
n i, míg távul a’háttéren felséges erdő mutatkozik , ár- 
boczok, lobogók és zászlókbul; hatalmas hadihajók üd- 
vözlik a’ folyam’ tengetbc-szakadását’s a’ hajósok’ me
rész serge, búcsúzva a’ szárazföldiül \s honától, idegen 
tájak felé siet a’ végtelen tengersíkon. A’ munkásság’ 
inar’ 's élet’ milly tömege fejlik-ki egyazon folyam’ part
jain, eredetétől odáig, hol elvesz a’ tenger' eliáthaílau 
téréin !

’8 e’ térek, a' tenger, milly nagyszerű gyülhelye- 
ket ábrázolnák! Mi a’ külön országokban egyes folya
mok’ mentében megérik, az mind, mint közönséges so- 
kadalmon,. itt gyül-össze, mihez még, mint uj nyere
mény , a’ mozgalom’ teljes szabadsága járul. Viharok 
vészhozólag torlaszthatják ugyan egymásra ideiglen a’

í£ ö l t e mi é tt y e fc
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habokat, fellázíthatják a’viz’ sziliét, de megmarad a’ fo
lyam’ szűk medrében mindig a’ szabad választás, hova 
forduljon a’ hajó ’s merre intézze útját. Egyes orszá
gokra folyamok a’ közlekedés’ jövedelmező u ta i, de 
egész világrészekre tengerek a’ nagy cserehelyek ’s ez 
okbul tetemes fontosságúak. Hol parthoz ütközik a’ten
gerhab , ott nagyszerű közlekedés’ magvait hiuti-el, 
mellyekuek csak egyesülésre kedvező körülmények szük
ségesek; minél nagyobb hozzáférhetést engednek az or
szágok’ elzárt belsejébe messzcnyuló öblök a’ tenger
nek , a’ zugó habbal annál inkább növekszik a’ munkás 
ipar’ kifejtése. Vajmi más volna a’roppant közép-Azsi- 
áuak történetírása, ha nagy vizűt vezetne oda ’s visz- 
sza. Niger folyamnak felfedezése mi közeire rugtatá 
az európai erkölcsök’hatalmas befolyását a' századokig 
zárva volt Afrikára! Örvendhetne é Europa szellemi lul- 
uyoiuóságának , ha elszaggatott tagjait teugerhaboknak 
ki nem tette, vagy ezeket széles öblök által belsejébe 
nem vezette volna? Származtatnék é a’ hindostaui fél
sziget-, Görög- ’s Olaszországtól az emberi miveltség’ 
öskezdetét, a’ világtörténet’ három nagy, legrégibb, 
ó- és középkori, korszakában, ezen országok’ széles- 
kiierjedésü tengervidékei nélkül ? E’ szempontból te
kintve a’ tengert, a’ jenlenkori emberbarát benső meg
elégedéssel mulathat a’ világtenger’végtelen sikjai’ lát
ványánál ; niiudeu irányban hajók vonnak rajtok szaka
datlan barázdákat , ’s így megjutalmazott , boldogító mun
ka’ magva tenyészik mindenütt az országokban; néhány 
beltengernek volt ugyau szerencsésb korszaka m ár, de 
l’eléjök is vídorau visszatérendő munkássággal mosolyg 
a’ közel jövendő.

A’ folyam ’s tenger ollyanok , mint vendég ’s tár
saság; de valamint van egyes vendég, ki fontosságra 
sok mással felér, ’s valamint egy társaság szűkebb kör
ben is több jót tehet, mint tesz egy másik: sziutugy 
azon vendég, sziutugy azon társaság, mellyröl itt szó- 
landuuk. A’ Duna ez, a' német birodalom ’s Magyaror
szág’ leghatalmasb folyama, ’s rajta egy uj tünemény, 
melly méltán vouja magára egész figyelmünket. Néháuy 
év óta itt is vascsövekben szülemlett mesterséges-vi
har , ragadó sebességgel, hajt folyamon fel ’s alá fúst- 
gomoly-jelelte pályáju jármüveket; a’ gőzösökkel ellá
tott folyamok’ naponként növekedő sorába tartozik már 
a’ Duna is. Megfelel-é a’várakozásnak e’ vállalat, fen 
fogja é magát tartani, azaz : az összetett summák' ille
tő kamatait behozandja é az évi jövedelem ? Olly fon
tosságú ’s életélvekbeu dús főváros, mint B écs, melly- 
hez kimeríthetleu gazdagságú hatalmas királyság, ős- 
koru, évek- lefolyta alatt sokszorosan 's kölcsönös ne
mes feláldozással megerősített testvéri egyesség, vala
mint egyes számtalan érdek állal beusőleg vau csatol
va, elégséges viszony nemcsak szükséges, hanem foly
ton is növekedő személysokaság’biztosítására , ’s ebben 
áll az illy gyorsan szállító szerek’,— legyenek azok vas 
utak, g süsük vagy bármi más,— hasznos felállásának tu- 
lajd.inképeni alapja. A’ jövedelem magabau a’ dologban 
fekvő ’s igy annál biztosabban gyökerezett viszonyok
nál fogva már is folyton növekszik, azon körülmény 
mellett is , hogy sok kisebb de azért figyelemreméltó ’s 
dúskövetkezető kedvezmény p. o. a’ gőzösnek naponkint 
határozott időben zúgó megérkezése a’ nagy főváros's 
lakosai előtt, valamint annak szabályszerű távozá
sa a’ naponként váró, kiváucsi embersokaság’ láttá
ra , a’ föl} am’ természeténél fogva elmarad; inia’ lla j- 
Ha-melletíi városokban igen sokat tesz az utazás’ e’ne
mének , ha kisebb téren törtéuik is a z , népszerűvé, 
szokottá ’s ezáltal a' vállalkozókra nézve jövedeltuessé

tételére. Magyarországban idővel fogadók fognak épülni 
az utazók’ kényelmes éjjeli szállásául, ’s megszűnen
dő  a’ gözösöni hálás, miben eddigelé csak a’ szépnemro 
nézve tétethettek tökéletesen megfelelő előkészületek, 
s ezen utazás' sok nevezetessége felől, legyen az bár 

Mehadia' jeles fürdője, nyilváuyos vélemény fog elter
jedni ’s az idegen utazók' özöne éveukiut kényszerült
nek fogja magát érezni, hogy a’ Dunán is, mikép a’ 
Rajnán, kirándulást tegyen a’ kényelmes, ’s költségre 
nézve pontosan megállapított, legnagyobb élv-külöufé- 
leséggei kínálkozó gőzösökön.

De a" dunai utazás Becstől lefelé csak második ré
sze az egész folyamot magában foglaló vállalatnak, ’s 
ha már eddig is fényesen tartá-fen magát, annál na
gyobb életelevenség vár reá ezeutul mindenben , mit a’ 
Duna' felső részén Würtembergiől Bajorországon ’s 
Ausztrián keresztül Bécsig létesítendő gőzhajózás igér. 
Hogy ezen utazás’ nehézségei elháríthatok, azt tettdo
log bizonyitá be ; bebizonyiták a’ gőzhajóknak 1S37ki 
ószszel Becstől Linz-, Regensburg-, sőt Donauvvörthig 
tett prőhautai, ’s ha szabályoztatni fog egykor a’ mél- 
tóságos folyam , "s nagy termékeny földdarabokat uye- 
íendűuk, mind ez következménye lesz a’ gözhajózásuak, 
inellyuek e’ részen eddigelé nagy akadályokat kell le
győzni; Bécsig t. i. meg nem szűnik a’ Duna ragadó 
hegyi-iolyam lenni, hatalmas préssel, mellyet fölfelé 
evezéskor ölről-ölre mozgató erővel kell kiegyenlíteni 
’s felülmúlni; a’ víz éjjel gyakran megváltoztatja irá
nyát; mint minden uj tüneménynek, úgy a' gőzhajózás- 
nak is vínikell a’ régi szokások’ tunya ereje,’s a’jogsze- 
rüleg megállapított erdekek ellen , mellyek károsodástól 
tartanak. Azon körülmény, hogy nem idegen hatalmak 
alá tartozóiug 's ellenségeskedve állnak egymással szem
közt a' dunapartok, tetemes akadályt okoz kisebb’s na
gyobb hidak által; illy akadályt a’ Rajua nem ismér ’s 
könnyített rajta a’ meder’ kisebb széle. 11a kiemeluők 
mármost e’ darabfóld’ partjainak szépségét, melly több 
helyen egy fokra állíttathatik a’ méltán dicsért Rajná
éval; ha kiemeluők az élénk közlekedést, melly ezen 
irányban állaudóau fcnáll, ’s azonlölül még tetemes föl
emelkedésre képes ’s ha innen következtetéseket huz- 
náuk az eddig megállapított vá'lalat’ kedvező kilátási
ra : mindez elég leuue , hogy az eddigi iutézvéuyekkel 
azoknak megfelelő fogalmat kössüuk össze; de ezzel a’ 
dunai gözhajózás ’s maga a’ Duna, meggyorsított, szilár
dul szabályozott menete’ minden következményivel nem 
volna még méltauyoltatva egészen. E ’ íolyaiunak nagy 
fontosságot biztosít keleti iránya ’s Magyarország’ fö- 
városíbul már is évek óla teljes gyakorlatban fenálló gőz- 
hajózásnak harmadik vagy negyedik folytatása, az e- 
gesz kötláncz’ harmadik vagy negyedik szeme, — hol, 
mint kitűzött irányok, Konstauliuápoly és Smyrna tüu- 
uek-fel, hol az aegeumi s adriai tengerek lesznek be- 
hajózandók , ’s hol a’ dicső vállalat a' nyájas Trieszt
ben végződik Velencze’ büszke kúpjai 's márváuypalo- 
tái előtt — e’ növekedett viszonyoknak megfelelő ité* 
letmértéket kivannak. Rajnát, az agg atyát — ki rég
óta vágyik arra , hogy tengerrel vegyítse habjait, hogy 
szubadou közelítsenek hajói a’ sós vidékhez, ’s akadály 
nélkül folytathassák megkezdett pályájokat— csaknem 
felülmúld heves testvére; teugerbeszakadásánál habkint 
szabadon lép a’ hajó a’ szomszéd teugersíkra ’s vido- 
rau siet további rendeltetése felé, ’s ha a’ rajnahab Al- 
biou’müipari martjaihoz vezet, hol üczeáu tárul-ki vég
telen téréivel a’ további muukásság előtt; — a’ Duna 
csak beltengerekre vezet ugyan, de a’ kereskedés örök 
ifjúságának koszorúja Konstantinápolyi dwzesíjteudi örök
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re, mint Alexandria évezred óta folyvást virágzólag 
lartjafeu nagy alapítója’, maczedói Sándor’ dicsőségét. 
— Élénk kalmárélet tenyészik ott m űdén parton, Éu* 
ropa’ első nemzetei, irigység nélkül, osztoznak benne’s 
miudeukifelé áldás virul a’ ráfordított erő’, munkásság’ 
’s az egésznek szerencsés kormányzása’ mértéke szé
liül. A’kalmárnak nem parancsolhatni; ö számolások’ 
gyermeke , mellyekben a’ szembe-uemtüuö tárgyak ’s vi
szonyok is gyakran bírnak eldöntő túluyomósággal; a’ 
dunai vonal még is legrövidebb összeköttetése volna Eu
rópának, uévszeriut Németországnak a’Kelettel— ’s a’ 
Duna, mellyuck szép habjai igen kevés hajót hordának 
eddig, ’s pompás partjai gyéren viszhangzának a’ békés 
közlekedés’ munkás életétől, földiszítetuék egy száz ez
reket tápláló anya’ áldott nevével, mint R ajna, az agg 
folyam , századok óta bir e' név’ dicsőségével.

A’ dunai tartományok — élet’, ipar’ 's gazdag föld’ 
egész tömegével, 'gén becses termékek’ meinem nevez
hető sokaságával ’s külöuféleségével —r Ázsia ’s Ke
let’ ellenébe állított e’ roppant táj, olly közel, olly biz- 
toá, szabályozott összeköttetési utakkal, ez a z , miből 
fényesen kiviláglik a’ folyamok’ benső viszonya a’ lako
sokhoz, ’s a’ bő áldás, melly a’ folyó-kinálta alkalmak’ 
használatához oldhatlanul vau csatolva. Bizonyítványul 
lettdolgot kell felhoznunk ? Milly parányi folyam a’ 
N eckar! pompásak ugyan a’ vö'gyek , mellyekeu át Raj- 
uához siet; de mi keskeny, mi sekélyes, a’ leomlott 
szikladarabok m att mennyire vau félbeuszakasztva med
re! Mégis tovaúszuak rajta az óriáskígyók , ama’jeles, 
roppant tutajokká összekötött fatörzsökök , mellyek, mint 
igen becses épületfák, Hollandiáig leluek utat, több kal- 
rnárbáz’ gazdagságát előmozdítva ’s egy szegény he- 
gyitiépséguek úgyszólván egyedül rajtok alapuló élelmét 
megszerezve; e’ kis folyó az , melly lehetővé teszi, hogy 
a’ partjaiulevő vöröskövek a’ paloták-’s erősségekhez, 
megkívántaié anyagot szolgáltatnak messze-tájakra, ’s 
ez által szorgalmas muukásokat táp álnak, midőn hab
jai nagy terhek’ szállító eszközéül szolgálunk. ’£» ve
gyük most a’ duuamelléki széles országokat; vegyük 
a’ száznál több hajózható folyót, mellyek e’ folyammal 
egyesülnek; vegyük a’ lakosokat, kik völgyekben’» la
pályokon, egészen a’ magas hegyiforrásokig, eloszt
já k , mi üdvhozó fényben látaudjuk a’ dunai gőzhajó- 
zás’ utolsó kiterjedését, mellyről most szólaudunk ’s 
melly 1838 óta Trapezuntig terjed, a’ fekete teugert 
legnagyobb, de nem veszélyes hosszában átszegi ’s a 
dunai tartományok’ tömegének kaput nyit, mellyen az 
áruk Kis-ázsia’ belsejébe jutnak , hol karavánok állna!; 
már készen, azokat Közép-ázsiába szállitaudók. ’8 az , 
mibeu Ázsia, e’ roppant test, Európára szorul, miu- 
dcuuemü kézimunkák ; ez épeu az , mi a’ Duuáu leszál
lítóit minden rakománynyal egész vidékekeu a mezei- 
lakos’ nyomom kunyhójáig örömet árasztani ’s nehéz 
szakmánya után vidor estvét szerezni képes; mert min
den kajáu czivódáson túlemelkedve , Ázsia egész Eu- 
rópíuak képes bő mértékben .cserekép adui termékeket, 
mellyek ismét számtalanok’ életét biztosíthatják, meg
könnyíthetik, megszépíthetik ’s nemesíthetik. A’ fekete 
tengerre , melly csak folytatása az Ázsiába vezető du
nai útnak, kell biztosan alapítani az e’ folyóui gőzhajó- 
zás’ virágzását így p. o. Bécsuek Magyarország’ fővá
rosival legközelebb utón vaspályávaL-összeköttetése 
csökkenést okozhat a1 gözhajózásban; de Rajnánál is 
hasonló utak látszanak a’ gőzösökkel versenypályára lép-r 
ni akarni s mégis a’ fájdalmas várakozásnak egy sza
va sem emelkedik ’s emelkednie nem is kell ellenük; a’ 
közlekedés’megsokasult utai még eddig mindenütt meg-

Bokasitott mozgalmat vontak magok után ’s így a’ du
nai gozhajozas is a’ felrészeken keveset ugyan , de alább 
kétszeresén jövedelmezhet. A’ folyamélet’ valódi nagy- 
szerusege ’s tulajdonkép fontossága, csak a tengeri víz
tartóknál (^Becken) , hova a’ folyamok sietnek ‘s ömlő
nek, kezdődik. A’ Duna’ víztartója pedig közelebbi fi
gyelmet ’s azon okokkali támogatást érdemel, mellyek 
annak nagy fontosságát lettdolgokkal képesek bebizo
nyítani. Nevezetes t. i. a’ fekete tenger’ egész vidéke a’ 
szomszéd országokkal egészen a’ kaspiumi teno-erio-; 
Valamint a’ lezuhant jégdarabok’ óriási tömegéből e”y 
vad záporpatak’ egykori erőszakoskodásait vagy a’ felle
lek ’ sötét színéből a’ közelgő vész’ erejét következtet
jük : úgy itt is egy hatalmas múlt’ nyomai mindenütt az 
uj alakban ismét elérendőre utasítnak. Itt van a’ nagy 
hegység a’ fekete 's kaspiumi tengerek közt; mintha rég
óta , mi hócsucsaival mégis történt, fényes lámpa volt 
volna a’ távul keletről vándorlóit népeknek ; neve most 
is a’ legrégibb nyelven fényeset jelent ’s Európa’ mos
tani lakosai nem büszkélkedve származtatják-e mago
kat a’ szép, ’s a’ természettőlkitüuöleg megáldott kau- 
kazi törzstől? ’s e’ hegyláuezhoz közel széles rónán ma
gányosan áll a’ minden oldalról csúcsáig látható ’s ott 
örökösen hóval-födött Ararat’hegye, melly első bukkant ki 
az apadó özönvíz alu l; azouhegy, mellyre, mint nemé
nek őshelyére tiszteletteljes félelemmel tekint-fel az 
ember! [Kútfő; Com, L» d, Gegeituari.')

(Fulijtulúsa kiír.)
»I» állatok' idö-elöérxete.

Van bizonyos ösztön az állatokban, melly nekik 
főleg a’ levegő’ viszontagságit adja tudtokra; igya’lég’ 
szárnyas lakóinak, a’ madaraknak, megsúgja ez a’kö- 
zelgető tavasz’jövetelét, ’s őket, mint hírnökeit e’kel
lemes évszaknak, hozzánk vezérli , valamint, elmúlván 
a' rájok jótékonyan ható évszak, unszolja őket az el
vándorlásra. Ezeu ösztönt időelőérzetnek nevezhetjük; 
melly a’ természetbúvárok szerint az állatok’ országá
ban olly fokbau van kifejlődve , hogy a’ nemtelen vagy 
is tökéletlen állatok a’ s z á r a z ,  a’ tökéletesbek a’ 
n e d v e s ,  a’ legtökéletesbek pedig a’ v i h a r o s  idő
nek előérzetével bírnak. Innét a’fecskék, pacsirták szá
raz időt érezvén a’ felsőbb levegői rétegekbe emel
kednek, hova ekkor eledelük is, a’ bogarak, képesek 
eljutni, mellyeket ekkor itt fogdosuak meg; a’vizi ma
darak a’ levegői hévtől ’s az ettől származott viszke- 
tegtől megenyhülui vágyván, az eső előtt mossák ma
gokat, a' legyek az eső’ előcrzetéből a- szobákba, a’ 
méhek a’kaptárokba sietnek ; a’madarak többnyire, esőt 
érezvén, tollaikat szájukon állal olajos áilománynyal huz- 
zák-be, mintegy elökészülvéu a’ nedves időhez ; a’bo
garak nyári sűrű, párolgásteli gőzkörben, eső előtt, 
igen uyughatatlauok , a’ villanynyal terhes levegőn élő 
emlős-állatok köunjüséget érezuek magokban rs éléuk- 
ségjöket száguldozássá! mutatják k i; a' kutyák vihar előtt 
igeu nyughatatlanok, szagjok majd kiáilhatatlanuá lesz, 
’s bőségük’ enyhítésére füveket rágnak ; az egészséges 
ember vihar előtt testi és szellemi erőtlenséget, leverett- 
séget érez , sőt sokszor valódi lázae mozgalmakat is ; 
a'sebhedt részek az idő’ változására öszszehuzódván fáj
dalmasabbak , a’ fekélyek égő vizketegségüek, a’ vil
lanydús levegőben ; ’s mind ezen súlyosodások azounal 
engednek, mihelyt a’ levegő’ feszülését langyosan per-

*) E’vallásos szempontbul történt, hogy 1816 ’s 17ben 1^00
iembergi család Becsen keresztül a’ Dunán lehámozott * 
lakhelyét Örményország’ «’ vidékén valasztá, hol most is 
hét helységben laknak.
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raetezó eső megenyhíti, ’s a’ levegőkön s ú ly e g y e n ,—  
(az állatok’ közérzékéuek ezen mérlege) helyre állott. 
Télen az évszak’ befolyása miatt mind ezek nem tör
ténnek. Bomuncsik,orv.-sebcsz.

Philosophiai észrevételek.
( Folyta tás.)

S z e r e t e t .  Szeretni annyit tesz, mint hajiadó- 
sággal viseltetni az iránt, miben Ízlésünk’ kielégülését, 
kívánságaink’ teljesülését, ’s szükségeink’ elinellőzését 
leljük. Ila valamclly tárgyat azért szeretünk, mert tet
szik, ritkán szeretünk magunkért nem szeretve. Az 
ember magát a’ világ-egyetem’ középpontjává akarja 
tenni, a’ gondolkodásmódnak rugója kíván lenni, mikép 
juthat más eszébe? 0  az érdekek’ csupán annyi iu- 
dító-okaibul lehet valaki iránt hajlandó , a hány szük
sége van. Tehát ininhiuságuukbul s’ kedvtöltésüukbül, kö
vetkezőleg miumagunkért szeretünk. — A’ felebaráti 
szeretet, minden érzés’ legszentebbike ’s haszuosbika. 
De a’ köz gondolkosásmód szerint, valami nagylelkű
ségben áll, mi az embert önhaszoulcsés nélkül, »talá
nyos jótéteményre indítja, és öt magányos szerencséjéről 
lemondani készti, hogy azt a’ közös boldogitásra ru
házza. Teheti ezt ember ? raegfejthetleu kérdés! — Azt, 
kit nem nagyra becsülünk, igcu nehéz szeretnünk; de 
az t, kit a’ köz-vélemény föléuk állít, még nehezebb, 
mert mindig szeretjük azokat, kik bennünket csudáluak, 
de azokat ritkán , kiket mi csudáiunk. Semmi sem ter- 
mészetesb, múlt hinni, hogy mások által szerettetünk, 
de semmi sincs csalfább is. A’ szeretetnek elfajult leá
nya a’ szerelem. A’ léleknek egyetlen szenvedélye vau: 
ez az uralkodásvágy; a’ szellemnek pedig egy vonzal
ma , meliy a’ testtel közösítve, titkos és gyöngéd kívá
n a t, b'rui az t, a’ mit szeretünk. A’ szerelem termé
szeti vagy erkölcsi. Amaz erőszakos ösztön, meliy 
egyik nemet a’ másikhoz közelítteti, ’s minden állattal 
közös ; és mivel a’ természet' munkája, tehát önmagá
ban jó és kellemes; iuiez csupán az ember sajátja, ’s 
épen olly természetes, mint amaz; de csak társas-élet 
állal fej!ik-ki az emberben, ’s mint müve azon alak sze
rint, mellyetuyer, rosznál’s károsnál egyebet nem fog
lal magában, vagy legalább nem egyeb haszontalan dő
reségnél. A’ szerelemnek több kárhozatos szülötte van, 
mellyeket vérével táplál ; illyeuek a' szerelemféltés, a* 
nyilványos ’s titkos irigység , gyülölség , a’ csalárd kép- 
mutatás’s dühös ingerültség azok ellen , kik kivánaíunk’ 
tárgyára igéuynyel vannak.

S z o m o r ú s á g .  Az érzékiség’ költő fészkének , 
a' szívnek,.szomorúsága, bár milly lepelbe burkolva lép
jen eléjfeunyeu hordozza eredetének bélyegét, az öuhasz- 
not , vagy hiúságot. Sírsz, szomorogsz jó barátod’ halá- 
láu? de valid meg igazán, nem inkább teumagadatsiratod- 
é , hogy most a’ dicsőségtül, meliy róla reád sugárzott, 
vagy a’ haszoutul, mellyel halmozott, el esned kell ?

S z í v . Kiki önmaga szivéről beszél jó t. de eszé
ről senki sem mer illyest mondani. Ezen észrevétel 
kevés dicsőséget szerez különböztető-tehetségünkuek. 
A’ szív mindig megcsalja az észt, de az ész sohasem 
játszhatja sokáig a’ szív’ szerepét. Ki valamelly szen
vedélyt szmez, az nem hiszi szerepét jól játszhatni, 
mert öntudata hazudtolja-meg.

T a n á c s .  Mi sincs könnyebb, mint valakinek jó ta
nácsot adui; de ha használni akarsz, adj okosságot,

mellyel a’ kérő majd tanácsodat szükségében körülmé
nyeire alkalmazni tudhassa.

T á r s a l k o d á s .  Nem alaptalan a’ panasz , hogy 
az élet’ nagy játékszínén, viszonyos közlekedésben le
vők közt, olly igen ritka a’ kellemes társalkodó , hol
ott fölszámithatlau a’ tanult ’s műveltségre számot tar
tó egyed (individuum). Mi ennek oka ? A z , hogyr min
denki csupán arra ügyel, mit önmaga kíván mondani, 
a’ nélkül hogy mások’ véleméuyire egyenesen felelni sze
retne. A’ mások' tetszését legnagyobb iparral vadászó 
is, megelégszik azzal, hogy szavainkra figyelést szí
nez ; midőn szemeibül ’s arczvoualmibul csalhatlanul 
olvashatni, hogy azokat megérteni is resteli, annál ke- 
vésbbé fölfogui iparkodik. És igy kívánt válasz helyett, 
hirtelen gondolataira visszatérve, öuvéleméuye’ közlé
sével ostromol. Másnak tetszésében részesülni, legjobb 
eszköz, neki alkalmat szolgáltatni elmetehetségei' kitün
tetésére ; minmagunkéit pedig csupán annyira mutatni, 
mennyiből ő biztosan következtetheti, hogy érdemeit ’s 
jelességeit fölfogni képesek vagyunk. Ez a' kellemes 
társalkodás’ fő-elve. Szcp B'erencz.

E  l e g y  t  ét r.
( E r ő s z a k o s  u j o u c z f o g á s  S y r l á b a n )  

Liusay lord a’ „Lettres on Egypt, Edom and the Holy 
Land“ czíinü munkában F a r  r e u  úrtól, volt general- 
consultól Syriában, egy levelet közöl, meliy ben többek 
közt érdekes olvasni a’ Mchemed-Alitól ugyanott gya
korlatba hozott ujonczzsarlás' módját. „Az ujonezzsar- 
lásra kitűzött időpont — így ír Farren u r— nagy titokban 
tartatik, ’s közönségesen ünnepnapon, midőn a nép a' me
csetbe tolul, veszi kezdetét. Az imádság’óráján számos 
katouaesapatok széllyednek cl a’városnegyedekbe; egy 
puskalövés ad nekik jelt a’fogdozásra; ekkor hirtelen’s kü
lönbség nélkül rohannak-meg inindeu polgárt, kik vé
letlenül utczán veszteglőnek, ar hatalmasan ellensze
gülőket a’ Serail’ nagy négyszög-térébe hajtják vagy 
hurczolják, itt bezárják, ’s visszatérnek uj áldozatokat 
gy űjteni. Ugyauezeu p llanaiban á  félelem’ ’s kétségbe
esés’ vad kiáltása futja be a’ várost. Asszonyok, kis
ded gyermekeikkel, agg anyák, gyámoltalan ősz fér
fiak futnak v. táutorganak az utczákon végig, keresni 
férjeiket, apáikat, ’s fi aikat, kiktől ők minden előkészü
let, bucsúvet ’s áldás nélkül — talán örökre — elszakasz- 
tattak. A’ szegény áldozatok ezalatt a’ börtönben ta
nyáznak , körülvétetve fegyveres csapatoktul, kik a’ két
ségbeesett néptömeget visszalökik. Asszonyok ’s leány
zók tolongnak be a kapun , hogy lássák , nincs é övéik 
közül valamelly ik a’ szerencsétlenek közt; sokan elá
julnak, ha félelmes sejtésük beteljesül; mátok az őr- 
jöugés’vad kitörései köztt átkozzák a' próféta’nevét, ’s 
mindjárt reá véres bosszuállásért esdekleuek Aliah-hoz. 
Az illy embertelen’s vad módon szedett ujouczok tüstiut 
a" hadi orvos elibe állíttatnak, és ha ez őket physikai 
tekintetben alkalmasoknak találja, a’ fellegvárba zárat
nak, egyenruhát nyernek ’s 8 —14 nap alatt honjukból 
messze, a’legtávolabb fekvő ezredekhez küIdeluek-eI.(P.)

(C su d a t o j ás.) Bizonyos parasztnak, nem mesz- 
sze Faeuze várostól, egy tyúkja vau, meliy már nyolez 
hónap óta tojik.Ez magában véve ugyan semmi különös; de 
különös az , hogy ezen ty uk' tojásainak héja vörös , szé
ke pedig koromfekete. Több természettudós Komában für
készte már e' rendkívüli tünemény’ okát, de még ed
dig hasztalan. (Adler.)

Szerkeszti Helts&eczy. -  N yom tatjaT raííner-R árolyi úri uícza ö l
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É szrevételek ,
« ’ „ssiámiarosi oláhokról** czimii érte

kezésre.
[ L á s d  Társalkodó' 3 5 . szájnál.')

Mindent felületesen tekinteni, eg} oldalulag min
denről szólani, könyelmüleg tollat ragadni, az iga- 
jwit a’ nein-igazzal, a'történtet a'költeménynyel zavar
ta össze: vonásai közé tartozik uémelly mostani írónak. 
— Nem akarom ezen általányosan mondottakat még most 
e* cziknek írójára alkalmaztatni, de hogy sok fáradság ál
tal szerzett ismeretire czéloz , midőn a’ r o m á n y o k ’ 
a) eredetét említi; hogy gondos tapasztalásából merí
tett hitét fedezi-föl a’marmarosi pórnépről ’s lelkészek
ről; röviden: hogy mindent meggyőződéséből i r , ’s nem 
valami szenvedélytől, főleg bosszúvágytól, vagy vig- 
ezeszélytől vezéreltetik: csak akkor fogom elhinui, ha 
(célzásait kifejtendi, állításait bebizonyitandja. Mutas- 
sa-meg tehát: hova lettek azon romaiak, kik meg Tra- 
ján előtt Dácziába jö ttek , b) és Trajáu alatt számtalan 
telepedett-le Dácziábau ; c) mi történt ezen romaiakkal 
Tráján’ halála utáu , Hadnau , Anton. Fiús, Mark-Au- 
re l, Commodas , Maxim. Philippus, Decius, ’s a’ többi 
császár alatt? elenyésztek é ezen romaiak, semmi utó
dokat nem hagyván magok után ? vagy a’ mostani ró
ni á n y  ok  — oláhok — nem ezektől származnak-é ? 
Ha úgy: kitől származnak tehát? lehet-é megmutatni 
történeti adatok’vezérfonalán , hogy másoktól, nem pe
dig a' romaiaktól származnak ? Fejtsc-megtovább : kik
től vették azon nyelvet, melly a’ népek’ különféle súr
lódásai’ daczára még most is többet foglal magában a’ 
latin nyelvből, mint az olasz d), ha nem a’ romaiaktól? 
szoktak-e a' népek idegen nyelveket elfogadni, ’s az 
anyait elfeledni; történhető-é, hogy egy nép r o m a  n y 

áj) így  nevezem a’ kérdésben forgó népet, mivel ez magát min
dig igy nevezte; ’s mivel a’ mostani különféle nevezet ké
sőbbi eredetű. Kitűnik ez a‘ kővetkezőkből: „Nomen Va- 
lachorum ante Cinnami tempóra, qui sec. XII floruit auditum 
non esse aiunt.“ — Es alább: „Latini quippe exquo Illyris 
cogníti sünt áb antiquissima inde aetate Ylasii compcllaban- 
tur , tanquam Lasii dicas V. consona Illy ris familiari prae- 
f ix a , úti et compcllantur honié.“ P e t r u s  Ka  t a n t s i c h  
de I s t r o  cap. 8. § . 4 . „Dicti Valachi non a Flacco ut ü o -  
nifacius etalii comminiscuntur, scdquia Aborigines eorum a 
Pannonibus Olaz vocantur, lnne olachi, ac additis litteris, 
tandem Valachi sunt dicti.“ S t e p h a n u s  Z a m o z i u s  
1 a p i d  urn a n t i q u o r u m  I) a c i a c cap. 3 . — „Apud 
Bulgaros enim Serblos et Croatas Vlah Komanum , Lati
num et Italum significat.“ És tovább : „Polonorum quidem 
«tque Slavorum 1 in qua non modo hi populi, v-erum etiam 
omnes qui sunt Italici generis Wlasii , et Wlosii dicuntur, 
quod ipsum etiam argumentum est Italicam hanc gcntein 
esse.“ L u c i u s  de Regno Dalmatiae 1. 6. cap. 5 . ■— Ezek
kel csak a’ különféle nevezetek’ eredetét akarom némileg 
érinteni.

b) Svctonius in Julio Caesaré.
c )  Ita Dacia iuris et Ditionis Romanac facta est. Quam mox 

Trajanus in provinciám redegit: urbes condidit, et colonos 
deduxit. D io  C a s s i u s .  — „Lásd E u t r o p i u s t  is 1. 8 . 
de A d r i a  n o. — II. Pius romai pápa is igy szól : postre- 
Hio Romanis armis subacti ac delcti sunt (Dáciáé populi) 
et Coloniae Romanorum . quae Duces cocrccrat, co deducti. 
C a r o l u s  Du F r e s n e  i n n o t i s  h i s t o r i c i s , e t 
p h y l o l o g i c i s  ad h i s t ó r i á m  C i n n a m i .

d) Az ezen nyelveket értő ’s összehasonlító könnyen megen
gedheti; de eliez járul még C o v a c c i u s-nak in Diai. de 
adminis. Regn. Transylv. tanúbizonysága is. „Valachorum 
sermonem— igy szól ő — plus fere in se habere romani , 
et latini sermonis, quam praesens Italorum linqua.“

n a k  nevezze mindig magát, ha nem romaiaktól veszi 
eredetét? Elmellőzöm még most is ittott divatozó, való
ban romai szokásikat, csak ezekre válaszoljon; mutas- 
sa-meg történeti adatokkal, hogy a’ mostani ro in á -  
u y o k  nem romai-származásuak, ’s ha oily adatokat 
hoz-fel, mellyekre nem válaszolhatunk: bízvást állít
hatja: „az oláh (Rumuuy) e) nem tudom minő (?) ro
maiaktól származtatja magát; minő alapon épül ezen 
„hite?“ Emelje-fel tehát tollát, ’s miről akkor értekezni 
szándéka nem volt, legyen kitűzött czélja most. — ’5 
ezt tennie szigorú kötelessége , hacsak az általányosan 
mondottaknak súlyát nem akarja viselni. — Szégyen 
volna egy tanult, szilárd, komoly férfinak ollyat inti, 
inellyuek valódiságáról nem tudna jótállaui; ollyat ígér
n i, mit nem tudna teljesíteni; olly ezélzásokat tenni, 
mellyeket nem tudna kifejteni. — Bocsássa tehát nap
fényre, r o m á n y o k ’ eredetéröli észrevételeit; hozza- 
fel, ha vannak, ellenvetéseit: kapui fog e’tárgyban fel
világosodást ; ’s miről az én erőtlenségem a’ homályos
ság’ leplét lerántani nem bírná: bírni fogja azok’ erős
sége, kiknek népök’ dicsősége szivükön fekszik. — Ka 
pedig feljebb idézett kétértelmű, úgy látszik ovakodás- 
szülte cselszövéuyes szavai — mellyeknek minda’mel- 
lett beszéd-kötéséből merített igaz értelmét előbb láttuk 
— csak e’beli tudatlansága’ őszinte megvallását foglal
ják magukban: olvassa-el Májor, Aaron, és Bozsinka 
„Rományok“ eredetéről irt munkájikat — ’s isméreteit 
öregbíteni lógja. — De elég mostanra a’ r o m á n y o k ’ 
eredetét illetőleg! Hát azon egyetemes hagyománynak, 
melly szerint olly vitézül viselték magokat a’ marmaro- 
si r o m á n y o k  a’ tatárok ellen, hamisságát képes 
é megmutatni? tud-é ennek ellenében történeti adato
kat felhozni? raegtudja-é fejteni, mi által nyerték ezek 
a’ nemességet? — Vessünk jelenleg egy tekintetet azokra 
is , miket az iró rom  á n y  o k r ó l  értekezése’ folytá
ban mond ; külöuözzük itt el az igazat a’ nem-igaztól; 
’s kérdezzük általányosan: mi czélja volt iratával? E ’ 
népet ismértetui? Erdemel-é illy nevezetet azon irat, 
melly egy népnek leginkább csak rósz oldalait festege- 
ti ? — E' nép’ haladását kívánta hibái’ megmutatásával 
elösegélni? lía igy: illy eszközökkel kell élni? Tegye 
kezét mellére , ’s vallja meg igazán : minden sérteni-aka- 
rástól ment volt-é keble ? Nincs botorabb tett: mint azokat 
sértegetni akarni, kiktől nem bántanunk; nincs czélja- 
veszteit hasztalanabb munka, mint fáradság által ma
gunkat gyűlöletesekké tenni, uémellyeknek ártani , ’s 
kiueksem használni; S — — tehát kinek használt ér
tekezésével mint iró ?

Ha minden oldalt megrostáló, jót ’s rosszat rész
rehajlás nélkül magában foglaló , mennyire kitelik józan 
tapasztalásból merített adatokkal diszlő, értekezést bo- 
csájt uaplényre, úgy igen is sokat használatid ; mert óhajt
ható volna, hogy e" nép’ jó ’s rósz oldalait egyformán 
ismerjék: megszűnnének vagy legalább enyhitetuének 
ez állal azon vádak, meilyek’ következtében e’ népről 
rosszat mindent, jót semmit nem hallhatni; szóval: 
illy értekezés a’ fonák ’s egyoldalú isméreteket kiegyen
lítvén  nem csekély dicséretet érdemelne. De mit szól
juk ükkor, nedön azon felül, hogy az egyoldalú né
zeteket megerősíti, ’s egész iratában e' népet uevetsé-
c) Talán romány, hogy meggyőződjek, olvassa a’ következő

ket: Üccidentales Romani Valachorum idiomale non Ru- 
inuny sed Romány audiaut. (Eder in notis num. í) )



150

gessé akarja tenni: ollyakat is közül, miket a’ dolog- 
értők helyben nem hagyhatnak , csapa ganyolásnak te
kinthetik ? — hozzon Ön itt Ítéletet — én elnémulok.—

Nem tagadhatom ugyan, hogy a’ rományok szint
úgy mint más nemzetek’köznépei nagyobb , kisebb mér
tékben különféle babonás véleményeket szoktak hinni; 
de minde’mellctt kimeri kétségbehozui a’ r o m á n y o k ’ 
vallásosságát ? — „Hogy az oláh különös buzgalommal 
„gyakorolná templomát, azzal egy lelkészesem dicse
kedhetik.“ Minden lelkészszel isméretes az iró ? Csak 
Szlatinát említem, holegyideig tartózkodott; elfeledte, 
hogy az összegyülekezett ájtatos nép gyakorta nem fér
vén a' templomban, ezt isteni szolgálat alatt körül 
szokta állaui? különös fogalma van a’ vallásosságról! 
Én ezt az észben és szívben egyiráut helyezem. Hogy 
pedig Marmarosbau, hol a’ r o m á u y o k mint görög ka- 
tholikusok , kiknek lelkészeik különös gondossággal ne
veltetnek . elhanyagoltassék a’ vallás’ józan tanítása, ál
lítani, a’feljebbvalók’gondatlanságára czélozna, ’s igaz
ságtalan vád volua. Szivüket pedig tekintve, helytelen 
kívánságaik, szándékjaik a’ nyomorúságok’ pörölyén 
mcgtöretvéu jóbáuásinód által minden jóra hajlók. ’S a’ 
jóbánásmóduak hiányát csak az állíthatná , ki nem tud
ja , hogy a'görög lelkészek atyai intéseikkel, lebocsát- 
kozással ’s a' t. ’s a’ t. nyerik hiveikuek teljes bi- 
zodalmukat, ’s bírják fiúi szeretetöket. — Altalínyosau 
a’ r o m á n y  hitéhez hiven ragaszkodik; ebben leli ö 
minden nyugalmát. Midőn nyomorúságokkal küzd; midőn 
a’ kajánság, vagy szereucsétleuség a’ veszélyek’ ör
vényébe sülyeszti, vallásban keresi ’s meg is leli eny
hülését. Midőn az üldöztetett, elnyomatott ártatlanság 
keserves könnyei és sikereden kiáltozásai mindenfelé si
ket fülekre, kőszivekre találnak: ekkor a’ r o m á n y  
vallásából merit magának vigasztalást, papjához szalad 
a’ hiven-tisztelthez, kinek nagy tekintete van, kinek fi- 
úilag engedelmeskedni vonzódik. Igen: „de ha ez mél
tóságáró l megfeledkezve a’ korcsmában amazzal ver- 
„seut iszik, magának tulajdonítsa , ha majd szárazon 
„el nem mehet haza.“ Ha ezt Magyarország uemegye- 
sült görög papjairól Írná, mitsern szólanék: tudván, men
nyire parlagon hever ezeknél az egyházi-nevelés; de 
hogy Munkács megye’ lelkészei, kik Bécsben, Pesten, 
NSzombatban , Ungvárottszintolly nevelést kapnak , mint 
a’ romai katholikusok — illy alacsonyságra veteraülné- 
nek , legalább olly számosán , hogy feljegyzésre méltó 
volua: nem lehet elhinni. Egyes példákat lehetne ugyan 
felhozni, de egy két példából általáuyos következést 
húzni uem a’ józan gondolkodás’ szabálya. Nem teszi 
ugyan ezt az iró egyenesen, de mellesleg oda irányoz- 
vák szavai; magokban viselik a’ méreggel telt fulán- 
kot. ’s a’ t. ’s a’ t.

Továbbá: igazán a’ „négy hámba fogott szolgabi- 
rák viszik via recta az alispánt pokolba ?“ — Erről ’s 
még egy másik felhozott képről mitsern szólanék, ha 
uem akarnám tudni, hova czélzott az iró ezeknek fel
hozásával. — A’ keresztyén katholika’ hitágazatát az 
örökké-tartó büntetésekről akarta kétségbehozui, vagy 
határozattabban szólván: mint babonát kinevetni? Itt 
sokat szólhatnék, de ismét hallgatást javai a’ keresz
tény szeretet. — Mulatság okáért volt felhozva? Nem 
illik a’ legszentebb dolgokkal, ’s egy egész néppel mu
latságot , tréfát űzni. — Vagy hiszen az igazat hall
gatással elnyomni istenteleuség, ’s kimondani szabad. 
— Igen Uram! idején és helyén; ha a’ religio miurna- 
gunk’, felebarátunk’java , szóval: kötelességünk kívánja. 
Ha annyira szivén fekszik ezen képnek m e n t ö l e l ő  b- 
bi  b e m e s z e l t e t é s e ;  miért nem méltoztatik a’ püs

pök ó migát erről értesíteni, vagy az odavaló lelkészt 
erre bírni ? — Altalányosau emlékeztetem , hogy a' hi
bát sem kell csak nevetség okáért felhozni; emlékez
tetem , hogy csak nevetségért felhozott hiba: méltán 
gyűlöletessé teszi a’ (elhozót. Fővouása a’ r o má n y *  
u a k erkölcsi tekintetben úgy cselekedni. Bizonyítja ál
lításomat az , hogy őseitől vett hitéhez hiven ragasz
kodik; hogy hitdolgábau semmi újításokat elfogadni nein 
akar;  jól tudván hogy jobbat emberi ész uem adhat, mint 
mit isten kinyilatkoztatott. Igen nehéz, hitétől eltántorí
tani. Próbálja bár minő eszközökkel, mellyek az em
beri szenvedélyeknek, hajlandóságaiknak kedvesek: bi
zonyara keveset fog részére hódítani. Inkább szegényül, 
de lélekisméretének sugallása szerint cselekedvén , akar 
meghalni: mint meggyőződése elleni cselekvésmódjával 
mindenben bővelkedve élni, ’s ez igy vau! 0 ,  ki itt kü
lönféle viszontagsággal küzd, kinek a’ mindeuuapi nyo
morúságok megedzik természetét, ’s ki csak jövő élet
ben vár vigasztalást, megjutalmaztatást: nehezen cse
lekszik meggyőződése elleu. Ez a’ r o m á n y  erkölcsi
ségének fővouása! 'S van-é ennél szebb vonás? Aa 
erénynek tulajdonságai között nem utolsó helyet foglal; 
meggyőződés szerint cselekedui; sőt gyakorta a’ magá
ban rósz, ha meggyőződés szerint tétetik aláuylag,— 
subjective— jó lesz; ’s megfordítva; a’ tárgyilag jó , 
de meggyőződés elleni tett: aláuylag eréuyteleuséggé 
fajul. Hogy tehát erkölcsi tekintetben fő 1 e 1 k ü 1 e t e 
v o l n a  a z  o l á h n a k  a’ l o p á s ,  legalább igy mond
va meg nem engedhetem. Csak csorbája ez a’ ro
mányok’ erkölcsének, de nem olly mértékben, hogy fő- 
lelkületéuek mondathassák ’s talán nem is olly raeny- 
uyiségbeu, hogy állaláuyosau lehessen szólam. — — 
’s a' t. ’s a’ t. Legyünk minden nemzet iránt részre- 
hajlatlauok, ’s ne engedjük magunkat elragadtatni 
ellenszenvünk által. Erkölcsi hibája a’ románynak 
szintúgy, mint más népek’ kiképezetleu pórjainak a’ 
részegesség is ; de hogy „mig haza érnek a’ részeg oláh 
„czimborák a' csapszékból, négyszer“ (_lám még számát 
is tudja) „verekesznek egymás közt, ’s ugyan annyi
s z o r  békélnek-ineg“; meg uem engedhetem. — Nem 
szokásom semmit is eltitkolni, ’s e’ szerint itt is em
lékeztetem az Írott „ty iné mente“ közmondásra l gon
dolom hamari ítéletét viszahuzaudja. —

Megengedhetnék azt is, hogy uémberei f—ságra haj
landók, ha ezt az emberiség’ Adárn által megvesztege
tett természetéből, átaljában a’ roszra hajladóságából 
származtatjuk; de hogy f— s á g r a  l e g i n k á b b  h a j 
l a n d ó k ,  ha bár több lelkésztől is hallotta; már csak 
azon szempontból is kétséget szenved : mivel ezeu eréuy- 
teleuség l e g i n k á b b  ott uralkodik, hol elpuhultsag, 
’s úgynevezett külső miveltség van. Vaunak bizonyára 
r o m á n y  uémberei között sokan, kik semmi Ígéret, 
v. csalogatások által magokat elcsábitatni nem engedik. 
Vau a’ r o m á n y  szüzek között számtalan ollyan , kik
e’ szép erényt mint legdrágább kincset ő rz ik .-------
’s a’ t. ’s a’ t. Vagy talán ellenkezőt tapasztalt? — 
De elnémulok!— Mi a’ káromkodást illeti: hasoulitsa- 
összea' romány’káromkodását a’ magyar köznép' czifra, 
tartalomteljes, borzasztó káromkodásával: ’s hozzon 
részrehajlatlan Ítéletet.

A’ nevelést is említi az iró, hogy t.i. „legszereocset- 
„lenebb lábon á ll , századik helységben sincs iskola.“ 
Úgy van! e’ részben nagy a’ hiány ; mindazáltal juttassa 
eszébe , hogy Marmarosban 1 0  egyházi kerület 's minden 
kerületben 15—30 parochia van; a’ kerületek alespe- 
resei egyszersmind nemzeti iskolák’ felügyelői; ’s e’ sze
rint ha csak azt nem állítja , hogy puszta nevet visel-
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nek: számítását nagyítottnak ismérendi.— Az e’ tekintet* 
beni sok hiányt mindazáltal a' lelkészek kipótolni ei
nem mulasztják. „Ah de mi gyászos sorsra nem juttatja 
„ezt az idő és körülmény? minden emberi társaságtól 
„elzárva csak medvékkel ’s parasztokkal vau közleke
d é s e ;  ha nem parasztkodik ’s az eke'szarvát nem fog
yja , nem eszik. — Később több gyermek lepi-ineg, be
köszön néha a’ legnagyobb látogatás is, a 'rósz fele
s é g .“ Legyen úgy! bármilly gyászos sorsra juttatuá 
ezt az idő ’s körülmény: elszántan hívei’ boldogságát 
eszközölni, ’s — jól meg kell jegyezni — nem önké
nyeimét vadászni feltett czélja ’s szilárd akaratja, ha er
dei lakában csak medvékkel 's parasztokkal volna köz
lekedése; ezen magányt, világ’ zajátoli maga elkülö- 
uözését öukiképezésére, hívei’ boldogságára fordítaná; 
ha csak paraszt-munkákkal tudná keresni kenyerét: csak 
azért is szívesen tenné, hogy híveit munkásságra buz
dítsa ; ’s igy ki mind ezt előretudváu még is az embe
riség’ boldogságáért erre szánná magát, megelégedést, 
az előrehaladásból merített belső örömet érezvén, gyá
szos sorsra nem jutna. — igen! de elfeledte, hogy ezen 
lelkészek többnyire táblabirák 's igy másokkal is vau köz
lekedésük ; elfeledte, hogy sokan a’ k. Kamarától kap
nak fizetést, ’s bizonyára annyit, hogy elélhessenek; el
feledte , hogy az idevaló lekészek többnyire földesurak. 
Illyésre emlékezni kellene,mielőtt. . . .  Ila pedig a’lelkészt 
több gyermek lepi-meg: alkalmat nyer ezeknek jól-ne
velése által híveit hasonlópéldára buzdítani; egy lélek
ke l é  erővel ide törekszik a’jó feleség is ; mert a’ l e g 
n a g y o b b  l á t o g a t á s  a’ r ó s z  f e l e s é g ,  lega
lább a’ botránkoztatásig rósz ritkaság. Szabadságot adok 
egész Munkács megyéből, melly hét vármegyére ter
jed , adatokat felhozni. Eunyire tudja a’g. k. lelkész fe- 
lesége'netalán rósz hajlandóságait jó bánásmód által meg
törni ; eunyire tud rajta szeretettel ’s jó iutések által 
erőt venni! így tölti ő be egyházi ’s polgári köte
lességeit legszorosabb értelemben!

Feltett czéljáu kívül némelly politikai nézeteket is 
közöl az író, mellyek közül leginkább egy érdemel fi
gyelmet : t. i. hogy „M arm  á r o s b a n  e’ v a d  n é p ’ 
o r d í t á s á t ó l  (egy szelidfajnak gyöngéd szólásmódja!) 
f ü g g  n e m  e g y  f é r f i ’ s o r s a  t i s z t u j i  t á s ’ a l 
k a l m a k o r . “ ’£$ nem jól van-é ez? Kinevezéseket, 
nem pedig szabad választásokat kíván ? szivén fekszik, 
hogy gyakorta a’ r o m á u y ,  alispánt és szolgabirákat 
választ? E’ v a d  n é p  is meg tudja különböztetni azokat, 
kik szeretettel kivannak vezérelni, azoktól, kik kéuyu- 
rat játszani óhajtanak. E’ v ad  nép  az , ki nein szo
kott választások’ alkalmakor pártokat képezni ; nem le
itatás által magát elcsábítatui; nem vérengző vereke
désekbe a' uem-győzés miatt elegyedni: összeolvadt erő
vel 's csendesen hajtatnak itt végbe a’ választások. Uram! 
lakott Szigeten, egyszersmind táblabiró; hozzon fel 
tehát ellenkező példákat. Púp ZssigMo/td.

Term észettudom ányi vizsgálódások, 
kivonatban .

A’ t ű z ,  ’s e n n e k  t ü n e m é n y e  az  é g é s ,  
t e r m é s z e t -  v e g y t a n i  (p h y s i c o — e h e  m i- 
a i )  s z e m p o n t b u l .  — A’ tűz’ természete utáni 
vizsgálódásokkal (mellyet a’ peripateticusok hibásan 
elemnek (elementum); mi pedig azt már most többé 
nem elemnek , hanem olly vegytani folyamatnak (pro
cessus chemicus) tartjuk, melly által az éghető testek
ből számos gyúlékony szesz fejlődvén k i, bontás ’s ve
gyítés történik; a’ jelen tudományszomjas kornak nagy

hírű vegy tudósai (chemici) foglalatoskodtak már annak 
vegytani folyamatja’ természetét felvilágositandók ; vizs
gálódásaik’ eredményei (mellyek még sok kívánni va
lót hagynak hatra, noha velők eddigelé meg kelle elé
gednünk) ezek: szerintük a’ tűz, ’8 annak tüneménye 
az eges, termeszet-vegytaui tekintetben, egy olly vegy
tani folyamat, melly az éghető testekből kifejlődő gyú
lékony szeszeknek olly hévfoki a - fölemelkedésében 
áll (mi meggyújtás által történik), mellyen azok képe- 
sittetuek a’ levegő’ savitójával (oxygen), melly nélkül 
égés nem történhető — könnyen ’s gyorsan egyesül
ni, azon hévfok pedig minden éghető testnél más. l[0<ry 
valamelly test folyvást éghessen, megkiváutatik , hogy 

^égő-részei által okozott hévfoka a’ legközelebb része
ket annyira felmelegítse , hogy azok képesek legyenek 
szinte a’ levegő savitójával egyesülni; ellenkezőleg ki
alszik az ; igy: kialszik az égő gyertya elfuvás által, 
melly által hévfoka alább szállitatik; eloltatik a’ tűz a’ 
hévfokát alább szállító viz által ’s a t. — Minden éghe
tő anyag (materia) pedig mielőtt elégne, lepároláshoz 
hasonló folyamatnak vau alávettetve , melly által bon
tást szenved igy: a’ fa meggyulván az átható hévtől, 
legközelebb részei annak repülékeuy létrészeit ele
resztik, mellyek most a’ hátramaradt égő-szenet fejérlő 
lepelként övedzik körül, ’s ezek elláugolváu , a’ savi- 
tó közbejárásával, most mára’ szén is elég. — Az égés’ 
külöufélesége az éghető testek’ gyúlékony szesztartal
ma’ arányától függ; lánggal csak azon testek égnek, mel
lyek szeszképüek, a’ többiek izzanak, ’s ezek a’ tűzál
lók. Az egyszerű gyúlékony testeknek lángja is egy
szerű , mint a’vilióé (phospha) gyulóé (hydrogen) ’st.b. 
— de többféle színű az , az összetett testeknél p. o. a’ 
gyertya’ láugja, alu' kékes a’ szénsavas , széugyúló- sa- 
vasszesz-(gas carbonicum , gas carbohydrogeuium) tar
talmú vegyüleltől, lángja’ közepeit gyengébb a’ sűrűbb 
szeszuemektől, mellyekhez a’ levegő savitója nem olly 
szabadon férkezhetik , ellenben szélein féuyteljes, ’s leg- 
hevesb a’ savitú’ szabadabb befolyása miatt; de függ 
még a’ láng’ sziue az éghető anyagok’ természeti tulaj
donságától is; igy a’ vilió, (phosphor) , horgag (zin- 
cum) himany (arseuicuin) fejér, a’ kén (sulphur) vilá
goskék , a’ porissavas , és rézagos lang (alkohol) zöld 
lánggal ég; végre a’ láng’ színe függ a’ hév’ fokától is ; 
a’ tökéletlen égésnél sárgás vagy kékes ; minél töké— 
Ietesb ellenben az , lángja is annál tökéletesebb, tehát 
minél nagyobb hév fejlődik ki valamelly égésnél, annál 
nagyobb a’ láng’ fénye is ; ’s ez lenne tehát rövid váz
lata az égés’ theoriájának, a’ legújabb természetvizs
gálók’ nézetei szerint természet-vegytani szempontbul 
tekintve ; azonban egészen vegytani (chemice) értelem
ben , égés által nem csupán tüzet értünk , vagy is a’ 
savitóuak egyesülését valamelly éghető anyaggal (ma
teria) ; hanem minden vegytani villanyos folyamatot 
(profcessus chemico-electricus) hol fény ’s hév fejlő
dik ki , igy p. o. egy pillanatban fény és hév támad 
ha kén és ré z , vas és kén , zöldlő (chlorium) és vilió 
(phosphor) zöldlő, ’s hamany (kálium) ’s a’ t. egye
sülnek, és pedig itt, minél sebesebb a’ vegytani egye
sülés, auual nagyobb fény és hév fejlődik ki; így a’ 
gyújtó-műszernél (Zündmaschiue) a’ kirohanó gyűlő 
hirtelen egyesülvén a’levegő’savitójával vizet alkotván, 
melly által olly hév fejlődik ki , hogy a’ nehezanytapló 
(Platin-Schwamm) izzó lesz, 's lángra gyújtja a gyu
lát (hydrogen) — Innét az égés vegytauilag nem más, 
mint folyvásti villanyos szikrák’ czikázasa v. is egy 
folyvásti villám! Komuncnk ,* orv .«PnßSZ.
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E l e g y t á r .
(A’ s a e v a d á s z.) Az „Oest. Beobachter“ f. évi 

126 száma következő igen érdekes tudósítást közöl. „A* 
szegény póremberek és hegyilakosok Korzika szigetén 
és Szardíniában,tudomás szerint, igen sokat foglalatos
kodnak s a s v a d á s z a t t a l ,  mellyböl sokszor élelmük
nek egy tetemes részét szcrzik-meg. Ezen vadászmun
kára , melly a' zergevadászatnál nem kevésbbé vesze
delmes , iudult-ki legközelebb multapril’ elején Domus- 
novas-ból, Iglesias mellett, három szardíniái fiatal pór, 
kik hosszú nyomozás után végre egy mely torkolatban 
sasfészket fedeztek-föl. Csak kötélen vala lehetséges e’ 
szörnyű meredek mélységbe lejutni. Egy vastag kötél’ 
végébe tehát egy fatörzsök akasztatott, ’s egy 22 éves 
vadász, karddal fegyverkezve ’s lovagló-helyzetben a’ 
törzsökre ült ’s a' mélységbe lebocsátkozott, mialatt főn 
vadásztársai a’ kötelet erős kézzel tárták. Fészek-szik
lához érkezvén a’ vadász, itt négy fiatal, fejérszürke sas- 
ía akadt, mellyeket hóna alá vön, ’s imigy viszont a’ 
fatörzsökre ült, hogy magát felhúzássá. Midőn imigy a’ 
tátongó nagy mélység fölött lebeg, egyszerre két nagy 
sastól hím és nősténytől— mellyek fijaikat védelmezni 
akarák, dühösen megtámadtatok, miközben az ezen szik- 
latorokban tanyázó sok más ragadozó madár is feléje 
robbant. A’ vadász , kardjával védelmezé most magát 
a’ megtámadások ellen, mialatt társai őt mindig feljebb 
és feljebb húzták. De egyszerre észreveszi, hogy a’ 
kötelet, mellyen felvonatott, a’ sűrű vagdalkozásuá! fé- - 
lig bevágta. A’ vadász legborzasztóbb helyzetben lát
ta magát, ’s minden pillanatban attól lelhetett, hogy mentő
kötele elszakad; deliem vesztette bátorságát e l, ’s szi
lárdul tűrte a’ bajt, mig fen társaitól, az őt hangos öröm
zajjal lögadóktul, álkaroltatott. Ü a'négy sasfit szeren
csésen meghóditá; de a’ huzamos félelem — mellybeu 
lebegett, olly physikai revolutiot szült benne, hogy a’ 
22 éves vadász’ koromfekete haja egyszerre m e g ő- 
s z ü l t .  Ezen érdekes eseményt a’ szemtanúk igaziak 
’s a’ helyhatóságnak {Szardíniában körülményesen be- 
szélték-el.

( K ü l ö n ö s  s z e r k e z e t ű  v i z i j á r m ű.) Ang
liában minap Wellington hg ., Hill ’s Fitzroy Somerset 
lordok ’s több kitüuő-jelességü ’s raugu had tisztnek je
lenlétében próba történt a’ Serpentiue-folyón bizonyos 
uj találmánynyal, miszerint t. i. nagy könnyűséggel ka- 
touaesapatokat szállíthatni a' folyón által. A’ próba kö
vetkező módon ment véghez. Két, — rugalmas méz- 
gából (jgumrni elast.) készített ’s léggel-duvasztott, ’s 
nagyság ’s alakra komphoz hasonló, csakhogy felül befö
dött jármű v. is hajócska bocsátaték vízbe, erre desz
kák rakattak keresztül ’s ezek megerősittettek vas csa
varok és kötelekkel. Most a’ skót gyalogezredből 40 
ember e’ hidlásra lépett, mellyet egy komp a’ folyón 
levontatott. A’ katonák Wellington hg’ vezérszavára 
most leültek, majd lefeküttek, majd ismét fölkeltek , ’s 
minden a’ legeslegjobb sikerrel ment véghez. X  hid 
azután partra huzaték Js a deszkák elszedetése utána’ 
lég kibocsáttatott, mire m ndegyik komp csak olly ne
héz volt, mint mennyit epy ló kényelmesen elbir. To
vábbá még következő próba történt: Egy szinte ruga
nyos mézgából készített’s lagylapta-alaku jármű, melly 
alul két gyűrűvel vala ellátva, ’s mellyuek felső része 
elvágva volt, állitaték a vízbe, mire kompon egy em
ber e’ mézga-komphoz közelített, bele lépett , úgy hogy 
lábai a mézgagyürükbeu rejteztek , testének leguagyobb

része pedig a’ laptában volt. Most két kis evezőlapát
tal a’ folyón körüljárt, miközben lábait folyvást mozgat
ta , ’s azután a’ nézők’ tetszéskiáitási közt a’ partra tért*. 
E’ találmány’ czélja : képessé tenni egyes embert, hogy 
a’ folyón átmenjeu , egyszersmind egy kötelet vagy más 
egyebet egy partról a’ másikra áthozzon. (B. Ujs.)

(M i ú j s á g  L i p c s é b e n ? )  Ha nem tudnék , mi 
történik hazánkban, olvassunk lipcsei hírlapokat, mel
lyek a’ franczia journalok után elsők, ha néni is a’ tör
tént dolgok’alapos közlésében, legalább a’ hazugság
gyártásban. Szolgáljon bizonyságul a' következő sület- 
len h ir, mellyel a’ lipcsei német ujságlapok’ egyike nem
rég az olvasó világnak kedveskedett. ,,E’ napokban — 
úgymond — Pesten egy körlevél keringett, melly a’ ma
gyaroknak hirül adja , hogy A t i 11 á-nak a' kecskemé
ti pusztán emlék fog állíttatni. E’ czélra egy úgyneve
zett Atilla-egyesület alakult, melly a’ péuzbeli ajánla
tokat összegyűjti, egyszersmind ügyes szobrászról gon
doskodik. Az emlék a’ p. t. A t i l l á t ,  mint halljuk, 
szájbau-tartott kurtaszáru pipával ’s amúgy hajdúsan ki- 
pödrött hosszú bajuszszal fogja ábrázolni. Reményijük, 
hogy ezen dicséretes vállalat Németországban is nye- 
rend pártolókat, mert hisz’ a' magyarok is bő ada
kozásokkal járultak a’ Cheruskok’ emlékének felállítá
sához.“ — (_P. U.)

(N  e v e z e t e s  m á j u s f a . )  f. majus'elsője a'hécsi- 
ekre nézve valóságos örümnap vala. A' szép ’s derűit ta
vaszi-idő rniudenkit a’ szabadba ’s nyíl ványos mulatóhe
lyekre csalt , élvezni a’ inegifjudott természet’ gyönyö
reit. De legmeglepőbb látványul szolgált c’ napon a’ 
bécsi Szent-István’ tornyának csúcsa, melly ugyanek
kor az itt tétetni határozott kijavítások végett állással va
la ellátva. A’ munkások használók ezen alkalmat’s egy 
úgynevezett májusfát, melly Ausztria’ lobogójivul vala di- 
szesitve, tűztek ezen óriási lemplomtorouy’ csúcsára. 
Méltán olly jelenésnek mondhatni ezt, melly a’ torony’ 
építtetése óta most először fordult-elő , ’« mellyet nem 
egyhamar fog Bécs’ népe láthatni többé.

J fleeg y  ta r k á k .
X  kis Zsigát, kit anyja mindig aranyának neve

zett , durvaságáért tanítója egykor vesszővel fenyité- 
meg; az anya’fájdalma leirhatlan volt. „Ne búsulj any- 
jok, — vigasztalójókedélyü férje, — legalább á d u r -  
v a  é r e z b ü l  most v e r t  a r a n y  lett.“

»Meg fog Kegyed meg látogatui, úgy é bár?-kér
di Liuka a’ távozó Palit. „() még meg is un Kegyed“ felelt 
amaz. & szava beteljesült, mert férj ’s feleség- levének.

Ha egy grófot vagy bárót magyarul hallunk beszél
ni, nem magasztalhatjuk eléggé a honfi-keblűt, ki még 
magyarúl is tud: holott isten bocsássa meg , ez min
den honfi’ kötelessége.

„Uramöcsém! — beszéíé II. u r , — én egy ökör- 
kimélő gazdasági gépelyt találtam föl a’ magam’ szá
mára, melly olly könnyű , hogy más csak két ökröt fo
g a t , de eu m nthogy módom vau benne, hu.szat fugá
tok bele.“

M * ur és F *sziuész tánczmulatságba voltak meg
tolva. F. színész kérte M -et, várná meg ő t’s mennének 
együtt. Azoubau a’ menetel’ ideje közelgetvéu, M. a’ 
színpadra megyeit F-et a’menet el’ idejére emlékeztető: 
„Csak egy perezig legyen még Kegyed várakozni szi
ves — kéré a’ színész, — mindjárt meghalok, ’s azon
nal mehetünk.“

Szerkeszti Heltnecxy. -n y o m ta tja  Ir a t í í ic r -I íá io lj !  iu i u tc ia  612.



89. szám P e s t, május* 15. 1S39

JSTéhány nap J\Tagy*Kőrösön.
QCtazúsi töredék.")

Tenni k ell,
Mert a’ ki tettlen á ll, vagy elmarad, 
Vagy eltiportatik.

V ö r ö s m a r t y .

Ki honánk' jelen álláspontját csak némileg hason
lította is össze a’ fél-század előttivel: bizonyosan ész
re kellett vennie azon nagy különbséget, melly korun
kat az ezt megelőzött fölé emeli, — ’s igen könnyen 
akarhatott megfelelni azon hazafiúi kötelességének , ha 
a’ houszeretetnek csak kis szikrája vau is keblében, hogy 
hazáját ne csak könyvekből, hanem saját tapasztalásai 
után is megismerni ’s aztán a’ gyűjtött tapasztalati ada
tokból okulva tehetsége és köréhez képest hona’ javán 
muukálódui törekedjék. E’ kötelesség’ sürgetett engem is 
oda hagyni az apai házat, és isineretgyüjtés végett 
a’ hon’ nagyobb részét áltutazni.

Jártam regényes tájakon , — felmásztam a’ szikla
csúcsra, hogy lássam a’ nap’ feljövését, — lebocsát- 
kozám a’ barlangok’ mélyibe, ’s bámultam a’ természet’ 
müveit. Felhatolék Tátika és liezi’ düledékváraihoz , le- 
heveredtem a’ romok’ oldalánál, ’s lelkem a’múlton an- 
dalgott. Kedves volt lelkemnek ez audalgás, de uta
zási faradalm mnak még sem ez volt jutalma. Én nem 
a’ természet’ szépségeit, nem az őskor’ maradványait 
akarám szemlélni, — népismeret volt fő czélom , midőn 
amaz csak mellékes.— És Ión tapasztalásom, miképeu 
nagyobbrésziut akarat’ hiánya miatt maradtak olly hát
ra sokan máig is a’ hazában , míg másoknak szilárd aka
ratjuk diadalmaskodott az akadályokon , ’s szépen elő
rehaladtak. Mindenütt láttam az ó és uj’ harczát, a’ 
rósz és jó' küzdését, — gyönyörködtem ezen küzdés
ben , mert életre mutatott, — örömem végetleu volt, ’s 
ez lön utazási fáradalmim' valódi jutalma . . . .

Egyebet mellőzve úgy hiszem nem leeud érdekte
len, ha naplómbul a’ Nagy-Kőrösrül szóló czikket ki
írom. Folyó évi télhó 27kén vasárnap hajtattam e’ vá
rosba. Jól számoltam , midőn téli időt választék ez uta
zásra, mert különben vagy nagy sárt gázolni, vagy nagy 
port nyelni kellett volna lovainknak nemcsak a’ rósz 
országúton, hanem a’város'kövezetlen utczáin is, mel- 
lyeket azonban most a’ fagy elég göröngyösre kövezett. 
A ’ város’ külseje általában tekintve igen szegényeknek 
hazudja a’lakosokat, — itt ott emelkedik ugyan egy
két diszesb épület, de a’ mellettük rongyoskodó , néha 
tengeri szárral foltozott viskók nagyon sokat lehúznak 
azok’ diszéből. — Épen a’ délesti imáról jövéuek-ki, 
midőn a’ ref. egyház mellett elhaladónk, ’s ekkor alkal
mam volt Nagy-Kőrös’ uémbereire egy pillanatot vetni. 
Megvallom, egyet sem láttam ollyat, kit a' nyomorú 
viskó'lakónéjáuak gyaníthattam volna, olly c/.ifra öl- 
tözetüek valónak, — ’s ha a’ hátulról lógó hajfouadék 
a’ leányoknál, ’s a’ fekete, csipkés fejkötő az asszo
nyoknál , alsóbb rendüeknek nem bizonyltja, öltözetük 
ezt épeu nem teszi.,Merre a’ vendégház, földi ?‘ kérdém 
egy pórtól. „Csak menjek kigyelmed arra , hol az a’ gara- 
bós lány á l l ,— az az épület ott ni!“ — ,Hogyan híják 
kegyelmedet?4 kérdém tovább. „Engem X. N-uek híuak.“ 
— Isten áldja-meg.

A’ város’ anyagi jólétét előmozdító eszközök úgy 
látszik csak akkor használtatnak Nagy-Kőrösön , mikor 
erre kényszerítve érzik magokat. Kaszárnya építetett,

a czéluak egészen megfelelő , mert a’ lakosság meg
unta a’ szüutelen ott szállásozó katonákat,__de czél-
6zerű , csinos vendégháza uincs, hol az utas magát ké
nyelemmel elláthatná. A’piacz elég térés , mellyetrnind- 
azáltal nem kissé csufituak-el a’ görbe ágasokkal ’s hosz- 
szú gémekkel ellátott, minden tisztátlanságnak tárva 
álló kutak, mellyek azonban még a’ város’ legszebb 
kútai közzé számítandók. Én úgy hiszem Kecskeméten 
az anyagi jólét sokkal csekélyebb egyeseknél, mint 
Nagy-Kőrösön; és még is annak czélszerü kutai, csi
nos vendégháza, sétatéré, pompás iskolája, egyháza 
’stb. vau !! Estve az izmos vendéglő egy táuczmulatsági 
híradással lépett szobámba. 0 a’ bejövő hasznot a’ kórház
ban sínylődök’ számára ajáulá. Örömmel fogadtam a’hí
vást , mert hiszen ki volna olly szívtelen, ki a’ szenve
dő emberiség’ ügyében segédkezeket nem nyújtana ’s 
illy szent czélra áldozni nem sietne, midőn azonfelül 
még mulathat is?  Mindenesetre, gondolám, ha a’köz
ügy iránti lelkesedésnek csak parányi tüze hevíti ise’ 
népet, öröminel’s tolakodva fog megjelenni, hogy meg
vesse alapját egy isten tudja mikor állítandó kórháznak,
— mert mint későbben megtudára , Nagy-Kőrösön kór
ház nincs , a’ táuczmulatsági haszon az utczai koldu
sok’ számára lett volna. Alig hangzott el a’jelelt óra, én 
voltam első, ki a’ zenétől hangzó kis táuezterembe léptem, 
ott várandó a’jövőket. Hiúban vártam, Nagy-Körös’ szépei 
közzül csak igen keveseket érdeklett e’ szent ügy. Legye
tek üdvözölve tikevesek! — Mintegy két óra telhetett el, 
midőn meglehetős számú katonatisztek kezdék élénkíte
ni a’ teremet, de miután az ő reményük is füstbe ment, 
szép lassan kiballagtak. — Szép bál, de még szebb , 
példa nélküli a’részvét, melly e’ szent ügy’ eíősegélé- 
sében mutatkozott! — Tán a’ szomszéd városban is most 
tartatik táuczmulatság, gondolám, ’s a’ kettő összeüt
közvén a’ uagykörösiuek kellett mellöztetui ? Nem. Ta
lán csak nem a’ 40 pengő krajezárra emelt belépti ár 
tartoztató őket hon ? Gyanítui sem merném. Mi hát ?—
— Másnap a’ casiuot néztem meg. E’ zsenge intézet 
nem rég keletkezett, még pedig olly szép elvvel, mi 
szeriut személy válogatás nélkül mindenki lehet tagja. 
A’ legérdekesb hírlapokat itt feltalálhatni. Sajnálni le
het azonban , hogy midőn a’ tagok’ száma a’ múlt év
ben haladó a’ százat , az idén hetvenre olvadt. — Ré
szemről ez egyesületnek minél több részvényest óhaj
tók. Sohasem volt olly unalmas estvéin, mint ma. Sze
rettem volna színházba menni, de Nagy-Kőröst még a’ 
vándorszínészek is nagyon ritkán méltatják figyelmükre. 
Érzik a’ hiányt Nagy-Kőrös’ szépei is , azért voltak kény
telenek uéinellyek , az uualmas téli estvék’ eltöltése vé
gett, cstvéukiiit bizonyos helyen összegyűlni, 's ős-any- 
jaik’ dicséretes szokásakint rokkához ülni, ’s ez által 
az úgy nevezett fouókát alakítni.

Kedden az iskolát tekiutém meg. A’ grammatica- 
lis iskolásban helybentauult jótéteméuyes diákok taníta
nak „domine“ közönséges névvel,— a’humanitási iskolák 
számára azonban rendes tanito tartatik. A’ felsőbb iskolák
ban empirismust, theologiát, történet-, természet- es 
mértani, diák, görög, német, franczia nyelveket nagy 
tiszteletű Fitos úr és a’ derék Varga oktatók tanítanak 
három év alatt. Mi az alsóbb iskolákat illeti, örültem , mi
dőn a'haladás némi nyomát vevém észre rajtok.’S bar igen 
sok hiány száműzendő még, türelemmel kell mindaza.tal 
lennünk mert a’ lépések már részint meg vannak teve.
— Nem lehet azonban, a’ felsőbb iskolákat tekintve,
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némellyeket elhallgatni. Az cmpirismus, mértan, szó
val majd minden tan, ez úttal is úgy dictáltatik-le, még1 
pedig nagyobb részint a’ tanításra rendelt órákon, hideg 
fűttctlen teremben. Ez csak ugyan igen furcsa, kivúit 
ha hozzá gondoljuk azt i s , miképeu a’ város annyi fá
val bővelkedik, hogy évenkint még idegeneknek is szol
gálhat erdejéből. — A’ diák és görög nyelv szorgalma
san taníttatnak, Cicero’ ,,De oratore“ czímü , férf.uuak 
is dolgot adó muukája ’s a’ görög uj szövetség adatván 
kezűkbe az ifjaknak fordítás végett. Legnagyobb figyel
met érdemel a’ literatúrai leczkék közt a’ magyar lite- 
raturára heteukint csak egyszer szeutelt óra , midőn 
bizonyos thesisék adatnak ki kidolgozás végett, 's e’ 
mellett az ifjúságtól szerkesztett „Bimbófúzér“ szigo
rún megbíráttatik. Ez utóbbi, uyilványos bizonysága an
nak, hogy az i f j ú s á g  szeret munkálkodni , — ’s hogy az 
üumívelődés’szükségeslétét isáltlátiák, az általok jára
tott Athenaeum, Jelenkor, és Hírnök’ pontos olvasása 
bizonyítja, az iskolai könyvtár is — melly az ifjúság’ 
sok áldozatival kérkedhetik — számukra heteukint két
szer kinyittatván.

Lássuk az ifjúság’ életmódját. Külsejük valóban a’ 
sötét középkorra mutat,'s nem lehet nem sajnálkozni az if
júság’ ízlésén, midőn uémelly része télen nyáron olly 
alkalmatlan formaruhát választ magának. Még jobban 
sajnálkozhatni pedig, azon megromlott ízlésén uémel- 
lyekuek, melly szerint inkább kívánnak örökös szemét, 
piszok, rendetlenség közt tengni az iskolai épületben, 
’s ez által magukat a’ társas életből is kizárni, mint a’ 
városon tán kevéssel többe kerülő csinos szállást fogad
ni. Mert ott senki sem kéuyszerítetik a’ formaruha
viselésre, sem a’ benlakásra , a’ jótétemény sincs egyik
hez is kötve, az igen helyesen künlakóknak is adat
ván. — ’S milly csekély azon summa, mellyet ti jó if
jak éven ált a’ temetésből bevesztek , ’s ti készek vagy
tok még is azért sárban ’s vízben , gyakran iskolát mu
lasztva, végig csatangolni az utczákat! ’8 melly kevés 
azon borocska, mellyet ti szüret’ alkalmakor vállaito- 
kou hordott csöbrötökbe pirougva koldulgattok össze, 
’s ti megszoktátok még is véghezvinni a z t, ha szégyen
nel is. Azért intézem pedig e’ szókat hozzátok, m erte’ 
részben minden a’ ti hibátok, — ’s ha megkérdeznék , 
tán meg sem is tudnátok hirtelen mondani, mi helyes 
ok indíthat benneteket formaruha-viselésre, benlakásra és 
csöbörhordásra ? De bezzeg még az is nép ám, melly nem 
csak eltűri, hanem tán meg is kívánja , hogy koldultas- 
öék becsületes ifjai által tőle a’ jótét. Legyen ennyi 
elég.— Felviradt ismét, ’s ezt kileuez órakor a’ harangok’ 
2Ugása követte, melly egy nyugalmazott kapitány teste’ 
sirbatételéuek idejét jeleuté. Hideg volt, — csikorgóit 
a* hó lábaink alatt. A’ népség seregeukint tolult újság- 
vágytól sarkaltatva , mert katonák is tisztelkedenduek 
's lőni is fognak. Eu is megjelentem. A’ díszjelekkel 
ékesített koporsó, a’ száztizeukét véres csatát kiállott 
hős’ hideg porait magába záró , kitétetett, ’s nem soká
ra számos úri és nem úri közönség’ jelenlétében meg- 
cendült fölötte a’ helybeli éueklőkar’ gyászéueke , melly- 
uek végeztével a’ test g>ászkocsira tétetett, a’ sereg 
megindult, ’s egy csapat katonaság vezelé ’s kiséré a’ 
gyászmenetet. A’ temetőbe értünk, itt volt még egy ha
lotti beszéd tartandó, de rövid, mert a’ körülmények 
úgy kiváuák. Letelepüléuk az e’ czelra épített színbe, 
melly nem egyéb mint néhány téglaoszlopou nyugvó te
tő , déli oldala ’s az éjszakiuak egy része tárva a’ zugó 
szeleknek; a’ többi bedeszkázva, — belseje pedig idom- 
talan székekkel ellátva. A’ második lelkész *) lévén
*) Néniellj ek, hazánk’ tudósai közzöl a’ ,hitszónok* nevet has»-

üálják. A' nélkül hojy $ánc*oshoiku&k, szerény eu kérjük.

hetes, ő állt fel az ingó szószékbe, megadni a’ végtisz
teletet. Elmoudá, miképeu az embernek az ő egész éle
te harcz , ’s lelkesen szövé beszédébe , miképen az em
ber az ö vagyonát, az ő becsületét, sőt még az ő éle
tét is köteles füláldozui az ő hazájáért. így lön az , 
hogy bármint igére, miképeu csak f e r t á l y  óráig fog 
beszélni, a’ sok az ő , a’ fölösleges és rósz epitheto- 
uok, a’ könnyen fölfogható tárgyaknál sokáig-késés, 
három f e r t á l y  órára nyujták különben fontos tartal
mú halotti beszédét; ez által a’közönség’ miveltebb ré
szét nemcsak untatván, hanem valóban meg is fáztat
ván. „Mert nem mindegy, akár tiszta és miveit, akár 
pedig darabos, pór nyelven hangzanak le a’ mennyei 
igazságok az egyházi tanítók’ ajkairól.“ Figy. 1838 el
ső félév. 1 szám.

Nem kerülhette ki figyelmemet azon igen helyes szo
kásuk a’ uagykórösieknek, meily szerint a’ sírdombok 
mellé (leginkább szil-) fákat ültetnek. Ezen szokás 
gyakorlásának következménye lön az , hogy már is egy 
csinos íiatal erdőcskét képez temetőjük. Valóban méltó 
volna az egészet csinosbitui és sétányokká szakgatni, 
— a’ temető’ szentsége nem sértetnék meg az á lta l,— 
de meg, igy is pótoltatnék azon hiány , mellyet az úgy
nevezett Szalay -kert mellett is kénytelen érezni a’ nagy 
körösi közönség. A’közügy mellett buzgó 8zalay ugyan is 
saját költségiu egy mulatóházat állíttatott kerttel együtt, 
melly, rniut mondják, eleiute a’műveltebbek’Ízlését is ki
elégíthető. Ez azon Szalay, ki répaczukorgyárt is állí
tott fe l, de melly a’ részvétlenség miatt haldoklik, ’s 
hogy meg el nem enyészett, csupán a’ derék tulajdo
nos’ erős lelkének köszönhető.

Míg a’ katonaság háromszoros lövéssel bocsátá sír
ba a’ bajnokot, addig egy sírkő előtt állapodtam meg, 
’s róla e’ síriratot olvasóm: „Itt fekszik néhai tek. n. nemz. 
és vitézlő Zsigray István ur, a' ki született MüCCXL- 
dik észt. november’ 4d. ’s meghalt MDCCCXdik észt. 
febr. 4d. napján , melly idő alatt a’ polgári társaságot, 
mint tek. Pest vármegye’ táblabirája , £az auyaszeufc- 
egyházat mint s’uperiuteudeutialis assessor, és a’ kecs
keméti t. Tractus’ Vice Curatora , a’ helybeli gymuasiu- 
mot, mint annak tudós és adakozó Maeeeuása) példá
san szolgálván, a’ tudományokban, nevezetesen világi 
ember’ létére is a’ theologiábau , természeti hajlandósá
gánál fogva pedig különösen a' históriában, polgári éle
te’ neméhez képest végre a’ törvéuyluilásban való ollyau 
jártasságával, hogy az elsóbeu és utolsóban Grotiusuak, 
a’ másodikban llerodotusnak követőjének tartódhatua, 
a' vele egyidöbeli euiberkoruak fáklyát tartván uémel- 
lyekuek csudálását, legalább tiszteletét, többeknek szo- 
retetét megnyerte, és mind életében gyűjtött érdemivel, 
mind kivált halála előtt tett testameutumi rendeléseivel 
a’ háludatos maradéknak, mind általában a’ magyar ke
resztyén auyaszeutegvháznak , mind különösebben a’ 
nagykőrösi ekklézsiáuak, mind leginkább az ugyan tt 
levő oskolának emlékezetére is just szerzett, a’ mclly- 
nek fennmaradásának eszközlése végett a' közönség’ 
nevében ezen emlékezet oszlopot emelték a’ b. e. úrnak 
özvegye 8árközi Éva, a’ kivel házasságban töltött NL. 
észt. és gyermekei Zsigray László hitvesével Huszár 
Lidjával , József kedvesével Szűcs Annával, Therezia 
férjével Hellén Károlyval, Mária élete párjával kapitány 
Halász Lászlóval, Zsigmoud, István és Mihály, 
MDCCCXdik esztendőben. —

Estvére Kecskemétre menék a’ bálba , ’s a’ kö
vetkező három napot ott töltőm. Vasárnapra azonbaa

okét, inéltoztassanak bennünket fölvilágositni: miért jobb
a’ „hitszónok“ a’ „lelkész“ncl, — mert vakon utánozni
senkit nem akarónk. — A z 1 r J-
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visszatértem, mikor a’ reggeli nyolczórai harangzúgás 
engem is az avult egyházba idézett. Illy kivülbelül pisz
kos egyházat még nem volt szerencsém látni. A’ tisz
togatásnak semmi nyoma. — Helyfoglalásomkor tüstint 
szemembe tűnt, hogy az egyház’ éjszaki részén a' kar
zatnak is karzata van, hova, mint öltözetükből és saját
ságos arczvouásaikhól gyanítáin, a’ raesterlegények vau
nak fölmagasztalva. Ennek irányában az egyház’ hátul
ján vau a’ diákok’ ’s éneklőmester’ karzata. Innen ki
áltja le egy jótéteményes diák az ének’ egyes sorait, 
's a’ mester, leghatalmasb torokkal a’ világon, kezdi 
és végzi azokat. El nem gondolhatom, miért ragasz
kodnak a’ nagykőrösiek azon dictáláshoz. Nem tud-e a’ 
város’ nagyobb része olvasni, a’ mi képtelen, hol olly 
iskola vau? Vagy tán restéinek könyvet hordozni maguk
kal? Vagy táu sajnálják azon 30 váltó garast, mel- 
lyct éuekeskönyvért kellene kiaduiok? Vagy hát mi
ért ? Eellépdeit a’ lelkész az egyház’ közepén álló szó
székbe , ’s rövid imáját végezvén beszéde’ tárgyául a’ 
mai korban elterjedt vallástalanságot választá. Kezdő-be
szédében a’ vallástalanságot ([értvén rajta a’ templom- 
mellőzésen kívül főleg az erkölcsök’ megromlását) raj- 
zolgatá, erősítéséül azon elvnek, hogy az emberiség 
koronkint aljasodik. Majd áltmeut a’ vallástalauság’okai
ra . mellyek 1 szőr a- szántóföldben azaz : hallgatok’ szi
vében ; 2szor, a’ magbau v. isten’ beszédében ; 3szor a’ 
magvetőkben v. lelkészekben ; 4szer , az időjáráskörül- 
ményekbeu azaz : korszellemben vannak. Megemlítő ezen 
okok közt a’ nevelést is, ’s különösen vétkeié a’ mai ne
velést tárgyazó könyvekben a z t, hogy midőn hét nyolca 
tant is előadnak, a’ vallást magokból egészen kirekesz
tik. Beszéde’ második részében a’vallástalauság’ gyógy
szereit számláié elő. Berekeszié egy fohászszal isten
hez. — Ez vázlata röviden. Ha azon elv áll, t. i. hogy 
az emberiség aljasodik: úgy beszédjének t ríalma hall
gatói’ tetszését megnyerhető. De elmúlt már azon 
kor, mell}ben az ember magát legalábbvalóuak tartot
ta , — az emberiség’ tökéletesüléséuek eszméje általá
nyos eszmévé lön. Elkésett hang tehát a’ t. lelkész ur’ 
állítása. Azonban a’ nevcléstárgyazó könyveket érint
vén, elfelejtő, miképeu azon könyvek valláskülönb
ség nélkül minden felekezet’számára Írattak, ’s igy vallás 
bennük helyet nem lelhet. Miket a’ vallástalauság’ gyógy
szereiről fölhordott, helyesek. Azonban úgy látszik, a’ 
legfontosb, legfoganafosabb gyógyszert kifelejtő. Ezeu 
gyógyszer, melly kivált honunkban a’ ref. egyház’ beteg
ségét elűzné, a’ hallgatók’ egyházhozi szerelmüket hcly- 
reáilítuá : a’ magvetői v. is lelkészi testületnek általányos 
reformatiója volna. Ha az igazat megtakarjuk vallani, lel
készeink még igen hátra vaunak. Ók, a’ népnevelők, 
a’ legferdébb iskolai nevelést kapták , magokkal hozták 
azon penészes dogmákat, mellyeketma egy józan gon
dolkozást! ember sem hihet. Ugyan követelhetik-e lelké
szeink , hogy miveltebb férfiúink szeressék az egyhá
za t, midőn olly régen elkallóit regékkel állnak elő, ’s 
kiváltha még hozzá gondoljuk azt i s , hogy előadásuk 
milly silány, nyelvük railly hibás és csömörletes. Ez utób
bit azoubau az érthetőséggel mentik, melly szerint arra 
kell igyekeznie egy lelkésznek, hogy óta’ népnek leg
alább nagyobb része megértse. De hisz nem azt köve
teljük mi lelkészeinktől, hogy uj , hanem hogy jó és tisz
ta magyarsággal beszéljenek. Azonban megvallom , mi
dőn gyakran diák szókkal tarkázott, grammatikai hibák
tól hemzsegő , fölösleg áradozó beszédüket érthetőség
gel menük, legalább velem mást gyauítatuak, mintáz 
érthetőségre törekvést. Mert hisz ha legyék helyett I e- 
gyen-t, m o u d ó d o t  t h. m o n d a t o t  t-at, ef f e r t á 1 y- 
ó r á c s k á b a n h .  ez  a l k a l o m m á  1-t ’s a ’ t. monda

nának , evvel az érthetőségnek mit sem ártanának. Azt 
gyamtatjak. t. i. velem , hogy lelkész uraink röstelik végi«- 
olvasni a’ magyar helyesírás’és szóragasztás’ főbb sza
bályit, vagy ha nagy unalommal végig olvasták is, az 
olvasottakat gyakorlatba venni ’s igy a' megszokott ro- 
szat elhagyni még csak akaratjok sincs , élő példájok- 
kai kívánván azon állításukat megmutatni, miképeu az 
ember tehetetlen a’jóra. De hála a’ korszellemnek, majd 
ez ueveleud—reményijük— férfiakat az egyház’ számára 
is. —- Mi után egész tiz óráig nyúlt az igéit fertályó
rácska , én bizony rösteltem a’ második isteni tisztele
ten is megjelenni, — mert Nagy-Kőrösön minden va
sárnap délelőtt kétszer tartatik egyházi tanítás két lel
kész által.

Ma ismét egy uj báli-hiradással jött-be hozzámegy 
haruabőrü fiatal ember, az est u tartandó ugy neve
zett bandabálba hiván. A’ ma-egyheti ’s mostani híra
dást összehasonlítva gyanítani okát a’ múltkori részvét- 
lenségnek. Az elsőn t. i. minden rendű és rangú sze
mélynek uyittatott-meg a’ bál, — itt pedig csupán no
bel banda-bál volt hirdetve, ’s a’ belépti ár is 25 vál
tógarasra szállítva. Most a’ bál egészen élénk volt, — 
Nagy-Kőrös’ majd minden szépei diszesíték ez estvét, 
az öltözet általában izlésteli, a’ mulatás reményemen fö
lül köuuyü’s fesztelen volt.

Akarat kell csak uraim, akarat, ’s a’ Iehetlenek- 
nek látszó dolgok lehetőkké lesznek. Régen van füg
gesztve a’Haza’szeme alföldi városinkra, nem is tagad
hatni, láttuk buzgalmokat a’ haza’ ügye iránt, de mind 
kevés azon erőhöz képest, mellyet magokból kifejthet— 
néuek , ’s mind igen csekély ébredő korunk’ kiváuatihoz 
mérve. Azért is azon óhajtással utazik-ki Nagy-Kőrös- 
bül ezen töredék’ Írója, vajha a’ közérdekért lángoló 
keblek uaponkiu szaporodnának, mellyek’ jótevő mele
ge egy gyönyörű tavasz után elhozná áldásos nyarát 
hazánknak ! — *) Uzory Elek.

JTliiídenlkhiete  « ’ m a y á é t ,
(öeküldetctt.)

J. A. úr. a1 fi észt. Társalkodó 26. 27 ., és Száza
dunk’26. számaiban „Ab a u j m e g y e ’ s z é p  t ö r e k- 
v ése i* ‘ czim alatt merő szerénységet sértő ’s több, 
hitelességgel nem bíró, valótlan adatot közöl, menyek
ből hacsak azt nem kívánjuk, hogy jövendőben Abauj- 
ról közlőit bármi ezikkek hitelességgel ne bírjanak, né
hányat érintetlenül ’s czáíölatlauul hagyni lehetetlen. 
— A’ szép de magában üres c/.íinü közleményre (mert 
a’ közjót előmozdító ’s hasznost terjesztő tettek’ a’ vi
lág’ puszta dicsérete’s nyilvaiiyosság után nem vágynak, 
fő jutalmuk beuső meggyőződésekben tetteik’ joságárul 
álf) mint a’ közlő ur állítja, Szerednyey a’ Társalkodó’ 
idei lSdik számában foglalt hasonczimü; közleménye 
Ung’ megyéről, mellyet J a — úr, pardon— tévedtem, J. 
A. közlő ur örömmel olvasott, alkalmat szolgáltatott azou 
sajnálkozásának kijelentése mellett, hogy a' szép töiek- 
vések’ munkás elömozditójit név szerint miéit nem tu
datta Szerednyey ur az egyesült hazával? miért? — 
kérdi J. A. ur ! — bizonyosan azért, mert Szerednyey 
ur hasonló ,de — minden tárgyban több meggondolással 
’s mély belátással bir, mint Ön, ki közleményeivel csak 
hírlapjaink ’s folyóiratink’ olvasottlanságát tanúsítja, 
miután az általa éideklettek — de csak valóban emlí
tésre érdemes és való tárgyak — mert czélt nem érők
kel, és pium desideriumokkal feuhéjazni mindig s min
den esetben nagy hiba — a’ hírlapokban s folyóiratok
ban idörül közöltettek — inkább tehát J. A. ur e köz-

Ha hihetőleg valami adat vagy állítás ez utazási toredek-
J ben hibás, az ennek megigazitasara vagy czáíolasa. a szol

gáló alapos küldeményt örömest kozlendi a S z e r  .
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lemény-irás helyett másra fordította volna becses ide
jé t, igy legalább még is tett volna valamit; de így 
mit sem tett, sőt minden abauji olvasó előtt, ki a1 dol
gok’ mibenlétét ’s ezek’ helyzetét tad ja, nevetségessé 
tette magát. De lássuk a’közlemény’ némelly részeit.—

A’ javitó-fogházi intézet’ egyik legfőbb előmozdító
ja , ki jelenleg is azt lelkesen viszi ’s pártolja, gróf 
Barkóczy nép. János, de nem Ferencz, mint a’ közlő 
hibásan állítja , ’s a’ szép czélra eddig , mi hitelesen 
tudva van, csak mintegy négy ezer, nem pedig nyolcz 
ezer pengő forint jött be szabad ajánlás’ utján ; egyébiránt 
minderről már nem egyszer vala szó a’ Hazai ’s külföl
di Tudósítások’ ,Hírnök’ és ,Jelenkorban4, pedig elég 
kimeritőleg ’s minden hitelesen. — A’ népnevelés még 
csak indítvány, és valót mondva pium desiderium, mi
nek hát a’ gyermekről születése előtt említést tenni. — 
Lelkes Kendéink hasonló közlemények nélkül is tudták 
és tudják, mit kíván a’közjólétuek előmozdítása, mel- 
lyet ha megtettek, dicséretre nem vágynak, mert az ál
tal csak polgári kötelességüket tették. — A’rabokat Íté
lő törvényszék’ czélszerü rendezése már rég i; hogy sok 
per van, a’ rabok’ sokasága okozza, ’s hogy ezek a’há
zi pénztárt ne terheljék, két törvényszék rendesen ösz- 
szeül, mint más megyékben is , hol sok a’ rab — régi 
idők óta. Mit mond erre J. A. kedves ur? — A’ kassai 
magyar színházról évről évre hiteles adatokat olvasuuk 
a’ Honmüvészben ; a’ közlő urnák erről leghomályosb 
tudomása van, midőn azt állítja, hogy „tavaly a’magyar 
hazában legelső’s legjobb dalszinész-társaság a’ kassai 
színpadon éneklett“ képtelenség, hisz tavaly, úgyszól
ván operánk sem volt; — de az idén uram — az idén, 
míg a’ jelen társaság mind együtt volt — valóban jó 
— sőt alig volt valaha jobb operánk, ’s a’ társaságot - 
rendetlen gyülevész seregnek semmi részben nem ne
vezhetni , mert az idei számtalan zavart nem egyes ta
gok, de a’ volt rendetlen csaló bérlő-igazgatók okoz
ták. Uram! adjuk meg mindenkinek a’ magáét, és sen
kit helyes ok nélkül becsületétől ne fosszunk meg; — 
mi a’ 19dik században élünk;— a’ szinészeti választ
mány valóban mindent megtett , a’ mit csak tehetett, és 
hogy az idén szakadatlanul magyar , ha nem is egészen 
kielégítő, — de mégis magyar mutatványokat láthatunk, 
egyedül Tóth Zsigmoud , Demeczky Lajos és Klestinsz- 
ky László igazgató tagok’ fáradatlanságának ’s buz
galmának köszönhetjük. Héj J . A. ur ezt is kellett vol
na ám Önnek tudni, nem píilig megyénkben nem is létező 
holmi Tlescsinszky nevekkel elöjőui — erre kénytelenek 
vagyunk azt hinni, hogy Ön előtt Abauj'lelkes megyé
je terra incoguita. A’ ménlovak régi történet, és tud
va vau egész hazánkban ; Kauyapta’lecsapoltatása még 
messze vau azon ponttól, hogy erről a' hírlapokban nyil
ván említést tehessünk. — A’ kassai jótékony asz- 
szonyegyesület nem Forgács Ferencz gróf, mint a' köz
lő ur tudósit — hanem Forgács Zsigmoud gróf neje, szül. 
gróf Forgács Mária csillagkeresztes dáma, számos fe
lebarátai sorsát szivükön viselő nemeslelkü nők’ ’s dá
máink’ egyesületében létesült. Erről csak nemrég minden, 
sőt több német hírlapban is bő közléseket olvastunk. — 
Mit a’ közlő J. A. ur tirsa'kodási egyesületünkről 0. Szá
zadjában ir (V Társalkodóban egyik része ki nem 
adatott, — mi a'Szerkesztőséguek becsületére válik) 
csupa merő hazugság’s rágalom; ’s ha J . A. uránnak 
tagja, kitörültetésre legérdemesb. Erről majd bővebben 
annak helyén s idejében. A’ kassai társalkodási egye
sület’ létesítéséiül tavaly mindjárt annak kezdetén szólt 
a’ Honmüvész és Jelenkor.

Miért nem szólt, ha már szólt, J . A. Kelcz István 
ur derék főjegyzőnkről és Klestinszky István ur közsze-

retetü levéltárnokrul, kik hivatalvitelben, ’s rendezés
ben számtalan jó ’s czélszerü módosítást tőnek ’s hoz- 
tak-be, mi valóban a’ szó’ legteljesb értelmiben egyes 
személyek’ érdeme , miután az egyes polgárok szép tö
rekvéseikről beszélt,— meg nem foghatjuk — ebben már 
J . A. ur’ a’ chronicát eltévesztette ’s egyszerre kontár 
lett. —

YTégezetül: mi,kik ezen egyenes-lelkű czáfolatot nem 
torlakodás’ vágyából, mert ezt szivünkből utáljuk, de 
igazság- ’s hitelesség-szeretetbül hevenyében , de meg
gondolva tettük fe l, fiatal-létünkre valóbau örvendünk , 
’s különös szerencsénknek tartjuk , hogy számos jóer- 
kölcsü, szemérmes, józan-mérsékletü hazafi-keblű if- 
jaink’ sorában, mint díszei, reményei ’s biztos zálo
gaiéban Abauj megye’szép íörekvésinek, csekély nevein
ket szerencsétleuségünk nem vala olvashatni, és J , A. 
urnák mentül előbbi esze’tisztulásának ideje megérkezé
sét tiszta szivünkből kívánjuk. Si tacuisset, philosophus 
mausisset! Több hazafi.

Erdéhes régiség.
Méltónak tartom a’ „J o u r u a  1 de F r a u c f o r t “ 

czimü hírlapnak, £115 szám alatti) egyik czikkelyét 
a’ t. ez. magyar olvasókkal közölni. Tartalma követke
ző : A’ D r o i t - b a u — úgymond— ezt olvassuk: „Tör
ténetből kezünkbe került az emberiség’évkönyveibe ik
tatott bírói oklevelek’ legtisztesbike; t. i. Jézus Krisz
tus’ halálra-itéltetése. Mi úgy másoljuk-Ie ezen okleve
le t, mikép az neküuk átadatott: Pontius Pilátustól, 
Al-Galiléahely tartó-kormányzójátul, hozatott Ítélet,melly 
azt hirdeti, hogy nazaréti Jézus a’ kereszt-büntetést 
fogja szenvedni. — Tibérius császár’ országlása’ 17dik 
évében, martius hó’ huszonötöTiik napján, Jeruzalem 
szent városában , Aunas és Caiphas, Isten' népének pap
jai ’s áldozói lévén, Pontius Pilátus, Al-galiléa’ hely
tartója, ülvén a’ papság’ elnöki székén, Názáreti Jé 
zust két orgyilkos közötti kereszthalálra Ítéli, a’ nép’ 
nagy és köztudomású bizonyítványai mondván: 1) hogy 
Jézus csábitó; 2 ) lázitó; 3) a’ törvény’ ellensége; 4 ) 
hamisan vallja magát Isten’ fiának; 5) hamisan vallja 
magát Izrael’ királyának; 6) bement a’ templomba, ’s 
a’ nép követte őt; pálmákat tartván kezébeu.— Paran
csolja Quirilius Corneliusnak, az első hadnagynak, 
hogy őt a’ büntetés’ helyére vezesse. Tiltja minden em
bernek, szegénynek úgy mint gazdagnak , Jézus halá
lát akadályoztatni.— A’ tauúk , kik a’ Jézus elleni Íté
letet aláírták, ezek: 1) Robaui Dániel, farizeus; 2 ) 
Joannes Zorobatel; 3) Robaui Raphael; 4 ) Capet, 
nyilváuyos ember £homme public — talán pub'icanus is) 
Jézus kimeuend Jeruzalem’ városábula’ serveni kapun. 
Ezen ítélet egy réz-lemezre vau vésve, oldalára e' sza
vak irvák : „hasonló lemez küldetett mindegyik nemzet
ségnek (tribus)“— E’ lemez 1820. Xápolyország’ Aqui- 
la nevű városában, ásás’alkalmakor egy régi fejér már- 
ványedéuyben találtatott, ’s a’ franczia hadi sereget ki
sérő művész- biztosostul födöztetett-föl. A’ nápolyi had- 
szállitás idejében e’ lemez Nápoly’ közelében lakó sz. 
Bruuo’szerzetesei’ sekrestyéjében volt, ébenfa-tobozba 
zárva. Az edény Caserta kápolnájában tartatik. A’ fran- 
czia fordítás a’ művészeti biztosság' tagjainak munkája 
Az eredeti zsidónyelven van írva. 8 z. Bruno’ szerzetesei 
kérelmeikre megnyerték, hogy e’ lemez nálok hagya
tott , — megjutalmaztatván igy a’ hadisereguek tett nagy 
áldozatokért. Deuon ú r, e’ lemez’ mintájára, mást csi
náltatott, reá vésetvéu az ítéletet; mellyet Museuma 
eladásakor Howard lord 2890 frankon vásárlóit meg.

Dr. Zima János.
Szerkeszti Helmeczy. -Alyomtatja Trattuer-Károlyl url utcza 612.
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Ijeretck a ’ nayysnihályi völgyből.
(I. május’ 9d. 1839.)

Mióta, hála Árpád’ istenének! az abc’ körmei 
közűi kimenekvém, nem szüném csodálkozni a’ megle
hetőskén izetlen magyar konyha’ legsoványabb ’s ízet
lenebb étkein — a’ magyar hírlapi levelezéseken , ’s 
nem győzéin eléggé korholni a’ szerkesztőket, hogy 
ez alföldi ízű , gabonavásári hirdetményeket nem kis
sé megkefélgetve ’s fodrozva, de a’ magok istenadta 
természetességében találják föl a’ világ’ nagy salonjá- 
bau. Csodálkozám, mondom ’s kecsegtetőm magamat, 
milly máskép végzendeuém, vagy plane végzendőm 
— Diis kegyesen faventibus! — e’tárczát; ’s most ma
gamat nevetem, líóuap óta nézek, hallgatok, fülelek drága 
gyöngyszemként minden esemény után — ,,egy orszá
got egy tetthírért!“ — ; megfordultam mindenütt, hol 
az illy nemű vadászat Jegsikeresb szokott lenni.— Kas
sán is valók! — mind hasztalan. El akarám mondani 
egy földiák’történetét, ki fontos por-ügyben Bécsbe si
etvén, Földvár körül figyelmeztetők, hogy a’ zimonyi 
gőzösre ült; — de hát mit nyernénk, gondolám, ős Ma
gyarországunk’ ez uj tett.jelének elhiresztelésével ? ’s le
tettem a’ tollat. Bevártam a’ zemplényi megyegyülése- 
k c t, ’s előre köszörűiéin a’ tollat, a’ sok szépet, lel
kest hirdeteudőt — mind hasztalan! Sokat beszéltünk, 
kiabáltunk, okosan’s nem okosan , ’s a’ siker mint több
nyire : hogy végezni máskor fogunk. Megvallom , elég
nek tartom ennyivel megírni gyülésiuk’ lényeges rész
leteit. S itt ülök a’ csinos újhelyi casiuobau, kéjelmes 
fauteuilon elnyúlva ; hatom mögött whist- , jobbra ta
rok-, balra prefcrence-compania; előttem egy férfi’ arcz- 
képe , ’s én beolvadok e’ kronioni szemekbe, mik való
ban királyilag korholva villámlanak föl a’ sűrű szemöl
dök’ fürtéi alól a’ társaságra, melly köiülem tanyáz. 
J ó S z .! engedj meg uekik ; az eszme szent volt ’s nem 
te okozád, hogy a’ lóverseny és casiiio pompavágyó 
bíboros, vagy szűrös oligarchia’ ragyogástére lön’stb. 
’stb.! — Te az anyagiság’ Ild. Józsefe leeudesz , de 
czélod szép volt, nagy és szent. Áldás ! lieád! Az új
helyi casino, köréhez képest, egyike a’ legszebbeknek, 
jelen kéjelmes helyzetét báró Äeunyey Károly’ buzgal
mának köszöni ; erkélyét s a' táncztermet büszkén szok- 
juk Zemplény’ fővárosa’ nevezetességeiül felmutogatui. 
’S a’ fáradhatlau búi ó nem állapodok meg jó magyar szo
kásként ; az úgynevezett Patkóhegyen priesznitzi viz- 
gyógyintézetet akar még ez évben fölállítni, emeletes 
házzal, kileucz kályhás szobára , ’s hogy a’ táj’ bete
gei parányi költséggel használhassák , két hatülésü ko
csija CZeisehvagen) leend állandólag szolgálatukra. Ha 
elgondoljuk, mennyire túlemelék korunk’ tapasztaláéi 
a’ vizet, az allo — homoeo- ’s isten tudja hányféle pa- 
thia’ charlataukodásin, nem emelhetni-ki elég inagasz- 
talással a’ derék férfi’emberszerető ügyekezeiit. — Most 
veszem a’ hirdetményt, miszerint a’ kassai kereskedők 
közt gyapjutár-egyesület alakult, mellyuek alapsza
bályit ezeuuel közlöm: 1) A’ vállalat czélja: a’ neme
sített gyapjutermesztőuek kéjelmes , bizonyos és nagyobb 
keletet szerezni; a’ gyapjuvevőknek pedig, mind azon 
hasznot, mellyet tudvalevőkép egy , bizonyos ponton 
annak idejében összegyűjtött árúnak nagyobb kiváloga
tása nyújtani szokott. 2) A’ vállalat’ alapsummája ide- 
Iglea négyszáz részvényből alakíttassák, mellyek mind-

egyike száz pengő forintba kerül. 3) Minden részvény’ 
vevője azonnal huszonöt pengő forintot készpénzben tar
tozik letenni, a’ többi hetvenöt pengő forintról pedig 
hasonlag mindjárt egy kötelezvényt az A. betű alatti 
példány szerint betenni, miről neki a kassai cs. kir. 
kiválts, kereskedőtársulat’ nevében nyugtatvány adatik, 
melly nyugtatváuyt tizennégy nappal azután úgy mint a’ 
kassai gyapjutár-egyesület alakult, a’ társaságnak egy 
eredeti részvényéért B. példány szerint kicserélni kell. 4) 
A’ részvényes csupán és egyedül részvéuye’összeségeéit 
áll jót , azaz 10 pengő forintért minden egyes részvény
é r t , annakokáért itt insolidum kötelezésnek nincs helye, 
azaz : sem egy mindnyájáért, sem mindnyája egyért 
nem kezeskedik; ellenben senkinek sincs joga befize
tett pénzét a’társaságtól , annak tökéletes eloszlása előtt 
visszakivánni. 5) A’ részvényes egy évre száztól öt fo
rintot kap kamat’ fejében— kivevén az első esztendőt, 
mellyben semmi kam at, hanem csak a’ talán jutandó 
osztalék fog elosztatni. Hogyan és mikor kelljen részvé
nyesek közt valamelly osztalékot elosztani, mel'yben 
minden részvény hasonló részt vesz, az az évenkint 
tartandó közönséges gyűlés’ rendelésére bizatik. 6) Az 
évenkinti kamatokat vagy lehető osztalékot csak annak 
uyugtatványa mellett vehetni föl, kinek nevére a’ rész
vény kiadatott, vagy átíratott. 7) Minden részvényes
nek szabadságában áll, részvényét eladni. 8) A’ es. k.

- kiválts, kercskedótársulat Kassán magára vállalja, a’ 
megalapításra rendelt négyszáz részvényt aláíratni ’s 
eladni, ü g y , a' mint száz részvény aláíratott, azonnal 
összealakítja magát ezen egyesület, és választ keblé
ből szavazattöbbség által egy öt tagból álló igazgató
ságot, de mindig csak egy évre, melly az egész vál
lalatot kormányozza, ’s mellyuek végzései teljes ere
jűek. Ezen igazgatóság kinevez egymás közt: egy ügy
viselőt, egy pénz-és egy raktárnokot. Igazgatóság’ 
tagjává minden részvényes választatható. Az igazgató 
rendel minden gyűlést, mind az egész társaságét, írás
ban minden év’ inartius’ első napjára, vagy rendkívüli 
esetekben többször is , mind az igazgatóságét legalább 
minden hónapban egyszer. 9) Az igazgatóság fáradozá
sáért a’ tiszta nyereség’ minden százától tizet kap. 10) 
A’ minden évben martius'első napján tartandó közönsé
ges gyűlésre minden részvényesnek személyesen , vagy 
meghatalmazottja által kell megjelenni, különben , mint 
a’ többséggel tartó úgy fog tekintetni. Azon tárgyak , 
melly eket a’ gyűlés eiibe terjeszteni kell, következők: 
a’ már megvizsgált számadások , és azok’ feloldozása ; 
a’ foglalkozások’folyamának világos előterjesztése; min
den a’ vállalatot érdeklő köztárgy fölötti tanácskozás; 
és az igazgatóság’ megválasztása.— Meg nem egyező 
vélemény’ esetében szavazattöbbség határoz el. 11) A’ 
szavazhatóság oda határoztaiik, hogy öt részvénynek 
egy, tíz részvénynek két, és tizenöt részvénynek bá
rom szavazata legyen ; három szavazatnál azonban töb
bet sem részvények’ többsége, sem meghatalmazás ál
tal egy részvényes’ személyében nem egyesíthetni. 13) 
Az első három év’ elforgása után azon esetben, ha a’ 
foglalkozások nem felelnének meg a’ kitűzött és kivínt 
czélnak, a közönséges gyűlés határozza meg: inegtör- 
ténjék-é az egyesület’ eloszlása. A’ midőn aztán az el
oszlatás’ esetében a'történhető volt költségeket egyaránt 
tartoznak a’részvényesek viselni. 13) Az igazgatóság 
műköre közelebbiül abban á ll, hogy neki joga van, a’
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foglalkozásokat lehetőleg Bürge , és az egésznek javát 
elémozditó módon intézni, szorosan megtartván a’ gyap- 
jutulajdonosak’ rendeléseiket; a’ társaság’ vagyonának 
biztosságára tökéletes gondot viselni; nemcsak a’ közön
séges gyűlés’ határozatit, hanem az igazgatóságét is, 
különös jegyzőkönyvbe iktatni; a’ számadásokat és pénz
tárt illő rendben tartani, úgy, hogy azok minden időben 
a’ vizsgálatot kiállják; és minden szükséges költséget 
legnagyobb kíméléssel intézni. 14) A’ kassai gyap- 
jutár-egyesületnek saját pecsétje vau. 15) Azonfelül 
részvényesek’ számára egy különös főkönyvet kell tar
tani ; abban minden részvényesnek saját lapja legyen , 
mellyre aztán a’ részvénynyel történendő változások 
mindig följegyeztetnek. 16) Csak azon részvények ér
tékesek, mellyek a’ választott biztosság’ három tagja 
által aláírva, és az egyesület’ pecsétjével megerősítve 
vannak. 17) Mivel minden lehető eseményt előre nem 
láthatni, tehát az egyesület fentartja magának, hogy a’ 
közönséges gyűlésekben ezen rendszabásokon mind azt, 
mi az idő’ körülményihez és a’ foglalkozás’ folyamához 
alkalmazható, köz megegyezéssel megváltoztathassa v. 
azokhoz toldhasson.“ -------Ha jól emlékezem, a’ Jelen
korban is olvastam már, hogy Aliskolczon is gyapjuvá- 
sárok létesülnek ; az illy intézetek fölmentenének hát 
némileg bennünket, szegény felföldieket, azon nyom- 
masztó kényteleuségtől, gyapjúnkat Losouczra, Pestre 
’stb. czipelgetni föl, ’s lefosztatják az emelkedő Pest’ 
minden autocratai szinzetét, á has minden centralisatio! 
Ne gyűjtsük góezbe a’ napot, világoljon egyenlőn a’ 
mindenség fölött, ’s a' t. ’s a’ t. — Nem Jiépzelhe- 
ti Ön, milly szükségüuk van minden vigasztalásra. A’ 
lelső hegyek’ havát még csak most olvasztgatja föl a’ 
tavasz, ’s az ungvári ’s mármarosiaknak egy részét 
még most sem ; a’ Tisza kiszorult árkábul, ’s kitolá a’ 
Bodrogot ésLatorczát, ’s igya’ nagymihályi völgy , de 
legkivált a’ Bodrogköz’ aratása fölött, szokás szerint, 
pusztító tenger torladoz. Egyes megye e’ végetleu ín
séget nem gátolhatja föl; országos erő szükséges ide 
’s k e l l ;  a’ minthogy a’ Bodrogközön mégis pendült a’ 
te rv , segélyre szólitni föl a’ kormányt. Záradékul egy 
jeles külföldi lap’ (Osf und West) romai levelezőjének 
ítéletét közlöm derék hazánkfia’Markó Károly’ legújabb 
müvéről (megemlítve a’ Társalkodó 24. sz. is): ,,A’ 
kitűnő tájföstész Pisából, hol szenvedő egészsége miatt 
több idő óta tartózkodik, külde be a’ szent-széknéli cs.
k. követ gróf Lützöw Rudolf számára egy tájt, legjobb 
müvéül mondhatót, melly a'művészet’ kedvelőit ’s isme
rőit egyenlő csodálkozásra ragadá. A’ művész virágko
rában képzeté a’ régi Tusculumot, tempelek 's más épü
letekkel , távolabb a’ monte capo a' romaiak’ mons al- 
banusa látszik, a’ Jupiter’ tempelével; a’ középtér szín’ 
és idom’ legszebb változatosságában, ’s az előtér, hol 
egy apostol a’ hitleneket keresztségre szólítja föl, kik 
közül néhányat papjaik megakadályoztatnak , a’ legszebb 
kép, mit az itteni buja növéuyzésről adhatni. A’ lenyug
vó nap’ világositása olly ragyogást ad az egésznek, 
mellynek minden éjszakföldi előtt, ki a’déli sziupompát 
nem ismeri, gondozatlannak kell látszania. A’ kép a’ 
kirakási teremben függ, a’ Porta del popolo mellett, ’s 
bel- és külföldi lapok nem telhetnek meg e’ me&termü 
magasztalásival.“ — De magyar e ez a’ Markó, ez a’ 
L iszt, ez a’ Haydn , hogy a’ művészvilág’ több nagy 
matadorait ne említsem? Érdemli-e ez a’ nép, melly a’ 
külföld’ buta majmolásában , keble’ kincseit méltáuylani, 
megtartani képes nem volt soha; érdemli-é, kérdem, hogy 
ragyogásuk ő rá is vessen egy sugárt ? — Nem 1 ’s te 
Marko és Liszt, lelenczei a'nagy világszellemnek ,bün-

telen’ tagadhatjátok mega’ természetelleni anyát, ’s ra
gyogástok’ koszorúit rakjátok le azon karokba, mik mél
tányló szerelemmel nyíltak elétek!-------Holnap Újhely
ié  megyek a’zemplényi főispáui-helytartó’ b e i k t a t á 
s á r a  (13d.) 'S a’ követválasztásra (16) ’s híreimet 
azonnal veeudi Ön.

U. 1. Levelem pecsét alatt volt, midőn Csorna Mi
hály, a’ szónoklat’professorának a’ s. pataki főiskolá
ban , illy czimü munkáját vevém: A’ római literatura’ 
történeteinek alaprajza. I. füzet, S. Patak , 1839.182.
1. fűzve 50 kr. p. A’ nagy reményű ifjú férfi’ első mü
ve ez , de hírnöke jeles dolgozatoknak. Sok szerencsét 
a’ szép-kezdetű pályához ! — Kazinczy Gábor.

Szerencsétlen szeretője.
Némelly hazai helyen, leginkább ott, hol a’ ma

gasra nyúló leveles jegenye ’s nyár-fák a’ falu’ körét 
diszesítik, jelenleg is divatoz a’ májusfa-ültetés, mel
lyel a’fölserdülő ifjúság, szeretője’ udvarának közepé
re viszonzó szerelmi jelül szokott leásui. — Folyó évi 
május’ elsőjét megelőzött estve, mikor a’ jótékonyan 
fénylő holdvilág fénye’ egész teljében ragyogott, er
dei tanyám felé irányzám lépteimet, ’s legnagyobb csend 
uralkodván , csak néhanéha lengedezett egy kis lanyha 
szellő frisitőleg a’ néma erdő’léuyi közt. Közeliték már 
nyugvó-viskómhoz, midőn a’ Duna felől emberi szózat 
csapá-raeg füleimet, mellyre sietve visszafordulván, a’ 
hang után kémlődtem. Kevés szünet múlva „húzd ma
gadhoz e’ fá t, evezni nem bírok“ — illy szók valáuak 
érthetők. Alig mult-el egy órahatvanad, nagy robbanás 
esék , mellyre megfutarnodásom közben is néhány ért- 
hetleuszó vala még kivihető. — Nagy fáradtan a’ Du- 
naparthoz értem: — rendítő látvány! — egy íölfordult 
csolnak , ’s egy hosszú levelű faág lebegett a’ viz’szi- 
néu, mellyeket a’ folyam’ bal partjáu forgó malmokig 
kisértem, hol ezek a’ molnárok által többszöri kiáltásim 
után kifogattak. Egyike a’ molnároknak megismerő a’ 
csolnakot: „ma estve , úgymond, láttam kétifjat a’ Du
nán fölfelé evezni; — de kik voltak, nem tudhatom“ 
— Nyomban fölszólítottam őket: vetnék horgaikat meg, 
kik rögtön dereglyére ültek; én pedig a’ Duua’ bal 
partjáu vezettem a’szerencsétlen helyige’derék ember
barátokat , hol az első megvetés után egy sudár termet 
akadt a’ horog' hegyére, kit a’ viz’ jobb partjára tevék, 
az egész éjt keresésben töltötték-el, de fáradságuk sü- 
keretleu vala. Hiuté már a' nap arany sugárit, midőn a’ 
közellevő helységbe siettem, c’ szomorú hirt az ottani 
lakosokuak megvieudő. Tudósításomra siránkozó szülék, 
az oda tóduló zajos néptömeggel környezteivé kísérő
nek a’ vészhelyig, hol a’ molnárokat még akkor is a’ 
fürkészet’ hevében lelök, — de a’ másik — a’ megta
lálnak bérese — sehol nem vala lelhető. A’ Dunapar- 
tou halva fekvőt megpillantok’ egyike , ájultan rogyott 
auuak hidegült tetemeire, élénk fölsikoltása, — és sze
mében ülő könnyei édes anyját sejteték benne velünk 
a' szerencsétlennek, kinek anyai megsebhedt szivét a’ 
kínos fájdalommal küzdni látván, nem lehetett keservei
ben részt nem vennünk. A’ molnárok, miutáa gyorsan 
a’ sirt a’ Duna’ partján megásták, az ifjat belé tenni 
akarók , előbb összetett kezekkel az elhunytért térde
ikről einelék az ég’ urához imádságukat. De buzgalmo- 
kat félbenszakitá egy leánykának , őrülésre mutató tag- 
jártatással, egyszerre történt sebes rohanása v ki magá
nak , a’ folyamba ugorván, gyilkosává lett. *0 a’ vízbe 
halt szerencsétlen ifjúnak kedvese volt! Sieténk ugyan 
segítségére , ah ! de már késő lévén , a’ duzzadt folyam
nak ismét uj áldozat jutott elnyelő öblébe. Orauegyed
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malva ez is kihúzatott. A’ keserv és szivfojtódás, mi
ket akkor a’ gyermekvesztett bús anyák, rokonok ’9 
jóakarók érzének, leírhatatlan.

A’ két szerető egymás mellett aluszsza most néma 
sir’ Ölében örök álmát, ’s kiknek fejökre a’ májusfa ha
lált hozott, sirukon egy pár gyökerestül kiásott májusfa 
tenyészik, bús tanú jele gyanánt e’ szerencsétlen ese
ménynek. Deutován, Bács megyében május’ lOén 1839.

Miklós házy Sándor, 
alerdősz.

Felvilágosítások.
a ’ T á r s a i k ,  u t o l s ó  (39d.) s z á m á b a n  k ö z -  

l ő t t  s s É r d e k e s  r é g i s é g •* f e l ö l .

Következő levél küldeték az „Independant“ szer
kesztőjéhez : Brüssel, april 25kén. ,,Uram ! tegnapi hír
lapjában olvastam egy a’ D r 0 i t-bul kivont czikket 
„Jézus Krisztus’ ítélete“ czim alatt; ’s megelégülésem- 
re vettem észre, hogy Ön ovakodóbb , mint a’többi brüs- 
eeli hírlap’ szerkesztőji ,✓  kik olvasóikat e’, ritkaságul 
kiadott találmáuynyal megajándékozák, odafejezvén ki 
m agát, hogy azt nem tartja valódinak. Ennélfogva gon
dolom , nem veendi kellemetlenül annak álsága’ legna
gyobb alaposságárul szóló tudósítást, ’s hogy a’ törté
netekben és zsidórégiségben középszerű jártasság kí
vántatik meg a’ kérdéses oklevél’ minden tekintetbeni 
hitnélküliségének , nemkülönben annak bebizonyítására, 
hogy az, egyike azon tudományos mystificatióknak, mel- 
lyek még sohasem fordultak olly gyakran elő , mint 
mostani korunkban, mellyben mindenki magát tanult ’s 
tudósnak tartja. — Nem volna nehéz az említett czik- 
beu annyi durva hibát kijelelnem , a’ mennyi pontot foglal 
magában ; de nem bocsátkozom tovább , mint következő 
észrevételekre: „1 szőr Köztudomású a z , és az érteke
zés de Syuedriis 6ik rész Iső szak. Mischna- ’s Tal- 
mudról, (melly egyszersmind a’ régi zsidók’ fenyitő ’s 
büuperköuyvük volt) bizonyítja, hogy az itélethozások 
fenyitő perekben , sem a’ vádlottak’ tudtára nem adattak, 
sem Írásban soha ki nem hirdettettek, hanem csak szó
val egy hírnök, vagy uyilványos kikiáltó által; ki a’ 
vétkes előtt ment, azt kiáltván: N., fia N-nek elitélteték
azért — ------- “ „2szor: Palástinában, azon időtájban,
nem divatozott az augustusokuak hivatott császárok’ idő
számolása; annál kevesebbé számíttattak mostani hóna
pink’ napjai; hauem az évek közönségesen a’ Seleuci- 
dák’ időszámolása vagy contractusok (starolho) szerint, 
némellykor Róma’ építése, vagy világteremtés , ’s bizo
nyos esetekben a hivatalbeli főpap' kineveztetése után 
számíttattak, s a’ havak ugyanazok voltak, mellyek nia- 
iglan a’ zsidóság közt divatoznak ; kivevén uémelly csu
pán vallási ügyiratokat, melJyekbeu , minta’ sz. írásban, 
Inek , 2 ,  3uak neveztettek. Tehát martius 25ke (az 
auyaszentegyház szerint, nem az elitéltetés’, hauem a’ 
fogantatás’ napja) helyett, azt kellett volna mondani: 
Nisan- hó', vagy az első hónap e’ vagy ama’ napján; 
vagy pedig 8kán az áprilisi kalendár előtt; ’svagyigeu 
csalatkozom, vagy ezen nap , Jézus Krisztus’ élete’ 33- 
dik évében szombatra esett; tudjuk pedig, hogy ez a’ 
zsidó törvényszékre nézve szünnap volt.“ — „3or: Senki 
sem jelöltetek meg család névvel a’ régi zsidóknál, ha
nem mindenki a’ maiglaninapkeleti divat szerint,atyja’ 
’s némelly ritka esetekben , anyja’, vagy születéshelye’ 
nevérül hivaték. így Jézus Krisztus’ ueve nem volt: 
názáreti Jézus ; mint ezen ál-oklevélben; hanem: Jé 
zus, József fiaBcthlehembül. Illy nevek, mint: Robani,

Zorobatel, Capet, nem voltak szokásban. Zorobatel, 
melly valószínűleg Zorobabel helyett á ll, különben is 
keresztnév (prénom.) ; azonkívül két tanú ugyanegy csa- 
ladbul, mint Robani Dániel és Raphael, eltávolíttatott 
volna a bizonyságtételtől; nem említvén a’phariseus szót, 
melly mint felekezet-szó, czimezéskép sohasem hasz
náltatott.“

„Azt gondolom Uram ! hogy ezen észrevételek ele
gendők a’ kérdéses tárgy’ valódisága’ kétségbehozására“ 
(Journal de Francfort.)

A’ frauczia criticus ur által felhozott okszereket 
nem tartom eldönthetleneknek; mert 1 szőr: Semmi sza
bály kivétel nélkül, kivált ha olly körülmények fordul
nak elő, mellyek a’ szabálytuli távozást javasolják. Is- 
méretesaz, hogy Jézus, megható tanítása által, szám
talan követőt szerzett magának, kik közül legtöbben azon 
remény’ fejében, hogy ő földi királyság’fénytetejérema- 
gát felírván , a’ zsidó országot világhódító hatalom’ pol
czára emeleudi, mély tiszteletüket ’s forró szeretetü- 
ket szentelék neki. Ila ezek csak hirbül hallották vol
n a , hogy Krisztus kereszthalálra itélteték , nem zajdul- 
é fel bennük a’ boszúinger azok ellen, kik várakozá
suk’ legszebb élvezetét megseminítik? Ennélfogva szük
séges volt, a’ zsidó törvényhatóság’ részérül ezen he
vet Krisztus’ tisztelőiben eloltani; hogy a’ másként bi
zonyos zendülés’ ostorátul menekcdjék meg. Tehette-é 
pedig azt szemesebben, m inta’ kérdéses lemez által, 
hogy mindenki a’ lázitó-’s csábitónak biróilag ítélt Jé 
zustól visszaborzadjon ? 'S mert a’ bűn néha bátor és 
ártatlan magaviselet' alakjában ügyekszik kijátszani a’ 
világot; könnyen megfogható Jézus’ Ítélete’ irásbani ki
hirdetése , hogy t. i. a zsidó törvényszék ez által nem 
csak égbekiáltó igaztalanságát feddő léíekisméretét az 
emberiség előtt eltitkolja ; sőt ezen bátorsággal tett ité— 
lethirdetmény’ következtében igazságosnak is látszassék. 
2szor: Mi a’ martiushó’ említése ellen tett nehézséget 
illeti, erre azt válaszolom : a’ franczia művészeti biz
tosság azért fordította a’ kérdéses Ítéletet, hogy a’ zsi
dónyelv’ nem avatottjai is megérthessék; vájjon nem 
tette-é tehát Nisan vagy az első hó’ 15ke helyett, mar
tius’ 25ét. Ez csak vélekedés, mert bizonyost mit sem 
mondhatni mindaddig, mig valami kedvező eset által az 
eredeti kezünkbe nem jutaud. De ha meg is volna az 
eredetiben a’martius név, nem gondolnám, hogy ezért 
a’ kérdéses tárgy’hitelessége kétesíttethetnék. Mert töb
bi közt azt moudváu a’franczia criticus úr, hogy mar
tius helyett 8át az áprilisi kalendár előtt kellett volna 
tenni, fölteszi, hogy a’ zsidók a’ havak’ római megne
vezésivel is éltek, mint igaz is; fontolatra vevén a’ csá
szárok’ akaratjárai kész illeszkedését a’ zsidó előjá- 
róságnak, ’s azt, hogy csupán e’ római megnevezések által 
nem támadott a’ zsidó idöszamolásbau olly zavar, minő 
a’ kaleudák, mouák, és idusok’felvétele által, legalább 
a’ többségnél, eikerülhetlen lett volna. így tehát a’zsi
dó törvényszék egy r^zrü l a’római hatóságnak (mellynek 
különben is érdekében feküdt, hogy a’ véleménye sze
rint, világi királyságra számot tartó Jézus elsikkasztas- 
8ék) , kedveskedvén Nisau helyett Martius névvel é lt; 
más részrül pedig arra is ügyelvén, hogy a’ zsidókö- 
zöuség az ítélethozatal’ napját bizonyosan tudja, azt 
nem a’ romai 3 havi osztályok, hanem divatozó szoká
sa szerint, t. i. a’ hó első napjátul számolva, határoz
ta meg, azaz Nisan’ 15e helyett Martius 25ét irta ; 
mellyet mindenki könnyen megérthetett, tudva lévén kö
zönségesen, hogy a’ római havak 10 nappal előbb kéz» 
dőduek, mint a’ zsidóké. Hogy pedig az anyaszentegy* 
ház martius25én a’fogantatás napjat ünnepli, ez
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akkor sem szülhetne nehézséget, ha a’ húsvéti ünne
pek változhatlanok lennének; mert a’ Krisztus elleni íté
lethozás’ napja nem ünnep. Mi a’ franczia criticus ama’ 
véleményét illeti, mintha az érintett nap szombatra esett 
volna , abban igen is csalatkozik. Törtéuettudományilag 
tudjuk, hogy a’ napköz’ első éve Kr. sz. e. 9ik évre e- 
sik , melly szökő-év volt, és hétfővel kezdődött — már 
imez isméretes versek szerint:

Astra Dabit Dominus Gratisque Beabit Egenos 
Gratia Christicolae Feret Aurea Dona Fideli.

Januar’ első napjának , tehát jelen esetben hétfőnek A 
betű felel meg; következőleg a’ vasárnapi betű G ; mi
vel pedig szökő-év, azért a’ vasárnapi betűk G. F. In
nen a’ napköz’ táblája szerint, a’ napközök’ 42ik évében, 
vagy is a’ 14ik napközi évben, midőn t. i. Jézus 33 
éves volt, mert 33-1-9=43, a’vasárnapi betű vala D; 
’s mert a’ felhozott versek szerint Martiusban az első
napi betű is D ; kitetszik, hogy Marlius’ ®lső napja va
sárnapra , következőleg Martius 35e szerdára esett. Vagy 
ha másokkal felveszszük , hogy Krisztus" 33ik éve akkor 
a' napköz’ sorában a’ lóik volt, kitűnik, hogy a’ vasár
napi betűk’ visszásti egymásra következésnél fogva a’ 
vasárnapi betű volt C , ’s Martius’ 1 je hétfőre, Martius’ 
35e csütörtökre esett. 3szor: Fraelm Márton „Nonnul- 
la de titulorum et cognominum ’s a’ t.“ ezimü munká
jából kitetszik, hogy hajdan a’ napkeleti, különösen aráb 
jelesb emberek az őket szülte nemzetség’ nevével éltek. 
És az ó testamentombul tudjuk, hogy a’ zsidóknak is volt 
vezetéknevük; nem volt-e Gedeon’ vezetékneve Jeru- 
baal, és Jeruboschet (jlásd bírák könyv.)? nem voltak- 
é Jechonias’ nevei: Eliakim, Joakim , Heli ?; és Joachaz, 
Sellum, Ozias, Azarias nem jelentették-e ugyanazon 
embert? Nem bizouyitja-e ezt Paralipom. tső könyv 4- 
dik rész , 3 vers : „Ista quoque s t i r p s E t a  m“ ? Hát 
a' Makkabeus szó nem volt-e vezetéknév? melljrezen 
mondás: „MiCamoca BeElim .Jehova4* ^Kicsoda hason
ló hozzád az istenekben , uram) szavai’ első betűiből 
keletkezett. De az sem valósul, hogy üdvözítőnk’ neve 
nem volt: názáreti Jézus ; nem volt-e felírva a’ kereszt
fán: Jézus Nazaretus*4? Tovább hogy Robani, Zoro- 
batel, Capet-féle nevek nem voltak szokásban, azt ak
kor hiendem, ha a’ franczia criticus úr az akkori zsidó 
nevek’ egyetemes jegyzékét előmutatandja ; ha meg
győzem! am i1, hogy a’ vezetéknevek különféle körülmé
nyekről nem vétettek; ’s végre ha megmutatja, hogy 
az érintett nevek nem zsidó- gyökerüek. Ha Zorobatel 
helyett Zorobabeluek ke’leue is állani ’s igy két kereszt
név összejőne is, ez a’ lemez’ hitelességének nem árta
na, mert mind Fraehn’ munkájábul, mind az ó testa- 
meutombul tudjuk, hogy a’ napkeletiek, és a’ zsidók, 
öt, hat ’s több névvel is éltének. Azon állítás, hogy két 
tanú egy családbul, miut l i o b a n i  D a n i e l  és R a 
p h a e l  nem bocsáttattak volna bizonyságtételre, akkor 
nyomna valamit, ha Jézus ellen igazságosan hozatott 
volna az ítélet. De,, nem engedveJs, tegyük fel, hogy 
igazságos utón történt; azért a’ kétszeri Robani nem 
gyöngíti av tárgy’ hitelességét. Taglaljuk csak szét a’ 
Robani szót; észrevehető, hogy első része 2Í"1 (jrob) 
melly annyit tesz mint: perel, perben részt vesz , vi
tat, erősít; másik része '3K (jani), melly első személyt
=  ént jelent; tehát Robani annyit tesz , mint: perelő, 
vitató , erősítő bizonyító én azaz , én vagyok tanú , 
vagy tanú én. És igy Dáuiel meg Raphael ueui voltak

atyafiak. Végre megengedvénis , hogy a’ phariseus szó 
czimzetkép nem használtatott; innen még is az ítélet’ 
valódisága ellen mi sem következik. Tudjuk hogy a’ 
phariseusok legnagyobb tekintetben állának a’ nép előtt, 
melly őket a’ legszerényebbeknek, legájtatosbaknak tar
totta; nem volt-e tehát politikai ezél oda irni a’ phari
seus szót, hogy ez az ítélet’ igazságábani netalán tá
madandó kétséget a’ népben oszlassa szét?

J)r. Zita a János.
Szóbeli-kötés'' ereje  « ’ régi magija* 

r  oknál.
R á k ó c z y  J á n o s ,  Sáros várának hatalmas ura 

igen vágyott a’ szomszéd makoviczai várat a’hozzá tar
tozott nagy urodalommal együtt kezére keríteni. Ugyana
zért e' kívánságát a’ gazdag tulajdonosnak, Szeredy 
Gáspárnak egykor tudtára adá , mondván : hogy meg
adna a’ makoviczai urodalouiért tizenhat ezer darab ara
nyat. Szeredi, a’ pénzében elhízott nagy uron ki akar
ván fogni, tréfásan azt válaszoló: hogy, igenis , ö oda 
adja, ha a’ 16,000 d. arany mind egy- esztendei veré- 
sü lesz. Rákóczy az alkalmon kapván, kezet fog, ’s 
egy esztendőt kötnek-ki határidőül. Az esztendő’ eltel
tével , a’ határzott napon Bártfa és Hoszszurét közt 
összejővén, paripáikról leszálltak, olvasaudók az ara
nyakat. Maga nezegette Szeredi az esztendők’ számát, 
nembirt Rákóczy’ eszével, hogy megfoghatta volna azok
nak összeszedethetésit, vagy pedig talán egyezését bán
ván meg, örömest talált volna csak egyel is más esz- 
tcudőbelit, hogy birtokát megtarthassa. De legnagyobb 
fájdalmára, hibát nem találhatott; nemesi szava pedig 
többet ért a’ mostani pecsétes Írott kötéseknél. Nem volt 
tehát mást tenuie, mint általadni a’ birtokot. Ezerszer 
megbánta már hirtelenkedését, és magán kívül a’ kese
rűség miatt ’s az érzésektől lesújtva zuhant a’ földre 
szegény Szeredi, ’s azonnal meghalt 15?0dik évben; 
kimu!t vele együtt férjfi-ágou levő nemzetsége. Bizo
nyítja e’ szerencsétlen esetet, a' még most is fennálló 
háromszegletü emlék, mellyet a’ felirat szerint a’ szeren
csétlennek veje Osztrogi hg 1590ben ujíttatott meg.

K ö zli (l. Kovács Lajos.

T r é f a t á r .
„Én Istenem! — igysohajfoí! bizonyos férj, kinek. 

Hymen’ fáklyája igen kellemetlenül pislogott, — vedd 
magadhoz valamelyikünket; hogy mellyikünket, azt nem 
határozom meg, csak azért künyörgök, hogy az egyik
— ne én legyek.*4

,Barátom taníts-meg , mint tehetni szert illy jó óborra, 
mint a’ tiéd, hogy éu is megtanulhassam ’s házamat 
hasonló minőségűvel láthassam e l4— „Nálad az nehezen 
fog megeshetni— felelt a’ kérdeztetett, — mert ebben 
legfőbb szabály, hogy uj korában nem kell meg inni.44

,IIej csak jó dolga vau egy királynak, — sohajta 
egy dologkerülő paraszt — c ak eszik iszik ’s alszik.4 
„Már azt rosszul gondolod44— monda a'földesur, ’s elöbe- 
szélle azon terheket, mik egy felség' vállait nyomják
— ,No már, úgymond a’ paraszt álmélkodva — nem len
nék király , ha két ökröt adnának is.4

.Öcsémuram, tudja-meg, hogy mikor Rittyentek, 
az azt teszi, hogy akkor be kell jönni, érti c?‘ — 
igy értesité bizonyos igen agg táblabiró, patvarisfáját. — 
„Mikor pedig én a‘ fejemet rázom , — felelt a patvarista
— az azt teszi, hogy nem értem, ’s nem megyek.44 —
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*4"- történ et-tan9 előadásán»!.
A’ História’stúdiumának czéljáról , nincs általáuyos. 

különbözés az elnemfogult felvilágosodottak előtt. De 
azt elérni nem egy uton ügyekszenek. A’ mi bizonyos 
osztályok, egyesek, vagy helyek előtt nevezetes , nem 
az mindig az egészre nézve.—A’ világtörténet’tudomány a 
az egyesség’ alacsony szempontjából tekintve, ritka , v. 
csak kevés esetben adhat gazdag nyereséget. Ha ne
vekkel, számokkal ’s talán tudatlan, durva népek' ’s 
kormányzók’ neveivel van eltöltve , e’ tekintetben csak 
hasztalan kinzása lesz az emlékezőtehetségnek. Nyilvá- 
nyos, hogy pedant apróságokon kapkodás, a' történet- 
tan’ stúdiumát, melly magában vonzó ’s tanító, megne
hezíti ’s részenkint hasztalanná teszi. Erdemleuek-é , 
kérdem, mindnyájan, kiket történetes születés , vagy más 
kedvező körülmény népurakká tön ’s kik magasb ’s na
gyobb befolyású polczokat víttak-ki, a' történetek’ köny
veiben helyet, ha róluk többet mondani nem lehet, mint 
hogy születtek , nősültek, ’s meghaltak; ha valamit nem 
próbáltak, vagy ki nem vittek, a' mi figyelemreméltó, 
’s a’ jelen ’s utókornak hasznos vala? Senki sem két- 
kedendik a’ feleletben.— Többnyire úgy történt, a’ mint 
észre még most is gyakran veszszük ,,leux qui peuvent 
faire le bien, ne le font point, ct leux qui le desirent, 
nefont point places dans une positiou ä le faire.“ Így ta
láljuk a’ történet' némelly korszakaiban , mik közül pél
dául csak az elbomlott keleti császárságot említjük, ho- 
szu névjegyzékeit oljy embereknek , kiket általányos 
semmiségjük miatt végkép feledésnek kellene adnunk. 
Nekem e’ résziül a’ törtéuettan undorodást okozott. — 
Ha a’ szükségtelent, hasztalant’s érdekuélkülit, mi a’ 
Históriában nagy ’s durva tömegben vau felhalmozva, ki
lökjük , helyet nyerünk a' szükségesnek 's hasznosnak. 
A’ hasznosnak ismért ’s nemes , emlékünkben kénysze
rítés nélkül is kitörülhetlen marad, de az érdektelent 
csakhamar elfeledjük. A’ triviál, ’s keservesnek gyorna 
gyakran kincseket rejt.

Mi a’föld’ tekén nagy, hasznos és tanulságos tör
tént, azt nem egyesek’kénye és hatalomszava, hanem 
az élők’ szelleme szülé. Tagadni nem lehet, hogy né
melly tulemelkedék korán ’s kora’ gyermekein. De a’ 
História tanítja, hogy gyakran csak század múlva érte- 
ték meg; mert azon föld, mellybe a’ magvat veté , még 
nem volt elfogadására alkalmas. A’ sötétség' 's üldözés’ 
koraiban még veszélyes is volt máskép gondolkozni, 
mint a’ hatalmasok’ érdeke kiváná. Ezen gondolkozók, 
kiknek tanításaik amazokéival ellenkeztek, a’ máskép 
gondolkozóktól politikai, vagy vallásbeli eretnekeknek 
neveztetének , máglyára ’s tömlöczbe hányattak, vagy, 
ha valamivel kegyesebben bántak velők, őrülteknek, ’s 
eszméik theoriai ábrándoknak mondattak. Megtörtént, 
hogy gondolkozásuk ötven év múlva közönséges lön. 
Csodálkoztak rajta , hogy nem mindig az vala. Uj te
kintetek ’s föladatoknál, inik a’ jelenbe nem illettek, 
hasonló volt a' bánás, ’s mindig az leend. A’ gondolko
zók, szokás szerint mindig, igenis hamar jöttek e’ vi
lágra , mint ma a’ csodatevők fölvilágosodott népeknél, 
későn. Csak kevesen érék, csak kevesen érheték el a’ 
czélt úgyadui-elő a’ történettant, mint kelle, t. i. kel
lemesen , tanitólag, a’ tettleges isméreteket terjesztve, ’s 
visszaijesztve a’ tévedésektől. Bizonyos előítélettől ural- 
tatva, a’ legkülönszerűbbnek is be kelle csúszni az elő

adásba. ’is igy találjuk a’ legmerészb ’s igaztalanabb 
állításokat, a történetírók’ egész sorától utánmoudatva. 
Meglehet, kényelmes az illy tehén-utouhaladás_ en
gedetem a’ triviál szóért — de jobbat nem lelek ! _
Az újabb kor’ sok történetíróját e’ kedvencz-ideál ural
ja , hogy az emberiség a’ természeti kifejtésben, a’pol- 
gárisodásban ’s tudományban mindig halad, bár némelly 
nagydicsű ’s fényű nemzetek barbarismusba süllyedtek. 
Erről igen épületes és vigasztaló beszédformákat olva- 
sánk, mellyek a' jelenkor’ mértéktelen dicséretein vég
ződtek. Könnyen megfogható, hogy ezen hasonlítás’ ered
ményei lényegesen igen különbözöleg ütének ki,mert min
denki önválasztotta külön, ’s nem egy közönségesen el
ismert, biztos zsinórmérték után méré. E' közmérték”s 
erős központ' hiányában , a’ hasonlatoknak csak viszo
nyos beesők lehet. Néha legkisebb sincs* A’ mi társas
állapotunk közönségesen a’ romaiak ’s görögökéivel ha- 
sonlittaték össze, de arról nem gondolkoztak , milly ká
rokat kell magával a' fenmagasztalt civilisationakszük- 
ségkép hozni. Szokás szerint nem tudták ’s nem aka- 
rák látni, hogy azoknak (minden anyagi és szellemi 
kincsük mellett is nem gazdagabbak, nem boldogabbak, 
’s nem mélyebben látók} , határtalan bevéteik , az arány
talanul nagyiiott kiadásokkal, szükségeikkel ’sj mér
téktelen , nemteljesült kiványaikkal a’ legszembeötlőbb 
aránytalanságban vannak. Az összeadás nem volt elég; 
a’ kihúzásnak is alkalmaztatnia kelle. Hogy a’ hasonlat 
tanító ’s arány-adó legyen, köztiünk ’s a’ romlatlan ter
mészetállapotban levők közt kell tenni azt. Valóban le- 
hetleu cl nem ismerni, hogy a' vallásos hit, leginkább 
pedig a' keresztyénség, követve a’ philosophiától, az em
beriség’ művelésére kimoudhatlan nagy befolyással volt, 
’s egy jobb állapotnak kezdetét hozá elő. Olly philoso- 
phia, millyent Schlegel Fridiik élelphilosophiájában állít, 
melly az adottat felülről, a’ megállót kívülről akarja 
tiszteltetui, e’ csodákat kétségkívül nem teheté. — De 
históriát azért is gyakran Írtak , hogy helyet nyerjenek 
egy kedvencz-eszmének. így a’ jelenidőben megéltük 
azon különös jelenetet, hogy az úgynevezett termé- 
szetphilosophia a’ históriába szövetett belé. Olly étek, 
mi némellyek előtt izeileunek tetszék.— Legkevesb ér
demet tulajdonítok, — némelly jeles kivételeken kívül, — 
olly históriai munkáknak, mik ad usum Delphiui cum 
permissioue aut ex mandato superiorum , vagy egy hitá
gazat' különös használatára írattak. Jlogy a’ kor ’s ész’ 
csecsemői elébe könnyen emészthető étkek tetetnek, 
helyeslem, de meghamisítui, vagy megrontani nem kell.

,,A’ mi sorsteljes korunk’ históriája, úgymond 
Zschocke , csak egy parányi szócska, a’határtalan nagy 
világi színjátékban, mellyuek színe a föld, előadása az 
emberiség, önmagávali iszonyú meghasoulásában. A 
vallásos’s politikai eszmék' ezen küzdelméből ritkán szü- 
Iemlett j ó , ha a’ föld istenei, azon párt' kegyelésével, 
mellyuek ügyekezete különös érdekükben állt, a má
sikat elnyomók.

Ha e’ véleméuyküzdésnek természeti útja megha- 
gyaték, a’ méregnek az ellenméreg, az esztelenség- 
uek az ész téteték ellenébe. így történt meg több ízben, 
hogy a’ jobb nem véres uton győzött. Sőt az egyik part 
véleményeit még szavakkal is ártalmas vala helyesleni, 
mi által ez uralkodó, a’ másik elnyomott lön. Minden kor
nak megvan a' maga hite, ’s megvannak mártírjai. Az 
igaz ’s világosító a’ maradéktól mint hasznos örökrész
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dfogadtalck, a'rosz clinaU, hogy helyet ináé fMJi.U- 
nak adjon. —

Minden korunk'és életünk’szükségeihez alkalmaz
va, ’s utánzásra, tulajdonosiéra ’s óvó példaként adas- 
sék eló. Azon történetíró , ki ezt nem tartja mindig sze
me előtt, ha mélyen merít is bölcseséget a’ kútfők’ stú
diumából, még is többuyire hasztalan szókat beszéleud. 
Nem elég a kor’ történeteit elmondani, de a' neveze
test, a’ hasznost, megismerhetöleg kell kitüntetni. Ki
keli mutatni a történetek1 és tettek’következeiéit. Sz —i.

( /  ege köveiken};.)

t£ g y  fh sossi r á g a lm a z ó '  c h a r a h tc r e .
X# olly arczot színez, mintha ö az elmetehetséget 

’p érdemet becsülné 's így a’ h.bál inkább eltitkolja, 
mint sem felíödözi. De valólag az érdemet senkiben 
sem szenvedheti s a’ jeles tulajdont másban észre sem 
venné, ha arra féltékenysége 's kevélysége áhal nem fi
gyelmeztetnék. Ót azon kívánság gyütri, hogy jobbnak 
látassék másoknál, de szíve romlottabb, mint sem hogy 
másokat jeles tulajdonokkal felül akai na múlni *s ezért ő 
másokat, vagy igaz vagy költött hibákkal, a’ mennyire 
csak lehet, lealacsonyít, hogy maga annál följebb e- 
melkedhessék. Alacsony eselekvény! de mégis oilyau, 
mcllyre X* minden okosságát ’s tudományát fordítja, 's 
ez által a’ társaságokban éles elméjű erkölcskiró 's okos 
férfi’ nevét nyeri meg. — Az alak, meilybe rágalmazá
sát burkolja, rendesen a’ dicséret. Gondosan kerüli a’ 
becsület - sértő szókat, ’s az ócsárlás’ nyelvéből a’ 
legenyhébbeket választja-ki, de azok nem puszta szók, 
mellyekkcl érzését kijelenti. Nem! inkább haugejtéssel 
fejezi ki, a’ mit gondol. Mosolygó pillanat , gondolko
dó ábrázat , lesütött szem, összeránczolt homlok , ke
zeinek mesterséges mozgatása : mind ez többet látszik 
kifejezni, mint beszéde. — A’ társaság ma Y’ ügyes
ségét dicséri, 's ki ékesebb szóló mint X? Nagy tűzzel 
szaval ö Y’ érdemeiről, megmutatandó azt, hogy az ér
demet ismeri, ’s azon ritka erénynyel bir, miszerint a’ 
mások’jeles tulajdonát irigység nélkül becsüli ’s csudálja 
„Eu — igy folytatja tovább — Y’ mély belátásának igen 
sokkal tartozom, ’s a’ mi szivemet legfájdalmasabban 
sérti, az , hogy a’ világ, a’ jeles férfinak jó szíve el
len sok szemrehányást tesz.“ Itt elhallgat. A’ komoly
ság ’s utálat, melly homlokáu eláradt, a’vádat valószí
nűvé teszik , ’s fejének bizonyos hátrarántása , melly 
azt menteni látszik , megerősíti a’ gyanút a’jelenlevők’ 
szemeiben. — Tovább is beszél Y’ ügyességéről, okos
ságáról, udvariságáról, de — már jószívűségéről egy 
szót sem szól.— Igen; halljuk to vább mint beszel — „Z* 
egy valódi szolgálatra kész, őszinte ember, ’s én ezen 
oldali ul jól ismerem; ha nem is olly elmés ; de hisz a’jám- 
borság mindenkor többet ér mint az elménezség; *s ha 
ő nem egészen hivatalára termett is , a’ mint közön
ségesen mondják, az nem szive’hibája. Az igaz ,hogy a’ 
mesebeli medve, melly barátjának az embernek, sze
retettről szolgálatát akarja mutatni, gondatlanságából 
tejet betöri — veszedelmesb barát — de a’ jámborság 
uiég is nagy erény marad. Ah jó Z**I “ ezen fölsohaj- 
lást bizonyos gyors ’s kétértelmű hangon mondja. Ha 
mások kérdik, hogyZ-uek tulajdonkép mi hibája van? 
akkor a’ kérdőre merőn néz, "s úgy tetteti, mintha a’ 
kérdést nem hallaná s az által legroszlelküebben fe
le l , hogy mit sem felel. Jóltudja X, hogy az ember a’ 
képzeletben többet következtet, mint a’ mennyit kel
lene. —

,,Annyi bizonyos, szól tovább , ha egy lelkész’ é- 
kesszólásáról vau szó, — hogy ő derék szónok ’s igen

méltó e' tisztes hivatal’viselésére. Ó úgy s síó Iván második 
Dossuet vagy Saurin“ Ezen szónok ’s a’ iiossuet közti 
hasonlítás után, egy nagy d c - t mond ‘s elakad ,,Nos 
X ur miért akadozik ?“ — „Semmiért, de Uossuetnek és 
Saurinnak is nem kellett é soks/.or az uralkodásvágy 
’s fösvénység' szemrehányásától szenvedniük, ’s a’ 
nagy emberek hibanélkül valók é ?“ — Másnap egy dá
máról a’ társaság nem sok jót beszél. X nem mer szólni; 
de gyanús ábrázatja többet mond mint kellene , hogy a’ 
gyanút annak erén} e iránt megerősítse. Erkölesmondal- 
mai, mellyekel gyakrau hinteget: „Ki hinné mindig a rosz- 
szat másokról?“ „ A'becsüleíes ember, másokat mindaddig 
jóknak tai t , űrig a' szomorú szükség elleukezőt hinni nem 
kényszeríti.“— „Könnyebb a’ más" hibáit, mint üneréuyeit 
észrevenni.“ — „Mindenkinek vannak fogyatkozásai’« az 
a’ legjobb , kinek legkevesebb van.“—„El kell mások’ hi
báit felejteni és tűrni, különben mi volna a’ kímélet és 
emberszeretet?”— ,,A'rágalom nagyítja , a’ nélkül hogy 
akarná; csak felét higyje az ember.“  Mindezen elv, 
melly eket művészileg összetud szőni, bátorságos mell
védfalak, mellyek mögött kislelkü rágalmazását bátor
ságban reményű lenni.

K *■, egy iró , a’ közönség’ tetszését megnyerte, ’s 
nem is okuélkül. X-nek sincs ellene egyéb kifutása, ha
nem hogy nem szenvedheti. „Ezen auctor, ugymund^, 
nekem is kedveuezem , de ugyan ki ne olvasná öt ? 0 
ir az értelemnek, az elmének, egyszersmind a’szívnek, 
még pedig olly gouddal, mint mondják, hogy még az 
egészségre is nagy hatással bir. És az fölötte fájlalni 
való, hogy e’ jeles férfinak elég jövedelme nincs. A’ 
nagy geuiekuek nem kellene kényszeritetniök, hogy pénz
ért írjanak ’s magukat a’ uyereséguek föláldozzák.“ 
— Meily rut kisebbítés ez századuukbau I Ezeu patrio- 
tás pauaszával tehát kedveuez auctorát egy haszoulesö 
írónak, dicsért munkáit pedig egy éhes gyomor’ gyü- 
mülcsiuek nyilatkoztatta. —

X *, e’ maga mesterségében nagy mester , még több 
mesterfogást is tud az említetteken kivü!. 0 rágalmazó 
de-jét nem mindig közvetlenül a’ dicséretre következ
teti. Nem ! készít ő ma és holnap N * kisebbítésére 
pazar dicsérései által titkos intézeteket, és ha a’ társa
ságot jó szivéről ’s igazságszeretetéröl meg akarja nyer
ni, azt igen gyakorolja. N., ki egy szeretetre méltó nő’ 
kezét kéri, eddig Xszájábaua' legjobb ember volt. Ma 
a' szó azon személyre főidül, kit X szeret; de X uek' 
irigyli. Elővesz tehát egy érzékeny költeményt, mellyel, 
mintha N azon személyre készítette volna, nagy tűz
zel olvas. A’többi tapsol. „De X úr, ezen vers Dórié
ról vau, kit N. szeret; Nem illik rá egészen!“ „Kérd- 
jék-meg Önök N-net, elég az hozzá, hogy szép. A’ 
többi kérdés nem tartozik ránk , hanem a szerelem bí
rói széke elé.“ — E’ fagyos t re iáival czelját teljeseu 
elérte.És már most Nruet á ihatatlanuak’s csalárdnak tart
ják. Alig látja X ezeu jó munkálatot , azouual megpe- 
csétli a’ gyanút egy „de el ne áruljanak kedves szép 
Asszonyságon!“ kérésével.Gyakrau fői ditja beszédét olly 
személyekre , kiknek hibájok részszerint ismeretes, és 
azonnal elhallgat, mihelyt a’ rágalom’ tisztét mások to
vább folytatják. Azonban gúnyolólag beszél, botjával fog
lalatoskodva , a’mit majd szájához nyom , majd gondol
kodva nézeget, néha egytagú kérdésivel, úgy ? hogy? 
mi ? ’s a’ t. ’s a’ t — És mondhatom , olly sok rosszat 
mond másokról hallgatva , hogy mások beszélve sem an
nyit, ’s igy nyeri meg nagyobbrészint egy éleselméjü 
méltányos ember’ nevét, az, ki irigy rágalmazó ’s olly 
teremtés, kit&irák még a’ haramiák’rangsorának is éli— 
be tesz. •**
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Észrevételeid
Édes János dr’ „M a g y a r  h o n  s z e b b  v i d é k e i r ő l “ köz-  

lött ú t v á z  l a t i r a .
Nem hagyhatom s/.ó nélkül Édes János úrnak Gö- 

mör vmegyen történt átutazásakor merített, ’s e’ me
gyéről közlött némelly állításait ’s kifejezésit; jelesül: 
1) miután Torna megye' nevezetességit imigyamugy 
előadta, kiváltkép pedig annak országutak dicséretesen 
kiemelte volna, azon megyéből kikapaszkodta után Cö- 
uiör’határjára érvén azt mondja: ,,mind a’ táj’ kietle- 
,,uebbsége, mind a’ lélekvesztó tölleileu ’s nyaktörő ut, 
„eléggé tudaták velünk, hogy már Tornábul kiértünk“! 
’s e’ szerint a’ jó utakról országszerte dicsért Gömör- 
be ezen jelszóval lépvén be , véleményem szerint sok
kal czélirányosabban mondja vala a' közel GO inérföld- 
nyi jó úttal dicsekedhető Göraörről , ha megjegyzi: — 
csodálkozánk Gömöi be - léptünkkor , hogy ezen a’ jó 
országutakról közönségesen dicsért megye a’ tornai szé
lektől Aggtelek helységéig levő útját, miért nem-téteti 
a’ többi ország utaihoz hasonló jó karba ? ’s könnyen 
meg is tudhatta volua, hogy azon a’ megye’ érdekeit 
csak kevéssé illető, ’s kiváltkép Kassáról az alsó vi
dékekre katonai általszállitások által használt, ’s e'mel
lett mérnöki kiszámítás szerint körülbelül TOOO p.ftba ke
rülendő utcsiuáltatás , e’korig egyedül azért maradt-el, 
mivel Göinör megye szükségesé utai’ csinálásával ’s 
feutartásával, különben is meg vau terhelve ’s a' t. 
’s a’ t. — 2) A’ cseléiiyi nagy eidöséget hibásan vall
ja II — s ur’ birtokának ; de hibás azon kifejezése is , 
miszerint azon igazán derék férli, a’ mondott erdőt éveu- 
kiut irtatja. — Mivel a’ cselényi nagy erdőség száza
dok óta, de jelenleg is a' Tornallyay család’ birtoka , — 
II — s ur egyedül készpénz - fizetés mellett szokta a’ 
fát beuue vágatni, de nem irtatni; a’ favágatás és irtás 
között nagy ám a’ különbség. — 3) Csodálkozni lehet 
az utazón , hogy Beje’ tájékára érvén, ezen valóban 
kies vidéken , egyebet kiemelni nem tudott F. J. ur’ ebéd
jénél ’s épen semmi nevezetességet nem mutató p á l in 
kafőzőjénél. — 4 )  Elérvén Rimaszombatba az utas, 
tanúja volt, mikép fogadta egy részrül a’ kettős megye, 
más részrül pedig R-szombat’ városa a* tisztelve ’s buz
gón szeretett A — y főkormányzóját; említi itten a’ győ
zelmi kaput, az e’ körül ültetve volt eleven fákat, a’ 
táucz- sziu- 's tüzjáték’ mulatságit. — Igaz ugyan, hogy 
győzelmi kaput állíttatott a’ város 's a’ körül zöld fák 
is valáuak földbe állítva, de koráusem eleven iák ültet
ve ; táucz és szili-mulatságot is láthatott az utaH, de a’ 
tüzjáték, melly készülőben volt, az eső miatt elmaradt. 
5) Igen sovány a’r.-szombati casino’ azon egyedüli em
lítése , hogy a’benne megjelenő idegenek’ számára jegy
zőkönyv tartatik; de furcsa az utasnak azon állításai*, 
hogy táuczmulatság ’s Íróeszköz’ híján} a miatt nevét 
be nem írhatta az említett jegyzőkönyvbe, s e’szeriut 
mást feltenni nem lehet, hanem hogy a’ táuczmulatság 
a’ casino’ teremében lehetett, az íróeszköz pedig nem- 
zetileg keringett légyen. — G) Hát az utasnak ezen 
szavaira: ,,A’ bálban az lepett meg különösen, hogy bár 
„nemzeti vigalom volt az , még is a’ hon’ ezen neinze- 
„tisedési korszakában, a’ lelkes magyarok közt szünte
l e n  nemzeti deutsch keringett, ’s a’ t,“ — „egy külföldi 
„utazó, a’ viseletről ítélve, táu nem Rimaszombatban, ha- 
„neiu a’ kokárdás nemzet’ egyik kis városában képzel
j e  volua magát ’s a’ t.“ ------ „könnyebbült volna lel-
„kem, ha csak egy nemzetit is láttam volna, de az 
„száműzve volt, ’s a’ t.“ — Mit mondjak? vájjon hol 
‘s mellyik nemzetnél látta az értekező , hogy egy egész

éjjel tartó tánczmnlatságban nemz. egyenruhában ’s min
dig ugyancsak nemzeti tánezot jártak volna? de kivált
kép mint követelheti egy magyar társaságtól, hogy a’ 
maga nemzeti feszes ruhájában, azon miuden táncz kö- 
zött(kivált ha „három a táncz“-czal van ősszekötve)Ieg- 
fára-ztóbb tánezot járja? Vestis nonfacit monachum , 
— ’s a’ táncz-mulatságról nehéz megítélni a’jó haza
fit. — Különben pedig könnyebbülhet vala lelke az utas
nak, ha hamarébb lép a’ tánezterembe , vagy figyelmesb 
lesz, mivel a’ legelső táucz is, mellyel t. i. a’ bál kezdő
dött, nemzeti volt.— Végre 7) a’ ki Rimaszombat’ váro
sát soha sem látta, képzelhet-é az utas’ leírása után 
egyebet, hanem hogy ez rakásra szorult, nyoinorú vis- 
kókbul álló kisvároska?— Holott minden ember, ki Ri
maszombatban volt, a’ város’ piaczáu sok díszes házat 
a’ nevezetesb utczákhan többnyire köményes szép kőé- 
■pületeket, de legtávolabb utczáiban is többnyire csinos 
épületeket láthatván , a’kéménytelen és salitromos kuny
hókhoz hasouló épületek igenigen ritkák, vagy nem 
is léteznek a’ városban. — Egyébiránt megjegyzem, 
hogy engem Pulszky Ferencz úr’folyó évi budapesti ár- 
vizkönyvbe iktatott utvázlatai, sokkal jobban mulattat
tak, az Édes János ur’ Magyarhon’ szebb vidékein tör-* 
téut utazása’ leírásánál.— Cselnek, máj. 15. 1839.

Cz. J.

PltilosopMai észrevételeid.
Crc'Se J

T e t s z é s .  Ki senkinek sem tetszik , boldogabb , 
mint a z , kinek senki sem tetszik.

Ti tok.  Ugyan mikép kívánhatjuk, hogy más tit
kunkat ne árulja-el, midőn öt bele avatva, miumaguu- 
kat elárulni gyengék voltunk?

V i s z o u t a g s á g. A’ Philosophia , minsein dia
dalmaskodik olly könnyen, mint a’múlt és jövő viszon
tagságokon , és ez legfőbb becse; elleuben misem győz 
rajta olly biztosan, mint a’ jeleu viszontagság, ’s ez 
érdemének szeuyje. Ataljában mi inkább törekszünk, 
kevésbbé szerencsések lenni, mint másokkal elhitetni, 
hogy azok vagyunk. A’ szerencse és szerencsétlenség 
leginkább oda járulnak, hol magokhoz hasonlókra akad
nak. Egyenlő ok, egyenlő okozatot szül; valamint a’ 
gördülő kő más köveket ragad magával: úgy ritkán jő a’ 
szerencsétlenség egyedül. Folyóba siet a’ rohanó pa
tak. *) Szé'jj L'erencz.

(*  És ezzel a’ „p h i 1 o s o p h i a i é s z r e v é t e l e k “ bere- 
kesztvék. Társalkodónk azokat olly c z í m a l a t t ’s be
tű r e n d b e n közié, mikép a’ szerkesztőséghez még f. 
évi januárban beküldcttck ; mi azokbul mit sem róttunk- 
le , liozzájok mit sem toldottunk. ’S ki hitte volna, hogy 
épen ezen „phd. észrevételek“, mellyek időnkint (lásd 
Társaik. 18 , 20 , 2 4 , 2 9 , 31 , 37d. számait) csak pót- 
lékczikkek gyanánt jelentek meg, egyik t. olvasónkat’s írón
kat tölünk clidegenítsék, ’s alkalmid szolgáljanak a’ Hírnök’ 
S z á z a d u n  k-j a f. évi 29d. szamát közel masíéi hasábnvi 
epés vádirattal; s a’ II a s z n. Mu l a t s .  39d. számát „ li
t e r a t ú r a i  p l a g i u  m“ czim alatt ĉ gy 4 hasábnyi i g e n 
i g e n  n y o m o s  (!) értekezéssel gaz’dagítani ? — Méltá
nyos voít é t. Bállá Karoly úrtól S z á z a d u n k ’ fönebbi 
számában olly kíméletlenül megtámodtatnunk ? csipkedő ’s 
homályba burkolt szatirácska volt é az , mellyet, mint a’ 
t. Úr állitá , a’ Társaik. 24d. számában az ő K ö z ü g y 
be n  czimzett czikkjére , „philosophiai észrevételek“ alatt 
I s m é r e t s é g  képében csak hamar utána nyomattunk? 
ítélje meg t. B. K. ur maga. Ha a’ szerző ur magát megsér- 
tettnek hívé, miért előbb tőlünk nem kívánt bármi kemény 
hangon felvilágosítást ? (hisz sokszor a’ csalhatlanoknak 
látszó bizonyítványok sem csalhatlanok); vagy mutatkoz
tunk é csak egyszer is annyira részrehajlóknak, hogy be- 
«sületérdeklő kérdésben a’ választ megtagadtuk volna? — Ha
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E l e g y  t á r .
(A’ m é r t é k l e t e s s é g i  e g y e s ü l e t e k ’ j ó 

t é k o n y  b e f o l y á s a  a’ n é p ’ e r k ö 1 c s é r e.) A’ 
„Frieke8 Zeitschrift für die gesammte Medicin“ czímü 
folyóirat (I 9d. kötet, 3 füzet) Bostoniul közli: hogy 
az amerikai egyesült tartományokban!835ig 2,000,000 
ember mondott le a’ szeszes italokról u. m. a’ pálinka- , 
ser- és horivásról.Több mint 8,000 mértékletességi egye
sület állott-fel , mellyek összesen 1,500,000 tagot szám
lálnák ; 1200 tengeri hajó jár a’ nagy hullámok kö
zött, mellyeken részegítő ital nem találtatik ; ezek’biz
tosításáért kereshet keli fizetni,mint bármi egyébért. Mint
egy 12,000 részeges emberlény javult-meg — Mind
ezek 1835 óta nevezetesen növekedtek. 0(t hol a’ ja
vítás ’s javulási szellem általányos, a’ halottak’ jegy
zékei sokkal kevesebb nevet számlálnak ; a’ jegyző
könyvbe iktatott szegények’ száma a' népesedés’ hala
dásához képest kevesbedik. „Nem különben a’ nyilvá- 
„nyos bűnök’ száma is szembeszököleg fogy.“ — Olly 
elhatározott a’ közönségnek a’ mértékletességhez ra
gaszkodása , hogy Massachussets- tartományban ünnep
napokon minden részegítő ital’ áruitatása tilalmas. Sok 
szeszgyár végkép megszűnt. «/.

B.K. íi r igy cselekszik, akkor talán elmarad a’ Századunk
ba iktatott vádczikk , ’s nem él illy logikátlan kifejezéssel : 
„Némelly szerkesztő, úgy látszik, nem a’ közügyet, ba- 
„nem elöfizetöji’ számát tüzé ki elvül előmozdítani“ ’s a’ t. 
sem ezt nem mondja: „Én az illy szerkesztőt hasonlónak 
„tartom azon farsangliáromnapi móriéhoz, ki tarka papi
rosból torzképet csinálván , egy kis alamizsnáért maga 
„után csődíti a’ népaljat“, melly hasonlítás olvasó Közönsé
günkre nézve igen gyöngédtelen és . . . .  Mi t. B. K. ur
nák közérdekű czikkjcit ’s hasznos értekezésit mindig mél
tányolva fogadtuk , ’s fogadjuk ezentúl is , ha lapjainkat 
azokra érdemesítendő A’ mit továbbá a’ Társalkodónkban 
„Philadelphos“ aláírással megjelent „Rabok’ dologházai“ 
czimü értekezésről mond, mintha t i. mi férczeltettük vol
na azt össze saját eszméji’ kijátszhatása végett, egyszer
smind reáczélzással megbővitve adtuk volna ki , illyesmi 
soha még gondolatunkban sem fordult-meg , de a’ vádló 
űr sem fogja soha bebizonyíthatni.Mi ezen értekezést közlöt- 
tük , mivel azt korszerűnek ’s közérdekűnek ismertük, nem 
pedig más, nemtelen inditóokbul. Azt is mondja B.K. ur: 
„Mig a’ Kéinlö folyt, telidestele volt gazdasági czikkelyekkel 
,,a’ J -r  és Társalkodó , és azóta , hogy megszűnt a’ félté— 
„kenvség’ oka , irmagúl is alig látunk benne gazdáknak va- 
„lót. Ez valóság — tettdolog •— tagadhatatlan.‘í Ez szinte 
igen merész állítás , egyszersmind az elhunyt Kémlő’ tehet
ségeinek túlbecslése.— T á r s a l k o d ó n k  encyclopocdiai 
folyóirat, gyűjteménye a’ hasznosnak , jónak, érdekesnek 
’s a’ t. Az eredeti ezikkek, ésigy a’ gazdaságiak is, nem a’ 
szerkesztőség, hanem t olvasóink’tollábul folytak’s foly
nak; ha a’t.irókilly czikkekre Társalkodónkat, nem pe
dig a’ K é m i á t  méltatták, tehetünk mi arról? Valóban nem! 
Hogy pedig most gazdasági ezikkek többé nem közöltetné- 
nek Társalkodónkban, ezen állítás aligha alapos. — Még 
sokat mondhatnánk, de akarjuk, hogy szerény legyen vá
laszunk a szigorú, nem érdemlett vádra! — — Most még 
egy két szót. A’ H a s z n. M u l a t s á g o k ’ Szerkesztősé
gének tetszett lapjai’ 3&d.számába „literatúrai plagium“czim 
alatt egy czikket venni föl bizonyos LJ g y m e 11 é k i-től , 
mellybcn mondatik, hogy ,,a’ p h i 1. é s z r e v é t e l e k “, 
mellyeket Társalkodónk szép Pereneztol, mint eredetieket , 
kőzlött,Uoehcfoucault töredék-gondolatai, ’s igy forditmány. 
Erre azt válaszoljuk : Mi a’ beküldő’nevét kitettük, ’s igy ö 
adózzék, ha reá most kisült a’ plagium. Mi rajta segíthettünk 
volna talán úgy, ha most a’philos. észrevételek’ végén oda- 
teszszük— p. o ezt: „Uoehcfoucault után szabadon közli 
Szép Ferencz.“ De Rochefoucault’ nevére nem akadtunk a’ 
kéziratban , ’s így hibás ügyet nem védhetünk. Idegen tol
iakkal ne czifrazkodjék senki ; s a’ ki mit nem teremtett, a<t 
szülöttének ne liirdesse. Ezen intés különösen azon ifjakhoz

(U j k o c s i-m ó z h a t ó  e f ő.)Angliában most leg
közelebb egy uj találmányt vettek vizsgálat alá, ’s úgy lát
szik , kedvező sikerrel. Bizonyos C l e g g  úr t. i. egy 
új kocsigépelyt Qocomotiv) talált-fel, melly eső és 
légszivattyúval eszközlött légnyomás által hozatik moz
gásba. Az első próbavizsgálaton jelen voltak Lans- 
downe marquis , John Russel lord , ’s több nagytekin- 
tetü személy , kik mindnyájan egy kocsira ültek-fel, melly 
már azonkívül 1500 font vassal vala megterhelve, ’s 
még is 150 lábnyi távulságra haladott a’ kocsi egy rná- 
sodperczben. Illy kocsi tehát hét német mérföldet fogna 
befutni egy óra alatt; a’ mozgás nem okoz sem füs
töt sem port, ’s az utazási köítség is felényire szállit- 
tatnék-Ie. (W . Z.)

( G y a p o t s K  á l l í t ó  h a j ó . )  F. évi mart. 16kán 
az „Anglia“ czímü ’s mintegy 800 tonnányi tartalmú 
angol hajó Mobilétól Liverpoolba indult gyapottal ra
kottal!. A’ rakomány h á r o m e z e r  k ö t e g  g y a p o t  
vala, melly összeseu 1 millió 352 ezer 414 fontot 
nyom, v. is egy köteg 450 fontot. A’ factura tön 195,863 
dollárt, a’ vitelbér pedig 4165 f. steil. — Ez hihető
leg a’ legnagyobb gyapotteher, mellyet valaha egyetlen 
hajó Amerikából Európába szállított. ^G. B.)

is szól, kik nem bírván teremtő tehetséggel, de még is Íróknak 
akarván mutatni magokat, mások’ dolgozatait sajátjokká 
teszik. A’szerkesztőség nem olvashat mindent’s igy a’ nem
telen álfogasokat sem ismerheti. Társalkodónk’számára már 
többször érkeztek novellák, versek, rejtettszók, epigrammák 
Eperjesről, Zágrábból’sa t., mellyek a’bécsi Sokféléből, ma
gyar almanachokbul ’s régibb folyóiratokba voltak kicsipvc; 
illyes tett ifjainkra homályt vet, ’s nem a’ szerkesztőséget, 
hanem önmagukat bélyegzik. — Csodáljuk azonban még is , 
hogy ezen „literatúrai pkygium“ czimü czikket a’ Haszn. Mu
latságok vették-föl, mellyek sokszor a’ szomszéd konyhá
ból csipdezik el a,’ már kész falatkákat, a’ nélkül hogy a’ sza
kácsot megnevezzék. íme hogyne láttassunk rágalmazni, 
egykét példával bízonyitjuk-be. 1) Honnan vévé a’ H. Mu
latságok’ 1 (id. száma e' czikket: ,,a’ Pesten felállítandó mű
vészeti egyesület’ progammája“, ha nem a’ Társalkodóbul, 
melly azt már a’ 13d. számban közié? ’s hivatkoznak é a’ 
H. Mgok a’ Társalkodóra? Iforánsem; vagy a’ szerző’ kül
dötte azt be? Ám mutassák-meg. — — 2) A’ Társaik. 23d. 
sz. közöl d Kövesy Páltól egy értekezést a’ L é p f e n é- 
r ő l;  a’ Haszn. Mgok is közük azt a’ 3 ld. számban ; csu
pán az értekezés’ eleje van kihagyva, a’ többi szórulszóra 
híven adva, a’ nélkül, hogy a’ forrás csak egy betűvel is ki
jelöltetnék ; sőt mi több , Társalkodónkban a' ezikk alatt e’ 
datum áll : „mart. 7kén“ ’s a’ H. Mgok ezt igy tevék-ki:

• »al)r* * 7kén“ tehát még a’ datum is mcgliamisíttatott; való
ban gonosz következetesség ! — 3) És vájjon c ezikk : 
,a’ c e n s o r o k  C h in áb a n‘ honnan esuszott szórulszó
ra a Haszn. Mgok 37d szamába, hanem a’ Társalkodó
bul , melly azt 34d. számában az Álig. Z. toldaléklapjából 
fordítva közlötte , ’s van é kútfő citálva ? Nincs ! hanem egy 
bakra akadtunk , t.i. mit a Társaik, r i s h a j ó k nak (Reis- 
schiffe) ris-szállitó hajók helyett röviden nevez , azt a’ H. 
Mgok k i s  h a j ó k r a  igazíták f?!) ’S ezen egy szóban áll 
a’ fordítási különbség. 4) Továbbá a H. Mgok' ugyanezen 
számában „a P e r y g o r d ’ k ö n n y e l  m ü s é g e“ czimü 
ezikk ; 's 5) az egyvelegben a’ „k ü 1 ö n ö s t ö r v é n y e  k“ 
nem csemp-áruk é, amaz a Társaik 8d., s ez 2.9d. számából? 
— 6) Vagy a’ II Mgok 36d. számában foglalkozó egyveleg 
ezikkek : K ü l ö n ö s  v é r s é g  ’s f é n y ű z é s  nem a’ T. 
29d. számából vannak é betüszerint átcsempezve ? ; Vagy 7) 
a „p e r s a k i r. a j á n d é k a “ czimü czikket honnan vet
te a Haszn. M. 3Sd. száma, ha nem a’ Társaik. 34d szá
mából ? Lehet é olly csudahű fordítás , hogy még betükü- 
lönbség se találkozzék ? — Hozhat é a’ Haszn. Mgok szer
kesztősége példákat elő, hogy a' Társalkodó valaha vala
mit a’H. Mgokbul illy nyilványosan tulajdonított-el? Ha igen: 
mntassa-meg; s mi nemcsak fejet hajtunk, de a litera
túrai plagium’ szóra még el is pirulunk . .  . Petimusque , da- 
musque vicissim. A’ s z e r k e s z t ő s é g .

Szerkeszti H elm eczy. — Nyom tatja Trattiier-K árolyi úri utcza 61 a
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K ö l t  e i ne n  11.
DAL.

Ligetben hús forrás előtt 
Merengve állok én ,

Fölöttem enyhe nap ragyog,
Az áldás’ kék egén.

Körültem minden olly dicső,—
’S az ifjudott virányi 

’S a’ harmat rajta — hirdeti 
Hogy ez tavaszkorány.

’S mig c’ tavaszbájt éldelem,
Hő mellem úgy dobog 

És mély kebelből a fohász 
Ajkamra fcllobog.

Szivem tudatja most velem ,
Hogy istennel vala 

Titkos beszéde, 's engemet 
Hz fclmagasztala.

J. Illotvay Rudolf.

•i* történetetári* előadás áréi.
U  ege.^

Hogyan lehet ezer év malva, a’történetek’ mindig! 
növekedtével, a’ históriát v. is történettudományt tauitui 
’s olvasni, ha a' jobbat, mint eddig, a’hasztalan , mint 
messze terjedő gyom, elfojtja ? — M ül l e r  J. igy tanít 
inunkáji’ 13d. kötetében: „Nemünk’tragicomoediája’ első 
felvonását Athene és Kóma játszák; Germánia eldöntő 
’s nem irta. A’ másodikat senki sem rajzolhatá , mert 
mindenki a’ nagyterjedeliuü goth palotának csak kevés 
termeit ismerő. A1 mi tisztünk volna most, mind azon 
tapasztalást bejegyzékelui, miket annyi ncp, olly sok 
század alatt, annyi gyilkosság ’s szerencseromlás'árán 
gyöjte össze. — Hogy a’ fejét égbe rejtő ’s lábával a’ 
földet rengető coloss , néhány fejdelem’ szavára előttünk 
leroskad ’s eltöredezik ; hogy két v. három országuagy , 
vezéri talentumának használata által, az emberi nemnek 
más irányt adott; hogy néhány , — helyzetüknél fog- 
vást semmi foutosságu magányos férfi, kérdések, tré
fák ’s értelmi szavak, ’s csendes vizsgálatokkal az 
ranberi vélemények’ egész országát megrengeték : — 
e’ látvány őseinknek tartaték-fen. — A’ törtéuettan sok 
olly birodalom’ példájit mutatja, mik elenyésztek: mert 
a’ nép , uagysága’ ’s lénye’ daczára , mérsékteleu szabá
lyokhoz nyúlt. Törvényes rendeleteknek , bár azok akár 
egyes’ hasznára, akár a’ többség’ kárára hozattak, a’ 
História’ kezdete óta mindig egy azon hatásuk vala. Ha 
gondolkozva olvassuk á'történetek’ könyveit, kezdettül 
korunkig azt találjuk, hogy minden lapját személyes 
jogok’ kiküzdéseért ’s megtartásáért politikai és vallá
sos meggyőződés elleni tusa tölti-el. Nyom és figyelem 
nélkül ment át az élőkor’ tapasztalása a’ maradékra. 
Mi a’ való élelbeu's tudományokban észrevétlen és min
dennapi, hogy t. i. minden theoria a’ valódiság ’s élet 
után mivelődik, alig lehet tettre akadni a’ történettan- 
ban, miben előre felfogott theoriák’’s szempontok’ meg
alapításáért, történetek ’s következések el nem uudokít- 
tatuak ; a’ nagyot gyalázzák , a’ gyengeséget magasz
talják, a’ száuakozásraméltót elleplezik,’s gazdagon adott 
jutáimért némelly semmirekellőt emberiség’ jóltevőjéuek 
kürtőinek. Hogy kivétek itt is vaunak, emlitni sem kell. 
— A’ történetek’ köz elhiresüiésébeu egy csaknem el
lenes, állhatlan ’s nem látható hatalom létezik; bizo
nyos neme az erkölcsi kényszerítésnek, melly a* rósz

előtt visszaijed; melly még — bár a’ rugó erő , hi u-  
nag^ — másokat is tüzel valami hasznost tenni, vagy 
Próbálni; a'történettan — ezen bíró, ki a’ sirhalmok fö
lött Ítél — ne feuyítse emlékjüket; de tisztelettel em
lítse nevüket. Szedjük össze röviden , mi valóban szük
séges, hogy a’Históriát ealakiból kitisztítva, tanítóvá, 
hasznossá tehessük.

A’ népek’ ős históriája mytheken, hagyományokon 
’s gyauitásokon alapul. Miért ezt mind elbeszélni, v. 
előadui. Nem tápláltatik-é ez által a’ babonaság? Ez 
megtörtént ’s mindennap történik. Hogy azon orszá
gokban, hol az iuquisitio ’s erős hit-őrizet ragyog, ily— 
lyes valami régi krónikák után létezik , megfogható ; de 
ha a’ szabad ’s civilisált országok’ tudósai vastag köte
tekben fáradoznak az élőkor’ csodamythoszait fényes be
látások szerint természetesekké magyarázni, ’s igy a’ 
költészet’ varázsát eltörleni vagy megsemmíteni, ez 
csak mosolyt érdemel, illy száraz munka fölött Milly 
hasztalan figyelemgerjesztés az éden’ magyarjairól be
szélgetni, mig a’ legközelebb kor’históriáját ezer ború, 
ezer bizonytalanság leplezi. Nincs addig história, mig 
könyveinket csak penészes puskázgatások töltik-meg>, 
miket azonban valaki igen furcsán nevez-el. *) — Hagy
junk inkább üres lapot a’ történetek’ könyvében, mond
juk , hogy e’ fölött é j ’s bizonytalanság borong.

Egy másik, majd mindennap előforduló durváidba, 
mindent következménye után Ítélni. A’ következmény 
sokszor rósz; de a’ cselekvő' akaratja nagy és nemes, 
’s igy ez félreismértetik. Olvassuk II József és Napo
leon császárok’ életét. Ki a’ balitélettől menekedui nem 
képes , az ne Írjon Históriát. — De a’ Históriának nem
csak tanítani, hasznos ismérclekkel gazdagítani’s ok
tatnia kell bennünket, hanem óui is a’ bűntől ’s eszte- 
lenségtől. Azért elmulaszthatlan , hogy a’ történettan , 
azok’ tetteinek, kik az emberiség’ gyalázatjára éltek’s 
hatalmukat csak gálád tettekre használták, gyalázat
oszlopot emeljen. — A’ Históriát meg kell mindattól tisz
títani , mi a’ babonaságot ’s könnyenhivőséget táplálja 
’s terjeszti. Ki kell azok’ neveit törleni, kik csak éltek, 
’s ki az olly történeteket, miknek semmi érdekük, s igy 
az , megszabadítva a’ caput mortuum-tól, kecsesb , kel- 
lemesb ’s tanítóbb lesz. —

A’ Históriának hű előadására valóban alapos kutfo- 
studium kívántatik. De ha e’ kutiőt mocsárban kere
sik ; ha minden régi penészes levélkének történeti hi
telességet kivétel nélkül tulajdonitnak nomina sunt 
odiosa — míg az uj kor’ referenseit, kik elfogulatlan 
szemtanúkul álluak-föl , hitelt nem érdemlő fecsegőknek 
korholgatják , úgyszólván kísérteibe jövünk hinni, hogy 
a’ czéltul még távul vagyunk 1 — De nemcsak kutfők- 
studiuma , hanem ítélet 's gondolkozás is szükséges, ki
nyomozni a’ tisztát vagy zavarost. Számtalan példáiból 
tudjuk az uj kornak , milly szeles játék űzetik az any- 
uyira magasztalt történeti hitelességgel még szemta
nuk által is, kik ugyanazon egy történetet látták’s meg 
is egészen külöubözőleg adják elő.— Czéliránytalan- 
nak tartom, az egyes történetek’ elbeszélésébe sajat 
nézetet s ítéletet keverni , jobbnak látom, a’ legfontosb 
tettek’ zavartalan előadását minden , következetekben 
gazdag időköz’ végén egy önvizsgálatot, mint egyes

*) Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur u. Kunst 1827. 
11 , 1 3 , 13, 1 6 , V czikk alatti Phdistenana.
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ítélet et , a'történeteknek okai, hatása, hihetősége, v. 
hihetlensége fölött úgy adni elő , hogy az által az ol
vasók’ ’s hallgatók’ gondolkodása fölgerjesztessék ’s 
élesíttessék. Ezt minden tanulni akarónak utánzásra mél
tó példaképül ajánlhatom.— Hogy hazánk’ történetei in
kább érdekelnek bennünket, mint az idegen népekéi, 
az világos; igy tán nem szükség mondanom, hogy azt 
először is terjedelmesebben ’s részletesbben kellene elő
adni; mi olly népeknél is szükséges, kikkel közérde
kek felbomolhatlan közösülésbe hoztak. A’ történetek’ 
synchronistikai előadása — miután a' synchronistikai 
táblák’ nagy becsét megtagadni nem akarom — előt
tem legalább alkalmatlannak látszik; mert az összefüg
gést sokszor elrontja 'b megzavarja. (Emmerman után.)

Szerenyi.
Dunai yőzhajostas.

(Folytatás.)
A’ fekete tenger már magában véve nagyobb’s nera- 

kevésbbé nevezetes látvány. Minden világtájról, külö
nösen éjszak-'s nyugatról, leghatalmasb folyamok,p.o. 
Kuban , Don , Dnieper, Bog , Dnister, Duna ’s a’ t. sza
kadnak belé. Olly nagy e’ folyamok’ szakadatlanul be
ömlő víztömege , hogy általa a’ tenger féireismérhetlen 
édeses mellék-ízt kap. De e’ víztömeggel legszorosb 
viszonyban áll azon országoknak , mellyekeu ama’ fo
lyók keresztül folynak, roppant kiterjedése is; ’s így 
ezen természetalkotta vizutak által e’ tartományokra 
nézve legegyszerűbb egyesüléshelyül szolgálande’ nem 
igen nagy közös beltenger. A’ természet’ e’ munkájára 
nézve egyet lehetne tán óhajtanunk: íme a’ fekete ten
ger’ déli partjaitól csak 5 kisnapi járóföldet tevő hegy
ség által elválasztatva itt folyik altájak felé a’ föld’ egyik 
legnagyobb folyama, az Euphrat*), ’s az t , mi rajta éj
szak- 's nyugatról összegyűlt, Elő-ázsiát nagy kanya
rulatokban átszegvén , széles utón viszi a' legtávolabb 
dél-, a’ nagy világtengerre , melly India’ partjait ’s fű
szerekkel és mindennemű drágasággal gazdagon meg
oldatott szigeteit öntözi, mig végre Amerika’ termékeny 
nyugati partjaihoz é r , a’ fekete tengert egykor mind ki
terjedésére mind fontosságára nézve megmérhetlen köt- 
láncz’ középpontjává emelendő. — Valóban csak a’ dol
gok’ e’ viszonyai szülék, hogy idegen utazók számosán 
seregiének oda régóta, ’s minden előrelátással kiszá
molt vállalat boldogulás’ dús magvával lön megkoszo
rúzva; mi kitetszik az e’ tengeren kereskedés’ történe
téből. Valamint most, úgy a’ görögkorbau is, lakoso
kat lelünk e’ tengerpartokon, kik a’ társas miveltség’ 
első fokán álltának, nélkülözve mindazt, mi nemesített 
ipar’ szüleménye ; ellenben szerfölött megáldatva a’ ter
mékeny föld’ minden adományával, búza-, érez-, fa- és 
lóval ’s t. Eleinte e’vidékek nem igen csábítóknak tetsz
hettek , mert e’ tenger’ neve csak* „veudégtelen“ vala; 
de mennyire megváltoztatott mindent a’ kölcsönösen óhaj
tott szives közlekedés ! A’ feketeteuger vendégszerető, 
sok hajóval ellepetett pontus euxinussá lön. Egész Gö
rögországból a’ kisebb ’s nagyobb városok’ ’s tartomá
nyok’ kalmárhajói csapatonkint irányzók oda futásukat. 
Világossziuü ruhakelméket, ékszert, fegyvert, játék
müveket, déli finom gyümölcsöket, bort ’s olajat vivé- 
nek magokkal 's jutalmas cserekereskedést űztek. Most 
pedig némi kiterjedésben olly népekkel, mellyeket nem 
tartanak féken szilárd erkölcsök s törvények, történik

*) Összehasonlításul szolgáljanak a’következő adatok: Euph
rat’ hossza 1840., Dunáé 1833., Tigrisé 800., Rajnaé 
840.. Dniperé 1390 , Doné 980., Dnisteré 700 ang. mföl- 
det tesz.

a’ közlekedés ; azt is csak telepitvények tették lehető
vé, mellyek a’ középkorban ügyviselőségekké alakul
tak, napjainkban pedig még a’ consuloknak a’ különfé
le országok szerint kisebb- vagy nagyobbkörü felhatal- 
mazottságában állnak fen. Számtalan görög kalmártelep 
szól az ide irányzott iparűzés' magas virágzásáról. E’ 
szempontbul milly varázslátványt mutatnak az akkori 
partok! Sajátságos, a’ honiaktól egészen különbözött 
föld-’s légviszouyok közt uj hazát kelle alkotni, egyes 
házakat építeni , a’ révet helyreállítani, a’ várost”fal
lal bekeríteni, egész népséget ide szállítani, hajók- ’s 
fegyverekkel ellátni,— polgári rendet hozni-be , az ipar’ 
utait felnyitni; — minden megtörtént ’s pompás épüle
tekkel ékes, lakható , megerősített városokat látunk egy
más ellenében versenyre kelni, virágzani ’s hatalom’és 
jólét’, legmagasb fokára emelkedni. Csak legnevezetes- 
beket uevezendüuk, ’s azokban is mennyire kitűnik a’ 
h a j d a n ’s mo s t  közti különbség! Itt vannak Apollonia, 
Anchialus , Mesembria , Odessus (a’ mai Varna) , Dio- 
nysopolis, Kallatia, Tomi, Istrus ’s t. mind megannyi 
inkább vagy kevésbbé nevezetes, némellyek , mint Kal- 
latia és Istrus, dúsgazdag kereskedöhelyek, csupán a’ 
nyugati partokon ; éjszakon Olbia, Chersonesus , Pan- 
ticapaeum, Phanagoria és Capi, miud megannyi első
rangú kereskedő város; keleten csupán Dioscurias nyil- 
ványos bizonyságul, a’ hajózásra nézve e’ veszélyes 

'partokon hajdan is mennyire megnehezítő a’ közlekedést 
a’ vad hegyilakosok’ közelsége; délre ellenben mege
lőző sokaság! Heraklea, Tium , Amastris , Krorana, Si
nope , Arnisus , Cerasus , Trapezus ’s t. mind megannyi 
legnagyobb fontosságú hely,’s mindezen sokféle foganat 
az itt űzött kereskedésből fakadott’s áldásteljes hatással 
folyt vissza a’ távol Göröghonra. Istegora ott mi cse
kély város vala! A’ régiek alig nevezik másért, mint 
a’ szomszéd Athene’ lealacsonyító nagyságának annál 
fényesb kitüntetéséért ’s e’ csekély Istegorának mégis 
mi sok virágzó fiók városa volt e’ vidékeken. ’S ha a’ 
följebb nevezett bithyniai Heraklea egyetlen gyarmatvá
rosa volna is Megarának, magában ez is elég leune 
mind a’kis anyaváros' emléke’díszes feutartására , mind 
a’ nagyszerű foganatok’ bebizonyítására, mellyek e' ten
geren a’ legkisebb vállalatot is koronázták ; mert, mint 
utóbb a’ hanza-szövelséget, úgy látjuk Heraklea váro
sát is (most Cruli, csekély helység), mellynek egész 
határa alig terjedett ki a’ városfalakhoz közel fekvő kör
nyéken tú l , hajóhadat és sergeket tartani ’s Bithyuia’ 
hatalmas királyival folyvást szerencsésen hadakozni. Mi 
újabb Európában Velencze, Genua, Amsterdam, Ant
werp, Hamburg, London, Liverpool s t. a’ kereskedő 
városok’ királynéi közt: a’ régi görögkorbau az volt 
Miletus, Kis-ázsia' ióniai partjain. Az pedig, mi hatal
mát képező, a’ feketetengeren kereskedés vala. Kitün
tessük teljes virágzását e'városnak ? Nagyobb birodal
maink közt is hánynak van száz cousula! Miletus , a’ 
fekete tenger után e’ főkereskedő város , majd egészen 
száz (régi irók 70 —80 közt ingadoznak) nem consul- 
állomást, hanem valódi kereskedő várost ’s gyarmatot 
birt leginkább e’ tengernél, névszerint sok legneveze- 
tesbet a’ följebb említettek közt, mint: Apollóniát, Odes- 
eust, Istrust, Olbiát, Panticapaeumot, Kapit, Tiumot, 
Amastrist, Sinopét ’s t. Milly képe a’ kereskedés’ fo- 
ganatának! ^

A’ történetírás’ szerepeiben fényes fontosságú név 
Athene *). Ragyogó diadalemlékek, vitéz harezok ta-

*) Történetileg nevezetes , hogy korunkban az első nyilványos 
szerződés, melly a" Dunát, Görögországot ‘s a’ fekete
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d ú í ;  nem kevésbé dicső műszobrok, szellemi nagyság’, 
magas miveltség’ ’s jólét’ hirdetőji, ékesítek e’ büszke 
várost ’s neki most is maradandó hírnevet biztosítunk ; 
tekintsünk most az ottani kereskedési belmunkásságra, 
a’ vámra , mellyet a’ thracziai tengerszorosán minden, 
a’ fekete tengerre vitorlázó hajótól szed ; vizsgáljuk , 
hova készülnek főleg az athenei hajók ; hallgassunk azon 
helyek’ neveire , meílyek pénz-’s foglalkozási ügyekben 
a' törvényszékek előtt, eddigfenmaradttudósítások sze
rint , leggyakrabban előfordulnak, ’s a’ feketetengeren 
kereskedésnek — raelly, hova csak terjed, bő mérték
ben jólétet ’s hatalmat áraszt — óriásképe itt is teljes 
nagysága-’s fontosságában fog feltűnni a’ századok’ ho
mályából. Nemsokára letördelé a’ romai világuralkodás 
e’ virágokat; azután jött a’népvándorlás’ özöne; de alig 
kapnak ismét némi szilárd lábra a' dolgok, alig látha
tók a’ visszatérő rend’ első támaszai, ’s e' kereskedés a’ 
középkor’ első századiban, mint hajdan, legott hatal
mat ’s jólétet oszt, csakhogy ekkor már nem Görög-, 
hanem Olaszország, névszeriut Genua, a’ liguriai ten
ger’ e’ kis köztársasága, örvend arany gyümölcseinek. A’ 
fekete tenger’ minden partja birtokában vau , elhintve 
több vagy kevesb nevezetes gyarmatok- ’s kereskedő 
városokkal, mint Soldaia (Sudall) , Sorgati (Eskyky- 
rim) , Cembalo, Cerco, Samastro , Cimino , Fronda , 
Altolocco, Sis , Tana ’s más nevüekkel; az utazó most 
is bámulva akad ottan genuai tornyokra ’s erösitvéuyekre. 
Ezen viharai miatt félelmes beltengertől nem rettegtek a’ 
geuuaiak, hanem e’ hajózáshoz alkalmazott hajókkal tél
ben úgy , mint legkedvezőbb évszakokban félelem nél
kül ’s szakadatlanul czikáztak rajta miudeu irányban , 
minden kereskedő nemzet, sőt a’ közel Konstantinápoly’ 
görög lakosai elöl is elnyerve az elsőséget. Ha bizo
nyító okokat kell felhoznunk , hogy főleg itt gyökerezék 
Genua’ fénye ’s jelentősége, csak Kaffára , a’ mai kri
mi Feodosiára, Genua’ egyszerű gyarmatára pillantsunk, 
mellyböl Konstantinápoly’ meghódítója, II. Mahmud zul- 
táu , midőn 1474ben Kaffát meghóditá, kirablá ’s fel
dúló , 70,000 rabot vitetett uj fővárosába. Mi sokkal 
többet hódított meg’s dúlt fel a’ rettenetes ozmanuralko- 
dó , mint a’ mennyit uj országában ifjú életre hozni tu
dott ! Mi sok erőt seramített m eg, birodalma’ uj táma- 
szivá nem tehetvén azt! Pera és Galata, Konstantiná
poly’ külvárosai, a’ fekete-tengeren hajózás’ ’s keres
kedés’ kulcsai geuuaiak’ kezében, általok lakva, meg
erősítve, palotáik-, egyházaik- ’s zárdáikkal telve va- 
láuak; ők bírták e’ tengeren az igen kisjövedelmű ha
lászatot is, rnelly nekik a’ thrácziai Bosporuson szedett 
vámmal együtt 200,000 aranyforintot hozott évenkint, 
ugyanazon halászat , rnelly napjainkban is , akárhol té
tettek vele próbák e’ tengeren, emelkedő fontosságot 
mutatott. Korunkban napfényre jövendnek a’ fekete-ten
geren kereskedés’ legtitkosb iparutai is.

( /  égé következik .1

»4* h a d i  f  o g l y ö l e .
[Elbeszélés ; németből.)

Néhány napig a’ franczia partok körül hajóztunk, 
— midőn egy reggel szinte négy mérföldre a’ cette-i 
kikötőiül egy fegyveres elleucsapattal találkozónk, rnelly 
gyorshajókon evezve egyenesen felénk tarta. Alighogy 
észrevevők, tüstint űzőbe vettük ’s közel a’ partig nyo
mulónk utána, hol a’ kiszállott ellencsapat egy álgyu- 
sáncz alá vonult ’s onnét kezde tüzelni reánk. A’ pa
rancsnok azonnal meghagyó: rakjuk-ki naszódiakat

tengerem kereskedést egy egészszé olvasztja ’s egyetlen
czikkely’ kevés, de tartalomdús szavaiban foglaltatik,
Atheaében költ.

(Schaluppe) s próbáljuk-meg a’ szárazra-kiszállás’ sze
rencséjét. Ostrommal akarók hatalmunkba keríteui az ál- 
gyusanezot. O b r i e n  hadnagy hajójába ment, hova, 
megengede nekem is, hogy kövessem. Csakhamar kiér
tünk a szárazra, bár az ellenséget védő pattantyúsok 
keményen tüzeltek hajóinkra,— ’s miután a’francziák lép- 
tenkint hátranyomulának, minden ellenállás nélkül az 
álgyutelep’ birtokába jutottunk. A’ főtiszt’ parancsára 
azonban sokáig ott maradnunk nem lehetett; mivel a’ 
part’ szélétől nem messze nagyobb sereg tartózkodók, 
melly véletlen reáukrohanás által könnyen legyőzhető 
parányi csapatunkat. Az álgyukat tehát hamarjában 
beszögeztük. En ’s O b r i e n  egy pattyautyústiszttel az 
álgyusánezban maradtunk , — mialatt csolnakokon part 
felé eveze több emberünk , a’ nagyobb hajókat utba-in- 
dítandók, hogy készen álljanak számunkra ’s az első 
jeladásra tova siethessünk. Majd mind beszögezve való
nak már az álgyuk, midőn hirtelen puskalövéssel kö
szönte bennünket az ellenség; a’ pattautyústiszt lelöve- 
ték, én térdemben sebesittetém-meg. Epen O b r i e n  mel
lett esém-le, ki lelövetett tiszttársunk’ kezéből gyorsan 
kiragadó a’ kalapácsot ’s az álgyukat mindegyig beszö
gezte. E‘ perezben hallára a’ franczia katonák’ előnyo
mulását „Csak bátran vitéz kadétom!— bátran !“— szóla 
hozzám O b r i e n  ’s hátára emelt. De alig ért-ki a’bat
tériából , két katona ruhája’ gallérját izmos karokkal 
megragadván, vele együtt engem is visszavouczolt. Az 
ellenség mindinkább előre nyomult ’s az élénk tüzelést 
sokáig folytatta. Kisérőhajónk (Cutter) azalatt a’ többit 
elérte , 's előlálló nagyobb hajóink golyókkal, kartácsok
kal felelgetének vissza. A’ fraueziák kénytelenek vol
tak az álgyutelepbe hátravonului, hóimét miuden ügyes
séggel lövöldözék embereinket, inig többi hajónk is meg- 
népesítteték, azok pedig, mellyek üresen maradtak, tűz
nek lőnek martalékivá. —

O b r i e n ,  ki mindeddig hátán czipelt, a’ batté
riába csendesen letett ’s igy szóla hozzám: ,Péter, 
kedves ifjú társam, ha otaímam alatt leletéi, hegyen 
völgyön keresztül mindenütt hátamon hordoztalak vol
na , — most midőn ez átkozott francziák’ kezébe jutánk , 
hordjanak ők, ha akarnak; mindenkinek legyen a’ 
magáéra gondja, ügy é Peter ?‘ — „Ha életben 
meg akarnak tartani, fáradozzanak ők körültem; de 
ha ezt nem tennék, kész lenne Ön engem elhagyni?'4

,Téged, Péter, elhagyni? — ha csak rajtam áll, 
nem , sohasem. De ne gondold , hogy itt magunkra hagy - 
jauak.‘

Midőn már hajóink jó távolságra feküdtek, meg
szűnt a’ tüzelés. A főtiszt közelebb ment Ob r i e n -  
höz ’s éles szemeket vetve rá, kerde tőle: ha tiszt- 
é ?  mire O b r i e n  igenlő főhajtással felelt, azu
tán ujjal mutatva rám , felőlem is szinte azt tudakoza , 
’s hasonló választ kapott.— A főtiszt a battériában tar- 
talékserget hagyott hatra s Cettebe készült visszamen
ni. En minthogy lábaimon nem allhatek, három puskára 
fektetve vitetem; Ob r í e n mindenütt mellettem haladt. 
A’ franczia katonák, mondhatom, igen emberségesen bán
tak velem , felső ruháikat sebes lábom alá terítgeték. 
Másfél órai menet után, melly nekem,öt-napi hoszszu 
útnak tetszett, Cettébe megérkezénk. En a’ főtiszt’ ha
zához vitetém, ki útközben többször szánakozva tekint
hetett reám , ’s gyakran mondá: »Szegény gyermek. 
Ott mihelyt ágyba fektetének, mély ájalásba estem , s 
csak midőn magamhoz jövék, vettem észre, hogy egy 
orvos sebemet bekötözte. Ob r i e n  mellettem ült, a tiszt 
’s a’ sebész oldalvást állának, egy tizenkét evesgjeu- 

lányka pedig párnáimra támaszkodek, s cseszelge
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nyojfa kezembe. Angyalnak ke'pzelém a’ kellemes leányt 
’s kissé feléje fordultam, hogy jobban kivehessen! nyá
jas arczvonalmit. Átvevém a’ nyújtott csészét, de alig 
értetém szájamhoz, midőn egy isméretlen lépett a’ szo
bába , kivel a’ tiszt francziául kezde beszélnie— „Mit 
akarnak ezek velünk?“ kérdem O brien-tő l.  ,Hallgass
— felelt lassú hangon , felém hajolva — értek mindent,
a’ mit beszélnek.4-------Rövid idő múlva mind eitávo-
zának , O b r i e n  ’s a’ leányka maradtak csak benn. Egy 
óra múlva a’ tiszt az orvossal együtt visszajött. Amaz 
francziául szólitá meg O b r i e n t ,  ki, hogy beszédét 
nem érti, némi jelekkel értésére adá. — „Miért nem fe
lelt neki — szólék O b r i e n h ö z — ha tud francziául.“ 
,Hogy nyíltabban szóljanak, ügyet sem vetve reánk — 
’s mi megtudhassuk, mit beszélnek rólunk. Ha egy bank- 
nóta van zsebemben— mond tovább — meg kell—é azt 
mindennek mutatnom , kivel csak találkozom ?‘ — „Igaz, 
hegy nem. I)e erről szót se többé, Ön’ kiváuata sze
rint.“ Mig egymás közt illy szókat váltáuak, a tiszt foly
tonos beszélgetésbe látszék ereszkedni a’ sebészszel; 
ollykorollykor azonban gyanús tekintetet vete reánk. 
Most más két ember lépett-be hozzáuk. Egyik törede
zett angol nyelven jelenté , hogy tolmács. Kérdezé ne
vünket , tisztiranguukat; a’ másik tiistiut füljegyzé, 
a’ mit mondánk. E’ rövid szabályszerű vallatás után ki- 
menének mindketten; a’ tiszt velünk maradt ’s nagyál- 
mélatunkra igy szóla hozzánk tisztán angolul: ,„Uraim! 
én Önök’ részire kinyertem a’ kormánytól, hogy a’ meg
sebesített ifjutiszt’ fölgyógyultaig házamnál maradhas
sanak. Most O b r i e n  urnák becsületszavát kérem az 
iránt, hogy titkos elszökést nem merészlend. Egyezik- 
é ebben Ön, vagy nem?“4 — Ob r i e n  álmélkodva: 
„Hát! ezredes ur beszél angolul? — Miért e’ rejtély
kedés ? Ön ekép legcsekélyebb titkainkat is kihallga- 
tá“ — „,’S Ön inondá nekem , hogy ért francziául.“4 
„Ördög! pokol!! igy enmagam ejtém magamat tőrbe. 
Fogadom, Önirlandifi“ — „,Irlandi családból származ
tam ugyan — felelt az ezredes; — Ob r i e n  nekem 
is nevem. Itt ez országban nevelkedőm; a’ végzet nem 
engedte ,- hogy honomnak szolgáljak; azonban szüléim’ 
vallását mindeddig megtartám. — Már majd egészen 
francziává levék — folytata beszédét az ezredes — ha
zámon túl csak az egy nyelvet, mellyre anyám tanított 
’s azon vonzalmat birom, mit az angolok iránt több Íz
ben kimutatni ügyekeztem; de térjünk a’ kérdésre : Akar
ja Ön O b r i e n  ur szavát adui?“4 — „Szava ’s kéza
dása egy angolnak — mond O b r i e n ,  ki azalatt ke
zét nyújtá az ezredesnek— elég biztosság. Iligyje Ön, 
a’ kis Pétert semmi módon el nem hagynám.“ — ,„Eiég
— válaszolt az ezredes — mindent megteszek Önök’ 
jólétéért, a’ mit csak tehetek. Ha Ön Obrien ur, ifjú 
barátja’ ágya mellett megunja az őrizetet, leányom kész 
helyettese leend. Reményiem, Marryat ur gondos ápo
lónőre találand benne.“ Ezután az ezredes jelenté Obrieu- 
nak , hogy az asztalnál várakoznak r e á ; nekem eltá- 
voztakor kezét uyujtá , leányát pedig előszólitván , kér
te , maradjon velem. Megismerém a’ leánykát, kit egy
szer már ágyam mellett láthaték. — ,„Czelestíne! — 
szólt hozzá atyja — annyit már értesz angolul, hogy 
megtudhasd, mit fog ezen ur kérni tőled ; kezdj varró
munkádhoz, hogy, ha majd aludni fog, legyen mivel 
bíbelődnöd.“4

Cölestina erre kiment a’ szobából, de csakha
mar visszajőve varrómunkájával. Ágyam mellé ült, 
’s mi ketten magunkra maradtunk. Kötni kezde, ’sínig 
szemeit munkájára függeszté, cnyimek rajta csügo-ének. 
Igazán szép volt; sötét gesztenyehajfürtök, nagy sze
mek, szépen jelelt szemöldök kellemmel ékesiték ő t , de 
én nem annyira külső vonalmait, mint inkább azon gyön

géd kifejezése'! arczának csudálám, mellyből annyi sze
lídség , jóság ’s szemérem tündöklött. Ha beszélt, mo
solygott is egyszersmind, ’s fogai két sor-gyöngyhöz 
hasonltának. — Majd fölvető ram szemeit ’s kérdő: 
,Nem kíván Ön valamit? nem szomjazik? Én igen ke
veset beszélek angolai.4 — „Köszönöm , nincs semmire 
szükségem , csak kissé alunni szeretnék.44 — Erre föl
kelt , leeresztő az ágyfüggönyt, hogy alatta kedvemre 
alhassam ; de nem jőve szememre álom, mert a’ visz- 
szaemlékezet változékony történeteimre igen elfoglal» 
lelkemet. Családomra gondolák ’s a’ bánatra , mellyet 
annak e’ véletlen esemény’hallomása szerzett. — Apró
ságokat nem hordok-eló, mellyek tizennégy napi bete
geskedésem alatt velem történtek. Czelestine ritkán ha- 
gyott-el. Miután visszanyerém egészségem , gondolni le
het, hogy egymáshoz sokkal bizodalmasbak levélik ; köl
csönösen tauítgatók egymást angol ’s franczia nyelvre. 
Két hónap múlva egé-szen felidültem , de az ezredes nem 
akart még átadni a’ kormányzónak. Napokon által tehát 
pamlagou ülve töltém az időt, csak estenkint leheíe Cze- 
lesztiuével sétálgatnom. Utolsó tiz napomat, mellyeket 
ott tölték, életem’ legboldogabb napjai közé számítha
tom. — Fregátunk’ kormányzójától követ érkezék hoz
záuk, ki életbeulétünket akará megtudni; ’s vagyonún
kat kétszáz dollárral kezünkhöz adá. Három hónap’ el
telte után orvosom’ tau^cslata’ ellenére is tovább menni 
kényszeríttetém. Parancs érkezett, miszerint két nap 
múlva Toulonba’s onnét több fogolylyal az ország’bel- 
részébe távulabb hajtatunk. Elválásunk érzékeuy volt. 
Czelestiue fogadá, hogy, mihelyt alkalmat nyer, írni 
fog nekem; én viszont válaszomat ígértem. Az ezredes 
melegen szoritá-meg kezünket. O b r i e n  köszönő szí
vességét ’s ezzel két katonától kísértetve útnak iudu- 
láuk. —

Másnap este elérők Toulont. Kísérőink egy ko
mor tisztnek adának által, ki tüstiut meghagyá, hogy 
a’ fegyverház melletti loghelyre vitessünk. A’ kisérő 
katonák azonnal eltávozának ’s mi a’ fogház felé ve- 
zettetéuk. — ,Ugy látom , Óbrieu! — itt minden örömtől 
búcsút kell vennünk.4 — „Az igaz — mond ő — de a’ 
remény nálunk marad , ’s módot kell a’ szabadulhatásra 
keresnünk. — De keveset most erről.“  — Nehány perez 
múlva rendeltetésünk’ helyét elértük. — Meguyittatáuak 
előttünk az ajtók, mcllyekcube kelle mennünk, ’s erő
sen ránk zárattak. Midőn szemünk megszokta a’setét- 
ségfct, észrevevök, hogy mintegy 30 angol matróz’ tár
saságába jutánk. Leülénk pogyászunkra ’s mindketten 
mély és szomorú gondolatokba sülyedéuk. Keserves éj
szakánk volt. Viranatkor fölnyiták a’ zárt ajtókat, ’spa- 
rancsolák , menjünk a’ vár’ udvarára. Itt két rendbe ál
lítanak bennünket; egy dobos volt vezetőnk ’s nagy 
nép'ömegtől kisértetve hagyók-el a’ várost. Este Cu- 
jesbe értünk, hol éjszakára egy régi lyukacsos-fedelű 
templomba záratánk. Másnap reggel a’ piaczra veze- 
tének bennünket, hol kisérőcsapat rendelteték mel
lénk. Az ittlevő tisztek közt egy kapitányt, kit Ob r i e n  
ezredesnél több ízben láttam , megismerek, ’s bátor vol
tam megszólitni. Ő is egyszerre ránk ismert, ’s nem 
győzött csodálkozni illy megváltozott állapotunkon. 
Mindjárt szólott mellettünk a’ várőruagy előtt, ki becsü
letszavunkra minden lehető szabadságot engedett. I»* 
nét Montpeliierbe menetelünkig a’ vezető tisztek kitűnő 
szivességjöket mutaták hozzánk. Moutpellicrbeu még 
szabadabbak levéuk , kíséret nélkül mehettünk akárho- 
v a , ebédre a’ table d’höte-ba jártunk, ’s estenkint a’ 
színházat is meglátogattuk. Innét küldék Cettebe az ez
redeshez levelet hozzá mellékelvén Czelestiuéhöz Irt 
czéduláinat is. Kevés nap múlva ezután vevém Cselen- 
tiue’ angol nyelven irt válaszát. Qrolyiatása köc}
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Thierry ilyoston,
A ’ mait idők irauti előitéletek’ tömege még most 

sem csekély; tagadhatlan azonban , hogy ot t , hol ina- 
gasb műveltség a’lélek-szorongató formákat s balvéle- 
méuyeket gyéríti; hol törvényhozás- és igazgatásban, 
képviseleti rendszer és szabad sajtó által nyert értel- 
inesség létezik: ott a’ szem a’ multszázadokba is tisz
tábban képes pillantani; mert a’nemzeti élet általok leg
inkább nyilatkozik, és csak az, ki korának irányait fel
fogja ’s élő ideákért é l , láthat saját valóságos színük
ben mait időket, mellyek a’ mostani iníézvéuyek’ ’s di
vatozó eszmék bölcsője leven, korunkkal szoros ösz- 
szeköttetésben vannak. Ezt eléggé bizonyítja az uj fran- 
czia törtéueti literatura ; figyelemre méltó egyszersmind, 
hogy a’ történetek iránti érdek a’ frauczia nép’ alosz
tályában is felébredett. Minden jobbféle történeti rauuka 
egymásután több kiadásnak örvend, ’s a' resume-ék éven- 
kint roppantszámu vevőre találnak.

T h i e r r y  Á g o s t o n ,  egyike azoknak, kik a’ 
tettdolgok’ szellemét felfogván ’s a’ nemzedékről nem
zedékre szállt törtéueti hazugságokat felfedezvén , 
általa a’ történetírásnak uj utat tőrének. Fömuukája: 
„ A n g o l o r s z á g ’ u o r m a n d o k  á l t a l i  meg-  
h ó d o l t a t á s á n a k  t ö r t é n e t e  i.“ E’ munka ural
kodó eszméje a' nemzetek’ ellentéte; ’s valóban uj 
Európa’ lé ele, megliódoltatásokou alapulván, nemzetek’ 
ellentéte, történetei nagy részének forrása; ’s mikép 
a’ Y o r k  és L a n c as te r -házak közötti harczokat: 
agy a’ frauczia zendület ’s úrbéri rendszerünk’ gyöke
rét benne kell keresni. De Thierry minden történeti tü
neményt ebből akarván kifejteni, ’s megfeiejtkezvén a’ 
nemzeti élet’más factorairól, e tekintetben mértéken túl 
megyen ; mindazáltal övé marad az érdem , hogy a z t , 
mielőtt valaki csak sejtette volna is , tiszta tanná ké
pezte. Az említett munka Angolorszag- régi lakosinak 
viszontagságit ’s meghódítójokkali viszonyait, míg egy 
nemzetté össze nem forradtak , adja elő. A’ szász jám
bor, munkás ’s többnyire szabad emberekből álló nép 
vala; polgári társaságában jobb rend létezeti , mint más 
egykorú nemzetekéiben, ’s városait már pompás templo
mok ékesítek ; de hijáuyzott az erő e’ szilaj árkint meg
rohanó éjszaki vad rokonok' visszaü/ésére ; mert bár
ha a’ poig búsult ember’ értelmessége a’ vad erőt min
dig legyőzi, az átmeneti helyzetben, midőn a' vad eró 
eltűnt, ’s az azt pótolandó szerek még hijányzanak, a’ 
vad rabló elsőséget nyereud. Egy tájnak dánok általi el
foglalását a’ győzelem’ minden borzasztósága követé ; 
eilenállaui nem bírván. Angolhou, ezek’ ismétléseinek 
szüueíüdkül ki,vala téve, igy tehát a' szász nemzeti
ség, ép eredetiségében , neu» tarthatá fen magát. Uj e- 
ei’őuek keile kívülről jönni, ’s azt a' normaadók hozák. 
— Angolhou mostani á/lapotja , még szebb jövendője, 
’s világ’ sorsára eddig volt ’s tovább is leendő befolyá
sa a’ uormandok általi meghódoltatás’szüleménye. — A’ 
normandi uralkodás idézte elő Angolhou’ viszonyait a’ 
szárazfölddel ; mert a’ népek a’’sötét középkorban leg
inkább csak háborúk által közlekedtek.. Ezen uralkodás 
nélkül Angolhon , fekvésénél fogvást az európai száraz
földiül elkülöuözve, magára szorított Chinává változott 
volna, kényszerülve magának saját civilisatiót terem
teni ; — olly munkát, mellyhez a’ szárazföldön annyi 
nemzet járulhatott Milly egyoldalú ’s hijányos maradt

volna e télé szász civilisatio ! — Igaz ugyan ho°*y Vil
mos és társai mindent elkövettek a’ szászokon , mi tes
tet s lelket fájdalommal tölthet e l , de erre a’ szomorú 
szükség kényszerűé őket, s az eredmények igazolhat
nák talán e’tetteket is. A’ plantagenettok alatt a’dolgok 
más fordulatot vöuek. Uralkodásuk alatt az átköltözött 
francziák a’ normaadókra nézve ellenséges helyzetben 
álltának, és ezen, a’ hűbéri normám! urakat fenyitő , 
veszélyek közelítteték őket a’ szász-néptömeghez , ’s e’ 
lépés’ resultatuma lön a’ m a g n a  c h a r t a ,  v. is a’ 
hűbéri birtokosak’ sorsát biztositó oklevél, a’ nép’ létén 
koráusem könnyítendő ; mindazáltal az első lépés a’két 
ellenséges nemzet’ egymáshoz közelitéséhöz meg vala 
léve. —

A’ kérdéses munka’ Iegerdekesb czikkjei’ egyike 
a’ Decket Tamás ’s lid. Henrik köztti viszálkodások’ 
hévvel adott leírása. Mi ezen vitákat szüle ’s élesztő, 
az nem papi, hanem nemzeti érdek vala. Ezen állítás’ 
erösítvényeül az egykorú krónikákban elég tanulságot 
találhatni. Becketuek , az azonkori egyházfinak, Romá
ban tanult diplomatái ügyessége elfelejtető a : király- 
lyal, midőn az angol egyház’ főméltóságával felruházta 
(minden világi ’s egyházi méltóságban csak idegeneket 
szokván részeszíleui) , hogy ő a’ sinylő nemzet’magza» 
t a , ’s azt ótalma alá vehetné. Az egész történet’ lefo
lyása világos példa: a’ papok által egykor gyakorlott 
hatalom' szükségéről’s jótékonyságáról. De ha a’ szük
ség — e’ minden dolog' léteiének alapja — elmúlik , 
a’ dolognak is el keli enyésznie. A’ II. Ilichárd alatt 
kiütött zendület a’ szász nemzetiség’ öntudatának végső 
felsohajtása. Frauczia háborúk ’s belviharok a’ törzsö- 
kös aristokratiát kipusztitván erős monarchiát alapjá
nak ’s a’ meghódoltatás’ véres nyomait eltörlek. így 
14S5ben, midőn a’ gallus-szánnazatn VIId. Heurik ki
rályi méltóságra jutott, csak egy nemzetet látunk. Ves
sünk most T h i e r r y-uek a’ frauczia történetekrül szoló 
leveleire is egy pillanatot. Előrebocsátván a’ frauczia 
történetek’ régibb íróinak tévedéseit, T h i e r r y ,  eldő- 
dei’ , azaz a’ néptömeg’ históriáját napvilágra hozni tö
rekszik , ’s valóban láttatja is velünk, milly merész
séggel ’s tűzzel vítiak a’ laon-i, seut-i, rheims-i küz- 
ség’ (communes) egyszerű polgárai, szabadságjokeit. 
— T h i e r r y  e’ két munkának élte'legszebb 10 évét 
szentelő. ü  legyőzhetleu szükséget érze , azt , mi elmé
jét ’s szivét fölhevítő, az igazság’ ’s tudomány éule- 
kében a’ világ’ színére hozni. Ez neki roppant munká
ba ’s fáradságba került, de épen ez volt egyszersmind 
legnagyobb gyönyöre. Muukaji vegre be valáuak fejez
ve , ’s érdemük elismerve. ÍNeve elhuesült, de szenivi- 
lága naponkint gyengült, inig a napfény7 tőle egészen 
elveszett. „így tehát van a’történeteknek is Homerja‘* 
E°-y nemesleíkü nő gondossága, lelkének belsővilága, 
’s tudományos hatásának eszmélete szolgainak nckije- 
leuleg kárpótlékul az elvesztett javakéit!

Trefori Ágoston*.

IDunczi yozhajázás-
(Uége.)

Mintha a’ nagy világkormány’ fenséges akaiatjao 
volna , hogy a’ legtávolabb országok’ lakosai szakai at- 
lan közlekedés által ujult érintkezésben tartassanak, s 
egymáshoz közeledjenek, ’s épen azért Ázsia egvvu;
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Iabb részei, a’ messzefekvő Hindostan, a' még alább- 
fekvő fúszerszigetek, végre legvégső szélén fekvő Chi
na’ termékei azok, mellyek mint nélkülözhetlen élet
szükségek Európát fáradatlan erőködésre szólitgatják 
Ázsiába. Már a’ romai világ is aggodalmas érzéssel lát
ta , nemes érczei’milly roppant summáját (szokott föl
vétel szerint 440,000 f. st.) nyelik el évenkint e’ be
cses életszükségekért hátulsó Ázsia’tartományai, ’s majd 
alig hihető azon mozgalom, mellyet Európának a’ke- 
letindiai termények utáni elnyomhatlan sóvárgása min
den irányban maga után vont. Elég e' részben megje
gyezni, hogy a’keletindiai becses termékek’ (fűszerek, 
drágakövek, finom gyapot-kelmék’ 's a’ t.) igen nagy ré
sze egy utón a’ persa tengeröblön, azután Euphrát-’s 
Tigrisen fölfelé, Diarbekir-en keresztül, más utón pedig 
bel-karavan-utakon Herat-’s Balkh, azután Taurison 
át a’ feketetenger’ pártjáig, névszeriiit Trapezuntigjő
ve ; ’s hogy e’ tárgyakat olcsóbban kaphatá innen az o- 
lasa kalmár , mint a’ sokkal egyenesb ’s rövidebb utón, 
Aegyp’uson v. Syrian át; mert először kevesebb kézen 
fordultak meg az áruk ’s e’ miatt olcsóbban vásárolha
tó, ’s mivel másodszor kikerülő az akkori aegy ptusi sul- 
fánok’ kincstárába fizetett nagy vámot; — ez okbul lát
juk , kivált Olaszországban, gyakran megújulni múlt 
századokban azon javaslatot, hogy az egész keletindiai 
világkereskedés Euphrát’ hosszában a’ fekete tenger’ 
partjaihoz vezettessék. ’S valamint egy részről Hindos- 
tan e’ tenger’déli partjaira szállító küldeményeit, más
részről sok, olasz kereskedő által egyes napi járóföldek
re : már a’ 14d. század’ első felében pontosan kimért 
karaván-ut chinai árukkal (selyemkelmékkel, rhabar- 
barával ’s a' t.) vezetett e’ tenger' éjszaki partvidékire. 
Krimi Soldaiáböl indult-ki az európai becserélt termé
kek’ viszfuvarja Tanán Don’ torkolatánál— 's Astrakánon 
— Volga torkolatánál — keresztül Urgeuczbe, Oxus 
folyamnál (a’ka-^pi tenger’s Aralto közt a’ mai Chiwán 
át) egy városba, melly akkor kereskedési szerződés- 
kötésre igen kedvezőnek rajzoltaték; honnan 35 nap 
múlva Otrar városába a’ Sirr folyamnál, hol a’ teher
hordó tevéket szamarak válták-fel; innen 45 nap alatt 
Armalekóba (Almaleg) Turkestanban; innen 70 nap 
alatt már chinai határba, Kamekuba (Chamec-Tscheu), 
innen 50 nap alatt Hoanghóhoz, China’ óriás folyamá
hoz , Kassai (Kissen) városába — hol papirospénz már 
akkor ezüst becsben keringett , — ’s innen 30 nap alatt 
Pekingbe lehete jutni. A’ mélyen fekvő ííindostan , a’ 
molukkok’ ’s kelet’ legszélsőbbb birodalma, China, sza
kadatlan élénk karavan-utak által szoros kapcsolatba 
hozatván a’ fekete tengeri révekkel,, egy nagyszerű köz
lekedés’ lánczával, melly atövezi Ázsia’ óriástestét’s e’ 
beltenger’ egyes városiban leli feloldását — nem ez é 
azon titkos varázserő, melly e’ táj fölött nyugszik, ama’ 
(a-izman, melly erőszakosan húzza ide a’ kereskedőt’s 
fényes sükerrel koronázza munkásságát ? A’ dunai gőz- 
hajózás kivánhat-é szélesb ’s gazdagabb alapot?

Az e’ táji kereskedés’ egész fontosságának képét 
fejezze bé a’ történeti lettdolgok’ további folyama. Fá- 
radhatlanul volt elfoglalva Genua a’ feketetengeren ke
reskedés’ hasznai' kiürítésével; de , bárha alárendelt fo
kon, mert régibbek valának Genua’ összeköttetései ’s 
gyarmatai, mellette áll mindenhol Velencze, fáradság- 
gel küzdve éber, hatalmas, irigy vágytársa ellen; ek
kor Dandolo Henrik , hires velenczei vak dogé, fiatal
kori erővel teljes bajnok, olly korban, mellybcu gyer
mekké lesznek az őszek , keresztesek’ hadával megje
lenik Konstantinápoly előtt ’s I204ben ostrommal be
veszi azt. Vitéz szövetségei segélyével fényes túlnyo-

móságot ad a1 velenczei fegyvernek, az archipelagus 
Velencze tulajdona, alá rendelt rangjáról egy csapással 
parancsoló hatalomfokra lép a’ fekete tengeren ’s az 
e’hez közeledés kizáró hatalmában vau. Méltán mond
hatni: Dandolo régi személyes méltánytalanságot bő
széit meg Konstautinápolyon; a’ bizanczi udvar régó
ta volt megíorlaudó a’ kereszteseken elkövetett némi 
titkos árulás miatt; nemes nagylelkűség’ eltökélése le
hetett, végre a’ fegyveres beavatkozás ’s annak einem 
tűrése, hogy egy fejdelem védtelen essék áldozatul 
dicsvágyó körzete’ árulási foudorkodásinak ; — de mind
ez , vegyük bár legnagyobb kiterjedésben, változtatha- 
tott-é legkevesbbet is a’ kormányértő merész dogé’ cse
lekvésmódjában , ha csupán Velencze’ hasznát tartá is 
szemeiéit ? Igaz , hogy tette veszélyes példát adott, 
mert Konstantiuápolyuak eddig győzhetlen falai, min
den barbársereg’ ijedelme, ostrommal foglaltattak-el, 
a1 római világbirodalom’ fővárosát, mellyuek nevéhez 
a' hajdani rémületesség' varázsa folyvást tapadva volt, az 
ellenséges had bátor magrohanással győzé-meg; de nem 
ronthatjuic-el büntetlenül az emberek’ ’s nemzetek' nagy- 
ságruli képzelmöket, ’s így történt, hogy Konstantinápoly, 
bevétele’ pillanatától, megszűnt gát lenni a’ barbá
rok’ előnyomuló csordái ellen ’s kétszer kellett megtö
retni a’ viharnak nemes Vindobona’ falain, hogy ment
iek maradjanak Németország’ vidékei a’ pusztítástól, 
melly ellen utóbb Velenczének is bajjal kelle küzdeni; 
pillanatra azonban fényes siker vívaték-ki.— A’szörnyen 
meglepetett, ’s legbeusőbb életmuukásságában megbu- 
sított Genua pedig szivelheté e nyugodtan mély hátra- 
tolaíását ’s folyvást növekedő veszteségit? — E’ kis 
köztársaság’ megtörhetlen dacza 57 évig csak lépten- 
kint hátrál ’s 1 2 6 Iben genuai hajók ’s bölcsen kiszá
molt előkészületek szintolly váratlanul hozák vissza Kon
stantinápoly’ palotájába a’görög császárok’régi (nicaeai) 
házát, mint 1204ben görög trónra ülteté Velencze a' 
frank császárt ’s magához voná ezen uj helyzet’ min
den hasznát; egy éj— és sikerült a’ könnyű megrohanás; 
következett reggel látta már a’ tökéletesen eszközlött 
zendülést, ’s Genuát hajdani helyzete’ hasznainak birto
kában , ’s a’ feketetengereni kereskedés’ kulcsait hatal
mában. ’S milly gyorsan mutatkoznak ennek'küvetkez- 
ményei! Dandolo Jakab még 1264ben nehezen kiví
vott diadalt nyer Trapani mellett a’ genuai hajóhad fö
lött, de Spiuola Miklós alatt már 1294beu az Ajaccio 
melletti nevezetes tengeri ütközetben geuuaiaké a dia
dal, ’s 1298banLambo Doria alatt az ádriai tengeren 
a’ város’ szeme előtt uj győzelmet nyernek a’ Dandolo 
Andrástól vezérlett velenczei hajóhadon. Velencze 85 
gályát, 16,800 foglyot ’s holtat veszt, végromlás’ör
vényéhez van sodratva , ’s mi világos czikket foglal ma
gában a’ következett évi békekötés ? ,,Tizenhárom évig 
egy velenczei hadi-hajó sem evezend Syria’ ’s a’ feke- 
tenger’ partjainál“ Ezek valának t. i. a’ jóiét’ ’s hatalom’ 
féltékenyen őrzött forrásai. Genua remekül oldá-meg 
feladását; de mi sajnos állapotban jelenik-megKonstau- 
tinápoly; két hatalmas, — kereskedési hasznok miatt 
egymásra irigykedő— idegen hatalom köztt csupa lap- 
tává törpülve! Még Konstantinápoly elestekor is , midőn 
I453bau az utolsó Palaeologférfias harezbau a’ benyo
mult törökök ellen véresen, de dicsőén zárta-be a’ ro
mai császárok’sorát, átcsillognak a' fekete tenger’ be
cses vidékeérti kalmáririgykedés’hatásai. Genua remény
ié , hogy az uj vad győző újra ki fogja zárni Velenczét 
mindazon haszonbul, mellyeketaz, a’görög császárok' 
kegyelése alatt, lassankint nyert; ’s míg a’kegyetlen 
bánás Konstantinápoly bevétele után, minden velenczei
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vagyont ’s életet csakugyan tönkre tett, Genua volt 
egyedül az , meily szerződésileg nyert kegyelmet a’ 
durva Ild.Mohammeduél. De már 1474ben KaíFa’feldu- 
latása után, Genua elesett minden reménytől, hogy kor
látlanul ’s kirekesztőleg húzzon hasznokat a'fekete ten
geren ; nem sokára elveszte pcrai ’s galataj miudeu áru- 
rakhelyét ’s keresztyén kalmárlobogó előtt bezáraték 
a’ fekete tenger.

Legtágabb vázlatban ez a’ fekete tengeren kereske
dés’ történeti képe, mellyben féuyes’s jótékony minden, ha 
pulya 's alacsony szenvedély nem rejtezik okosoknak lát
szó számítások mögé ’s durva öuzéskint irányt téveszt 
mindenhol. De a’ dunai ifjú gőzhajózás , meily a’német 
folyam’ habjain déli Ázsia’ partjaihoz és Trapezunthoz 
evez , gazdag örökrészhez , mellyet bántatlanul hagy
tak mait századok, közelít, ’s az Euphrátot mintegy 6 
napjáratuyira a’ dunai partokhoz hozván Ázsia’ pálmái 
hervadatlan-zölden juthatnak Németország’rónáira , mi 
legbékesb , legszerencsésb kilátások’ egész világa.

Ázsia’s Európa,— amaz legóriásibb , ez legkisebb 
világrész — gyakran csudálatos látványt mutatnak ! sok 
helyen alig választják egymástól pontosan megállapított 
határok; ott, hol teuger van közöttük, tetemes kiterje
désben egymás ellenében állva , ’s csak hívogató szige
tek’vidor kara által egymáshoz csatoltatva, ugylátszik, 
örömet találnak kölcsönös idegenkedésben , mintha elvál
tán feuállhatnáuak , mintha elszigetelten a’ szerencse’s 
jólét’ lehető fokára léphetnének! De mit tanítnak tudó- 
sitásink a’ századok’ folytában történtekről ? ,Hogy 
Ázsia ’s Európa csak kölcsönösen alapíthatják meg tel
jes szerencséjüket, mint egy pár veder, mellyek 
mindennemű világi jóval megáldott mélység fölött le
begve, csak nehézségük’ kölcsönös hatása által emel
kedhetnek ’s merülhetnek-el. ’s a’ t. Vegyük egész 
Kis-Ázsíát, Syriát, Mesopotamiát; valljon e’ tartomá
nyok mikor álltak valódi virágzásban , mikor mozgott itt 
ezerféle vidor élet? Nem azon korbau-é , midőn a’ régi 
görögök alatt európai befolyás hatotta-át e’ tájakat ’s eu
rópai műveltség fűzé-össze azokat ? Másrészrül, mi kel
lem’s élvezet, mi fény és pompa, az élet’ mi dúskifej- 
lése az , mellyhez nem Ázsia adná a’ legbecsesb anya
gok’ díszét és sokaságát? Az ázsiávali legélénkebb 
közlekedés’ kora p. o a’ maczedoniai hódítások , kérész- 
tesháboruk alatt, Európára nézve nem volt é hatal
mas virágzás’ kora ? A’ roppant fölcserélésen , Ázsiá
ból Európába 's innen amoda szállításon ’s a’ hajókon, 
mellyek e' czélból fel 's alá eveznek , nem alapul-é most 
is uágyobbrészint Európa’ rnostaui mesterséges társas 
épülete? ’S az idő’ haladtával mint simulnak az utak 
az országok’ legkiterjedőbb közlekedési összekötteté
sihez ! Mit VI. Károly császár’ nagyszerű előrelátása 
Osteudéból törekvők nagy előszeretettel elérni, azt gő
zösökkel minden piilanaiban elérhetni a’ Dunán közvet
lenül Becs’ falai alul. — (Tonvers. Lex. d. Gegcnvv.)

I f  oly táji.

•4’ h a d i  f o g i g  ö l i .

(Folytatás.)
Montpellierbe érkeztünk után tiz nappal nyolez 

kalmárhajós-kapitáuynyal együtt, kik hozzánk csatla
koztak, a’ kormányzóság’ parancsábui Givet-be, az ar- 
dennei departementnek egy megerősített városába kelte 
indulnunk. Három-héti sebes utunk’ történeteit egyenkint 
elbeszélni czéltalannak vélem; a’ tisztek, kik kíséretül 
jövőnek , most jól, majd rosszul bántak velünk. Végre 
négy hónap múlva fogságba-jutásunk után Givet-et el

értük. ,Peter ! — szóla hozzám Ob r i e n ,  miután az 
eiosseget s a  folyót, mellv a" két várost különválaszt
ja ,  sebes tekintettel átkémlé— nem tudom, miért nem 
lehetne karácsonra Angliába mennünk ; még csak kívül
ről láttam a helyet; azt kell tudnunk , belrésze mint áll 
az erősségnek.4 En megvallom, a’vár-körző sánezokat 
’s magas kőfalakat a’mint meglátám, nem merők osz
tozni barátom’ bizodalmában. Egy mellettünk elmenő őr
lovag észrevevé, miről foly közöttünk a’ beszéd, ’s fran- 
cziául megszólítá Obrient: „'S lehetségesnek tartja Ön 
ezt?“ monda.— ,Bátraknak mi sem lehetetlen; a’frau- 
czia sereg bebizonyító,1 felelt Obrien.— „Önnek igaza 
van — válaszolt amaz , nemzete' szokott bókolatával 
hízelegve. — Kívánok sok szerencsét! Ön megérdemli
— de . . . 11 ’Sitt vállat vouíta. — ,Ha az erősség’alap
rajzát megkaphatnám — mond Obrien — örömest meg
adnék érte 5 napoleon-aranyat1 ’s azalatt merően te- 
kintgetett a’ lovagra. — ,,Nem látom okát, miért ne 
lehelne egy fogolytisztnek kikémleni az erősséget. De 
most elég erről“ — monda a’ lovag, ’s hátul maradt.
— Oranegyed sem tölt bele, hogy a’ piaczra értünk, 
honnét a’ parancsnokhoz vezettetéuk-el. Midőn ennek 
háza előtt áliánk, az őrlovag jeltadott Obrienuak’s ez 
5 napoleon-aranyat kivon zsebéből ’s papírba tekerget
ve kezében taríá. Kis idő múlva Obrien mellett elment 
a’ lovag, egy avult selyem-zsebkendőt uyujta kezébe 
’s monda: „itt vau Ön’ kendője.1 — „Köszönöm — fe
lelt Obrien ’s a’ kendőt a’ papírral együtt zsebébe teve.
— Fogja Ö n, egy kis borravaló“ kezébe nyomá a’ 
pénzt; mire a’ lovag hirtelen eltávozék.

Ez szerencsés történet vala. Később ugyan is meg
tudtuk , hogy keméuyen tiltva volt kibocsátani bennün
ket a’ várból. Az összehívó jeladatig (appel) a’kormány
zó’ háza előtt állottunk; nem sokára fogságba vezető
nek bennünket, ’s néhány perez eltűnte után Franczia- 
orszag’ legnagyobb erősségébe záratánk. — Első tekin
tetre, mig kívülről láthatám csak az erősséget, két
kedem szabadulhatásuuk felöl; midőn pedig bevezette- 
ténk, teljes Iciietlennek tartam azt. Csakhamar egy 
udvarra értünk, meily magas kőfalaktól véteték körül; 
jobb oldalán a’ foglyok’ zárhelye- volt; négy, egyeulö 
távulságra kiállított, őrkatona szemeit sohasem fordító
éi rólunk. — „Jól vagyunk — szóla O b r i e n  — épen 
a’ hely’ biztossága fogja elösegélni kiszabadulásunkat. 
De lassan! Itt minden zugolyban vannak fülelők, kik 
értenek ángolul“ Kimutattak számunkra némi szobát, 
hol már hat személy tanyázott ; mielőtt beeresztettünk, 
bőrládánk megvizegáltaték.— „Semmit sem vettek ész
re.“ mond Ob r i e n . — ,Mit1 ? kérdőm. „Azt épen , mire 
legnagyobb szükségünk lesz.“ 's ládájának kettős fene
két (mit én nem tudtam) megmutató. — ,Mi vau benne4? 
kérdőm tovább. — „Később mindent megtudhatsz.11 — 
E’ perezbeu léptek-be fogolytársaink, kik azonban egy 
óranegyed múlva, mihelyt a’ harangot délre megkon- 
díták , kimenének ismét, ’s mi ketten maradtunk. — „Most 
kitárok előtted mindent — nyisd-fel a’ bői ládát.“ Aza
latt vetkőzni kezde; midőn felsőruháit már levető, egy 
hosszú selyemzsinórt láttam derekán körültekergetve. 
, , E ’ zsinórt— szóla hozzám— Montpellierből hoztam, 
de nem képzelheted , mennyit kellett miatta szenved
nem ; azonban erősen feltevém, hogy magunknak utat 
keresünk Anglirba.“ Mostláttam , mitszenvedett ő. Több 
helyen a’ zsinór, meily mintegy GO lábnyi hosszú volt, 
testébe vágódott, ’s midőn felöltözködék, elájult. Hirte
len elzártam a’ zsinórt és segítség után kiálték. De nem 
volt rá szükség: mert csakhamar magához tért, nyug
talan tekintgetett reám; mihelyt pedig a’ kulcsot meg-
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mutatám neki, elévülését jelentette. Ezután több napig 
rosszul érzé magát, ritkán ment-ki szobájából, ez idő 
alatt a’ vár’ rajzát szemlélgeté , mellyet az őrlovag ada 
neki. Egy nap tudakozá tőlem : ,,Péter , tudsz te úszni“?
__ ,Nem ; de mi szükségem is volna rá‘? — „Igen sok —
monda — mert a’Maas folyón kell keresztül mennünk; 
csolnakot pedig nem is kapunk mindjárt, mikor akar
nánk. A’ várat egy oldalrul folyam környezi, ott kevés 
őr van, arra kell utunkat vennünk. A’ második kőfalig 
könnyen haladhatunk, de onnét a' folyóba kell lépnünk, 
’s ha te úszni nem tudsz, valamelly módot kell gondol
nunk, hogy ezélunkat érhessük.“— ,Csakugyan el vagy 
határozva illy merész próbát tenni? én meg nem foghatom, 
négy őr jelenlétében mikép mehetnénk fel azon magas 
kőfalakra.1 — ,,Arról te ne aggódjál; csak azt mondd 
meg, akarsz-e követni“? — .Legnagyobbkészscggel, ha 
társul veszesz magadhoz.‘ — ,,Igazáu mondom, Pé
t e r , nélküled nem nagy kedvvel szökném el. Együttes
tünk rabságba , ha isten úgy akarja , együtt nyerjük 
vissza szabadságunkat. De ezen hónapban még nem me
hetünk, sötét éjszakákra, rósz időre kell várnunk.“ — 
E’ foghely a’ verduni ’s egyéb rabházaktól sokban kü
lönbözött. A’ lakosokkal kevés összeköttetésben voltunk. 
Csak némellyek jöhettek ezek közül hozzánk különne
mű árukat’s nmkészitményeioket eladandók ; kosaraik 
azonban az arra felügyelőktől gondosan kifürkészteté- 
nek. Előtervek nélkül, meiiyeket Obrien magában ki
gondolt ’s teljesitésbe vett, minden próbánk sikeretleu 
maradt volna. Mihelyt ő kiléphetett a’ szobából.j némi 
szükséges dolgok’ megszerzésén igyekezett; először is 
egy csomó fonalat vásárlott, meliyből jő erős kötel&t 
font-össze. „Péter — monda egykor — must csak egy 
esernyőre van még szükségünk.“ ,Esernyőre ! mivégetr? 
„Hogy meg ne fűlj“ — ,Esőben tán csak nem fúlok- 
meg‘ ? — „Esőben nem , de a1 folyóban ; — minélelőbb 
újat végy“ — A’ mint megvevém az esernyőt, bizo
nyos mennyiségű olajat ’s viaszkot forralttól, a' vegyü- 
letet reáöuté ’s igy elkészítve szalmazsákjába rejté-el. 
Vájjon — kérdém — szándékát más valakivel nem akar- 
ná-e közölni? — „Nem — válaszolt — nincs senki, 
kiben bíznunk lehetne.“ Kevés nap múlva ezután két 
levelet kapánk. Atyám pénzt is küldött levelében nekem, 
Obrien egyszer hozzám jött ’s monda: „Az ujhold fel
tűnt. Ila a’ rósz idő, melly bekövetkezett, tartós lesz, 
készen tartsd magad’. Mindent, mire szükségünk lesz , 
kis tarisznyádba raktam-be. Meglehet, a következő 
éjszakát is használandjuk; fckügyél le most, ’s aludd- 
ki magad’ egy hétre; mert ha próbánk elsül, keveset 
fogunk a’jövő éjszakákon alhatui.“ Nyolcz óra volt; le- 
feküvém. Éjféltáján felkülte Obrien, ’s mondá: ölíöz- 
zem-fel ’s mindenütt menjek utána keresztül az udva
ron.. Kimeuék tüstiut; nem vétetve senkitől észre. Sű
rű sötét volt (novemberben} , záporkint szakadt az eső 
’s a’ szél kegyetlenül süvölte.. Alig találhatárn-meg 
Obr i entki  niár dologban volt.— 0 Montpellierken hat 
vasrudat szerzett, mellyekuek egyik vége csavaros, 
másik végére pedig fogattyu volt alkalmazva. Egy illy 
rudat már a’ kövek közé besrófolt, arra felállott, a' má
sodikat három lábbal följebb , chez támaszkodva a’ har
madikat ismét fülebb srófolá ’s igy tovább — olly mód
dal , hogy azok nem egyenes sorban állottak egymás 
felett, hanem oldalvást bizonyos (ávulságra egymástól, 
Midőn mar mind a hat vas rudat besrófolta, belmagas
ságára ért a kőfalnak , ott a’ legfelsőbb rúdra erősen 
megköté á  kötelet ,  Leereszkedék azon ’s a’ négy al

sóbb rudat kicsavará helyükből; a’ kötélén ismét föl
ment ’s a’ kivett srófos rudat följebb helyezé. — Így 
másfél órai fáradalmas munka után a’ kőfal’ tetejére fel
hágott; itt keményen megerösíté legfelsőbb srófját, szo
rosan ráhurkolta a’ kötelet ’s ismét visszabocsátkozék.
— ,No Péter— monda — ha felmegyüuk a’ kőfal’ te
tejére , lehetetlen , hogy az örök — legyen bár macska- 
szernök — meglássanak bennünket. Én mindent fölvi- 
ezek magammal, add ide a' tarisznyát; ha valami törté
nik, siess szobánkba ’s fekügyel le. Mihelyt háromszor 
vagy négyszer megmozdítom a’ kötelet, lehető gyorsa
sággal kapaszkodjál fölfelé.“ Ekkor a’ tarisznyát, a’ 
vas rudakat, esernyőt vállára rakta ’s egész készü
lettel indult-föl. — „Ha engem e’ nagy zajdával megbir 
a’ kötél — monda — biztos lehetsz, hogy alattad sem 
szakad-ketté.“

Néhány perez után megmozdult a’ kötél, ’s készülék 
en is utánameuni. Nagy bajjal juthaték-fel; midőn mára’ 
kőfal’ tetejéhez közel voltam — Obi ien ruhám’ gallérjánál 
fogva húzott-fel; melléje guggolva ültem ott, inig felvouá 
a’ kötelet. — Kegyetlen szél fútt, ’s olly sűrűn esett a’ zá
por , hogy az őrök semmikép sem láthatának bennün
ket. Midőn a’ sánezokon ’s a’ második kőfalon sok mun
kával áthatoltunk, a’ várat körülvevő folyamba kelle bo
csátkoznunk. öbrien fölnyitá az esernyőt, melly a’víz
nek keményen ellenállott; én az ernyőre szorított köte
let erősen tartam kezemben , ’s ezen kötélnél fogva vont 
keresztül a’ mintegy 300 lábuyi széles folyón. Midőn 
kiért velem a’ partra, fáradtan földre terült ’s néhány 
perczig mozdulatlan feküvék ott. — ,.Peter -  szólt végre 
hozzám — hála istennek! nehezebb része próbánknak 
szerencsésen sikerült. Most már nincs egyeb hátra, si
essünk — a’ mint csak lehet— mert két három óra múl
va , gondolom , megvirad.“ —

( Folylalúsu köt.')

I s o h r a t e s z  in té s e  I ^ e tn o n ih o s z h o z ,  l i i p - 
p o n ik o s z '  f i á h o z .  (Folytatás)

A’ mit tanultál, ódd-meg szorgalmas gyakorlás 
által; miket pedig meg nem tanultál, add hozzá 
munkásság által. Mert szintolly rút nem tanulni , ha 
valakijó beszédet hall, mint valamelly jó t, mellyet ba
rátok adtak , megvetni. Szüuóráidat oktatások’ hallga
tásában töltsd e l ; igy t. i. könnyű lesz megtanulnod , 
mit mások felfódöztek. Gondold, hogy sokat megtanulni 
többet ér sok vagyonnál; mert ez hamar elkel, az örök
ké veled marad. A’ szerzett vagyonok közt egyedül a’ 
bölcseség halhatlan. Ne restelj hosszú utat azokhoz 
tenni, kik hasznosnak oktatásával foglalkodtak ; mert 
óiig a’ kalmárok , hogy szerzett kincseiket halmozhassák, 
nagy tengereket bejárnak, rút volna, ha ifjak még szá
raz utat sem állhatuának ki, hogy szellemüket tudo- 
máuyuyal művelhessék. — Erkölcsidet nyájasság ’s 
szavaidat udvariság kisérje. Annak tiszte a’ találkozó
kat megszólítani ’s üdvüzleni; ezé pedig velők illő szót 
váltani. Udvarias mindenek iránt légy, nyájasan csak 
a’ legjobbakkal bánjál : mert igy nem u'iusz mások előtt 
irigynek , mások’ barátja leendesz. Szint azoknál kerüld 
a’ gyakor látogatásokat, ’s a’ sziutazon dolgokrúli hosz- 
szú beszédeket: mert minden dologban meg van az elég.
— Gyakorold magad’ önkéntes munkák által-, hogy az
önkéntleneket is megbirhasd. — T. K.

SzeFfeewÉi Helnteczy. -H ycm tatja Trattuer-üárolyl úri utcza 61»

(Folytat juk.)
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Egy k ét szó
a' „má r  ma r  ő s i  o l á h o k r ó l “ czimü értekezésre,

’s az erre megjelent é s z r e v é t e l e k r e .
{L á sd  «’ Társalkodó 35 ’s 38dik számát.)

Szükségesnek látom előrebocsátani, hogy én az 
említett értekezésnek szerzője nem vagyok , következő
leg nem érzem magam’ felszólíttatva T. ur’ ezen sza
vaival „emelje fel tehát tollát“ mintegy értekezést az 
oláhok’ eredetéről készítendő, annyival inkább nem, mivel 
én P. urnák az oláhok’ eredetét érdeklő állításival teljesen 
megegyezem. Ugyanis kétségkivüli, hogy a’ romaiak 
az általok elfoglalt tartományokba gyarmatlakókat v. 
is agynevezett colouusokat küldöttek, kik az elfoglalt 
helyeken letelepültek; így történt ez Dácziában is, ’s 
ezen letelepültek’ utóéinak a’mostani romáuyokat mél
tán állíthatni.— Egyedül a’ két testvér hazában lako
zó oláh népség’ vallási 's erkölcsi tulajdonát van szán
dékom rajzolni, ’s ezt meggyőződésből, nem pedig va
lami szenvedélytől vagy bosszúvágytól indítva teszem. 
— Igaz, hogy P. u r ,  észrevételeiben leginkább rész
letesen a’mármarosiakról szól; azonban einem mulaszt
ja az egész nemzetet is védeni; erre mintegy kihíva 
bocsátom közre őszinte nyilatkozatomat. —

P. úr így ir észrevételei’ elején: „Mindent felüle
tesen tekinteni, egyoldalulag mindenről szólani, kön- 
nyelmüleg tollat ragadni, az igazat a’ nem igazzal, a’ 
történetet a’ költeménynyel zavarni össze: vonásai közé 
tartozik némelly mostani írónak“ midőn ezt irá l \  u r , 
nem goudolta-meg , hogy e szavaival leginkább önma
gát sújtja, mert Ön nem pártatlan védője a’ kérdéses 
népnek. Nem egyoldalulag ítél ? nem ragadt é köanyel- 
inüleg tollat? a’ többi közt illy kérdésekre fakadva: ,,E’ 
nép’ haladását kívánta hibái’ megmutatásával elösegélni? 
Ha igy, illy eszközökkel kell élni ?“ ezeket ’s ezekhez 
hasonló kérdéseket csak az tehet, ki nemzete’ szere- 
tetétül megvakulva önmagát akarja megcsalni; nincs bo- 
torabb tett, mint halálhozó sebeinket eltagadni az orvos 
előtt, ’s mégis azt kívánni, hogy épek ’s tökéletesen 
egészségesek legyünk; nincs czéljavesztett hasztala
nabb munka, mint az anyagos hibákat felfedezni azon 
iránynyal, hogy orvosoltassanak ; azok előtt pedig, kik
hez orvoslásuk tartoznék , magunkat gyűlöletesekké ten
ni ; ezen elvből a’ rútat is szép szinuel fessük, nehogy 
miumagunk előtt gyűlöletesekké váljunk. — Fáj, az 
igaz, ha hibáinkat valaki őszintén felfedezi, de azért 
rajtok nem segélni, ’s azokat kiirtani nem akarni, ön— 
szeretetben megvakulni, magunknak főleg ártunk , ’s 
kinek sem használunk. — Midőn az oláh nemzet a’lo
pásról , részegességröl, káromkodásról ’s a’ t. erkölcsi hi
bákról vádolíatik , azzal menteni: „nézzük’s tekintsük a’ 
magyar, vagy akármeily nemzet’ póruépét, mennyire 
sülyedez az is , ez is, amaz is, a’ felhozott erkölcsi hibák
ban “ Mentség e ez? kivan e emelve hibáiból? — felel
jen csak P. ur ! — Ki a’ magyart, midőn ezt vallási és er
kölcsi tekintetben feddik, védené , pártolná, az csak ellen
sége , rósz akarója ’s nem magyar hazafi volna; mert 
hanyagságát igazolná, ’s öt abból kiemelni nem töre
kednék.

Csodálom , hogy Ön az oláh nép’ vallásosságáról 
annyira meg van győződve, talánsoha sem járt közöl

tök ? — igaz ugyan, hogy templomát buzgón ’s híven 
gyakorolja, hivebben mint bármelly felekezet, ezt meg
váltja sok derék lelkész. — Böjtöl ’s ezt bármilly— 
esetben megszegni annyi, mint üdvösségét veszíteni ez 
nem kárhozatos; de annyival kárhozatosb lopni, mit ő 
csekélységnek, egyszersmind böjtöléssel, vagy egysze
rű adományával temploma’ számára megengesztelhetni 
vél: hogy ez általáuyosan állítva igy van, számtalan 
napi példa, fájdalom ! erősíti ’s a’ t. ’s a t. Nagy teremtő !
mennyire hátra vagyunk!-------’s a’ t. Hol tehát itta’
vallásosság? Hol a’ vallás’ gyakorlata, mellyhez olly 
híven ragaszkodik? ez a’ practica religio?‘ — ’S ha 
erre tőlem P. ur kérdezné : ,micsoda fogalma vau a’ 
vallásosságról, midőn azt tettekből Ítéli ?l természete
sen azt felelném: valaminta’ gyümölcsfa csakgyümül- 
cséről isméi telhető: úgy tettekből lehet egyedül a’ cselek
vő’ jó vagy rósz elveit következtetni. — Ha tehátva- 
lamelly népnek , az cgészrül általáuyosan szólva, lelkű— 
lete a’ lopás, káromkodás, részegesség ’s a’ t., mégis 
annak vallásosságát feldicsérni, több mint botor te tt , 
több mint önszeretettől megvakultság. — Vannak,nem 
tagadhatom, olly lelkészek, kik örömmel megvallják, 
kilünőleg a’ görög katolikusoknál, híveiknek buzgóság- 
jokat, sőt én magam is tapasztaltam, el sem mulaszt
hatom kilünőleg említeni ’s magasztalni a’Bihar megyé
ben keblezö pocsaji, és létai érdemes lelkész urakat , 
kiknek fáradozásaik buzdítsanak másokat is követésükre. 
Van Szatmár ’s Mármaros megyékben sok illy derék 
lelkész , de általáuyosan szólva : nem áll ezen nép még 
azon tökéletesedés" pontján, hogy öt vallásosnak lehes
sen mondani, — de mindig szem előtt tartsa'Öu, hogy 
én a’ két testvérhaza’ oláhságáról irok. — Anyagos er
kölcsi hibának látom e’ népben a’ tűrhetetlen restséget, 
henye életet; felfogásom szerint ezen anyag, mellyből 
minden más rósz következik: a’ lopás, mert élelmét 
máskép megszerezni elégtelen ; innen a’részegesség , in
nen a’káromkodás ’s a ’t. — Többre nem ügyekszik , csak 
neki annyi máléja(kukoricza-kenyere) legyen, melyei 
mindennapi éhségét elnyomja , azt fűszerezve kevés vö
röshagymával: ez majd egész életmódja e’ számnál 
népnek, melly jobbra nem forduland, inig lelkészei’ lő 
szorgalmok nem lesz, ez elhanyagolt népből azanny-  
ra kárhozatos restséget kiirtani, mind tulajdon munkás 
’s fáradhatatlan példája által, mind beszédei” s tanításai 
jótékony hatásival. — Nem tudom, mi i t a’ hiba; az 
talán , hogy az e’ nép’neveltetéséhez szükséges iskolák 
h jányzauak, — vagy mit én is tapasztaltam, hogy a’ 
szülék gyermekeiket, a' hol iskolák léteznek is , ritkán 
küldik abba ; csak a’ lelkészeket kárhoztatom , kik mi
dőn lehetne, sőt kötelességük lenne híveikben az ügye- 
kezetet előmozdítani, azt nem teljesítik. —

Azonban tekintsünk jobbra is. Midőn írunk , felü
letesek ne legyünk, vagyis egyoldalúak, ámde védel- 
mezésinkbeu részrehajlók sem P. ur ! — Vau e’ nép
ségben j ó  s z í v , melly bár el vau hanyagolva, teljesen 
kifejlődnék mesteri kéz alatt; van jó szándék’s akarat, 
csak szorgalom s fáradhatlau muukásság legyen a nép
nevelők’ szeme előtt; de hogyan ’s mi ellen küzdjenek, 
kik a’ felfödözött sebeket nem mondom orvoslani, sőt 
még elösmérui sem akarják. — Ne gondolja pedig On, 
hogy valami szenvedélytől főleg b o s s z ú v á g y t ó l  yeze- 
rcltetve, ’e nem a’ Haza’szeretetéből, meggyőződés-
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bol, tapasztalásból bocsátom közre e népség rövid raj
zát- illyesmit b o ssz ú v á g y b ó l közre bocsátani emberte
len’ illetlen tett lenne, ’s rósz szivet árulna el. — A’ 
mondottakat szivembe mélyen vésendem be , szándékom 
hazafitársimnak minden alkalomkor kötelességem sze
rint használni. — Honfi,

Ulcihtnud és Mehetned-»/Ili.
Az Al i g .  Z—g’ melléklapja egy igen érdekes és 

figyelemre méltó czikket közöl a’ ,,R e v u e  d e s  d e u x  
M o n d e s ‘‘ czímüfolyóirat’ legújabb füzetéből. A’jelen 
pillanatban , midőn az Eufrat’ partjain a’ sors’ koczkái 
megvetvék , jó lesz e’ csapás egész jelentőségének fel- 
fogíiatása végett, a’ két uralkodónak állását egymáshoz 
’s a’kül hatalmakhoz megvizsgálni, 's hű szemmel kisérni, 
milly befolyást gyakorland személyességjök a’ harcz vi
telére. A’ korszerű czikk’ szerzője A r m a n d  L e -  
f e b v r e ,  kinek az ügyekbe és személyekbe mélyebben 
pillanthatni alkalma volt. Mi elmellözzük i t ta ’ jeles író
nak M e h e m e d  A l i  és M a h m u d  korábbi élet- és 
statusviszonyiról adott ra jzá t , kik , mint sajátszerü re
formerek, a’ mamelukok és jancsárok’ holt tetemei fö
lött ügyekeztek bizodalmukban uj kormányrendszert al
kotni , ’s most, az egyik 7 0 ,  a’ másik 54 éves korá
ban teremtési munkáikat összemérik.

M e h e m e d  A l i ,  mint aegyptusi helytartó, hu
szonkét évig ingadozhatlan híve maradt a’ török portá
nak ; ő a’ nagyur parancsára a’ wehabitákkal hadat foly
tatott ’s őket meggyőzte, Mekka és Medina szent váro
sokat megszabadító; ő a’görög harezban rendes fenyí
tékhez szoktatott sergeit, tengeri hajóhadát, ’sfiótlbra- 
himot, ki maga egy egész hadsereggel fölér , a'szultán 
rendelkezésire bizta, ’s legkisebb jelét sem adta a’bé
kétlenségnek , midőn a’ navarini lángok büszke sorha
jóit elhamvaszták. De a’ Porta’ féltekenysége folyvást 
ébren volt, ’s meg nem szűnt a’ Seraiból rabszolgákat 
küldözni Aegyptusba , kiknek orgyilkaitól Mehemed Alit 
csak nagy lélekébersége és szerencséje mentheté-meg. 
— Az 182Ski török-orosz harezban nyiWányitá először 
Mehemed Ali függetlenségre ezélzó terveit. Innét kö
vessük most Armand Lefebvre' rajzát. „A* Porta — 
úgymond L e f e b v r e  — segélyül kívánta a’ basa’ser
geit és tengeri hajóhadát, hogy Oroszország’ hatalom
árjának ellenállhasson; de az alkirály, különféle ürügy 
és kifogás a la tt , vonakodott e’ parancsot teljesíteni. A’ 
pillanat eljött, mellyben büntetlenül megtagadhatá a’ 
jobbágyi engedelmességet. Mialatt Oroszország a’ sza
bályozott török sergek’ első próbáit megsemmité, az 
alkirály jól rendezett, fiatal, hadsergét teljes épségben 
tartá-meg. A’ pillanat közelgete , mellyben e’ hadsereg’ 
vitéz bátorságát használható ’s a’ Portának törvényeket 
szabhatott a’ helyett hogy attól parancsokat fogadjon- 
el. — 1831dik évben a’ szerencsétlen fellah-k (aegyp- 
tusi pórok} az alkirály’ nyomasztó kormányát nem áll- 
hatván-ki, megfutamodtak ’s Abdullahnak, a’St. Jean- 
acrei basának tartományában kerestek menedéktanyát. 
Mehemed Ali visszakövetelő őket mint alattvalóit. Ab
dullah vonakodott őket kiadni, mondván, hogy az ae- 
gyptusiak nem az alkirály’ alattvalóji, hanem Mahmud 
szultánéi, kinek ő maga is jobbágyi engedelmességgel 
tartozik. — Az alkirály’ ezen követelése már maga nyil- 
ványos pirtütés volt a’ nagyúri hatalom ellen. Midőn ő 
olly embereket, kik csupán kormányzottal valának, alatt
valóinak’s jobbágyinak nevezett, fejdelmi szerepet ját
szott ’s függetlenségét hirdette-ki. A’ pillanat egy orszá
gos csapás’ tételére helyesen volt választva. A’ Porta

csak rosszul fegyverzett, fenyitéktelen, ujoncz serge- 
ke t , vakbátor de ügyetlen tisztek’ vezérlete alatt, ál
líthatott a’ bajuokhirü Ibrahim ’s ennek hadban gyakor
lott tábora ellen. A' Porta zsoldosinak meg kelle győ- 
zetuiök; ’s meg is győzettek. — Ibrahim basának had- 
menete megannyi fényes diadal volt, 1832. jun. 8kán 
bevevő ostrommal St. Jean d’ A cret, juu. 14kén Da- 
maskust; jul. íí és 11 kén a’ Horns és Ilamah melletti 
ütközetekben diadalt aratott, ’s a’ hadi szerencse őt 
Syria’ urává tévé; a’ Bylau melletti nagy csatában győz
vén , elfoglalta a’ taurusi hegyszorosakat; végre a’ Ko- 
niah-melleíti győzedelem (1 8 3 2 ,  dec. 21.) egész Na- 
toliát hatalmába keríté ’s megnyitá neki az utat Kon- 
stantinapolyhoz. E’ háború a' szultánra nézve nem volt 
kevésbbé káros következesü, mint az 1828ki. A’ ha
talmáról eddig uralkodott dicső vélemény egészen el
veszett. Natolia’ lakosai, kik között a’ janicsarismus- 
uak számtalan párthíve volt, a’ török hadsergek’ csata
vesztésit bizonyos megclégűléssel sőt örömmel haliák, 
’s Ibrahimban az isteni harag eszközét íekiníék ’s bosz- 
szulóját azon megaláztatásoknak, miket oroszok!ul a’ fél
hold tapasztalt. Akkor nyilványos volt, hogy Mahmud el
vesztő népei’ bizodalmát, ’s ő maga is talán elveszett vol
na, ha egy idegen hatalmasságnál ótalmat nem nyer, melly 
a’ császári széket ’s tulajdon fejét megmenti. A’ nép egy- 
kedvüleg nézte volna elestét, a’ nélkül, hogy védelmére 
csak meg is mocczanjon. Innét azon aggasztó gond és 
bizonytalanság ama’ szerencsétlen fejdelem’ szívében! 
Azon férfi , ki kevéssel azelőtt még olly törhetlen ma
kacssággal birt, most habozik, ’s nem tudja, mit te
gyen. Először Angliához folyamodik , melly a’ segélyt 
tőle megtagadja; azután Oroszországhoz , ’s a’ t. ’s a ’ t. 
Szégyenelvén később magát, hogy illy hatalomhoz folya
modott segélyért, ismét visszahúzni akarja kérelmét. 
De a’ veszély nő 's közelebb vonói, Ibrahimot csak 
néhány nap járatnyi térköz választja el Scutaritól; a’ 
félelem győz. Ezen ingatagságban és félelemben nem 
ismérhetui többé azon bátor ’s elszánt fejdelemre, ki 
1827dik évi decemberben hatalmas ellenének a’ kez- 
tyüt odavető. Mahmud ez irtózatos krisisből az által 
szabadító ki magát, hogy a’ koniahi és hunkiar- 
sikelessii (1833diki april és júliusban kötött) szer
ződéseket aláírta. Az első által az aegyptusi basára örö
kösen átruházta Syriát; a’ másik által Oroszországnak 
beavatkozási jogot engedett birodalmának belűgyeibe , 
’s a' dardanellákat az orosz politika’ rendelkezései alá 
bocsátá. Mindenütt lealázás és áldozat; itt egyik leg
szebb tartományáról monda-le, amott saját függetlenségét 
adá-el.

Qí'u/ylalása köt.)

%/V h a d i f o g l y o k .
(Folytatás.)

Obrien elővevő pályinkásüvegét, ’s belőle mindket
ten jót hörpentének ; illy helyzetben ugyan több semár
tott volna. Illy biztos előkészületek után a’ vízparton 
tovább menőnk ’s véletlen egy csoport hajóra találtunk, 
mellyek’ egyikéhez csolnak is volt kötözve. Obrien a’ 
vízbe ugrott, elvágta a’ kötelet, ’s a’ csolnakot partra 
voná-ki. Szerencsére hajtólapátok is voltak benne. Be
leültünk hirtelen ’s a’ folyam’ mentiben sietve eveztünk
— míg megviradt. — „Velünk a’ szerencse — monda 
Obrien — most már kiléphetünk, itt az ardeunei erdő.“
— Ezzel partra ugráltunk-ki; a' csolnakot visszata
szítók , hogy higyék, mintha magától szabadult volna- 
el. Ezután az erdő’ sűrűjébe vouuláuk. Még folyvást
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szakadt az eso; én reszkettem, fogaim  vaczogtaka'hi
degtől. Nem tudtuk mikép eloszlatni fázékonyságunkat. 
Egyedüli eszköz, mihez folyamodhatánk, a’ pályinka 
volt. Ismét egv jó kortyot nyeléuk , ’s ezzel magunknak 
száraz falevelekből nyughelyei készítőnk’s álomra bo
csátkozunk. —

Én déltájban ébredék-fel. Obrien , hogy ójon a’ hi
degtől , levelekkel takargatott. A’ természetes meleg 
azonban helyreállott's ruháink megszáradtak. ,i\Ii jó vagy 
te kedves Obrienem4 — szólék. — „Semmi köszönet
— monda— Még sokat kell meggyőznünk , azért ápol
hatlak. Te csak gyenge bimbó vagy mellettem, már 
elvirított rózsa mellett.“ Míg ezt monda, jót hörpentett 
az üvegből, mit azután átnyujta nekem is.— „Most Pé
ter, gyors előlépési kell tennünk, mert a’ körülfekvő 
vidéken bizonyosan mindenütt keresnek bennünket. Sze
rencsénkre az erdő igen nagy, ha még beljebb vergődhe
tünk, úgy üldözőink előbb akadnak egy tőre az asztaghan, 
mint e’ sűrűségben reánk.“ — »Shakespeare, nemde 
ezen erdőről szól egyik darabjában?4 — „Meglehet; de 
mi itt nem színpadon vagyunk. A’ mi köujvben szép, 
nem az mindig valóságban, ügy vevőm észre, hogy 
Íróink az időt nem igen szoktak tekinteibe venni.“ — 
,Engedelmet Obrien — Lear királyban irtózatos idő vau‘
— „Elhiszem ; de hát meilyik király lép-ki palotájából 
illy rút időben.“ — ,Lear, midőn tébolyodott volt.4 — 
„Annak kellett lennie; — különben mi foglyok, kik 
szabadulni akarunk, menthetők vagyunk.“

Szinte 3 óráig mentünk, ’s utunkat a’legsűrűbb bok
rok közt folytattuk. 0. zsebkompaszát gyakrau elővevő, 
hogy irányozhassa magát. Alkonyatkor megállottuuk, fa
levélből ismét fekhelyet galyabítáuk össze , mellyen most 
nyugalmasabban aluvánk, mint mull éjjel. Kenyerünk 
egészen összeázott— de javunkra, mert egy italvizet sem 
kaphatónk sehol. Öt órakor reggel felkölte Obrien , ’s a’ 
mint fölébredék , néhány lépésnyi távolságra égő tüzet 
vevék-észre. — „Sarkunkban a’ philistaeusok— suttogd 
Obrien — Kikémlém őket ’s az őrkatouákra ismerők. 
Míg fölkeltettelek — monda — gondolkoztam milevők le- 
g\üuk ; legjobbnak vélem, másszuuk-fel egy fára, 's vár- 
juk-be, mig elmennek.“ — Az alatt egy sűrű bokor 
mögé rejtezénk, hova közel egy borostyántól köritett 
magas tölgy állott.— ,Jónak vélem én is — mint mou- 
cád. Másszunk-e, vagy várjunk egy kiesig?4 — »Egy 
pillanatig se késsünk; mig reggeliznek, tel kell men
nünk.“ — Obrien nekem, mig a’ galyakba kapaszkodóm, 
lábtó gyanánt szolgált. A’midőn felléptem már, tarisz
nyánkat hirtelen a’ levél közé rejtő, ezután felmászott 
ő is utánam , ’s egy borostyántól takart erős galyra mel
lém guggolt. Majd egy óráig kelle ott ülve maradnunk, 
várva míg megvirad. Már hajnal lőtt — láttuk külön 
utakra térni a' katonákat. Ez jó jel volt; azt hittük már, 
megszabadulhatunk tölök; azonban nem kis nyugtalan
ságunkra látók, hogy egyet magok közül kémül hátra
hagytak , ki mindenfelé tekintgetve felénk közelegve jött. 
A’ fa alatt, mellyen rejtve tartózkodtunk , felhányta a’ 
rakáslevelet, ’s közte a’ tarisznyát is megtalálta. — 
,Aha ! — mondá— itt a’ fészek; a‘ madarak sem mesz- 
sze lehetnek.4 — Erre fölfelé tekintgetett ’s többször 
körüljárta a’ fát, észre nem véve bennünket. Végre en
gem megpillantott ’s parancsoló, hágjak-le. De én meg 
sem mocczanva helyemben , Obrien intésére Várakoztam. 
A’ katona még egyszer megkerülő a’ fát, azután a’galy 
alatt, melly Obrient takarta, megállóit, ’s onnét egye
nesen czélozhatott reám ; már felvoná fegyverét ’s mou- 
dá: Hágjon-le Ön, vagy tüstint lövök.“ — E’ percz- 
ben csattanás hallatszék, ’s én nem tudom, ijedségem-

^?n"e ,va=y °kbul földre esém. Az esés megsiketi- 
te füleim ; a mint felvánczorgék a’ földrül, nagyálmé- 
latomra s örömemre a katona helyett Obrient látám ma
gam mellett, a katonát pedig lélektelen feküdni a’ föl
dön. Obrien t. t. midőn látta, hogy ez rám czéloz fegy
verével , hirtelen ráugrott, a’ megrázás elsüté a’ fegy
vert , Obrien pedig ugrásával majd halálra nyomá a’ 
katonát, kit eltávoztuukkor alig hagyánk már életben.
— „Péter, ez legszerencsésb eset reánk nézve __
monda Obrien, — most bátran tovább folytathatjuk u- 
tunkat, de minden idővesztés nélkül.44 — Mire ökivet- 
közteté ruhájából a’ katonát, ’s levelekkel takargatá-be 
a’ félholtat; saját öltönyét csomóba kötve kezemhez adá 
’s a’ katona’ egyenruhájába öltözködék. E’ hirtelen át
változása különös meglepő látvány volt nekem, moso
lyogva kérdém tőle : mit akar ezzel ? — „Nem látod
— mondá — hogy őrkatona vagyok, ki egy elszökött 
foglyot vezet fogságába vissza.“ —

Ezen szavak után hátraköté kezeimet ’s vállára véve 
a’ fegyvert útnak indított; sietve hagytuk el az erdőt; 0. 
állító: legfölcbb 10 nap múlva már nincs mitől tartanunk. 
Csak éjszaka utaztunk, hogy minden tudakozódást kike
rüljünk; a' vendégházakba, hol mulatánk, nem tudta senki, 
houuét jövünk. Én gyenge ifjoncz-létemre mindenütt, de 
különösen az asszonyoknál, szánakozó részvétre talál
tam , kik egyszer az elszöktetésre szolgálatokat is aján
lották. Ezt én örömmel fogadtam-el, azonban titkon ér
tesítőm Obrient a’ dolog felöl. 0 utánam szándékosan 
Ieskelodött, ’s a’ mint az ablakot kinyitám, hogy rajta 
kilépjek, reám rohant, ruhám’gallérjánál fogva vissza- 
vonczolt, dühösködött, szitkozódott, ’s mondá, hogy a’ 
szöktetés’ iuditójit az igazgatószéknek fogja feladni. 
A’ szegéuy asszonyok’ ijedségét leírni nem lehet, kik, 
mivel jól tudták, hogy ha bejelentetnek, a’büntetést ki 
nem kerülhetik, Obrient 30, 40 napoleon-aranynyal hall
gatásra akarták bírni. De ő makacsul felelt nekik : pénz
ért hütelen nem lesz kötelességéhez, ő a’ foglyot a’ 
legközelebbi őrtiszt’ kezébe adja-át, ’s azután tüstint 
Vliessiugcube fog visszatérni. — ,Nekem ott egy test
vérem lakik , ki a’ vendégiöházat bírja — szóla közben 
a’ fogadósné , — Ön nála kényelmes lakást találand, 
ha levelemben, mellyet Ön átadand neki, szolgálatra 
felszólítom.4 — Obrien ebben megegyezett. A’ fogadós- 
nő. levelét, mielőtt Obrienuek átadó, felolvasó előtte, 
mellybeu rimánykodva kérte testvérét: mindent, mi ere
jében áll, készen tegyen az adóval, ki családját leg
nagyobb szerencsétlenségbe sülyesztheté , mit pedig nem 
tett. Obrien a’ levelet magához vevő, tele töltő ismét 
pályinkás üvegét; kezeim kötéllel összeköte ’s maga 
után vont. Így mentünk Charlesroy és Löwen városo
kon keresztül. De nem messze Mechelntől egy történet 
uj zavarba hoza bennünket. A’ helyret, melly erősség 
volt, ki akarván kerülni, egy a’városon körülvivő gya
logúira tértünk. A’ mint folyvást haladtunk ezen , vé
letlenül az őrlovaggal találkozáuk, kitől Obrien Givet- 
ben a ‘ vár’ rajzát kapta. — ,«)o napotbajtars 1 - szola
Obrienhez — élesen tekintgetve reá — kit visz Ou ?4

„Egy angol gyerkőezöt, ki a’ foghelyröl s z ö k ö t t -  
_T Hounét ?‘ — „Nem akarja megmondani, gon- 

lom Giv é tből.“ ,Givetböl kettő szökött. Alig fogha- 
m-meg, mikép akadhatott Ön nyomába: de bátraknak 
isem lehetetlen.4 — „ügy van — válaszolt Obrien — 
l az egyiket megkaparítám , a’ másik sem lehet mesz- 
e. Jól tenné Ön, ha azt is fürkészné itt valahol. Adieu 
jtárs!“ — ,Én nem távozom Önöktül — kísérőjük 
szék Mechelnig, hol keresztül kell menniük.4 — «»Mi 
la ma estig el nem érünk.“ — ,Addig hat legalább,
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a’ meddig mennek — elkise'rem Önöket. Minden esetre 
segítségemet ajánlanám, ha valahogy a’ másiknak is 
nyomába akadhatnánk, k i , mint hallám , a’ vár’ rajzát 
fortélyosan kerité kezére. — Az erdőben — mond to
vább— egy örkatona holttestét találták-meg, kit hihe
tőleg az elszökött foglyok öltek-meg. Azt kell hinnem: 
hogy egyike a’foglyoknak a’ holt’ egyenruháját ölté ma
gára fel ’s magát katonának adta-ki: minthogy a’holt
test megvolt fosztva ruhájától. — „Péter — megöljük 
ezt is ?“ — kérdé tőlem Obrien — ,En szükségtelen
nek vélem. Tettesd, mintha biznál benne , talán megme- 
nekhetünk tőle.4 —

E’ szókat váltók együtt, mig az őrlovag néhány 
perczig hátul maradt. — Midőn utóiért ismét bennünket, 
megszólitá Obrien : — „Azángol foglyok igen bőkezűek 
volnának; némelly közülök 100 uapoleon-aranyat is 
kész lenne megadni szabadságáért.“ — ,Ugyan ? — 
mutassa Ön e’ summát, én Önöknek szabadmenetet en
gedek egész Francziaországon keresztül.“ — Jól van
— felelt Obrien— az ifjúurnak van kétszáz aranya — 
fele Öné, ha segedelmet szolgáltat.“ — ,Majd meglá
tom4 — válaszolt a’ lovag — ’s ezzel-félbenszakadt köz
tünk a’ beszéd. — Nem sokára ezután Acarchot nevű 
kis faluba értünk, hol együtt a’ fogadóban szálltunk-meg. 
Midőn a’ jelenvolt pórnép’ ujságvágya látásunkon kie
légítve l ön— magunkra hagyatánk. Obrien tudakozá a’ 
lovagtól, mikor adhat bizonyos feleletet? — ,Holnap4
— mondá — Obrien ezután szobát kért a’ fogadósuő- 
t ü l , ki többet mutogatott, de mellyek közzül, Obrien 
egyet sem fogadott-el, mivel mint mondá— nem elég
gé biztosak a’ fogolyra nézve. Az asszony inosolygva: 
mit tarthat Ön ezen gyermektől? — ,,E’ gyermek Gi- 
vetböl szökött-el,“ mond Obrien— ,Az angolok sátán- 
fiák.4 — A’ végső szobát választá-ki Obrien számunkra, 
hova engem előre beküldött, csakhamar követett ő is, 
’s az ajtót záraílan hagyta maga után. Távol egy kis
sé a’ kandallótól, köpönyegébe burkozva feküvénk 
együtt az ágyon. — „Én tartok ezen embertől — mond 
lassú hangon Obrien — szöknünk kell előle. A’ foga
dót könnyen itt hagyhatjuk; visszatérünk a’ merről jö
vőnk, ’s bizonyos távolságra másfelé irányozzuk utun
kat. — Erre Obrien zsebkendőjével a’kulcslyukat beta- 
kará, levető katonaruháját ’s az ágyra olly móddal hely- 
hezé , hogy úgy látszott, mintha benne valaki aludnék. 
Az ámítás valóban tökéletes volt. Azután más bábot ké
szített, ’s háló-sipkáját reá téve ágyamba fektető. — 
„Most megtudjuk, ha lesködik- é utánunk, ez esetben 
arra vár, míg mindketten elalszunk.“ Égni hagyok a ’ 
gyertyát, ’s egy óra múlva hallottunk lépéseket fölfe
lé a’ hágcsókon. Agyunk alá csúsztunk egyszerre. Mint
hogy nyitva találta a’ katona az ajtót, belépett hirtelen, 
megtekintő mind a’ két ágyat’s eltávozott.— Midőn már 
elment — megszólítám Obrient — valljon nem volna-e 
ideje az elszökésnek?— „Éu is épen arrul gondoltam — 
feleié — de jónak látom még várnunk kevéssé, ügy 
hiszem, egy vagy két óra múlva ismét eljövend, most 
még csak tizenegy óra. Az alatt egy csaljátékot aka
rok űzni vele.“ — Beakasztá belülről az ablakot, mit 
azonban nyitva hagyott’s a’bábokat szétbontá az ágyon. 
Egy óra múlva, mint Obrien előre megmondá, jött a’ 
katona. Mi még mindig ágyunk alatt feküdtünk. A’ 
gyertya folyvást égett, hozott ugvau egy másikat is 
kezében. Alig hogy a’ nyitva- levő ablakot ’s a’ rendet
lenséget agyunkon megtekinte , lármát ütött egyszerre

’s kiáltott „Adieu 100 napoleonarany! adieu avance- 
ment !4 — Erre sietve futott-ki a’ szobából, néhány 
perez múlva hallottuk nyílnia’ kaput ’s ötmeuni az ut- 
czára. — „Most már szabadok vagyunk“ — szólamo- 
solygva Obrien — Magára vette katonaruháját ’s egy 
óra múlva jó reggelt kívánva fogadósuéuknak vissza
indultunk az utón , a’ mellyen jövéuk. — Egész éjjel 
mentünk. Viranatkor egy sűrű bokros helyre rejtezénk 
’s estefelé ismét azardennei erdő felé vevők utunkat olly 
czélból, hogy ott tartózkodjunk mindaddig, mig azt hi
szik felölünk , hogy már kiértünk az országból. De nem 
juthatáuk el oda, minthogy sűrűn kezde havazni, ’s ez 
igy tartott négy napig szakadatlanul. —

Sokat szenvedtünk a’ hideg miatt. Szerencsére úti
költség’ híjával nem voltunk. Givetben én atyámtól 50 
napoJeon-arauyat kaptam. Obrien idönkint élelmet hor
dott egy fogadóbul. Keserves éjszakáink voltak — sok
szor hótetejéu aludtunk ; öt vagy hat nappal azután, 
hogy a’ fogadóbul kiszöktünk, egv az országúitól szin
te félmérföldre fekvő bokros helyre vonultunk. Éu ott 
tartózkodám mindig — mialatt Obrien katonaruhájában 
élelem-szerzés végett a’ falukban körüljárt. Míg ő tá
vul volt, éu alkalmas helyet keresgeték a’ sűrűségben, 
melly a' hidegelleu kevés ótalmat nyújtana, s a’ mint olt 
szerlebolygék a’ bokrok között , véletlen két holttestre 
bukkanék — egy férjfi ’s egy leány dermedteu fekvő
nek a’ hóban; hihetőleg megfagytak. Borzadva hagyám- 
el a’ helyet ’s megbeszélem Obrieuuek, midőn vissza
jött; Obrien látni akará őket. Különös öltözetben sza
lagokkal felczifrázva voltak; oldaluk mellett nagy man
kók. Obrien néhány perczig gondolkozva szemlélgeté 
őket. — „Péter ez reánk nézve szerencse — monda 
végre — most már egész országon keresztül vándorol
hatunk, a’ nélkül hogy ez átkozott földet lábainkkal il
lessük.“ — ,Hogy gondolod ezt4? — „Ezek, kikkel 
Montpellier mellett találkozánk, távol hazájokból, az al- 
földrül (Landes) jöttek, hogy itt ez idegen vidéken az 
ujságvágyó közönséget mulattassák. A’ férfi’ ruhája, 
gondolom , nekem jó lesz , e’ még holtan is szép leány
káé pedig úgy fog illeni rád, mintha épen számodra ké
szült volna. Néhányszor próbát teszünk , azután nyilvá- 
nyosan fogjuk mutatni mesteri ügyességünket.“ —

Obrien levoná a’ férjfiról a’ nadrágot ’s mellényt, az
után a’ meztelen holtat hó közé rejté-el. A’ leányt is 
egész Hiedelemmel kivetkeztetők, ’s hasonlag elástuk. 
A* ruhadarabokat ’s mankókat az erdő’ egy másik ré
szébe vittük, hol biztos helyre akadtunk; oda értünk
kor legelőször is éhségünket csilapitók-le. Minthogyéj- 
szaka tovább nem akaráuk menni, fekhelyet készítőnk 
magunknak. A’ hófuvatba lyukat ástunk ’s abba fekü- 
vénk. Kegyetlen idő volt, Obrien egyszerre felugrott 
nyughelyéből ’s mondá: „Péter, te itt nem aíhatol,jöj, 
kövess engem.“ — Már sürüsötét volt. Obrien egy fa
luhoz vitt, ’s ott egy csűrben a’ szalma közé bujtatott. 
— „Fekügyél le, éu őrt állok. Nem akarom, hogy va
laki észrevegyen bennünket.“ — Engedők; ’s csakha
mar mélyen elszunnyadtam. Viranatkor felköltött. 0  vi- 
rasztott egész éjjel, a’ szenvedés’ kifejezése volt ar- 
czán. — ,Obrien, te mint látom rosszul vagy4 szólék 
hozzá. — „Epen nem. De a’ palaczkot kiüritém — ta
lán szerencsétlenségünkre , mit ugyan ismét jóvá fo
gunk tehetni.44

( Vége következik .)
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Legyen gondod, mindennapi szükségedet kipótolni, 
o halandó ! de egyszersmind ne mulaszszad el , 
halliatlan lclkednél fogva, a’jövőkor’ számára 
is hintegetni hasznos magvakat!

Most, midőn nem sokára ránk virad országgyűlé
sünk’ napja , úgy hiszem , mindenkinek, ki legkisebb ré
szecskével bír is a’ törvényhozásban , legszentebb kö
telessége ‘magába szállni’, ’s búcsút adván mellékes te
kinteteknek, szenvedély-sugta tulságoknak, tiszta lé
lekkel fontolóra venni: mit volna kerülni jó , mit kivinni 
óhajtható. E’ meggyőződéstől vezérelve hoztam én is , 
mint t. Pest vármegye’ részérül az országgyűlési uta
sítás’ készítése végett kinevezett küldöttség’ egyik ér- 
demetlen tagja, néhány javaslatot szőnyegre.

“A’ fizetetlen kamatnak kamatja is fizettetnékezen- 
tul”, azaz : “pénz’ dolgában a’ régi rend (?) is meg
maradna a’ régi rendszeretők’ számára, de olly törvény 
is alkottatnék, mclly a’fizetetlen kamatok’ kamatozását 
is parancsolná, hanem egyedül azoknak, kik önként’s 
maguk vetnék magukat az uj törvény’ hatása alá”. — 
Ez volt egyik javaslatom ; ’s hiszem, ha országosan 
elfogadtatnék ’s törvény által fel lenne szentelve, ad
dig is, mig a’ hitelnek valódi alapja rakatnék meg, na
gyon segítne lelkes de szegény hazánkfiáin; mert ha 
olcsón nem is, csakugyan könnyebben ’s nagyobb men
nyiségben juthatnának pénzhez, mint a’ mai napirend’ 
igazságai közt, hol t ö r v é n y e s :  kamatnak kamatját 
nem fizetni; minélfogva sok ‘törvényeseket’ látunk is , 
kik a’ ‘nem-fizetési systema’ dicső pályáján andalog- 
ván’ nagy-eszesen meggazdálkod jak, ha nem is az igaz
ság’ ’s becsület’, de legalább a’ jó h a z a i  törvények’ 
aegise alatt a’ kamatnak kamatját, melly hattal száz
tól kamatot kamatra halmozva tizenkét év’folytában ép
pen olly magasra rúg, mint a’tőke maga. Valóban szép 
találmány! Es javaslatom nemcsak a’ küldöttség, ha
nem a’ tisztelt megye előtt is kedvezést nyert! Adna 
Isten sziutolly szerencsét ott fenn is ,  hol annyi megye, 
annyi város, és még két tábla is áll szemközt, ’s min
denek fölött még a’ fejedelmi kedvezés is mulhatlanul 
szükséges.

Másik javaslatom: egy műegyetemi intézetnek Pes
ten leendő felállítása volt, melly ha másra nem, lega
lább arra csakugyan nagy hasznú lenne, mikép hazánk
ban jó-módu ifjak, a’ nélkül hogy kénytelenek lenné
nek külföldön ütni fel sátorukat, valami mások is le
hetnének, mint jogászok , valami másra is kiképezhetnék 
magokat, mint jogászságra. Ez is el lön fogadva. így, 
ha jól emlékezem , némi más indítványokat is tettem, kü
lönösen a’ pesti magyar színház’ ügyében, mellynek 
sorsa iránt, megvallom, igen aggódom, és azért azt 
óhajtanám, hogy uj tervekbe ne keveredvén a’ már feu- 
állót gyámolítnók ’s tartanék fen, uemzetileg. És ezek is 
elfogadtattak.

Indítványaim’ egyike azonban csak a’ küldöttség
nek nyerte meg többségét, melly azt magáévá is tévé, 
a’ közönség előtt ellenbeu nemcsak hogy— kivéve egyet- 
leu egy lelkes hazafit, kit mindig tisztelve említek — 
szinte senki által nem pártoltatott, de mint hallom — és 
ez határzott el e’ sorok’ közlésére, ’s azért csak most 
*s nem rögtön a’ f. évi april’ 16ik ’s több napjain tartott 
közgyűlés után, mert csak most esett értésemre — a’

kis nemesség közt annyi keserűséget is szült, mikép 
többen, mint hitelesen füleimhez jutott, és nem kétlem 
‘a’ szabad szólás’ legszabadabb szószólói’ rokonkeblü 
körükben ‘ablakon kidobatásomat’ hozók indítványba 
ha efféléket mernék előhozni. És ezért éljen a’ szólás- 
szabadság !

Miután azonban nem szeretném , ha csak egy tag
ja is a’ küldöttségnek e’ sorsban velem osztoznék: va
lamint a’ feunemlített közgyűlésben már nyilván elő
terjesztem , hogy az eszme az enyírn, úgy ma is azt 
nyilatkoztatom, ’s pedig nyomtatva’s legüunepélyeseb- 
ben. Lássa ’s bírálja a’ dolgot az egész hon. Ha nem 
tetszik is ma, tudom, fog tetszeni holnap, ’s később 
időkben, midőn már tán késő is lesz, még köz tapsot is 
nyereud ; mit teljes bizodalommal állítok. Bár sikerülne 
még jókor! mert valóban olly szelíden ’s még is olly 
hathatósan hatna nemzetünk’ újjászületésére, mikép né
mi egyéb csekély javítások’ hozzájárultával, minden in
gadozás nélkül szebb rendre menue át a’ hon ; úgy, hogy 
ha sikerülne, nem bánnám, síromig kitéve lennia’fél- 
reértetés’s rágalom’minden kínjainak ; mert ha ez gyar
ló földi részemet néha egészen lesújtaná i s , jobb ré
szem a’ hazafiui tiszta szándék’ öntudatában vajmi édes 
bérét lelné.

Indítványom, miként azt a'küldöttség magáévá tet
te , így hangzik :

„Alkotmányos országban egyenesen a’ törvényhozás’ 
feladása lévén olly módokrul gondoskodni, mellyek által 
az ország’ lakosainak jobbléte czélirányosan eszközöl
tethetik , a’ küldöttség’ aggodalmát nem kerülhető el a’ 
szegényebb sorsú nemességnek jelen állapotja. Ugyanis 
nem tagadhatni, hogy honfitársaink’ ezen olly nagy fi
gyelemre méltó része , ingatlan birtokának mindinkább- 
’s végnélküli elszabdalása által mármár a’ városi pol
gárság’, sőt pórság’ sorsánál mélyebbre sülyedez , ’s tel
jesen elszegényülvéu ’s elaljasulván végpusztulásához 
közelít. Mihezképest a’ küldöttség ezen naponként to
vább tovább terjeszkedő rosznak elhárítása’ tekinteté
ből olly törvényt javasolna a’közelebbi országgyűlésen 
hozatni, melly által meglenne határozva, hogy a’ tör
vény’ kihirdetése után kötendő házasságokbul születen
dő nemes gyermekek közt semmi olly ingatlan örökség 
többé osztály alá ne eshessék , melly ötveu holdnál cse
kélyebb ; hanem azon esetben, ha az egész felosztandó 
birtok csupán ötven vagy kevesebb holdbul áll, a’többi 
testvéreknek b e c s á r  szerinti kielégítése mellett a’ leg
öregebb , vagy ha ez a’ többi’ kielégítésére elégtelen 
lenne, vagy erre hajlandó nem volna, a testvérek kö
zül annak kezén hagyassék, ki a’ b e c s á r ’ kifizetésé
re kész, és arra elegendő tehetséggel bír. ’

Már mit akartam ezzel elérni ? Semmi egyebet mint 
azt, mit a’ felhozott javaslat tart, t.i. a’ nemzet’ leg
lelkesebb részét okvetlen sülyedéstül menteni meg , melly 
siilyedéshez , fekvő birtoka határtalan eldiribolása miatt, 
naprul napra inkább közelít; mi nem vélekedési tárgy, 
mert számokon alapul, ’s éppen olly kevéssé tagadható 
— ha meggondoljuk, mikép némi tájakon még ‘lohold 
is osztály alá kerül — mint hogy kétszer kettő négy. 
A z, hogy “a’dolog maga magátul kiegyeulik, mint so
kan állítják , és csak oíly kis darabokra fognak osztatni 
a’ nemesi telkek, mellyeken becsületesen elölhetni , az 
igen apróknak tulajdonosai pedig látván , mikép azokon 
el nem tengődhetnek, valami más életkeresethez lesz-



nek kénytelenek fordulni, azokon föladván” — hogy ez 
joy magamagátul kiegyenlik, mondom, az éló factum 
által meg van czáfolva; mert fájdalom — ’s istenért, 
ne csaljuk ez életkérdés iránt magunkat — nemcsak 
hoo-y túl nem akar adni csekély ingatlanán clszcgényült 
nemes bajtái saink’ nagyobb száma , ha az csak egy talp- 
uyi is, mert hiszen, mint mondja, ha nem olly tág is, 
mint Esterházy herczeg’ birodalma, azért még is éppen 
olly mély — hanem , mint földesúr ^!) , semmi más ke
resetre testestül lelkestől nem adván magát, és ez fő 
dolog, nem is képzi ki tehetségeit annyira, hogy esze, 
tanulmánya és ügyes két tenyere után becsületesen ke
reshetné élelmét. Ugyanis ö soha nem bírja elfelejteni 
szerencsétlen maroknyi földét, szilvafáját, raeliy az in
gatlan birtok’ csábja által — csábja által, mondom, 
mert annak csak színét viseli, de áldásával nem bír — 
őt a’ henyélés’ vagy legjobb esetben az immel-ámmali 
munka’ és törekvés’ olly körében tartja , melly rendsze
rint teljes elpusztulással végződik, sót Dem ritkán a’ 
legundokabb vétkekbe bonyolít. Mennyivel szerencsés- 
bek illyeseknél azok , kiknek semmi efféle csábitó, el
altató, minden energ át elnyomó csalfa kincsük nincs, 
’s kik ekkép az életnek már korányában kénytelenül
nek Istentül nyert tulajdonaikat minden módon kifejte
ni. ’S ha minmagunkat lágyvelejü gyermekekként vég
nélküli áltatások’ mámoriban ringattatni nem engedjük, 
ugyan tagadhatjuk é , hogy hazánk’ népe közt az el- 
szegéuyült nemesi-osztály az , melly honunk’ valódi 
hasznát, valódi kifejlését tekintve , már már legalautabb 
lépcsőn áll, ’s nagy része még a’ becsületbül is kivet
kezve , magára ’s a’ közjóra nézve semmi egyéb, mint 
teher, tán nem sokára átok? ’S valljon mi oka ezen el- 
aljasodásuak ? Tán eredete, vérének nemtelensége , faja ? 
O nem! hanem csupán csak: elaljasodásra vezető rend
szere. Megvallom, egykor éltem’ tavaszában, midőn 
olly gyönyörteli álmokat álmodám hazai tettekrül, ro
kon egyetértésről, nemzeti nagyságrul, bizony szinte 
gyűlölni tudtam sorsosim’ azon osztályát, melly szivre- 
ható tudatlansága ’s még is kimondhatlan hiúsága közt 
minden szenvedélyek’ bő forrása, viszont vajmi kevés 
erények’ gyakorlója, ’s mellynek olly számosa annyi 
ügyességgel tudja , mint tán semmi más teremtménye 
a’ nagy Istennek, egyesítni maga drága személyében 
a’ spanyol grandet, a’franczia gascont, a’ rest hotten- 
totot, ’s egy szinte semmi által is megbántható és szinte 
mindenért neheztelő nagyúri dámát ! mi által egyébiránt 
minden tulajdona fenékig ki van merítve már. 0  szív
ből gyűlölni tudtam ezen osztályt; ’s ekkép magamat is, 
mert hiszen bennem is e’ vérfoly, én is csak e’ fajbul 
vagyok; ’s milly kínokat szenvedék , véremnek valóban 
igen nagyra nem becsülhetésén , a’néma ég tudja ! Evek’ 
haladtával azonban, midőn mind a’ múltból mind a’je
lenből tapasztalni voltam kénytelen , hogy valódi haza- 
fiai ’s nem hiaság-sugta tettek felette ritkák, ’s még 
ritkábban ismertetnek meg , legalább mielőtt föld nem 
fedi az áldozót;hogy puszta rokonszenvbül eredő egyet
értés emberek közt soha nem létez, hanem igazi kéz
fogást egyedül köz érdek eszközölhet; ollyas érdek pe
dig, melly sokat egyesítni képes, csupán a’ civilisatio- 
nak gyümölcse; hogy nemzeti nagyságot felette kevés 
nép ér el, mert csak felette kevés érti — mint felette 
kevés egyes ember is — valódi hasznát alkalmas idő
ben eszközleni; de hogy ha van valami, mi embersor
sunkkal tökéletesen megbékíthet, sőt azt édenné is ha
jolhatja , az bizonyára nem egyéb, mint azon szerencse 
— legalább az én érzésem szerint — ‘nagy nemzetnek 
munkás tagja lenni’; midőn miud ezt elismerém ’s keb

lemben érzém, mondom, ’s azt is tapasztalán™ , mikép 
az állatok’ királya az oroszlán, ha eredeti szabadságá- 
tul megfosztva zár közé szorítatik, hosszú fogság után 
végre a legvékouyabb venyigéiül is retteg; mikép a’ 
v:lág’ legdiesőbb férfiai hosszú üldözések, hosszú kí
nok után nem ritkán gyávák, mint remegő félénkek sü
llyedtek le sírgödrükbe; rnikép az egyik nevelés, példa 
és rendszer által a’ teremtés’ urává magasul, a’ másik 
ellenben éppen o!lyr tulajdonokkal nevelés , jó példa és 
czélszerü rendszer’ híja miatt az esztelen barom mögé 
alacsonyul; mikép egy szerencsés véletlen által, vagy 
néhány , sőt egy lángelme után indulva, némi ismeret
len nép végre nagy nemzetté alakult; több nagy nem
zet viszout, a’ soha ki nem haló nemzeti dicsérők’ ’s 
áltanácslók’ soregétül elcsábítva maga magát tulbecslé 
’s a pangó állapotot megkedvelte, vagy megsemmisítő 
mérget szítt nemzeti testébe, ’s igy idő előtt elpusz
tult: — mikor miud ezt láttam a’ múltban ’s láttam a ’ 
jelenben , akkor becsülni kezdem annyi hibával megra
kott szegény nemes sorsomat; mert hegy a’ nemesség’ 
nagyobb részének olly szívreható szegénysége, hiá
nyos vagy semmi nevelése , ’s ekkép égbekiáltó tudat
lansága ’s járatlansága közt, olly törvények alatt, mel- 
lyek a’ rendbontóknak kedveznek inkább mint a' rend- 
szeretőknek , a’ köz henyélésnek közepette, niucs a’ 
hazában több ba j , több veszély, mint mellynek tanúi 
vagyunk, és ,  eddigelé legalább, az egész kár s z a 
b a d  választásoknál szinte néhány betört fejre, és b a 
r á t s á g o s  szomszédságban szinte némi lólopásra’sa't. 
vonathatik egybe , az valóban Isten’ csudája , vagy — 
és ez hihetőbb , mert csudák mai világban nincsenek 
többé napi renden — annak legbizouyosb jele, milly 
nemes vérü , jó indulaté és becsületes ember a’ magyar 
nemes. Mert ha ez nem volna, már rég magára ruházza 
más szegény sorsuak’ hibáit, az álnokságot, csúszás- 
mászást , hizelkedést, fortélyoskodást. És kérdem : vall
jon nem fáj e az emberbarátnak szíve — ha nem ma
gyar is, mert ennek nemzeti érdekében fekszik, de 
egyedül az emberiséget tekintve— midőn illy nemes jó 
vérü fajt, czéls-zerü rendszer’ híja miatt nagy léptek
kel végvesztének indulni lát ? Valóban nagy megilletödés 
nélkül ezt szemlélni lehetetlen!

És ez birt félreértett, mást leplezőnek állított, ’s 
el nem fogadott javaslatomra!

Igaz: nem kevés nehézséget szülne illy törvény’ 
alkalmazása, legyen osztályi legyen örökösödési tekin
tetben ; szintúgy kétséget nem szenved , inikép jobb lett 
volna száz vagy legalább ötven évvel ezelőtt pendítui 
meg ’s hozni életbe az eszmét. De mind ez nem ok, 
hogy minélelöbb törvénybe ne menjen. Mert bárinilly ne
hézségek fognák is előadni magokat annak végrehajtá
sában , semmi esetre nem lehetuek azok’ következései 
olly veszélyesek, mint a'végnélküli vagyon-eldiribolás' 
szüleményeinek okvetlenül lenniük kell, mellyek elke- 
rülhetlenül végpusztulásra vezetik a’ magyar nemzet’ 
alkotmányos részét, ’s igy előbb-utóbb az egész ma
gyar nemzetet is. Mihezképest a’, noha tán fájdalmas 
műtételtől (operatio) vonakodni, midőn életmentés , egy 
egész nemzet’ életének megmentése forog kérdésben, 
valóban nem józau cselekvés, sőt bocsáthatlau bűn ; va
lamint az sem egyéb mint hiú ok 's restségi vagy szánt- 
szándékkal pangásban maradni akaró ürügy » valamelly 
hasznos rendszabályt csak azért eszközleni nem akarni 
ma, mivel azt ezelőtt nem eszközlötték ! Sivatag pusz
taságban maradni minden élő fa nélkül örökleg, mert 
fákat eleink nem ültettek! -------
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Könnyen át is láthatja ezt minden, ki a’ tárgyat 
egy kissé bővebb fontolóra veszi. De sokan , hiszem , 
csupán azért nem pártolják azt, mert népszerűtlennek 
tartják, vagy uémellyek tán azért nem — ’s legyen 
megbocsátva , ha részemről ez hiuságua-k viselné szí
nét — mivel a’ javaslat tőlem jött.

‘•Veszélyes azt megpedítui most — úgy szól sok — 
most, midőn az országban a’ majorátus’ eszméje olly 
köz gyülöletü’’. Elleneim pedig: “Azért se vigye Szé
chenyi ki; ne gondolja, hogy mindennek kénye szerint 
kelljen menni.“ Milly zavar! Mintha fél Magyarország’ 
összevásárolhatása és egy holdnak tiz darabra lehető 
elbonczolása elleni tilalom közt, nem volna közép-ut! 
Mivel a’ csömörtől sokszor kinzottnak nem tanácsos 
huszonnégy óra alatt megenni fél ürüt — mint boldog 
emlékezetű janiuai Ali basának volt szokása — azért 
ne egyék , de csak egy kanál levest se. Milly tulságok! 
Vagy azért ne sikerüljön , ‘mert én hozám javaslatba, 
’s hogy ne menjen minden kényem’ szerint? De ugyan mi 
rosszat, mi károst hoztam eddigelé szőnyegre? Vagy mi 
ment kényem szerint? Rosszat, úgy hiszem , honfitár
saimnak soha nem javaslottam, ha a’ keserűt ’s ‘hogy 
ismerje meg végre a’ magyar nyomorult álláspontját’, 
mit uvujtek, rossznak nem akarjuk nevezni, ’ti mi a’ 
kényem szerinti haladást illeti, valljon mi ment kényem 
szerint ? Tán törpe intézetink ? születni alig tudó kis
ded vállalatink? ’sa't. ’sa’t. Valóban, semmi. ’S az ég 
tudja; azon magvaknak, mellyekct hazafiui szent ger- 
jedelemmel hinték honosán’ javára, ki fog e csak egyi
ke is kelni egy kissé nagyobb fényre és tartós létre ?

A’ népszerűség’ elvesztésének vagy legalább csor
bulásának félelme azonban a’ legfőbb ok , melly az el- 
lenemi nemcsak nemleges de igenleges szegülést is 
következteté. “Ezen eszmének kivitele felette hasznos 
volna ugyan a’ közjóra nézve, tagadhatlan; de nem 
tetszik a’ nagy többségnek, a’ sokaságnak, ’s azért 
nemcsak ne pártoljuk, de még ellene is szegüljünk, 
mert így tágulni fog népszerűségünk”. Illy féle okosko
dás, habár felette lassú hangon is — mert hiszen nem 
szeretünk mindent a' bennünk lakó kisbiró' széke elé 
vinni— tudom, többnek keblében hallata magát javas
latom’ megértésére. Mi hangosabban csak ennyit tesz : 
‘Sülyedjen bárminő mélyre is a’ közérdek ’s nemzet, 
csak emelkedjem én minél magasára’. ’S igy lön, hogy 
sokan hazafiui, vagy mit is mondok, népkegyet vadá
szó szorgoskodásaikban azt hitetek el a’ kis, jobbadán 
birtoktalau , nemességgel, hogy nekem koránsem a' ne
messég’ elaljasulásának elejét venni szándékom — 
non quod patet séd quod latét — hanem alattomos 
törekvésem arra czéloz: a’ birtoktalan nemest meg
fosztani nemesi jogátul! L e s  e x t r e m i t é s  s e  t o u 
ch  é n t ,  — mondja felette ügyesen a’ franczia. Es 
igaza van ; mert sok esetben az ostoba és túlfi- 
nomságu ember egy sorsra jut. Az ostoba nem fo
gadja el a’ jó tanácsot, mert nem lehet felvilágosítni 
saját hasznárul; de a’ túlfinom ember sem , mert ez de- 
ákosau a’ ‘non quod patet’-et mormolván magában, ’s 
azt gondolva: ‘ö bizony nem hagyja megcsipetni ma
gát’, éppen az ellenkezőt cselekszi. ’ti így, mint érin
tőm , kidobási indítványig böszült fel ellenem az álta
lam szeretett, de ál vagy rövid látású barátjai által rú
tul kijátszott megyei nemesség.

Jogaibul akarom kivetköztetni ? De Istenért, ne 
csalassa ’s ne csalja meg önmagát; ugyan mi jogai 
vannak? Hogy nem verik, nem zárják be? hiszen ezt 
jó magaviseletii pórral sem teszik; hogy “semmijétől” 
nem fizet adót, holott tán nagyobb nyereség volna —

közbenvetőleg legyen mondva — aduiegykicsit “Vala
mitől”. Vagy , hogy valamint az oktalan állatot befog
j a k , megnyergelik, úgy öt is befogják és megnyerge- 
lik , hogy választásoknál A-ra vagy B-re adja szavát, 
kik közül egyet sem ismer, stöbbszer igen, mint nem 
azt kiáltozza savanyu bor közt, a’ szent szabadság’ ne
vében , legharsogóbbaii, ki neki nem ritkán legrosszabb 
akarója? De ha ez olly jog is — mellyet nb. csak fe
lette ritkán gyakorol szabadon, hanem rendszerint, jól
lehet nem sejti, mint játszi labda, mellyet a’ játszó
kinyomott czitromkéut használás után félrehajít _ ha
ez olly jog is, mondom, melly az üres gyomor, 
szurkos kaliba, hüs gatya, üres erszény ’s a ’t. mosto
haságit teljesen kipótolja: valljon ki akarja tulajdono
sait e’ szép kincseknek még lármázó joguktól is meg
fosztani? Én? Hiszen akkor nem azt indítványoznám, 
hogy a’ nemesi ingatlan , ötven holdon alul ne osztas- 
sék fel, de valami mást gondolnék ki, mi egyenesen 
a’ birtoktalanokra hatna; mert — ’s erre figyelmez- 
zünk — a'külön megyék’mostani összes votumuk’ sum
mája nagy részben birtoktalan ajkakrul zeug, ’s ekkép 
ezeket, t. i. az ajkakat, ha gazdáik maguk le nem mon
danak jogukról, vagy ezt erővel vagy más módon tő
lük el nem veszik , a’ javaslott törvény után éppen 
olly kévéssé csukhatni be, mint ma.

Ha ki a’ nemességnek az általam indítványba ho
zott javaslat elleni szegülését, a’ közelebbi körülmé
nyek’ ismérete nélkül, mint például valamelly külföldi 
hallaná, azt hinué, hogy itt minden szavazó nemesem- 
beruek vau bizonyos mennyiségű ingatlana, mellynek 
elvesztővel megszűnnék szavazási joga ; ’s e’ szerint 
tudná is magának megfejteni az ellenszegülés’ okát. 
De ha azt hallja, hogy a’ szavazók’ igen nagy, néhol 
tán nagyobb része egy talpnyi ingatlant sem bir, ’s azok 
szegülnek leginkább az ötven holdon aluli elnemoszt- 
hatás ellen, kik egy maroknyi földnek sem tulajdono
sa i , de e’ mellett mindig szavaznak, ha akarnak, vagy 
inkább ‘ha mások akarják’ — ha ezt hallja, akkor tán 
kaczagni fog, vagy felfohászkodui az egekbe: “Beh 
szánlak te lelkes nép, melly jó rendszerrel dicső nem
zet lehetnél, és e’helyett gyáva eszközül szolgálsz sa
ját megrontásodra”!— ’S én hozzak javaslatba oliyast, 
mi a’ nagyobb résznek korlátolná jogát, én, ki szóval, 
írással, tettel éltem’ mai napjáig mindenkor azon vol
tam , nehogy kevesebben , hanem hogy minél többen ré
szesüljenek alkotmányunk’ malasztiban? És én most 
tegyem ezt, most hazudtoljam meg egész éltem’ elveit, 
most midőn földi pályám’ végczéljálioz már nagy léptek
kel közelítek, ’s olly annyira független körülményeim 
közt sem a’ hatalom’, sem a’ sokaság’ kegye rám nézve 
nem lehet nagy csábu, mert valóban lelki békém’ ké
jéit, ezen legnagyobb földi szerencsét egyik rész sem 
öregbítheti vagv kisebbítheti de csak egy mákszemnyi- 
vel is ; én , ki az önkény’ rabja soha nem voltam , nem 
vagyok, ’s nem is leszek örökleg, de a’ hazai előíté
leteké, párt-tulságoké bizonyára még kevesebbé ; én , ki 
parancsolómuak egyedül meggyőződésemet, egyedül 
lelkem’ sugalását ismerem e l , ’s ekkép hallgatok, szó
lok , cselekszem , nem mint kívánnák, mint szeretnék, 
hanem mint magam tartom jónak, magam tartom köte
lességszerűnek. ’S valljon az é az igazi hazafi, az töl
ti é szent hazafiui tisztét legtökéletesebben be, ki csak 
a’ kormánynak jó utbul térései — sőt néha legjózanabb 
száudékai ellen — kel- k i , azon rosszak ellen viszont, 
mellyek a’ sokaság’ éretlenségében ’s elfogultságában 
gyökereznek, soha nem meri felemelni férfiúi szavat? 
Bizonyára nem! Mert a’ nemzeti kifejlődés nagyszei u
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müvében sokkal nagyobb rossz a’ megrögzött nép-elfo
gultság, mint az önkény, ’s így ha, kivált alkotmá
nyos rendszerekben , kötelesség imez ellen vívni, még 
nagyobb, ’s pedig az élet’ minden lépcsőin, a’ lét’ 
minden helyzetiben amaz ellen csatázni szünetlen.

Ha soha olly eszme nem peudítetik meg, mellynem 
népszerű, ugyan hol áll ma az emberi nem, kérdem? 
Bizonyára sötét zavarban ; mert hiszen a’ közvélemény 
szerint, ha az magára hagyatik , többek közt még a’ 
nap is mindig a’ föld körül forogna. Nem is fog azért 
a’ becsületes ember — a’ szó* 1 legvalódibb értelmében 
— sem hatalomnak sem uépkegynek bókolni soha, de 
nemzete’ nagyszerű hasznát saját kisded hasznai elibe 
léve, valamint a’zsibbasztó önkéuynyel , úgy annál in
kább az emberi lelket örök törpeségben tartó elfogult
sággal ereje szerint szembeszállni, hol csak találkozik 
vele, hol az csak útját állja.

Ha én , három fiúnak atyja, csupán ötven hold in
gatlan ’s szabad rendelkezésemtől függő sajáttal bírok, 
azt nem bonczolom el; mert, majomi szeretettül ma
gamat elcsábítatni nem engedvén, igen jól látom át, 
hogy illy eldarabolás által földi létét egynek sem biz
tosítom , de miudeuikét már bölcsötül fogva hiú remény
nyel mérgesítem meg. ’S ekkép az egészet egynek ha
gyom , a’ másik kettőt ellenben , atyai szívemhez épen 
olly közel fekvőt, már kisded koráiul kezdve azzal is- 
mértetem meg, hogy semmiben a’ világon ne bízzék, 
mint egyedül veleje’ ’s tenyere’ kiképzésében, ’s erre 
állítsa minden földi reményét, mihez képest idomítom , 
nevelem is őket. Ezt parancsolja atyai tisztem. De men
nyivel erősben sürget illy tettre még polgári — kivált 
magyar nemesi kötelességem; mert ez által, csak ez 
által menthetem meg teljes elpusztulástól nemzetem’ al
kotmányos részét, ’s ekkép az egész nemzetet, mint
hogy ez egyedül amaz körül tágulhat ’s fejlődhetik fér
fiasságra! Mit mélyen illik velőnkbe’s szívünkbe vésni. 
De illy cselekvésiül, mellyre atyai ’s még inkább pol
gári kötelesség olly hatalmasan készt, el vagyok, miut 
nemesember tiltva a’ honi rendszer által ma , mihelyt 
nem szerzeményem a’ birtok ; mert nemcsak ötven de 
még egy hold ingatlanomat sem hagyhatom egynek, sőt 
bírjak csupán egy arasznyival, még azon is osztoznak , 
ha megáldott (?) Isten, tizenkét fiaim.

Indítványom szerint, mint látható, csak a’ jövő ’s 
koráusem a’ mostani nemzedékre kívánom terjesztetni az 
uj rendszert; ’s pedig, mert igen jól tudom, milly el- 
törülhetleuek a’ gyermekkor’ első benyomásai. Ha a’ja
vaslat rögtön alkalmazásba megy, számos serdülőt sújt, 
kik azon kecsegtető, jóllehet hamisan kecsegtető, kilá
tással nőttek fel, hogy majd egykor lesz egy kis in
gatlanuk; holott az én eszmém szerint csupán azok es
nének a’javaslóit törvény hatása alá, kik nemcsak nem 
élnek de még anyjok’ méhében sincsenek ; ’s ekkép eze
ket az csak úgy érintené, minta’ paraszt gazdának máso
dik, harmadik ’s t. fiát, vagy az emberi nem' azon szám
talan ingatlanosát, kiktől a’ földgömb hemzseg , ’s ki
ket eddigele általánvéve egy practicus fő sem tett szá
nakozása’̂  tárgyaivá ; minthogy emberi jólét korán sincs 
szükségkép ingatlanhoz kapcsolva.

Felette sajnos, hogy illyrenlszer például 1715- 
beu , mikor az álló katonaság kapott lábra honunkban, 
nem vált törvényuyé, ’s hogy azon időkben nem vetet
tek el apáink illy hasznos magot, mert most márdisz-

lenék a’ nemzetet megmentő gyümölcs, azaz honunk’ 
alkotmányos osztálya részint jóbirtoku részint kikép
zett volna; holott az mai napokban általán véve elsze- 
genyült már, ’s általánvéve semmi mesterségre vagy 
tudományra testestül lelkestől nem adváu magát, nem 
alkotja a’ nemzeti kifejlés’ azon székpontját, mellyel 
hivatása szerint alkotnia kellene ; sőt kikerülhetlenül 
mind melyebbre ’s mélyebbre sülyedvén , végre maga után 
ráutja örök sirgödörbe még a’ magyar nemzet’ egyéb 
ágazatit is, ha — míg alkalmas az idő — maga ma
gán nem segít a’ magyar!

Hogy azon földdarabnak, mellyet nem kívánnék töb
bé elosztathatni, sem többnek sem kevesebbnek, hanem 
szorosan ötven hold nagyságúnak kelljen lenni, éppen 
nem állítom. Eredeti indítványom harmincz holdat tar
tott; de a’ küldöttség emelte ötvenre. ’S én nem ellen
zettem ; mert — ’s erre vigyázzunk — nem annyira a’ 
holdak’ mennyiségének meghatárzása, mint inkább azon 
elv’ kivitele volt czélom, hogy valamelly mennyiség, 
habár egyetlen egy hold is, többé eldarabolható ne le
gyen , vagy más szavakkal: hogy a’ végnélküli elaprí- 
tás’ képtelensége határt leljen valahol. *') Reményem 
koráusem vágott azon önkecsegtetésig, miszerint csak 
legtávulabbrul is képzelném, hogy rögtön törvényuyé 
válnék indítványom ; de azt teljesen hittem , megval
lom, hogy hazánk’ középponti megyéje illy indítvány’ 
tételében az elsőséget magáévá teendi,’s hogy az , kü
szöbön levő országgyűlésünkön díszes minoritásra emel
kedve életbe menend a' legközelebb következendő!».

Reményem azonban itt is, mint sok egyébnél, füst
be enyészett. Mire — mondhatom, sebzett érzéssel — 
csak így szólalok fel: ‘Még van idő, illy szeiid mó
don elháritni magunktól a’ megseminítő veszélyt, de 
sok nincs! ’S azért adja az egek’ ura , hogy szereu- 
csésb nálamnál, szereucsésb helyzetben , újra pendítse 
meg az eszmét, ’s ez legalább tanácskozás’ tárgya le
gyen legközelebbi országgyűlésünkön; mert ha oda jut, 
és hideg vérrel fontoltatik, lehetetlen meleg pártolókra 
nem találnia. ’S ha valaki kérdi: “Miként jő, hogy illy 
későn pendítem meg a’ tárgyat, mellyet olly hasznos
n a k ’s olly életbe vágónak állítok’? arra ezt válaszolom: 
‘Jóllehet sürgetős létét rég átlátom, ’s megpendítését 
számosb évig hordom keblemben, azért még sem volt 
eddig alkalmam siker’ reményével szőnyegre hoznom 
azt. ’S nem csalatkoztam. Mert annyi türelem után sem 
győzhetett az igazság az elfogultságon , a’ magas szem
pont a’ részletes akadályokon , a’ nemzeti élet’ kérdése 
a’ mellékes tekinteteken, az ok az indulaton. Es ezért 
jött eszmém szőnyegre illy későn , ’s fájdalom I még 
is illy korán.

Hazafiak! kik magasbra helyzitek a’ magyar nem
zet’ egykori kifejtését, mint saját elszigetelt haszno
tokat, méltassátok e’ sietve eléhordott sorokat elmél- 
kedéstekre, ’s pótoljátok azok’ hiányait — ezt kérem 
mély alázattal 1

Gr új Széchényi István.

*) Ha az elv elhatároztatnék , alkalmazása hihetőleg úgy men
ne végbe, hogy a’ szűk határu felsőbb megyékben tán 
húsz hold, Bácsban pedig ’s hasonló tájakon ötven hold 
lenne a’ minimum.

I 5 I« z í t á 8. Társalkodónk’ legközelebb múlt számában a’ 172 lapon , 
l i t  szel ‘-"ill. sorb. ,b i z o d a 1 m u k b a n‘ h. olv. . b i r o d a l m u k b a n ;  
továbbá a' 173 lap. 1. szel. ‘iOJ. sorb, 's 2d. szel. 30(1. sorban ,0 .‘ helyett 
olr. ,0 b r 1 c n.‘
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Kopácsy József esztergomi prím ás fog 
érsek 's örökös főispán* beiktatási 

ünnepe.
A’hon’ atyja’ 's egész hazánk’ szeretetét tisztele

tét biró priinás-hgnek mint esztergomi érseknek és ör. 
főispánnak beiktatását kitűnő fénynyel kívánták az esz- 
tergamiak ünnepelni, mirenézve nagyszerű előkészüle
teket tettek, u. m. husvétutáni csütörtökön a’ kápta
lan, vmegye, és esztergomi város’ részéről fényes 
küldöttséggel üdvözlették Veszprémben; a’ns vinegye 
bandériumot alakított, ugyszinte a’ verebély-, sz. györ- 
gyi, és vajka- érsékléli érseki nemes-székek , a’ k. 
városi polgári katonaság újabb díszben éledt föl, az 
ersekseg részéről sok ezerbe került’s négyszáz ven
dégnek asztalul szánt pompás ebédlőterem állíttatott, 
a’ Duna’ iszapjábul alig serdülő házak csinosítottak, 
ünneplésünkről hatóságok, testületek, jelesb férfiak ér
tesítettek, mint ünnepünk’ fényének növesztésére, ’s 
örömünkbeni oszt ozásra honfi bizodalommal hivata
losak : A’ varos-kivilágitasra telhetőleg előre készül
tek , a káptalan és város diadal-kapukat ’s iveket emel
tek , utakat javíttattak ’s t. e’ f. Főleg pedig szíveink 
készültek ünnepileg ömledezni a’ vártan-várt prímás , érsek„’s főispán’színe előtt.

O hgségének kijelölése szerint az ünnepélyes be
menet május’ 27kére , beiktatása pedig 28ra rendel
tetett. Kebelbeli hatóságink buzgó gondossággal min
dent megtettek , mi a’ rendtartáshoz tartozék ’s az ün
nepély rendét nyomtatott ivekkel is hirdette a’ vmegye. 
Kózelgett ohajtásink’ czélnapja, ’s az ég próbára lát
szott vetni lelkületűnk szilárdságát; ugyanis 24kén el
komorult az égbolt, megeredtek csatornái, ’s mi az
zal bíztattuk magunkat : legalább jó prímásunk és 
kedves vendéginknek nem fog alkalmatlankodni a’ por- 
felleg. 25kén egyenlően, 26kán is szinte szakadt az 
eső, deákkor is mindegyre óhajtottuk, bárha szívből 
is sajnáltuk magas és minden rangú vendéginket. Föl- 
viradt május 27ke is, ’s az ég megszűnt hullatni ün
nepzavarható csöppeit. A’ vmegye határ-falujánál Le- 
ányvárott Rudnyánszky Samu b. esztergomi kanonok’ szónoklata mellett egy küldöttség üdvözlé a’ dél
felé Budái ul jött hget, ’s őt a’ dorogi vendéglőbe ki- 
séré ; a’ Bécsbül jövő kir. biztost székhelyi M a j 1 á t h 
György úr országbíróját pedig Sültőn. Gosztonyi Já
nos szinte esztergomi kanonok köszöntő több vme- 
gyei küldöttel, kik szinte követték a’ nm. k, biztost Do
rogra o hgségéhez , hol az ebéd tartatott. Mint a’ szép 
tavasz virágú, úgy czifra öltönybe varázsló e’ nap elő- 
fiait városunknak , itt özönlött zászlóink és- nagyaink’ 
dísze , itt biboros főnöki a’ magyar egyháznak , itt sok 
megye’ válogatott követei díszruhában várták a’ város- 
határi harmas jellövést, mikor őhgsge’s k. biztos úr 
a’ kettős küldöttség, érsekségi, vármegyei, városi 
es nemesi lovasok közt Dorogrul esztergomnak indul
tak. Délesti 5 óra tájban vágtatott városunkba a’ 
nagyvendégpár, ’s hol tavaly óta mindegyre keserű fo
hászok hallattak ’s gyászos magány ült az iszapos mo
hok fölött, ezer víg és örömhang tört ki ma a’ ma
gas érkezők által kedvre derült Esztergombul. A’ prí
más hg városunk’ végpiaczán épült kerek Annatem- 
plomba szállt díszruhát öltendő , hol nagyszámban ma

gas rangú vendég-csoport tiszteié főhajtással, Barkó- 
czy László b fehérvári megyei püspök pedig a’ KK 

nev®f)en. m'nt ő hgét úgy a’ k. biztost is ékes beszéddel köszönte. Harsány éljen közt indult meg 
ekkor az ünnepélyes menet illy rendben: lassú lép
tekkel kocsizoft elő Reviczky Károly fősz.biró, ki 
után a vármegye és érsekség’ lovaskatonái; ezeket 
követte a’ megyénkben szállásozó János fhg lovag- 
ezredi félszázad ; folyvást a’ kir. városi lovas polgár
ság (sötétkék mente és dolmány, világoskék zsinor- 
zattalja’ vmegye’ bandériuma (sötétkék lobogó, ’s len
gő gatya, fehér hímzettel — ez vmegyénk’ színe — 
fekete kucsma , fehér forgó); a’ verebély- sz. györ- 
gyi érseki nemesek (kék zrínyiben fekete zsinórral) az
után a’ vajka-érsekléli székek (kék zrínyiben világoskék 
zsinóros) bandériumai; és szakadatlan sorban a’vendé
gek’s kebelbeli KK. és tisztviselők hintái; ő hge’cse
lédei ; ezután délczeg paripán kar-iimögben Jekelfalusy 
Vincze rimóczi plebánus a’ magas ezüst kereszttel; kit 
a’ magas vendégpár követe díszhintóban , mellyel ns 
urak lovaglottak körül; a’ menetet bezáró János fhg 
lovas-ezredi félszázad. A’ budai utcza’ végében zöl- 
delő diadalív alatt a’ kir. város bei és kültanácsa’ ne
vében üdvözöltetett a’ hg, mellyre válaszát adván, a’ 
város’ ( dicséretökre legyen említve), szép magyar 
vadász polgár-katonái, zászlós czéhei, tanuló ifjúsá
ga, d. Miguel ezredi katonaság’ sorai közt vonult el 
az igen hosszú pompás vendégláncz. Az ablakok tar
ka fejekkel zsúfoltan, az utczák végesvégig pezs
gőnek a’ néptől. A’ mint magának már kiki nézbe- lyet választa, ’s csend-rend kezde beállni a’ néptö
megben, hirtelen jelt dördít iszonyú robajjal a’ vár, 
’s földrengető zajjal viszonozza a’ hegyláncz , az ör
vendő sereg „éljen, éljen Kopácsy!44 A’ sz. Ta
máson emelt nagyszerű diadalíven e’ felírás köszönt 
alá: „Josepho. Archi. Antistiti. Suo. lngressum. Au- 
spicatissimum. Progressum. Longaevum. Clerus. Po- 
pulusque.44 Az ideigleni székes főegyhózban ezalatt a’ 
szerzetesek, kar-üngös világi egyházrendűck várók fő- 
papjokat, ’s azonkivüli téren balra az érseki tisztek, 
és más vendégek, jobbra a’János fhg ezredi hangá
szok, szemközt az érsek-városi polgári gránátosak 
zenekarostul. A’ bandák (zenekarok) váltogatak az 
erény’ diadalodnak zene-hangjait, s* a vár deli fo
ka mindegyre dörgé üdvrobajit. A’ sz. egyház s ér
seki lakpalota előtt egymásután kiszálltak hintáikból 
a’ bemenet-kísérők , ki szinte a’ hg is diszhintajabul, 
’s a’ szentegyházba lépett, hol síp, trombita s dob
szóval hangoztaták szertartási „Ecce ívicerdos Ma
gnus“ üdv éneket , mellyet a’ szatmári megyés püs
pök Te Deum hálaéneke ’s könyörgése zárt; ’s ak
kor az egyházi rend’ páros sora után palotajaba tér: 
a’ liga’ k. biztossal együtt, hol nyomban üdvözlök a magasb vendégek ’s az esztergomi RR. főispán-helyet
tesük’ ékes nyelvével, ’s a’ kir. biztost Dercsik János 
pristini püspök’ szónoklatával. Mi után az igen népes káptalani, vármegyei, városi , világi tudományos es 
szerzetes testületi küldöttségek tették hódoló tisztet- 
kedésiiket. A’ bejövetel’ ünnepét emelé Rendek Jó
zsef részérül a-’ főmegyei káplánok’ nevében hodololag 
zengő lantjának szép képekkel teljes ’s fiúi szív őrleményeit őszintén tükröző szüleménye is. Esti J óra 
tájban örömtüzre gynítak néma falaink is, s a e o-
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készületinket az irgalmatlan szél nem háborgatja, iga
zán gyönyörű estét valának szerzendők. Kitűnő fény
ben ragyogott a’vmegye' háza, mellyen is állott élet
nagyságban az egyesség’ szobra , egyik kezében ér
sekünk' , másikában a’ biztos’ czimerét tartván. A’ 
kapu fölötti irás ez volt:

„Örvendj Esztergom , kit ohajtál, íme tidd lett.
Szíves hála neked honnunk’ leghűbb fia Majláth!“A’kir. város szép homlokű háza is széltiben tün

dér fénytői ragyogott, ablakai egy egy nagy betűkkel 
takarvák, mellyek egy füzérben ezt tiindökölteték: Él
jen Kopácsy József !44 két oldalt pedig versek villog
tak. A’ káptalani diadalkaput is dúsan hímzettek kö
rül mécstiizek, ’s egyik oldalán a’ két főférlinak czi- 
mere, másikán pedig az érseki kettős keresztet ’s 
főpásztori pálczát tartó nemtők villogtak , fölül pedig 
ez vala olvasható:

„Áldott szentegyház , mellynek főpapja Kopácsy.
Áldott törvényünk, mellynek védangyala Majláth!“Az érseki javak és ügyek’igazgatójának tiszti lak

ja is az érseki tisztek’ nevében tündér kastélylag tün- 
döklött. A’ sz. Benedek rendűek’ lakán ez iker föl
irat vala az allegóriái képen olvasható: „slC tVa 
VIrtVtVM faX, PraesYL! spLenDICat orbl,“ és „Min
den szív örvend, ’s hódolva csurlálja erényed’’4 Heya 
Imre kir. tan. s első alispán’ háza homlokzatán két 
nagy ’s ékes átviláglat közt állott a’ borostyányos honi genius’ alakja életnagyságban e’ fölirattal : 

„Századok öltenek el; de te állsz még honni dicsőség, 
Állsz , ’s új fényre derülsz , már ma is égi hitünk.“ Bleszl Albert város’ alkapitányának három abla

ka is csinos allegóriái rajzokkal volt ellátva, mellyek 
hg. Kopácsy kormánya alatt leendő jólétünket jöven
dölök, e’tolmácsolattal:

„íme’ borúra derű! Esztergom romjaiból kél,
Mert fejedelmi kegyül atyja Kopácsy leve.

Régi dicsőségünk ö fogja kivíni csak éljen!
'S Esztergomnak lesz: temploma, hídja, neve:“A’ Casino ábrázolt kősziklájábul vizforrás szőkéit 

ki természetben , illy mondattal:
,,A’ szépnek ’s jónak forrása kit üdvözöl inkább ,

Mint ki belőle egész lelkesüléssel ivott.“A’ „m. király14 vendégfogadón (árogató-harsogta- 
tás közt két angyal ragadá magosba hgünk’ koszorű- 
zott nevét a" merészen repülő kél fejű sas szárnya alatt 
e’ verssel: „Herczegi fénybe ragyogj érdemkoszorűz- 
ta Kopácsy!“ Szinger szappanos mester is dereka
san fényleszté mestersége müveit’ illy nyilatkozással : 

„Két szent szikra esett le Kopácsyra a’ magas égből, 
Egyik eszét, másik lángra hevíti szivét 

Miglen ezen kettős tűzzel köz jóra törekszik,
Bár nem akarta, magasb fény-koszorúzza fejét.4*A’ gyógyszertáron :

„Hogyha kilankasztnak honnunkért fáradozásld,
Új ’s ép életerőt adjanak gyógyszereink.“Kamenszky István vmegyei főorvos is szépen su- 

gároztatá elő az egészség nemtőjét. A’ káptalan emel
tette várbeli piramist nem lehetett heves szél miatt meg
világítani. A’ sz. Tamás hőviztaván egy gőzhajó le
begett, melly „Strigonia44 nevet viselt, száz és száz 
lámpájit tizszerezte a' kék viz’ tükre , ’s födözetén Já
nos fbg lovasezred’ hangászkara fiílta lélekemelő áriáit. 
Az izraeliták’ közönsége szép dicsőség oltárt emelt ma
gyar és zsidó zsoltár-versekkel. Némelly polgárok is 
szavakban ragyogtaták őszinte érzelmeiket p. o. egyike azt tüzé ki:

„Mécseink tüztöl, sziveink lángolnak őrömtül ,
Isten védangyalt cngede látni nekünk“Egy másik: KopáCsy Józsefnek, haza, klráLy 

*s VaLLás YéD-hlYéuek, érseki 's főispán! széke

fogLaLása Ynnepére Itt áLLó oszLopokat e’ poLgá- 
_rl CsaLáD érzékeny szIVVeL szenteLte.“

A’ cs. kir. Lotto-collectura’ birtokosa ezt hirdette:
Termo! II. Kopácsy. Itt. Van.

’s a t. ’sa’t. Az utczák’ablakai áltál jában fénylet
tek, ’s iszonyú néptömeg tolonga éjfélen túl. Kár, igen 
nagy kár, hogy a szél és sár megzavarta ünnepünk'fé
nyét. O hgsege 10 óra ulán kocsizá be a’ragyogó űt- czákat, kit szakadatlan éljen-zaj kisért.

Május’ 2Sdiku. m. a’ beiktatás’ napja olly rettentő szélvészszel hajnallott fel, minővel decemberben szok
tunk kandalló mellé szoríltatni. Még kocsin is bor
zasztó volt a’ járáskelés. E’ rendkívüli rósz idő ün
nepünk’ külsejét nagyon is megzavarta, de belseje 
kívánt lelkiilettel ment véghez. Beggeli 7 óra után 
egyházi főszékét foglalá el a’ szentegyházban a’ hg, 
melly után palotájába tértékor a’ lépcsőkön két sorban 
fehér iskolás szüzecskék üdvözlők a’ hgt virág-hintés
sel , ’s nevökben a’ szépreményű Kruplanicz Kálmán 
iiűcska bátor jelenléttel, érthető hangon szavalá el 
azon üdvözletét, mellyet nyomtatva is osztottak. E’ 
jelenetet különösen atyai kegyességgel fogadá a’ hg, va
lamint a’ körülte álló vendégsor is. Az alatt a’ KK. 
és BK. főispáni helyettesük Üzovics János helyt. tan. 
elnöksége alatti közgyülésökbül a’ Csanádi ékesnyelvü 
megyés püspök vezérlete melletti küldöttséget utasíták 
ő hgéhez ’s a’ k. biztoshoz beiktatásra meghivandó- 
lag. 10 óra után valóban mégis érkezett a’két magas 
személy legnagyobb fergeteg közepeit, a’ lépcső alatti 
másod-rendű küldöttektől fogadtatva Szív’ mélyéből fa
kadt háromszoros éljen zendült meg beléptökkor. A’k. 
biztos ur, mindenekelőtt k. megbízó levelét olvastatván 
el , azután az ő hgét illető adományos oklevelet, mi
után a’ mélyen tisztelt k. biztos által gyönyörű és sok 
lelkes éljentől félben szaggatott beszéddel üdvözöltetett, 
a’ hg örökös főispán esküjét ünnepiesen letette, és fő
ispáni székét elfoglalván, ősi szokás szerint négy szol- 
gabiró által háromszor magasba emeltetett; ezt követé 
nyomban a’ főispán’ mélfóságos és lélekgazdag beszéde , 
mellyböl igazi hazaliság, csupa szeretet, valódi böU 
cseség sugárzott. Ezt a’ megye BR. nevébeu Sztan- 
kovics János győri megyés püspök’ virágdűs beszé
de, ’s k. tan. első alispán Heya Imre pecsét, pénz és 
levéltár’ kulcsainak áltadásakori szózata, és ismét a’ 
HR. és KK. nevében Jordánszky Elek. tinniniai fel
szentelt püspök’ kedvderitő beszéde követte, ’s a’ fő
ispáni helyettes' szónoklata zárta be a’ beszédek’ sorát. 
Mire ő hge’ kivánatára némelly közügyek vétettek ta
nácskozás alá. Végzetül pedig számos táblabirót ne
vező a’pr. hg-elnök. A’ beiktatási gyűlésnek délutáni 
két órára lön vége, melly időre volt a’ nagy ebéd 
rendelve, névszerint 400 személyre a’ váralji igen dí
szes ebédlőben, mellyet a’szélvész egészen használhafc- 
lanná rombolt, úgy hogy a’ vendégeknek a’ várbe
li kanonok-házakban kelle az ünnepi lakomát végez
niük. Ezenkívül a’ vmegye’ nagy teremében , a’ káp
talanház, presbyteriuni, éssz. ferencziek’ ebédlőjében 
gazdagon lakomáztattak az egybejöttek: a’köznép’ szá
mára pedig az érsekségi szigetben ökör sül tetett és 
bor csorgattatott. Ebéd után ő hgének a’ megyei pap
ság mutatfatott be atyai szavai hallása végett. Mind 
a’két este a’ ,,m. király44 czimzetű vendéglőben tanczvi- galom volt, mellyek közül a’másodnapi volt a’ nepesebb 
’s fényesebbik. Vendégkoszorűnk köv. jeles fcrfiakbul 
állott nevezetes ünnepünkön: egyházi méltóságokbul
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az egri érsek , váczi, szatmári, győri, nyitrai, fe
hérvári , Csanádi, munkácsi megyés püspökök, több 
czimes püspök , apát, prépost. A’ világi nagyok kö
zül: főtárnok, kamrai elnök Keglevich Gábor gr., Med- 
nyánszky b. kamrai alelnök , főlovász mester, Teleki 
gr. koronaőr, gr. Széchenyi István és több más, továbbá : 
Arad, Baranya, Bars, Csongrád, Fehérvár, Győr, 
Heves, Ilont, Komárom, Mosony, ftógrád, Nyitra, 
Pest, Pozsony , Somogy , Soprony, Temes , Tren
t’s ény , Veszprém, Zemplény, összesen 20 vármegyé
nek nagyszámú küldöttségei, a’ helytartó tanács sok 
tagjai, a’dunán-inneni kér. tábla, a pesti lúd. egye
tem, a’ ni. tud akad. küldöttei, úgyszinte: a’ besz- 
terczei, egri, fehérvári, győri, kalocsai, n. váradi 
deák, nyitrai, rozsnyai, szatmári, szombathelyi, vesz
prémi , pozsonyi káptalanok’ küldöttei, valamint: Ba
zin , Buda, Kassa, Komárom, Körmöcz, N,Szombat, 
Pest, Pozsony, Selmecz , Szakoleza, Szeged, Tren- 
csény városoknak küldöttségei, több szerzet’ kormány
zója és más minden rangú és rendű férfi. Sok magyar, 
diák, német, tót, vers és szózat röpködök nyomtatott 
íveken, de a' magyar számra ’s becsre nézve legtöbb. 
Az ünnep’ dísz-koronáját emelte prímás - hgünk’ azon 
atyáskodó gondossága, niellynél fogva e' napi bú-, ke
serűség és koldulás-szüntetésre az esztergomi szegé
nyek közt nemeslelküleg ezerötszáz váltó forintot ki
úsztál ni méltoztatott. Hallottuk hála és áldás-fohászit 
a’ vigasztaltaknak , ’s örömmel nyilványitjuk is azt. 
Ezen részletes leirásbul látható, hogy Esztergom az 
idő’ nem kedvezése mellett is az öröm ’s lelkesülés’ tár
helye volt, mellyben a’ papság, ’s minden rendű és 
rangú igen számos férfi osztozott. Legfőbb óhajtá
sunk az , hogy Kopácsy hg fényes méltóságában so
káig egészségesen ’s minden szépet, jót, nagyot 's 
főleg nyelvünket, hazai intézetinket és nemzetiségün
ket hatalmas tisztköréhez képest előmozdítva’s érde
mihez képest mindenkit boldogítva éljen!

Tarkanyi,.

Mahmud és Jlchcmed-*l£i.
(Folytatás.)

Syria’ elfoglalásából Mehemed-Alinak felszámíthat- 
lan hasznok szülemiének; mondhatni, hogy az tökéle
tessé tévé hatalmát. Aegyptus, mellyuek erdői nincse
nek, hajó-építésre szükséges fával őt nem látbata-el; a’ 
basának vásárolni kelle azt, ’s tetemes költségen szál
líttatni Alexandriába. Most Libanon’ százados hegyva- 
donai megmérheílen bőségben pótolják ezen hijáuyt. M. 
Ali Aegyptusban a’ török Porta’ megtámadási ellen sem
mikép sem volt biztosítva; Syria’ szomszédsága foly
vást veszély lyel fenyegető; mert a’ Porta e’ tartomány
ban roppant hadi erősítvényekkel bírván, mind száraz
földi katonasága, mind hajóhada által ellene egyaránt 
munkálhatott. Most Syria már nem veszélyes a’ basára 
nézve, hanem ennek hatalmas szilárd védfalává lón. 
0  mint az adanai birtok’ ura, daczol a’ szultán’ hatal
mának; a’ taurusi hegyszorosokbul fenyegeti most egész 
Kis-Azsiát, kopogtat Smyrna’ és Scutari’ kapuin, — 
szóval: Mehemed-Ali olly rettentő állást foglalt, melly 
Európának legélénkebb figyelmére méltó. — Az alki— 
ráJy még nem végzé be munkáját; de ő elég büszke 
dicsőén befejezni az t , ’s reá a’ jogszerű függetlenség’ ’s 
öröklés’ bélyegét nyomni. A’ koniahi szerződés, harma
dik phasisét nyitá-meg politikai életének. Ő azon hatal
mat , mellyet alapíta, egyszersmind biztosan akarja bír
ni, ’s fiának csonkítatlan örökségül hagyni. Ez most

törekvesenek fóczélja. Míg e’ czélt el nem éri, addí«- 
nagyravágyása nem nyugszik, addigrendszerének meg
feszített íugótollai nem tágulnak, addig nem szünik- 
meg olly szárazföldi s tengeri haderőt tartani, melly 
tartományát ’s minden segélyforrásit kimeríti. A’ török 
Portánál is sok szenvedély izgásban vau; neki lealázó 
csatavesztéseket kell megboszúlni, szélyeltépni a’ koni
ahi szerződést; visszafoglalni Syriát; a’ Porta sem te- 
endi-le tehát a’ fegyvert, mielőtt lángoló gyülölsé"-ét 
kielégíté, elvesztett tartományait ismét visszanyerte 
’s az alkirály’ munkáját szétrombolta.

Az európai nagy hatalmak mind az aegyptus! mind 
a’ török kérdés fölött megoszlott-véleményüek. Orosz
ország’ nyilványos érdekében fekszik, a’ két versengő 
társ’ kibékülését gátolni, közöttük a’ gyülölséget 
éleszteni, ha az valaraikép csilapoduék. Oroszország 
örvend czivódásaiknak , mert ezek az ozmán birodalmat 
végkép elerőtleuítik, ’s szemeit elvonják ama’ sokkal 
komolyabb veszélyekről, mellyeket Oroszország neki 
éjszakrul készít. Francziaország’ érdeke és sympathiá- 
ja Aegyptus’ részére nyilatkozik. Felszámithatlanok azon 
hasznok és kincsek, mellyeket e’ tartomány Franczia- 
országnak adni fogna, ha az, — anyagi birtokának hi- 
jányában , — hozzá tartoznék, a’ kereskedési, politikai 
és tengeri összeköttetésnek hármas kapcsa által. A’leg
több tropikai termesztvények, mint p. o. gyapot, indi
go , czukornád, kávé , tömjén ’s a’ t . , a’ Nil’ partjain 
Európa’ növényei mellett diszlenek. A’ nagyszerű ke
reskedés’ minden eleme , — valódi kölcsönösségen nyu
godva , — megvan a’ két ország között. Mindkettő nagy 
’s gazdag vásártérré válhatik egymásra nézve. Aegyp
tus el fogná adui Francziaországnak földje’ terményeit, 
’s érettük a’ franczia ipar’ ezerféle készitvéuyeit nyer
ni cserében. Aegyptus, mint politikai ’s tengerészeti tá
maszpont, a’ fraueziáknak tömérdek hasznokat nyújthat
na , mind azért hogy befolyását napkeletén ’s a’ föld
közi tengeren megállapítsa, mind pedig azon esetben is, 
ha Francziaország, éjszak-afrikai birtokait kiterjeszte
ni akarná. Aegyptus , Fraucziaország’ pártfogása alatt 
előhaladva a’ civilisatio’ ösvényén, Francziaországot 
egy legszebb gyarmat’minden hasznaival felruházta. Ae
gyptus által fogna Francziaország egész Afrikára mun
kálhatni. A’ polgárisodásnak egy egész világrész meg
nyílnék. Francziaország ugyan Mehemed-Ah’ kobzó 
rendszere által szintannyit szenved, mint Ausztria; ’s 
még többet mint Anglia; egyszersmind kívánnia kell, 
sőt lépéseket is tennie, hogy Mehetned Ali mond- 
jon-Ie azon zsarnoki nyomásról, mellyel népét porba 
gyűri, sanyargatja, tizedeli s a’külkereskedésnekan
nyira árt. Ámde Francziaország azt nem engedheti- 
meg, hogy a’ tőle alapított hatalom a’ Porta’ bossznál- 
lásának áldoztassék-föl. Francziaország Mehemed Ali’ 
természetes szövetségese Európában. —

Midőn imígy Francziaország Mehemed-Alihoz szít, 
Anglia’ érdeke ellenkezőt kivan. Törökország, melly
uek léte folyvást veszélyeztetve van , Angliát aggasztó 
gondokkal tölti-el; kétségbeesik , úgyszólván, annak 
erőtlensége fölött; szeretné hatalmát a’ gyöngének 
visszaszerezni, ’s jövendőjét minden áron biztositaui. 
Ezen okbul nyugtalankodik's neheztel Anglia a’versen
gésen , melly a’ szultánt és Mehemed-Alit egymás ellen 
izgatja. Angliának most törekednie kell, hogy hibájit 
ismét jóvá tehesse; neki a’ Porta’ állását egyszerűen! 
kell, ’s annak figyelmét’s fegyveres erejét Taurustól, 
hol jelenleg öszpontosult , a’ Dunához , mellyet szeme
elől elveszt, holott i t t  fenyegetik legnagyobb veszélyek,
— téríteni. Jelenleg egy őszinte s tartós kibékülés
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a’ szultán ’s aegyptusi alkirály közt ha nem lehetetlen, 
legalább igen nehéz. Gyülölség, ingerlett dagály ’s a’ 
vágy: Syriát ismét visszafoglalhatni, uralkodnak — min
den egyéb nézetet elnyomva — Mahmud’ lelkében. 0  
most csak annak karjai közé veti magát, ki őt megbo- 
szúlni kész. Oroszország a’ szultán’ szeuvedélyinek hí
zelegve ’s a’ történhető balcsapások’ esetére neki párt
fogást Ígérve, most különösen munkás; előre tolakodik 
’s másokat visszalökni buzog. Anglia, hogy illy befolyá
sok ellen sikerrel küzdhessen , kénytelen a’ csábítás’ 
hasonló eszközeivel élni. Azért mutatkozik Anglia csak 
igen is hajiadónak az alkirályt neki feláldozni. Egyébiránt 
midőn Nagybritannia a’ Portát pártolja Aegyptus ellen, 
koránsem enged akkor a’ pillanat’ kivánatának, hanem 
csak az ösvényt követi, mellyre jövendőjének érdekei 
által magát utasítva látja. — Angliának élénkül kell kí
vánnia , hogy a’ közlekedési utak , mellyek azelőtt In
diát Európával a’ Nil völgyön ’s vöröstengeren által 
összekötők, ismét helyreállíttassaijak; a’ mint továbbá 
kívánnia kell, hogy e’ revolutio Ázsiának kereskedési 
utain az ö befolyása alatt és hasznára történjék. Ae- 
gyptus inoígy Keleten Anglia’ mindennemű és minden 
földtáji áruczikkjeinek roppant rakhelyéül szolgálna. 
Anglia, legkisebb concurrentia nélkül, fogna uralkodni 
Afrika’ Arábia’, Perzsia , Syria’ és Görögország’ vala
mennyi vásárja fölött. Ámde hogjr e’ nagy feladatnak 
megfeleljen , szükséges , hogy Cairoban kizáró befolyás
sal bírjon ; hogy Aegyptus sorsát kezeire bízza , ’s hogy 
azon épület, mellyetMehemed-Ali emelt, tövig leron- 
tassék. Az alkirály’ kezei alatt Aegyptus határa egé
szen elváltozott, ’s az aegyptusi föld Indiának legtöbb 
terményeit most tetemes mennyiségben szolgáltatja , 
vagy legalább szolgáltathatja. Különösen ezért érdemli 
meg Mehemed Ali Francziaország’ és Ausztria’ pártfo
gását, mellynek délszaki tartományai Aegyptussal nagy
szerű kereskedést űznek. Anglia ellenben az aegyptu
si cultura’ ezen átváltozásáért az alkirálynak nem sok 
köszönettel tartozik. Mindkét India’ roppant téréi fölött 
uralkodva, Angolország bőségben bírja a’gyarmati ter
mékeket, mellyek a’britt müszorgalom” s ipar’első ele
mei. Gyarmatterményire nézve tehát Aegyptus Anglia 
előtt nem volna különös fontosságú. Egy kölcsönösen 
haszonhajtó csererendszer’ föltételei a1 két ország közt 
tökéletesen hijáuyzanak. Ha tehát Mehemed-Ali’ munká
ja összeomlanák, és Anglia, hasznára fordítván az ezen 
eseményből keletkezendő rendetlenséget, a’ Níluson , 
ha mindjárt nem is hadsergei, hanem politikai befolyá
sa ’s kereskedési telepitvényei által szilárd lábra kapna, 
úgy minden uj javítás ott csakhamar elenyésznék. A’ 
népesség ismét tompa restségébe sülyedne ; a’ gyapot, 
indigó és ezukornád-termesztés megszűnnék ’s helyette 
gabona termesztetnék, meily kevesebb munkát és fá
radságot kíván. A’ tartomány szemeink előtt imigy min
den kereskedési hasznait elvesztené, ’s Francziaor
szág’ rendszeréből Anglia’ rendszerébe esnék. — Nem 
titkolhatni tehát, hogy Mehemed Ali’ megbukta Ang
liának alkalmul szolgálhatna , politikai és kereskedési 
munkálatkörét Keleten kiterjeszteni. Hihetőleg e’ szán
dékból kötött Anglia aug. 1 fikán 1838 a’ Portával szer
ződést , meily minden egyedárusságot az egész török 
birodalomban — belefoglalván Aegyptust és Syriát is 
— eltörleszt.

{Foly ta tása  küv.'),

I s o k r a t e s # ' i n t é s e  D e m o n i k o s z h o z ,  H i p -
p o n l k o s Z '  f i a h o z . (Folytatás)

Meily dolgoknak a’ lélekben uralkodniok galádság , 
mindenkép ügyekezzél, hogy azok saját hatalmodban 
legyenek: a’ birásvágy, harag, kéjelera , fájdalom. Ezt 
művelheted, ha a’ nyereséget annak gondolod, mi által 
dicsőséget, nem pedig kincseket szerezhetsz; ha ha
ragra gerjedve ollynak mutatkozol a’ vétkesek iránt, 
millyekuek másokat kívánsz lenni magad mint vétkes 
iránt; a’ gyönyörgésekben , ha illetlennek gondolod a’ 
kéjelemnek szolgálni, midőn szolgáidnak parancsol
hatsz , a’ szerencsétlenségben, ha mások’ Ínségét te
kinted, ’s magadat embernek gondolod. —

Szorgosabban ügyelj a r ra , kit szavaddal, mint 
arra , kit pénzeddel biztál-meg: mert illő hogy jámbor 
férfiak nyilván mutassák erkölcseiket; — mondom er
kölcseiket, mellyeknek mi jobban higyjünk, mint eskü
nek.. —

A’ rosszaknak nem hinni, miként a’ jóknak hinni, 
gondold, hogy megkivántató ’s illő. Titkokról senkinek 
ne beszélj, hacsak azokat elhallgatni nekik szintolly 
nem haszuos, mint neked, ki azokat elbeszéled. —

Az esküszegést két okbul kerüld: hogy magadat 
gálád vétektől megszabadítsd , vagy hogy barátidat nagy 
veszélyektől megmenthesd. Pénzért egy istenre se es- 
kügyjél; még nyilványos adósságért sem ; mert mások 
előtt hamisesküvőnek, mások előtt pénzlesőnek fogsz 
tartatni. —

Senkit ne (égy barátoddá, mielőtt megvizsgálnád, 
miként bánt előbbeni barátival. Mert várhatod, hogy 
irántad is ollyan lesz , miilyen azok iránt vala. Későn 
légy baráttá; de ha azzá levél, ügyekezzél az marad
hatni is; mert szinte rút egy barátot sem bírni, ’s gyak
ran váltani a’ meghitteket. A’ barátokat mind az élet’ 
inségiben, mind veszélyekben kisértsd-meg: mert az 
aranyat tűzben próbáljuk meg, a’ barátokat veszélyek
ben ismerjük. A’ barátokkal úgy bánói legjobban, ha 
nem várod, míg téged kérnek, hanem őket önkényből 
jókor segíted. Az ellenesek’ rosszasága, a’ barátok’ jó
téteményei által legyőzetve lenni, egyiránt rútnak tartsd. 
Fogadd barátidul azokat, kik nemcsak Ínségeden saj
nálkoznak , hanem szerencsédet sem irigylik: mert so
kan sajnálkoznak a’ szerencsétlen barátokon, a’ szeren
csésekre pedig irigykesznek. A’ távollevő barátokról 
tégy a’ jelenlevőknél említést, hogy ezeket se láttas
sá l , ha távullesznek , elmulasztani.—

Az öltözetben ügyekezzél csinos lenni, de a’ fény
űzést ne keresd; a’ csinosság nemesség; a’ fényűző 
szertelenkedik. Javaidnak ne szertelen halmozfát sze
resd, hanem mérsékes hasznát. Utáld azokat, kik gaz
dagság után törekedvén, a’szerzettel élni nem tudnak. 
Mert ezekkel majd az történt, mi azzal, ki mint rósz 
lovagló, magának jó lovat vett. A’ kincseket, raellye- 
kel bírsz, két okbul becsüld nagyra, hogy nagy kárt tudj 
szenvedni; ’s hogy állhatatos szerencsétlen barátodnak 
segélyül lehess; a’ többi szükségre az életben azokat 
ne szerén túl , hanem mértéklettel szeresd. —

Elégedjél meg a’ jelen dolgokkal, de a’ jobbakat 
még is keresd. —

Senkinek ne hányd-fel nyomorúságát; mert a’ sze
rencse közös, ’s a’ jövendőket nem láthatni előre. —

Tuubuer Károly.
{ F o ly ta l ju l  J

S z e rk es iil H elineczy, —ly o m ta tja  T rattner-K árolyl m l utcza 612.
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A’ m. kir. szemclynök ’s aradi főispán szigeti S z e- 
r e n c s y  I s t v á n  úrnak, az országosan egybegyült 

KK. cs IlRhez jun. okén tartott 
is dl’ez ló beszéde

Tek. Karok és Rendek ! Elérkezvén a’ törvénye
sen kiszabolt idő, Fels. Urunk a’ törvények’megtartá
sát szivén hordozva, országosan öszszegyüjtötte hív 
magyarjait, kiknek szabadon választott képviselőit a’ 
tek. KKban és RRdekben vagyon szerencsém tisztelni. 
A’ kegyes és gondos Fejdelem, már a’ mennyire kegy. 
kir. meghívó-leveléből is érthettük , különösen az 1830- 
ki 7ik törvénvezikk. következésében állított, és 10 év’ 
leíolyta után honjukba okvetlen visszabocsátandó kato
nák iránt vállalt köz lekötelczésének betöltéséről és 
n’ magyar ezredeknek eddigi vitézi erőteljes állásokhoz 
’s a’ nemzet’ dicsőségéhez szabott áliapotbaui feutartá- 
snkról, közönségesen pedig a’ köz boldogság’ bővebb 
kifejlődésére vezető módokrul kívánván közre tanács
kozni , már e’ részben is hálás érzésekre gerjeszti fiúi 
sziveinket. Addig i s , mig további kegyel, kivánati a’ 
kir. előadásokból bővebben tudva lesznek, nem találtam 
érdektelennek e’ helyen , hol a’ nemzeti élet legrnuu- 
kásabban fejlődik k i , előadni nézeteit nemzetünk’ rend
szeres állása, annak kifejlődése, mostani helyzete ’s 
jövendő haladásának reményei ’s kinézései felöl. Vau
nak ugyanis minden nép’ létének bizonyos éltető lénye
ges elemei, mellyekre tekinteni kell, ha a’ társaságos 
formákat, törvényeket és viszonyokat erős, természe
tes és állaudó talpra alapítani kívánjuk. Nemzetünknek 
eleitől fogva , meddig csak a’ történeti biztos adatok 
feihatnak , a’ monarchiai-aristokratiai rendszer tetszett. 
— A’ király dicső és hatalmas a’ felségnek tökéletes
ségében, miut alkotmányos kútfeje minden jognak , ne
mességnek, nemesi birtoknak, szabadságoknak és ki
váltságoknak , fel vau ruházva törvényes erővel és ha
talommal a’ társaságos élet’ kitűzött czéljaiuak teljesí
tésére. A'magyar aristokratia tágasb értelemben véve, 
nagyobb vagy kisebb kiterjedésben és mértékben, a’ 
nép’ különféle osztályiban messze elágozva , magában 
foglalja majd mindazokat, kiket születés , érdem, é le l 
messég, miiveltetés, vagyon és társasági befolyás pol
gártársaik között kijelöltek, és szám szerint is az egész
nek igeu nevezetes részét teszi, úgy hogy polgári éle
tünkben az erkölcsi akarat, a’ nemzetnek legerősb és 
leguemesb anyagi ereje által, válhatik törvényes tetté. 
Nincs elzárva azonkívül az aristokraúának tág kapu
ja sem egyesek , sem erkölcsi személyzetek’ érdemei 
elő*. A’ történet nálunk is tanúsította, hogy nincs állan
dóbb, mint ezen rendszer, ha lényeges elemeiben tisz
tán és crőseu tartatik fen. — Midőn nemzetünk a’ 16 
és 17 századokban halálosan küzdve magáért és az 
egész keresztyéuség'ért, majd elvérezett, kettő vala , 
mi fentartá létét ’« elháritá végső szétosztását: az is
teni gondviselés egy felséges , dicső, hatalmas házhoz 
köté nemzetünk’sorsát, inellyuek érzetében ’s érdeké
ben vala védni ’s a’ kormánya alatti müveit erős nem
ietekkel védetni bennünket; de nincs hatalom, meliy 
egy erőveszlett, elcsüggedt népet fentarthasson; ná
lunk maradt hála az egeknek é le t , a' nemzetben , melly

a’ végső^ veszélyek között is nemzetiségéhez, ősi al
kotmányához ragaszkodva , bár lenyomva , szétoszlatva, 
országgyűlési összejövetelekben, vármegyei és n ás 
helybeli hatóságokban fentartolta egységét és kötelékéf, 
és igy soha kétségbe nem esve , ki nem ejtve vitéz kard
ját férfias karjaiból, lehetővé tette jó fejedelmeinek ’s 
vitéz szomszédainak, hogy védve magát, és védetve 
két veszélyteljés század lefolyta után újra helyt fogott 
Európa’ müveit nemzetei között, ’s nem jutott azon ré
gi, legműveltebb népnek, ’s más, hajdan a’ magyarral 
összekapcsolt, atyafi nemzeteknek sorsára , kiket ugyan
azon ellenséges hatalom ellen, illy lélek nem élesztett 
’s illy fejedelmek nem ótalinaztak. Ezen két százados 
kül cs bel háborúk felélesztették a’ nemzetben a’ lefolyt 
század’ első felében a’ nyugalomnak , békének’s a’ ren
des társasági formáknak az 1 723ki 2dik törvényezikk- 
beu oliy elevenen kifejezett érzetét és kivánatát, mel
lyel Illdik Károly, és Mária Terézia, mind a’ törvény
hozás, úgy a’ kormánylat’ utján buzdítva ápoltak és 
betöltőitek. A’ Illdik Károly alatti törvények mindenek 
előtt a’ nemzeti ősi alkotmányos rendszert és szabad
ságot felfrisitve és megerősítve, czélirányos , rendes, 
és időszeriuti irányt adának a’ nemzet’ katonai szelle
mének , és a’ polgári ’s törvényes hivatalok’ elrendel- 
tetése által tágas mezőt a’ békés foglalatosságoknak. 
Még többet tön e’ részben Mária Teréziának gyöngéd 
anyai szorgalma; fel tudta ő emelni a' nemzet’ önérze
tét, kölcsönös bizodalmát mutatni , támasztani és tet
tekre gerjeszteni ’s a’ nemzeti szabadságokat, jogokai 
becsben tartó , vallásosságra, erkölcsiségre és megha- 
tárzott elvekre alapult kormányzat által, mind a" társa
ságos rendet szorosan lenta^tani, úgy a’ nemzeti jobb
lót’ elérésében, az idő szerint, kiszabott rendes lépé
sekkel haladni. Már csak az újonnan teremtett ’s az ak
kori idők’ szükségeinek tökéletesen megfelelő nevelte
tési rendszer, az urbér’ behozatala, melly által az aris- 
tokratiai kapcsolaton kívül álló földmivelő népnek, a nem
zet’ ez oliy annyira számos és hasznos részének (ársa- 
ságos helyzete, kivált az uibéri viszonyok’ legujabbi 
törvényes kifejlődése után biztosítva, és egy fekvő va- 
gyouual ellátott földmivelői osztály alakítva van, kedves 
emlékezetben fogják örökre tartani a’dicsöült nagy Asz- 
szouy’ nevét. Ildik Józsefnek legjobb szívből ’s az em
beriség’ eleven érzetéből eredeti újításai nálunk nem si
kerültének. Ildik Leopold'rövid kormánya alatt vissza
tért az ősi alkotmányos rendszer, és a soha nem nyug
vó idő kifejlődésihez képest az 1791 ki országgyűlés
ben hozott több törvény kétségtelen jelei valónak az 
emberiség és az igazi müveltetés előhaladasának. Bol
dogult íső Fereucz alatt az alkotmány’ feutartása kor
mányának állaudó feltétele volt. Annak első háborúsfe- 
lcbeu az idő’ viharjait szétbontó szellemét ’s a’ külső 
ellenség’ péUiátlau erejű megtámadásit levítta ősi al
kotmányos rendszerünk,’s bőséges alkalma volt a’nem
zetnek életét s vagyonát áldozva, hűségét fejdeliné- 
hez , ragaszkodását ősi alkotmányához kimutatni, mel- 
lyet a’ külső veszedelmek még inkább megerősítettek. 
Dicsőségesen országló királyunk alatt a’ legközelebb 
országgyűlésen törvényesített urbér, úgy más azuttaí 
hozott törvények ismét a’ nemzet’ előrehaladott kimüvel- 
tetésének ’s érdekei’ valódi átlátásának nyilváujos je- 
leuségit hordják magokon. így ezen  alkotmányos ősi
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rendszer mellett, melly a’ monarchia' kezdete'től fogva 
a’ nemzettel összeforva, a’ nép’ életének éltető erejévé 
vált, a’ fels. uralkodó ház’ boldogító kormánya alatt egy 
rövid század’lefolyta elégséges volt, hogy népességé
ből, előbbi virágzatából kivetköztetett ’s vég pusztulás
ra jutott honunkat, százezreket haladó , hatalmas , erő
teljes , ’s midőn szükség kivánta’skívánni fogja, eldő- 
deink’ példája szerint hazafiul áldozatokra kész nemes
ség; — vallásos, tudós, erkölcsös egyházi és tanítói 
rend; — részint romjaiból felépült, részint újra támadt 
számos, szorgalmas, boldog polgársággal ellátott sza
bad kir. város újra ellepjék; — hazánk’ közepén fekvő 
fővárosunk, királyink’ régi lakja, szinte díszesül fele- 
leveuülve egy testvérvárost lát elővarázsolva , ős Du
nánk’ bal partján — leginkább fels. uralkodó házunk’ 
dicső ivadéka , a’ majd félszázados érdemekkel teljes 
Nádor’ igyekezete által kevés év’ leforgása alatt honi 
kereskedésünk’ középpontjává alakultat , ’s nem csal a’ 
biztos remény, rövid idomulva a’világ’ egyik főkeres- 
kedő helyévé alakulandó!. Rettentő dühhel rombolta ezt 
le legközelebb szomorú emlékezetünkre azon elem, melly 
virágzásának fő eszköze volt és leend; de a’ fiatalság’ 
ép erejével gyógyítva sebeit, szebb alakban épül ha
zánk’ ezen reménye ; hála ismét e’ részben is el nem 
csüggedésünknek, hála dicsőségesen országló fejdel- 
münknek, kit jóság , kegyelem ’s érzékeny szív bélye
gez ; hála császárja ’s annak fels. háza’ példáját kö
vető velünk egyesült nemzeteknek, és a’század’emberi 
érzelmeitől lelkesített külföldnek, hála különösen a’ bi
rodalom’ fővárosának. Nem, soha nem, mig magyar 
lesz , nem fog az emberiség’ ezen lelkesültének emléke 
kimúlni ezen nép’ hálás szivéből I — Kiterjedett, szép 
szabadságok ’s kiváltságokkal, erős, boldognéppel dús 
egész kerületek, hasonló szabadságokkal felruházott 
egyes népes községek ; Európa’ legvitézebb seregei köz
zé számlált számos ezred; véghelyeinket ’s határinkat 
védő számtalan vitéz katonai népség; az egész ország
ban , különösen az ellenség’ dühének leginkább kitett , 
azelőtt viz ’s pusztaság lepte, már most boldog termé
keny alföldön, hazánk’, sőt a’ monarchia’ ezen élés
kamráján megtelepült szorgalmas virágzó gyarmatok, 
’s a’ többi szinte számos , hasznos, csendes, már a’jö
vendő boldogságnak törvényesen biztosított előeszközei- 
vel bíró földmivelő köznép, mint meg annyi felele- 
veuült, vagy ujant származott szüleményei egy rövid 
század’ lefolytáuak, alig ha ki nem állják az össze
hasonlítást az ó vagy uj világ’ bármelly hajlatával. Es 
ä’ mi még ez anyagi javakat felülmúlja, feuállnak, ’s 
még bővebben kifejlődtek a’nemzeti boldogság’ állandó
ságának garautiáji: Fejdelmüukcek, és az egész fels. 
uralkodó háznak világszerte ismért törvényessége, lélek- 
isméretes vallásossága ’s igazságszeretete; a’ törvéuy- 
liozótest’ folyvásti hatósága, melly szorgosan felügyel 
az ősi alkotmány’ fentartására ; erősen felemeli, ha szük
ség lenne, szavát annak megsértése ellen ; adót, sege
delmeket egyedül ajánl, ’s ba a’ nép’ életének haladó 
kifejlődése uj törvényeket kíván, azokat minden körül
mény’ szorgos megfontolása mellett, a’ fenálló rendszer
rel összehaugzólag életbe hozza ; folyvásti virágzásban 
díszük az alkotmányunkkal egyidejű vármegyei és más 
helyhatósági municipialis rendszer , eddig ezen kiterje
désben kívánt, de be nem töltött feladata Európa’ leg
műveltebb nemzeteinek, melly a’ közérzetet ébren tart
va, a’ helybeli szükségeket öntapasztalásból átlátva, 
legbiztosabb ellenőre a’ tiszti kötelesség’ teljesítésének 
’s legczélirányoeb eszköze az egészre jótékonyan ki
ható helybeli boldogság’előmozdításának. De még mind

ezzel nincs betöltve lehető nemzeti boldogságunk’ mér
téke. Magyarország még szebb , boldogabb jövendő’ kü
szöbén áll. Ha az idő’ valódi jelenségeit felfogjuk’s azok’ 
kifejlődése bármelly oldalról nem akadályoztatik: a’ 
nemzet’ boldogsága újra bővített mértékben rövid időn 
hosszú időkre kiterjesztethetik; mert a’ nép létének előbb 
említett, sérthetetlenül meglevő elemein kívül, az idő 
bővebben kifejtette az emberiség’szellemét, ’s az értel
mi és anyagi jobblét’ vágyát; és mintha minden össze 
kívánná hangzani egy virító jövendő’ elővarázsolására, 
uj , a’ kereskedői összeköttetéseket eddig nem is sej- 
ditett módon elősegítő mechanikai találmányok az or
szágnak ezen tekintetben is, természetes fekvésénél fog
va, még nagyobb fontosságot adáuak.— Magyarország, 
melly a’ hozzá tartozó tartományokkal kiterjedésére — 
a’ természet’ minden adományit különféle bőségben te
nyésztő, és még sokkal nagyobb kimüveltetést elfogad
ható földjére, — erős, értelmes, vitéz és társasági túl
ságos pallérozódás által sem testi- sem lelkikép nem 
gyengült meg, ’s épen azért valódi czétiráuyos kirnü- 
veltetésre képes népségére nézve az ausztriai monar
chiának eddig is egyik legnevezetesb alkotórészét 
teszi, ez úttal annál nagyobb figyelmet érdemel, midőn 
a’ szomszéd napkelet, főkép kereskedői szempontból 
európai sőt világi tekintetet látszik vonni magára, — 
midőn a’ világ’ kereskedésének régi útja a’ közlekedés
nek hatalmas, az elemi akadályokat legyőző, eszközei
vel nyílni kezd. Magyarország, geographiaifekvése sze
rint , ezen nevezetes útvonal mellett feküdve , Euró
pának első folyója által keresztülvágva, az ádriai ’s fe
kete tenger , és a’ Balkán között kiterjedt dunai völgy
ben lakó nemzetekkel, a’ természeti fekvés’s eunélfog- 
vást a’ kereskedési viszonyok’ ’s érdekek’ egyenlősé
gének erős kapcsa által összeköttetve, gondviselés ál
tal szinte arra látszatik rendeltetve lenni, hogy mint 
valaha szélrül állva , védfala volt Európának ’s az egész 
keresztyénségnek a’ napkeleti ellenséges hatalom ellen, 
úgy majd az európai müveltetésnek, csinosodásnak és 
polgárisodásnak magvait és jótéteuiényit hintvén el, nap
kelet’ nemzetei között, az emberiség’ legszebb diadalmá
val törleszsze el Varna’s Mohács’emlékezetét.— Nem 
lehet ezek szerint kétséges e’ jelen időszakban feladá
sa a’ status’ azon hatalmainak, kikre a’ közjó egy vagy 
más oldalról bízva van; a’ fenálló alkotmányos rendszer’ 
fentartása a z , és bölcs használata mellett az emlí
tett értelmi és anyagi kimüveltetésre törekvő hajlandó
ságnak, törvényes haladás az egész’ javára. Ezek az 
időnek korszerű szükségei és kivánatai.

A’ nép kész ennek elfogadására, ha a’ különféle 
„ elágzott erő egy feltett czélra egyesül, egy biztos és 

csendes csatornába húzódik össze. Hogy e’ részben a’ 
nemzetnek, a’ végrehajtó hatalommal alkotmányosan 
megbízott királyához teljes bizodalommal lenni; — hogy 
a fejedelemnek ezen hasznos elöhaladást vezetni kell, 
az a’ dolog természetéből következik. De egy alkotmá
nyos országban, kivált olly kiterjedt municipalis inté
zetekkel, mint a’ miéink , ellátottban, nehezebbe’ rész
ben akár a’ törvényhozás, akár a’ kQrmáayzat’ utján a’ 
fejdelem’ feladása, mint egy általányos monarchiában, 
hol a’ kormány a’ nemzetnek, mint egy engedékeny 
anyagnak tetszése szerinti formákat ad ; az alkotmányos 
nemzet ellenben visszahat a’ fejdelemre, s valamint 
egy részről épen e’ visszahatás, "s ez által a’ status
ban létező mindeu erőnek összehaugzó kifejlődése, a' 
történet ’s a’ jelenkor’ tapasztaláéi szerint, a’ polgári 
társaságnak legszebb és legnagyobb boldogságot Ígérő 
képzetét valósítja, úgy ha elhibáztatik egy vagy más
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részről a’ mérték, — összebonyolódnak a’ rendetlenül 
munkáló erők, — szaporodnak az akadályok ’s elma
rad mindaddig- a’ nemzeti czél, mig bölcs belátás, ér- 
telmesség ’s kölcsönös jogok’ méltánylása újra ki nem 
fejlődnek. Hogyha ezek fogják vezetni nemzetünket , 
ha különösen ősi alKotmányunk’ szoros megtartása felől 
fejdelinünk’ törvényessége és belső öntudatunk ’s ta
pasztalásunk által biztosítva lévén, az idő és körülmé- 
nyink’ kiv áuafa szerint fgyelmünket a’ társaságos élet’ 
azon nálunk még hijányzó, vagy tökéletesen ki nem 
fejtett gyakorlati részeire forditandjuk, mellyeknek jó
tékony létükről hosszas tapasztalás kezeskedik és sen
ki nem kéteskedik, ’s mellyeket a’ neveltetésnek, ke
reskedésnek, hitelnek, közösülésnek , czélirányosbün
tetésnek , erkölcsi javításnak ’s más illy közhasznú ér
dekeknek más müveit nemzeteknél szerencsés sikerrel 
koronázott előmenetele, hazánk’ nemzeti’s helybeii vi
szonyaihoz alkalmaztatva , bátran elfogadhatóknak vi
lágosan nyilaikoztat; — ha ezek közzül is , minthogy 
véges az emberi erő ’s idő kell mindennek életbe-hoza- 
talához , bölcs választás által a’ legszükségesbeket ki
szemeljük, — ha a’ közjó-előmozditásnak ezen nagy 
munkáját kisebb érdekű, egyes, személyes, hely- 's  
időbeli kivánatokhoz való szoros ragaszkodás által, mel
lyeket a’ polgári élet’ minden oldalú kifejlődése ’s meg
erősítése úgy is nagyobbára önként betölt és kiegyen
lí t , a’ pótolhatatlan idő’ veszteségével és a’ kedvező 
körülmények’ elmulasztásával nem akadályoztatjuk : biz
tos reményünk lehet, hogy további előhaladásunk és 
polgári boldogságunk nagy czéljához , a’ nemzeti erő
nek szabad , de rendes , törvényes és egyesült kifej
lődése által folyvást, biztosan ’s kettöztetett lépésekkel 
közelíteni fogunk.

Talán kelletinél tovább is terjedtem a’ tek. KK. és 
RR. bölcsesége előtt különben is tudvalevő nézetek’ 
fejtegetésiben ; de azon díszes , azonban terhes hivatal
nak , mellyre fels. Urnnk által rendeltettem , előre meg
gondolt súlyait azon remény édesité, hogy épen ama’ 
nézeteknél fogva csekély tehetségemhez képest munkás 
lehetek édes hazám’ boldogitásában ; mivel pedig egész 
valóm, ha ki kell mondanom, egyenességre hajlandó, 
nem kívántain megtagadni magamat és reményimet ezen 
helyen, hová bizodalmát hoztam , ’s a’ mellyböl bizo- 
dalmért esdeklek.

Mint a’ törvényhozó test’ ezen nagyérdemű ’s be
folyású alkotó részének elölülője nem fogom soha elvá
lasztani érdekemet a’ tek. Karok és Rendek’ valódi ér
dekűéi; mert egynek kell lenni a’ főnek a’ testtel, ’s 
nem is létezik semmi nehézség e’ föltételben. Hivség 
buzog itt mindenkinek mellében királyához, hivség ha
zájához. Szerencsétlen félreértése is volna alkotmá
nyos rendszerünk’ valódi felfogásának , ha ellentételbe 
helyeztetnék a’ fejdelem és a’ nemzet, ’s annak, vagy 
ennek érdeke, vagy szolgálata. Védni fogom én, ha 
szükség, itt és mindenütt királyom’ törvényes jogait, 
mert a’ nemzet’ jóvoltára van azokkal felruházva; véd- 
ui itt és mindenütt a’ nemzet’ igazait, mert azok’ sérel
me előbb utóbb gyengíti a’ király’ alkotmányos erejét. 
Nincs már egyéb hátra, mint hogy a’ tek. KK. és RR- 
deknek nagybecsű szivességökbe, kegyes jóvoltukba 
magam’ egész tisztelettel ajánlván, szivem’ mélyéből 
eredt azon óhajtással zárjam beszédemet, hogy Isten 
dolgunk’ vezetve , országos tanácskozások fels. Urunk’ 
dicsőségére , ősi alkotmányunk’ fentartására, a’ tek. KKok 
és RRkuek ’s édes hazánk’ minden sorsú polgárinak 
haladó boldogítására szolgáljanak.

Mjeveltöreilék, Komáromból,
0 »új. 19. 1839)

Y élekedesek igazgatják az embereket.
Z s o l d o s  Ign.

Ha van honunkban város , mellyből a’ hír ritkán v. 
lomhán szárnyal a’ világ’ piaczára: úgy az Komárom*
— testvérei’ rév-Komároma. Pedig e’ városban annyi a’ 
hír, annyi a’ költemény, mellyel itt a’ valót körül- 
czifrázni szokták, hogy bármellyik divatlapunk’ feuille- 
touát képesek volnának naponkint megtölteni. De ná
lunk a’ hír,még a’ legmüveltebb’s látogatottabb házak’ ’sa- 
lonjából jövő is , az árusnők’ ajkain hal e l ; ha csak 
vidékieiuk’ egyike, a’ kofák’ e’ civilisált során átlejt- 
v e , — tárczájába nem jegyzi a’ hírszavakat, mik tán 
egy skotti regénynek is magvai lehetnének. ’S valóban, 
itt a’ regényesség magas fokon áll. ’S ki nem hiszi, ol
vassa végig soraimat; nem fog meghazudtolni. ’S mél
tán közös így a’ panasz idősbeink’ ajkain, hogy e’sz. 
’b kir. váráéból még csak azt sem írják hírlapba, mi a’ 
protocollum’ uagyrétü foliantjai közit is oily szűk ha
tárban vau ; mert a’ tárgy publicus , ’s a’ publicum quid
— publicumért ásít. — Itt van A., itt van B., itt van
C., — zúguak mindenütt fiatalainkra; ’s fiatalainknak erre 
összehuzódnak köröm-izmaik, tolira tapadva minden 
gondolatjok; ’s úgy hiszik, elég azzal ünnepileg is bán
ni; ’s a’ toll e’ ritka, ünnepélyes fölemelésre, gondo
latukkal együtt megdagad , ’s az eszmék igy hízottan, 
’s a’ gyakor-írás által nem koptatva — folynak papi
rosra ; pedig ki nem tudja , hogy az állat is becsesebb 
hízottan ? ! . . . .  Miudenuapi, közönséges tárgyakat 
kell csak mindeunapilag használni, ’s a’ billiard és 
preference, és tarok, és whist csak olly mindennapi, 
közönséges dolgok, mikkel az ember minden, isten-ad
ta szép nap’délutáuáu kéjelmes szenvedéllyel, ’s né
ha tán muukajelentö homlokcseppek köztt is — mulat- 
kozhatik. Negotia sünt sumtuosa! Okát ennek nem fej
tegetem ; szemben a’ lélek lát, ’s a’ lélek mélyen hat
hat a’ dologba. Ha poéta volnék, ez elözvényt didacti- 
cus versekbe szőheíem vaia; de én csak prosaista va
gyok ’s az is kívánok maradni, mert épen minap fesz
tének el egy müveit gyüléshelyen , mikép lehetetlen poé
tának prosában írni, mert vers az eleme, ’s könnyen 
és jól csak versben dolgozik. Sit mihi fas audita loqui: 
V i r g i l .  — Az emberek taleutumjok és ismeretük’ kö
réhez képest gondolkodnak. Vak nem ítélhet színekről.
— Egyike vagyok magara is fiatalainknak ; de én min
den körömráugálózás nélkül tollat ragadok , ’s leirom 
röviden, mi érdekénél fogva említésre ’s tán körülmé
nyest) leírásra számol.

A’ hírlapokban napirenden most a’ követválasztáú 
hírek voltak, mik úgy hiszem , minden hazafi előtt ér
dekesek, minthogy a’ haza’ ’s ügye’ képviselői ők; itt 
körülményesebben s hosszasabban előadva, ’s ott leg- 
fölebb pár szóval érintve. Közgyűlésünk május’ elsején 
nyílt meg, ’s miután a’ főispán , egy , a’ RRdektől köz 
lelkesülettel ’s óhajtással küldött választmány’ kíséreté
ben, megyénk’ szeretett alispánit’s múlt országgyűlési 
követeit, elismert érdemöknél fogva személyesen lel
kes szavakkal megkéré ’s felszólítá a’ haza’ e’ szen- 
tebb hivatalai’ egyikére, közösen, egy szív’ szavában 
éljencztetének május’ 7éu követekül, 's Pázmáudy 
Dienes , ’s Ghyczy Ráfael uu. megyénknek ismét képvi
selőjéé lőnek. Erre néhány perez alatt a szép szám
mal gyűlt nemességtől Huszár Ferencz foszbíró úr ki- 
áltaték ki helyettes alispánnak) E közgyűlés megnyi-
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tása’ napján (máj. lemondván le érzékeny bacsúután
t. Ordódy Viucze úr , közelégülésre viselt főjegyzősé- 
jŜ éról, helyébe a’ in. főispán úr Ghyczy Kálmán tiszt, 
főjegyzőt, ’s az utóbbinak ekkép megürült székébe ifj. 
Pázináudy Dienes aljegyzőt nevezé ki. A’ gyűlés’ tár
gyai közt, mellyeket a’ javitó dologház iránti ügyelvé- 
nyek, ’s országgyűlési utasítások tőnek, felolvastatott 
főiőpánunk’ lelkes nejének, b. Forray Julia csillag-ke
resztes dámának a’ javítódologház iránti fáradozása, ’s 
azon 18114. v. forintból álló gyűjtemény, mit a’ in. nő, 
honunk’ magasabb lelkű asszonyainak egyike — a’ hu
manitás'e' minden statusban megkivántató , üdvesczél- 
jára szerzem, fáradhatlauúl kegyeskedett; ’s a’ t. HH. 
háromszoros éljenbeu magasztalák a’ hőkeblű nő’ e’ köz 
szeretetre ’s utánzatra ragadó munkálatát. Hála neked! 
a’ czél a’ fáradságot is szentesíti!

Lehetetlen azonban elhallgatni azon szívkéjeket 
is , mikben c' hó’ 2án, az ünnepély’ estjén , annyi fia
tal kebel részesült. Felnyitom azért e’ zene- ’s táncz- 
terern’ ajtaját, ’s átnézetem kissé az olvasóval a* ven
dégek és lejtők’ azon sorait, inellyekea a’ kor, szeszé
lyek, öröm és egykedvűség, tűz és álmosság’ furcsa 
vegyülete ömlik el; ’s megsúgom pár szóval azt is, mi
kép a’ fiatalság e’ kéjtengeréu , hideg kebellel ’s gépi- 
leg is könnyű átevezni. Ha ezt valamelly táuczdühüncz 
nem hinné : itt láthatta volua. Láthatta volna azon, 
örömsugárokbau többnyire szegény, arczokat, mellyek 
e’ vígalomnak szíuzetet ugyan adtak , de a’ színezet 
lélek nélküli volt. Oka lehetett ennek némileg a’ terem
nek azon majd fuladásigtömöttsége, mellybeu a’ halott— 
halványok is kipirultak, ’s e’ pír mutatá, milly megra
gadó szépek leheteuduéuek e’ halványak, ha mindig 
és mindenütt e’ pír olvasztaná fel a’ liliomarcz’ havát! 
.............Különben a’ szépuem válagatottabb volt a’fér
finemnél ; ’s míg amaz egyszerűen ’s egyszerű ékei
ben is mindeukép kitűnő va la :’s a’ t. ’s a’ t . — Kár, 
hogy a’ keringő tánezokat zavar borítá el; 's kár to
vábbá, hogy a’ keriugök’ sorát megelőző magyar ze
ne , az olly szép számmal gyűlt magyar vendégek közt is 
táncz nélkül hangzott el; míg etlenbeu a'már majd min
den fővárosi bálból kimaradt mazur, annyi tánezosra lelt. 
Az enyelgő francaise-t, meliy a’könujűség’ ’s mosoly
gó szemjátékok’ tükre , kivetközteték sajátságiból. A’ 
hidegség és fesz , mik várasunk’ számtalan nagy és kis 
köreiben, különben is divatosak, vajának e" kedves 
táncz’ nem legsajátibb bélyegei; melfyuek zenéjét sem 
lehete characteristikaiuak mondani. A’ vigalomnak, mit 
a’ főispánpár is soká díszesíte— csak reggel Ion vége, 
midőn a’haj-ékek bomladozni, ’s a’ nő-kecsek a’ táuez’ 
kipirító tüzénélj olvadni kezdének. A’ táncz’ folyama 
alatt, a’ mellékteremben sorsvonás tartaték az ékmüvek
re , hol a’ kis, kecses D. T. kisasszony, gyermekded- 
sége ’s angyalisága’ minden bájaitól körülsugárzottan, 
mint a’ szerencse’ ezer mosolyú istenkéje, huzá per
czenként a’ sors’ titkait elő a' szeleuczéből, míg test
vérei a’ hölgyek’ sorait díszesíték. ’s a’ t. ’s a’ t.

Csongor.
E l e g y  t á r .

(A z  e r d é l y i  ev.  r e f o r m ,  f a i s k o l á k ’ áI- 
l a p o t j a  183Sbau.) 1. A’ u. e n y e d i  collegiumbau 
volt: 7 rendes tanító, 21 segédtanító, 837 tanítváuy, 
(közöttük 131 díjpénzes azaz stipend, tanítvány , 3901 
pgő forintnyi dijpéuzzel) II. A’ k o l o s  v á r i  collegi- 
umban 5 r. tan . , 10 s. tan., 500 tny. (75 dijp. tvány,

Szerkeszti Heimeczy.

1003 p. f. ’s 13 kr. dpzzel.) Ifi. A’ m a r o s  v á s á r 
h e l y i  eollgban : 6 r. tan., 8 s. tan., 873 tvány; (69 
dijp. tvány 180 p. fttal.) JV. A’ s z é k e l y  u d v a r h e 
l y*  eollgban: 4 r. tan., 18 s. tan., 634 tvány (16 dijp. 
tvány 180 p. fttal.) V. A’ s z á s z v á r o s i  gymuasi- 
umban: 1 r. tan., 6 s . ta n . , 203 tvány (5  dijp. tvány 
119 p. fttal.) VI. A’ z i l a h i  gymuban: 2 r. tan,  7 s.
tan., 285 tvány (7 díjpénzes, 52 p. ittál.) — Összesen 
a' 6 tanító intézetben: 25 r. tanító, 70 segédtanító, 
3332 tanítvány (közöttük 313 díjpénzes, 6055 fttal 
’s 12 krral pengő pénzben.) Nemz. T.

( C s u d a p a p i r o s )  Tusculanum nevű kis hely
ség Lombardiában a’ Garda-tavánál, köztudomás sze
rint tetemes papiros gyárokkal bír. Ezek’egyikében most 
olly papiros készítetik, mellyen a’ közönségesen fekete 
tintával írott szavak huszonnégy óra múlva vörösre vál
toznak által ’s kitörülhetlenek maradnak. (A — r.)

( H a n g o s  b e s z é d ,  mi n t  gy  ógy m ó d.) Egy 
angol orvos és tanító , minapi előadásában arra figyel- 
mezteté hallgatóit, hogy Cuvier, fiatal korában aszkó- 
ros volt; de midőn tanítóvá lön ’s tüdejétmegerőtetnie 
kellett, egészségét ismét visszanyerte. T. Browue, 
isméretes angol philosophus, az aszkórság’ előlépéseit 
sok évig azáltal tartóztatá-fel, hogy nyilváuyosau szó
lott. Ezen fenhangon szólásnak tulajdoníthatni kétség
kívül, hogy az egyházi szónokok többnyire oily hosz- 
6zu életet élnek. ( ’S igy kétségkívül a’ kofák, hajósak 
’s egyéb zajgók is ?)

Vándorfiú
Vadon sziklák között,
Kopár vidék’ ölén,
Letengni életem’ 
ftem itt születtem én;

Túl barna bérczekcn 
Túl égszin-ormokon 
Virul az én hazám ;
Szelidcbb partokon :

De nincsen istenem 
Tüzoszlop’ fényiben ,
Ki clvezérlene 
Hazámba szívesen ;

’S mig égre jó anyám 
Reszketve nyújt kezet —
Fölöttem áll a’ sir 
*S szelíd emlékezet.

L i l e r á t i  János.

+71(t g y  a r k a k .
„N. ur olly részeg volt — mond B. ur — hogy 

magyarázni sem tudott.“ — ,,Azt én igen természetes
nek találom , — felelt valaki, — mert N. egy szót Bem 
tud magyarul.“

B. egy társaskörben, hol egy fukar is volt jelen, 
miudeu nöszemélyt valamelly szép ’s dicsőhöz hasouií- 
ta p. o. rózsa-ághoz ’s a’ t. Hát én mihez hasonlítok?,, 
kérdé a’ mellőztetésért neheztelő fukar. „Ön — volt 
a’ felelet — bizonyos sertés-állathoz hasonlít, inelly- 
nek csak holta után veszik hasznát.“

,Éu nem élek rendesen borral4 — beszélő G. úr 
egy társaskörben. — „0  épen az az én bajom — sohaj- 
ta neje, — hogy nem rendesen élsz vele.“

— Nyomhatja Trattner-fikárolyi iu*i utcza 612.
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A  népnevelés tJmg megyében  ;  tekin
tettel  « '  szerednyei rézm ítgyárra.

Mindenek előtt tudnotok kell tisztelt hazárafijai! 
hogy vállaiukat is azon terhes körülmény nyomja, melly 
a' tieiteket. Ti t. i. olcsó áron eladott termesztvényei- 
teket — miután azokat a’ külföld’ szorgalma átváltoz
ta t ta , gyakran nemesítette , kétszeresen fizetitek ; mi a’ 
hazánkban ‘ termett, de a’ külföldön átkészített ’s drá
gán vásárlót! rezet vagyunk kénytelenek használni, mcl- 
iyeknek kereseti eszközökké készítésével ez idő szerint 
foglalkozunk. És azon terv, mi módon létesíttethetuék 
egy simitó-gyár, hol rezünk további használatra elké
szíttetvén , uélkülezhetuők a’ külföldit, többszöri vitat
kozás’ tárgya volt a’ szerednyei gyár’ alapítója, ’s an
nak baráti közt. ’S bár itt is, mint többnyire minden ha
zai iutézkedésiuknél, sokfelé ágaztak a’ vélemények , — 
a’ terv megalapíttatott: valósítása azonban, migaz in
tézet czéljai’ elérésére, a’ mostan birtokábaulevöknél, 
több eszközzel birand, felfúggesztetett. Bár agyomban 
a’ ezéf elérhetése fölötti remény szomorú volt, mint 
künn a' téli idő, melly fejér halotti lepelbe temeté a’ 
vidéket, ’s eszembe juta több , illynemü intézkedés’ sor
sa hazámban , a’ tárgy’ fontolgatásába elmélyedék : mi
dőn ábráudozásimból a’ heves szóvita, mellybe több je
lenlevő az érintett tárgy után keveredék , felébresztett. 
A’ társaság több tagbul állott, ugyanannyi elv’ képvi
selőiből. A’ fölvett tárgy mellett, mint szokás, mi sem 
inaradánk meg; sőt a’ vita' szélvésze bennünket, mint 
felzúdult tenger a kormánytalan hajót, épen nem czél- 
zott partokra hányt ki. — A’ humanitás’ elve, egy tisz
tes ősz alakban fájdalmát nyilatkoztató azon , hogy a’ 
köznép' erkölcsiségére káros befolyással levő szeszes 
italok’ mennyisége, az újabb időkben tetemes növeke
dést von , mellyre a' szerednyei gyáriutézet i s , nagy 
befolyást gyakorlott. — Hasztalan említők, miképe kö
vetkeztetés szerint Poroszországban, hol az 183?diki 
frankfurti Telegraph’ 39d. száma szerint, 1829 évben, 
129 ezer, 431 szeszégető létezett, az erkölcsiségnek 
igen rósz lábon kellene állam. Híjába azt, hogy az 
erény, uiellyet a' rósz’ eszközeinek híjáuya miatt gya
korlunk, elvesztve magas becsét kényszerítéssé ala
csonyát, és ki szükségességet kivan behozni az emberi 
társaságba, az ennek tagjait szabad akaratoktól fosz
taná meg. O állítása mellett maradt, azon inditóokot 
hozván fel, hogy az emberi társaság , mert tagjai csak 
emberek, nem emeltethetik az erkölcstudomány’ ma
gas eszméihez , azokhoz csak közelíthet, ’s e’ törek
vésben bármi eszközök , ha a’ czélt megközelítik , ajánl
hatók. — Úgy vau — szül a’ hajdaukor’ szelleme, — 
a’ paraszt nem hogy haladna az crkölcsiségbea az idő’ 
leikével, sőt, mint a’ miudeunapi példák bizonyítják , en
gedetlenebb , ravaszabb . ’s butább Ion , mint ez előtt volt: 
’s minthogy a’ legközelebb múlt országgyűlés, a’ föl— 
desúrnak testileg büntető hatalma alul őket kivette, melly 
a’ földesúri lartozványok’fő biztosítója volt eddig, e' nép- 
osztálynak pedig fogalma uiucs a’ lélekisméreteseu telje
sítendő tartozásokrul, méllyé számítani látszik az úrbéri 
törvény, a’ szegény magyar nemes mahouap nem fog 
élhetni. Fdébb kellett volna az eszközökrül gondoskod
ni , mikép tehessük t.i őket, illy törvény’ jótékonysá
ga' , ’s az ehez kötött szabadság’ élvezhetésére alkal
masokká. A’ győzelem’ érzelme látszék sugárzaui az

öiégnek aiczan, a becsi simito-ezukorgyár egy oya- 
kornokának azon bizonyítványa által,_ ki az igazga
tóság meghagy ásaból, felső Magyarországot beutazván, 
a’ szerednyei rézmíigyárt is meglátogató, ’s történet
ből c’ beszédnél jelen volt;— midőn ö, a’mondottak
ra erősségül felhozó, mikép az angol parliament által 
munkába vett feketék’ emaucipatioja is, nemcsak az 
anyaországra leend káros befolyással, az eddig kény- 
szerített ipar’ csökkentével fogyván a’ termesztvéuy’men- 
uyisége; de azokra is, kiket e törvény’látszatos jótékony
sága ért; mert leoldván róluk a’ sokáig viselt rabszol
gaság’ nehéz lánczait, egyszerre a’ szabadság’ szédítő 
magasára emelé, melly megrázó változás , olly kisér- 
tőleg’ elviselhetleu azoknak , mint a’ börtöne’ mélyéről 
előhurczoltnak a’ déli fény’ sugára?. Ehez fog járulni 
e’ gyarmatokban a’ d.dogtalanság; — mert a’ nyomo
rúság ’s munka által edzett testet a’ természeti szük
ségek’ kielégithetése ritkán , a’ kényelem soha sem kény- 
szerítendik munkára; — a’ henyeség szülőanyja a’ sze
génységnek, és ez minden rosznak. — Ha az emberi 
társaság’ fő czélja az — igy szól egy felelő , — hogy az 
erény’ általáuyos’s a’jog’alárendelt eszméji közvetíté
sekből auuak elérhető legnagyobb tökélye virágozzék 
fel: következik, hogy arra valamennyi tagjának, ta- 
gadhatlau, időhöz nem kötött ’s erkölcsileg egyenlő 
igényei vaunak. Ezt valósítani minden hatóság’ fő kö
telessége , és ezt máskép nem érhetni e l , mintha min
den rendelkezése emberi méltósághoz szabott. Innen a’ 
fenyítékek csak mint szükséges rosszak tekintendők a’ 
társaságban. — ’S vájjon maga a nevelés’eszméje , nem 
inkább szelíd bánásmódot tesz é fel ? nem teszszük é 
azt lehetleuné lealacsonyító eszközükkel, azoknál, kik
nek — állváu a' mostani körülmények, — nincs mit 
veszteniük sem erkölcsi sem társasági tekintetben. Nem 
hordom fel ez , emberiség’ érdekében lángoló, keblűnek 
több erősítő okait, mert úgy látszik— e ponton, bár 
néhol ellenhatások mutatkoznak is — túl vagyunk. Igen 
is , előbb kell fölemelő törvényeket hoznunk, különben 
a köznépet nem nevelhetjük. — Kérdezitek talán tisz
telt hazámfiai, nem túlságosak é az öreg’ föutebbi sza
vai? Nem, nem; azok mind igazak, ’s különösen az 
egyesült óhitű köznépre alkalmazhatók; — mi aunál 
Ciudálatosb, mert e' népnek egyházi kormánya e’ me
gyében fényük; ’s még is a’ világosodás’ sugárai, mint 
messzefekvő tájakra hozzájok, mindeddig nem juthat- 
tak-el. — Azonban reinélihetui, hogy az ifjúit erejű 
egyházi kormány’, s a' nmélt. ni. k. Helytartótauács- 
uak a’ megy ei hatósághoz érkezett legújabb rendeleté 
e’ részben nevezetes változásokat hozaud elő. — Bezá
rom levelem’ azon nyilatkozással, hogy e’ napokban 
némeliy, közügyek fölötti vitatkozásokat közlendem. 
fcjzomorító azokban látni, mikép némeliy tárgyak fe
lelt a’ sokfelé ágazó vélekedések miatt tisztába nem jö
hetünk ; örvendeztető pedig, mert meggyőződtök, 
mikép ennek oka a’ tárgyak fontossága , sokfélesége, 
’s különösen az , mert többen kezdünk gondolkozni; és 
hogy ezen kor a’forrás’ korszaka. De hisz a’ physikai 
világban is ezt a’ tisztulás’ korszaka követi. — E kor
szak sokáig tartaud é? nehéz megmoudaui, tudván, mi- 
kép sok esztendő egy nemzet életében annyi, mint egy 
pillanat az emberében.

& .ze re d /n je i.
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M a h m u d  és •Mehmed-AU.%
(Folytatás.)

A’ szultán, mihelyt magára leend hagyatva, az
eseményeken többé nem uralkodhatik. Meg kell ugyan 
vallanunk, hogy azon fejdelem, ki az emberek’ ’e dol
gok’ ismérete nélkül néhány év alatt az ottoman biro
dalomnak , melly a’ basák’ zsákmányává lón, egységét 
ismét helyre állitá ; ki 18 évig a’ janicsárokat féken 
tartá ’s végre eltörleszté; ki szabályszerű hadsergeket 
állított; ki átlátta, hogy birodalma csak úgy kerülheti 
el a' végromlást, havad előítéleteiből és sötét tudatlan
ságából kivetkőzik; ha Európa’ szellemével, az euró
pai civilisatio’ néhány elemének kölcsönvétele által fel- 
világosittatik; — meg kell vallanunk . mondom, hogy olly 
fejdelem, ki mind ezt létesítő, nem közönséges ember. 
— A’ részrehajlatlan bírálónak mindenek előtt tekintet
be kell venni az eseményeket, mellyek közt uralkodá
sa kifejlett. A’történetkönyve csak kevés fejdelmet mu
tathat elő, kik magokat mostohább körülmények ’s vi
szonyok közt látták. Napoleon’megbukása , azon egyet
lené , Ki képes volt Oroszországot féken tartani; továb
bá a’ szent szövetség’ felállása, melly a’ czárnak áta- 
adá a’ szárazföld’ korniánygyeplőjét, ’s Törökországot, 
conservativ érzelmei’ daczára is abból kizárta, ’s azt 
minden természeti gyámolóitól elszigetelte; ’s a’ t . , 
’s a’ t . : — mind ezen körülmény vészteljes kört hú
zott Mahmud szultán körül; ’s a’ szerencse örülni Iát— 
szék, hogy őt ezen körbe szoríthatja. Milly bölcseség , 
milly lelkipótlékerő , milly mesterség kivántaték annak 
megtudásához, vájjon cselekedni v. várakozni, a’fejet föl
emelni v. lebocsátaui kelljen é ? milly láugészszel kel
lett volna ama’ fejdelemnek bírni, hogy illy sok ’s tö
mérdek nehézség legyőzethessék ! —

Mahmud szultánt a’ természet két nemes tulajdonnal 
ajándékozá-meg, um. nagy dolgokra törekvő lélekkel’s 
hatalmas akarattal. De fájdalom ! a’ lángész’ világosságát 
megtagadó tőle. Illy vas-erejü charakterhez, terjedel
mes, beható’s felvilágosult értclmesség kíváutatott vol
na. Csak a’ gondolat és akarat’ — e’ két erkölcsi ha
talom’ — egyesülete teremt nagy férfiakat. Mahmud 
nem bír amaz éles elmével, melly egy kérdést minden 
oldalrul áttekint ’s a’ valót a’ lepel mögött is felfödöz- 
ni képes. A’ bukaresti béke, a’ janicsárok' időelőtti el- 
törlesztetése, és villongása azon hatalmakkal, kik a’ 
július’ 9ki szerződést aláírták, ’s a’ vakmerőség, mel
lyel Oroszországot 1827d. év’ végén síkra idézé: — 
ezek mind hibák , mellyeket a’ Gondviselés olly fejdel- 
meknek enged elkövetni, kiket a’ birodalomnak pusz
títására eszközökül jelölt-ki. A’ szultán’ magatartása 
uralkodásának két legveszélyesb krízisében, t. i. Driná- 
poly’ elfoglalása ’s a’ koniah-melletti nagy csata után, 
bizonyítja, miszeriut ő még tehetséggel sem bír, ma
gán 8egítni ott, hol a’ közönséges ember mindent el
veszettnek tart. Szintolly kevéssé bír ő egy a’ müvelt- 
séffuek uj ösvényt törő valódi nagy szellem’ magas íh- 
lettségével. O a’ régi visszaéléseket ’s babonás szoká
sokat eltörleszté, de magának egy törvényhozó fönséges 
szerepét nem vihatá-ki. Ő rombolni tudott, de alkotni 
nem.

Ittegynyomos kérdés támad: Mi vájjon e’ szóknak 
„R e f o r m  é s  Ci v i l i s a t i o** valódi értelme az otto
man birodalomra nézve? Euróoa’ e’ fölötti véleméuyei 
igen határzatlauok és zavaroknak látszanak. Ha e’ szók 
alatt tökéletes reformot értünk , melly a’ szellemre és 
anyagi dolgokra egyaránt kiterjed , ’s mellynek czélja 
a' török nép’ egész sorsának uj irányt adni, annak esz

méit, szokásait *s törvényeit megváltoztatni, ’s azokat 
a’ keresztyén Európáéival egyenlőségbe hozni: ekkor tar
tózkodás nélkül kinyilatkoztatjuk, hogy Törökország
ban illy reformruli fogalom merő csalódás. — A’ tö
rök birodalom—egész nagyságában tekintve azt - a ’fóld- 
görnb’ valamennyi statusa közt talán egyetien, melly, 
természeti fekvésénél fogvást, a' hatalom’ ’s erő’ leg- 
csudásb föltételeit egyesíti magában. Ha ezen birodal
mat szorgalmas, felvilágosult, egyszersmiud elég
számos népség lakná; ha azt ügyes es müveit ha
talom kormányozná: akkora’ világ’ legelső statusa vol
na ; de így hijányzik nála az erőnek első föltétele : az 
e g y e s s é  g. Népsége — ide nem értvén a’ Mehemed Air 
kormáuypálezája alatt álló aráb néptörzsöket — most 
két nagy tömegre vau felosztva; egy részen a’ törö
kök, másik részen a’ görögök és rabszolgák állnak. Az 
elsők az urak; ők sértetlenül megőrzők azon jogokat, 
miket négy század előtt győzedelem ’s hódítás által nyer
tének ; ők uralkodnak az ottoman birodalomban. Az 
utóbbiak a’ leigázottak, ’s még ma is homlokukon vi
selik a’csatavesztés’ és szolgaság’ bélyegét. A’ győző
nek törvénye őket lenyomva tartja, a’ közönséges tör
vényen kívül helyezi, ’s nem szólítja őket sem hivatalok
ra, sem az ország’ védelmére. Politikai tekiutetben á’ 
győzedelmes ember-fajhoz tartoznak , igazgatási tekin
tetben pedig a’ legközelebbi basák’ zsákmányai. Ezen 
népek korán sincsenek a’ birodalomnak egy sötét isme
retlen pontjára összeszorítva , hanem egy nagy roppant 
térföldöu laknak; ők képezik az európai Törökország’ 
népességtömegét.

[ l 'u /y  tatása Iciie ')

• I ’ h a d i  f o  y l t j o k .
(Vége.)

Sűrű eső és ködben az erdőbe visszatértünk. Est
ve Obrien ismét azon volt, hogy a’ csűrbe menjek alud
ni ; de a ’ mit én csak úgy , ha mellettem lesz ö is , akarék 
elfogadni, azért is, mivel biztosabbnak gondoltam ott 
rejtve együttaluuuunk, mintha ö künn maradt volna.Meg
egyezett tehát ebben ő i s , ’s egymás mellé a’ csűrben 
lefekvéuk. — Egész éjjel szakadt az eső. Reggel is
mét az erdőbe vonultunk; a’ hő már elolvadt, az eső 
megszűnt, ’s a’nap egész fényében tüut-föl. Entve Gi- 
vet felé tovább meuéuk, kevéssel virauat előtt egy sáncz- 
czal körített sűrűségbe jutánk. — „Ez itt a’ legjobb 
hely — monda Obrien — én elmegyek élelemszert gyűj
teni össze, mellynek fogyatékán vagyunk; téged pedig 
itt hagylak/* Minthogy a’ sáucz igen széles volt ’s kön
nyen át nem ugorhattuk, a’ mankókat pallőgyauáut 
használtuk. Obrien minden vagyonúnkat kezembe adá’s 
puskát téve vállára, eltávozott. — Két óra múlva ele- 
séggel terhelten tért-vissza ; négy üveg pályiukát, G 
kenyeret, fokhagymás kolbászt, egy darab füstölt mar
hahúst, fél ludat sülve ’s egy nagy pástétomot hozott 
magával. „No Péter — lesz már egész egy hétig mit 
ennünk — de hoztam ám valamit, mi minden ennivaló
nál többet ér.“ — Erre két pakróczot mutatott elő. — 
„Mindenért, csak e’ kettőért nem fizettem — úgy mond 
— féltein, nehogy gyanúba hozzam magam’, ha péiws- 
ért vásárlóm; tehát, megvallom, tisztességesen loptam. 
De ha elmegyünk innét, itt hagyjuk mind a’ kettőt , hogy 
megtalálják — tehát usry szólván csak kölcsönöztük.**

Fagallyakból födelet késziténk ’s alája egy rakás 
levélre, mellyet napon száritánk-meg, terítettük a’po- 
króczot 's rajta, mint legpuhább ágyon, a’ következett 
éjeu-át, igen jól aludtunk. Másnap reggel a’ mankók-
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kai ünnepélyes tánczot kezdéuk. Obrien a’ férjfi’ mankó
ját magának vévé ’s a’ leányét nekem adá-által. Egy 
fatörzsökhöz támaszkodva felállánk rajtok szerencsé
se n , de az első lépésre Obrien egy fához csapódott, én 
orromra estem. Vérzettem erősen , azonban meg nem 
tartózkodhatám a’ nevetéstől. Bátorságunkat el nem ve- 
szítők, újra elkezdők a' tréfajátékot, ’s több izbeli or- 
csapások után meglehetős elölépéseket tevénk. Én már 
különös ügyességgel tudék ugrálni. „Még egy főpróbát 
teszünk, ünnepélyesen öltözködve — mond Obrien — 
azután in d u lu n k .0 a’ férfi’ , én a’ leány' öltönyét ve
vők magunkra, ’s mintha nézőink lettek volna, ugrál
tunk körül. — „Péter — szóla hozzám Obrien — te 
mint kellemes leányka nézesz ki, vigyázz , az uraknak 
semmi szabadságot ne engedj.“ Másnap elindultunk. Fé
lelem nélkül ballagtunk az országúton Mecheln felé. 
Sok emberrel, még katonákkal is, találkozánk, de a’ 
kik szemügyet sém veiének ránk. Estve egy faluba ér- 
tüuk, hol csűrben kétszer éjszakáztunk; felkötök man
kóinkat; tánczot kezdénk , mellynek bevégezte után 
számos nézőcsoport elébe tartók sipkáinkat. Csekély 
keresményünkkel a’ fogadóba tértünk.

Minthogy sok faluban rnegállottunk, mutogatni akar
ván művészi próbánkat; csak lassan haladhatánk, 's nem 
elébb mint nyolcz napra értük-el a’ várost. A’ kapunál 
felkötők mankóinkat, ’s bátran lépdelénk befelé a’ vá
rosba. Az őr egy ideig tartóztatott bennünket, hogy ugrá
lásunkon mulassa magát; én a’ katonák' ölelgetcsét ’s 
fokhagyma-bűzös csókjaikat alig szenvedhetem,’s e’mi
att le kelle tennem mankóimat, de azután ismét felkö
töm ’s ugrálva bemenőnk a’ városba. A’ piacz’ közepén 
álló tauácsház előtt egy magunk-szerkesztette kerin- 
gőt Walzer) tánczoláuk. A’ házbanlevők mind ablak
hoz szaladtak, — a’ táncz’ végeztével Obrien’ kalapját 
az ablakokhoz hordám, sorban elfogadni az adományt. El
gondolhatni: minő álmélat kapott-meg , midőn ott Obrien 
ezredest megpillantám.Czelestináuak látása még nagyobb 
zavarba hozott, ki midőn rátekiuték, szemére tapasztá 
kezeit ’s elfutott hirtelen az ablaktól. Még hallottam 
kiáltását „ő az, ő az“ — mi engem annyira megilletett, 
hogy ha Obrien nem tart vala fen karjai közt, talán a’ 
kövezetre rogytam volna. „Péter — mond ő — szedd 
össze«’ pénzt, vagy elvesztünk.“—Engedek's midőn már 
néhány soust összeszedek, kérdém tőle, mit tegyek ? 
„Menj ismét az ablakhoz.“ —Oda meuék; az ezredes már 
eltávozott, de Czelesztiuát megint ott leiéin , ki szinte vá
rakozni látszék reárn. Sipkámat elebe tartam , kezét be- 
letevé ‘s valami nehezet érzettem. Egy erszény volt, 
mit hirtelen keblemben rejtők. Obrien erre hozzám jött, 
magával egy fogadóba vont, hol midőn magunk vol
tunk , az erszény’ tartalmát számitgatók ; ölvén uapo- 
leon-aranyat találáuk beune  ̂ melly summát Czeleszlma’ 
hihetőleg atyjától kapta. „0  tétéiül talpig jó-lelkü em
ber“ — monda Obrien. — Én örömemben magamon 
kívül vaiék. —

Másnap reggel Obrien pórruhákat vásárlóit ’s elha
gyók a’ várost. St. Nicolastól néhány mérföldre a’man
kókat elhajigáltuk, ’s pórgunyába öltözködünk. Két nagy 
szürke pokróczot is szerzett, mellyeket — mint köpö
nyegjüket a’ katonák — összegombolygatva válluukon 
hordánk. .Mitevők legyünk most ?‘ — tudakozóm Obrieu- 
től — „Még estig megmondom. Eléggé töröm fejemet 
a’ fortélyos koholmányon — egyébiránt — mint eddig 
— egyedül a’ történetre bízzuk magunkat. De siessünk, 
külüuben megfúlunk a’ hóban.“ — Igen hideg volt, egész 
nap esett a' hó. Este holdvilágnál két embert láttunk 
előttünk ballagni. „Érjük utói — monda Obiieu— talán

valami uj hirt fngunk hallani tölök.“ Midőn már úgyszól
ván sarkukban voltunk , hátraforduld felénk az egyik, 
’s monda:, Azt hittem, mi vagyunk utolsók, de há
la istennek! csalatkoztam. Messze még ide Sz. Nicolas? 
„Nem tudom felelt Obrien — én, valamint Ön , ide
gen vagyok“ — Önök honnét jőnek? „Montpellierből.“— 
,Eu Toulousból vagyok. Oh! mi egészen más föld ez 1 
mi szembeszökő különbség annak kellemes olajfái sző
lőhegyei ’s e’ szomorú éghajlat közt. De az ördögadta
couscriptio !! Jövő évben akartam házasodni/_

Obrien könyökével megtaszított, jelentvén, hoo-y 
e’ találkozást hasznunkra fordítja; ’s folytonos beszéd
be ereszkedvén vele, barátságot kötött az ifjonczka- 
tonával. — „Én is — mond — csak most házasodtam, 
’s midőn eljöttem, ifjú nőmet egy barát’ gondjára bíz
tam. De semmi. Szép dicsőség várakozik reánk. Mi ké- 
eőu fogunk megérkezni,aligha szállásczédulát válthatunk 
— mond az ujoncz — ’s a’ mi több, nekem már egy soum 
sincs. Nehezen érhetem pedig utói a’ vliessingeni sereg
osztályt, az ina estére bizonyosan Axelbe megyen. „Csak 
St. Nicolasba érhessünk ma— jegyzé-meg Obrien — ne
kem van még néhány sous zsebemben; nem akarom , hogy 
egy társam , ki velem együtt akar szolgálni a’ hazának, 
vacsora nélkül maradjon. A’ mit most Ónért fizetni fo
gok, majd Vliessingenbeu vissza fogja adui.“ — ,Köszö- 
nettel. Akarja Ön Jakab társammal is e’ szívességet 
tenni ?‘ — „Miért nem“ — felelt Obrien — Sokáig illy 
módon beszélgettek együtt. — Obrien engem öccsének 
ada-ki, állítván, hogy ő is a’vliessingeni seregosztály
hoz tartozik ’s hogy én inkább dobos akarok ezredében 
lenni — mint elválni tőle. — Nem sokára ezután st. 
Nicolast elértük. — „Víve la France !“ kiáltó Obrien, 
a’ mint belépett a’fogadóba, ’s lerázva a’ havat kalap
járól, tűzhöz állott. — Az ujouczkatonák kalandjaik’ 
beszélésével mulattalak a’ fogadás nőt. Jó vacsoránk 
volt, ’s midőn már terhelt gyomorral ’s fővel felállni 
akaránk az asztaltól, az egyik ujoncz , kivel Obrien 
megbarátkozott, elővoná útlevelét zsebéből; mutogatá, 
hogy két nappal a’ többitől hátra maradt. Obrien, ki az 
ujoncz’ túlcsapuugó szeszélyének szabad ömlengést en
gedett , levelét vele az asztalon hagyatá , ’s parancsolt 
bort hozatni. Mi keveset ittunk, de a’ katonák annál töb
bet; mihelyt kiürült poharuk, Obrien mindjárt tele 
tölté. Végre felállottak az asztaltól’s tétovázva, a’nél
kül, hogy a’ levélre, mellyet Obrien jó alkalommal zse
bébe dugott, ügyet vetnének , aludni mentek. Mi is szo
bánkba távozánk-el. — ,,E’ személyrajz (signalement) 
épen úgy illik ream , mint egy isteuhozzád — de tré
fából senki sem áll be katonának, gyanúba nem veszik 
jámborságunkat. Jókor kell ám indulnunk, hogy mig 
a’ ficzkók mámorukat aluszszák, jótova haladjunk. Cgy 
hiszem, akadály nélkül mehetünk Vliessingenbe.“

Egy órával virauat előtt elhagyóka’ fogadót; Axel 
és IIasz városokon keresztül negyednapra Ternousbe 
értünk, honnét egy csapat ujonczkatouákkal Vliessing- 
be menénk. A’ mint beléptünk a’ városba, mindegyi
künktől sorban megtudakozák az őrök , ha ujouczok va
gyunk-é. Obrien szinte, mint a’ többi, ráhagyólag felelt 
a’ kérdésre ’s megmutatá útlevelét. Neve, vagy inkább 
azé, kitől a’ levél volt, egy lajstromba jegyeztetek, a 
meghagyatott, hogy néhány óra múlva magát az őrnagy 
előtt jelentse. A’ következet reményünket meghaladó. 
A' városban, midőn bementünk, kivevé Obrien zsebé
ből a’ fogadósnő’levelét, ki engem elszöktetni akart;— 
olvasó a’ czimzelet ’s egy mellettünk menő őrloyagtól 
tudakozd az utczát; csakhamar a’ házra is rátaláltunk. 
A’ mint a’ fogadósnő udvarára belépni látott bennünket.
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__ ,még több is jó — kiálta daczosau — már annyi sok
katona vau nálam, alig adhatok nekik szúrást. Hol van 
Ön czédulája?! „Itt van olvassa az asszony“ — fe
lele Obrieu, ’s átadá a’ levelet. Mihel > t elolvasó , imett, 
menjünk utána.— , Miben segíthetem Önöket? — szóla 
hozzánk az aszszouy — parancsoknak készen engedek ; 
de csak két vagy legfeljebb három nap maradhatnak há
zamnál.1— „Arról majd szólunk bővebben— válaszolt 
Obrieu — most csak annyit kérünk kegyedtől: hagyjon 
magunkra.“ — ,Hogyan ? Önök ujouczok ’s rejtezked- 
nek. {Szökni készülnek talán ?‘— „Feleljen Kegyed : ol
vasta a' levelet? akarja tenni, mire abban testvére ké
r i? “ — ,Mindent örömest teszek. Testvérein illy sür- 
getőleg ok nélkül nem írhatott. Házam, mindenem, 
Önök’ szolgálatára készen áll. Kívánnak többet az urak?1
— „Hát ha elakarnánk szökni — segítene-é beunüuket?“ 
-— ,Euveszedelinemmel is. — Tudom az urak családo
m at, midőn szükségben volt, mindenben segítették.1 —

Erről most elég. Tovább az asszonyt dolgaiban nem 
akarjuk akadályoztatni. Hozzon ennünk valamit, ’s hagy
jon magunkra.“ — ,Eu az arczisaierethcz keveset ér
tek — mond Obrien — midőn a' fogadósnő elhagyott 
bennünket, de sejtek vonásiban valamit, mi csak ju n 
ior szív’ ’s egyenesség’ kifejezése lehet. Én bízom ben
ne, de inig az ujonezok elmennek innét, várnunk kell.1

Egy óra múlva ebédelt hozott a’ fogadósnő. — 
„Hogy híják Önt asszonyom“ — kérdé tőle Obrieu — 
,Louise Eustache.1 „Már régóta vau férjnél?11 — ,Ah! 
már 16 éve múlt, férjem most ritkán szokott honu len
ni. Többnyire Vliessiugenben tartózkodik. De ki ezen if
jú ember Önnel?1— „Öcsém. Ö ezredemben dobos akar 
lenni.“ — ,0 be kár! Szegény gyermek!!1

A’ fogadó csakhamar telve lön ujonczokkal, ’s a’ 
fogadósnőnek volt dolga vendégivel. Estve egy kis há
lószobába vezetett bennünket. ,Itt magokban lehetnek az 
urak — moudá — az ujouczok, mint hálám —- hol
nap reggeli 8 órakor a' gyakorlati piaczon tartandó vizs
gálatra menuck. El fognak velők menu Önök is ?* „Nem,
— válaszolt Obrieu. — íg y , azt fogják hinni — nem 
érkeztem-el még.“ ,A’ mint tetszik. Bízzék Ön ben
nem. Most igen el vagyok foglalva, de majdha a’ kato
nák elmennek — eleget beszélhetünk" — „Még lessz 
rá idő. — A’ viszontlátásig. “

Másnap este zavart képpel lépett szobánkba a’ 
fogadósnő sbeszélő: hogy egy ujoncz érkezett, kinek 
neve már fel volt írva, de a' ki feliratú, nem jelent 
meg a’ vizsgálaton. Az ujoneznak, mint ez felőle nyi
latkozók, útlevelét cg}' társa lopta-el, kivel sz. Nico- 
lasban a’fogadóban mulatott. Most *uár— tévé hozzá 
a fogadósnő— az egész várost házaukiut felkutatják: 
mert tolvajoknak két elszökött angol tisztet gondolnak.1
— ,Öu úgy é nem angol?" folytaid az asszony — éle
sen tekintve Obrieura.— „Angolok vagyunk mindket
ten; ‘s a’ szolgálat, mire Önt testvére felkéri, épen 
abban áll, hogy minket biztosan szállítson át a’ vizen. 
E z é r t  mi öuuek 100 uapoleonaranyal fizetüuk “ —
,Istenem ! az lehetetlen1 — „Lehetetlen ! ezt nem mond
tam én az asszony’ testvérének, midőu segedelemre 
szólított.“ — ,Legalább igen nehéz1. — „Ez már vál
toztat a’ dolgou; ’s ha Öu’ férje Vliessingeubeu lakik, 
minden baj könnyen elhárul.“ — ,Férjem! ah! él) ke
vés viszonyban állok férjemmel1 felelt az asszony — 
kötényével szemeit törülgetve. — „Talán 100 arany 
eszközölni fog valamit.“ — ,Az meglehet — válaszolt 
a’ fogadósnő — nagy szemeket vetve reánk. Száz

aranyuyal tanácsolhatja Ön. De épen itt jő*— ’s ekkor 
lépett-be a’ férj hozzánk.— .A ’ helyeit hogy bemutatta 
volna férjét az asszony, titkon néhány szót váltott 
vele; aztán folytató fen hangon beszédét: — ,Alkura 
eresztlek az urakkal. De gondold meg, éjjel nappal 
mennyit fáradoztam miattad a’ fogadóban. Ila értem ’s 
családomért e’szívességet sem cselekszcd, a fogadóhoz 
ne tarts számot többé.1

Midőn az asszony eltávozott, Obrien a dologhoz 
kezdett ’s moudá az embernek: „Én Önnek 100 lajos- 
aranyat ígérek, ha Angliába, vagy egy angol hajóra 
elvisz, ’s még huszszal toldom-ineg , ha egy hét múlva 
szabaddá lesz bennünket.“ — Erre zsebéből kivonó az 
erszényt, mellyel Czelesz iue adott ’s 50 aranyat az 
asztalon leolvasott belőle. — „Fogadja Ön keveset fel
pénzül — folytató Obrieu — ’s bizonyságul: hogy ál
lok ígéretem mellett. Mit mond erre Ö n ? “ — ,Xcm 
tudom; 120 arany ajándékot — mellyik szegény nem 
fogadna-el felesége’ kérelmére1 — felelt mosoJygva Eu- 
slache, ’s az alatt összesepré a’ kiszámolt aranyda
rabokat. „Úgy hiszem — nem lesz ellenére Önnek, hogy 
ma este induljunk, kivált ha ez esetben még 10 da
rabot teszek az ígért summához.11 — ,Igyekszem eg- 
érdemelni. — Minél liamarébb, annál jobb ; sokáig itt 
Önöket csakugyan nem lehetne rejtegetnem. Tessék 
leülni; beszélgessünk egy kissé együtt — Estig sem
mi módon nem mehetünk.1 — Obrieu elbeszéld neki 
megszökésünket. Sokat nevetett, midőn megérté: mint 
szedlük-rá sógornéjáí. — ,Iía nem akaróm is elébb 
szolgálatra ajánlani magam’, e’ furcsa csel reábírt vol
na, csak azért is, hogy nőmet mcgtréfnljam, ki ha még 
e’ szívességet rokonihoz emlegetni fogja, elbeszélem 
neki a’ törtéuctet. Ö különben igen jó asszony, csak 
h o g y  rokonihoz szcríölölli bizodaluinma] ragaszkodik.1—

Alkonyat - tájon Eustache-matróz ruhákat hozott 
elő ‘a mondó, sietve kövessük. Az őrkatona a’ város’ 
végén, midőn mellette eiineuéuk, durván rákiáltott: 
,llát már ismét tengerre — üsszekoczódtál megint fe
leségeddel ?" — E ’ gúnyos szólás nevetésre ingeidé a’ 
többi katonát is. Eustache hallgatott. Kevéssel ezután 
a’Scheide partját elértük. Eustache’ hajója már készen 
állott számunkra, mellyen a’folyam’ túlsó szélére evez
ni egy pillanat' munkája volt. Más nap reggel a’ Schel
de’ torkolatjánál egy angol korvettet pillautáuk-meg. 
Feléje eveztünk hirtelen.— Az alatt Obrieu Eustache- 
nak a’ hátra levő summát kifizeté ’s néhány perez 
múlva angol hajóra léptünk. (Németből)

(Ja veil Lajos.
P ó  f i e l s t  ár.

£ T e m e t é s i  s z o k á s o k  a’ t h i b e t i e k n é l . )  
A’ (h betiek minden más népekétől különböző temetési 
szokást követnek. Ha valaki meghal, néhány nap múl
va holt testét egy nyilványos tisztviselőhez viszik, ki 
azt apró darabokra felvágatja ’s a’ kutyáknak veti ele
delül. A’ temetésnek ezen módja f ö l d i n e k  nevezte
tik. A’ csontok egy kömozsárbau összetöretnek, ’s liszt
tel vegyítve a’ kutyáknak adatnak; de ha a’ saske^e- 
lyúk II.. érik élkül,akkor e’teinetési módot m e n n y e  i-uek 
híják. Azok’ holttetemei, kik szegényebbek, hogy sem 
a’ szétvág lalás’ költségeit hátrahagyott vagyonukból 
megfizethessék, a’ vízbe hányatnak — ’s ezt v i z e s  
temetésnek nevezik. A’ papok’ holttetemeit elégetik s 
hamvaikkal kis ércz-bálványszoborkák töltetuek-meg, 
mellyeket aztán köz tisztelés végeit a’ népnek kiállíta
nak. (P - a.)

Szerkeszti Helmeczy. -  nyomtatja Trattnei-ióárolyl url uteza 612.



49. szá n t, P e a t , Junius* 19. 1839.

An minimum ’ és m axim um 9 tulságui.
Nem v i i sza to r /ú s i í l , hanem a' közjóért.

A’ milly ártalmas, kivált erkölcsileg', a’ minimum’ 
tulsága , szint olly veszedelmes minden országban a’ 
maximumé is, kivált anyagilag. — Nem kétlem, sokan 
fognak velem egyértelműben lenni ’s azt hinni, hogy 
az anyagi jóllétből szokott az erkölcsi támadni; és ha 
példa hozatnék ellene föl , ez csak a’ kivételek közzé 
tartoznék. Azonban minden változtatást, miilyennek az 
idő’ haladtával okvetetlen míudeuütt lenni kell, egyedül 
a’ közjóllétért szükség létesíteni; következőleg a’ mi
nimum’ tulságának káros voltát midőn megismertük, ’s 
orvosolni akarjuk, a' maximum’ veszedelmeit még in
kább szükség elhárítanunk.

A’ társasági jóllét’ két széleit ugyan is egyfelől a’ 
minimum’, másfelől a’ maximum’ tulságival, mint vala- 
inelly emésztő korhadékkal, csipkézte körül az idő. Akár
melyiket orvosoljuk uj törvényuyel, mindeniknél törvé
nyes jogok sértettiek, mert a’ rósz tagnak az eleven
től! elmetszése fájdalmas szokott lenni : ’s igen termé
szetes , hogy egy tárgyban, egy hazában , egy olda- 
lúlag munkálni, kettős sérelem. A’ honnan csuda c , 
ha Pest megye’ nemességének tisztábban gondolkozó 
része is , nem azt látta sérelemnek , hogy a’ minimum’ 
tulságának eltörlése által jogai sérülnek, mert hiszen 
a’ v a l ó d i  közjóért jó hazafi sérelmet nem ismér, ha
nem mert a’ maximnm’ tulsága . melly szemeiben na
gyobb rossz a’ minimuménál, csonkítás nélkül, a’ köz 
jóllét’ fogyasztására egészen ’s épen hagyatik. Legyen 
szabad tehát néhány szóval előadnom legalább nagyjá- 
bul az e’ tárgybaui közvéleményt — a’ haza’ köz jól
létét vevén szempontul, mind a’ m. mind a’ M. tul- 
ságaiuál, és erkölcsi ’s anyagi hatásinál. —

Mi káros következetei voltak ’s vannak a’ minimum’ 
tulságaiuak , azt az érdemteljes, és igen tisztes Szé
chenyi gróf úr olly igen clőadá, hogy ahoz többet 
tenni czélomhoz képest nem szükség, ’s abból a’ mi
nimum' veszedelméről meggyőződni nem tudni, lelki 
erőtlenség: sőt hogy minden , népművelést tárgyazó , 
tervezetben, mellyeket eddig olvastam, legnagyobb fo
gyatkozás az , hogy a’ nemesség’ aljának neveléséről, 
’s ennek személyes jogaivali visszaéléséről, mint a’ nem
telenek közt fetreugő dögleletességröl még csak szó 
sincs, tagadhatatlan. — Ennélfogva csak azt említem, 
hogy mind azon ellenvetés , mellyek e’ tárgyban történ
tek , részint néhány türvéuyczikkelykével oszlathatók- 
e l , résziut feleletre sem igen érdemesek. Mert hiszen 
ha a’ gatyás embert egy kulacscsal kicsalhatni az egye
nes útból, a’ uadrágos ember egy kis csillámért’s más 
egyéb aprólékosságért sziute könnyen kitéveszti abból 
magát, — ’s igy közönséges azon meggyőződés, hogy 
a' minimum’ tu ságáuak eltörlesztése , a’ köz jóllét’ va
lóságos erkölcsi javítása, az e miatti akadályok pedig

*) Midőn a’ Társaik. 45. számában, a’ Pest-megyei nemes
ség által ablakon kidobási indítványról olvastam, fájlalám, 
hogy , habár nem közhelyen i s , ’s nem is épen a’ nemes
ség , hanem néhány vad szabad szájában illyesmi megfor
dulhatott; azonban más résziül eszembe jutott, mi történt 
©sak nem rég , a világ’ legműveltebb népe közt is az ér
demes 0 ’ Connellen , ki a’ szónokszékben igy kezdé be
szédét „No’s ! nincs é közületek valakinek még kedve 
palaczkot dobni fejemhez , mint a’ minap ?“ valamennyire 
enyhültem, mert Hlyen volt, ’s Hlyen marad a’ vüág. —

kimerítő törvényezikkek által legyözhetők : de a’ mikről 
itt bővebben szolaltom sem szükséges, sem czélom* Lás
suk a’ maximum’ (ulságait —

E keiek eg alatt fonákabb eszme alig van , mint 
az , hogy a’ legnagyobb gazdaságok, a’ hongazdaság
ra nézve legjövedelmezőbbek, — ’s hogy ez valósé«-, 
a’ kővetkezőkből kívánom most csak nagyjából kitüntet
ni, mert igy is elég lesz: —

1) Hogy minden nagyságnak önterhére van a’ szer- 
fölötti terjedtség, azt leginkább igazolják azon nagy 
urodalmak, mellyeknek földesarai tisztek által kormá
nyozzák gazdaságikat. Nem kívánok sértőleg lépni föl, 
nincs szándékom uémelly földészeti tisztek’ értelmessé- 
gét, ügyességét ’s erkölcsi tisztaságát kétségbehozni, 
sőt még azt is megengedem , hogy közülök válnak ne- 
vezeteeb gazdáink : de vegyük csak föl, hogy mikor itly 
néhány találkozik , háoy n e m i 11 y e n tör, ront, bont! 
— Közönséges igazság az széles e’ földön , hogy sen
ki sem tesz annyit másért, mint önmagáért. ’S kérdez
zük csak meg őket négyszemközt, vájjon nem tudná
nak é majd még egyszer annyi jövedelmet bevenni va- 
lamelly jószágból, ha az az ö tulajdonuk lenne , ’s nem 
kellene itt uraik’ szeszélyével ’s tudatlanságával, 
amott az előre felszedett pénzek’ fizetésével törniük a’ 
jövedelmet, ’s több ezer effélével bajlódni ? — ük bi
zonyosan igennel fognának válaszolni. De mikép lehet 
azt csak képzelni is , hogy magának ’s gyermekének 
földészkedni nem százszor nagyobb inger, mint bárki
nek— ’s bár miért is.? —

Ha ez igaz , ’s pedig a z , — vegyük fel, hogy 
egy urodalom , melly több részre tagolva ’s olly tisz
tek által kormányozva, kik nem mindnyájan ismerik az 
igazgatót, földes uraikat pedig éltükben kevesen lát
hatják — ált 100 faluból ’s 50 pusztából; és hogy ez 
bizonyosan jövedelmezőbb lett volna 150 birtokos’ éjjeli 
nappali fáradozása mellett, azonnal feltűnik a’ bevételi 
nagy külöubség, ’s előáll ama’ hasonlítás és számítás, 
melly minden terjedelmes uradalmakból kimutatja az 
egcsz honra háromló károsodást; a’ mit, ha ne talán 
szükség lenne reá, példák’ özönével bizonyithat- 
ni-be. — De ez még csak egyoldalú számítás. Hozzá 
kell ugyanis venni még amaz igen nevezetes károso
dást is, mi szerint az illy roppaut urodalmak’jövedel
meiből csak az marad többnyire édes hazánk’javára, a’ 
mi uéháuv krajezárkát az okos és takarékos gazdatiszt 
megtudott érdemelni. — A’ mi bizonyosan nem törté
nik vala, ha 150 birtokos közt osztatott volna fel ezen 
kérdéses jószágtömeg. Mert tapasztalás bizonyítja, hogy 
kinek egy faluja vagy pusztája vau , ritkaság hogy Pa
risban palais-royalozza vagy kártyázza el jövedelmét , 
vagy , Londonban , Nápolyban ’s egyebütt vegetáljon ;; 
ollyásmikre pedig, hogy Romában templomokat épittet- 
gessen, nagy uradalom vala szükséges. —

ü) Azzal fognak némellyek előállni, hogy a’ mi 
műveltsége van fóldészetüuknck, arra a’ nagy urodal
mak szolgáltak vezérül, tehát ’s a’ t . ! —

Valahányszor a’ tiszta Dunába tekintünk , az egész 
Budát fejjel lefordítva látjuk benne : de azért csak még is 
talpán ált a’sz. Gellérthegy. Én az illyesmikre keveset 
szoktam adni, mert én nagyon kívánom megkülönböz
tetni az eddigieni tespedést és homályt honunk felvi
lágosodásától ’s haladásától. Minél fogvást, ha ed Jg 
kizárólag, úgy lett volna- is ■> a’ tagadok, megjött
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az idő, hogy a’ nem urodalmi birtokosak, sőt árendá
sok , a’ műveltségnek lehető legfőbb fokára vivék föl- 
dészeteiket, ’s pedig bizonyára nagyobb kültség-ki- 
métés mellett, mint azon nagy urodalmak, mellyek’ so
kában az uj találmányok’ mohón felszedett próbáji majd 
az egész jövedelmet felemésztették, ’s a ’t, —

Világos tevén tehát mind az, hogy a’ roppant uro- 
dalmak nem be, hanem ki jövedelmeznek, mind az , 
hogy a’ tulajdonos birtokosak és hosszabb idejű áren
dások jobban kormányozzák gazdaságaikat, 's több hasz
not teremtenek, mint a’ nagy ui odaírnak , a’köz jóllétre 
nézve azt kellene megalapítani, mennyi szabathassék- 
ki czélirányosan a’ birtok’ maximumául ?

Connecticutban a’ teiekbirtok’maximuma 200—300 
holdra vau szabva, ’s átalányosan azt hiszik, hogy az 
északamerikai statusoknak ez a’ legboldogabbika. En 
nem akarok benne határozni, csak fölteszem, hogyha 
p. o. 5 ezer holdnál, azok közül, kik ezután szereznek 
földbirtokot, többet egynek sem szabadna nyerni vagy 
venni: azokét pedig, kik ennél többet bírnak , bár mi
féle telekbirtokot i s , adandó alkalmakkal törvényes 
executiók által fogyasztani lehetne, azonnal föltűnnék 
a’ hongazdaság’ tetemes haszna, mert ez ollymennji- 
ség , mellynek jövedelméből, angol ’s arab ménest, szász 
juhnyájat, olajczukor-szesz-gyárokat állíthatni — ’a 
mellynek kormányzása a’ legserényebb ’s pénzesebb gaz
dának is elég mező a’ munkára, megelégülhetésre és 
gyönyörködve élésre : jövedelme pedig lehet ollyan, hogy 
egy kis pótlékkal akár külföldi követségekre is mehetni 
vele, különben is a’ ministeri határozatokra kevés be
folyása szokott lenni a’ czif a lakomáknak. — De ezt 
is mellőzzük , csak ama’ kimondhatlan , tagadhatlau 's 
bizonyos országos hasznot érintem, mellynek elérésé
ben eddig is főleg a’ maximum’ tulságai veiének gátot.

Nem hiszem, hogy csak egy gondolkodni tudó is 
volna olly képtelen, ki 1839ben merné még állítani, 
hogy hazánk csupán termesztésre van a’ végzettől kár
hoztatva. Mert ha ezen vad eszme állna, akkor min- 
magunk’ jóllététől örökre elbúcsúzhatnánk. — Mi gyap
jút termesztünk, ’s némellyek azt mondják, hogy az 
egész gyapjú árrának ö/4ét csupán külföldi posztóért 
fizetjük ki. En pedig azt hiszem, hogy ha mindenféle 
g y ár-’s kézmüvet, miket a’ külföld hord be, felszámí
tunk ’s a’ posztóhoz adunk, nagyon kevés ’s épennem 
lesz elég még azon bevételünk is, melly a’ 6 forintos 
mázsáju doháuyból, I tailéros akóju borból, ugyantól ly 
árru gabnából, ’s letört árru marhákból’s több ilty va
lóságos aprólékosságból csepeg: vagy is , a’ mi hon
gazdaságunk’ kiadásai sokkal nagyobbak a' bevételnél. 
Ennélfogva mig ezen nem segítünk, mi a’ krajezárt be
takarítjuk, az aranyokat pedig kihányjuk.

Jól tudjuk, hogy a’ gyárok’ nemléte nálunk két 
okból származik, ’s ezeknek egyike a’pénz — másika 
a’ hitel’ hijánya. A’ hitelen , ha bajjal is, tán csak lehetne 
néhány törvényczikkelykével segíteni; de hogy idegen 
részvényre ’s pénzre ne szoruljunk, alkalmasint na
gyobb föladat.

Ki a’ mondottakra figyelemmel vala , jól érti — 
hogy pénzünk csak akkor lenne, ha minél több olly 
apróbb gazdaságokkal bírnánk , melly a’ honnak nem 
ki — hanem be jövedelmezne. — Ezt azonban mind 
addig nem reméllnetjük, mig a’ pénzt hazánkban leg
nagyobb haszonnal csúpán földbirtok’ vétele által lehet 
öregbíteni ’s kamatoztatni: a’ mit hogy példában hoz
hassak föl, legyen megengedve.

Hazánkban a’ földek’ árra koronként ’s fokonként 
szerfelett emelkedik, mind a’ mellett is, hogy mindenik

vételhez egy pár rizma pör és még 2 annyi ellenmon
dás jut járadék gyanánt. — ’S hát ha másként volna! 
— így is még ez irtóztató akadályok mellett, 1740- 
ben egy pusztának áreudája itt Test megyében volt 13 
forint, 1 körmöczi arany, 1 pár karmazsin csizma, 1 csó- 
táros nyereg; 1839ben ugyanennek arendája 7GC0 f. 
v.cz. Ha az előbbi árendát 60 ezüst forintra teszszük, a’ 
tőkéje 1000 f. lesz: a’ mostanié pedig mintegy 46000  
f. ezüst. Vájjon vau e’ valamelly országban olly bank? 
melly ennyi bizonyos nyereséggel kecsegtetne. Korán 
sem akarom azouban ez egyes esetet mértékül hozni 
föl, de fölvilágositásul mégsem árt a’ végre, hogy a’ 
földbirtok’ becsének emelkedése nálunk minden pénzest 
megszédit. Ebből ismét ama'veszedelem következik, hogy 
midőn jövedelmezőbb mód vau az iparnál, ennek szük
ség elhanyagoltaivá hagyatnia. E lenben ha a’ földbir
tok-szerzés az 5000 holdnál p. o. el volna zárva, pén
zeseink azonnal vasutakról, gyárokról, (űz-jég-kár- 
mentesitésekről ’s kereskedésünk’ előmozdításáról gon
dolkoznának, ben maradna a’ hon jövedelem , föltámad
na az ipar, ’s általa gyarapulna a’jóllét mind anyagi
lag mind erkölcsileg: kezünkben lenne amaz országos 
haszon , mellyet egyedül a’ maximum tulsága’s megza- 
bolázása által lehet elérni. — ’S mi lehet kivánatosbb, 
mint a’ veszedelmes két tulságnak a’köz jóllétről e g y 
s z e r r e  leendő lemelszése, 's az egésznek t ö k é l e 
t e s  kigyógyitása ? — Bulla Károly .

A* népvándorlásokról.
Népvándorlások az emberi-nemzet’ sorsára külö

nös befolyással bírtak; azok vezérlők ’s határozák el 
jövendőjét. Az ember, ki houja’ határához van lekötve, 
minden közlekedés nélkül a’ külfölddel csak mindig u- 
gyanazon szűk korlátok közé szorított egyszerű termé
szetet látja ; ’s táplálja bár őt gazdagon vagy soványan; 
indítsa őt fárasztó vagy könnyű munkára azon tárgya
kon , miket neki nyújthat; 's azok’ következtében esz
méi ’s belátásköre még akkor is szűk, ha azt annyira 
kiterjeszti, mikép illy körülménj’ekbeu csak lehetséges. 
De honától elválván, ’s idegen országokba idegen ég
hajlat alá költözvén , egy egészen uj világ nyílik előt
te föl; láthatára (águl ’s a’ nélKül hogy korábban sej- 
díthette volua, sőt egészen akaratja ellen , nézetei, szo
kásai ’s életmódja változnak, mert a’ természet, e’nálá
nál erősb hatalom, őt készti arra, ’s ki az emberiség’ 
művelődése’ történeteit áttekinti, nem fogja kétségbe 
hozni, hogy a’ népnek lakhelyeit változtatván ezaiit- 
velődésük’ menetelét nagyrészint elhatározta.

A’ vándorlások a népek’ külöubüző életmódja sze
rin t, különféle módon történtek, ’s így egyoldalú né
zet volna azokat csak vad’s bai bar népeknek tulajdo
nítani. Félig, sőt tökéletesen müveit nemzetek is ván
dorolnak, de mindegyik saját módja szerint. — Iga* 
ugyan, hogy barbar nép — vadászatból ’s baromtar
tásból élvén ’s egyesek’ földtulajdonát nem ismervén, élet
módja a’vándorlással leginkább összefér. A’ nomádot mi 
sem köti honához ; hol legelőt talál marhája’ számára , 
ott van hazája is. Ha szükséget ’s valódi vagy képzelt 
elnyomatást érez, nem késendik oda hag\ui honját, ’s 
új laktanyát idegen földön keresni. A’ kalmükök’ egy 
csoportja az orosz uralkodás állal magát elnyomatott- 
nak tartván chinai Tatárországba költözött. A’ nomád 
ember nyájaival sátor alatt, ház ’s földtulajdon nélkül, 
élvén, ’s csak ingó jószágot bírván , ha vándorol, min
denét magával viszi, 's mit is hagyhatna bátra? Atköl- 
tözködései tehát, sőt hada is, nem egyéb, mint népván
dorlások a' szó’ saját értelmében, mellyek régre egész
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nemzeteket a’ távol tartományok'állandó birtokához ve
zetvén ’s meghódoltatásokká válván , Europa’ sorsát a’ 
korábbi századokban, ’s Ázsiáét a’ régi ’s ujalb idők
ben is elhatároznák; ’s ki mondhatja meg, milly befo
lyásuk lehete x\frika ’s Amerikában is? Ezek valónak 
mindenütt nagy és hatalmas birodalmak’ forrásai. De 
a’ nem polgárisait félvadember, uj lakhelyén, gazda
gabb természettől ’s gyakran műveltebb nemzetektől kör
nyezteivé!), nem maradhat, a’ mi volt. Az uj világ , melly- 
ben most é l , csudásan hat reá ; tüudérhatalmanak nem 
állhat sokáig ellen. Az uj élvezetek , mikkel megismér- 
kcdett, uj szükségeket szülnek, csak döbbeni életmód
ja’ felhagytával kielégithetendöket. Illyen volt a’ ger
man , aráb ’s mongol népek’ művelődésinek haladása. 
Erdőikben, homoksivatagikban ’s pasztáikon örökké 
azok maradtak volna, a’ mik voltak; de az elsők Gal
lia 's Italia’ termékeny mezőire, mások Aegyptus’, Mo- 
greb’ Syria és Spanyolhon’ gazdag síkságira, az utób
biak pedig Chinába 's Hindostanba szállváu, az orszá
gokkal a’ nemzetek is megváltoztak, ’s Guadalquivir, 
’s Ganges, Nil ’s Hoangho’ partjain oily műveltség vi
rágzott fe l, millyeuről önmagoknak sem vala sejditésök. 
lllynemü vándorlások nem egykönnyen történnek azon 
népeknél, mellyek már a’ nomád- életet elhagyván ’s 
helységekben telepedvén le, a’ földbirási rendszert ma
gok között behozták. A’ saját földbirtok’művelése nemz 
’s nagyobbít iránlai szeretetet, ’s ha ezt legyőzni akar
nák is , az ingatlan vagyon hazai 's más épületei’ bir
toka őket visszatartóztatja. Csak egyesek válhatnak 
ezektől el, nem pedig egész népek, de még az erő
szakos lenyomatás is — melly a’ nomád embert oliy 
könnyen futóvá te sz i— a’ honi föld iránti ragaszkodást 
le nem győzheti, sőt a’ szolgaság ’s személyes rabság’ 
durva jármát összetörik inkább, mintsem hogy a’hazát 
elhagynák. De a’ hazaszeretet nemesb nemzeteknél, 
mellyek sem a szolgaság sem az érzékiség’ csábjai ál
tal meg nem romlottak, nem fojtá-el a’ nagy vállalatok 
’s nyerészkedés utáni vágyat. Ellenben egy más fényes 
jelenet mutatkozik. Minden olly nemzetnek van egy idő
szaka — ifjúkornak nevezhetni — melly merész válla
latok ’s hősi tettek által fénylik. Szűk lesz a’ hon, a’ 
tettek ’s dicsőség utáni ezomj felébred, segélveazerő 
’s bátorság’ érzelme, ’s száruyazvaa’ képzelődés által. 
Messze országok 's tengerek’ képeit festi élőnkbe n<int 
nagy tettek’ méltó színhelyeit. Az enthusiasmus fölébred ’s 
elterjed maga körül. Az egyes hős, kisérő csoportokat 
talál, készeket szerencséjében ’s veszélyiben osztoz
kodni. Ez azon kalandos szellem , melly imez időszakot, 
mint ezen népet chartfkterizálja. Ez ösztönzé a’ görö
göket Coli bis és Trója, a’ normanjiokatNápoly és Si
cilia, a’ frankokat pedig kelet felé. Ezen jeleneteknek 
csak uusnee-ai különböznek, mikép azt az idő ’s hely’ 
viszonyai magokkal hozák; de fő jeleinél fogvást min
dig ugyanazon egyek. Ezek is népvándorlásokat oko- 
zának, ha nem is egész családokkal’s minden vagyon
nal történteket, de bizonyosan nem kevésbbé fontosa
kat. A sei egek gyakran megmaradtak , mint meghódol- 
tatók a’ távollevő honban, gyakran visszatértek hazá- 
jokba — de nem valáuak ugyanazok többé. Eátkörük 
kiterjedtebb lón ; ők már sokat tapasztaltak ; látták, hogy 
nem minden ollyan, mint otthon, ’s hogy nem minden
nek kell oilyannak lennie. ’S hacsak elbeszélések vol
tak is, mit magokkal vissaahozáuak, nem gazdagiták 
é ezek által földijeiknek eszmekörét? De ha ezek idegen 
termesztvények valának, mellyeket a’ honi földben ül
tettek, ha ezek ipar’ müvei valáuak, mellyek készité- 
eét tanithaták, sőt ha tartós összeköttetést iozáuak a’

távulievő honnal le’tre — milly nagy következményei 
voltak e’ vállalatoknak az egész nemzetre!

A’ második osztálybeli vándorlásokhoz tartoznak 
a’ kereszt-hadak is. Azok valáuak a’ fölébredt hősi szel
lem ’s a’ frauft-german nemzetek’vallásosság-gyümöl
csei, a’ keresztyéuség’hősi időszaka. E’ szempontból 
— vagy is idejük’ szempontjából tekintve — azon oily 
gyakran tett ellenvetés, miszerint esztelen vállalatok 
a’ babonás hit’ ’s vakbuzgóság’ szüleményei, magátui 
megszűnik. A’ hideg okoskodásnak könnyű megmu
tatni, hogy egy kis tartomány csak kis tartomány 
marad ’s hogy meghódoltatása többe kerül mint men
nyit behozhat; de amaz időkor máskép Ítélt, ’s más
kép is kelle Ítélnie. Azon föld, mellyre a’ vallás’magva 
hinletett ’s csírázott, mellyen állapitója élt, ama’ sok 
jeles emlékezet’ földje, a’ népeknek szent vala, mig a’ 
vallás maga szentségét szemünkben el nem veszté. A’ 
zsidó még most is vágyódással pillant eldődei’jhonja felé. 
A’ mahommedan minden imádságánál szemeit a’ szent 
helyek felé fordítja , és azok’ ótalmazása Islam’ párto
lójának fő kötelessége. Cselekedhetnek é a’ keresztyé
nek máskép ? Ama’ szent tárgyak , mellyeket már szá
zadok óta látogatni szoktak, mellyektül most kizárat
tak, maradhattak é szemeikben érték nélkül, ’shagyha- 
ták é a’ bejárást büntetlenül elzárva. E’ szempontbul 
tekintve, a’ keresztes háborúk kétségkívül ama’ tiszte
letgerjesztő charaktert nyerik, melly kiterjedésük ’s 
nagyságjokhoz illik, de a’ magas históriai érdeket, melly 
történeteiket, minden századra olly fontosaknak teszi, 
kevésbbé önmagok mint következményei által tüntetik elő.

De ezen ifjúi erővel teljes korszaknak is vannak hatá
rai. A’ phautasia’ uralkodása megszűnik mikép nemze
teknél úgy egyeseknél; az ész elfoglalja helyét. Hasz
talan próba volna egy nemzetet olly időszakaszban tü
zelni válalatokra, miket az előbbiben véghez vitt. A’ 
kalandok, a’ regényes vállalatok’ ideje elmúlt ’s nem 
téreud többé vissza. A’ műveltség’ haladásával uj szük
ségek ébrednek , csak távol földek közti összeköttetés 
által megcsilapithataudók ; a’ kereskedési szellem föl
elevenül, a’ nyereség’ szeretető nem kevésbbé hathatós 
ösztönné válik, mint az előtt enthusiasmus volt; de azon 
vállalatok, mellyekre indítja, más alakot kaptak; a’ tá
vollevő országokkali kereskedés telepek’ megállapitásáí 
követeli, ’s igy gyarmatok képződnek , kivándorlók’ cso
portjai áradnak oda , a’ földet ott müvelendők, ültetése
ket teendők is , ’s a’ természet ’s iparjok’ productumi- 
uak kereskedése által meggazdaguiandók. Ezen müveit 
népek’ vándorlásai ha nem is egyszerre de lassankiot 
történtek, a’ históriában nem ke vésbbé fontosak , gyak
ran még foutosbak az elsőknél. Ez által uj statusokhoz 
alapkövek tétetnek . a’ nemzetek lassankint létre jönnek, 
’s ezen épületek aztán annál tartósbak, mentül hosszab
ban és mélyebben tétettek az alapkövek. Szükséges é 
ezekrül mig többet mondani? Egy időszakaszban, mi
dőn jövendők’ legnagyobb reményei azon alapulnak ’s 
az emberiség’ sorsának nem csekély része azokkal ösz- 
szekötve vau. (Heerin után) Fiefort Agosto/u

Mahmud és Jflehmed-Ali.
(Folytatás.)

Ila most egy , Törökországban eszközlendó áita- 
lányos reform’ kérdését alaposan vizsgáljuk , először is 
azon komoly nehézségre bukkanunk: milly fordulatot 
veend a’ raya-k’ sorsa ezen újjá-teremtési mozgásban? 
Azt nem tehetni fe l, hogy ők a’ politikai lealáztatás’ 
imez állapotában, mellyben őket a’ hódítói hatalom hoz
ta , tovább is megmaradaudnak. A'revolutio, melly nap
keletnek pj alakot adandó, eket is m agával ragadná.



A’ javításnak első lépése kétségkívül a’ keresztyén nép
fajokért történnék, ha jelen lealáztatásukból fölemel
teim ’s társas tekintetben a’ győzőkkel egy azon hely
zetbe állítatnának. — De megtörténhetnék é ezen szol
gaság aluli felszabadítás , a’ nélkül hogy a’ hódítás’ mun
kája lerontassék’s megszakadjon a’kötelék, melly an
nyi különféle népíajt Othmau’ utódinak korraáuypal- 
czája alatt együve tart ? — A’ népek az előhaladás’ 
ösvényén nem állnak veszteg.— A’keresztyén néptörzsö- 
köket, szolgaság aluli felszabadultok nem elégitendué- 
k i, nagvravágyásuk mindig följebb törekednék; ők po
litikai függetlenség után fognának víui, egy szóval: ők 
újra nemzetekké akarnának lenni. Meggyőződésünk sze
rint a’ rayákra nézve a’ mostani szolgaság ’s leendő 
függetlenség közt nem lehetne közbenesö vagy is át
meneti állapot; ők arra kárhoztatvák, hogy az igát v. 
tovább is hordozzák, vagy összetörjék. Más részrül a’ 
Porta , ha öukint nem akarja magát tönkre juttatni, kény
telen a’ törökségnek a’ politikai és társas tulnyomósá- 
got tovább is meghagyni a’ rayák fölött. Ha a’ sora’ 
végzete: hogy azon épületet, mellyet Ilik Mohammed’ 
hadserge áliitott-fel, egy elöhaladó művelődés’ hatása 
alatt összeroskadni lássa, úgy legalább nem tartozik 
utódihoz a’ rombolást ön kezeivel kezdeni meg. Mahmud 
ISSöban egy firmáut bocsátott ki, melly a’ ravakuak 
megengedi a’ törökökkel egyazon ruhát viselni. Ez volt 
az első lépés a' uépfajok’ egyenlősítéséhez. A’ háború 
még folyt Görögországban, ’s ezen engesztelő ’s békí
tő rendelet által azt gondola Mahmud , hogy majd a’ 
keresztyén ’s muselmau népeket egymáshoz közelebb 
hozhatja. Később általlátta ezen rendszabály’ következ
ményit; ’s 183Gban ismét visszahúzta azt. A’ reform 
Törökországban euuélfogvást nem nyerhető azon szé
les kiterjedést ’s ama' polgárosító irányt, melly egy 
század előtt Oroszországban nagy Péter’ czár reformjait 
bélyegző. E’ reform’ sorsa majd kizárólag katonai és kor
mányzati. Czélja: előbb anyagi hasznokért népeik’ számá
ra, előbb idomtalau szokások’ ’s visszaélések’leroutására, 
mintsem az európai csinosodós és simultság' köré
be gyors és tökéletes bevezettetésre törekedni. 11a mind
járt csak ezen érdekekre szorítkozik is , a’ reformnak 
még vajmi nagy utat kell befutni.

A’ török birodalom’ hanyatlásának egyik főoka an
nak igazgatásmódjában áll; az egy ocsmáuy rákseb, 
egy szörnyű akadálya minden javításnak. Az ármány
kodás és megvesztegetés’ ezeu sphaerájábau mindent 
megvásárolhatni aranyon — hitelt, Ígéreteket és hiva
talt. A’ nyilváuyos tisztségek’ eladhatósága , melly a’ 
hivatal-világ’ minden lépcsőin keresztül megyen, rom
boló elve minden rendszernek. A’ birodalom’ főtisztvi— 
selőji úgyszólván mind született rabszolgák, ’s sérail- 
ban uövelkedtek-föl, ’s azelőtt a’ legalábbvaló dolgok- 
kalfoglalkoztak ; ők fölemeltetésöket csak parancsnokuk’ 
ocsmány kegyének vagy szeszélyének köszönik, innen 
a’ birodalom’ romlása, a’ benne uralkodó szörnyű nyo
mor ’s annak inindinkábbi elnépteleuűlése. A' janicsá
rok egykor gátfalul szolgáltak a’ basák’kegvetleusége, 
’s a’ szultánok’ zsarnoki szeszélyei ellen. Ok a’ nép’ 
szenvedésinek orgánumai voltak, — folyvást rettegett 
orgánumok, — mert ők képezék a’ fegyverzet uép- 
uek egy részét’s a’statusban az ellensúlynak valódi ha
talmát. A’ népségek némi ótalmat is találtak Ázsia* hatal
mas nemzetiséginél, kiknek érdekjökben feküdt őket 
kímélni, hogy igy gyámokul használhassák a’Porta el
len. Mahmud a’ janicsárság’, Ázsia' nagyvasaljai ’s az 
igen hatalmas basák’ eltörlesztetése által a’ katonai és

igazgatói reform’ különben legyőzhetlen akadályait félre- 
mozdítá ugyan, de népeit ótalom nélkül hagyta a’kor
mányzók’ zsarnokkénye ellen ; ő mind a’ politikai mind 
a’ katonai rendben borzasztó hézagot nyitott, mellyet 
ki kelle tölteni. Ha a’ természet neki létegesítő szelle
met ugyanazon mértékben adott volna, mint adott cha- 
rakter-erőt, úgy előbb az igazgatásban hozott volna 
reformot ’s ezeu építette volna folytatólag további re
formjait. A’janicsárok ellen sikerült nagy csapás után 
ő mindentehetö vala. Büszke önbizalmát, valamint erő
hatását is még mi sem rendítő-meg. Nagy csatavesz
tések, lealázó szerződések, személye iránt a’ népek’ 
tiszteletét még nem gyöngiték, sem bátorságát nem tö
rők-meg.

E’ kedvező pillanatot használnia kellett volna — 
a’ tisztségek’ vásárolhatóságáuak megszüntetésire, a’ 
politikai hatalomnak a’ bíróságitól erős kezekkel elvá
lasztására, jó pénzügyi rendszer - behozásra , ’s a’ 
vertpéuzek’megrontásának— ezeu legkárosabb vissza
élésnek, mellyet valaha szultánok gyakoroltak hatal
mukkal — eltörlesztésére. De ő a’ helyett hogy a’ kor
mányzási revolutiot végrehajtaná, minden erejét a’ né
peinek olly kedves nemzeti viselet' átváltoztatására íé- 
kozlá. Számos törvényt hozott ugyan, mcllyek ma-jas 
lelket és jó szándékokat tanúsítnak, de legtöbb közü
lök nem teljesittetett, mivel az igazgatási személység- 
gel ’s az egész kormányzás’ rendszerével ellenmondás- 
bau valának. Midőn a' borral ’s inás szeszes-italokkal 
élhetést megengedte, ’s erre ő maga első példát adott, 
nyitványosau sérté-rneg a’ koránt, ’s meggyöugítette a’ 
inuselmanni szokások’szigoruságát. Felét azon fegyveres 
erőnek, mellyet kifejteni kellett ezeu reform' keresz
tülvitelére , elég lett volna kormányát újjá alakítani. 
Azonban 1838bau némi fontosabb is történt: egy nagy
úri firmau a" nyilváuyos h vatalok’ pénzen-vásárolha- 
tóaágát megszüntetettnek nyilatkoztatta, ’s hirdető, 
hogy minden statustisztviselöt ezentúl a' kormány fize- 
tend. 11a ezen rendszabály t z  évvel korábban hoza
tott volna , úgy bizonyosan azt végre is hajtják, ’s egy 
maga elég , Törökországban a’dolgok’ egész helyzetét 
megváltoztatni. De a’ b irodaiam’ jelen állapot ja , 's azon 
veszedelmes befolyás, mellyet bizonyos külhatalom a’ 
divanra, tagjai’ egy részének megvesztegetése által, 

.gyakorol, kevés reményt engednek, hogy illy fon
tos rendszabály teljesülésbe jövend. Ezen ’s minden más 
pontra uézve Törökország jövendője kevésbbé függ öur 
magától, mint inkább azon pártolástól, mellyet iráuta 
az európai nagy hatalmasságok kitüutetui akarnak.

(' l'ulylulúsa köv .)

Pótlé  ?á tu r.
CG y ó g y ’s o v ó s z e r  a ' r á u c z o s s á g  e l l e n )  

Bizonyos K o s  eh  doctor bebizonyít», hogy az arcz’ 
ráuezosságát egyedül az ágyban levő rendetlen fekvés 
okozza Ki az ágyban ügyetlenül fekszik, annak arcza 
már ifjúsága’ virágzó éveibeu inegráuezosodhatik. De 
azokat ismét el is veszthetni, ha az ember még jókor 
az ágyban rendesebb fekveshöz szokik. Az erről kibo
csátott jeles munkának illy czíme van: „Az ágy , alvás, 
és álom.“ A’tudós értekező szerint még a'görbedt nyak, 
szükmellúség ’s rövid lélekzet is az ágybéli rósz fek
vésnek következése. CH ába! az ember uapruluapra töb
bet tanul; a’ ráuezosságot tehát nem az öregség, nem 
is a’ gondok okozzák , hanem a1 helytelen fekvés ; hogy 
tehát ránczaid ne legyenek ,. ügyekezzél jól fekünui , 
’s még hozza tehetni azt is, — hogy jól fekhessél, 
előre jól vessd-meg ágyadat.)

H elineczy. — Kyoun tatja T rafín e t-K árolyt url uteza 61» .
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Jfli volna legczélszerább 9 M agyaror-  
sz  á g b a n ,  fi9 mellékéi gi kereskedési köz

lekedés' előm ozdít fiséira?
Tagadhídlan , hogy a’ köz jóllét', nemzeti ipar', ma

gányosa , 8 ez által az egész’ vagyonosság a’ előmoz-
(iitásának’ főrugója a’ pzállitási s kereskedési közleke
dés’ minél olcsóbb ’s gyorsabb eszközölhetése. Rég 
áltlátta ezt minden pallérozottabb nemzet, ’s ezek mai 
napig sem szűnnek meg a’ szállítás’ könnyebbségét 
minél magasb tökélyfokra emelni. — Közönséges or
szágutak’ javítása . hajózható csatornák' építése, vas 
pályák, ’s ezeken gőzmozgonyok’ alakítása : mindezek 
jelen századunknak nem csekély fényt ’s hasznot árasz
tó feladatai; — ’s mig mind ebben a’ külföld sebesen 
halad előre, hazánk igen lassú léptekkel követi nyom
dokit , ’s ezen közösülési összeköttetés' hijánya keres
kedési tespedést, pénzetlenséget ’s műipari hanyagsá
got áraszt a’ termékdús hazára , — hol, ellenkező eset
ben , szellemi ’s anyagi virágzást ’s kifejlődést legdu- 
sabb mértékben reméllhetnénk. — Igaz ugyan, hogy 
hazánk’ több vidékin, a’ szükséges anyag’ nemléte mi
att, czélirányosau használható utak' készítése vagy átal- 
jában lehetetlen , vagy csak olly költség-, idő- ’s fá
radság- feláldozással történhetik, — miszerint az azok- 
bul háramlandó haszon aligha megütné a’ készítésük 
’s fentartásukra fordítandó erők’ értékét. Véleményem 
szerint a’ vaspályák’ építésével is csak így van a’do
log hazánkban; mert ámbár tettleg bebizonyult ’s így 
íagadhatlan, hogy ezeken a’ szállítás’ mennyiségét, 
erő’ ’s idő'tekiutetbe-vétele mellett, a’legnagyobb men
nyiségre emelhetni: de vájjon Magyarhoubau van é je
lenleg folyvást annyi szállítandó mennyiség, hogy a’ vas
pályát építtetők , tetemes tőkéjiknek kamatját a’ terhekre 
mérséklettel vetett vámokból megnyerhessék, ’s vájjon 
a’ nagy vám viszont nem rettentené é-el a’ szállitaui 
akarót a' vas pályáktól, s nem késztetné é arra, hogy 
ezután is inkább lovait s igás marháit kínozza ter
ményeinek az eladás’ helyére czipelésével ? Minden eset
re azonban, hogy nagyobb kereskedő-helyeink orszá
gunk' fővárosával vasúti kapcsolatban legyenek, igen 
kívánatos, ’s tán nem valósithatlan,. egyszersmind bi
zonyos hasznot adó dologleune, de oldai-ági közösülése
ke t , mellyeket vaspályákkal eszközölni balgaság vol
na, mi módon javítunk hazánkban ? A’ természet, vég- 
teleu áldásit árasztá e’ részben is hazánkra, midőn 
számtalan folyóval öntözted , leginkább azon tájékunkat, 
hol szükséges anyagok a' száraz-uti építésre hiány
zanak ; csak magunk vagyunk oka, hogy rendezetlen 
vizeink, áldás helyett többnyiie átkot hoznak reánk, 
’s a’ melly folyókuak hátán kis iparral, hazánk’ majd 
minden szögiedbe termékinkkel rakott hajók evezhetné
nek , most azok féktelenül törvén ki ágyaikból , csak 
mocsárt ’s elterméketleuüiést okoznak, ’s e’ tekintet
ből honunkban a’ czélszerü víz - szabályozás nemcsak 
kere.'kedési közlekedésünk’ előmozdításának legjobb 
módja , hanem annak anyagi eszköze is lehetne ; mert 
a’ tömérdek,— via alatt heverő’s az áradásoknak kitéte
te tt’s csak ritkán használható — földek, ez által meg
mentetvén ’s kiszabadulván , nemcsak a’reájok tett költ
séget térítenék kamatostul vissza, de bizonyosan a’ 
kereskedésre is bő mennyiséget szolgáltatnának. — 
Voltak ugyan idők , midőn még műveletlenebb orszá

gokban is, a’ kisebb folyók’ rendezése, főleg hajózási 
tekintetben, igen elhanyagoltain , s e’ helyett inkább 
költséges hajózási csatornák építtettek, — de milly el
sősége van a’ csatornák fölött, különösen hazánkban , 
a’ folyók’ hajózhatóvá tehetősének ? csak e’néhány adat
ból is állalláthatjuk. — Azon té r, melly a’ csatorna’ 
ágyául megkiváuiatik, ’s ez által vízzel elboríltatik , a’ 
mezei gazdaságtól altalányosan el van lopva. — Ezen 
kár,  egybevettetvén azon haszonnal, mellyet a’ csa
torna’ használatából várhatni, elenyészik ugyan — de 
annyival kitünőbbek azon hátramaradások,mellyekgyak- 
ran a’ csatornába szükségkép megkívántaié vizek’ más- 
czélu használásától! elfogásoknak következményei; mert 
nem ritkán kell az uj csatornái viz-ut’ formálására 
hasznos forrásokat ’s kispatakokat, mellyek rét-öntö
zésre ’s malmok’ hajtására különösen alkalmasok, ’s 
hijáuyok nem is könnyen pótoltatható, régi ösvényeikről 
eltéríteni ’s a’ csatornába vezetni. A’ csatorna-építés
re tett költség gyakran tetemesen felülmúlja a’ vizek’ 
hajózhatóvá tételére megkívántatok — Azonkívül hogy 
a’ csatornát előbb ki kell ásni, többnyire még töltések, 
gyakran a’ mélységek 's völgyek fölött olly hidak is 
szükségesek, mellyeken a’ csatorna a’ víz-eset’szabá
lyai szerint keresztülvezettetik ; gyakran emelkedéseket 
kell keresztül vágni ’síhegyeket általfurni , mestersé
ges épitvényeket, ’s zsil pékét {[alkalmaztatni, — ’s 
mind ezen építmény’ jó karbani tartására kiváutató költ
ség , még a’ csatorna tisztítási költséggel is szaporo
dik , mivel a’ csöndesen álló vízben, — minő p. o. a’ 
csatorna — az iszap és föld leüllepszik , ’s abban lassan- 
kint vízinövények gyökereznek, mi által a’ csatorna’ 
árka’ könnyen betűmül, ha csak ezen akadályok idönkint 
el nem hárittatuak. — Ezen tisztítási idő alatt pedig a’ 
hajókázás , természetesen mindig félbenszakad. — So
kan azt hiszik, hogy csatornában a’ hajó’ mozgására 
’e vontatására , sokkal kevesb erő kívántatik , mint a’ 
lassan folydogáló vizekben, mivel az csendesen álló víz
ben történik. Ezen esetigaz, de árkülönbség nem min
dig olly nagy, mint közönségesen hinné az ember; — 
mivel ott, hol a’ hajó megyeu , a’ viz egvátaljábau nem 
álló. Ugyan is , midőn a’ hajó előrehalad, előtte a’ viz 
feltolul, és hajóhosszábau visszafelé foly. — E z á l 
tal a’ hajó épen olly ellenál ást szenved,, mintha egy 
olly sebességű vízben, mint millyenuel a’ csatornában a’ 
viz,  hajó’ oldala mellett visszafelé foly — viz ellenében, 
kellene neki menni, ezen akadály pedig annál nagyobb,, 
minél keskeny ebb a’ csatorna — és csak az által hárittat- 
hatik cl, ha a' csatornának nagyobb szélességet adunk, 
a' mit mindenkor csak nagy költséggel ’s gyakran 
alig legyőzhető akadályok’ közbejöttével eszközölhetni.

A’ folyók’ hajózhatóvá-tételénél egészen más kö
rülmények tűnnek elő. — A’ tér a’ vizi ösvényre már 
készen van, ’s csak kevés darab földecskékre vau itt 
amott szükség, hol a’ vizek’ kanyargásait egyenesre vett 
csatoruácskakkal előzzük , mi az által ismét visszapó- 
toltatik, hogy a’ vizeket normal szélességjökre keilvén 
szorítani, az ez által nyert tér ismét gazdaságosan 
haszonvehetővé lesz .— A’ malmok többnyire helyükön 
maradhatnak, ’s gyakran olly helyeken, hol a’ vi
zet-, vagy azért hogy mélyítessék, vagy azért hogy 
sebességéből veszítsen — fel kell torlasztani, Ui mal
mokat is építhetni, — a’ helyett hogy gyakran a-’ csa
tornák’ építőse miatt a’ már feuáliókat i» el kell hányni.
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Ejry forrást, egy patakot sem kell hasznos rendelte
tésétől elfogni; egy darab föld sem rontatik vagy isza- 
poltatik e l , sőt gyakran az öntözés ez által még elő- 
mozdítatik , vagy legalább lehetségessé tétetik. — A’ 
költsé®- főleg csak a’ gátok’ álthágására kivántató zsili
pek’ építésére szorittatik , — ’s azon munkálatra , melly 
által a’ folyam’ normal szélessége eszközöltetik; melly 
még azon esetben,ha a’folyót hajokázhatóvá uem kívánják 
is tenni — ha nem elmúlhatatlan , legalább igen hasz
nos munka. — A’ folyam’ medrének tisztítása vagy so
ha vagy igen ritkán szükséges , ’s akkor is csak egyes 
helyeken, mint igen ritkán előforduló események’követ
kezése , mivel szabályzóit viz a’ maga ágyát soha sem 
tölti-fel, vagy ha ez itt ott történetesen megesik is , 
magaraagát ismét tulajdon erejénél fogva kitisztítja. A’ 
hajók’ mozgása fölfelé, lassan folydogáló vízben , alig 
kíván valamivel nagyobb erőt, mint a’ csatornákban,
__ mert még a’ kisebb folyóvizek is , raellyeket hajo-
kázhatókká tehetni, többnyire szélesebbek, mint mii
lyenre szokták, vagy lehet ásni a’ csatornákat, — ’s 
azért a’ hajó által okozott feltorlás és visszafolyás 
kisebb, mint a’ csatornákban , ’s gyakran szinte észre- 
vehetlen.

Ha mind'ezen hasznot és kárt jól fontolatra vesz- 
8Zük, könnyen által fogjuk látn i: mi elsőbbsége lehet, 
különösen hazánkban, a’ vizek’ hajokázhatóvá tételének 
a’ csatornák fölött is , — sőt itt, hol különben is olly 
nagy tekintettel kell lenni a’ kivihetési olcsóságra,— 
a’ pénztelenség miatt, — ez az egyedüli mód, melly 
igen sok eddig rejtett kincset fog árasztani, csak szor
galom ’s egyetértés ne hijányozzék. S  . . .  s j

mérnök.
U t a z á s

I/öcséről U rá liéba , és vissza.
A’ honunkat érdeklő utazási rajzok egymástérik, 

’s örömmel olvassuk azok’ egyes részeit; mert bárha 
láttuk azt, miről az utazó ír, édes még is a’visszaem
lékezés; ’s ha nem láttuk, kettős annak haszna. A’ 
tapasztalás művelődésünk’ egyik fő ága, mellynek va
lóságát nem tartom szükségesnek fejtegetni, be lévén 
ez már számtalan példa által bizonyítva. Minden uta
zási rajz érdekes lehet, bár külvidékeket tárgyaz 
is; ’s ha haszna egyéb nem,  mint mindent jól tudni, 
elérte czéljáte’ kisvázolat. — Azonban más inditóokok 
bírtak eugem krakói utam’ leírására. Ugyanis nem mú
lik év, hogy a’ hon’ felvidéki iskoláiból, különösen né
metül tanuló ifjaink csoportosan ne látogatnák ezen itt 
említendő helyeket, ’s tudom, sokan kívánnák hazám
fiái közül tudni: vájjon mi indítja magyar ifjaiukat ezen 
útra ? Bárha nem lesz úti rajzom mindenben kielégítő, 
de reményiem, érdektelen sem. Csak a’ mit láttam ’s 
rövid időm tapasztalni engedett, jegyzém naplómba.

ve
* *Úti levelekkel elláttatva apr. 4kén indultunk L ő- 

c s é r ő l  a’ határszélig kocsin. K é s m á r k tói a’ P o p- 
r á d’ sík völgye egész T ó t f a l u i g  tart , hol szem
látomást változik a’ vidék, ’s érezhetőbb a’ K á r p á t ’ 
közelléte. Ezen óriás balra marad, míg a’ M a g ú r a ,  
mellyet karpátmelleki rengetegnek mondhatni , hóvalfe- 
dett hátát mutatá valódi honunkbóli átmenctelünkre. Az 
ut a’ legjobb szepesi utak közé tartozik. A’ hegy’felé- 
nyi magasságától még is kerékagyig ért a ’ hó, ’s ek
kor igen kellemetlen vala utunk, mellyet nevelt a’ hó- 
fnvatag is. Szemeim bűbájoltan lebegtek a’ felföld felett 
büszkélkedő f e l k a i ,  l o m n i c z i  csúcsokon , míg az 
alsóbb tetők közt nyugvó ködök laesaukint följebb kez

dőnek emelkedni, ’s terhes fellegekké válván , a’ világ’ 
négy sarka felé indultak, ’s sötétségükkel megfoszta
nak bennünket e’ bájos szemlétől’s lepleikből jéghó hul
lott a’ magasból alá. Többször tapasztalára már ezt; mi 
azon gondolatra b irt, hogy a’Kárpátokat annak veijem 
hazánkban a’hidegre nézve, mi az A e t n a  ’s V e z ú v
s. t. a melegre. Ezek t. i. tűzhányá«aik által melegí
tik , amaz pedig jégfelhői által hüvesíti a’ léget; Felér
tünk végre a’ M a g ú r a ’ tetejére — Milíy jelenet ! 
Visszatekintünk még egyszer a’ hegyvölgyes S z e -  
p e s r e ,  ’s az egész kiterjedtségében lábunk alatt majd 
sík térségnek látszék, a’ köröskörüli magas hegyek 
mint kerítések által kerthez hasonlíta. Valóban , ki in
nen szemléli S z e p e s t , kénytelen megvallaui, hogy 
igazat szólt az iró , midőn ezt legszebb megyéink közé 
számlálta. Itt az ember mintegy nézőtéren szemlélheti 
Szepes városait, faluit; — csiliagokkint fehérlenek a’ tor
nyok, templomok ’s uradalmi lakok; jól kivehetni, mint 
kígyózik a’ P o p  r á d  ezen bérezek felé, honunkat el
hagyandó.— Leereszkedénk a’ kárpát-tuli völgyre ; — 
még akkor hófedte az egész tá ja t, 's csak az örökké 
zöldelő fenyvesek mutatók a’ tenyészet jeleit. Néhány fa
lun keresztül Ó fa l v á r  a érkezőnk egy mély völgy- 
uyilásou, hol egy k. harmiuezad ’s k. sóhivatal á lla ’ 
1) u u a j e c z’ partján.

Megjegyzésre méltó , hogy a’ magurai völgyön igen 
szembetűnő L e n g y e l o r s z á g ’ szomszédsága. A’ 
nép’ viselete ’s nyelve islengyeles. Testalkotása izmos 
és m agas, e’ mellett igen egészséges színnel bír. 
0 f a l v a i  bérkocsisunk egyenesen házához vezetett, 
hol három aggná fonás és szövéssel foglalkodék. Ma
gjai úl beszélőnk , ’s íme a’ három aggnék’ egyike meg
szólal magyarul ’s kérdezi: hova megyünk? Felelet 
helyett bámulva kérdőm tőle: mint vetődött ide ? s ma
gát uem kevés meglepetésemre Szigeten születettnek 
vallá Marmarosbul, ’s mondá, hogy itt már 12 év óta 
lakik. Kérdém továbbá, mint tudta illy hosszú idő alatt 
el uem felejteni nyelvét ? ’s az agguő ama’ porosz 
katonai isméretes auekdoton szerint felelt: „imádságos 
könyvem magyar, ’s azt olvasgatom.“

A’ harmiuczadou megszemléltetvén útleveleink, 
a’ hídon ált Gá l i  e z  i á b a n  termettünk. Mindjárt tud
hatni, hogy Galicziában vau az ember. Alig értüuk- 
át , midőn öt v. hat hálái őrző katona újra átvizsgált ben
nünket , uem viszünk-e vajjoa tiltott árukat. Itt sem 
faluk, sem utak nincsenek, s nagy bajjal vergődtüuk 
át a’ D u n a j e c z ’ jobb partján , melly hazánkat Gali- 
cziától elválasztja, posváuyos’s vizes réteken, Cs o r -  
s t i u b a. Ez néhány széllyeiszórt házból álló falu; tö
vében fekszik a’ hasonuevü , meredek sziklán merészen 
épült, régi, most romjaiban szomorgó, csorstiui várnak. 
Ennek átelleuében a’ D u n a j e c z ’ bal pártján hason
lókép meredek sziklán díszeleg a’ u e d ez i vár , melly 
P a 1 o c s a y bárót uralja. Ez még lakható , ’s az ura
dalom’ foglyainak zárhelyűi szolgál. Itt kezdődik egy 
már némileg csiuált-ut, ámbár helylyelközzel félben— 
szakasztva. Több falun ’s L op ú s z n a  mellett a’ Du- 
uajeczeu keresztül egy meglehetős fahidou (mert itt a’ 
folyam elhagyja honunk’ határát ’s a’ Visztula felé for
dul} O s z t r o v s z k ó b a n  egy csinos vendégfogadó
ban háltunk, hol a’ csapiáros uem zsidó, mi is igen 
nagy ritkaság. Korán reggel N e u m a r k b a  inenénk. 
Ez magyar városinkhoz sokban hasonlít; négyszegűvá- 
sártéréu v. piaczán kívül nincs semmi látniméltó beu- 
ue. Innen kél mérföldig terjed egy jobbféle csinált-ut, 
de az egész táj kietlen. Hólopte hegyek ’s völgyek 
egymást érték rajta ’s igen unalmas vadont képeztek,
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’s csak helylyelközzel akadható! magányos parasztla
kokra.Neuraarktól mintegy 5 órányira két dombon egy egy 
fatemplomra akad az utas egymás ellenében, mellyek 
S w e h t y K r i z (sz. kereszt) és S w e n t y  S e b a s 
t i a n  nevet viselnek, s bucsújárásukról ismeretesek. 
Ezen dombokéul a’ hátunk mögött hagyott Kárpátokra 
a’ kilátás elfelejteti az ut’ komorságát. Végre e kietlen 
vidékből kiértünk l l a p  k á r a  , mellyet mezővárosnak 
neveznek, noha alig van egy csoportban 20 háza. 
Elhagyván ezt ,  egy domb’ tetejére éréuk , honnan egy 
előttünk’ meguyilt \ölgy engem első pillanatban K i s- 
h o n i r a  emlékeztetett. Gyönyörű töltés vonul végig 
rajta,  a’ mennyire a' láthatár engedi. Ezen völgy mind 
szélességére 's helyzetére , mind útjára's folyojára néz
ve pontig hasonlít a’ k i s h o n t i  r i m a - v ö l g y h ö z ,  
csak hogy itt) nem háborítja az utazók’ füleit a’ szám
talan vashámor's malom’ szüuetuélküli zaja , mint amott. 
Leérénk ezen országúira , melly B é c s  és L e m b e r g  
közt tarija-fen a’közösülést. Minthogy a’folyam’ kiöntései 
miatt gyalog itt nem meheténk , szekeret fogadtunk 
M i e s z l e u y i c z i g ,  melly innen hat óra-járás. Ez 
N e u m a r k n á l  sokkal szebb; népe pallérozottabb, 
’s benne két rendbeli német újságot is láttunk. Piacza 
négyszögü ’s utczái is járdákkal (trottoir) diszeeitvék. 
Itt két országút nyílik meg; egyik B é c s  felé éjszak
nak,  másik éjszaknyugalnak K r a k ó b a .  Az utolsót 
követve elértünk M o g i l á u y  hevü kisvároskába a’ 
gyalogutou. Itt végződnek a’ g a l i c z i a i  k á r p á 
tok'  hegylánczai, mellyek itt már csak apróbb dom- 
bocfkákból áilnak. Megjegyzésre méltó, hogy ámbár 
a’ tetőket nagy hó lepte, a'völgyekbeui rekkenő meleg
ség miatt alig meheténk. M o g i l á u y  egy domb' te
tején fekszik, hova felérvén olly táj nyílt meg előttünk, 
hogy erről a’ gyönyörű kilátást nincs toll, melly leír
hatná. Legelaőbb is az országutat követve szemeinkkel, 
egyenes vonalban K r a k ó ,  ezen olly régohajtott len
gyel szabad város tűnt élénkbe, számtalan tornyával's 
templomival; ott vöröslőit a’ királyi vár! — Ataljábau 
messziről Krakó majd egészen vörösnek látszik és sok 
tégla-épülete miatt vagy újnak , vagy már omladozott- 
nak. Elláthatlau síkság terjed jobboldalán L e n g y e l -  
o rs z á g’ belseje felé, mig balján a’ galicziai hegy
soron egy várfurma zárdát pillant az ember meg, 
tölgyerdő közepeit, 's ettől nem messze a’ K o s z -  
c z i u s z k o' halmait. Édes megiiletődéssel sietéuk le
felé e’ régohajtott régiséget megtekiuteudők.

P o d g o r z e  ausztriai birtok, — ámbár K r a k ó  
külvárosának tartatik; a’ V i s z t u l a  választja átlói
éi , mellyel egy 250 lábuyi hosszú hajóhíd által kap
csoltaik össze. P o d g o r z e  a’ V i s z t u l a ’ hosszá
ban csak egy utczábóláll. Nevezetesb épületei: a’ vám
én barmiuczadhivatal, rendőrség 's kauczellária-épüle- 
tek , néhány kereskedőbolt, két nagy kaszárnya ’s a’ 
híd’ irányában egy kis temploma. Kétféle ausztriai kato
naság tartózkodik i t t , a’F r i d r i k  V i l m o s ’ lovagjai, 
s egy l e n g y e l  gyalogezred. Szombat’ delén értünk
be , ’s egyenesen a’ rendőrségi biztoshoz induU.uk, ’s 
bizonyos Demcsi Dömötör ur’ közbenjárására, ki 
mintegy 14 év óta itt tartózkodik, különben miskolezi 
borkereskedő , — negyvenuyoicz óráig Krakóbau-muiat- 
hatási eugedelmet nyertünk. Azonnal átmentünk. A’ túl
oldalon előbb Kazimierczet, vagyr a’ zsidó várost érhet
ni, hol most szombat lévén, szerencsénk volt az Izrael’ 
fiait nemzeti öltözetükben szemlélni. Külsejük egészen 
különbözik a’ magyarországiakétól; bokáig éró selyem 
anyagból viselnek öltönyt, ’s derékjokat hasonló szö
vetből készült övvel szorítják á t , fejüket magyar kucs

mához hasonló süveggel fedik, hajok hosszú fürtökben 
hajol arczaikra; tömve volt az ut velők. Most egyene
sen a’ fuveszkertbe siettünk, oda nyervén utasítást né- 
melly ritka v.ragok’ magvaival. Ez a’ város’ déli ré
szen W e s z o l a  (vig) nevű külváros’ végén áll A’ 
íuveszkert mintegy 8000 különnemű növénynyel bír 
’s a’ felügyelő szívesen mutogatá meg üvesházait mert 
még akkor a’ kert üres voll. Benne van a’ c s i lK s z -  
toruny, mellynek megtekintését más napra halasztók. 
Vi'Szajövet az ezzel átelleuben fekvő i r g a l m a s - a -  
p á c z a  szerzet’ monostorát tekintek meg, de csak ud
varát, honuan gyönyörű tágas kertjükbe láthatánk. Né
hány lépésre innét a’ város felé van a’ k r a k ó i  k ó r 
ház  (Kliuik) 300 beteg’ számára; az intézet igen jó 
rendben van , ’s az egyetemi orvostanulók gyakorlatos- 
kodnak benne. Ezen külvárosban öt zarda van, közü
lük kettő apáczáké. A' város’ hajdani sánczai clegyen- 
gettetvén gyönyörű sétányokká változának, köröskörül 7 
sor-fákkal. Ezen jobbra fordulva a’ F l ó r i á n  kapuig 
érkezénk , melly a’sétány’közepén magában áll öt bás
tyával megerősítve, s egyetlenegy maradvány Kr a -  
k ó hajdani erősségéből, benne nemzeti katonák áll
nak őrt. Öltönyük a’lengyel gárdáéhoz hasonló, 's szá
muk mintegy ötszázra terjed. Innen a’ városba me
nőnk. Utczái zsinórmértékre vannak véve, háza mind 
egyenlő nagy, kétemeletü’s köbülépült. Szépségét eme
li még a’ jó kövezet is , mellyhez hasonlót magyar vá
rosinkban hasztalan keresünk. Piacza 1 1,000 öluyi 
területű négyszög. Közepén nyúlik-el a’ városház , egy 
korinthi oszlopokon nyugvó nagy épület, mellynek 
egyik végén ausztriai katonák állnak őrt, kik P o d g o r -  
z e b ó l  zászlóaljkint jönek át. — Előtte kis torony is 
áll ’s alatta 5 —6 álgyu. A’ városház körül árusok’ fa- 
bódéji rútífják-el a’ piaczot. Több boltot gondoltam itt lé
tezni; gyógyszertár 12, czukrászbolt is ugyan annyi van. 
A’ piacz’ négyszügtéréa egyegy elsőbbrendü templom 
áll tornyostul; hajdan, miut omladékáik mutatják , több 
is volt. Az utezákou is bukkau az ember váratlannl 
összeomlott zárdára vagy bedült-oldalu templomra’s fé
lig feuálló toronyra , s ezek mind rutitják a’ város’ ar- 
czát. Alkonyaira járván az idő , mi p o d g o r z e !  szál
lásunkra mentünk. K a z i m i e r c z  a’ V i s z t u l a ’ e- 
gyik ága által van elválasztva K r a k ó t ó l ,  ’s vele 
egy ujanépült híddal összzekapcsolva. Másnap a’ fenn- 
említett Demcsi úr’ társaságában indulunk a’ város felé. 
A’ hid’ mintegy közepén egy körülbelül 50 éves úrral 
találkozónk, kit utitársunk mint földiákét már messzi
ről mutatott. Mo o r  ur (igy nevezék az isméretlent) 
Uj h e l y  bő i  való, 's negyven évi itt-íartózkodta után 
is meglehetősen beszél magyarúl; gyógyszertara leg
jobbnak moudatik a’ városban.

(Vége következik.)

Mahmud és Mehetned-Ali.
(Folytatás.)

lo-en szerencsétlen körülménynek mondhatni Mah
mud’ életében katonai ügyetlenségéi. Ama’ nagy férfi
a k , kik országokat alapítónak, vagy újjá teremtének, 
ezt jobbadán csak hab ru által eszközlék. Nagy Sándor, 
Caesar ’a az újabb időkben nagy Károly, Mohammed, 
nagy Péter, Frldrik, és Napoleon mindnyájan kard
éllel valósiták lángszellemök’ terveit; ők mindnyájan 
nemcsak nagy politikusok , de egyszersmind uagy had
vezérek valának. Méltáu mondhatni tehát, hogy a’fegy
ver bizonyos kezekben a’ civilieatio’ leghat'dmasb emel
tyűje. Keleten, — hol tz  értelmi elet úgy, mikép mi 
értjük azt, nem létezik, — a' katonai tulajdonok hű-
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,«rnnsen megkívántainak abban , ki embertársai fölött 
állandó uralkodói hatalmat akar gyakorolni. Ila Mah
mud is, mikép szerencsés vetélkedő társa az aegyp- 
tusi basa, embere lett volna tetteinek; ha Mahmud a’ 
helyett hogy első éveit a" Serail’ tobzódó örömkéjei 
közt töltötte-el, magát a’ tábori élet által megkeményíti, 
úgy ő uralkodása1 terhes viszontagságait jobbadán mind 
kikerülte volna ; ö a’ katonai reformot egy ujitó’ buz
galmával ’s egy practices’ tapasztalatival létesítette 
volna. Akkor, tudván mit cselekszik , minden nehézsé
get pontosan inért volna fel. Segé yforrásiuak alapos 
ismérete vakmerőségét gyakran szelídítvén hősége 
csilapult volna, de sokszor még energiáját is nevelte, 
ellenállását feltüzelte's terveiben mindig képes volt vol
na az eszközöket a’ czélhoz alkalmazni. 0 akkor nem 
irta volna alá, mint 1812ben,'a ' bukaresti lealázó bé
kekötést, ö a’ háborút Görögország ellen személyesen 
viselte volua , 's a’ tőle jött statuscsapások imigy bizo
nyosabbak, egyszersmind elhatárzóbbak lehettek. Ta
lán még azon borzasztó kényteleuségbe sem jő , hogy 
a1 janicsárokat tűzzel vassal pusztítsa ; hanem akarat
erejét inkább oda fordítja, hogy azok lázadó szellemét 
mérsékelje. Ha diplomatiai ügyességének nem sikerült 
volua is egy Oroszországgal folytatandó háború’ zava
rait elkerülni , legalább ellenségének veszedelmes vágy
társ válhatik vala, ’s birodalmának léte nem jő kérdés 
alá. A’ bosporus , a' dardanellák , a' balkau-hegység, 
mindannyi védbástya ’s erősitvény, mellyekke! a’ ter
mészet Mahmud’ fővárosát körülövezte, hadi munkás
sága által megvíhatatlau állomásokká változtak volna , 
’s Diebitsch nem nyomulhatott volna egész Drinápo- 
lyig, neki onnan törvényeket osztandó, ü Aegyptus’ 
hatalmát nem engedte volna illy nagyi a uövekedni, sem 
azt kifejlődni; ö ezen jövendő ellenségét még bülcsejé- 
ben fojtotta volna meg. Végre katonai hatalma még kor
mányzata’ reformjához is csudás segélyül szolgáit vol
na. Egy fejdelemtől, ki a* religio és politika által szen
tesített kormánypálezán kívül még erős kardot is tart 
vala kezében, minden ellenállás megtöretett, ’s mindeu 
ellene eskütt érdek ’s előítélet legyőzettek volna. De 
sem természet, sem nevelésMalunudot nagy dolgok:a 
ucm készíték-elő;ö leroskadt az események’haia ma alap.

Bízvást mondhatni, hogy Törökország, Mahmud’ 
harmincz-évi uralkodása’ folytában, minden, képzelhe
tő viszontagsággal küzdött. Polgári vihar s külföldi há
ború egyesült erővel dolgoztak a’ birodalom' eldarabol- 
tatásán;. Európában Moldovánuk epy részét, Görögor
szágét’s a’ szigeteket, mellyek a’ Duua’ torkolatát őr
zik ; Ázsiában a’ Georgia' és Imerethiával határos tar
tományt , Syriát 's az adanai birtokot, Afrikában Ae- 
gyptust szakaszták-el tőle. Törökország’ régi katonai 
Lntézvényei a’ szultán’ saját keze által törlesztetének- 
e l , — újabb iulézvényei pedig az orosz fegyver által 
gátoltattak kifej'ésükben. A’szultán végre kénytelen lön, 
lejét és koronáját 12,000 orosz fegyveres' védelme 
alá adui; minden segédforrás kiapadt, a’ nép’ önbizal
ma süllyedi;. a régi tanokhoz szító hite megrendült, a’ 
papság’ befolyása gyökeiében támadtatutt-iueg ; az or
szág’ minden rugótolla, az erkölcsiek úgy ,  ni;nt az 
anyagiak, megtátfiilt. — íme ez néhány vonással azon 
sorscsapások’ képe, mellyek egy századuegyed óta 
Törökországot érték ’s a’ végromlás' széléhez ragadták.

Mahmud ennyi kegyetlen kisérté-sel ucm kezdhe
tett, a’ nélkül, hogy erkölcsi erejének egy részét a’ 
harezban el veszítse. — A’ drinápolyi békekötés után 
Mahmad csak önmagának gyászos romja már. A’ mi

kevés ereje még megmaradt, az végkep semmibe osz
lott a’serail’ gyöuyörkéjeiben. Azon férfiak’példája sze
rin t, kik bánat és unalomtul gyötretve, a’ kicsapongás’ 
szórakozásiban keresnek felejtést, egész lélekkel a’ 
legvadabb él vezet ek'ör vényébe rohant. A'bor, kéj hölgyek, 
őrült tékozlás, ’s terv-nélküli épitéskorság, az anyagi 
önzés’ minden varázsa harczol most olly életért, melly 
azelőtt egészen a’ sfatusügyeknek ’s azon nemes fela
datnak : egy nagy birodalmat a műveltség felé vezet
n i , vala szentelve. Keblében egyetlen esry politikai 
szenvedély a’ többit mind túlélte: ’s e’ szenvedély az 
aegypilisi basa iránti halálos gyülülség.

Mehmed Aliról a’ vélemények igen különbözők, 
mint ez többnyire minden olly emberrel meg szokott 
történni, kik a’ küznapiság’ rendéből kilépnek. Nem el - 
lyek csodálják őt , mint legnagyobb 's lejrdicsőbb szel
lemet , melly valaha a’ történet’ mezején ragyogva fel
tűnt ; ők vonakszanak magas szerencséjét egy , csupán 
a pillanatot nyugalmasan beváró s ügyes uagyragyás’ 
kifejlésének tulajdonítani. Az arab népfajt regenerálni, 
’s belőle ismét nemzetet alkotni; azt uj hivatására mél
tóvá (enni munkához-szoktatás által; a’ művészeteket, a’ 
polgárisodás’ világát ismét Nílus’ partira idézni; Aegyp- 
tusból közép- és fénypontját alkotni egy roppaul poli
tikai , kereskedési és ipar-rendszernek, melly egész 
Afrika és Ázsia fölött ragyogjon ; ni nd e’ mellett hű 
maradni Islam’ regi vallásához ’s a’ íiiohainmedau-iié- 
peknek az egyesülésre központot ajánlani: — ezek azon 
íelleugzo magas gondolatok ’s nagy rugótollak, mcl- 
lyek által az aíkirály’ hőkeblü csudálóji annak egész 
uraságát magyarázzák. Ellenei azonban megtagadják 
tőle nemcsak a’ m ^ag  teremtő szellemet, hanem meg 
a’ status-ember legk. zöuscgesb tulajdonait is. Sze
mükben Mchcmed Ali csak merész kalandor, ki 
ravaszság ’s gálád teltek által magának hatalmat ví- 
vott-ki, s most zsarnok-kegyetlenség által magát ab
ban megtartja. Rendszere az emberi méltóság és füg
getlenség ellen a’ legirtóztatóbb inerénynek látszik, mel
lyel a’ világtörténet elómutathat. Megütközve Aegyptus- 
nak mindiukábhi eluéptelenülésén , s azon sauvarú ín
ségen, melly a’ fellah-kát nyomja és tizedeli, Mehemed 
Aliban csak egy haszonleső s nagyravágyó önzőt lát
nak, kire nézve hatalom és nép, csak z arlás-eszkö- 
zül szolgál.

(I égé kücellezik.)
St a t  tátikái átlátok Erdélyről.

Volt 183Sdik évben: I) a’ vármegyék ’s ma
gyar vidékekben 4 kir. város, 35 mező-varos, 10 
kiválts, helység, lí)04 falu ; s aT lelkek’ száma a’ 
rend. katonaságon kívül: 1,1 68,500. (Ezt k közt val
lásra nézve: 56,26 1 rom. cathol.; 5 14,280 egy. görög- 
hitu; 379,419 n. egy. gör. h .; 160,324 cv. reform.; 
43,099 ev. lulh.; 1 1,794 unitárius ; 3 I 23 zsidó.) 11) A’ 
székel} -székekbi n : 1. k város, 13 mvarns, 7 kiv. 
helység , 437 falu , lelkek száma 353.233. (Ezek köz': 
145 670 r. cath.; 30,669 egy. gör. hilú ; 27,861 u. 
e. g. hitü ; 113.318 ref., 88 luth.; 35,486 unit.; 141 
zsidó.) III.) A’szász székek s vidékekben 6 kir. város, 
17 raváros , 248 M u ; lelkek’ száma 381,220. (Kö
zöttük: 15,296 r. caíh., 31,5 13 **. í  im j; 166,505 n. 
e.gör.; 1686 reform., 167,147 luth., 43 zsidó .) Ösz- 
szesen egész Erdélyben : 11 k. város , 65 mezőváros, 
17 kiválts, helység, 2589 falu; 1,902,953 lélekkel. 
Ezek közt vallásra nézve: 217,227 róm. kath.. 575,492 
egyes, görög, 573.785 n. e. görög, 275,528 ref., 
2 1 0 ,3 3 4 luth., 47,280 unitárius, 3307 zsidó. (N. T.)

I g a z í t á s .  Társalkodónk’ múlt számában 194 lapon 2. szel. 21 d. sorb, alulról ,,a’ népnek lakhelyeit“  helyett olv. „lakhe
lyeiket a’ népek“. — A* 196 lapon, l  szel. 4d..sorb..„ á l l h e l y .  o!v.. állíttatni fognának- s alább a’ 'i‘U . sorb, „ön ke
nőivel" h. oly. „pn kezeikké..“ ÍSJMflM
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•4Í5 s t ív o s p a ta k i  f ő i s k o l a 9 s z e lle m e .
Társaságnak, miut egyes embernek, életében, min

dig tűnnek fel olly éles vonások , mik annak sajátságát 
teszik; az uralkodó érzés — cselekvésmódon végig fut- 
uak ’s azt megkülönböztetik. — Azon alapeszmét 
kívánom felfogni ’s felfogatui, rnelly a’ pataki főis
kola’ éleiét szellemei. — Nem ritka ese t, hogy 
ezen előítéletes hazában egy hit’ Borsosai is egymás’ 
rovására dicsérik vagy gyalázzák majd e’ majd amaz 
iskolát; e’ sorok’ Írójának vcgetlenül fájna , ha lehető 
elfogultak előtt, talán árnyékoldalak’ feltüntetése mel
lett a’ pataki főiskola’ relativ becséből, csak távúiról 
is , valamit lehúzni akarna. Ugyanazért én a’ pataki 
iskolát semmi belföldi protestáns iskolához nem mérem, 
nem mérhetem; mert a’mérték tökéletleu volna; régi
sége pedig, mint éltének főbélyege, társaitól teljesen 
különválasztja. E’ szempontból tekintve, a’ pataki os
kolasokkal különbözőbb magától, ha t. i. reformatiókori 
állapotját a’ maival egybevetjük , mint másoktól; mert 
akkor hatalmas emeltyűje volt az életnek, most nem az; 
mert az idők változtak, ’s mi akkor szükséges volt, ma 
az lenni megszüut, és az ősz anya-iskola nejn bir 
egyenlő lépést tartani az idővel, ifjúsága’ néldájakint. 
1531 , ’s után , mikor a’ vallás’dolgai’s hittani vitat
kozások valónak az ész’ köszörűi; midőn egy pár görög 
locus’ megfejtése olly nagy befolyást gyakorlott mind 
tudományra , mind életre, hogy értelme után egész fele
kezetek özönlöttek ; midőn a’ vallásháború’ fáklyái villog
ván, az ifjak készek valának együttfutni professoraikkal , 
a’ nemes emlékezetű tíuziukai Mihály- és Pósaházy J á 
nossal ; — volt a’ pataki főiskola’ lelkesedési fénykora; 
maga az életnek kicsinyben m ása, mert együttérzett az 
idővel. De mióta a’ vallás’ meleg eszméi, hittani polé
miák elől, a’ s z í v ’ szentségébe vonultak, ’s a’ megnyu
godott ember magán túl ’s kívül szereti alakítani azéle
tet , a’ világ' munkássága szétágazóbb irányú lön ; úgy 
Játszik, mintha Patak nem értené az idő’ intéseit, ’s 
körültekintés nélkül haladna az egyforma régi nyomon; 
miutha nem tudná, hogy a’ vallás'vértanúi — nálunk — 
hála az égnek, örökre elvérzettek, ’s a’ társaság theo- 
logusok heljett polgárokat vár az iskolától. — Az élet’ 
anyagi és szellemi tovább-mivelése az iskolák’ mentül 
több, halehet, minden-oldalú képezése által föltételez- 
tetik , mellvre nézve mellőzzenek mindent, mi az élet
re működni megszüut. Mert nem az élet vau az isko
lákért , hanem megfordítva. Nem követelem , hogy a’ 
tanítvány hétu>eivü Calepinuskiut lépjen ki, hanem, hogy 
a’ tudományok egyirául éreztessék, mint egy anyával 
szép gyermekei, szépségüket; ’s rájok minden egyes 
tanítvány olly biztosan tartson számot, mint ők minden
kinek reudeltetvék. A’ pataki főiskola e’ részben szél
sőségben csapong. A’ legelvontabb hittan , ’s legposi- 
tivebb honi-jog Clölegesen bírják a’ közfigyelmet, — 
keuyértudomáuyok, — pedig amaz körül kevés van en
gedve az emberésznek; mert ezerszer szenved hajótö
rést a gondolatok’ olly tengerén , hol minden erőködés 
haszontalan, ’s a’ visszavert ember egyedül szivének 
hitében nyughatik meg, nem a' tudás’ bizonyosságán; 
— itt, kivált olly szellemben , minő Csaploviesé, kinek 
paradoxonai Patakon viszhangra találtak , minden hala
dás az ész’ , és szív’kárával történik, mert a’ természet’
*3 Ekkor állíttatott az első rendes tanitószék.

ős-igazsága, az örök nyilatkozás’ istenisége alapjában 
rendittetik meg— tauitószékről—, és az ifjú keble’s 
gondolatai’ egységét áldozza föl, egész életére, hamis 
tudományért. Mindezen az fogna legbizouyosabban se
gíteni, ha a’ philosophiai állapot jobb lábon állaua. Majd 
így lön. A’ legközelebb évek’ egyikében t. i. néhány 
lelkesbek, az igazgatásba befolyással bírók , indítványt 
tőnek, miszerint minden tudomány magyarul tanitassék, 
’s a’ latin nyelv egyszer már illő helyére, a’ holt nyel
vek’ sorába, tétessék. Szószóthuz, — ’s ennek követ
keztében egy t u d ó s  értekezés készül, mellyben a’ 
professorok szorul szóra megmutatják, hogy latinság 
nélkül az iskola ledül. A’ igazgatóság látta ’s vissza- 
voná indítványát, — a'réginél maradtak. Elemben, mint 
a’ holt nyelv , a' gondolkozó lélek szabadon nem mo
zoghatván , el kell maradni azon istenáldásnak, mi a’ 
lelket betölti, melly nélkül a’ belső ember soha fel nem 
támad , — a’ philosophiai gondolkodásnak. Ez azon nagy 
hiány, mi a’ pataki scholábau alkotó kezekre vár. Phi- 
losophia nélkül hervadt a’ tudás’ koszorúja. Bár az if
júság meggyőződjék fenségéről! nem olly nehéz az , 
mint boldogult — r — prof. idejében , ’s higye e l , hogy 
a’ tudomány akkor hoz igazán édes gyümölcsöt, ha azt 
nem pusztán kenyérért tanulják.

Bár hallgatnom kellene azon tndományokról, mik 
az emberiség’napjaival karöltve lépnek , mint a’ histó
ria , országismeret ’s természettan, — de a’ kimon
dás’ ideje megjött. Kiméivé keresztelem égrekiáltó ha
nyagságnak , hogy ez előtt több (8 -  9) évvel hagyatott 
meg a’ történetek’ magyar előadása , ’s ma sincs úgy. 
Az ifjak, igaz, magyar feleletet adnak, de az iskolai 
kézirat ma is diák, miért magok forditgatak le az egé
szet olly tökéletlenül ’s auuyifélekép, hogy a’ szegény 
hallgató, évenkénti korcsosulás után azt sem tudja, é- 
gen jár-e vagy földön , mikor B o l i v á r ,  B a l t h a z á r  
neveket hall B e l i  z á r  helyett. Kivált a franczia nevek
nél ! Nem érdemlené meg a história, mellyet a’ tanító, 
mint mindenki a’ magáét, annyira földicsér év’ kezde
tén , a’ kinyomatást ? Iskolai könyvek kifizetik magokat, 
ha még olly pedantok is* — Az eklézsiái históriát ma
holnap nyelvrégiségek közé számlálhatni; tudományos 
tekintetben pedig reá nézve Neander, a hiies beiliui 
hittörténetiró, még nem született. A szorosabb éi te
lemben vett physikáról mit tartsunk, megmutata az 
1838d. évi Figyelmezö’ 50d.száma, egy Patakon kijött
physika' bírálatában, ’st.b.

Az i g a z g a t ó s á g  szent kötelességéül ismeri a’ ta- 
nitási rendszerbe betekinteni, de mihelyt k e z e i t  mintegy 
leveszi m u u k á l ó d á s i r o l  ’s azoknak eletbe-lepteteset 
egyes m e g b í z o t t i n a k  adja á t, minden megfeneklik; 
még egy tiszt néz rá , ne csak tenni, hanem tetetni.

II. fc.
U t a z á s

l im esérő l  Ms-ftkőha , ,  és  v i s s z a .
(Vege.)

Báinuláin a' Visztulát s hajóit; Budapest juta eszem
be. __ A" híd’ végire értünk; — milly különbség a teg
nap és ma között! A’bérkocsik rakásra torlasztva álltak
az utasok’fölvételére;százaukiut csoportoztak az ifjú iz
raeliták össze, az idegent a’ város’ akármelly részébe ve- 
zetendők ; mi is egyet választónk kalauzuk Kazimiei ez 
utczáján pezsgett a’ zsidóság, a’ boltok mindenütt nyit
va , a’ gyalogösvények ellepve, úgy , hogy az ul köze-
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pén kelle haladnunk. Mindenütt csak é’ nép környeze 
bennünket, egymás’ daczára ajáulák áruikat, ’s csak 
vezetőnk’ segítségével rázhatók-le őket nyakunkról. Itt a’ 
bemenetnél jobbra nevezetes a’sz.Háromság' temploma's 
az ettől néhány lépésre fekvő ó-város’ háza. Kívül a’ 
városon, a’ V i s z t u 1 a felé, az úgynevezett „zöld tó
nál“ van egy apáczazárda. Az itt négyszegű kőmeder
ben álló viz orvosi-erejűnek m< ndatik. — Mi a’ krakói 
zsidóságot illeti, a’ föld’ hátán talán ezek nemzetség- 
jök’ legszegényebbjei; mintegy 7000re terjed számuk,
’s csupán kereskedésből tengnek. Igaz , hogy Krakó’ 
kereskedése jobbadán ezek’ kezében van, de épen az 
teszi szegényekké, mivel sokan vaunak.

K r a k ó  csendes volt, mint reggelenkint nagyobb 
városokban a’ vasárnap szokott lenni, mert a’nép tem
plomban vala. Egyenest a’ vár felé tartánk , dicső tem
plomát megtekintendök. A’ hajdani k i r á l y i  v á r ,  
a’ város' keleti részén, balra a’ k a z i m i e r c z i  h í d t ó l  
jó magas dombon büszkélkedik , ’s hozzá fel a’ sétá
nyok közül kibukkanva tekervényes utakon juthatni. Fel
mentünkben mintegy harmincz kis lyánykára akadtunk, 
kik mint árvák ’s lelenczek a’ leány-nevelő intézet’ 
növendékei; távulabb majd szintannyi figyermeket lát
tunk, mindnyájan szép rendben vonultak a’ templomba. 
Legelőször a’ vár’ udvarára értünk. E’ három-emelctü 
roppant négyszegépület, szomorún ’s elhagyatva á ll , 
mint hegytetőn az élettelen rom. Hajdani dicsőségét csak 
a’roppant néma falak tartják fen búskomoly emlékezetben. 
— Szegény nemzet! mi valál egykor ’s mivé lettél! 
pedig , nem tagadhatni , tenhibád miatt. A’ romai lan
tos’ mondása vajmi rád illik: „Delicta majoruni imme- 
ritus lues.“ — Illetódve hagyám-el az udvart, ’s egy 
kapun ki egyenesen a’ vár’ temploma előtt tennénk. Ez 
már kívülről is csudálatos; teteje aranyozott bádog, 
valamint S z a n d o m i r  nevű tornyáé is. Bemenőnk e’ 
régiségek’ leggazdagabb tárházába. Nem tudtuk, hova 
nézzünk előbb; bámulok a’ sok emlékezetes tárgyat, 
ezen reánk nézve megannyi újságot. Még talán boltoza
tán sincs egy hüvelyknyi tér, melly mint nagy ritkaság 
ne érdemelne megtekintést. Itt vau a’ lengyel nemzet’ 
hajdani fényének legélénkebb tükre, itt a’ nemzet’jobb 
7s baltörtéuetének legbővebb lajstroma ; ez mutatja leg
inkább , mi volt egykor L e n g y e l o r s z á g !  A’ tem-_ 
piám’ közepén némilegemelkedettebb helyen, nyugsza
nak S z c z e p o v s z k y  S z a n i s z l ó  püspöknek mint 
e’ templom’ szent védőjének tetemei vas rostélylyal ke
rített nagy ezüst koporsóban ; tiszteletére éjjel nappal 
két lámpa világit. E’ templomban 50 oltár vau, ’s a’ fa
lak’ körén 20 kápolna , mellyek megannyi király’, her- 
czeg’, püspök’ ’s más nagy hős’ tetemeinek nyugvó he
lye. A’ templom’ keleti részén van egy megújított ká
polna , mellyet az özvegy P o t o c z k y  grófnő külföl
dön elhúuyt férje’ hamvainak készíttetett. így követi 
ezt a’ többi is szorosan egymás mellett. A’ következett 
J a g e l l ó ’ családjából 16 utódot tart keblében; másik 
a’ P i a s t á k b ó l  3 királyt. A’ főoltár mögött van Len
gyelország', houunk-adta dicső királyának B á t h o r y  
I s t v á n n a k  is kápolnája vörös márványszobrával. A’ 
fő oltár’ hátrészében van egy faragott márványkép, 
melly S z o b i e s z k y  J á n o s ’ Bées-alatti ütközetét 
ábrázolja. Ott vau szobra P o t o c z k y ,  ’s P o n i a t ov- 
s z k y n a k is, mind alabastromból. A’ P o t o c z k y’ ká
polnája előtt földszint láthatni nagy vasajtót, melly egy 
sírboltot fedez. Néhány lépcsőn lemenvén szemközt lát
hatni S z o b i e s z k y  J á n o s ’ koporsóját fekete már
ványból, mellyet brouz-öntetü négy rabszolga tart. Fe
je fölött, gazdagon aranyozott ezüst koronája ’s kard

ja diszlik, lábainál ezüst halálfő, keresztbe rakott két 
ezüst csonttal. A’ koporsó’ homlokán Írva áll: „J. III. 
S.“ (Joannes Illus Szobieszky); tetején illy felírás: 
„Quod mortale fűit Joaunis Sobiescii, Regis Polouiae
M. D. Lithvauiae, exacto Seculo, postquam ille Vien- 
nam obsidione , Gerinauiam , imo orbem Christianuui, 
ab imminente Turcarum jugo insigni victoria liberavit, 
debito ad patrium heroém cultu , pio munere functus 
hoc in Sarcophago recondidit Stanislaus Augustus Rex 
MDCCLXXXV1I. TeDeum oramus pro mortuo, qui vi
vos suos et exteros virtute sua tutatus est.“ — Éhez 
jobbra hasonló koporsó áll illy felirattal: „PONIA- 
TOVSZKY oldalán czimje , fegyvere , ’s fölötte mell
képe. Balra egy fejér ebenfa-koporsó van; ennek egyik 
oldalán, minden más diszjel nélkül, ezen egyszerű 
nevet olvashatni,uagy fekete betűkkel „KOSCIVSZKO.“ 
— Látszik rajta S o l o t h u r n  város’ czimje, hol e’ 
nagy hős és hazafi 1817dik évben October’ lődikén 
meghalt. Nemzete közakarattal kívánta vissza tetemét, 
’s maga S á n d o r  c-zár kőidé a’ nemzet’ kérelmére ud
vari emberét tetemiért Schvveizba ’s a' t. ’s a’ t. A’ tem
plom minden tekintetben gazdag, ugj szinte a’ káptalan 
is ’s a’ t. ’s a’ t. A’ vár igen nagy kiterjedésű ; de 
gyászos’ jövőre mutat, mert falai már is dülöfélbeu 
állnak. Újabb időkben néhány lelkesebb lengyel uagy 
a’ kijavításra tőkét alapíta. Innét a’ Má r i a '  templo- 

^m át njenéuk megtekinteni, mellyT a’ piaez’ déli szögle
tén áll magas kúpjával. Itt is 16 kápolna van a’föneb- 

. bihez hasonló idomban; ezek is nagy lengyel hazafiak’ 
’s püspökök’ tetemit rejtik. Fő oltára M á r i a  siralmát 
tárgyazza a" kereszt alatt. Innen a’ D o m o n k o s ’ tem
plomába léptünk. Ez tartja keblében Lengyelország’ leg
régibb emlékét, t. i. a’ nemzet’ős alapítóját, Le ehe t .  
A’ B e n e d e k i e k ’ ’s A n u a’ templomát is meguéztük. 
A’ Péter’ temploma előtt, elrekesztett téren, vau kö
bül faragva ’s élet nagyságban a’ 12 apostol. Az 
egyetem’ 12,000 kötetből s 5000 kéziratból álló 
könyvtára a’ r e c t o r ’ felügyelése alatt vau. A tanít
ványok’ száma most koránsem olly nagy, mint volt 
a’ múlt századokban. A’ ritkaságok’ gyűjteményét nem 
láthattuk. Mondják, hogy aegyptusi múmiák is vannak 
benne. Mindössze még K r a k ó  bau 48 fennálló tem- 

_ plom van , mellyekben isteni tisztelet tartatik (hajdan 
72 volt), 35 zárda, közülök 7 apáczáké; a’ jesui- 
ták’ templomából a’ B r o n i s 1 a w a templomba mentünk, 
mellyhez a’ város’ nyugoti részén kell menni. Eunek 
csúcsát lerombolták , ’s helyette igen mesterségesen 's 
nagy munkával raktak egy jókora dombot, K o s c i 
u s z k o '  emlékét. Mindazon helyről , hol e’ nagy ember 
harczolt, hordottak egyegy szekér földet bele. 1820. 
octob. 16tól egész 1823 octob. 16kaig, öreg s ifjú , 
férfi 's asszony, gazdag s szegény , egyaránt dolgozlak 
felépítésén. Az egész egy gömbölyű kög (piramis); kö
rülte két egymás ellenébe vivő tekervényes ut vezet te
tejére, mellyen miutegy 50 ember kényelmesen ülhet. 
A’ kilátás innen leirhatlau szépségű. A’ lábai alatt el
terült várost épületeivel, éjszaki részén pedig hason- 
lag egy dombon K r a k u s '  emlékét, 's Lengyelország’ 
belseje felé a’ síkon miutegy 3 órányi távolságra ismét 
egy 3dik dombot— W a n d  a’ emlékét— láthatni. Tisz
ta időben, miilyen ekkor is volt, a’ szepesi kárpátok’csú
csait puszta szemmel is megláthatni. Ezen emlék’ tövé
ben szinte emeltebb helyen vele összefüggésben van 
egy rcmetelak. Az egész félkört képez , közepén kis 
kápolna, ’s mellette K o s c i u s z k o ’ kőemléke. Siet
tünk a’ füvészkertbe a’ csillagásztornyot megtekinteni; 
ez emeletes épület, közepett felnyúló kúpjával, hol az
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egyenlitő-mérték (aeqnator) áll. Szerencsénkre ma
gunk valónk, ’s az ott lakó felügyelő úr szívesen mu
togatott ’s magyarázgatott mindent. Hazánkban a’ bu
dait láttam; ez meg u j , de meg kell vallani, hogy a’ 
teremben uralkodó rend és tisztaság, a’ müveknek jó 
karbani tartásuk, ’s a’kiláiás innen, kivált a’ V a r s ó  
felé kígyózó V i s z t u l á r a ,  a’ csillagásztornyok közt 
nem utolsó helyet ad neki. A’ mostani elnök alatt szem
látomást diszlik, kinek évi fizetése 8000 lengyel fo
rin t, a ’ töke’ kamatjából évenkint 4000 forint forditta- 
tik' műszerek beszerzésire. T áv-’s nagyitó-csövei igen 
tiszták , ’s minden színezés nélkül mutatják a’ tárgya
kat. Visszajövelkor a’ sétatereken fel ’s alá hullámzott 
a’ külön-öltözetü ’s osztálybeli nép, meglátogattuk az 
úgy nevezett „népkertet“ is, K r a k ó’ e’ közönséges mu
latóhelyét. Itt beszédbe eredtünk egy előkelő úrral, ki 
hazánk’ nagy részét beutazta , ’s ettől tudtuk meg Kra- 
kó’ jelen állapot ját körülményesen. Többi közt panasz
kodott a’ lAostoha idökrül, a’ kereskedés’ csökkenésé
ről , melly különösen az utolsó zendület óta a’ zsidók’ 
körme közt van.

K r a k ó n a k a ’ három éjszaki nagy hatalmasságtól 
örök ueutralitás van ígérve. Kormányzása Iá  tanács
nok által gyakoroltatik , gyűléseiken az ausztriai, orosz 
és porosz consulok is megjelennek. Lakosai’ száma je
lenleg nem több 24,000nél, közöttük 7000 zsidó. A’ 
hozzátartozó falukkal ’s vidékekkel 1 10,000re terjed. 
Jövedelme 2 5 0 ,0 0 0 , adóssága 50,000 v. for.—

Végre elhagytuk e’ hajdan boldog várost. P o d -  
g o r z e b a n  újság gyanánt hallottuk, hogy az ott ta
nyázó katonaság’ kórházaiban a’ hidegvizzeli gyógy
mód használtaik , mégpedig, mint mondják , jó sükcr- 
rel. — Három nagy országút vezet innét B e c s b e ,  
hazánkba ’s Lem b e r g  be. Mi az utolsót követve 
V i e l i c z k á b a  értünk. Lengyelországban a’ főutak 
sokkal jobbak a’ hazánkbelieknél, de csak a’ főutak, 
mert ezeken kívül, úgy szólván, utak sincsenek. A’ 
krakói síkságot elhagyva, jobbra alacsony dombok kel
nek,  mellyek folyton növekedve az óriási Kárpátokkal 
egyesülnek. Egy illy hegy’ lejtőjén éri az utas V i e- 
l i c z k á t .  Ha a’ vándor előre nem tudja, hova me
gyén, meggondolván azon iszonyú sóakuákat, mellyek- 
röl már sokat olvashatott, képzelete a’ várost is aknái
hoz hasonlónak festvén, eTvárosban Vieliczkát koráu- 
eem találja fel; bármint vizsgálódjék a’ szem , legkisebb 
nyomát sem fogja azon óriási üregeknek találni. A’ vá
rosba érvén néhány görbe ’s keskeny utczán a’ várba bal
lagtunk , ha t. i. annak nevezhetni néhány magas fallal 
bekerített, emeletes házat. Itt az aknák’ megtekintésé
re szabadságot nyervén , követtük mellénk adott kétve- 
zetónket. Nyugtalanul nézdelék körül, minélelőfcb meg
pillantani vágyván a’ kihányt sódarabokat, mellyekef, 
mint Marmarosban, az akna’ szája elibe hánynak , de 
legkisebb nyomát sem taláiám. Vezetőink végre a’ vá
ros’ éjszaki oldalán egy tá g , nyílt és jól kövezett udva
ron vezettek keresztül egy csinos földszinti házba , hol 
az aknák’ felügyelője egy földig-e'rő vászonköutörtada- 
tott reánk; csak akkor tudtuk, hogy czélunknál va
gyunk, midőn egy szomszéd-ajtó megnyílván, vezetőink 
fáklyá kkal a’ lépcsőkön lefelé kezdenek menni. Ki a’ 
marmarosi sóbányákat látta , összehasonlítván ezekkel, 
bámulni fog ugyanezek csinosságán. A’ bemenetelt J  a- 
u i n a  üregének nevezik; 74 öluyimélységig tártnak 
egyenes vonalban lefelé lépcsői, néhol fa, különben 
mindenütt kő-só lábtókkal. Figyelemre méltó, hogy leg
kisebb kedvetlen sza g , por vagy nedvesség sem zav ar
ja meg a’ bemenőt, mindenütt száraz, gm ’ütha napon

kint tisztogatnák , csinos. Leérvén a’lépcsőkön egyszer- 
re iszonyú tag s merész- boltozatu üreg’ egyik széléu 
lelök magunkat. Egy óriási kristály-gyertyatartó függött 
középén , mellyet fény es látogatások' alkalmakor szoktak, 
valamint az egész sóakuákat i s , kivilágítani. Alattunk 
latank csillagokkiut több gyertyavilágot fényleni, kala
pácsok’ zörejit hallók hangzani, mellyek ottani munká
sokra mutattak. Borzasztó innen rájok tekinteni a’ fe- 
néktelennek vélt mélységbe. Jobbra fordulónk ’s két fé
lig meztelen embert Játánk egy nagy terméskő’ kivé
telével küszködni, bajlódni, mert helylyelközzel kö
vek is találtatnak. Alább menve egy repülöhidra értünk. 
A’ víz itt 40 ölnyi hosszú, másfél öluyi széles , s mint
egy 3 —5 ölnyi mélynek tartatik. Álthajókázván, is
mét egy rémitő üreg’ egyik szélén állánk, hol a'táucz- 
terem vau, melly igen csinos, ’s kivilágításra jól elké
szült. Falait festettnek vélik, ’s földét csinosabb desz
kázat’ kirakásának. E’ tánczterem nem illy borzasztó 
mélységnek, de bármelly városnak is díszt adhatna. 
Evenkiut kélszer szokott itt tánczmulatság tartatni, egy
szer a’ munkásoknak , másszor fényes vendégek’ meg
jelenésükkor. Ettől nem messze van az ókápolna. Ide 
szoktak járni hetenkint a'bányászok egyszer, fohászai
kat az itt még bámulatosb Mindenhatóhoz bocsátani. 
Több szobor is vau még ott. A’ tánczterem’ közelsége 
okozza talán, hogy az egész templom szétbomlásnak in
dul. Tekervényes lépcsőkön ismét lejebb menénk, ’s a’ 
harmadik óriási üregbe léptünk. Ennek egyik oldalán 
vágják az uj templomot, meliynek még csak kimért helyét 
láthatók. Előtte van egy tágas tér, mellyen két egyenlő 
piramis nyúlik fel mintegy 4 ölnyi magasra. Ezeket bold, 
eml. felséges urunk I. Ferencz’  ̂ fels. nejével itt meg
jelenésük’ emlékére vágták. Egyikén e’ felirat olvasha
tó : „Francisco Imperatori“, a’ másikon : „Carolinae Au- 
gustae impcratrici.“ Végre kijövénk. s a’ t. ’s a’ t. 
Az ilt évenkiut megjelenő számos vendég vakme
rőkké teszi a’ munkásokat; a’ vezetők’ szemtelen
sége tulhág minden illendőségen ; mennél többet kap
nak faradságjokért, annál többet kívánnak, ’s az uta
sokat koldulva a’ városon kívül követik. Csekély ész
revétel , de ucm egészen érdektelen.

Ide G d o w  két mföld. Noha ilt négy országút vág
ja keresztül egymást, még is igen csekély hely, min
den kereskedés nélkül. E’hez B o c h n i a négy mföld 
a’ lembergi utoD. Hajdan hires sóaknáinem olly gazda
gok már. Kerületi főváros , de töailöczén ’s egy ven
dégfogadóján kívül kitűnő épülete nincs ; görbe, kes
keny ’s elszórt utczáji épeimem láttatnak kerületi fő
városéi lenni. Innét mintegy három órányira van a’ v is - 
n i c z i  v á r ,  meg meglehetős állapotban egy hegyen. 
Négyszögii ’s a' pozsonyinak mintájára készült. Mint
egy öt év előtt teteje leégett, ’s azóta úgy hever. Föld
szinti termeiben s kaszematá ban lovas katonák tartóz
kodnak. Közel hozzá egy magasb hegyen van a’ Boch- 
nia-kerületi fogház (Xrimila). Az alatta fekvő V i s -  
n i c z  városának kéttornyú temploma igen reginek mon
datik. Több falun keresztül I g o b ó  mellett áltmentünk 
a' Dunajeczen, melly már itt hajózható. Ennek túlsó- 
partján magányos parasztházban töltök az éjt. Itt volt 
alkalmunk valamennyire megismerni a’ lengyel paraszt’ 
házi bútorait ’s szokásit. A’ gazda maga főzött ’s aprí
tott az ételbe, maga vagdalta a’ szalouát; mialatt 
neje fát hasogatott a’ tűzre. E’ vidéki lengyel parasz
tok’ öltönye egészen különbözik a’ neumarkiakéíól; da- 
róczbul viselnek egész testüket befedő , bokáig érő kön
töst, ’s a’ jó magas magyar kalpaghoz hasonló főveget 
hátuk felé hajolva ritkán teszik le fejökrüL Ágyék
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ámbár jó bútorzatu, de fejaljaikat ’s dunyháikat leplestül 
egy kötőnél fogva a’ padlatig húzzák, ’s magok szal
mán heveinek. Maga a’ paraszt sem olly durva itt, 
mint amott; a’ föld is síkabb ’s termékenyebb. Heg
gel mintegy tiz órakor értünk Uj Sandezbe a’ Dunaje- 
czen keresztül egy 19 boltozatu fahidon. Négyszögű 
piacza , valamint utczái is, jól kivannak burkolva. A’ 
Dunajecz-felőli része meredek , ’s hajdani falainak rom
jai ittamott most is látszanak. A’ magyar utczában 
(AVeugerska-ulice) van egy nagy fegyvertár, kaszár
nya , ’s egy zárda, mellyek mind újabb Ízlésű nagy épü
letek. Kerületi főváros Ó S a u d e z  chez fél mföld. 
Épen a’ határszélen több német gyarmatra találhatni, 
mellyek’lakosai I I J  ó z s e f császár alatt jöttek Ausztriá
ból; most sem hagyák el még nyelvüket, szokásaikat, 
’s jóllétre mutatnak. Itt egy magas csúcson látszanak 
még egy hajdani lovagvárnak bús romjai, most is fen- 
fartja nevét; a' lengyel „Kiírónak“ nevezi. Ezután Piv- 
nyicza következik , hol hajdan a' kir. hanninczad volt. 
Ettől eltűnik minden ut, csak egy mély völgyben kígyó
zó patakcsa mondja az utasnak, ho r̂y öt követve Ma
gyarországba ér. Nem csuda, ha közlekedés’ nemlete 
miatt erős zár alatt van a’kereskedés. Most gondolkoz
nak, miut hallom, országúiról, meliy a- hajdani arany 
időket fogná visszavarázsolni. M n i s e k már szepesi fa
lu, itt vau mosta’ királyi hanninczad. L u b 1 y ó u keresz
tül még ekkor térdig érő havon elértünk egy pár héti 
távollétünk után — Lőcsére. Vulkovics A/ilul.

W íű e tn u d  é s  N Ie h e  sa ted -A l i .  (rége.)
A’ fönebbi föltétlenül magasztaló’s gáncsoló állítá

sok Mehemed-AIiról pártszellem'sugalmai, ’s igy egy
aránt hamisak és túlzottak. Aegyptust hatalma alá 1*0- 
ditani, azt államióau bírni, s nemzetségére örökül át
ruházni: ez volt Mehemed Ali’ politikai életének ural
kodó eszméje, ’s ezen eszme nem közönséges nagyra
vágyó emberé. Czélja nagy volt, de az eszkgzök a’ 
czél-clérhetésre elégtelenek.Ekkor egy— az ujalb törté
netekben hallatlan— lépést tőn: az egész tartományt ma
gának sajátitá el, megváltoztatta annak culturáját, ’s 
ezáltal tömérdek , majd felszámithatlan kincseket gyűj
tött. Ezen kincsekkel nagy szárazföldi ’s hajó-haderőt 
alkotott, melly számára Aegyptus-és Syria fölött a’ 
független uralkodást biztosító. 0 behozta az európai 
mesterségeket ’s tudományokat, hogy megkezdett nagy 
munkája’ létesítésében segélyül szolgáljanak , ’s hogy 
kitűzött czélját egyszersmind annál biztosabban ’s ha
marább elérhesse; e’ czcl pedig nem vala egyéb, mint 
ön személyes nagyságát, ’s családjáét is megalapítani. 
Amaz eszmékkel, miket keleten az uralkodásról táp
lálni szokás, ezenfelül izgatva a’ nagyravágyó.-*’ ösztö
nétől , nehéz vala Mehemed Alinak a’ hatalommal visz- 
sza nem élni. ’S ö vissza is élt vele, túl minden m érő
kén ’s korláton. Azon nyomor s ínség, mellyet alatt
valóira hozott, borzasztó ellentétben áll csudá éinak em- 
phaticus magasztaláéival. 0 hasonló volt azon ember
hez , ki minél több vagyonnal bir, annál több szüksége 
támad. Roppant jövedelmei nem elégilheték ki szüksé
geit , 's igy az alaptőkének egy részéi is megeuiészté. 0 
kéuyszeríté Aegyptust, eredének legjavát neki átenged
ni; ö zsarlásainak terhével a’ szerencsétlen felláh-kút 
majd agyonnyomta , ’s e'boldogtalan nemzetséggel úgy 
bánt, ni nt rab-»zo gacsoporttal, mellynek sorsa fölött 
kényszerint intézkedhetik. Illy elnyomó rendszer' kö
vetkezménye az lön , hogy a' tartomány’ népessége min
dig csekélyebb számra olvadf. Aegyptusuak 30 év előtt 
még 2 l/ t  millió lakoma volt, ’s ma már alig számlál
1,900,000 le ket. A’helyett, hogy Mehemed Ali az ara

bok’ sorsát javította , nálok a’ közértelmességet emelte 
’s nekik különféle közhasznú intézkedés által a’ tömér
dek áldozatokat visszafizette volna, miket kénytelen 
volt, harczábau a’ porta ellen tőlük kívánni, úgy bánt 
velők, mint leigazolt’s alárendelt nemzetiséggel. Min
dennemű kegyelmiben csak a’ törököket ’s idegeneket 
reszesité, ezeket ruházta-fel nagy katonai ’s polgári 
tisztségekkel, ’s az araboknak csak csekély’s befolyás- 
nélküli hivatalokat juttatott. A’ fellahkra rótt iszonyú adó- 
és munkateher egyike a’ legkárhozatosb’s igazságtala
nabb rendszernek, melly valaha zsarnokok’ fejében fo- 
ganszott. — A’ basa’ tudományos és ipar-intézvéuyei 
mind önhaszonvágyának bélyegét viselik. Mindegyik
ből sokkal inkább azon kiváuság tetszik-ki, hogy a’ 
munka’ és tenyésztés’ műszereit tökéletesítse , mintsem, 
hogy tartományára a’ műveltség’jótékony világát’s bol
dogító hasznait áraszsza. 0 mindent inkább gyorsan , 
mint jól akart létesitni, mert izgató az élvezés’ ösz
töne. A’ mit alkotott, az a’jövendőre nézve jobbadán 
elveszett; egy része azért, mivel az éghajlat ellenzi, 
más része azért, mivel rósz, egyszersmind rosszul ve
zérlett elemekből áll, vagyr mivel a’ nép , mellyuél az 
behozatott, tudatlanabb ’s bárgyuhb , hogy sem annak 
hasznait általlálhassa. Az ember’ müveiben, valamint a’ 
természetéiben, fokozati-reudfolyam kívántatik, külön
ben a’ gyümölcs e’rothad , mielőtt megérnék. Mehemed 
Ali azon visszaélés által, mellyel népe’erejéve! ’s béketü
relmével űzött, a’ dolgok’ olly állapotját idézte elő, 
melly sokkal erőszakosb, hogysem sokáig tarthasson. 
Ila ő tovább is rendszerének rugótollait olly kono
kul feszíti, agy végre azt okvetlenül maga sern- 
miti meg. Borzasztó visszahatás fosna akkor elöbbutóbb 
uralkodása ellen támadni, épülete összeomolnék , ’s Ae
gyptus ismét azon zavarba‘s fejetleuségi állapotba sül
lyedne, mellyböl azt eleiutc hatalmas keze kiragadni 
képes volt.

Mi ezen két férfiút — kik 30 év óta a’ világ’ fi
gyelmében osztakoznak, külön fordulatpontjaikban ki
sértük. Uj háború készül a’ szultán ’s alkirály közt 
kitörni. Ha Európa közbevetés által a’ két versengőt ie 
nem fegyverzi, úgy elkerülhellennek látszik az össze
ütközés. A’ jelen krisis bizony os tekintetben gyümölcse 
mindazon hibának , m elleket 20  év óta a’ nyugoti ud
varok elkövettek. Az nem csak kelet’ nyugalmát, ha
nem a’ világ' békességét is koczkáztatja. Mert ha a’há
ború egyszer meg van kezdve, ki képes annak folyó
sát ’s határit kijelölni ? De bár mi vége leend is a’ há
borúnak, az mindenesetre sérteni fogja néhány nyugati 
nagy hatalmasság’ érdekeit. Ha Mehemed Ali legyő
zőnk ’s müve tönkre jut, akkor Franeziaország egy je
les szövetségest veszt ’s mind jövendő kereskedési kö- 
zö-iilésiben napkelettel, mind pedig földközi tengeren 
levő befolyásában magát megsértet uek látandja. Ellen
ben ha a’ sors a’ szultán' sergeit hasonló gyászos csa
pásokkal , mint 1832beu , illeti, akkor ez ugyanazon 
veszélyek által kényszerítve lesz , ugyanazon szabadító 
módokhoz folyamodni. Mkép hat év előtt, kénytelen 
leend az oroszok’ ótalmát elfogadni. A’cselekvési pilla
nat most Europa’ számára megjött. Az események sür
getők. Várakozni fognak é a’ beavatkozással, mig a se- 
basíupoli flotta másodszor is a'set ail előtt horgonyt ve
tett? 1833ban az oroszok őrszemre vették a’ partvi
dékeket, mellyek Byzanczra áttekintenek. Ha Európa 
megengedi, hogy ott szilárd láb; a kapjanak, bizonyos é 
akkor, hogy az oroszok azt másodszor is elhagyják? 
fegja é Europa onnan őket elűzni, sőt ezt tenni leend 
é hatalma ?-‘

Szerke sz il Helmeczy. Trattner-üárolyl url utcza 612.
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EV szettek intés
a* Társalkodó' 39. számában kijött „ N é h á n y  na p  

N a g y k ő r ö s ö n “ czírnü utazási töredékre. # ) 
Hazánkban , hol az intézetek’ csorháji oily nagyok, 

hol annyi a’ szellem’ lépteit gátló előítélet, annyi a’ 
puszta oltár, melly áldozó kezekre vár; szóval: hol 
annyi a’ javítói ’s tennivaló, — alig közölhet érdekest» 
tárgyat az időszaki sajtó, mint a’ hon’ külön tájain fi
gyelemmel átutazott szemtanúk’ tapasztalatait, fölte
vén, hogy e’ szemtanúkat útaikban ügyes tapintat, 
éber figyelem, józan ítélet ’s dologéi tés ’s a’ t. kísérek, 
’s naplóik készítésében tollaikat , — mint illik és szük
ség, — kímélet, méltányosság, minden pártszellem ’s 
egyéb érdektől ment, — csupán közjóért hevülő , — 
kebel vezették. Mert igy köz figyelem’ czélpontiul tá
rulnak fe l, szintén úgy a’ netalán egyesek’ érdekiben 
itt ott elleplezett hibák, mint a’talán láttatlanul tenyé
sző jók; ’w rém ellhető , mikép amazokhoz orvosi kezek
kel nyúlásra, ezeknek követésére , az illetőkben ösztön 
gerjed. Azonban volt alkalmunk tapasztalni már , hogy 
utazóink meglátták , sőt szigorúan meg is rótták az uta- 
ikban felötlött fonákságot ’s hiányt, de vizsgálódásaik 
a’ felületnél mélyebbre nem hatván , a’ helybeli körül
ményeket , miknek azok elválhatlan társai , elfordíthat— 
lan eredményei, ’s az akadályokat, mellyekaz orvos
lásban ellenszegülnek, nyomozni elmulasztók; — va
lamint azt is , hogy az illynemü megrovások ollykor 
nem aunyira közűgyérti nemes buzgalom, mint alacsony 
szenvedély, például: csupán másokat kigúuyolui tö
rekvő szándék’ szüleményei voltának; — sőt mi több: 
nem példa nélküli e se t, hogy némelly hírlapi levelezők 
az ,ut a z á s i t ö r e d é k  's n a p l ó ’ ’s a’ t. czímeket , 
csak védpaizsul íüggeszték közleményeik’ elébe , olly 
czélbul, hogy ennek fedező árnya által bátorságositva 
lévén a’ tárgyakul tüzöttek’ nevén , hírén , hitelén "s a’t. 
epébe mártott toll úkat miuél szabadabban koptathassák; 
— és számosán vannak hazaszerte már eddigelé is olly 
egyesek ’s testületek, kik ez utón a’ legméltatlanabb 
bántalom’ elkeserítő sérveit vették. Távol van alulirt 
olly száudéktul, mintha megvitatni akarná: a’ fen czim- 
zett töredék, e’ közelebb érintett iratok’ mellyik nemé
hez tartozzék, miuthogy különben is, az átolva
sás’ alkalmakor hihetőleg kimondá már arról ítéletét min
den figyelmes olvasó: de bocsásson meg üzory Elek úr, 
ha köziemén)e' némelly pontjait figyelem nélkül, még 
e’ hírlapi szóváltások’ sajátlagos korában sem, hallgat
hatja el.

Mint látszik , 0. ur N. Kőrösön vizsgálódása’ tár
gyául, a’ reform, egyházat ’s ehez taitozókat, tűzte; 
legalább közleményének jelszava és azon körülmény , 
mi szerint egyéb N. Körösiül mondani méltók felett, 
uiiutegy futólag röppen át, illyesmit sejtetnek. Köszö
net az egész reform, felekezet’ résziről e'váratlan meg
tiszteltetésért. Azonban, úgy látszik, itt mingyárl a’ 
küszöbön az botlott e l, ki, mint mások’ bírálója, ok
tatója, állt elé. De lássuk, mint bánik utazó ur tárgyá
v a l, mellybe , mikép edd g is látható, olly hibásan té-

A’„N é h á n y n a p N a g y K ő r ö s ö n “ ezim alatt Társalko
dónkba iktatott czikkre több rendbeli észrevételek érkez
vén , azokbul itt hármat kivonatban közlünk. Más kettő 
pedig, melly csupa személyeskedésből á ll’s a’ tárgy’ ve
lejétől egészen eltérő, Társalkodónk’ lapjaiban helyet nem 
foglalhat. A’ S z c r k.

vedt. Engedjen meg nyíltságomnak, ha ki mondom azt, 
mit köziemen) enek e tárg)umajd minden sora olly han
gosan kialt, legkevesbbe sem olly szerénységgel, melly 
őt maga iránt tiszteletre gerjesztő, érett "vizsgálóvá 
bélyegezné, ’s távolrul sem olly Hiedelemmel, minőt a’ 
vallás’ szentsége bárkitől is méltó joggal követel. El
sőben sajnát fejezi k i , de épen nem a’ részvét’ szives, 
hanem a’ gúny’ fuiánkos hangján , a’ u. körösi felsőbb 
iskolai „ifjúság’ megromlott Ízlésén“, minélfogvást en
nek egy része „sötét középkorra mutató formaruhát vi- 
„se l, — magát a ’ társas életből kizárva, örök szemét, 
„piszok , és rendetlenség közt teng“ (̂ ’S más szót ide 
nem talált a’ szépizlés’ apostola?) „az iskolai épület
b e n  , — csekély summáért sárban vízben temetésre 
„csatangol“ (Haladási szellemben vau mondva ember
ről!), — ,,’s szüret’ alkalmával kevés borocskáért csöb- 
„röt hordva koldulgat.“ ’S ceusori fenhangon leczkét 
ad elébb az ifjuságuak, melly formaruhát viselni, ben- 
lakni és csöbröt hordani nem átal, majd a’ n. körösi 
népnek , melly j ó t é t e t  k o l d u l t a t  m a g á t ó l .  — 
Feledte-é, vagy nem tudja 0. ur, hogy azon szabály
szerű ruha , mellyet ízléstelennek , sötét középkorra 
mutatónak ’s a’ t. nevez, nemcsak a’ n. körösi és egész 
honi reform, egyházban , de kisebb nagyobb módosítás
sa l, mind a’ három főbb keresztyén felekezet’ egyhá
ziban, a’ fensőbb rendű növendékek’ azon részének, 
melly már némi egyházi apróbb szolgálatok’ teljesíté
sére alkalmaztalik (Ítélje meg bárki, illy szempontbul 
nem helyesen-é ?) köz viselete ? Mi szükség hát ez
ért a’ reform, egyház ’s ennek épen n. körösi növendé
keit róni meg? — Véli é továbbá0. ur, hogy olvasói kö
zül csak eggyel is elhitetheti a z t , mintha az említett 
ifjúság’ ama’ részét az ö r ö k  s z e m é t ,  p i s z o k  é s  
r e u d et l  e n s é g (melly körülmény ha a’ n. körösi is- 
kolárul igaz, nem az ifjúságot hanem a’felügyelőséget 
piríthatja) k ö z t i  b e u l a k á s r a  az Ízlés, nem a’ 
kényszer’ zordon hatalma vezetné? Való, kivánatosb 
lenne, minden tanuló ifjúnak a’ v á r o s o n  c s i n o s  
s z o b á t ,  melléje nevelőt, inast ’s a’ t. tartani: de ha 0. 
ur azok’ számába sorozható , kiknek, midőn futák az is
kolai pályát, e’ szerencse jutott, legyen hálás sorsa’ 
istenéhez, ’s e’háláját nyilványítsa azzal, hogy azok iránt, 
kikhez születésük e’ részbeu mostohább volt, kiknek 
nagy jótétemény csak az eszteudőnkénti ingyenes-lak
hely is , ne legyen szerénytelen. — Mi a’ t e m e t é s i  
c s a t a  n g l á s t  illeti: kérdem, miután a’keresztyéneknél 
a’ mulandóság'utjan előttünk elment váudortársainkat é- 
uekhauggal ’s a ’t. oda kikísérni, hol porlandó maradvá
nyaik pihennek, általányos divat; e’tiszt’ teljesítése— ha
bár amaz isteni s erkölcsi szabály szerint: ne kívánd 
a’ másét, például: szolgalatját s a’ t. némi csekély pénz
beli bérért történjék is a z , — feddést érdemel-é ? — 
A’ k o l d u l á s t  illetőleg, vajha ütne rainélelőbb jobb 
sorsunk’ ama’ vártan-várt órája , mellybeu , nem lévén 
többé szükség reá, egyházi intézkedésiukben ez em
bert ember előtt porig alázó szokás, utolsó nyomig 
kitörlesztethessék : de míg országos figyelem és pártolás
ra nem méltatva , a’ szánandó sínylődés’ martalékiul lesz
nek oda vettetve árva intézetink , e’ kívánatos fordulat 
mindig csak óhajtás marad. I t t  tisztán feltűnő , mennyi
re hatnak a’ uyomozandásul választott tárgyakba az 0.
úrhoz hasonló utazok, kik például az utjokba eső pro-
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testans iskolákat 's egyéb intézeteket bülcsese’g-szinlö 
fontos néztükkel vizsgálgatják, mellyik fokán álljanak 
azok a’ csinosbulási 's haladási pályának, latolgatják, 
a’ bennük ne talán szemügyre vehető jót és szépet di- 
csérgetik , az Ínyüknek nőm tetszőket pedig mohón ró- 
vogatják , nem tudva , hogy ollykor mind azon szép és 
jó , sőt azon egész valami is, mit hívatlanul méregetni 
méltóztatnak, nagyobb részt épen az áDalok ócsárol
tak’ gyümölcsei. Azonban lehetne felhozni az ízléste
len szokásoknak, például a’ kolduJgatásnak, olly ne
meit, mellyektöl talán a’ szépizlés’, csinosbulás’ és ha
ladás' e’ finom emberei sem mindig mentek. A’ c s ö b ö r 
h o r d á s  szóra, úgy rémlik előttem 0. ur’saját szavai
ból, mintha ő N. Körösön ama’ néhány napot nem szü
reti alkalommal, de télen, — talán farsangi alkalom
mal? — töltötte volna; ez ha igaz: hol látta ö ama’ 
csöbörhordást, mellyel elannyira élénk színekkel fes
tett le? megfoghatatlan. Vagy ü. urnái utazási napló
nak olly valami is lehet tárgya, miről mint szemtanú
nak — tapasztalása alá épen nem esvén az — legki
sebb alapos tudalma sincs?

Végezve az iskolai tárgyakkal baját, át megy uta
zónk , eddigi modorához híven , a’ reform, egyházbeli 
isteni szolgálatra, az épületekre , mellyekbeu, és sze
mélyekre , kik által ez tétetni szokott. Mellőzve azokat, 
m’ut részint utóbb ismételteket, részint czélunkra itt nem 
tartozókat, miket az általa leirt katonai temetés körül 
megjegyzett, vegyük fel csak azon isteni tiszteletrüli 
Ítéletét, — megtartva mindenütt szerénysége' és meg
fontolása’ olly hű tanúit, saját szavait, — mellyuek 
szemlélője volt az egyházban. „Bemenvéu u. mond az a- 
„vu lt, kívül belül piszkos egyházba, helyfoglalásomkor 
„tüstiut szemembe tűnt, hogy az éjszaki oldalon a’kar- 
„zatnak is karzata van.“ ’S ez szálka 0. ur’ szemében! 
Illy kényesek a’ szépizlési, csinosbulási, haladási örök 
eszmétől káprázó szernek! De véleményem szerint, e’ 
szépizlési, csinosbulási, haladási eszme’hősének jóval 
iukább tanusitaudotta v.olna magát a’ jó utazó u r , ha 
egyszersmind ujjal is rá mutat azon alaptőkére, roelly- 
böl a' n. körösiek , mostani avult egyházukat, ujjal, 
szépizlcssel , csínnal, haladási szellemben készülttel, 
karzatot karzattal nem tetézővei, felválthatnák. — 
E g y  j ó t é t e m é n y e n  d i á k  k i á l t á  (Szép tanúja 
a’ haladási szellemnek e' kíméletes hang!) 1 e a z  é n e k ’ 
e g y e s  s o r a i t ;  (E ’ szokás X .  Kőrösön bízvást elma
radhatna , 's hiba hogy eddig is el nem maradt. Egy 
nem csekély indító ok, melly a’ hanyag szüléket gyer
mekeik’iskolába küldésére serkenti, ha olvasásbani gya
korlottság nélkül, még az egyházban csak nem is énekel
hetni) ,,’s a’ mester, leghatalmasb torokkal a’ világon, 
,,kezdi és végzi azokat.“ Leghatalmasb torokkal a' vi
lágon 1 Bizonyára meglepő, hogy a’ köz figyelmet ed- 
digelé kikerülte e’ példátlan torokszöruy, ’« nagy érde
me O. urnák, hogy az olvasó világnak, mellyik széles 
e’ világon a’ leghatalmasabb torok, tudtán! atíá. — „F e l- 
i é p d e l t  ('s nem repült?) a’ lelkész a’ szószékbe, 
,,’s beszéde tárgyaula' vallástalauságot választó 's a 't . 
„ . . . de e bajnak legfoganatosabb gyógyszerét, n elly 
„a’ reform, lelkészi testület’ általányon reforii atioja vol- 
,,ua , kifclejté.“ Itt már feledve XT. Köröst ; feledve 
hogy utazási naplót ír, haladásra terelgető, határtalan 
apostoli buzgalma' hevétül elkapatva , kiterjeszkedik 0. 
ur az egész honi reform, lelkészek’, 's az ezek által 
hirdeltetui szokott hitágazalok’ bírálatára, 's határ zottan 
állítja: niikép a' reform, egyház’ betegségeit elűzendő 
egyetlenegy' gyógyszer — conditio sine qua uon — a’ 
lelkcszi ttfctület’ általánycs reforirttiója: de a' módot ,

hogyan ? nem , — csak az okokat, miért ? történjék 
e’ reform , fejtegeti. Lássuk ez okokat.

A’ r e f o r m,  l e l k é s z e k  i g e n  h á t r a v a n 
nak.  Miben? Tudományban? Ezt nyomos okokkal kel
lene bebizony ítani. ízlésben? Erre nem egy k é t, hanem 
több adatot kellene felhozni. Vagy miben tehát ? Talán 
hogy nem utaznak, ’s 0. úrral együtt a’ „termeszét’ 
„szépségéin, s az őskor maradványain“ itt ott nem 
a n d a l o g n a k ?  „az utczák' kövezeteiről, vendéglők
é ü l  , bálokra!, casinókrul“ ’s a’ t. bírálatocskákat a’ 
hírlapokba nem irkáinak? Illyesmire nem könnyen jut 
ideje aunak, kit minién nappal újra születő hivatalos 
foglalatosságai szorosau küszöbéhez kötve tartanak.— 
A’ r e f o r m.  l e l k é s z e k  a’ l e g f e r d é b b  i s k o l a i  
n e v e l é s t  k a p t á k .  Legferdébb? — leges-legferdébb 
iskolai nevelést a’ reform, lelkészek kapták ? Igaz , nem 
lenne ártalmas, ha mi reformátusok is bírnánk a’ hazá
ban tudományos egyetemet (mióta kivált a körülmények 
nem engedik, hogy ifjaink a’ hajdan olly süiíien láto
gatott külföldi iskolákban magokat tökéletesíthessék), 
mellybcu lehető legszélesb terjedelemben taníttatnék az 
egyház’ érdekében, minden tudnivaló; de ha raj- 
tuuk,  s a’ t. ’s a’ t . , a’ haza nem segít, ha saját pa
rányi erőnktül olly igen kevés telik: nem csudáiul mél- 
tó-e már csak az is , hogy vaunak , ollyau a’ miuő , 
nevelő intézeteink, ’s nem köszönet-é, ha e' csupa ala
mizsnákba teugö intézeteink csak valamiuő nevelést is 
adni képesek? Azonban ez intézeteknek, eddig ugyan, 
egyéb a’ hazában létező illyucmii más felekezeti isko
lák felett, növendékei* miatt pirulásra meg nem volt 
nagy okuk. Koroukiut léptek-ki, egy házi és világi pá
lyára, ezekbül olly tauitváuyok, kik szintúgy emberei 
tudtak lenni azou helynek, hova őket állni kívánta a’ 
közügy, mint bárki más. IIogyr többeket ne említsek: 
a’ két l’éczely, kél Buday, Csokouay, Cseh-Szom- 
bati, Kazinczy, Kövy, Nyíry, Kölcsey 's a' t. ’s azok
nak tetemes száma, kik a’reformátusok közül jelenleg 
ez alkotmányos hazában, a’ polgári és felsőbb megbí
zás’ és megtiszteltetés’ különböző fokain fényiének , ki
sebb nagyobb mértékben , núud ez iskolák’ uöveudékei. 
Hol illy férfiak , erdemkoszorúkat aratott későbbi tudo
mányos míveltségüknek alapkészületeit leteheték, ta
gadnunk kell, hogy ferde iráuyt követne ott a’ tanítási 
rendszer , a’ nevelési ügy. — „A’ reform. lelkészek 
„olly penészes dogmákat hoznak ki az iskolábul, mi- 
„ket ma már egy józan goudolkozásu ember sem hihet, 
„ — elkallott regekkel állnak elé.“ A’ reform, lelkészek 
— szorosan és minden égj ebet kizárólag csak — olly 
hitágazatokat hirdetnek , melly ek a’szent írásban , mint 
meggyőződésük szerint a' hit’ egyedüli alapjában, gyö
kerűinek; mást hirdetniük nem lehet, nem szabad. 'S 
e’ hitágazatokat nevezi 0. ur penészes dogmáknak , el
kallott regéKuek ? Igaz , e’ tanok nem épen a XlXd. 
század’ szüleményei, kissé régibbek , 's igy könnyű ra
jok fogni, hogy penészesek ’s clkallottak. De e’ tanok 
még regék is! Oda jutái hát te is legszentebb keresz
tyén vallás, te , meilyet mint e! virulhatlan égi növényt 
ültetett e’ földbe a' uazaréthi bölcs , a’ századok’ cso
dája, a’ megfoghatlau istenember, — oda jutái, hogy 
hangos torokkal kihiáltassék a' nyilváuyosságuak, mi- 
kép örök igazságaid, ezek a’ földről beláthatlau végű 
hágcsók, miken remegve lépdel végetlen nagy terem
tője felé az emberi lélek, „penészes dogmák, mellye- 
„ket egy józan gondolkozásu sem hihet“ ; ’s tökély’te
tőfokára emelt erkölcsi szabályaid, mellyek felett csak 
álmélkodui képes az ész , e l k a l l o t t  r e g é k !  Szá
molt-e komolyan magával, mielőtt e’ szókat naplójába
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iktatá 0. or ? — e’ szókat, mellyek , ha csak roák- 
ezemnyi alapos fog-alma volua is a’ keresztyén hittu- 
dományról, legyen bár catholicus vagy protestáns, a- 
gyában fel nem villannak soha ? Nem , mert ez esetben 
tudni fogta , mikép különválólag épen a’ keresztyén val
lás az , mellynek egyedüli mérlege, rostája, próbaköve 
a’ csupa szemlélődő okosság uem lehet: mert a’ kije
lentés’ fanjai, raellyekcn alapul a’ keresztyén vallás, 
az eszmélődö okosságnak fölötte vannak, 's igy nem
hogy azokat megméregetni, de velők csak érintkezésbe 
is jőni, embernek a’ hiten kívül egyéb műszere nincs. 
Nem épen helytelenül választó — legalább egy akkori 
hallgatójára nézve — beszéde’ tárgyát a’ n. körösi lel
kész ur; csak az kár, hogy szavai jégsziklára hull
tak,  hol csak csirába indulásukhoz sincs remény! — 
Ha netalán egyéb valamit, mintáz itt érintettek, értett 
O. ur ama’ józan észszel ellenkező p e n é s z e s  d o g 
m á k ,  e l k a l l ó i t  r e g é k  a la tt, legyen szives azt ve
lünk bármelly utón közleni, mert mi reformátusok , szent 
könyvön alapuló dogmáinkon kívül, egyéb dogmákrul 
mitsem tudunk. — ,,A’ reform, lelkészek’ előadása sl- 
„lány, nyelvök hibás és csömör!etes“ (Látszik, milly si
kerrel járt érd. 0. ur a-szépizlés’ iskolájába!). Ám rója 
meg 0. u ra’ n. körösi lelkészeket, vagy bárhol is azo
kat , kiknek beszédük : a z  ő , l e g y é k ,  m o n d ó d o t t  
's a ’t. és diák szók és grammatical hibáktól hemzseg, 
tettét roszalni nem fogjuk soha: de, mielőtt ama’ két 
egyeden szerzett tapasztalati adataira, az egész tes- 
tületrüli ítéletét alapítá, meggondolható , mikép abból, 
hogy, mint madarak, a’ varjú és páva,  fülnek tetszö- 
leg , énekelni nem tudnak, azt hozni ki, hogy az egész 
rnadársereg nem tud: kissé talán merészke következte
tés. Hallgatta-e valaha 0. ur, reformátusok’ résziről , 
a’ Ielkészi izletesb és korszeiű ékes-szólás- teremtöjét, 
’s e- szakban egy egészen uj időszak’ , egy sajátszinü 
uj iskola’a'kotóját, a’ szívhúrokat olly élénken rezeg- 
tető ajkú Szoboszlait, vagy azok közül valamellyiket, 
kik iskolájának növendékei? Ha igen: úgy bocsásson 
meg, ha kétségem támad, hogy a’ czélszerü leikészi 
ékesszólásrul józan fogalma legyen. Ha nem: akkor, 
mint ki eihamarkodta szavát, pirulva födözze be tenye
rével ajkait — 's uémuJjon el. — Azon reményt ille
tőleg kezet fogunk 0 ú rra l, hogy a’ korszellem neve- 
lend majd férjfiíkat az egyház’ számára, — annyival 
méltóbban , mert már eddigelé is nevelt.

Ezek azon pontok (a’ szorosan N. Kőröst illetők
ről a’ szót másnak, ki a’ napló-felidézte kői ülmények- 
kcl isméretesb , engedem át ) ,  inellyeket 0. ur figyel
mébe visszaidézni szükségesnek véltem, ’s meliyek- 
rül — higyen őszinte szavaimnak — saj; t érdekeben 
is tanácsosi) volt volna hallgatnia. Záradékul , fogadja 
el O. ur, fogadják el egyéb tapasztalásgy üjtés végett 
utazók tőlem e’ baráti szíves figyelmeztetést: ha pro
testáns, péld. reform, egyház’ körébe vágó intézeteket 
tesznek magok elébe vizsgálódási szempontul, soha ne 
azt fontolgassák, minőknek kellene azoknak lenniük, 
hanem csekély segédforrásaihoz idomlag minők lehet
nek ; ’s ne feledjék soha el, mikép eddigi ’s jelen hely
zetükben , nem bonczolgató késsel fegyveizeít bíráló, 
de lágy balzam- irt nyújtó gyámkezekkel illetendők azok. 
Hol a’ haladás nem akarat-, de erő-hiányon múlik: 
a’ semmi segélyt nem hozó puszta szép tanács vajmi 
kevés kárral elmaradhat ott! iiuhsay Dániel.

Csáfolat
a’ ,,M « h d n y n a p N a g  y-K ö r ö s ö n“czikkben tett vádakra.

A’ Társaik. 39d. sz.ban Ozory Elek ú r , a’ reform, 
papságot rémitö váddal akarja terhelni, midőn azt, — nem

igaz ugyan s nem is olly fontos okokkal, mint ő véli_a
va lastalansag’ legfőbb okának tartja, egyszersmind is
koláinkra szennyet tapaszt. -  En következő czáfolat- 
tal mentem magara” s paptársimaf. — 1 szőr: Azon dog
mák , m két nu iskoláinkból kihozunk ’s hallgatóinknak 
hirdetünk , ezek : isten’ léte , tökéletességei, gondviselé
se, igazgatása, szentháromság, lélekhalhatfanság, fel
támadás, biinbocsánat, örök élet, jó és rósz közli ter
mészeti különbség, más életbeli jutalom ’s büntetés. 
Ezen dogmák pedig, úgy hiszszük, soha meg nem pe
nészesének , hanem mindörökké változhatlanul ma- 
radnak-meg. — : 2szor Mi regékkel tanitószékeinkbe 
nem állunk soha fel, hanem Pál apoetolkiut, i g a z  és 
j ó z a n  b e s z é d e k e t  s z ó l u n k  Csel. 2 « : 2 5 , 
mert szóljuk a' hitre és cselekedetekre tartozó igazsá
gokat, a’ jesusi erkölcstudomány’ törvényeit, az em
ber’ rendeltetését, léte’ czélját, melly ez , hogy az em
ber’ szivébe is beirt, ’s Jesus által is kihirdettetett er
kölcsi parancsolatoknak engedelmeskedvén , ez életben 
is , de különösen az örök életben boldog legyen. Ezek 
nem regék, hanem valóságok ’s azért elkallhatlanok. 
Elhiszszük O.-nak, hogy ha minden vasárnap újabb meg 
újabb regékkel álluduk elő, mindig tömve volna tem
plomunk hallgatókkal; de mivel valóságot beszélünk’s 
a’ szívnek szólunk, ’s szónk sokszor elevent ér: azért 
sokan érezvén, hogy nek k szól a’ leczke , kerülik a’ 
templomot.— 3szor: Nevelésen mi uem azt értjük, mit 
talán 0. ur, t. i. a külső hajlongást, csapodár bókola- 
tokat, hajpiperezést s t. eíT. — Értünk mi a’ neve
lésen leginkább erkölcsi nevelést, melly áll tudo
mányban 's az ur’ félelmében. Illy erkölcsi neveltetést 
pedig áltáljában minden reform, paptól megtagadni , meg- 
bocsátlialian vakmerőség. A’ jól nevelt ref. pap szegény 
sorsa mellett is érzi szeut hivatala’ méltóságát, azért 
senki előtt csapodárkodva nem bókok Jaj azon nevelés
nek,  mellj ben csak a’ külső illendőség, uem pedig a’ 
vallásosság ’s erkölcsiség tétetik fő czélnl!! ! — 4szer 
Forma szerint ugyan nem mindegy: akár tiszta ’s mi- 
velt, akár darabos nyelven hangzanak le a’ mennyei 
igazságok az egyházi tanitók' ajkairól; de lárgyilaj? 
mindegy , mert a’ meunyei igazságok mindig igazságok 
maradnak. Kár tehát 0. urnák, mint iratából kitetszik , fő
kép azért tenni a’ vallástalanság’okául a’ reform, pa
pokat, mert előadásuk silány 's nyelvök hibás. Mert, 
bár óhajtásunk az , hogy minden pap. még a’ más-fele- 
kezetüis, tiszta magyarsággal ’s hathatós előadással 
hirdesse a’mennyei igazságokat: de mégsem kell azo
kat megvetni csupán azért, meitnem igy hirdettetnek. 
— Ha tutija 0. ur, (mert ki ’s mi legyen , nevéből ki 
nem hozhatom,) a’ ref. papság- sorsát; tudja, hogy a’ 
reformátusoknál a’ sok halotti prediká'ás szokásban vau; 
ne csudálkozzék azon, ha uélia , a’ különben jeles pap 
is, uem miuden tekiuteiben tökéletes egyházi beszéddel 
áll elő, mert nem miud:g van ideje ‘a kedve a’ tökéle
tes készületre. Olvassa meg miudazáltal csak Kolmár’ 
cathedrai tanításit, Kiss Adóm* egyházi beszédeit, ol
vassa meg új énekes könyvünket, sőt Károli Gáspár' 
bibliáját is , meglátja , hogy nemcsak más felekezetű , 
hanem a ’ reform, papok közt is vannak, kik jól tudnak 
magyarul, ’s uem is penészes dogmákkal s régen el
kallóit regékkel állnak elő. — 5ször: Valóban mi élő 
példái vagyunk a’ szent irás’ azon állításának, hogy az 
ember sokszor, bár akaratja Jegyen is, tehetetlen a’ 
jóra. Oh be sok jót tennénk mi reform, papok, ha tel
nék tőlünk, könyvtárakat ’s casiuokat állítanánk , isko
láinknak alap.tváuyokat tennénk, újabb újabb könyve
ket szereznénk, ’s járatnánk mindenféle hírlapot, —

■■
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a’ Tátikára is felmenuénk, romjai alatt pihennénk, ’s 
onnét egyszerre Nagy-Körösön toppannánk; de nem te
hetjük , mert, fájdalom ! sokszor magunkkal is jó tehet- 
lenek vagyunk. A’ rnagy. helyesírás és szóragasztás’sza- 
bályit is nemcsak elolvasni ’s gyakorlatba venni, hanem 
előbb megszerezni sem resteluök: de higye el Ön, már 
három éve , mióta én azokat Pestről meghozatni akarom, 
’s többekre bíztam már, a könyv’ czimét papirosra fel
írván , és még sem juthatok birtokukba. Mert lássa az 
ur , nekünk reform, papoknak forspoutot nem igen ad
nak ám,’s csak a'szomszéd faluba is csak sok ,,szépen ké- 
rem“-re visznek-el, — több mérföldet sem utazhatunk 
egy kis könyv’ megszerzése végett, fiókkönyvárusok pe
dig nem minden vidéken találtatnak. — tíszor: A’ logi
ka’ szabálya szerint egyről mindenre következtetést húz
ni nem lehet. Mert valamint nem következik , hogy , 
ha Rotschild milliókkal bir , tehát O.-nak is milliókkal 
kell bírni: úgy nem következik, hogy, ha a’ nagykő
rösi pap hibás nyelven hirdeti a’ vallást, tehát minden 
reform, pap is azon hirdeti. Egyről hát mindenre követ
kezést huzni nem kell, mert ez állítást a’ tapasztalás 
eléggé megczáfolja. — Tszer: llly rémitő váddal még 
eddig senki sem kelt ki a reform, papság ellen. Még 
a’ pogány Feetus sem mondott enu>it Pál ellen, mikor 
azt mondotta: „bolondozol te Pál! a’ nagy bölcseség 
„miatt bolondultál meg.“ Csel. 2 (i: 24 . — Ki illy tisztes 
testületet, millyeu a’ papság, hamis vádakkal rutitui 
akar, könnyen úgy já r , mint a’ kömives, ki a’ fáihoz 
csapkodván a’ sa ra t, a’ falat szebbé teszi, magának 
pedig szemeit ’s száját sározza-be. 8szor: En sem Nagy- 
Kőrösnek, sem az ottani papnak ügyvéde nem lévén, 
azokat nem mentem , ’s óhajtóm is , hogy a’ hibát or
vosolják, különösen ama’ botránkozUtó a\ult szukáit 
a’ templombani ének-dictálást hágjják e l ; — de hisz« m 
azt is , hogy mielőtt e’ ezáfolat közre bocsáttatnék , men- 
tendik a’ mit lehet, ’s megmondjak , hogy az alföldün 
könnyebb szép ruhára , mint csinos házra szert tenni,
— hogy szállásért szegéuy tanuló csak néhány forintot 
sem fizethet, készebb hát az ingyen-beulakásra állni, 
’s mivel többfélét nem szerezhet, formaruhát viselni,
— hogy a’ csöbört talán nem ma5 a a’diák hordja, ha
nem fogadott emberrel hordatja , épen úgy mint a' szer
zetesek , és mivel iskoláink ct-ak jólétemén} ékből áll
hatnak fen,  ’s mivel azon boldog idő még nem jött el, 
’s ki tudja eljö é valaha? hogy a’ nép a’ jótéteményt 
altaljában öukint küldje-be : azért kein teltnek inaink 
épen úgy koldulgatni, mint másféle köziutézetckre kol* 
dulgatunk. — ‘Jszer: Mivel még eddig, mint ember , úgy 
testület is áltáljában tökéletes nem volt ’s talán e’ föl
dön nem is lesz soha: azért a reform. eg>házban is , 
épen úgy mint más egyházakban , a’ magvetői íe.-tülel
nek szüksége volt , vau és lesz reformatiora. Úgy de 
ezt a’ nagy körösi pap is, legalább mellesleg érinthet
te egyházi beszédében, midőn a’ val ástalauság' okait, 
de hihető , nem olly indulatból, mint 0. ur , a’ magve
tőkben is kereste. — Tagad juk pedig az általányus re
formatio’ szükségeslétét, és ped g c.-ak a'reform, pap
sági testületéét azon értelemben , me lyben azt 0. ur 
Játtatik venni: hanem mi is mindnyáján szükségesnek 
ismerjük abbeli reformaltatásu .kat, miben valóban mi 
reform, papok , mint népnevelők , fájdalom ! igen is hátra 
vagyunk, hogy jogaink öregbittelnéuek, sorsunk köu- 
nyebbíttetnék skissékényelme.-bbé tétetnék, fizetésünk 
jobbittatüék , könyvszerzésbeli könnyebb teles végett 
több vidéken f ókköuyvárusb »ltok állíttatnának , hogy 
iskoláink’ fundusai uöveltetnéuek , — és hogy vé«*re a’ 
nálunk talán még ferdébben neveltettek bennünket na
gyobb tiszteletre méltatnának. — Es ha ezen reánk néz
ve legszükségesb reformatiot 0. nr megteszi : akkor

olly complimentet csapunk n ek i, hogy többé ferdén ne 
veiteknek nem mondand bennünket.

Csik Veter, reform, lelkipásztor.

É szrevételek
O z o r y  E l e k  úrnak utazási töredékeire, fáz  egyházi szó

noklat’ bírálatába ereszkedését illetőleg.)
Egyenesen nem érzem ugyan magamat érdekeltei

vé a’ közlő’ észrevételei által; de mivel ezen értekezés
ben , nemcsak egy tisztelt testület’ méltatlan n egaláz- 
ta tását, ’s a’ miveltebb vallásos érzés’ szentségtelen 
kezekkeli illetését látom , nem lehet a’ közlő úr’ némelly 
észrevételeire a’ következőket nem felelnem: Hogy 
reformált iskolai ’s egyházi intézvényinken , mint min
den más emberi művön van javítanivaló, nem tagad
hatni; — de hogy ebben is az idő’ leikével egyezőleg, 
tétettek sőt tétetnek még ma is újítások , bizonyos. Mit 
a’ tisztelt közlő ur a’ n. körösi diákok’, „szüreti suppli- 
catiok“ neve alattisméretes koldulgatásán ért, az fáj
dalom igaz fha nem épen esöbürhoi dáseal történik is 
meg); de sajnálhatni, hogy midőn Ozory Elek ur ezt 
olly igen kiemeli, az eszközökrül nem szól, melyek 
álla] a’ hazai reformált iskolák’ nyomasztó szükségin 
fmellyek a’ koidulgatások’ fő okai) segíteni lehetne. 
Javításokat sürgetni, miket mindenki óhajt, de miken 
mi úgy, mint O. u r , nem segíthetünk— hálátlan mun
ka. — Továbbá, 0. E. ú r, az egyházi szónoklat’ bírál— 
gatásába ereszkedik; ez körénkivüli dolog. Mert mit 
tartoznak N. Kőrösön az egyházi szószékből mondot
tak a nagyközönségre? n.eg Kell vala gondolnia , hogy 
az egyházi szónoklat' határai szélesebbre terjedők, hogy 
annak nyelve 's előadása sokkal népszerűbb , mint sem 
a’ fölött gyakorlatlan bíráskodhatnék; a' cathedrai nyelv
nek ollyannak kell lenni, hogy az által a’ legmüvelet- 
lenebb eniber is szívben ’s erkölcsben formállassék 
— egyszersmind a’ müveit érzésre is illő hatást gya
koroljon , erről pedig csak az ítélhet helyesen , ki e’ pá
lyán hosszas gyakorlat’ utján működött; — de hibázott 
véleményem szerint abban is , hogy az egyházi szó
noklatról a’ hírlapokban mond Ítéletet. Hogy a’ N. Kő
rösön mondottak correctségre nézve a’ mértéket meg 
nem ütötték, megengedhető: de ebből egy egcsz testü
let’ becsületéi támadni meg , melly szigorú heh zete da
czára is, hajdan az árva, ’s honjában is üldöztetett 
anyanyelvnek , köz megismerés szerint , egyedüli nem- 
tője volt, s mais az enuek tökéletesbítésére tett fára
dozásokban tettleg részt vesz, ez egy kis oi czátlanság. 
De a’ közlő ur ezekkel nem vet gázoló kényének ha
tárt , hauem még a’ világ’ vallása ellen is tiszteletlen
séget követ el. Vájjon mit ért amaz, iskolákból hozott 
penészes dogmákon , mellyeket ma egy felvilágosodott 
ember sem hiszen? tehat e’ dogmák nem szeniiiá-ou 
alapulnak ? avagy nincs é közük uagyiészint más Ke
resztyén felekezelek’ dogmáival is a reformált egyhá
zéin kívül ? — mit ért az elavult regéken ? En részemről 
nem ajánlhatok cg> «‘bet, mint, hogy az egyházi beszé
dek feletti bíráskodásoktól óvakodván, azt avatottaki a 
bízza, ’s azokból a’soha eléggé nem ajánlható szeréuy- 
eé«*- ’s illendőség’ szabályait magára alkalmaztatni igye
kezzék , 's tanulja meg, mi az Idvezitö mond: „Ne
Ítéljetek, hogy ti is ne Ítéltessetek.“

N. J. s z ............. i ref. hitszónok.

Azon balvélemcnv’ eltávolítása végett, melly szerint a f* 
évi Társalkodó 39. számában Ozory Elek aláírással s 
N. Köröst tárgvazólag megjelent czikkelyt sokan tőlem 
eredetinek követelik , kötelességemnek ismerem az olvaso 
közönség előtt tisztelettel kijelenteni , hogy sem az em
lített czikkelyt nem Írtam, sem jövőben masokat érdeklő 
czikkelyt névtelenül vagy álnév alatt közrebocsátani nein 
fogok. Pesten junius’ 23. 1839.__________ R u t l i y  Lajos.
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Legyen tavasz, legyen té l, 
Feleségem korán k é l:
Azért arcza olly piros ,
És beszéde olly okos.

Szép idő vagy zivatar, 
Feleségem maga varr: 
Azért ingem olly k e c se s , 
Hímzett leple olly becses.

I.egyen nyár vagy ködös ősz, 
Feleségem  maga főz:
Azért le vem olly izes, 
Gulyáshusom olly tüzes.

Óra k ety eg , óra ü t , 
Feleségem maga süt:
Azért lia nincs is ka lács, 
Van jó kenyér, van pogács.

Drága jó szá g , vaj és tej , 
Feleségem maga l'cj: 
Azért teje nem lizes. 
Vaja’ íze kellemes.

Áldott légy én Teremtöm! 
Maga szoptat édes nőm : 
Azért fiam olly szelíd , 
Hogy mióta é l , nem rítt.

A ’ víz meleg és fa g y o s , 
Feleségem  maga m os: 
Azért keze olly fejér , 
Hogy vele hó föl nem ér.

Nem sokára karácson , 
Feleségem  maga fon : 
Azért vászna olly derék , 
Sím a, csinos és elég.

Kél a’ nap és áldozik , 
Hölgyem még sem változik: 
Mindig jámbor , víg és jó , 
Mindig tiszta , mint a’ hó.

Nem kell neki aranyláncz, 
Vásár,nagyház, pompa’s táncz; 
Mulatsága: gyerm eke,
N yája, kertje ’s éneke.

Nem sokára farsang jő , 
Feleségem  maga sző:
Maga sző és fejérit, — 
Teli gyolcscsal kert és rét.

Boldog isten az egen , 
Boldog én is ide lenn :
Ha én mindig igy volnék , 
Mindig vígan dalolnék!

B a r s i  J ó z s e f .
)  Kzel> népdal egyik barátomnak annyira tetszik, hogy annak minélelőbbi 

kiizretétclét óhajtja. Ha neki e’ tárgyban mindent eltűnnek, azép síi
kért lehetne sárnom. EUő hevében kikapta kezemből ’s 5 perez alatt 
kész volt hivihetlen terve. ,,Kz most enyim — kialia — én Vest re kül
dőm ; a' Társalkodóban kinyomatják , ’i az Krtesitö, vagy még jobb, 
maga a’ Társalkodó hírül fogja adni, hogy e’ . . . népdal X vagy Y. 
műhelyében «0,000 példányra stereotyp-nyomatban megjelent 's 1 váltó 
hrnjezáron kapható ; a’ pénzt én adom hozzá , ’s nem kétlem , minden 
népbarát, kinek figyelmét a’ népdalok leginkább érdekük, örvendve 
fogja olvasni , megvenni s terjeszteni azt. Bizd reám a’ dolgot ! vagy 
én vagy P. barátunk hangra teszsziik ’s igy szárnyat ’s életet adunk a’ 
kis csalogánynak s szerte repiilend a’ két hazában tájrultájra, hol csak 
magyar ifjnnősziil ’s a’ t .“ — De leheltemé a’ B o I d n g költője , ha 
magam olly könnyen hagyom elragadtatni ? Először csak , annyiban c- 
gyeztem-meg, hogy a ’ dalt Önnel közlendőm ; de nem csöndesült , 
míg meg nem igertem , hogy tesvét is élinteni fogom. Másnap lótá- 
val jö t t ,  és zongorámhoz ülvén meg akart győzni, miképen hang soha 
természetesebben nem simult a' dal’ szavaihoz.— Tegyen Ön vele, a’ 
mit legjobbnak vél, s ha meg nem bántom : bátor vagyok Önt kérni , 
fogadja el ajándékul. Milano, Jván hava’ J'.tkén 183!). B a r s i  J.

JSTénielly észrevételeit, Ér. S z é c h e n y i  
István ’ indítványára.

(L . Társalkodó’ 45 sz )
Gr. Széchenyitől, kedves hazánk’ Széchenyijétől, 

ki nemzetéért észszel ’s erővel, elmék’ ’s elemek’ tor
laszin mindig* küzdve ’s halkkal győzve, mindent, mit 
lelkes birtokos lionfitul várhalni, megtett; ki által újkor- 
szak’ hajnalára ébresztett nemzetünk álmábul serkenő 
utaskint mon J hatja már: ‘virad , haladjunk’ !; gr. Széche
nyitől , k ről, hogy nemzetét ábrándos észképekkel csalni 
akarná, föltenni is vétek; Széchenyitől, mondom, ellá
tatlanul is kész volnék köz jóra ezélzó indítványt elfo
gadni , ha meg az iskolai syllogistikában fejembe nem 
tapadt volna ama’ közönségesen tagadó , szerencsétlen , 
de czáfolhatlan igazság: e g y  e m b e r  s em c s a l 
h a t !  an.  ’S most tehetek é róla, hogy mitsem fogati
hatok e l , mitsem hihetek, mit csekély logikám’ bírói 
színe elé nem állítottam?; tehetek éró la , hogy e’ ri
deg fontolat még Széchenyi’ indítványába szinte belé- 
merült lelkemhez ’s figyelmemhez is odafurta magát ?; te

lietek é róla, hogy bár gyönyörrel olvastam azt, — olly 
gyönyörrel, mint egykor Diogenes’ respublikáját Kazin
czy tol IS eves koiomban ; de a’ föntebb dörgő ig*azsá°*’ 
szavai a , az indítvány’ alaposságúról ’s szerencsés sü— 
keréről első olvasásra is ingadozó, másodikra már ha
nyatló , ’s harmadikra majd egészen elrogyó meggyő
ződéssel ! Mennyivel inkább több gyermekkori monda 
is ötölvén eszembe : ,quandoque et magnus dorm tat llo- 
merus‘, és ‘periculosum est credere , et non credere’; mi 
csuda ha vágy ébredt bennem, megvizsgálni: vájjon a’ 
magaslelkíi gr. Széchenyi most nem csalatkozik.é ? így 
kezűéin az indítványt logikai egybevetések alá huzni, 
gyanakodva, nehogy az csak rendkívüli óhajtás’ hypo
thesise legyen. Bocsánat nemes Gróf! szabadon szólok, 
mert a’ szólásjog nekem is sajátom, ’s ha nem volna is, 
hiszem a’ szabad hon’ széplelkü fiáról, hogy ezzel ön
kin! is megajándékozna. Én az egész indítványt egy fő- 
elvre , ’s egy pár főokra, ’s ezekből folyó ’s nem fo
lyó következményekre igy szabdaltam-fel:

Fő  e l v :  “Országos törvényhozás’ feladása, olly 
tervet létesíteni, melly által az ország’ lakosinak jóléte 
eszközöltessék”. — Úgy de ezt a’ kis nemességre csak 
az által eszközölhetni, ha a’ birtok 50 v. 30 holdon alul 
osztály alá nem jő (?? kérdések kérdése) —. Tehát a’ 
kis nemesség’ lelki ’s testi javára az 50 ’s 30 hold bir
tokon aluli osztály tiltassék-meg.— lső fő ok : Mert a’ 
végnélküli osztály miatt utóbb *|4 hold is osztály aláke
rül (de hányadik eset ez ? ) — Az J[4 osztály pedig a’ kis 
nemest csak szegény kevélység’ örökösévé teszi (de 
hát mindig csak azzá é ?) — Ezen szegény kevélység 
okozza, íiogy ha nem rugalmas pamlagon i s , mint szé
les birtoku; de szilvafája’ árnyékában fanyalgás, sóvár
gás , néha haskorgás mellett is úri kényelmet kepzel 
élvezni; mert ha birtoka nem olly tág* is , mint Ester
házy hg’ birodalma , do épen olly mély. így esze’ ’s te
nyere’ tehetségét dologtalaiiságban henyéli-el. (Minden 
kis nemesről igaz é ez ?) — E’ dologtalan henye élet aj
tónyitó inasa a’ mindenre késztő szükségnek ’s kísértő 
ördögének. — Ez ismét szülőanyja minden elvetemülés- 
nek, lopásnak ’s a’ t. (De a’ szükség csak lopásnak ’s 
elvetemülésnek szülője é?) Ezért a’ kisnemes annyira 
aljas és elvetemült, hogy nagy része (és igy csaku
gyan nem mindnyájan) még becsületbül is kivetkőzve 
magára ’s a’ közjóra nézve semmi egyéb mint teher, 
’s tán nemsokára átok. — 2ik f őok:  Az ingatlan-bir
tok nélkül levőknek pedig semmi efféle csábító , ’s ener- 
giát-elnyomó csalfa kincsük nincs. (Hát az osztatlanért 
járulandó ősi tőkepénz nem c s a l f á b b  kincs lesz é Ekep
ők az életnek már korányában kényszerülvén istentől nyert
tulajdonikat kifejteni , mennyivel szerencsésebbek (de 
mindnyájan azok é?) — Tehat látnivaló, hogy â  kis 
nemességet minél elébb boldoggá ’s szerencséssé, ’s 
így általuk az országos jólétét is minél síikéiesbbe tenni 
csak a’ fölvett elv szerint lehet. Q. e. tL

Ezek szerint azt láttatik hinni a’ g ró f, hogy a’ kis- 
birtoku nemesség mind gondolkozásában , mind tetteiben 
egészen salak; ’s ámbár megismeri, mikép benne is azon 
vér foly, ’s ő is olly fajbul van, még is ezeket magá
tul olly távoltaszitva, hiszi felőlük , hegy mint oroszlán- 
kölykeket koplaltatással: úgy ezeket csak birtoktalansag- 
gal lehetne megszelídíteni; ’s miként egy hit allatfaj az 
ajtózárás’ mesterségét magas kilincsre kötött kenyérért 
ugrálva, úgy tanulhatnának ezek is olly eleltudomanyt,
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mellyel bírva az eddigi pusztán szavazás’ alkalminál 
lebzselésen kívül is erezhetnének has-örömet. l)e nemes 
szívű Gróf! ne alázzuk-le ennyire a’ kis nemesben is az 
embert, ne higyük, hogy, ha aljas, aljasságának oka az 
1/  ; Mert igy következnék, hogy kit csekély osztály
rész minden jóra léhává, renyhévé, lelketlenné tett, 
ugyan azt semmi, vagy 50 hold, emberséges lelkes ha
zafivá, hona’ javát szellemileg felfogni tudóvá, munka 
's ipar-baráttá tenné ; ’s igy következnék, hogy az 50 ’s 
több holdas szántóföld’ közepén épült szép hajlékban, 
a’ szülék’ térdein játszó urflcskák mind magas lelkű ha
zafiakká neveltetnének ’s emberednének akkor, midón a’ 
vihar ’s vész elől szilvásba vonult gunyhóban csak 
helyheztapadt szilvafakint növekedő nemesek élnek. Ez 
olly szemközti páros következmény , mint hegy és völgy. 
Pedig fájdalom! nem igy van ám. Mert az ember min
denütt csak ember , ki testileg angyal vagy barom, lel
kileg isten vagy ördög, munkásságilag méh vagy here, 
pók, hangya, vagy légy és dongó, úgy a’ falukra te
kintő pompás kastélyban, mint néhány szilvafa’ enyhében 
12 fiú közt V48 részre hasítandó ]/ 4 hold kukoriczás vé
gin fekvő, vagy csak guggonülő, de szabad szegénye
ket ernyező kusornyóban. — Ilogy pedig átaljában an
nyira elaljasult volna a’ kis nemesség , hogy azt mint 
oktalan állatot befogni ’s megnyergelni lehetne , hogy sza
badválasztásoknál A-ra v. B-re adja szavát: engedelem- 
mel! ezt kereken tagadom. Mert ámbár mióta a’ szőrösbőrös 
Ezsau a’ maga eJsőszüJöttségi-jogát — ’s a’ t. ’s a’ t. 
Jákob’ lakomájáért eladta, azóta megtörtént ez már töb- 
ször is az emberek’ fiain , ’s legkönnyebben a’ fürtös 
bőrbe ’s gubába öltözött jószivü, künnyenhivó, és sza- 
vatartó mezei nemesemberen: de ám a’ mennyiszer az 
V4 holddal, annyiszor az 50 ’s többel bírókon. Sót van 
példa, hogy a’ 30, 50,500 hold birtokosain a’ hivatalok 
felett leendő barátságos osztály’ kiszegődése mellett Fáy 
tyúkjaikint szövetkezve a’ bél-istennek párolgó áldoza
tok, czukormű-asztagok, nektár-dús venyige-lével, pezs
gővel ’s a’ t. teli üvegtornyok alatt nyögő gazdag asz
taloknál ezen nyergelés szerencsésen megesett; de az 
igára számított köz nemességen , sem édes sem sava
nyú borral nem vala kivihető. Van rá példa, hogy a’ 
köz nemesség az adományt elvette , föl is élte , de sza
bad szavát magánál megtartotta. Van rá példa , hogy azt, 
ki soha sem itatott ’s nem is itathatott, egy szívvel ’s 
szájjal érdemlett székibe emelte végtére. — Van példa, 
hogy a’ telihordókat viszszautasította, a’ nélkül, hogy 
ízelte volna , édes é vágy poshadt azok’ tartalma.

Azonban tegyük-fel, hogy ezen aljasodás csaku
gyan közönséges: meglesz é ennek örvényiböl a’ kis 
nemes, *|4 osztály tilalma által, szabadítva ? hiszen e’ sa
lakosság’ gyökere nem a’ csábitottakban , hanem a’ csá
bítókban létezik, mint eredendő bűné az ördögben. A’sá
tánt kell tehát lánczra-vetni, mert különben talál ez 
Mammon pajtásával , ha minimum osztály nem lesz is , 
modot a’ nyergelésre. Azonban éli azt hiszem nemes 
Gróf! hogy ha itt aljasság van , nagyobb az 500 holddal, 
mint az 1j4-el bíróké , nagyobb a’ magok’ érdemét ’s 
diadalmát, szivük ’s fejők’ hijánya mellett asztaluk ’s 
pinczejök’ rakományában helyhetóké , mint az efféle csá- 
bok által szavazásra hevülöké. És vájjon mellyiké a’ 
szeny es szegyen? a' szerencsétlen feketéké e vagy 
azon embertelen lelkeké , kik őket rabul adják , veszik ! 
O szegény, de becsületes nemes barátim , rokonim, vé
reim ! ha szűr, és durva darócz alatt csak egy csöp ne
mes vér pezseg még sok úri bűntől tiszta kebletekben : 
vessétek-meg az illy alacsonyitó adományt! ne engedje
tek illy gyalázatos ital’ nedvéből csak egy negyedrész

csöppet is véretekbe szivárgani! mert lám megtisztelő 
szép felszólításokkal hivattok-meg a’ választás’ nemzeti 
ünnepére, az eszem-iszom napokra; még is minden nem 
sikerült választásnak, minden gonosznak okát, még az 
országos sülyedést is utóbb szegény fejetekre, korcs al- 
jasodástok’ rovására háritgatják! De meglágyítja a’ fen
tebbiek’ keserű érzetét maga a’ Gróf, midőn elismeri: 
„hogy a’ nemesség nagyobb részének szivreható sze
génysége , hijányos vagy semmi nevelése, égbekiáltó 
tudatlansága mellett is eddigelé több baj , több veszély egy 
két betört fejre ’s némi lólopásra egybevonható rosz- 
nál nincs“ , ’s ezt úgy ism eri-el, mint annak legbizo- 
nyosabb je lé t: '„milly nemesvérü, jó-indulatu ’s be
csületes ember a’magyar nemes“ . Valóban becsületes is 
a’ magyar nemes , még pedig annyira , hogy vétekre 
sülyedlének, vagy erényre buzdultának legkevesebb 
okát sem lehet a’ kis vagy nagy birtokban keresni. Iga
zán mondom, számosabb becsületes szegény nemes em
bert ismerek ' |4 birtokhoz igen közel, vagy épen benne, 
kik kezükkel, szívükkel, szemükkel szövetséget tőnek, 
hogy gonoszt ne műveljenek , ’s kik munka ’s szorga
lom után a’ gunyhót, mellyhez sorsuk kötötte, mint mé
hek az üres köpűt jólét’ és megelégülés’ örömeivel töl
tötték—he. Az is igaz , hogy sokkal több van illy becsü
letes szegény, mint elvetemült, ’s mint 50 v. többhold- 
nyi birtokosak közt lólopó: de hogy az illynemü rút tet
tektől az 50 ’s 100 hold’ szép telepén izzadozó bére
seknek napirendet ’s munkát osztogató újak sem mind 
tiszták , fájdalom! az is ig'az. Sőt tapasztaltam Ungtól, 
Beregtől Tolnáig ’s Baranyáig, Pozsonytól’s Vastól Ara
dig (igaz hogy nem egyik földsarktól a’ másikig) hogy 
hol az '/4 holddal bíróknak az 50 ’s több hold’ uraiból 
nincsenek útmutatóik , védeik , orgazdáik; hol a’ tisztvi
selők a’ bűnöst nemes barátomnak, Jancsi v. Pista pajtás
nak nem szólitgatják; hol, ha a’ nemes megye’ köz tör
vényszékitől A. v. B. tolvaj’ tüstinti elfogatására parancs 
adatik, a’ kiküldött tiszt kötelességiben híven ’s ponto
san eljár, ’s nem tér-meg színes mentséggel, hogy ó 
többféle A -t, u. m. nagy és kis, Írott és nyomott A-t 
találván, nem vala képes, választást tenni, jóllehet az 
isméretes nagy Á-t az abcz-és gyermek is kimutat
ta ; hol, mondom, illy jelenetek, mellyek Ciceró szerint 
non tam commonuisse , quam admonuisse videntur, ’s a' 
hatodik parancsot ajánlólag magyarázzák, nincsenek: ott 
mint eredetileg becsületes is a’ magyar nemes. Azt is 
tapasztalául mindenfelé , merre csak szűkkörü tapaszta
lásom elhatott, hogy egy 1 0 0  holdnyi térföld’ birtokosa 
rósz példájával a’ dologtalan kevélység, dölyf és pöf, 
közjó iránti fásult fukarság, vagy pazérlás , undok bu
jaság ’s vallástalanság, telhellen kapzsiság, ’s gyer
mekeinek urfi-betyáros nevelése, ’s több eíTéle miatt több 
gonosz konkolyát hinti—e l, mint száz olly szegény ne
mes , kik Z4 holdon épült viskójuktól, ama' paizsos fér
fit, t.i. a’szükséget, kaszával, kapával, arató sarlóval, csép- 
ha larúval hajhászszák-el. Pedig ha a’ testi ’s lelki alja
sodás’ ’s országos sülyedezés’fóoka nz*|4 osztályban létez
nék: úgy annak, mit entapasztalalbul előadtam, szükségkép 
máskép kellene lenni. Hát még, hol vannak nagyobb lopás
beli aljasodások , mint ott, hol 1 0 0 , ’s több holdnyi biz
tosítékra ,sohamegnemadorn‘ fejében ezerek fölkéretnek, 
’s utóbb vagy per alatt elkallónak , vagy veszett fejsze
nyelekké , régen megelőzött intabuláták miatt, uj közül 
mutatott asszúfügékké alakulnak , sok szegény árvának s 
ipartól görbedt mesterembereknek, jegyzőkönyveik mellett 
őszült kereskedőknek keserű fájdalmára? ’sa’t. sa’í. ’sat. *)
*) Ha azt akarná a’ törvcnyhozótcst kivinni, hogy a’ magyar, 

nemesi nevét ’s nemét lopással meg ne mocskolja , ese-
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Épen ezt értem a’ gazdasági nemzeti-iparról is. 
Mert lm nagy a’ tespedés egy negyedrész holdon néhány 
szilvafa’ árnyékában, bizonyosan nem kisebb nem rit
kább a’ renyhe láblógatás az 50 hold közepére fészkelt
N. N. uraknál, följebb a’ T. X. ’s följebb a’ M. XT. urasá- 
goknál, azon különbséggel, hogy az ]/4 hold rész
nél legelsőid) is mag i a’ birtokos lakok Mit árt a’ gazdasá
gi köziparnak, ha nekem 300 | | ölnél több tér atyámról nem 
jutott, holott még az csak laboda, bürök, bojtorján, czigány- 
mogyoró és csudafa’ tanyája? még eddig szükség reá nem 
volt, a’ boldogult öregeknek ifjanta eszükbe sem jutott, 
vénségükre kedvük sem volt ezen önkéntes természeti 
növényt, a’ kis csirkék’ karvaly-elleni hatalmas ótalmát, 
kiirtani. En pedig már , ki pap vagyok , még pedig nem
csak 17S7 lélekből álló egyházam’ canonizált %ada nem 
tetszésének, hanem csak egykét közbirtokos’ méltó vagy 
méltatlan haragjának is könnyen áldozatul eshető ref. 
pap; a’burjánt már kiirtatám, különféle gyümölcsfával 
beültetém , és hogy azon esetre , ha kenyeremet, melly- 
re pásztorságom után szivemre tett kezekkel magamat 
méltónak mondhatom, k ragadná kezemből a’ kaján sors, 
legyen hova vonulnom, ’s ne kényteleníftessem kenye
remet keblemben , házamat hátamon hordozni, reá az ősi 
sárbul egy kis föcs ke fészket is épitteteks A’ telek csak 
‘/ 4 ’s meglehet, hogy egy gazdag urnák ólakból , akink
ből kihordott szemét ’s szarvas -  helyül is kevés volna; 
de nekem rajta 60 gyümölcsfám , kisded konyhakertem 
’s mondott gunyhócskám áll. Ifa kenyerem elfogy, csak 
egy terepély körtvélyfám is ágain függő gyümölcseit né
hány véka kenyérnekvalóért cseréli-föl. Én nyertem, 
mert készen volt az ősi telek, mi ha nem volt volna, ki 
tudja hol, mint ’s kitől szerezhettem , mennyivel inkább 
mikor ruházhattam volna fel? De nyert hazám is, mert 
egy telkecskéje már tízszer annyit é r , mint surjántermő 
korában. Fiaim hogy ebből éljenek , arra bizonyosan nem 
számolhatnak. Természetes következés tehát, hogy ha
lálom után eladassék, ’s vegyenek árrábul egyik bőrt, 
kaptát, sámfát, a’ másik szükséges könyveket, a’ har
madik ásót, kapát, tolótaligát, ’s egy negyedrész pusz
tatelket, mit apja’ példájakint ültessen-be. Ki tagadná- 
meg, hogy ez igy legjobban megyen ? De hát a’ tag
osztály ?

(J ege következik.)
Csítbitás’ áldozatja.

Pées,jun. 24. 1839. M. m.városban lakó F. uradalmi 
gazdatisztnél, mint sógoránál tartózkodott a’ szüléit koráu 
vesztett J. Aloizia kisassz., kit ugyanazon városbeli ke
reskedő’ fia L # k. táblai jegyző szerelmi vallomásival un
szolván, elvétellel hitegetett; a’ szegény leány, kit az ifjú
nak deli termete, arczának tetszhető vonalmi ’s mézes sza
vai elbájoltak, a’ szó’teljes értelmében szerelmes lón, ’s 
boldog jövendőt képzelve , megcsalatását nem is álmodá; 
igy telt el másfél é v , ’s a’ leány mindig csak hitegeí- 
tetett. Sógorai nem kárhoztatok ugyan ez ifjúvali ismé- 
rettségét, de vigyázóbbá óhajtók a’ leányt tenni, ugyan-

kély véleményem szerint legkönnyebben meglenne találva 
a’ czél, ha hozatnék egy a’ csak 24 éven alul levőkre 
enyhíthető szigorú határozat, p. o. hogy a’ ki elöszőrlop, 
eddigi szokott büntetésen felül veszitse-cl szavazati jogát; 
ha másodszor is lop , a’ bűn’ mértékéhöz képest tiz, húsz 
esztendőre; ha harmadszor is illy roszra vetemednék , 
egész életére, de csak személyében, veszitse-el minden ne
mesi kiváltságit, ’s mint tettel ’s szívvel különben is nem
telen . egészen azon bánásmód alá essék , melly a’vétkes 
nemteleneken gyakoroltatik. Két pólusú földünkön két pó
lussal kell bírni törvényinknek is. A’ nemességet érdem
mel. nyerték eleink , tehát legocsmányabb bűnnel se ve- 
saíthesse-el a’ maradék ?

azért M. várost elhagynia, ’s P. helységbe S. sógorá
hoz kelle mennie; de hő szerelme a’nemlátás által öreg- 
bült, remenye nem csüggedt , sőt az érkező levélkék ’s 
üzenetek áltál növekedett, míglen f. e. május hó’ elején 
maga az ifjú is megjelenvén, őt kivett dispensatio’ elő- 
mutatása mellett nőül személyesen megkérte ’s ez által 
teljes hitelt nyert mind a’ leány, mind sógorai előtt kik 
midőn az esküvési határnapról óhajtónak értekezni őket 
az ifjú azzal biztatá: ?iogy mihelyt Pestről, hova censu- 
rára megyen , megjövend , a’ napot is meghatározandja;
’s e’ kecsegtető állítási által a’hiszékeny leányt arra bír
ta: mivel úgymond magának elegendő pénze az utazási 
’s Pesten tán huzamosb időig tartózkodhatási költségre 
nincs, adná neki a’ leány öt vagy hat száz forintját (ez 
volt a’ leánynak egész örökségi jusa , ’s ezt az ifjú is 
jól tudá), hogy ezen utolsó , 's jövendő élelmükre elkerül- 
hetlenül szükséges lépést megtehesse; — a’ szegény 
leány , ki e’ kevés pénzecskéjét már többnyire házibu- 
torokra kiadó, most ezeket eladta, ’s az ifjúnak 500 fo
rintot (minden vagyonát!) átadott. Azonban az ifjú nem 
Pestre, hanem tudja isten! hova, múlt május 24én vira- 
datkor J. Adelhaid uradalmi tisztnével, a’ szegény leány’ 
rokonával, férje’ honnemlétében megszökött, magokkal 
vivék enneklegidősb, mintegy 6 éves leánykáját, ezüst
jét , ’s a’ mi drágasági valónak. Ugyanaz nap a’ férj meg
jővén , hóim nem levő nőjét látogatóba mentnek vélte, de 
esteli meg nem érkezte nyugtalanítván ő t, midőn isme
rőseinél hasztalan keresleté, azon gondolatra jött: tán 
L-el ment-el P-re S-hoz ; e’ végből tudakoztatá: ha L. 
honn van é? 'S midőn ennek honn nemlétét hallá, bizo
nyosnak tartó a' leányhoz mentüket, ’s épen üres ideje 
lévén, másnap maga is P-re rándult; képzelhetni azon
ban meglepetését, midőn azokat ott nem leié, sőt bizo
nyossá lón, hogy ott nem is voltak; F. visszament M- 
ra , de nője, lyánkája ’s L. napok múlva sem tértek visz- 
sza , ’s mai napig sem tudatik hollétük. Szegény J. Aloizia 
igen szivére vévé ez esetet, ’s midőn valóságaiul meg- 
gyöződék , S. sógorának mondó: hogy ő ezt túl nem él
heti. S. nyugtatta , de a' leány keserűn mosolygva is
métlő állítását; S. félig tréfának, félig valónak vevőn 
ez állítást, mosolygva a’ leány’ szeme’láttára fegyvereiből 
a’ töltést kiszedte, és szekrényét, mellyben lőport ’s 
ónt tartani szokott, elzárván, mondó Aloiziának : ,,mcst 
nem lőheted magad’ agyon.“ A' leány nem szóit, csak mo
solygott. Későbben S.-nek dolga levőn hazulról elment, 
de alig haladt ezer lépésnyire, érette futónak azon hír
rel : hogy a’ kisasszony magát agyon lőtte. Sebten haza 
szalad S. és saját hálószobájában földre rogyva már hal
va leié Aloiziát, ki is tudván azt ,  hogy S-nek ágyában 
egy igen erősen töltött pisztoly vagyon (mellyrül azon
ban S.-elfelej«kezett volt) azt elővevé , ’s egy lepedőt 
terítvén a’ földre arra térdelt, ’s magát főbe lőtte. A’ 
hölgy’ lelki éberségét bizonyítja az : nehogy arczát a’ 
lövés meg roncsolja, a' pisztolyt liile melle feje’ hatulso 
részének irányzó, ’s igy sütvén azt el, arczának épen 
maradását, szivének ezen végvágyát el is érte. Illy mél
tatlanul halt el a’ vidék’ egy valóban szép ’s jó leánya, 
kit egy ledér ifjú , ’s egy szent kötelességeiről megfe
lejtkezett anya, hiteszegett nő, ’s gaz rokon, buja éle
tük’ palástol hatására ’s gyanú nélküli üzhetésére ártatlan 
leplül használtak! Ifjak! mossa e' szomorú példa el szi
vetekről a’ ledérség’ szennyét. Angyal Pál,

t. ns Baranya-megye' esküttje.
Milos lierczey' élet- 's charaUterrajza.

(Forrás: Alig. Z. toldaléka.)
A’ politikai dulongások’ zajában hasztalan állítanék: 

a’ nép akarja. Hasztalan nyilványitnánk köz óhajtást ’a
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köz lelkesülést ezen akarat’ valósításának gyorsítására; 
a’ hiú csalképek vajmi hamar szét-enyésznek a’ valóság 
előtt; ekkor kénytelenek vagyunk megvallani, miszerint 
— hogy a’ nép’ akaratja tetté változzék ’s kitűzött czél- 
ját elérhesse — egy hatalommal felruházott, hajthatat
lan férfira van szükség, — férfira, ki erős mint a’ 
tölgy, de néha hajlékony is mint a’ nád; ki ön magához 
igy szól: ‘én akaróin’ ; ’s a’ néphez: ‘én leszek vezér- 
tek ; én leszek a’ lehelet, raelly a’ bennetek pislogó 
szikrát lángokra éleszti’. — Bízvást mondhatnék , hogy 
az úgynevezett k ö z a k a r a t  nem egyéb ábrándkép
nél , melly soha és sehol sem fog megtestesülni. Ez igen 
szomorú állítás , de mellyet számos nagy tapasztalás nem 
kevésbbé igaznak vall. Lengyelország elesett, mert nem 
volt illy férfia; Spanyolország még ma is saját vérében 
gázol , saját életgyökerét emészti, mert hijányzik szá
mára egy férfi; Francziaország maga is talán annyierő- 
ködés után ájultan omlott volna össze, liauralkodója így 
nem szól hozzá : ,kövess engem !‘ Egy hajó sem járhat 
biztosan kormányos nélkül, egy méhraj sem töltheti a’ 
kast mézzel, királyné nélkül. Szóval: a’ népeknek férfi
akra van szükségük, hogy akaratjokat valósíthassák. 
Szervia eleven tanúbizonysága ezen állításnak.

A’ szerbek eredetükre slavok; ők egy költői ’s har- 
czos nép, mellynek fenszárnyaló phantasiája sas’röpté
hez hasonlít; cselekvésiben erős, de egyszersmind ret
tenetes, mint tajtékzó vadkan. A’ 7dik században IJly- 
riánab-azon részében telepedtek-meg, melly akkor Mösia 
nevet viselt. A’ szerbek , — hogy magzatiknak feltart
hassák az őseiktől nyert megbecsülhetlen örökséget a’ 
haza’ függetlenségét, — a’fegyvert sohasem tevék-le; 
énekeik csak hadi-dalok valamik; ők számos ellenség' 
ellen harczoltak, névszerint a’ magyarok, a’ velencze- 
iek ’s a’ byzanczi császár’ sergei ellen; ’s ők sükerrel 
harczoltak, mert erős férfiak valának hadvezetőik. De 
e’ férfiak elenyésztek, és Servia, lakosinak vitéz bátor
sága mellett is , zsákmányul jutott a’ próféta’ egyik utód
jának , a’ kevély ’s vakbuzgó Moslcmnek. Adót fizetett 
a’ szultánnak ’s szolgaikig dolgozott basáinak, meghajolt 
a’ janicsárok és spahik előtt, ’s azon nemzet, melly szá
zadokig független volt, most a’ rabszolgaság’ lánczát 
csörteté. — A’ szerb ezen mély megaláztatást edzett 
bátorsággal ’s lángoló bosszuvágygyal keblében _ vi
selte. Törökország a’ városokban létezett, Szervia pedi*' 
kön a’ mezőkön. A’ kadi (törökbiró) Belgrádban , Kra- 
gujewaezban , Posarewacz és Schubaczban ítélt a’mos- 
lem és giaur fölött; a’ basa leiitteté a’ fejeket, ’s a’ 
szerb’ hölgyeket elraboltatá, hogy velők háremeket 
népesítsen. Csak a’falukon tisztelek még szigorú vallá
sos érzéssel az apák’ erkölcsét, szokásait, még előí
téleteiket is. A’ honszeretet’ tüze még mindig pislo gott 
a’ gyermek’ szivében, ’s leheletre várt, melly azt láng
ra lobbantsa. Ezen titkos népszellem , ha lehet igy ne
veznünk, végre utat tört — a’ 18d. század’ utolján.

A’ népszellem’ezen kitörése eleinte egy csillagzat’ 
feltüntéhez hasonlított, melly mindazáltal még éj’ keb
lében rejtezik. Sötétség uralkodik körösleg, hanem egy 
gyönge , halavány fény kezd földerengni. A’ Törökor
szág ellen viselt ausztriai-orosz háború alatt a’ szerb 
nepnek uj remen}sugar mosolygott. Az ausztriai ezred, 
melly a’ magyarországi szerbekből alakult, mint nem
zeti hadsereg üdvözöltetek ; ámde a’ sistovai szerződés , 
melly lcUlben iiatou ala, e remenycsillamot is eloltot
ta ’s a’ szerbek kénytelenek voltak, jutalmúl a’ tetemes

áldozatokért, közbocsánattal (Amnestia) elégedni meg. De 
a’ dolgok’ ezen állapofja nem sokáig tarta; ha a’jégva- 
lamelly folyamban megtörött ’s indulni kezd , kis ideig 
gatokkal útját állhatni ugyan , de csakhamar ismét előre 
nyomul, torony-magasra emelkedik ’s minden gátfalatés 
korlátot szétrombol.

A’ belgrádi janicsárok’ viszálkodása a’ basával , ked
vező alkalmid szolgait a’ szerbeknek kitűzni a' függet
lenség’ zászlóját. 1801 ben a’ fekete György (Cserny 
György; törökül Kara-Yorghi) Kabicz Jankó és Czarapics 
Wasil fegyverre szóliták honfilársikat. A’ faluk rögtön 
tábori tanyákká változtak, a’ boronának vasfogai hegyes 
láncsavasakká, a’ szántóvasak kardokká; a’ pásztor 
mezőn hagyja nyáját, a’ halász is könnyű hálóját a’ víz
parton felejti; az ifjú az oltár’ lépcsőin térdelve mond 
jegyesének istenhozzádot; ’s mindenfelől hadat üzennek 
a’ töröknek. Cserny György a’ zendület’ lelke; ő szilaj 
vad ember volt, egyszersmind haszonleső, de bátor és 
rettenthetetlen. A’ sistovai békekötés után meg kellett 
futamodnia; élemült ősz atyja nem volt képes követni öt. 
Ekkor megtelté puskáját, letérdelt ’smondá: „Atyám , add 
reám áldásodat; vég-órád közelget; mig én puskát hor
dozhatok kezemben , addig ne mondja senki, hogy György’ 
apja a’ inusulmanok’ rabszolgájává lön.“ Az ősz ember 
megáldja öt. György aztán néhány lépést hátrál ’s atyja, 
vérében fürdve, omlik földre. Néhány perez múlva meg
érkeznek a’ spáhik ’s csak egy holttestre találnak ; ö csak
hamar az ausztriai birtokon visszanyeri szaba Iságát. Épen 
igy , minden hosszadalmas perlekedés nélkül, tulajdon 
öccsét felfüggeszteté, ki arról vádoltatott, hogy egy 
szerb hajadonon erőszakot követett-el. Az ítélet’ végre
hajtása ugyanazon ház’ kapujánál történt , melly ben öcs- 
cse a’ gálád tettet elkövette ; ö saját kezével megölte 
Teodoryt, az ö jóltevöjét, kit azon gyanúban tarta , hogy 
titkos tervei ellen dolgozik. Ez volt azon férfi, ki Szer
viát felbátoritá ’s vezérlé. 0  elűzte a’ janicsárokat ’s 
követséget küldött a’ szultánhoz*, hogy tőle Szervia’füg
getlenségéért biztosítékot kívánjon. Czerny György’ kö
veteit a’ szultán börtönbe zárató; György azonban e’ 
meggyaláztatásért véresen állott bosszút, mert valamen
nyi török foglyot kegyetlenül halomra konczolt. Végre 
a’ schabatzi ütközet Szerviát diadalkoszorúval dicsöité; 
a’ győzőt Ausztria ’s Oroszország győzőnek ismérte-el. 
György, a’ nélkül hogy ö magahg volna, hgeket nevezett
ki ’s 1806ban Szervia magát ismét szabadnak’s független
nek lekintheté.

A’ mostoha sors és háború megkeményíték György’ 
lelkét, a’ kedvező szerencse , nyugalom ’s hiú kényel
mes élet pedig elpuhiták. A’ bukaresti békekötés után 
Törökország minden erejét Szervia ellen fordilá. György 
30 ezer embert állított a’ berohanok ellen , ámde a’ szer- 
bek megverettek. A’ rettegni nemtudó hajdú , ki hazá
jának megszerző szabadságát; ki egyetlen egy szava 
által Szervia’népét egy főig fegyverre bírni, ’s a’ har- 
ezot kedvező sükerrel folytatni képes, — ö elvesztő bá
torságát ’s Ausztriába futott. A’ szerbek bajnoki elszá- 
nással harczoltak, de választásuk’ vezére , — az , ki ko
rábban a’ csatákba vezette őket, — nem vala többé ; a’ 
török még egyszer rablánczra fűzi a’ szerb népet, ’s 
ez volt azon idő , inellyben egy férfi föllépett, azon 
erős ellökéléssel, hogy hazájának kiküzdi függetlensé
gét ; ő szive’ Jegbensőbb mélyében fogadta ezt ’s foga
dását megtartó. E’ férfi O b r e n o v i c s  Mi l o s  volt.

(Vége következik.)

Szerlteszéi Ilelmeczy. Nyomtatja Trattucr-H.árolyi urí utcza 012.
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1st vét« ’ f a tt i tvét nyél ra.

( /  ege.')
A’ (alosztály legnagyobbbökkenő5 mert baa’ ‘m i

ll im uni’ kérdés eldöntetlen marad: úgy a’ tagosztály 
sok birtokra nézve nem egyéb , mint legföljebb egy pár 
évtizedért telt ezéltalan költekezés, bonfakozás, építke
zés , időtékozlás ’s fáradság. Mert az egy tagba met
szett rész , az atyának holnap történhető halála miatt is
mét uj osztályrészekre, az unokákért már darabokra, 
’s végre csak darabkákra fogna szakadozni. Itt áll elő 
azt án a’ legfetemesb kár nemcsak az örökösökre , hanem 
az egész országra nézve. De ez igyvolt elejétől fogva. 
A’ családok , sőt egész nemzetek, a’ szerencse’ 's föle
melkedés’ karjain csak virágok. Egyik sarjadzik , másik 
virágzik , harmadik már elvirult, ’s a’ negyedik immár 
kőró. Ezen virágot akarná a’ hazáját késő unokákban is 
védangyalkint szerető Széchenyi perpetuává azaz herva- 
dallanná bűbájolni. De az , e’ múlandóság* ege alatt lehetet
len , bár tartósságát eszközölni még is lehetséges. Le
hetséges ? igen ! még pedig gyönge felfogásom szerint 
is p. 0 . ha meghatározlatnék : nem hogy kisoszlály éjien 
ne legyen, mert ez szintúgy lehetne káros , mint üdvös, 
hanem hogy egy e’ végre rendelendő , a’ gazdasági ’s 
nemzeti ipar’ lelkét szellemileg felfogni képes féríiak- 
bul alakítandó osztozlató-biróság’ vizsgálata nélkül sem
minemű osztály meg ne engedtessék; hogy igy , ha a’ 
jószagnak egy tagban-tartása mind az örökösökre , mind 
a’ nemzeti közérdekre nézve hasznosabb, maradjon együtt 
egészen, mint termékenyfa , mellynek gyümölcsében 12  
fi is egyaránt részesülhet; ha pedig szélhasogattalnék , 
csak tűzre ’s legföljebb heverés’ kényelmére asztal-, ’s 
nyoszolya-alakban szolgálhatna, lla pedig világos volna 
az , hogy egy birtok , teszem 50 hold, még csak termé
szeti állapotban oily atyától maradt, ki a’ nyergeshátó , 
rokkant ház’ ősi tornáczábul ‘ig y  i s  el é l e k  én’ tes- 
pedes-szava mellett, diogenesi megvetéssel nézte szom
szédja" tábláján a’ szép gyümölcsöst, mesterséges ka
szalója szüleményén az aranygyajijat adó juhokat, ipar— 
műszereket ’s a’ t.; -— továbbá ha bebizoti) odnék , hogy, 
ha a’ közös gazdaság akár bérlők , akár tisztek miatt kö
zös lo’ sorsa szerint maid az egyesek’, mind a’ közér
dek’ karára csak sinylik , ’s fojtatik inkább, mint folytá
tik , és egyik testvér a’ másikat semmikép kielégíteni 
nem birná; miért ne engedtetnék-meg az osztály ? mint 
ez a’ pomázi uradalommal történt?

Puszta telkeken az osztály , előmozdítója inkább a’ 
nemzeti iparnak ’s jeliéinek, mint esüggesztöje. Éhez 
nem nagy mutogatás kell annak, Ki tudja, hogy hazánk’ 
még egy szazad múlva is mulathat verítéktől soha nem 
nedveséit helyeket, hova csak a’minimummal szomszé
dos osztály fog kényszerítői lakosokat a’ vadon *s ingo- 
vány-nadas’ paradicsomain tételere. Tiszakeszi valami
kor szinte egy atyanak birtoka volt, ’s most több mint 
százé, ’s mondják, hogy nem olly rég bozótjaiból mar
haji es sértéséi ki sem Játszottuk , ’s lionajiokig sem való
nak láthatók. De most a’ legutolsó lenge fu , ’s barmaik’ 
sovány tápláléka a’ cselkáka (esuhuj is kasza’ élire ke
rül. Volt T. keszinek ezelőtt 20 évvel mintegy 250, ’s 
több hold homok-lére , szél’játéka, itt ott száJJingós ga- 
bonáhul egy magért másfelet adó. De az osztály gyü
mölcsös édenné, szölöskerlté varázsoló azt. Most két vé

kás föld kilencz sor szőlővel is osztály alákerül ’s há
rom testvér közül jelenleg egyik sem akarja csak a’ pusz
ta homokföldet a’ másiknak, hanemha két ’s három 
annyi kenyértermő földért adni. A’ szőlőkért’ neve II a s z - 
nos ,  közönségesb névvel M u s z i ,  mivel egyébkin* 
nem lehetvén , igy kénytelenittetnek használni, ’s három 
négy évig ingyen munkálni. Még szinte ezelőtt húsz év
vel belsőtelke egynek olly nagy volt, hogy a’ család
atya az azon termő burgonya, bürök, és laboda közt egy ott 
turkáló állat’ kergelésiben vállaira melegült bundáját el
hajítván minden keresés után is csak késő őszszel talál
hatta meg rothadtam Most a’ megosztozott számos mara
dék az elíiókosodott kertekben hasznos veteményt ’s ne
mes lakat nevel. Mert dicséretül legyen ! a’ keszii főbb- 
ügy mint alsóbbrendű asszonyok ügyes kertészek, ’s 
találkozik köztük uriasszony, ki szőlővesszőket ’s fákat 
is saját kezével ültet ’s olt. lla már a’ keszii jószág ál
landóul egy ur’ birtoka marad , mikor jutott volna ennek 
eszébe , hogy homok buezkáit szőlőül kioszsza ? hol vett 
volna annyi, fáradhutlunsághan hű kezet, mennyivel most, 
a’ tiszaár sziklápok ’s homokok miatt vesződséges határt 
kicsinyenkint csakugyan legelső hasznúvá teszik Borsod
ban ? Pedig még többre is fogja tanitni a’ szükség rö
vid időn a’ keszii birtokosokat; mert van még itt 3,400 
hold most is viz alatt, a’ mit 2 ,0 0 0  napszámmal 20 0  
koczka öl töltéssel a’ legtermékenyebb kaszálóvá tehet
nének. Azonban Kesziben az apróosztály nem is tapasztja 
úgy földhöz ’s sz.lvafához a’ nemest, mint a’ Gróf ál
lítja. Keszibül Borsodnak több jeles hivatalviselője volt 
már , ’s van jelenleg a’ fiakbul sereg' tanuló az iskolá
ban Miskolczon ’s egyebütt. — Fakereskedők a’ Ti
szán , ’s a’ legjelesebb kereskedő is Miskolczon keszii 
közbirtokos. Tegyük-fel mar, hogy az osztály csak 5(1 
holdig menne, ’s ott makacsul megallittatnek, volna é 
annyi jó következése , mint kara mind a’ személyi, mind 
nemzeti iparra nézve? Nem tenne e 50 hold birtok egyet 
a’ testvérek közül lajhárra (a’ Gróf’ elve szerint} akkor, 
midőn ötöt földönfutóvá? Egy illy családatya birtoki fél
szeg uraságában nem korcsosilna e el egy egész tőle 
származandó ivadékot ? Nem állna e elő az ai ra pei 
fás et ne fás tülekedés, minek már most is találkozik 
példája , hogy a’ házasságnak , mellyet az emberi nem
zet’ alkotója a’ föld’ betöltésére szerzett , egyetlen egy 
irmagnál több gyümölcse ne legyen? Mikor fogna eg> 
az öt testvért kifizetni, vagy erre egy örökös kötelez
vény is elé"' lenne ? vag’y ha mikor fizetni kell , eleget— 
tenni erőködnék; nem bonyolitná é magút meglabolhatlan 
adósságokba, ’s nem járná e úgy, mint valaki vidékün
kön , ki mivel sokat szerzett, épen azért semmije sincs? 
múltúm agendo nihil egit. lla pedig kifizetne is házas
ság , loiter.a ’s kereskedés általi nyereségből, — nem 
állna é elő a’ pénzhez jutott testvéreknél a’ magyar ne
mesnek ’s fájdalom sok urainknak is kiseito maja, mi 
szerint e"*yszer hopp masszoi kopj)  ̂ nem szaporodnék 
é meg* igy meg* inkább, mint valaha , a lehutoknek, pu 
rusitáknak , uaplesi embereknek , kártyásoknak , szeren
csevadászoknak , kétségbeesetteknek száma ? ’s mig tíz 
kény elgve mondaná: De u s  nobis l i aec  o t i a  f e c i t ,  
nem átkozná é száz a’ kizáró törvényt? lla pajfi, orvosi, 
mérnöki vagy jog-tudományra készültem , ’saz iskolában 
könyvre, ruhára, élelemre örökségem’ ára elkelt, most, 
mig szerencséhez jutnék, hova legyek? Kaplan van eleg; 
orvos majd minden kilincsen, hol beteg fekszik; a per-
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lófelek közt is mindenütt ott sürög-forog egy jogászfej 
két füllel ’s két zsebbel. Míg hát csak egy kis szeren
csét foghatnék is , jó volna mellesleg otthon fákat ültet
ni , burjánt irtogatni, ’s igy várni csöndesen bojtorján 
után fügét, tövis után rózsát? ’s ha szolgálatbul kivé- 
niiltem , és nem vagyok ezer közül ama’ szerencsés , ki 
hivatalábul élt is , félre is tehetett, — vagy ha megva
kultain , idó előtt elnyomorodtam : milly szivrázó gondolat 
azok’ száma közé esni, kik idegenek’ vagy irgalmas (?) 
atyafiak’ falai alatt találják-fel a’ halálos ágyat! — mert 
tudja , hogy több nem jutván % holdnál többhez joga sincs 
’s a’ t. De minthogy különben nemesi szabadsága ha nem 
olly mély is , de épen olly széles, mint a' 1 0 0  hold’ uráé, 
mi csuda , ha erről vau szó , épen olly fennyen feszül ke
bele , mint amazé. A’ magyar nemes’ szive a’ szűr alatt 
durva gyémánt, tiszta és törhetlen, de köszörülés’ hija. 
Miskolczi professorkoromban tevén azon tapasztalást, 
hogy az / 4 hold telekről került nemes ifjakban, vezet
hető nemes büszkeség mellett, nemes tűz van. Nem hi- 
jányzik egyéb mint jó nevelési rendszer a’ falusi isko
lákban. Kertészség ’s gazdálkodás’ tudománya, ’s eszmél- 
tetés a’ kiskortul kezdve.

Berekeszteni észrevételiinet azon figyelmeztetéssel, 
hogy a’ hatalmas Róma’ , virágzó korában Caius Licinius 
consul volt a z , ki megpendített ’s Sextius consul társá
val létre is hozott egy törvényt, miszerint meghatároz
tatok, hogy egy romai polgárnak 500 holdnál többet bír
ni , szorgalmasb gazdálkodhatás’ tekintetéből , nem volt 
szabad. Kétezer kétszáz esztendő folyt azóta le , az ősz 
Duna’ ’s Tiberis’ hempelygő habjai fölött, 's im egy 
magyar hazafi , az isméretes Széchenyi, ennyi idó után 
talán legelső az , ki ez elhalt eszmének tóhegy-ellenes 
mását szőnyegre hozza. Kisebb vagyok , ’s csekély ész
revételeim sokkal erőtlenebbek , mintsem egy óriás lé
lek’ oszlop-inditványát megingathatnám, mennyivel in
kább , hogy megdönthetném. Egy óhajtásom van csak , 
’s az , hogy, ha lesz diribdarabolást tiltó rendelet, len
ne polyp-terjeszkedést ’s részek’ öszszehuzását mér
séklő is. Hogy ha lesz a’ lázári morzsái ékok elszóródá- 
sát kímélő, legyen a’ fukar dús’ telhetlenségét is orszá
gos diaetára szorító törvény. Mert különben u’ nemzet 
mint köszvényes test, hol egyik, hol másik tagjában fog 
nyavalygani. Hazája ’s öröksége van még a’ magyar
nak; nem bujdosó izraél ez! De ha az indítványt a’ haza’ 
n agyai, a’ bölcs fejek jónak találják, legyen törvény, 
de ám két pólusu ! mint földünk , melly most lakhelyünk. 
Mert lám! hatezer évet számlált már az időben’s térben 
csak tapogató világ, ’s hatezer év’ tömérdek sorain ke
resztül , mig az enyészet’ vas foga népes Ninivét, ’s 
roppant Babylont mint gyermek egy elébb játékul hasz
nált diórakást megőrül; mig Róma országokat nyel-be 
’s viszont nyeletik; mig az özön földrészeket nyal-el ’s 
Columb uj világot talál ; mig kél ’s nyugszik napunk: e’ 
nagy gömb , porszeme egy isteni térnek, két ellensar
kon veszélytelen forog. Bár zajog Oczeán , ’s vegyit 
eget, pokolt, ’s morgó hullámival a’mélyben fekvő ezet- 
halat fölveri; bár ég ropog, ’s dördületére a’ szivmeg- 
rázkodik : egy deszkabárka hányatik, dióhéj a’ partnél
küli vegetlenen , ’s benne egy csoport hangya-féreg, em
ber, mozog. Lám magnes-tüje nem hibázik , két sarkra 
néz , ’s csak szírt ne zúzza, merre jár ’s mi ég alatt ? 
jól tudja a' kormány’ mestere , ’s a’ hajónép mély és ma
gas veszély között, ez élt nem vészit, tovább evez. Adja 
isten ! hogy igy legyen kedves hazánk!!!

Elmondani, a’ mit tudtam, de nem mind, mit szivemben 
érzek; nem azt, mivel lelkem teli. Ha jó é , a’ mit mon
dottam? más itélje-meg. ’S mondjátok aztán görbe nyel

vek : ne s u t o r  u l t r a  c r e p i d a m !  et t u p a s t o r  
o v e s !  epétlenül felelem (Ioráczczal: E t  s a e p e  e s t  
o l i t o r  v e r b a  o p p o r t u n a  l o c u t u s !

Édes A lbert, 
tiszakeszii ref. pap , ’s ts 
us Borsod megye t.birája.

Heg egykét szó,  a' nagy uradalm ak  
m ellett.

Jóltu Iván az angolok, hogy minél kisebb részekro 
oszljtk birtokaikat, annál könnyebben ’s drágábban ad
hatják haszonbérbe a z t, már több mint száz észtén lő 
előtt divatba hozták. Tagadhatatlan, hogy e' rendszer *s 
azon hasznos törvények, mellyeket a’gazdaság’ előmoz
dítására alkotlak, a’ mezei gazdaságot virágzásba hoz
tak, de koransem azon mértékben, mint várni lehetett. 
Több föld maradt mindig műveletlen ott, mint aránylag
— tekintvén a’ pénz- és népmennyiséget — akármelly más 
pallérozott országban — Romagnát kivevén ; — sót mióta 
Napoleon hadai, az európai continenst nem pusztítják, 
az angol farmereknek naponkinti megbukásai több , műve
lés alatt volt, majort és telket pusztán hagynak, mint ezt 
a’ legújabb tudósításokból tudjuk.— Most már nem tu lom, 
mi jobb , roszszul művelteim a’ földet tisztek által, vagy 
parlagon hagyni? — Még azért, hogy egy század óta, 
egy pusztának haszonbérdíja 60 forintrul 7000 ugrott, 
nemtudni, mit fizetnek holdjától ? — Szomszédságomban 
ezelőtt 40 évvel egy jószág’ árendája, egykét ezitrom, 
két tekenósbéka ’s egy pár száz forint volt; — most ezer 
pengő forint, ’s mi esik ezen 1 0 0 0  forintbul egy holdra?
— 21 krajczár. — A’ kinek pénze van környékén, úgy 
árcndalhat, hogy minden ipar nélkül holdszámra valami
vel drágábban kiadhatja , vagy legalább a’ fele termés 
valamivel többet ér a" haszonbérnél; és %  észtén lei lege
lő ingyenmarad. — De efféle haszonbérbe-adásból mi 
haszna van a’ birtokosnak és hazának ? nem tudhatom 
. . . .; Igaz, hogy igy lehetetlen veszteni, kivevén 1836d. 
évben , midőn t. i. semmi sem termett. — Connecticut,
— bölcsejéból csak most vergődik ki még; itt gondolom 
300 hold rengeteg erdő, dolgot ad a’ legizmosb kiván
dorlóit németnek is ;— de erősödjék meg csak ezen cse
csemő status , majd utoléri többi testvérit, a’ birtok’ nagy
ságában , szolgáinak ’s bűneinek számában — a’ birtok' 
mennyiségének meghatározása, a’ simonisták’ tátiját jút
tal á eszembe, melly mind a’ szabadságnak mini az aris- 
tokratiánik ellene van , 's még Francziaországban sem 
kaphatott lábra.

S m a i z ,  ki haszonbérlőből méltóságos ur , azaz 
consiliarius lett — Muszka-és Poroszországot kivevén, 
másutt hallatlan szerencse — inti a’ gazdákat, hogy 
nem annyira a’ brutto mint tisztahasznot keressék, ’s a’ 
mezei gazdaságot nyomasztó mostani körülményekben az 
intensive folytatott gazdasági rendszertől óvakodjanak , 
mit Mesohkuppen pusztájának példájával bizonyít, melly 
pusztának megvételét igen nagyon megbánta, több esz
tendő lefolyta alatt, az intensive viselt gazdasági rend
szer mellett egy fillér hasznot sem látván belőle. A’ po
roszországi kamrai jószágok’ vevői, — mint B o y e r  
Írja, — majd mini megbuktak, pedig olly olcsón vet
ték, hogy sok jószágnál csak az épületeket fizették meg , 
a’ földet ingyen kapván ’s a’ t. ’s a’ t. — Hol adó alatt van 
egy uradalom , ott talán haszonbérbe adni jószágot nem 
is lehet ? — vagy kivenné , nem tudom ? — Huszárjaink 
igen jól szoktak az eféle jószágokban tanyázni, execu- 
tiok' alkalmakor. Fegyvernek , jun. 23. 1833.

Túrok Ferencz.
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M ilo s  hg' é le t -  's  c h a r a f c t e r v a j z a .
(V é g e .)

O b r e n o v i c s  Mi l o s  1780ban a’ rudniki kerü
letben született, vagyonos de nem gazdag’ családból; 
ó a’ mezei lakosoknak amaz osztályábul eredeti , melly 
annyi bőhuzgalmu, erőteljes ’s romlatlan erkölcsű 
hazafit számlál. Csak közöttük kell keresni ’s lehet fel
találni azon fér/iuf, kire a’ nemzetnek sorshatározó , fon
tos ügyekben szüksége van. A’ városi lakos elpuhult és 
rest; őt csak erőszakos izgatások verhefik-föl kényelmes 
szunyahnából, az eseményeknek őt előbb felrázniok kell; 
ó ügyetlen arra , hogy az események elibe lépjen vagy 
azokat vezérelje. A’ mezei lakos mindenütt természeti 
romlatlan erejében áll; mint gyermek hegyen ’s völgyön 
szőkéit’s folyamokon úszott keresztül, magas sziklákra 
kúszott ’s szilaj lóra pattant-fel fék és kengyelvas nél
kül; ó nem ijedt semmi akadálytól viszsza , ó megsze
lídítő a’ vad bikát, ’s igy képes a’ veszély fölött is ural
kodni. Milos illy bélyegü ember volt. Ifjúságában szar
vasmarhával kereskedett; Milan nevű öccsével beutazta 
Magyarországot, Moldovát ’s Oláhországot; útjában is
merni tanulta a’ népeket’s ezek’ fejdelmeit; figyelmesen 
hallgatta a’ külön beszédeket; figyelt, elmélkedett, ’s 
gazdagítá lelkét élő olvasmánynyal, ’s azon valódi élet
lehelő képekkel , inellyek szemei előtt feltakartan fekü— 
vének. Francziaország’ dicsőségének híre elbájolva ha
tott füleihez , gazdag aratás Ígérkezett itt fiatal phanta- 
siájának. Az ifjú hajcsár most az apák’ csatadalát ének
lő , tobzódott a’ történeti hagyományokban, ’s biztatá 
magát szüntelen, hogy Szervia még ki fogja küzdeni 
szabadságát.

M i l o s  1891ben kezdő politikai pályafutását. Midőn 
Czerny György, Ivabicz és Czaropics a’ szerbeket fegy
verre szóliták , búcsút von Milos a’ házi istenektől’s ment 
küzdeni az ellenséggel. Bátorsága rendiilhetlen volt, 
ugyan ez által magára vonta a’ zordon hajdú’ figyelmét, 
’s ez az ifjú Obrenovicsot vajdává nevezte. Mostaniul 
fogva széket foglalt a’ honi tanácsban, ’s vezére volt a’ 
nemzeti sergeknek. — Midőn Czerny György ’s a’ töb
bi vezér Ausztriába futamlott, az egyik fejét, a’ másik 
vagyonát akarván megmenteni; a’ harmadik pedig kiván
dorlót!, melly cselekvényt mindenki patriotismusnak k e
resztelte : ekkor Milos a’ honi határokrul csak egymaga 
nem távozott; ő nem akará a’ világot bekalandozni Szer
via’megszabadítása végett. A’függetlenségnek itt,ugyan
azon ősi földön kelle ismét feltűnnie, hol az leáldozott; 
Milos nem tekintő életét ’s vagyonát sajátjának többé ; 
hanem hazájának áldozta-fel. Mint vezér nem akart az
zal fukarkodni, mit mindenki a’ népből tartózkodás nél
kül feláldozott; ó látta , hogy annak , ki uralkodni vá
gyik , bármi áldozatoktul sem kell viszsza ijednie. A’ töb
bi mind elfutott, segélyért kohlulandólag ment külföldre. 
A’ nép egyszerű természeti értelmével gyávaságnak ne
vezte azt. Mi l o s  megmaradt, ’s ó e’ pillanattól fogva 
Szervia’ választott féríia lón.

A’ török porta eleinte , Oroszország’ befolyásától ve
zéreltetve , emberileg bánt a’ szerbekkel; ’s mintha min
den elfelejtve volna , a’szultán Milost, a’ zendület’ egyik 
vezérfejét, rudniki nhercz éggé nevezte. A’ régi járom , 
még súlyosabban mint azelőtt, nyomta Szerviát. A’ inos- 
lem hideg kegyetlenséggel dühöngött ’s irgalom nélkül 
a’ szerbek ellen ; még maga a’ nagyiig’ nője is mint rab
asszony jelent-ineg , ha a’ legalábbvaló török lépett há
zának küszöbére, és Milos magába fojtá e’ csúfos meg
aláztatást; ó meghajlott a’ basa előtt, meg a’ spahik’ 
agája, ’s meg mindegyik köz janesár előtt. Sőt még töb
bet is tőn : midőn a’ tartomány’ bizonyos pontján lázadás

ütött—k i, Milos a’ törökökkel oda sietett azt elnyomandó'; 
lovfit megfordít», ’s a’ szerbek ellen ránta kardot. Ezért 
vadlak a’ kivandorlottak őt hazaárulásról; de a’ nemzet 
f  vadnak nem ada hitelt, a’ szerb nép Mdost bálványozta 
s, flszte,et’ jeleivel halmozta-el, mert ismérte őt. E<»y 
népdalban az mondatik, hogy ha valaki kitűzött czélját 
akarja érni, hajlongjon mint kigyó, ’s repüljön mint sas; 
Milos megnyeré a’ szultán’bizodalmát, de bírta egyszer
smind honfitársainak, a’ szerbeknek, szeretetétIs.

Végre, midőn a’zendülés már kitörendő vala, Mi
los lerántá arczárul a’ tettetés’ alakját; ő szivéből utálta 
’s unta ezen örökös kepmutatast. Virágvasárnapján (1815) 
megjelent Takowa nevű kis város’ temploma előtt, jobbjá
ban tartva Szervianak lobogóját. Beszéde rövid volt; ó 
csak e’ szókat raondá: „Én titeket harezra idézlek a’ tö
rökök ellen.“ — Valamint a’ fű , mellyet a’ nyár’ égető 
napsugár! megaszaltak , hirtelen, ha tűz csap belé , lán
gokra Jobban , ’s a’ kiholt fakó mezőtérek lángtengerré 
változnak: igy lobbantá-fel e’ néhány szó a’ szerbeket. 
Mindenki fegyverhez kapott ’s a’ hegyeket Rudnik kö
rül nemsokára harczfiak lepék , számosán , mikép hegy- 
vadonaikat fák. — A’ török porta nevezetes hadierőt kül- 
de ellenük, de most egyszer a’ diadal elmaradt, vala
mint Szervia’ megaláztatása is. Mi l os  kitűnő okossággal 
’s erőhatással vezette népét, ’s a’ nép tanulékonynak ’s 
engedelmesnek mutatkozott. Egység a’ czélokban , egy
ség a’ cselekvésben , ez a’ nagyszerű következmények’ 
titka; egy férfi’ akaratja pedig tökéletes egység. A’ tö
rökök futának a’ szerbek előtt, mint por a’ szél előtt, 's 
a’ tartomány nem sokára a’ törükségíül megtisztult. A’ 
hadifoglyokkal a’ szerbek emberileg bántak, ’s a’ civi- 
lisationak ezen jó szelleme a’ törökökre is hatott, kik az 
ellenség’ nemeslelkűségét megismerték. Hogy a’ két fél 
közti villongások megszűnjenek, Sándor orosz czár , mint 
közbenjáró lépett-föl, ’s a’ Porta most maga kívánt egyez
kedni. Mi l o s  az ajánlást elfogadta ’s a’ békealkudozások 
elkezdődtek; kívánta azonban, hogy a’ nép a’ fegyvert 
le ne tegye , ’s miért ? hogy a’ szerbek’ sorsa ön ke
zükben nyughassék. Illy alkudozások mindig legszeren- 
csésb következményüek akkor, ha az alkudozó maga is 
harczfi , ’s illy eseményeknél csak fegyveres erő a’leg
jobb argumentum.

A’ béke több évig tartott; Milos a’ béke’ idején is 
annyi bátorságot ’s annyi erőhatást fejtett—ki, mint egy
kor a’ háborúban. Ypsilandi Sándor fJkelésre bírta Oláh- 
országot ; a’ görögök , szabadságjokért harczoltak ; Wla- 
dimirsko a’ szultán’ hatalmát esatasikra idézte; a’ frau-
cziák, angolok ’s oroszok egyenlő részt vettek a’ navu- 
rini ütközetben ; Milos pedig nyugalmasan nézte az ese
mények’ kifejlését. Ő mondá: „Ez nem Szerviának való 
harcz; ha mi ebben részt venni ’s erőnket fölemészteni 
fogjuk, úgy ismét zsákmányivá leszünk az ellenségnek. “ 
A’ szerb nemzet most egy nyugalmas , szilárd ’s méltó- 
ságos állást foglalt, ’s ez nagyobb biztosítékot Ígért, 
mint maga az akjennani békekötés , melly 182rbenira— 
tott-alá. A’ hoszpodárok, a’ tanács’ tagjai, a’ papság és 
követek összegyűltek Kragujeváczban, ’s Obrenovics 
Milost örökös fejdelmükké kiálták-ki. Midőn Oroszország 
’s a’ Porta közt később újra kiütött a’háború , Milos sem
leges maradt; végre a’ drinápolyi békekötés után a’szul
tán egy , nov. 22kén (1830) kibocsátott hattiseberif ál
tal inegismérte Szervia’ nemzeti függetlenségét egy ba
sának czimzetes felíigyelése alatt, ’s azon kerületek, 
mellyeket a’ drinápolyi békeszerződés’ pontjai Szervia
nak odaengeöcnek, hozzá kapcsoltattak. A’ törökök erre 
tüstint elhagyák a’ tartományt; ók most mar csak Bel
gádban tartózkodhatnak, hol a’ népesség’ fele szerbek-
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bői áll. A’ Portának évenkint fizetendő hűbéri adó
1,300,000 piasterre határozhatott. Nemzetigyüléstől függ 
ezentúl a’ tartomány’ igazgatása. Ila Törökország a’ 
külfölddel háborút visel, Szer via tartozik 12.000 főnyi 
hadsereget állítani, ’s Szervia’ uralkodó hge Konstantiná
polyban követtel bir. Ez jelenleg Szerviának politikai léte. 
Most egy nép, melly 1 millió lélekből áll , Európa’ ha
talmasságai közt helyet nyert, mialatt más , sokkal szá
mos!) , sláv népek a’ statusok sorábul kitörlesztvék.

Miután Milos hg iinigy népének politikai lételétbiz- 
tositá , minden figyelmét a’ bel-javitásokra fordította. Alá
rendelt parancsnokai, kik jobbadán csak szerencséjéhez 
csatlakoztak , nem annyira hazaszeretetből mint önérdek
ből , azon véleményt táplálák , hogy a’ (örököktől elsza- 
kasztott földbirtokok az ő kezükbe menendnek által ’s hogy 
Milos hg ismét bojárokat, mikép Moldovában ’s Oláhor- 
szágban léteznek , nevezem! nki. Ámde Milos egészen 
más eszmékkel foglalkodott. 0 1834dik évi februárban 
nemzeti gyűlést hirdetett, mellynek kinyilatkoztatá , hogy 
miután a’ szultán az 1830ki hattischerifet megerősítette , 
most a’ béke biztosítva van , ’s hogy ő mint herczeg nem 
fogja soha megengedni, hogy a’ szerb nemzetnél az 
aristokratia és hűbéri rendszer valaha ismét életbe lép
jen. — Ezen ünnepélyes nyilatkozványt a’ nép nagy tet
széssel fogadta , de az udvaronezokat, kik imigy remé
nyeiket meghiúsítva látták , egyszerre meghidegíté. Ok 
most összeesküvéseket forraltak a’ herczeg ellen; Milos’ 
éber figyelmét ez nem kerülte-ki, ő titkos ármánykodá- 
sikat ismérte, ámde tudta azt is, hogy a’ mit ő akar , az 
egyszersmind a’ nép’ akaratja; az udvaronezok minde
nütt ellene rágalmi híreket terjesztenek , ő pedig-— meg- 
veté őket.

Végre ezen izgatások által táplálva , jan. 7kén 1835 
több helyen egyszerre kitört a’ zendület, mellynek: Mi
los’ titkos tanácsa, a’katonaság’ fővezére , ’s a’ tartomány’ 
legelőbbkelői voltak részesei. A’ nemzet azonban és Milos 
szorosan egyesülve maradtak , ’s azon nagyravágyó czim- 
borák, miután a’ népben nem találtak sympathiára, de 
egymás közt is hijányzott az egyetértés, meghiúsulni lá- 
ták terveiket, a’ nélkül hogy egyetlen álgyulövésre volt 
volna szükség. Mig ők hasztalan ügyekeztek a'kraguje- 
vaczi lakosokat fellázítani, Milos nyugalmasan ült Posa- 
rewaczban , ’s parancsot kühle a’ lázadókhoz, hogy vo
nuljanak vissza házaikba; a’ zendiilet’ főnökinek pedig 
parancsoló: állítsák ismét vissz a a’ tartomány’ nyugalmát, 
mellyet megzavarni törekedtek. Mindnyájan részesültek 
a’ közbücsáuatban. Ez volt Milos’ egész bosszuállása. — 
Milos hg' ezen időtől fogva kormányozta Szerviát, mint 
jó atya szokta háznépének ügyeit. A' reformok halkan ’s 
józan meggondolással történtek; a’ fényes és fenyítékhez 
szoktatott hadsereg a’ tartomány’ védpaizsa lön , melly
nek a’ mérsékelt és bölcs igazgatás kellő diszléstÍgért; 
a' civilisatio , művészetek , ipar ’s miszorgalo n szemlá
tomást fejledezlek, ’s a’ szerbek méltóknak mutatkoztak 
azon szabadság’s nemzeti függetlenségre , mellyet ma
guknak kivítíanak. (Most Mdos hg’ száműzve van !j

Pótléktár.
( Ü d v e z l é s i  s z o k á s o k.) Egy angol hírlap , 

több utazási rajzból különböző köszöntéseket állít össze. 
A’ fülep-szigetiek ha valakivel találkoznak , megfogják 
annak kezét, ’s vele arezukat dörzsölik-meg. A’ lapp- 
honiak orrukat nyomják erősen azon személyekhez , ki
ket köszöntének. Guineában zöld leveleket raknak a'kö
szönten lőnek fejére. A' fülepszigetiek mélyen hajlong

nak , kezüket arezukra (eszik ’s egy lábukat hajlott térd
del fölemelik. A’ szerecsen a’ másiknak ruháját megfogja 
’s maga körül csavarja , úgy hogy a’köszöntött barát az
alatt meztelen áll. A’ japaniak lehúzzák egyik papucso
kat ’s fejők főié emelik. A’ negerek Afrika' partvidé
kin üdvezlesül háromszor ropogtatják küzépujokat. Ha 
a’ chinaiak hosszú távullét után egymást viszonlálják , 
térdükre esnek, ’s arezukat háromszor a’ földre hajtják. 
Bírnak bizonyos tisztelkedési rituáléval is , melly sze
rint bókolataik’, térdhajlásaik’ száma , ugyszinte a’ külön
féle alkalomkor mondandó szók is meghatóroztatnak. A’ 
követeknek negyven napig kell e* szertartásokban magu
kat gyakorolni,mielőtt az udvarnál megjelennének. A’ leg- 
közönségesb köszöntés China' déli tartományiban az alsó 
nép-osztályoknál imez : „ya fau?*‘ (Mint tetszett riská- 
sád?) Otahaiti szigetén az orrezimpákatillesztik egymásra. 
A’ grönlandiak legokosbak ; ők épen nem köszöntik egy
mást , 's n e v e t n e k ,  ha egyik több akar lenni a' másiknál.

(A’j o g t u d ó s  é s  t a n á c s k é r ő . )  Milly kevés
sé ügyekeznek a’ jogtudósok gyakran magukról a’ ha
szonlesés’ gyanúját elhárítani, ’s az embereket maguk 
iránt jobb véleményre bírni, kiviláglik egy kis történet- 
kéből , melly nem rég A * * ban véghez ment. Valaki 
szép örökséget nyert Hollandiában , 's elment egy tör
vényszéki tanácsnokhoz , megkérdezni tőle: vájjon köz
bejárulta állal, nem húzhatná e ezen örökségét Amster
damból. A’jogtudós ebbe nem ereszkedett, hanem tanácslá 
neki, hogy folyamodjék egyenesen egy hollandi ügy
védhez ; másnap pedig a’ kérdezöhez egy levélkét kül
dött, mellyben tőle a’ tanácskozásért 2 ezüst tallért kö
vetelt. E’ nemtelen zsarláscn felindulva, a’ tanácskérő 
egy másik birószéki tisztviselőbe/, ment, kérvén : mon
daná meg neki: vájjon meg kell e a’ két tallért fizet
nie ‘í  — „Nincs különben— válaszolt a z — a’ követelés 
mmdenkép törvényes , 's midőn itt tőlem Ön tanácsot kér , 
egyszersmind felhatalmaz engem — hasonló követelésre.“ 

•P hiHeletihex.
Nézd, mi nyájason mosoly«; egekről 
Zöld falombok, közt a’ tiszta hold ,
A’ melly egykor e rózsás ligetben 
Hűtlen ! esküin’ hív tanúja volt.
Al i ! szomorgva kezdi terjegetni 
Barna fátyolát a’ csöndes éj ;
Tán az is gyászolni kezdi sorsom’,
’S érzi szívfájdalmamat m. mély.
Halld a’ csörgeteg’ szelíd morajjat,
Enyhe szellők’ suttogásait,
’S fülmiiét, melly hű szerelmet zenge :
Most mind hűtlenséged zúgja itt.
Mért ívmegsz lyány! és mért sápad arozod ?
Kajta inéi t dulod-fel a’ tavaszt ?
Hervadozni látasz , mint virágot:
’S hűtlen! érzed rám te hoztad azt. —
E ’ zeni, messze nincs a’ lét határa,
D j ti fen ragyogló csillagok,
Hogyha nyájas arczczal égtetek-le ,
Lelni gyászt a’ sirban sem fogok.
Fedje testem’ sűrű hant homálya ,
Rá merengnek szűz sugáritok 
’S szelleműk’ szikrája tol varázsol —- 
Sírvirággá válva fölnyilok.
Majd letépi ö a’ hűtlen akkor,
’S könypatak zajogván bús szemén 
Bennem a' varázslót föltalálja,
A ki bolygok sírok’szellemén.
Es mig ámbrás illatért lesengve,
Több hasonló lyánka tévedez :
Vándor e^y hüves sirt látsz virulni 
A’ melly egy hűtlen lyánkát fedez.

S z a t m á r b ó 1 X.

Szerkeszti Helnicczjr. .lyoinlatja XraUuiT-Üárolyi ári utcza 613.
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Szózat
a  fö ld  a la tt fuladva-liimulák9 ügyében.

Értés az e le t; minden vihar, baj ’s gyötrelem’ da- 
ezara is, mellyeknek az elemek’, állatok’ , leggyakrabban 
pedig embertársak’ (!) részéről ki van téve, édes az élet. 
Minden , mi szorosb értelemben é l , a’ növény, az állat 
’s az ember, midőn az ártalmat kerüli ’s távoztatja ma
gátol , ’s mindentől, mi iránt rokon érzettel viseltetik ; 
midőn a’ történt sértést fájlalja ’s gondosan gyógyítja ; 
midőn közös lévén a’ veszély, egyedek feláldozták ma
gukat a’ többségért ’s t . ; nagy hangon hirdeti: édes az 
é le t! Igen ; a’ természet’ bölcs alkotója óllá e’ vágyat be
lénk , ’s nemis hiszem, hogy elnyomhassa ezt valaki magá
ban, mig józan eszszel bir, vagy míg elég nyomos okai'nin- 
esenek. Az eletet tehát becsülni, ehez ragaszkodni, azt ve
szélytől megóni , ’s ha illyesbe kerül’, ebből kiragadni 
szoros kötelességünk , legbensőbb vágyunk : még' pedig 
nemcsak magunk’ , de mások’ életére nézve is. ,,A’ mit 
akartok, hogy nektek tegyenek mások, ti is tegyétek azt 
nekik“ ez azon elv , mellyet ha Mesterünktől nem ta
nultunk volna, még is az egyedül boldogító morálnak, 
’s az emberi boldogságnak egyedüli talpköve maradna ; 
ezt ha az elve-eltemetettekre alkalmazom , legnagyobb 
borzalom száll meg ; mert szűk helyen, a’ föld’ mélyében 
föleszmelni ’s magához térvén fuladással küzdeni, és tud
n i, hogy itt szenvedését nem hallja, nem látja senki, ön 
ereje által pedig innen menekedni lehetlen ’s igy a’ ha
lál bizonyos; bizonytalan azonban, meddig tarthat a’kin , 
a’ küzdés és vonaglás , mindezt tudni, a’ szabadulás’ vagy 
enyhülés’ legparányibb reménye nélkül: ez a’kétségbe
esés’ legfőbb foka lehet. íme pedig mind ez megtörtént már 
sok mással. Londonban évenkint Sylvester’ estéjén fák
lyával járnak egyházrul egyházra azok, kik azon évben 
a’ vélt halál után ismét életre jöttek, ’s van olly eszten
dő , mellyben harminczat is meghalad ezek’ száma. A’ 
méhkint szorgalmas, ügyes és rendszerető Xémethon- 
ban is minduntalan olvashatni ujan-feléledettről példákat. 
Xálunk is , — hol csuda , ha tudtunkra esik az illy gyászos 
eset, mert miután minél elébb megmenekedtünk halot- 
(ainktul, azokat azonnal földbe takarítjuk, ekkor pedig 
ki tekinti meg ismét őket? — nálunk is , mondom , nem épen 
ritkaság a’ sírban történő uj ’s az elsőnél kínosabb ha
lálra ébredés; igy e’ hó’ folytában olvastunk illy bor
zasztó történetet Szeben vidékéről, valamivel elébb más
ról ; hogy pedig a’ cholerában megmerevültek közül so
kan igy jártak, állítani nem kételkedem. — Mi eddig 
történt, az történik most, történni fog jövendőben, sőt tör
ténhetik mininagunkon is, nein szükség é tehát, mig te
hetjük, óvó-eszközökről gondoskodni? —

Tétettek ugyan eddig is rendeletek , mellyek az ele
venen eltemettetés’ lehetlenitésére czéloztak , de ezek 
részint tökéletlenek voltak , részint, mint történni szokott 
feledékenységbe mentek , ’s nem teljesittettek. így lör: 
parancs adatott, hogy minden községben halottvizsgáló 
tartassék , ki Ítéletet hozzon: megholt é valóban a’ kér
dés alatt levő; mi történik: felteszszük , hogy a’ vizsgáló 
alaposan ismeri az igaz halálnak jegyeit, — a’ vizsgálat 
azonnal kimúlás után vitetik végbe, azon időpontban
t. i., mellyben rothadásnak (az igaz halál’ ezen egyedül 
bizonyos jelének) még nincs, de nem is lehet nyoma; 
kérdezhetni tehát: vájjon a’ halottyizsgáló ekkor miből 
tudja meg bizonyosan : a’ halottnakvélt embert való vagy

alhalal nyomta e el ? Első 2-t órában a’ kimúlás után ha
szontalan a’ halottvizsgalas , mert belőle csak annyit tud
hatni meg, mint nélküle. — 2 or rendeltetett, hogy 48 
óránál elébb el ne temettessék a’ holttest; ez nem tarta- 
tik meg. De ha meg is tartatik, sok esetben ez idő alatt 
még a’ rothadásnak jelei nem jelennek meg , e’ nélkül 
pedig, mint emlitém, ’s említeni ezerszer óhajtanám , nem 
lehetünk bizonyosak az igaz halálról; azért a’ külföldön van 
három nap rendelve. Igen , de megeshetik , hogy — mint 
némelly betegségben történik — azonnal az első nap’ vé
gén rothadásnak indul a’ test, vagy hogy a’ második sőt 
harmadik napon is semmi nyoma nincs a’ rothadásnak ; 
első esetben ha soká tartatik háznál a’tetem , árt az élők
nek ; másodikban , azonkívül hogy alkalmatlan, még min
dig kétségben tartja azokat. Ezeken akartunk segíteni: 
3or Ilalottházak által. Minden község t. i. tartozott volna 
építeni vagy bérleni a’ temetőben vagy egyház mellett 
házat, mellynek egy részében a’ halottak, mihelyt azo
kat családjuk oda vitetni kívánta, másikban pedig a’ fel
ügyelő lakjanak ; itt tartatnának a’holtak tökéletes rotha
dásnak kezdetéig , ’s csak akkor takargatnának e l , midőn 
az igaz halál felőli kétségnek nem lehet már helye. Meg
kell vallani, hogy illy felette czélszerü épületek sok he
lyen állitattak, de többön nem , ’s a’ hol állitattak i s , 
olly hanyagul kezeltetnek , mint ha nem is mindegyi
künket érdekelné. Csekély véleményem szerint tehát a’ 
sírban ujdan történhető iszonyú [föléledésnek elkerülé
sére szükséges : „alaposan müveit, vagy legalább pró- 
„ba-állott halottvizsgálókat rendelni; a’ vizsgálatot ki
m úlás után 24 órára vagy később véghez vinni; sen- 
„kit halottnak nem tartani, mig a’ rothadásnak kétség
te len  jelei u. in. bűz , hasfoltok , nedv-folyás a’ test’ 
„nyiladékiból ’s t. megnem jelennek, ha szinte öt naptar- 
„tana is ezen állapot; hogy pedig a’ test az élőknek ve
szedelmes ne lehessen, halottházat kell építeni, vagy bér- 
„leni , hogy a’ valódi rothadásnak beállásáig itt tartassék 
„a’ test jó felügyelés alatt“ ; mert vajmi borzasztó a’ 
bizonyos halálra ébredés ; az élet pedig édes. Vajha e’ 
szózat ne volna a’ pusztában kialtónak szózata!

I)r. í r  (Utó vies.

Hémelly lohereseki ró sz , ele javítható  
{tikot éi sírni.

E’ takarniányezikk bárha nyersen vagy szaritva hasz- 
n ál tátik . ott leginkább pótolja a’ rétek’ és silány legelők’ 
liijányát, hol ez dúsan borítja el a’ neki szánt drága föl
det; még pedig olly termékeny tájon, hol azt nyári s őszi 
hónapokban minden negyedik héten bőven kaszaihatni, 
folytatólag legalább is nyolez évig a’ megtörtént szabá
lyos trágyázás és szántásvetés után ; hol a burjanyful meg— 
kiméltetik , mig a’ Pippan (euscuía europea , Schmaroz- 
zer-Pflanze, avagy Ilexen-Gaum) el nem lepte, hasz
nálható ; — melly gyomfüvet csak az ismeri, ’s pusztítá
sait érezve az tapasztalja, ki gyakorlott földész , ’s a’ haza’ 
némelly tájait beutazta; elterjed ezen fú a’ lóherésekben 
legyenek azok laposba, vagy emeltebb helyeken vetve, 
vagy kiültetve — olly hatással pedig, hogy azt gondol
nék , amazt többé kiirtani lehetetlen; és ha mar egy
szer ezen , selyemhez hasonló fú zöldes-fejér virágát 
sz. Mihály táján elhagyta, száraz magvat az őszi sze
lek széjjelszórván jövendőre nagyobb pusztitaso a 
fenyeget , ’s azért nem jó olly herésekbol magvat szed
ni , annál kevésbbé azt májusban , hanem csak augus us-
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ban vetni, még; pedig rozszsal illy természetes alap-ok
nál fogva: 1) Mivel a’ trágyázott földet szabályosan há
romszor megszántani és jól megmunkálni leiiet. 2 ) Ifa 
idószakonkint háromszor szántatik meg, természetes, 
hogy ottan többesem Pippau, sem más burjány nem nő
het , következőleg magva sem hintetik földbe. 3) Azért 
hasznos, augustus’ elején a’herét rozszsal bevetni, mi
vel augustus, és September’ meleg ideje a’ herét rozs
zsal együtt sz. Mihálynapig egy lábnyira növeszti ’s a’ 
bekövetkező derek ’s téli hidegek, habár le is kaszál- 
talik, annak többé nem ártanak ; — miután pedig a’ rozs 
megérett, azt a’ már megerősödött herével együtt (melly 
magba nem száll) lekaszálni, kicsépelni, ’s illy vegyí- 
téket jó takarmányul használni lehet. — Méltó továbbá 
a’ t. urodalmakkal és földészekkel tudatni: a’ melly tá- 
gosherésekben darabonkint a’ here bizonyosan kiveszett, 
annak sikeres helyrehozási tudományával bírván a’ közlő, 
amaz orvoslással is kész szolgálni a’ t. közönségnek, 
ha Kereszturra t. Pozsony-megyében, Nagyszombaton 
keresztül, küldendő bérmentes levelek álltai megkerestetik. 
Május’ fogytául, 1839.

Felső- Keres kény* E  r w y  e i  K á r o l y .

AwdoJke.
(Forrás: Journal if Anvcr.s.)

1812b en , az Oroszország ellen viselt szerencsétlen 
háboréiban , ezer máis véráddozattal együtt én is fogság
ba esém. Azon kerületekbe , hol legolcsóbban élhetni, 
osztának el bennünket; ’s a’ sors nekem egy csekély fa
lut , Nischni-Nowgorod’ közelében, Moszkvától mintegy 
200 órányira, rendelt fogolytanyámul. Csak nagy ügygyei- 
bajjal iehete házat találni, hogy a1 lakosoktól , kik minden 
közlekedést velünk gondosan kerüllek , elkülönítsenek. A’ 
ház’ lakható része, mellybe mi, mintegy 30 tiszt ’s 
ugyanannyi közkatona , záratánk, födéllel birt ’s legalább 
olly karban volt, hogy dac zolhatott a’ borzasztó hideggel. 
Mig szép idő kedvezett, azt a’ vidék’ megtekintésére 
fordítók, mellyet a’ mindig gyanakodó parancsnok— egy 
férfi, ki orczátlan mint szerencsefi, könyörületlen mint 
török, ’s a’ ,,gorjolkiu nevű édes pálinkának igen nagy 
kedvelője volt, csak néhány werstnvire szorított. Nem 
annyira elővigyázatból , mint a' bennünket kínzó unalom
nak nagyobbitásaul sokáig megtagadók tőlünk a’ kártya- 
jíiték’ örömét ; több tudakozódás ’s kérelem után végre 
egy becsületes kalmár által, ki megelégedett 0 0 0  pct. 
nyereménynyel, két játékot csakugyan hozattak. Lak-, 
táplálék- ’s más apróbb kiadásokra fél papir-ruhelt, mint
egy 50 centimet , kaptunk a’császár’ kegyéből. Egy já
tékkártya tehát körülbelül egy hónapi pénzjáradékunkba 
kerülvén , ujjal csak ritkán válthattuk azt fe l; mondák 
azt is, hogy ha kezeinkből a’ köz katonákéiba kerültek 
a’ kártyák, eztk velők főzték káposztájukat meg. Nagy 
szerencse -  vagy szerencsétlenségben az ember mitsem 
tesz félig ; reggel, egész nap ’s este , éjjel , evés köz
ben ’s álom helyett mi folyvást csak játszónk. Képzel
hetni , hogy pénzünk nem igen bőven volt ; azok tehát, 
kiket üldözött a’ szerencse , váltólevelekeí adónak a' nyer
teseknek a’ közbéke’ helyreálltával kifizetendőket.

Az ember mindent megun , főleg' ha 1200 órányi 
távolságra hónától , 50 centimével fogoly. Egy szép na
pon , vagy inkább szép esten, összetéptük kártyáinkat, 
mert a’ közbéke’ helyreálltáig kiadott váltólevelek is an
nyira aggasztók kezűének lenni, hogy a’ legjobbak is 
elveszték majd minden értékjöket. De -mit valónk teen
dők? Két évi együttlakás után nem beszélhettük már 
egymásnak történeteinket; mindenki olly jól ’s , mint mon
dani szokás, könyv nélkül tudta bajtársai’ eseteit, hogy ha

az elbeszélő csak parányit távozott is élte’ történeteitől, 
mindenfelől legott az eredeti textushoz igazíttaték. Még 
kevésbbé leliete gondolnunk arra, hogy társas viszony
ba lépjünk a’ vad lakosokkal ’s ,pacho oubriratí üdvözlő 
azon vakmerőt, ki valamelly szép benszülöttnek udva
rolni bátorkodott; mosolyunkat is elnyomók az ellenséges 
orrlintorgatások. Mi a’ férfiakat minden rangból, főleg 
a’ pórokat illeti, ők minden udvariságunkra csak ,fran- 
coase sabatka‘-val (franczia eb) válaszollak. — Azon
ban egy faoszlopzatu nagy faház , v. is orosz palota, 
kirándulásinkkor, amilyeket szelíd évszakban lakhe
lyünk körül tevénk, magára vonó figyelmünket; e’ ház 
a’ számunkra kijelelt körnek szélén feküdt. Birtokosa , 
egy gazdag báró, ámbár igen nagy játékos vala ’s kit 
nem tudom mi kellemetlen eset több év óta tartóztatott csa
ládostul Pétervárott, nyárilakul használó azt. Az orosz 
katona, ki által a’ törvény halósággal közlekedőnk, szin- 
leg barátunk, tettleg pedig kémünk fmert meg volt bí
zatva, hogy legártatlanabb tetteinkről is tudósítsa eló- 
járóját), félig orosz , félig német nyelven — mellybe 
néhány, fogságában tanult, franczia szót is kevert — 
beszédé, hogy a’ sarmata nemes nemzetünk’ katonasá
gát igen tiszteli; hogy Suwarow alatt szolgált; Fran- 
cziaországban volt ’s francziául beszél. Emberünk hozzá 
tévé, mikép valódi szerencsétlenség reánk nézve , hogy 
e’ derék embert máshol tartják ügyei, mert ő már eddig 
törekedett volna bennünket magához vonni, hol udvaria
san fogadtattunk, azaz: oroszilagmondva, táplaszerek- 
kel telitömettünk ’s pálinkába fulasztattunk volna. Ámbár 
mink sem volt, mert csak marhahúst ’s rozskenyeret et
tünk ’s .a’ quasstiál, ezen utálatos italnál, egyebet nem 
ittunk, mégis egyikünk sem óhajtó .Suwarow’ fegyver- 
társa’ visszaérkezését. Úgy látszik azonban , hogy többé 
nem várhatván pőre’ bevégeztetését fmert ha Franczia— 
országban az igazság-kiszolgáltatás sántikál, úgy Orosz
országban lába sincs) , eltökélő magában családostul ’s 
mindkét nembeli szolgák’, természetesen rabszolgák’, kí
séretében birtokiba térni vissza.

E" visszaérkezés reánk nézve, miért ne vallanám 
m eg, nevezetes korszakot szült. A’ báró’ megjölte utáni 
napon, midőn alig volt még ideje házát elrendezni, az 
égből, mint manna a’ zsidókra, hullott ránk a’ sok liszt, 
irósvaj, baromfi, pálinka és bor. A’ kiildnükök’ jelenlé
tében tanács gyűlt közülünk össze azon fontos kérdés’ 
meghányásaul: elfogadtassék é a’ küldemény ? Volt még 
bennünk nemes büszkeség; a’ többség azt vélte, hogy 
legnagyobb köszönettel ’s iegudvariasb m m egelőzéssel 
vissza kell azt küldeni; de az igen kiéhezett kisebb 
szám , mellynek , mini mondják , füle nem volt, egysze
rű elfogadás mellett szavazott. ’S győzött! Négyen te
hát a’ kisebb számból kiihlnükökül neveztettek , hogy a* 
báróhoz vigyék meg a’ kis katonagyarmat' köszönetéi ; a’ 
küldöttség nyomban indult, ’s legnagyobb hiedelemmel 
fogadtaték. Este négylovas csézán tértek vissza, olly 
annyira eltelve a’ báró’ jósága iránti hálával, hogy más 
nap egyébről beszélni sem tudtak. — De a’ báró’ udva- 
risága nem csupán ennyiből állott; ó néhány nap múlva 
ünnepélyesen meghiva bennünket fényes ebédhez, mii
lyenre régóta nem emlékezheténk , hol mindenkire pohár, 
tányér, abrosz, szék ’s asztalkendő várt. Derék báró! 
Más tanács, de csak szertartásul, gyűlt össze; mi mar 
Tar ;uiniusok’ Romája, az elkorcsosult Roma valónk , mert 
gyomrunk mindnyájunkat megveszlegete, ’s häkelten 
vagy hárman vonakodtak, legott kihahotáztuk azokat, 
így változnak az erkölcsök, igy dőlnek össze birodal
mak. A’meghatározott napon mindegyikünk gyomra’ hiú 
szózatát követé. — A’ báró , udvariságot bizonyítandó,
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messzünnen elünkbe jött ’s meglehetősen jól üdvözle 
francziául. A’ bárónő is , kit a’ házajtóban lelénk, be
szélt francziául, valamint gyermekei is. — Mindenek 
fölött öltözetünket kellett volna látni! A’ báró’ emberei 
tettetek magokat, mintha arra nem is ügyelnének, ’s kö
zülünk a’ legjobban öltözöttek, kik eg'yenruhájokból meg
mentének néhány rongydarabkát, előlmenni törekvőnek. 
Nehéz képzelni örömünket, midőn hazánktól 1200 mföld- 
nyire, hosszas szenvedések , kínos nélkülözések után 
nyelvünket hallók. — Alig vezelteténk be , kezeinkbe 
máris pohár adaték ’s gazdánk felszólított, innánk Na
poleon’egészségéért! Nemsokára nagy kocsizörej ’s ló
dobogás hallatszék, mert Ívan-Ivanovics , — ez vala ven
déglőnk’ neve, —- a’ szomszédságból mintegy 6 nemest hitt 
meg. Ezt tenni, mint nyomban íátandjuk, oka volt a’já
tékosnak. — Az asztalnál 40en valánk ’s a z , mit sör-, 
bor— ’s pálinkából elköltenie, több családnak elég volt 
volna egy hónapra; étvágy-ébresztésül: ittunk; kön- 
nye bitesül: ittunk; jobb emésztésül: ittunk; végre csu
pa ivasgyönyörbül: ittunk. Engem némi észrevételem 
igen meglepett. A’ nemesek t. i. jól viselők magokat ’s 
nem fulasztak eszöket a’ szeszes italok’ ezen oczeán- 
jába.

Legott evés után , midőn azt hittük, hogy sétagyö
nyört élvezem! mindenki, a’ báró’egyik szomszédja kár
tyázást (farét) indítványozott; ez indítvány vonakodás 
nélkül elfogadtaték; az asztalok elrendeltettek ’s jött a’ 
puncs. Bennünket a’ báró éjszakára is magánál tartóz
tatott, ’s kényére hagyá a’ fáradtnak egy nagy terembe, 
hol ágyak helyett földön valának vánkosok ’s takarók 
elterítve , menni. — Én összegyűjtőm erőmet, hogy el 
ne szalaszszam a’ szemlélet’ gyönyörét. Mig rendbe ho
zatlak az asztalok , észrevevém , hogy nagy leend a’ 
hurcz, a’ báróhoz tehát olly közel, a’ mint csak lehe
tett, vonulók. — Mikép van most, nem tudom, deákkor 
az orosz nemesség szenvedélyes kedvelője volt a’ já
téknak.

Éjfél felé bárónk, kit a’ szerencsétlenség üldözött, 
minden kész pénzét elvesztő. Úgy volt elhatározva, hogy 
becsületszóra nem játszanának. Két órakor eljátszó a’ 
bárónő’ gyémántjait, ki, mint képzelhetni, nem volt je
len. Három órakor, midőn már ingó vagyonát eltékozlá 
’s a’ szerencse folyvást ellene nyilatkozott, szerencsét
len gazdánk 175 parasztot veszte.— A’számolás’ e’ ne
me Francziaországban isméretlen ; de mikép is tehetni 
azt megfogliatóvá, hogy az ember portéka ’s olly dolog, 
mellynek becs-ára tőzsér-csarnokot illet ? Játékközben 
10, 15—20 parasztot, mint mi bankjegyeket, tesznek 
fel egy kártyára. [Ilyesmit gyakran láthatni játékosoknál 
— ’s Ívan-Ivanovics féktelen játékos volt. Most is mintha 
látnám a’ verítéket halvány homlokán ’s reszkető kezét 
a’ kártyán, meily elszedé lassanként vagyonát! Tira
naikor Ivan-Ivanovics elvesztő mindenét, a’ mije csak volt. 
M égis, csalatkozom; egy teremtményt megtartott magá
nak ’s ez : Awdoke , egy fiatal, mintegy 17 éves leány
ka volt , ki a’ barónénál komornakint szolgált. A’ báró 
kétségkívül szereié őt, vagy közel rokona vala , mert il- 
lyesmi ott nem lehetetlen. AAvdoke egy Alexis nevű ko
csisnak , k i , mint ő , rabszolga ’s igen szép férfi vala, 
jegyese volt, ’s a’ menyekzönek legközelebb héten kel
lett volna megtörténni. — De hiszen a’ faro-játék előbb 
való !

Világos nappal megszűntek ha nem is inni, lega
lább játszani. Ívan-Ivanovics egészen elbágyadván, fris 
levegőre kívánkozott; a’ társaság kertbe ment; Awdoke, 
a’ szeretetreméltó Awdoke, ott vala ’s parancsnokasszo
nya’ számára virágkoszoru-füzéssel fogialkodott.— Egyik

a’ nyertesek közül, ki őt ízlése szerintinek leié , mo- 
solygva indítványozó , jatszatnék-ki Awdoke is. A’ báró 
reszketett, homlokát kezével simitá ’s ,Igen-t!‘ monda. 
A szeiencsetlen ember kétségkívül veszteség’ét helyre
hozhatni remenyle. Játékostól ez szerencsétlen g'ondolat!
— A’̂ társaság visszatért a’ terembe , hol puncscsal ki-
náltaték újólag. AAvdoke is el lön vesztve. Ivan szána
kozásra gerjedt ’s néhány pohár puncsot egymásután ki
ürítvén vendégeit követé a’ kertbe. AAvdoke még ott volt, 
a’ bárónak egy tisztével beszélvén, kinek kötelességé
ben állt poharat ’s pipát tölteni és pórokat botozni. _
,AAvdoke — szólt kénytetelt mosolylyal a’ nyomorú , _
te ezen űré vagy‘—’s itt egy hűstömegre mutatott. — ,,Nem 
értem“ válaszolt egy szelíd némberhang. — ,,,ígen, 
gyermekem , te enyim vagy, — mondó a’ potrohos vi- 
gyorgó arczczal, — te enyim vagy ’s magammal viszlek 
Moszkvába/“ ;— ,,Ön engem— Moszkvába? hát jegye
sem ?“ — ,„0 Alexievies Péteré , ki őt szinte jogsze- 
rüleg nyerte/“ — AAvdoke kétségkívül megérté , mi tör
tént. „Én szerencsétlen !“ rebegé ’s összerogyott. Ivan- 
Ivanovics hihetlenül erőködött, hogy el ne essék. Fü
tyült ’s egy szolga jelent meg. ,, „Locsold meg arczát 
vízzel.“ “ — AAAnloke föleszmélt1. A’ tiszt Ivánhoz kö
zeledvén néhány szót súgott fülébe. Percznyi gondolko
zás után mondó Ivan: „„épen most tudóm meg, hogy 
AAvdoke néhány hónap múlva anya leend. A’ gyermek,
— hozzá tevő , — nem számittathatik a’ nyereménybe.“ “
— ,Helyesen !‘ kiáltanak mindnyájan. — ,,A’ gyerme
ket is ki kell játszani“ rivalgott a’ szerencsés potrohos, 
zsebéből ezüstrubelt húzva-ki. ,,A’ gyermek 100 rubel 
ellen ; a’ fej nyer.“ — A’ pénzdarab fölvettetek. Ivan 
vesztett. Pipát hozatott ’s dohányzott; mi leveretve va
lónk. Másnap Alexis kocsist halva leiék az istáiéban. Az 
emberek hasztalanul törekvőnek megértetni vele a’ faro’ 
törvényeit; egy vörös gyapjuüvre , millyet orosz pórnők 
hordanak , felakasztó magát. A’fájdalom megölő szegény 
AAvdokét is gyermekestül. Egyazon sir födi mindhármát.

Ipoly táji.

F ic s ó r  J á n o s  m e g g y ó g y u lt .
A’ folyó évi Társalkodó 33dik számában „Kül ö

n ö s  s z e r e n c s é t l e n  e s e t “ czim alatt értesítem az 
olvasó közönséget, hogy ns Ficsór János bessenyöi la
kos apr. 7kén szénaboglyájárul lecsúszván , az alant állott 
hosszúnyelű vasgamóba esett, melly sértő eszköz egy 
láb ’s egy ujnyi mélyen merülvén a’ testbe, nemcsak a’ 
has’ izmait ’s a’ beleket boritó hashártyát, hanem a’ re
keszhártyán { diaphragma) kt resztül a mell-üregbe ha
tása által az útjában találtaié nemesi) részeket is életve- 
.«zélyeztetoleg sérte—meg’. Első közleményemben meg — 
i„-érém ho°y ezen tárgyban további tudósításomat nein 
mulasztom-el. Annálfogvást most örömmel teszem köz
hírré , hogy a’ szerejicseilen I icsor Janos, ki seborvosi 
műtétéi alatt halálát bizonyosnak tartá, részint a’ termé
szet’ gyógyereje , részint pedig seborvosi ügyekezetem 
által életveszélyes sérvéből kigyógyult, 's jun. 8kaig tö
kéletesen visszanyerte előbbeni ép egészségét, ’s az 
egész halálos bajból csak a’ hasmetszés után maradt seb
helynek némi kis keménysége maradt fen , a’nélkül mind- 
azáltal , hogy ez a’ csekélyebb kézi munkákban ot gá
tolná : a’ test’ minden működése rendesen történik , miié 
nézve a’ volt szerencsétlent és a’ helybeli elöljáróságot 
szóJithaíom-fel tanúbizonyságokéi. ígérem egyszersmind 
hogy azon esetben,ha valameiiy nagytapaszlalasu, gya
korlott orvos ezen többször említett halálos seinles tö
kéletes kigyógyulta felől kétkednek , a’ betegseg eges.
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történetét, valamint a’ használt g y ó g y m ó d o t  is vele szíve
sen közlendem. Költ Bessenyőn , jnn. 8 án 1839.

B  o c * y  K á r o l y  
m  Hevex megye' t is za júrás i  

linzi //jeli sei orvosa.
B i z o n y í t v á n y :  A’ fennevezett ns. Ficsór Jánost ma

gam személyesen megvizsgálván, bizonyíthatom , hogy ama’ 
szerencsétlen esetébül tökéletesen felgyógyultnak ’s egészsé
gesnek találtam, úgy mint feljebb megírva van. Ifj. S z a b ó  
J á n o s  m. k. tek. Heves és Kiils. Szolnok t. egyes, vgyék 
táblabirája; ’s curialis Bessenyö-helység’ directora.

(Pecsét helye)

M o h á c s
( Ekedal)

Mohács! Mohács! gyász-emléked,
Bús hangra költi vidéked!
Nyögött a’ Hon török" jármán!
’S én most sirok ekém’ szarván!
A' hír mondja: lágy királyság,
Fondorkodó vad pártosság 
Tévé kis Lajost sírjába 
’S a’ Magyarhont rabigába.
Roppant tábor — a’ hold’ fe le ,
Egy marok magyart elnyele ,
Itt feküsznek a’ jámborok ;
Hol kelnek fül e’ bús porok!
Ott a’ Csele-patak’ árja ,
Bús partjait félve járja 5 
Hol a’ gyermekkirályt tova 
Agyonnyomá tikkadt lova.
Oh , szegény magyar korona !
A" sors de sokfelé vona !
Be sok nemzet’ fején ültél!
’S Arpádfajról még sem tűntél.
Ha a’ legén}' hére hóra ,
Amoda hajt itatóra :
Hol Lajos fűlt a’ mocsárba 
’S nemzetiségünk a’ sárba:
Habzó keble mélyet sóhajt;
Maga sem tudja mit óhajt!
Bús ráncz vonul homlokára 
És keresztet vet magára.
Szánom sorsod’ szegény Lajos !
Rövid volt élted de zajos!
Nyugodjál haj , Koronánkra 
Mennyi haj szállott ’s Hazánkra í 
Földünkön dúlt Ínség’ nyomán ,
Borzasztó neved Szolimán!
Jármod’ másfél század hordta,
’S dicsőségünk letiporta 
Szerencsétlen csata és nap !
Hol elveszc Tomori-pap —
Hazánk szivét ketté vágód 5 
Boldogságunkat elrágád !
Szegény Lajos ! elnyomónak í 
Harczolni sem akarónak 
Nálad nélkül a" foségek;
S nekik is lett gyászos végek,
Ezért mondád keseredve:
,,Megyek cn is kényszeredve,
A’ halálra, a" csatára,
A’ szegény nemzet’ torára!“

Ütközetre erőtettek,
A’ vágószékre kitettek.
’S Magyarok! mi jőve rátok!? —
Végromlás, halál és átok!
M á t y á s !  M á t y á s !  hova lettél !
Mindent a’ sirba temettél!
Hollós Mátyás’ palotája 
Lett a’ kontyo nép’ tanyája.
Magyar néze hátra ’s elé,
Sírva Buda’ vára felé;
Honnan a’ turbános basa 
Halál- parancsot olvasa 
A’ szép Hunnia’ felének 
’S H u n y a d i ’ vitéz népének.
Itt — e’ téren enyészek c l ,
Mohács’ mezején tünék cl 
Á r p á d ’ népe’ dicsősége 
’S a’ magyar’ nemzetisége!
Magyar! Magyar! térj eszedre:
Ne vonj szakadást kebledre!
Olvadj össze valaliára 
Egy testté Hazád’ javára!
E’ csontok ha szólhatnának;
Hajh be szép leczkét adnának !
Itt koronánk’ méltósága 
Elhunyt ’s magyar’ urasága.
Tán eljut még valahára,
Hunnia aranykorára!
Addig lerovom éltemet,
’S busongva szántom földemet!
A’ lógj' szellő’ suhogása ,
Tán eldödink’ sóhajtása!
Isten ! a’ hősök hamvának 
Adj nyugtot ’s e’ szép Hazának!
Ha vasam egy csontra akad,
Vérző szívem majd megszakad ;
Az ereklyét fölemelem ,
’S fris hantok alá temetem.
Andalogva ostort bontok ,
Danolgatva elébb hajtok.
Szivem reped mély gondokban 
Énekem zeng bús hangokban.
Mohács! Mohács! gyász-emléked 
Bús hangra költi vidéked’
Nyögött a’ Hon török’ jármán !
’S én most sírok ekém’ szarván !

idősb Zeyk .
(Mulattató.)

Is oh r a te s t  intése Detnonileoszhoz, Hip» 
ponihosz fiához. (Folytatás.)

A’ jókkal jót tégy ; mert a’ jótétemény gazdag el
rakott kincs a’ jó férlinál. Kószákkal jót (evén , hasonlót 
szenvedsz, mint kik idegen kutyákat etelnek; mert ezek 
is azokat, kik adnak, miként azokat, kik verik, megu
gatják; a’ rósz emberek mind a’ nekik használókat mind 
a’ nekik ártókat megbántják. A’ hízelgőket 's csalókat 
egyiránt gyűlöld ; mert ha nekik hitel adatik , azokat, kik 
hitellel bírnak , méltatlansággal fogják illetni.

(Folytatjuk)

Szerkeszti H elm eczy. Nyomtatja Trattner-K-árolyi úri utcza 6 1 2 .
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F ele le t
« ’ f. évi Társalkodó9 lö d , szám ában  

te tt felszólításra.
Magasztalom ugyan az indítványozó Gróf Széche

nyinek ezen hazaíiui részvétét , őszinteségét , ’s magyar 
Fultonhoz illő szilárd férfias lelkületét, de elvében lé- 
lekisméretesen nem osztozhatván, illő szerénységgel el
lene nyilatkozom , — a’ nagy közönség előtt, — azon 
{kiállásból, mellyel a’haza’ dolga érdekel, mert ország
gyűlés folyván, az illy vélemények használni kívánva, 
— árthatnak.

A’ kérdés’ veleje imez : ,,A’ szegényebb nemes
s é g  ingatlan birtokának vég-nélküli elszabdalása által 
„elaljasulván , ’s végpusztulásához közelítvén, ezen 
„olly hozatandó törvénynyel lehet ’s kell segíteni, mi 
„szerint ötven holdnál csekélyebb birtok azok’ gyerme
kkel közt osztályra ne bocsátassék, hanem a’ többi test- 
,,vér’ becsár-szerinti kielégitetése mellett maradjon az 
„az idősbnél, vagy, ez nem kívánván átvenni, a’ becs- 
kárt kifizethetőnél.“ — Ezen eszmét a’ Gróf vagy 
Lykurgus’ törvényéből kölcsönözte, ki a’ föld-felosztást 
tiltván, azt az öregebbnek hagyta, az ifjabbakat a’ sta
tus látván-el szükségesekkel; de a’ melly Epitadesz 
Ephorusz’ idejében azonnal ismét enyészetbe ment; —* 
vagy a’ romai lex agrariának némelly vonása; — vagy 
fókép a’ külsőknél ma is nagy divatban levő senioratus 
és majorátus’ eszméjéből fejlesztő. Melly azonban min
denkép — mint természet-elleni — nyomadékos nem lehet, 
sőt a’ status’ javával is sok részben ellenkezik.

Tekintsünk magunkra csak néhány évtizeddel visz- 
s z a , ’s ennek azon eredménye mutatkozik, hogy, bár
ha apáink’ korában a’ nemesi jószág még épebb, töme
gesebb , ’s nem ennyire elszabdalt állapotú vala, sokkal 
nagyobb szegénység uralkodott élelemben, ruházatban , 
nevelésben és háztartásban. — Melly apánál alig lehe
tett csak egy Ízletes étket kapni, most olt a’űu , kénye
lemteljes jó ebéddel fogadand. — A’ melly kis nemes 
akkor pőrén járt, most fiai posztóruliások , — fakó szeke
reket vasasok , — nyomorult viskókat ma csinos lakházak 
váltának fel. Ez még szemünk’ láttára történt, ’s válto
zott el igy, azért tagadhatlan is. — Ha tehát a’ kis ne
messég most aljasodik — mit csak erkölcsi tekintetben 
ismérek el , — annak talán ma kevésbbé a’jószág’ , mint 
századoktóli apróbbra darabolása az oka; másutt kell 
ezen erkölcsi aljasodásnak ’s tekintet-csökkenésnek va
lódi okát keresni ’s feltalálni. — Ennek első fő ’s való
di oka a1 nevelés’czéliránytalansága, holott nálunk min
denki pap-, orvos-, ügyvéd-, biró-,mérnök- és tisztviselő
nek neveltetik, melly csak kevésnek szolgáltatván pulya 
nevelésével egyenvoualt tartó kényelmes életmódot — elé- 
gületlenséget áraszt e l ;— továbbá a’ nagy, nagyobb’s 
legnagyobb nemességnek hasonló puhultsága , rósz pél
daadása , sőt a’ választásoknál az arany szabadság’ le- 
tiprásávul bekapott visszaélés — igazi rontása.

Jószág-osztás, szabdalás, megtelepedésünk’ száza
ditól fogva történtek, ’s tapasztalhatni, hogy az értelmes, 
szorgalmas és jóerkölcsü nemzetségek bármi apróra 
szabdalt birtokkal osztoztak, lelki erejük, ’s testi okos 
szorgalmuk által képesek voltak az aljasodásból kiver- 
gődni ’s virágzanak maiglan i s ; — módot talált anuak 
többsége ama’ századok óta gyakorlott birtokszabdalás’ 
daczárais, magát ’s családját testben ’s lélekben épen,

alkotmányát pedig enyészettel fenyegető viharok közt 
is romlatlan fentartani. •— Példa erre Erdélyben azon 
derék szabad székely nemzet, mellynek bárha termé
szettől sovány birtokai az utolsó ízekre szétdarabolvák, 
mindazáltal lelki ereje őt az utolsó Ínségtől megmenti, 
’s mivel erkölcse még ép, és sorsához illő testi gyakor
latban növekszik , vég pusztítás azt nem ijeszti. — Mig 
a’ magyar nemes is eredeti hivatásához képest katona 
volt, — ’s nem vala, mint p. o. ma a’ főbbek’ erkölcs- 
vesztegetésinek ’s hiúságának ennyire kitétetve, — mesz- 
sze állott még az a’ most hirlett pusztulás’ örvényétől. De 
ma már máskép áll a’ dolog rájok nézve is. — Ma egy 
urficska hiú a’ maga, világbai befolyásának kitüntetési
ért , egy píinkösti díszhivatalnak elnyerésiért, egy vélt 
rósz akarónak megbuktatásáért — másik, álhazafiság’ 
ürügye alatt, a’ felsőbbek’ sértegetésiért kész áldozato
kat tenni, ’s hasonló hirtelennyulánkzó pajtásokat, czim- 
boratársakat keresve egész sereg nemesség’ erkölcsét 
pénzzel, itallal, ’s túlságosan leereszkedő nyájaskodá
sokkal , ’s egy órai népszerűséget hazudó müveit tette
téssel , ’s ékes beszéddel örökre megvesztegetni. A’ 
kevésbbé világlátott, vagy talán együgyü jólelküek ma
gok’ kárával, romlásukra rohannak , ’s a’melly törpe em
berek illy nagy áron , a’ közanya1 tiprásával, vásárolják 
e’ szerint bolti tekintetüket ’s piaczi hivatalukat, — fe
ledik, hogy ugyanakkor önmaguk alatt ássák a’ vermet, 
’s a’ midőn a’ lealázott kis nemesség1 becsét, erkölcsét, 
’s lelkületét számkivetik , nyomban követendi azt a’ fők’ 
’s legfőbbek’ tekintetének ’s léteiének halomra bukása, 
a’ nélkül pedig , hogy annak helyébe a’ világ — ide 
értve a’ bölcseket is — kezdetitől fogva jobbat, embe
ribbet találni, ’s állandóbbat helyettesíteni képes volt vol
na. Igaz ugyan, hogy a’ szegénység is sok rosznak 
kútfeje, — de hisz a’ javaslóit móddal tehetősbek nem 
leendnek az ingatlanból osztályrészt nem nyerő testvé
rek ; ama’ kényszerítő állapot pedig — miszerint a’ bir- 
toktalanról előre nagyobb ipar-ösztön tétetik fe l— még 
kérdés, és az is , vájjon jobb nevelés nélkül csupán ta
gadókig a’ civilisatióuak több gyümölcsiben részesíttet- 
nék é imigy e’ szinte szegénysorsu testvér. — Úgy de 
kéuyszerittetnék körülmény által az ügyekezetre ? — 
Igen de csak jobb nevelés mellett, különben a1 szegény 
nyomorult csak szegény maradna, ’s ezen felül az 50 
lioldnyi birtokkal hagyott testvér ellen még az irigység’ 
lelke is feléledvén , az által e’ köztünk divatozó bűnnek 
még tágabb kapu nyittatnék. Továbbá még az is kérdés 
marad: vájjon maga a1 gazdagság megjobbítana e a’ már 
elfajult erkölcsüeket V ’s azon életmód elegü’tebbekké 
tenné é őket, mint miilyenek ők most gazdálkodásuk’ ’s 
tt’ szántásvetés’ és szilvafa-tenyesztés’ szűk köreben ?

Altaljában azt állítom , hogy a’ kis nemesember , 
ezen tagadólagos kényszerítéssel arra, hogyó kevés in
gatlanában ne bizakodjék, az aljasodás’ utjáhol ki nem 
ragadtathatik, — hanem a’ jobb nevelés , még kis ko
rában rendre ’s dologra-szoktatás, és műegyetemi tanulmá
nyok’ becsepegteíése ’s megkedveltetése, ’s vallásos er« 
kölesiség’ beszívása: ezek azon módok, melJyekkel őket 
a’ veszélyből kimenteni, ’s a’ hazának -— mint leghasz- 
uosb lelkes polgárokat— visszateremteni lehet: de jobb ne
velés nélkül adj elerkölesteleuült henye polgárnak 50# 
vagy ÍOO hohl földet, vagy bizonyos summát, első gond
ja lesz azon túl adni , ’s magát V biríoktalan testvérrel 
egy mérlegbe hozni. — Eülöuben is azon minimum’ ío«
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fialnia ifién sok igaztalanságot, — a’ mi gyakorlatilag nem 
is valósítható — foglal mafiaban ; p. o. ha a’ törvény a’ 
legkisebb birtokot korlátozza, igaztalanság nélkül a’ 
lefinafiyobbnak is nem lenne é köteles, hasonló ,non plus 
ultra4 határt kiszabni? holott néinelly nagy birtoknak na
gyobb kárára vannak a’ hazának, mint az aprók ? kik 
jövedelmeiket minden alapos ok nélkül kívül a’ hazán 
töltik, vagy kik abból a’ köz anyának szoros tartozásu
kon felül mitsem adóznak. Úgy de ez sem eshetnék-meg* 
tulajdonba -  vágás’ bűne nélkül. — I)e e’ javaslat még' 
gyakorlatilag sem foganatosítható. Ötven holdhoz legyen 
p. o. csak öt testvér; illy csekély birtokban örökülő miből 
űzethet négy testvérnek legalább két három-ezer forin
tot? el keli adni egy részét az idegennek. Mi helyes
ség már ez , hogy inkább idegen vegye kezéhez az ősi 
birtokot, mint a’ testvér? és mint az úrbéri telket, in
kább akárki más vehesse át, csak ne a’ tulajdonos? 
V égre

Hasznos é a’ köztársaságnak olly törvényt hozni , 
melly atyaíit atyafira ingereljen, melly a’ szerző’ kezeit, 
akaratját ’s hajlandóságát megkösse : ki talán minden mag
zatát — mint a’ természet’ rendje hozza — egyaránt 
szerelvén, sajátjából egy mértékben óhajtaná részesí
teni?

Ellenkezőleg inkább megmutathatni: hogy a’ status’ 
java a’ birtok-osztályban a’ minimummal összhangzóbb,
— mint a’ nagy tagokbani elosztásokkal vagy a’ maxi
mummal. Egy közbirtokosi község’ határa, mindig több 
bűzakeresztet ’s szénaboglyát termeszt, mint a' hason
ló kiterjedésű ’s minőségű — tisztek által kormányzott — 
szomszéd nagyúri tiszta-birtoku helység tenyészt. Elkeli 
osztatni a’ föld’ kerekségének annyi részre , a’ hány 
családatya létezik annak színén. Ez volna a’ tökéletesb 
igazság — ez a’ minta, mellvhez mennél közelebb jár 
valamelly status, annál tökéletesb szerkezetű az. — így 
értek én egyet 0 ’ Connellel a’ választási szavazatok
nak minden ház’ esaládatyáira elosztása’ tekintetében is , 
igy nem lehetvén fél millió pénzmennyiséggel a’ szava
zatok’ többségét mcgvásáro’ni. Votumot adok én birtok- 
talannak is, csak legyén becsületes, és savanyu borral meg 
nem vesztegethető. Azonban — míg mi máskép nem ne
veltetünk, mi hiba az , hogy a’ szegény (hazáját leiké
ből szerető} nemes ember ragaszkodik néhány lépésnyi 
földbirtokához , ’s .szilvafájához , vagy más szókkal, nem 
gúnyosan ejtve: — azon igaz életmódhoz , melly egyet
lent apjától látott, és tanult? llát hiba az , hogy a 'sza
bó’, vagy tímár’fia, apja’ mesterségéhez rendszerint in
kább szít, mint másikéhoz? „quo semel imbuta recens 
servabit odorem tesla diu “ — ide is illik az lloráczból.
— Hát ha még a’ földművelés’ mesterségének, mások 
felett véghetetlenül nemesb ’s szabadlelkíibb teremtő 
oldalát veszszük. Valóban nemes lélek e’hez iegillóbben 
vonzódhatik, más mesterségek , annál inkább a’ nagyon 
javasolt kereskedés fölött is. És midőn látjuk, hogy 
most a’ nemzetnek minden osztálya ’s ereje gyengül, 
(lehet hogy távolabb okok miatt is} és szegényül napon
kint , melly sorvadozásából azt semmi divatozó újabb ’s 
gyengébb eszmék ki nem segítik ; valamint az erkölcs 
is a’ szép felvilágosodás és civilisatio melleit satnyúl ’s 
aljasodik : ekkor egy rövidnek hirlelt országgyűlés’ gond
jait , inkább feljebb rendelt eszmékkel — az egész ha
za’ megmentését felfogókkal— leend szükséges elfog
lalni. — A’ testi 's lelki ember a' hazában aljasul , si- 
lányodik— ide ’s tova nincs lelkűiét, megfogyaikozott az 
erő, a’ népszerút-áruló hiúság azokat naponkinl gyéreb
bekké tevén. — Mind azok’ orvoslását (mértén a' felü
letes palliativ cuiáknak baiá'ja nem vagyok) egyedül

a’ nevelésnek, az egészre kiható üdvös rendszeré
től várhatni; — addig is, míg e’ nagy terv sike
rülést nyerend , én a’ gróffal olly műegyetemi nemzeti 
intézet’ felállitatását óhajtanám, mellyben a’ tehetetlen 
osztály ingyen , és a1 tehetősbek’ bővebb adakozásiból 
vehetné az oktatást. — Utoljára örömesíehh látnám, 
ha egy öszszetett szó helyett ezen népnevelés* nagy 
képzetiről tudományos utón egy tömött ’s alkalmazható 
munkát látnék a’ haza’ kezében vizsgí'at végett 
keringeni. — Ez , — egyedül ez gyógyíthalja-meg 
annak olly sok vérző sebeit; mihez kegyes fejdel- 
münk is — kinek csak erős test és lélek lehet szilárd 
ótalma — a’ maga kegyelmes jóváhagyását és segéd
eszközlését bizonyosan hozzácsatolandja.

Mándy Pel er.
Észrevételeik a  Xfinisnssen' Kérdésére.

Azon köztiszteletben álló férfiú , ki hazánk' köz ta
nácskozásit nemcsak számtalan lelkes , és józan haladás’ 
szellemében javaslóit inditványival , gazdagitá , — hanem 
azok’ létesítésében is fáradhallan munkássággal vevő 
részt, nemzeti hálára szerze jogot magának legkö
zelebb, mint az országgyűlési utasítások’készítésére meg
bízott küldöttség’ egyik tagja, több igen jeles indítványt 
hoza Pest megyében szőnyegre; — egyike azonban
javaslatinak a’ megyei közönség előtt nemcsak elesett, 
de még néinelly körökben keserű kifakadásokra is szol
gáltatott alkalmat, — mint ez iránt a’ tisztelt Gróf úr a’ 
Társalkodó’ 45dik számában nem annyira panaszkodik , 
mint önbecse’érzetében nyilatkozik. — Az érdeklett in
dítvány abbul á ll: hogy a’ nemesség bizonyos mennyisé
gű ingatlan birtokot többé osztály által, — osztály által 
mondom; mert más utón , teszem bírói foglalás által, csak 
még is eldaraboltathatnék — kisebbre ne darabolha son ,
— m ert, úgymond , ez utón lehetne csak ellenálLni azon 
elaljasodásnak < melly a' nemzet’ törvényhozásban befo
lyással bii'ó részét, 's ez által az egész nemzetet fenye
geti.

Igaz , hogy a' nemzet' azon részének, melly tör
vényt hoz, már annálfogva is, hogy törvén)t hoz, — 
mert ez által nemcsak használhat, de árthat magának szint
úgy , mint többi polgártársinak, — legfüggetlenebbnek 
kellene lenni; — hogy szegénység rendszerint egészen 
leveri ’s törpévé zsugorítja a’ közönséges lelkeket , a’ 
fölemelkedetteket pedig legalább is bágyasztja, ’s u' 
különben sólyom-repiilésüuek is nehéz terhet akaszt szái- 
nyaira, ’s hogy végre igy a’törvényhozásban kívánt füg
getlenséget csorbítja. — Igaz továbbá az is , hogy 
ezen nyavalyában keservesen siiylik nemzetünk; hogy 
betegségünk naprul napra veszélyes!) symp'omákka! áll 
elő. — E ’ betegség’ okának kimutatása már ma
gában érdem , ’s a' Gról’ éber lelkének , hazaszerető 
bűz jóságának ’s feleinelkedettség'ének újabb tanúbizony
sága. — Nem kétlem én ezen előre bocsátott igazságokat , 
’s abban , hogy mint mondáin politikai betegségünk’ fő- 
oka a* nemzet’ alkotványos részének elszegényüJése, a' 
Gróffal tökéletesen egyetértek , ’s nemcsak én , hanem 
talán még azon ablakom kidobásokkal fenyegetők is az 
első szóra örömest hiszik, hogy a’szegénység nagy baj,
— de mi lenne a'betegség’ gyógyítására legczélszerűbb 
orvosság, itt már a’ Gróffal egyet nem érthetek, vala
mint ezen hősökkel sem, mert ablakon-kidobás bizonyo
san nem sikeres orvosszer— de véleményem szeriül a’ 
Gróf javaslata sem.— Hogy a' vagyonossá# ovoszer az 
aljasodás ellen, ’s eszköz minden szépnek 's jónak ki- 
fejlésére ; hogy a‘ vagyonos embernek több érdeke vau 
alkotmányt pártolni, melly vagyonát is védi: ezek tagad-
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hatlnn igazságok; — de hogy épen bizonyos mennyiségű 
ingatlan nemesi birtok’ eloszthatlansnga adhat é olly va- 
gyonosságot, melly az aljasodástól megmentsen ? ez az, 
mit a' Gróf űr e’ tárgyú értekezésében bizonyitatlan lia- 
gyoít. — Ugyan is a’ Gróf eszméje azon látszik sarkal
ni, miszerint az 50 holddal biró annyival bir , hogy ó abból 
becsületesen megélhetvén, el nem aljasodik, ha abban 
osztozni mással nem kénytelen, többi testvére pedig (ud
vari , hogy semmivel bírva nincs mire fámaszkodniok, 
törekedni fognak azon, hogy magokat kiképezvén mun- 
kassagjok után élhessenek. — Már az magában is nagy 
kérdés : hogy , — főkép ha a’minimum , mi a’ Grófnak a’ 
ezél-elérésre mindegynek látszik , egy holdban állapitlat- 
ne'k meg, — még eddig fel nem talált ipar-ág’ segélye 
nélkül megélhetne é a’minimum’ birtokosa minden osz
tály nélkül is ?; de teszem, hogy a’ Küldöttség által ja
vaslóit oO hold annyi vag’yonosságot ad , mennyi a’ vég- 
veszelylyel fenyegető sülyedestőli megmentésre elég — 
kérdem: fog é azért azon idősb testvér, ki 4 fiatalabb 
testvérét becs-áron (természetesen kölcsön vett pénzből, 
mert 50 holdnál egyebet nem öröklöttek) kielégíti, olly 
vagyonossággal bírni, melly ót az aljasodástól megója ?
— és ezt kérem, hogy a’ tisztelt Grófur által felhozott 
,,kétszer kettő négy“ szabályain , azaz számokon alapuló 
igazságokat állíthassunk, felszámolás’ tárgyává tétetni. — 
Ugyanis ha a' Gróf’ minimuma 50 hold, ’s egy hold ICO 
v.ftol ér , — úgy az aljasodástól megmentő vagyonosság- 
hoz 5000 fra rugó érték kívántatik; — de ha az egyik 
testver kénytelen 4000 ftnyi adósságot csinálni, hogy 
5000 ftnyi értékhez juthasson : annak vagyonossága 
csak 1000 ftra =  10 hold becsülhető, melly máraz aí- 
jasodastoli megóvásra többé nem elég-; — ’s igy azon 
testver 50 holdjával együtt igazságos becsű mellett is 
(hat ha még a’ becsű-árba valami hibácska talál be
csúszni ?) — csak szintúgy elaljasodhatik , mint ha va- 
lóságosan megosztozván a’ rá eső 10 hold természetben 
vágatott volna ki számára; sót mostani pénzrendsze
rünk mellett tálán meg könnyebben. — Kérdem továbbá: 
a' pénzzel kielégített testvérek vájjon nyernek é valamit 
az által, ha tudják, hogy nekik nincs többé 10 hold in
gatlan birtokuk; hanem éjien 10 holdat érő 1000 fljok ? 
hiszen ha az önkiképezésre ’s munkásságra , mit az olly 
szép tapasztalásokkal felruházott, ’s valóban sok oldaliul 
kikejiezett igen munkás Gróf bizonyosan maga sem hisz ,
— mert az egészen semmivel biró nemességnek liz hu
szad része bizonyosan még süllyedettebb ’s aljasultabb 
állapotban van a' kérdésben forgónál; de ha mondom , az 
önkiképezésre ’s munkásságra okvetlenül megkivántaínék 
is azon szerenesétlen helyezet, hogy az embernek neje 
sem legyen, vagy legalább higye, 1 ogy sen mije
sincs: akkor sem jutnánk a’ kérdéses indítvány által ezé- 
lunkhoz , mert ezen kielégített testvéreknek ha volna is 
1C00 ftjok , azaz 10 holddal felérő vagyonuk, ‘s tudnák is , 
hogy van annyijok — ’s igy olly bizonyos, mint kétszer 
kettő négy, hogy ezen mód a’ birtokban maradottat éjien 
úgy nem menti meg az aljasodástól , mint a’ kielégítői
teket.

Ezeknél fogva ne csudálkozzék a’ Gróf, hogy, mi
ntáin ezen csak tömérdek áldozattal valósítható indít
ványának sükeretlensége első tekintetre is olly nyíltan 
áll, sokan egyéb czélokat sejtének alatta rejtezni. Meg
vallom, hogy ha a’Gróf kiadott értekezésében olly erősen 
nem szabadkozik tőle , magam is , szavazási rendelke
zések’ előre készített alajiját gyanítottam volna alatta , — 
'* igy ki tudja, ha a’ Grófnak az most nem ezéija is , 
nem vezetné é ezen javaslat egykor nemzetünket oda , 
hogy »' sok mindenféle resíauratioi eszköz gy tnánti hasz

Halasnak’ meggátlására a' szavazatokat e’ javaslathoz ké
pest rendezzek el? mitol munieipalis rendszerünk’ me°‘— 
óvásáért mentsen isten ! Annyival inkább menthető vala 
Pedig e’ gyanú, mivel a’ Gróf maga is , a’ nemesség
nek úgy szólván minden személyes jogát, közöttük a’ 
szavazásit is , mint nem jogokat, ’s nevetségeseket szá
mítja elő ei tekezeseben. Az ugyan , bogy semmitől
sem fizet, nem jog , de hogy valamitől sem fizet, az már 
jog, még pedig ugyan csak jog. — Sőt talán kelietinél 
is több jog, hogy olly országban, hol eriminalis tör
vények , vagy legalább tettekre alkalmazott határozott bün
tetések törvényekben világosan megszabva nincsenek , ’s 
igy kisebb nagyobb mértékben a’ valódi, vagy annak 
vélt bűnös mindig a’ bíróság’ véleményének és individuális 
érzékenységének,— hogy ne mond jam önkényének — van 
kitéve; — bizony ollyan országban az is jo g , hogy az 
embert nembotozzák, ’s hogy elitélés előtt be sem zár
ják. A’szavazásjog pedig, minélfogvást akár A-ra, akár 
B-re — haragosan vagy nem haragosan,a’ mint nekitet
szik — kiálthat, ’s hogy az által ő magának nemcsak 
követet és bírót, hanem még politicos tisztviselőt is vá
laszthat : ez az egész Európában létező népjogok közt a’ 
legszebbik. — Mi csuda tehát, ha ezen jogait — talán 
egyetleneket az életben — a’ birtoktalan nemességszint- 
olly féltékenyen őrzi, mint az indítványban érdeklett kis 
birtoknak ? mert ezek’ szavazási jogának vesztése kétség
telenül maga után húzná amazokéilis— mitől ugyan most 
már nem tartok, mert a’ Grófnak nyilatkozatára mint becsü
letes embernek tökéletesen elhiszem — hogy a’ Gróf a’ 
szavazásjogot kevesbekre szorítani nem kívánja; de , hogy 
idővel a’ Gróf’ akarat ján kívül is nem vezetne é oda in
dítványa : ez előttem kérdés marad , ’s az t, hogy a’ Gróf 
majd akkor megtudná a’ szavazatok’ megszorításától óni 
nemzetünket, épen nem hiszem. Keserű igazság azonban, 
hogy mindezen jog gyakorlatban nem úgy áll, mint ta
lán állhatna ’s állani kellene ; de azért nem szűnnek meg 
azok jogok, még pedig idővel szerenosésb helyzetben , 
’s műveltségűnk’ magasabb polezán állva helyesen is hasz
nálandó jogok lenni. — Mindezek’ hibája nem a’ íheoriáit 
alapult jogokban gyökerezik, hanem valóságosan aljaso- 
dásunkban kell keresni azt,  ’s azért ezt én is életbe 
vágó kérdésnek, sót talán első kérdésnek tartom , hogy 
mikép lehetne ennek idején még elibe kerülnünk ? de 
csak ezt , és nem a' minimum’ kérdését, mert ez bizo
nyosan sohasem elég erős szer azon vész-árasztó féreg’ 
elölésére, melly e’ gyönyörű nővén)’ gyökerén száza- 
dok óta emésztve rágódik, — ’s oszlop legyen emelve 
azon hazafinak, ki ennek gátlására sikeresen lépend föl.

Igaz lehet az is , hogy némellyek azért nem pár
tolják ezen indítványt, mert az a Gróftól jő, ’s ezt he
lyesleni nem lehet; de ez mindig igy voll , ’s igy lesz 
a’ világon ; üldözetleu reformátor mai pedig nemelly 
tekintetben minden indítvány reformatio solia sem volt 
’s nem is lesz ; ellenben bajos a’ nagy többségre illves-
mit fogni._ Igaz végre az is, ’s úgy gondolom , kétségbe
sem vétetett még soha : hogy a’ Gr. a’ maga függetlenségét 
minden idegen befolyástól — hatalomtól úgy, mint népsze^ 
rűség-vágytól — mind eddig hiven őrzötte 's ótía ’s hogy 
azt ezután is teendi; — ’s igaz, hogy nem a* szerint cse^ 
fekszik, mint szeretnék vagy kívánnák , hanem mint ma
ga tartja jónak , ’s ez becsületes emberhez szinte úgy, 
mint kifejlett értelemhez illő lelkűiét , ’s úgy gondolom, 
ennek ellenkezőjét még azon fenyegetőző fráterek sem ve
szik kérdésbe ; — bizonyosan azok «s mindent inkább 
o-yanitnak a’ Grófról, mint azt, hogy más vtleménj et mondta 
ki; -  de sajnos az, hogy a’ Gróf nem hiszi ugyan azt 
azokról, kik ellenkező véleményben vapn.-.k, s’ igazság,
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ma£as szempont, nemzeti életkérdés és ok alatt elfogult
ságot, részletes akadályt, mellékes tekintetet’s indulatot 
sejt lappangni másoknál— ’s miért? annak értekezésé
ben egyéb okát nem adta, mint az t, bogy indítványa nem 
pártoltatott. De azért én is felkiáltok a’ Gróffal, hogy: 
éljen a’ szólásszabadság , ’s hozzon szőnyegre még szám
talan javaslatot e’ tárgyban, mig valainellyik czélszerü 
lesz. — Én részemről ugyancsak a’ Gróf által javaslóit 
műegyetemi intézettül ezen tekintetre is többet várnék, 
mint a’ minimum’ meghatározásától- — Irám Csabán jul. 
3án 1839. Csubuy.

gyors életrajzíró*
(Forrás: A d l e  r.)

Bizonyos fórendü asszony felszólítá egykor R o s- 
t o p t c h i n  grófot: Írná-le ön-élettörténeteit. Másnap
a’ gróf egy kis papirostekercscsel jőve hozzá. „Mi van 
Ön’ kezében“? kérdé a’ hölgy. „Teljesítőm Ön’ paran
csát— felelt a’ gróf— ’s kiadóm életrajzomat ; ihol van.“ 
A’ hölgy nem kevéssé álmélkodott a’ kiadás’ gyorsasá
gán , de még kevésbbé várta az életrajz’ következő tar
talmát :

KLKT-TÖRTKXKTKM ; LKIRÁM TÍZ PF.RCZ ALATT.
A’ s z a k a s z o k ’ á t t e k i n t é s e :  1) Születésem.

2) Neveltetésem. 3) Szenvedésim. 4) Nélkülezésim. 5) 
Nevezetes korszakok. 6) Charakterem' vonási. 7) Nyomos 
eltökélés. 8) Mi valék ’s mi lehettem volna. 9) Nagy
szerű életelvek. 10) ízlésem. 11) Idegenségem. 12) 
Életem’ taglalata. 13) Ajánló szózat a’ közönséghez.— 
1. s z a k a s z :  s z ü l e t é s e m .  Én 1765d. évben mart. 
12kén pillantám-meg először a’ napvilágot. Engem ölbe 
vettek, megmértek ’s megkereszteltek. Én születtem, a’ 
nélkül hogy tudnám, miért; ’s szüléim hálát adónak is
tennek, a’ nélkül hogy tudnák , miért.— 2. s z a k a s z :  
N e v e l t e t é s e m .  Nekem sokféle isméretlen dolgot ’s 
különféle nyelvet kelle tanulnom. Szemtelenség ’s vak
merő fillentések sokszor , b ö l e s ‘ nevére méltatlak. Fe
jem egy nagy, összehánytvetett rendetlen könyvtár leve, 
mellynek én őrzőm kulcsát. — 3. s z a k . :  S z e n v e 
d é s  i m. Engem gyötrének a’ tanítók, kínzónak a’ sza
bók , kik szűkre varrták ruháimat, kínzónak a’ nőszemé
lyek, a’ nagyravágyás , önszeretet,’s haszontalan szem
rehányások. 4. s z a k . :  N é 1 k ü 1 e z é s i m. Az emberi 
nem’ három nagy életgyönyörét keile nélkülözném : a’ 
lopást, falánkságot és kevélységet. — 5. s z a k . :  N e 
v e z e t e s  k o r s z a k o k .  Ilarminez éves koromban fel
hagytam a’ tánczczal; negyvenéves koromban megszűn
tem a’ szépnemnek ’s ötvenedik évemben a’ közvélemény
nek tetszeni; hatvanadik évemben megszűntem gondol
kozni , ’s valódi bölcs v. is önző levők , minek egyazon 
értelme van. — (>. s z a k .: C h a r a k t e r e  m’ v o n á s a  i. 
Én makacs és konokfejü valék mint az öszvér ; akara
tos mint tetszvágyas asszony ; vidor mint gyermek , lom
ha és rest mint a’ medve , munkás mint Bonaparte; szó
val: minden valék, a’ mi csak akartam lenni.— 7. s z.: 
N y o m o s  e l t ö k é l é s .  Mivel soha sem lehettem arcz- 
vonalmim’ urává, tehát nyelvem’ fékét megeresztém, ’s 
szokásommá vált — fenszóval gondolkozni. Ez nekem 
némi életgyönyört de annál több ellenséget szerzett. 8. 
s z a k . .  M i v a l é k  ’s mi l e h e t t e m  vol na.  Keb- 
1 e m mindig nyitva állt a’ barátság- ’s bizodalomnak, ’s 
belőlem talán tökéletes jó ember válhaték, ha t. i. 
az aranykorban születtem volna. — 9. s z a k . :  Na  g y-  
s z e r ű  é l e t e l v e k .  Én soha sem házasodtam , ’s nem 
bocsátkoztam asszonyi mendemondákba. Én nem ajánlot
tam senkinek szakácsot v. orvost: ennélfogvást nem tö
rekedtem soha senkinek élete után.— 10. s z a k . :  í z 
l é s e m .  Én kedvelem a’ kis társaságokat és sétamulat

ságokat. Önkénytelen tisztelője valék a’ napnak; sokszor 
bús levék, ha lenyugodni láttam. A’ színek közt ked
veiéin a’ kéket, az étkek közt a’ marhahúst retekkel; az 
italok közt a’ tiszta vizet, a’ férfiak ’s asszonyoknál a’ 
nyílt ’s kifejezésteljes arczokat. — 11. s z a k a s z . :  
E l l e n s z e n v e m .  Én mindig idegenkedtem a’ buta és 
gálád emberektől, valamint olly asszonyoktól is , kiknek 
erényük képmutatás; a’ szinkedést ’s affectatiót Jelkemból 
gyűlöltem; szánakozám a’ föstett-arczu férfiak ’s asszo
nyokon; utáltam a’ patkányokat ’s szeszes italokat, a’ 
metaphysikát és hashajtó-gyökért; irtóztam a’ törvény
székektől ’s dühös állatoktól. — 12. s za k . :  É l e t e m ’ 
t a g l a l a t a .  Én halálomat félelem ’s nyugtalanság nél
kül várom. Életem rósz melodrama volt, mellyben én a’ 
hősök , zsarnokok’, szerelemlovagok’ ’s nemes atyák’ sze
repét játszottam , de soha sem a’ szolgákét. — A j á n l ó  
s z ó z a t  a’ k ö z ö n s é g h e z .  Közönség! te czivóuó 
orgánuma a’ szenvedélyeknek, raelly az embert majd 
égbe emeled, majd sárba tiprod; melly dicsőíts/.’s rágal- 
galinazasz , a’ nélkül hogy tudnád miért; te képmása a’ 
vészharangnak, te tenmagadnak viszhangja ; kivonata a’ 
legfinomabb mérgeknek’s legédesb illatoknak; te ördög’ 
képviselője , te keresztyén irgalmasságba burkolt fúria ; 
közönség! ki iránt mint ifjú félelemmel, mint férfiú tisz
telettel viseltetém , kit éltesb koromban megvetettem , ne
ked ajánlom ezen emlékiratimat. Szeretetgazdag közön
ség ! végre túlestem hatalmad’ körén; mert én holt va
gyok, ennélfogvást siket is, vak is, néma is. Élvezd 
ezen hasznaidat a’ te ’s az emberi nemzet’nyugalmára!—-
Msokratesz’ intése fíentonikoszhoz, Iffip- 

ponikosz' fiához. (Folytatás.)
A’ találkozókkal nyájasan beszélj , ne kevélyen, 

mert a’ kevélyek’ gőgjét a’ szolgák is bajjal tűrhetik ; 
míg a’ nyájas emberek erkölcsei mindenkinek kedvesek. 
Nyájas leszesz pedig, ha sem czivódásra hajlandó, sem 
komor, sem minden csekélységért zsémbes nem Tészesa, 
sem azok’ haragjának, kik veled találkoznak, nem sze
gülsz szigorúan ellen, még akkor sem, ha tán minden 
jog nélkül haragusznak; hanem ha engedsz, midőn fel
bőszültek ’s őket a’ harag’ lecsilapodtával megdorgálod; 
ha sem komorságot nem mutatsz a’ nevetségesben , sem 
a’ komorságban a’ nevetségesnek nem örülsz; haa’ jótevó- 
séget nem gyakorlód háladatJan elmével, mi vétke a’ nép- 
tömegnek, ki teljesíti ugyan , mellyek kedvesek lehetnek, 
de nem szolgál kedvezöleg a’ barátoknak; ha sem fed- 
deni nem vágyói, mert alkalmatlan , sem feuvíteni, mert 
ez a’ haragot könnyen felingerlL — Tuubuer Jí.

Pótléktár.
(A’ r o s s z u l  s i k e r ü l t  m e n n y d ö r g ő  s.) Az 

edinburghi nagyszínház’ gépelyniestere nemrég lökele- 
tesbilni akará a’ mennydörgést. Ő harmincz , 24 fontos 
álgyugolyót hordott össze ’s azokat egy targonczaba 
fektető, mellynek egy kívülről vasszegekkel körülvert 
álgyutalpas kereke volt; e’ targonczát egy izmos szín
házi szolgának keile kárpit mögött a’ deszkázaton ide 
’s tova tolni. „Lear király“ ismeretes szomorú játék ada
ték , ’s a’ mennydörgés eleinte igen jó hatású volt; ámde 
azon pillanatban, midőn Lear az ég’haragjával daczol, az 
uj Jupiter tonans a’ targonczát felfordita; a’ golyók  ̂a’ 
kárpit’ nyiladékán a’ színpadra gördültek , ’s szegény 
Learnek köztük ideoda kelle ugrándozni, mikép szemfény
vesztőnek a’ tojások közt. Végre a’ golyók az orches- 
trumba is eljutáuak ’s most a’ hangászokat is megszálló 
a’ szökdözés’ kórsága. A’ földszinti nézőket ezen uj égi 
háborúi rendszer annyira mulattató, hogy a’ hangos ne
vetésben egészen megfelejtkezeít Learről. (A-r.)

Szerkeszti Heliueezy. Nyomtatja Trattncr-Itárolyi úri utcza 612.
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Ä  tí I t  e m  é  n  y  e k.
DAL.

Szegény vagyok , de birtokot 
Nem váltanék a’ föld’

’S a’ tenger’ ritkaságiért 
E’ birtok — egy kis h ö l g y .

Kicsiny, mikép tavaszvirány, 
Melly napnak úgy örül,

’S körülte nap’ sugántól 
Dús illat-ár terül.

Hiú szépség nem fél halált 
E’ hölgynek ajkain ;

De minden szikra értem él 
Láng keble’ titkain.

KÖNY.
Három sors az , mi megtanít 

Hullatni könnyeket ;
E l s ő :  ha döntve a’ remény, 

Melly minket éltetett.

Ekkor szivünknek mélyiben 
Dereng nagy fájdalom,

E' fájdalom ha könyt fakaszt, 
Sújtó, mint vészhalom.

M á s i k :  ha a’ meleg kebel 
Örömre olvadoz; 

í  dvet nyújt ez mindenkinek 
Kellem vigalmihoz.

A’ h a r m a d i k :  ha hála kél 
Az ember’ keblibül ,

Ekkor derű a’ homlokon,
’S a’ köny szemöldön ül;

E’ köny a’ tiszta hálaköny.
Mi szent és túl emel 

Ez élet’ földi partjain 
Keblünk’ hevültivel.

I l l o s v a y  Ru d o l f .

<Janko vielt Miklós' a já n d ék a  a  pesti 
r e f .  egyháznak.

P e s t ,  jul. 12kén. Vadasi Jankovich Miklós ur tek. 
Pest es több megye’ tbirája ma nyujlá a’ pesti ref. egy
háznak át azon díszes templomi ajándékot, mellyet még 
1832ben a’ nemzeti muzeum’ számára (1832|tó : 37 törv. 
czikk szerint) átadott ritkaságok’ gyűjteménye közül sa
ját rendelkezésére világos kikötéssel fentartott. Áll ez 
a’ régiség’ remekműveit kitüntető, összesen 5 fontot 10‘Ja 
latot nyomo, kivert, vagy is ponczolt munkájú két ezüst 
edényből. Egyik egy magas, szép idomzatu ’s levehető 
födelű kehely, kívül belül aranyzatos; másik egy ke- 
reszteleshez használandó nagy tá l, mellyen a’ kiemelt 
különféle alakok ’s ábráztatok tarkán aranyoztatvák, ’s 
belső álján a’ Mózes 1. könyve 24d. részében leirt tör
ténet ’s jelesül a’ 11, 17 és 18 vers’jelenetei művészileg 
elotüntetvék; midőn t. i. ,,Ábrahám hű szolgája Eliezer 
a’ városon kívül, mellyben N’ákhor lakik, egy kútfőnél a’ 
tevéket megnyugtatván a’ forrástól feljövő Rebekától vi
zet k é r, ki neki innia ad , ’s tevéinek is vizet merít.“ 
’s a t. A’ nagylelkű ajándékozó, következő emlékiratot 
vesetett ez e'dény’ szélire. „Ezen diszkel} hét és tálat tem
plomi használatra a’ pesti ref. vallás’ gyülekezete ma
gyar híveinek, hajdankori emlékek’ gyűjteményéből örök 
emlékezetül a. a. a. V. Jankovich Miklós MDCCCXXXII.“ 
borro hálaérzettel vévé a’ középponti ref. eg’yház e’min
den tekintetben igen becses ajándékot, ’s azt küldöttség 
által köszönte meg, mostani lielyetles-pap Saary Gátbor 
ur’ következő szónoklata mellett: tek. Táblabiró ur ! Elfo- 
gódott ’s elérzékenyült szívvel jövünk Kegyedhez nagy
lelkűségéért , mellyet egyházunk iránt már két Ízben mu
tatott , hódolatunkat lenni ’s hálaérzetünket kibuzogni. Rám 
bizatott e" kedves , de nehéz kötelesség ; nehéz , mert sza
vakat nem találok, mik azt, mit én ’s e’ tek. küldöttség 
érzünk, illőleg kifejezhessék; nem találok, mert vala
mint a’ keserves bánatnak könnyei: úgy a’ határtalan öröm 
’s hálaérzetnek szavai nincsenek. Dicsérnem kellene ke
resztyéni tettét, ’s krisztusi részrehajlatlan szeretetét, 
mit előbb iskolánk’ gyarapítására adott kegyes alapítvá
nyával, ’s most oltárunkra nyújtott áldozatával kitüntetett. 
Dicsérnem kellene mondom, de tartok tőle, hogy talán

ezzel Kegyed’szerén ységé’s annak tiszta öntudata, mit
te tt, mit szent es szép czelokra áldozott, megsértetnék, 
’s híz el kedés’ bűne lenne tán az , mi bennünk a’ forró há
la-érzete. Szótlanul mégsem hagyhatjuk azt, mit érzünk, 
’s érzésünk’kifejezése keblünk’ e’ tiszta kivánata: vala
hányszor az ajándék keresztelő-edény mellett egy kis
ded’ életéért’s boldog jövendőjéért istennek könyörgünk, 
legyen könyörgésünkbe értve Kegyed’mélyen tisztelt sze
mélye , ’s boldog jövendője is ; — a’ szentségi pohárba 
töltött bornak pedig minden csöpje, melly a’ keresztyén 
szeretet’ ábráz olására ’s fentartásaért osztatik, legyen 
Kegyed’keresztyén szeretetének is hatalmas hirdetője. 
Virágoztassa isten családja’legkisebb sarjadékát, annak 
szerencséjét ’s boldogságát; tartsa fen sok időkig a’haza’ 
’s egyház’ díszére, örömére ’s dicsekvésére ; hogy a’ 
magyarhonnak a’ Jankovich családra nézve örömkönnyei 
mindenkor legyenek. Különösen a’ tek. úrnak közjóért, 
kegyes alapításokért, egyházi áldozatokért buzgó éltét 
még hosszú időkre terjeszsze : ez szivünknek egyszerű 
ugyan de tiszta és lelkünk’ őszinte óhajtása.“ Tek. tudós 
Jankovich urnák , közjóért, kegyes alapításokért, egy
házi áldozatokért buzgó szivét ’s nemes tetteit ismeri a’ 
pesti ref. egyházon kívül több más keresztyén egyházi 
is valláskülönbség nélkül ’s hálával emlegeti; az ő szi
vében valódi nemzetiség ’s krisztusi szeretet’ szent tüze 
ég; egész hazában ismért érdemei koszorúja zöldeljen 
örökké! —

P é le k i s m é r e t  é s  t a p i n t a t  a ’ P o l i t i 
k á b a n .

A’ Politika’ legmagasb fejadása : kiegyenlitni az el
me ’s valóság köztti ellenkezést. Lehetlen el nem ismer
ni az elme’törvényét, — épen azért mert elménk’ törvénye 
az; mert már az elmének fogalmában létezik törvény
adási joga; — ’s a’ valóság’ (Wirklichkeit) törvényét, 
mert az akaratunknál is erősb. De mind a’ két törvény 
felforgatja egymást. Ila minden létezőnek azért, mert 
most á ll, joga volna folyvást állnia; ha minden birtok elég
séges alaptörvény volna, úgy észnélküliség’ állapotjaba 
esnénk. Ha az elme’ minden kivánata, ’s a’ természet- 
törvény’ minden parancsa teljesülne, úgy minden birtok, 
minden most fenálló szétbomlanék; mert a’ valóság ’s 
elme köztti ellenkezés olly nagy, hogy, ha egy pillana
tig* a’ valóság tökéletesen az elme’ törvényének lenne 
alávettetve, attól még is a’legközelebb perezben ismét 
elszakadna.

Ezen ellenkezés magában feloldhatlan , mert az el
me’ ’s a’ fenálló’ igényének (Anspruch) nincs magasb 
köz-elve , mellyből mindkettőnek határzott körzete egy
más által kimutathatnék. Szabályokat idézni kétségkí
vül lehet, nevezetesen: hogy az , a’ minek lenni ke l i ,  
fogalma szerint csak a’ nemlehetonek engedhet: követ
kezőleg az elme’ törvényének addig erősnek kell lenni, 
míg létesítése (Geltendmachung) nem lehetetlen. De az 
illy szabályok hibázhatlan vezérfonalat nem nyújtanak , 
mennyiben t. i., mint itt, a’ létesíthető ’s nemlétesítheto 
fölött kétségek maradnak főn. — Ez egyike azon viszo
nyoknak , mellyeket oktalanoknak nevezhetnék , mert ben
nük ellenkezés van, mit feloldani semmiféle alkalmazás
ban biztos, ’s minden kérdésre hibátlan rendszaba yt 
nyújtó elv által nem lehet. II y viszonyok az embernek 
épen legmagasb köreiben léteznek, ’s azeit, mert oí 
az elme ki nem elégítő. Határozott szabály he!} e e un-
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kény lép, mini tulajdonkép a' kötelességek’ minden ösz- 
ezeütközésiben, mert minden kötelessé«' el nem utasít
ható kívánságot foglal magában , ’s kötelességek’ rang- 
rendét húzni nem lehet.

Éles demonstration ’s határzott rendszabás’birodalmán 
tú l, az önkény’ országában, a’ jóra ’s helyesre, — 
pedig tulajdonkép ezek azok , mikre törekszünk,— csak 
lélekisinéret ’s tapintat vezethetnek. Tapintat a z , mi ott 
a’ helyest megtalálni tanít, pedig ez az , mi a’ rendsza
bás’ helyét kitölti; hol szükségeslét’ szigorúságával al
kalmazandó törvényünk nincs. A’ tapintat’ kiművelésének 
mindenütt ugyanazon egy módja van: állítsuk tisztába a’ 
viszonyokat. A’ másik az akarat, a’ gondolkozásmód. Mert 
ebben nemcsak határzat van: a’ jót tenni; de az ut 
i s , meglelni azt. A’ tapintat a’ legfinomabb figyelem 
szüleménye: minden kívánatnak megadni igazát. Minden 
ügyben, hol kölcsönös igény’ ’s kölcsönös állítás’ muto
gatása elmarad, ’s ennek helyébe tapintatnak kelljőni, 
megegyezés csak úgy lehető: ha vigyáz magára min
den rész , nehogy igen is sokat kívánjon , ’s elveiből ne 
engedjen igenis keveset. A’ nemesb lélek’elve tulmegyen 
azon , oda, hogy mindenki inkább többet enged más
nak, mint igen is keveset, ’s többet ad , mint mennyit 
a’ másik kívánhat. Ez legfőbb törvénye minden társasági 
viszonynak, ’s ennek megadása, egyedül a’lélekisméref, 
minmagunk’ mindigi kérdezésével: nem megyünk-e túl 
kivánatink’ ’s állításainkban? Az illy gon lolkozásmódnak 
hijánya nemcsak politikánknak , de átaljában korunknak 
is romlása, ’s nemcsak a’ mi korunknak , de minden idő
nek. ’S ez nemcsak a’ politikai cselekvésmódrul igaz , 
de a’ tudományról is. Mert tapintat az ellentétekkeli bá
násban, a’ kölcsönös igények’ elismerésével, egyetlen 
n t , igazságra a’ Politikában. Nagyobb részint a’ po
litikai irók azért nem érthetik egymást, pro , et contra 
bármennyit Írnak is, azért nem végezhetnek együtt, egye
sülve vagy czáfolva , mert mindenik csak egyoldalú pos- 
tulatumokat követve , az ellenfél’ megharczolhatlan igaz
ságának pontját eltéveszti. Épen így a’ tényleges politiká
ban is : ’s azért kel jó ’s állandó , csak azon politika’ 
földén, melly a’ tapintatot magáévá tévé, ’s idegen igé
nyek’ elismerésében gyakorlott nézést, ’s azon gondol
kozásmódot, melly becsüli mások’igazát ’s igényeit, leg
inkább a’ jog’, vagy legalább azon szükség’ érzetéből 
elismerni a’ mások’ igényeit, ’s a’ status-viszonyok’ki
művelésére azért nem alkalmas vak és vad pártküzdés’ 
kora , mellyben mindenki egyoldalú czélt ’s szempontot 
követ; forradalom azért nem lehetend könnyen legköze
lebb lépés a’ szabadságra , habár az is , távol kezdeté
ben. A’ história’ ismerői ítéljenek , milly fontos pont p.o az 
angol status’ ’s nép'politikai szellemének kifejlésére nézve: 
a’ legközelebb kor a’ korona’ visszaállítása után 16(10 , 
midőn a’ semmi önkörzést nem ismerő pártküzdés’ siker
nélkülisége tapasztaltaték, ’s azon szükség, hogy minden 
párt maga húzzon köröket czélainak, érzetni tamtá 
magát. II. Jakab megbukott, mert erre a’ tapasztalás nem 
tanitá meg; Francziaország talán most lassankint nye- 
rendi azt m eg, mit a’ forradalom nem adhatott, ha Na
poleon nem volt volna is.

Ezeket elmondván, távol vagyok osztozni azon véle
ményben , hogy a’ Politika egyedül csak okosság’ művé
szete , mellyben a’ gondulkozásmódnak (Gesinuung) sem
mi része nincs; — vagy tán épen olly tan, mellynek 
elve egyenes ellenkezésben van az erkölcstan’ elvével. 
Sőt ellenkezőleg , meggyőződésem szerint, egy művészet 
siucs, melly szüleményeinek nemcsak (mint a’ cse
lekvésmód) szépségére , -de alaposságára ’s becsére néa- 
ve is kevésbbé nélkülözhetné az érzést, mint a’ politika ;

igen a’ politikai tannak amazok fölött azon tulajdonsága 
van, hogy csak az igaz’ elérésére sem nélkülezheti a’ 
lélekisméretet. És nem egyedül politikusnak kell lé- 
lekisméretet ’s gondolkozásmódot a’ morálbul, mint hon
jukból , a’ politikába , mintegy idegen hazába , átvinni, 
hogy igy ugyan a’ politicus előtt idegenek ne volnának, 
de igen a’ politika előtt: hanem a’ politikai mesterség’ ’s 
tudomány’ alapja: a’ lélekisméret és gondolkozásmód.

Tt Urnáim után S z e r é n  y  i* 
(Vége következik.)

H i s t ó r i a i  v á z l a t  S ilzá to rszu g ró l.
A’ skót-honiaknak nemcsak Írói bélyegük , hanem 

nemzeti lelkületűk is igen különbözik az angolokétól. Azok, 
kik állandókig sikföldön laknak, az angolokkal ’s más 
nemzetekkel közlekedési viszonyokban élnek , ősi cha- 
rakterükből már sokat vesztének; tie még is több egyes 
vonásra nézve a’ skótok az angoloktól e’ mai napig sok
ban különböznek. — Mind a’ sik , mind a’ hegy-vidéki 
lakosok egészséges erős testalkatunk ; töltik a’ nviltszl- 
vüséget, vendég-barátságot ’s honjuk iránti úgy szólván 
túlságos vonzalmat, meg nem tagadhatni. Vitézek ők a’ 
szó’ teljes értelmében, ’s vitézi leikök , ös-szerkezetü or
szágos alkotmányuk mellett, a’ nemesség ’s uralkodók 
közt szakadatlanul tartó viharos harczaikban elég táplá
lékra találhatott. — llajlomás az ivasra, bizonyos ledér- 
ség ’s nagy kíváncsiság, csekély szerencséjüket is nem 
mindig igaz utón keresni: ezek azon fő hibák, mellyekról 
őket vádolhatni.

Altaljában szokásaik ’s gyönyöreik (a’ nagy váro
sokat kivéve) kevéssé csinosultak ; de tán annál tisztáb
bak és szivesbek. Még ezelőtt mintegy 30 évvel a’ la
komákban férfiak’ tiszte volt, újaikkal a’ húst minden esz
köz nélkül széttépni. A’ hegyi és sziget- lakók még a’ 
legsziikségesb ruhanemákben is nagy hiányt szenved
nek; ámbár az 1755diki teljes meghódoltatás óta min
denben czélszerúbben idomíttattak.

Eldödeik’ eredeti bélyege már eltörültetett; bennük 
a’ katonai nagy tűz jobbadán kialudt; függetlenségről! 
magas képzelniük más alakban valósult’s végre az igaz
gatók ellen dnezoskodó fen hang az alázatos szolgaság’ 
legalsóbb hangfokára szállott le. — Két saját nemzeti 
vigalmukat, — u. m. a' hangászaíot ’s tánezot — inűto- 
len, mint szép maradványitaz ó-kornak, mellyeket Os- 
sian’ énekei olly bájosan füstének , — csak a’ hegyháti 
’s szigeti pórnépek közt találhatjuk. Itt hangzanak min
denfelé az élővilág’ tündértetteit magasztaló nép-zenék, 
’s egy dudának tán füleinkben iszonyatos hangja egész 
helységek’ lakóit lejtésre indítja.

A’ skótnyelv’ származását épen olly nehéz megha
tározni, mint a’ lakosok’ eredetét; ’s ók azt olly különbö- 
zőleg beszélik, hogy nem mindenütt mondhatni ugyan
azon egy nyelvnek. Igen különbözik a’ hegyi ’s szigeti 
lakosok közt divatozó nyelv, mellyen az Ossián’ énekei 
eredetileg Írattak, az alsó-skótországitól, mellynek a’ régi 
német nyelvvel nagy atyafisága van. — Ámbár csekély 
volt a’ közlekedés , mellyben Skótország más európai 
csinosuk nemzetekkel állott, még is a’ tudományokkal ko- 
rábbau megismérkedett, mint azt később gyanítani lehe- 
te. — Több helyen a’ művészet’ legválogatottabb gyűj
teményére találhatni, ’s ámbár e’ nemzettől a’ műismó- 
retet átaljában megtagadni nem lehet; még is igen keve
set mutathat e’ részben , kiknek munkái csak a’ közép
mértéket is megüthetnék. — — A’ keresztyen vallás 
is nyert Skótországgal, mert már a’ IXd. szazadban nagy 
előmenetelt ton’s a’ Kennet-ház’ országlása alatt uralko
dó rangra emelkedett. A’ skótok a’ rom. kath. vallas' buz
gó követői maradtak , ’» Mária királynő mindent elköve



337

te tt, hog*y a’ reform, vallást akadályoztassa. Legelőször 
1736ban törültettek el a’ boszorkányperek; a’ hegyhá
tiak közt találtatnak mély tudatlanságba süllyedettek; 
kik közül a’ pogányvallásnak több meghonosult szokásit 
1709ben egy a’ keresztyénvallás’ terjesztésére alapult tár
saság e’ mai napig sem volt képes kiirtani. Ide tarto
zik 1) az úgy nevezett B e l e í r  in mezei áldozat ,mel- 
lyet május’ első napján a’ pásztorok nagy ünnepélylyel 
tartanak-, mindenek előtt egy árok ásatik, ebbe tűz, a’ 
tűzre ismét bizonyos nagy edényben tej , vaj , tojás , zab
liszt , gyökér és serből készült keverék tétetik. Miután 
még a’ társaságból mindenki némi kevés égettbort a’ ke
verék közé töltött, azonnal kezdődik a’ szertartás: e’ ke
verékből néhány csep a’ földre öntetik, mint áldozat-ital; 
ekkor mindenki elővesz zablisztből készült bizonyos po
gácsát, mellyen 9 , négyszögii gomb-alaku domborodás, 
mindegyik más más lénynek , t. i. a’ nyáj’ pártfogójának 
vagy kártevőjének szenteltetik — már ekkor az áldozó, 
arczczal a’ tűzhöz fordul — letör egy részt — ’s azt e’ 
szavakkal veti a’ tiizbe : „ezt neked! tartsd-meg az én 
lovaimat; vagy ezt farkas neked! kedvezz az én juha- 
imnak“ ’s a’ t. Ekkor vig lakomát tartanak ’s a’ mi el nem 
kelt, az a’ következő vasárnapra gondosan eltétetik. 2) 
Ha egy hegyvidéki lakos meghal, akkor baráti egy só
val ’s földdel meghintett edényt tesznek mellére, a’ sót 
mint hal hatlanság’, a’ földet pedig mint múlandóság’ jel
képét. Szokás a’ holtak mellé siratókat is bérleni; ek
kor a’ rokonok is bizonyos hangszer-kiséret mellett ke
servesen panaszkodnak, sőt a’ holtat is kérdezik: miért 
hagyta el a’ világot, ’s barátit miért keserité-meg halá
lával. Mind ezek durva maradványai’a’pogány vak babo
nának, mellyek a’ kereszlyénség’ tiszta leikével megnem 
férnek. A’ helytelenül uralkodónak nevezett vallás a’ pres- 
byteriana, mellynek papjai különös törvények alatt áll— 
ván egyik a’ másik fölött semmi törvényhatósági jogot 
nem gyakorolhat. Törvényszékeik : az egyházi gyűlések, 
„presbyteriumok, egyház-megyei gyűlések“ , ’s mind 
ezek fölötti a’ „Skótország’ közgyűlése“ , melly éven- 
kint május hónapban tartafik.

A’ mi -Skótzia’ polgári alkotmányát’s igazgatási alak
ját illeti, Angolországnak alatta lévén , kevés kivétellel 
angol törvényekhez idomult. Volt idő, mellyben a’ skót 
királyok (midőn f. i. magának voltak királyai) bizonyos 
halmon ülve hallgatták-ki a’ perlőfeleket ’s azoknak rög
tön Ítéletet hoztak; ez olly szokás, melly Német-, 
Franczia- sót Magyarországban is divatozott némelly mó
dosításokkal, mintegy 1176d. évig; ekkor 3d. Béla ki
rály törvényt alkotott, miszerint a’ folyamodók ne ön sze
mélyükben jelenjenek-meg , hanem kérőleveleikben ad
ják be ügyöket. — A’ nyugati szigetek’ távolléte miatt, 
mellyek az ország’ középpontjától, részint meghághatlan 
sziklák, részint messzenyuló seinlyékes mocsárokkal szi- 
geteltetnek-el , — pártütéseikkel fejedelmeiknek sokat 
alkalmatlankodtak, kik felsőbbségi joguk’ gyakorlatát e’ 
tájra hathatósan ki nem terjeszthették. Néhány századig 
helytartók által igazgattalak , kik alatt hogy nem legjobb 
rend uralkodott, könnyen gyaníthatni. A’ XVd. szazad
ban országos alkotmányuk egészen hadi ábrázatot mutat 
vala , mikor t. i. ifjaik magokat családkörükön kívül spár- 
taiakkint a’ lopás és ragadozásban gyakorlották , menyek
ben tett jeles előmenetelük, vitézségük főfő jelének tartat
hatott ; vajha a’ tetten rajt ne kapattak volna. Ezeket 
követték a’ hegyköziek, kik a’ megtámadásra kiszemelt 
vezérik alatt raboltak, mint az arábdulók, kik nemcsak 
a’ tözsérkedó karavánokat prédáiják- fe l, hanem egesz 
vidékeket is beszaguldoznak. I)e mind ezek az 1706d. 
évben, miután a’ skót-parliaraent az angollal egyesült,

más ábrázatot nyertek ’s az 1707diki acta szerint Skót- 
orszag Londonba a’ fölső kamraba 16, az alsóba pedig 
45 tagot tartozik küldeni.

Skótország’ számos nemessége , valamint Angolor
szágé is , eltűnik nagyobb részint az élővilág’ mesés ko
rában , ámbár itt előbb nyerte-meg azon kizáró jogokat, 
mint más európai újabb országokban, mellyek őt minden 
oldaliul szép hasznokkal támogatták. Jelenleg pedig an
nak hatalma újabb törvények által szilárd korlátok közt 
tartalik ’s csak bizonyos fesz ’s makacs büszkeség az al
sóbb megsértők iránt mind az, mi hatalmából megmaradt.
-------A’ törvényfolyamat, rendőrség’s adók szinte angol
mintákra alakultak. A’ gonosztevők még is szigorúbban 
bűnhődnek,mint Angolországban; büntetésüket veszik leg
inkább kötél, négyelés által és máglyákon. — A’ nemesség 
fejeztetik, még pedig az ezen alkalomra készült bizo
nyos eszközzel: melly egy egylábnyi széles és hosszú 
vassal , — mellynek éle igen éles , — vitetik véghez ; az 
élnek két végén van olly nehézségű ón , mint annak mi
nősége kíván. Az Ítélet-végrehajtáskor egy 10 lábnyi ma
gas fa öszszefoglalás közt csigán úgy emeltetik föl, hogy 
akadályozatlan eshessék-le. Miután a’ szerencsétlen fe
jét a’ tus kora hajtá’s jel adatott — leeresztetik — melly 
czélját soha sem véti-el. A’ kínvallatás törvénykivüli.

Volt nemrég Skótországnak törvénye azok ellen, kik 
a’ törvényszékeken szólaninem akartak. Ezen hallgatás’ 
következése az volt, hogy ha a’gonosztevő halálos bün
tetést érdemlett, ez rajta nem nyilván vitetett véghez , 
jószágai sem koboztattak-el; ellenben lassúbb’s kegyet
lenebb halál’ neme várakozott reá. Ez a’ törvény’ végső 
napján minden résznek tudtára adatott azon megjegyzés
sel , hogy megváltozása már minden haszonnélküli. — 
A’ szerencsétlen levetkőztetve egy verembe tétetett, 
hol feje alább , lábai pedig fölebb állottak; illy helyzet
ben testének több része , nagy vas- vagy kődarabokkal ter- 
helteték , midőn azonban kenyeret ’s vizet kapott, de 
olly kegyetlen megosztással, hogy a' melly nap kenye
ret vett magához, akkor vizet nem; ’s mikor vizet kapott, 
akkor kenyeret nem, — ’s ez végső leheletéig ismé- 
teltetett. A’ skót-pártötés után 1745ben ezen iszonyú ha
lálnak több példáját lehete látni; mert sok szerencsét
len csak hogy jószágit családja számára megtarthassa, 
az előadott kegyetlen halál'nemére önkint adta magát.

U. M.

V alam i a' fa j szavakról.
Fő előmozdítója (Vehiculuma) a’ tiszta ’s rendes ma- 

gyársávnak, véleményem szerint, minden iromány közül 
az ujságlap, mellyel naprulnapra mint könnyen-szerez- 
hetöt’s Közhatásut jobban megszelvén, a’ lileratura’min
den szabályihoz gyakorlatilag szokunk, ’s lassankinf, 
mint a’ dadogó kis gyermek, minden grammatika nélkül, 
szokásbu! tanulja környezőitől a’ nyelvet; úgy mi is az 
újságíróktól magunkba szivárogtatjuk és sajátunkká tesz- 
sziik a’ helyes magyarságot. Ennélfogva nincs , úgy vé
lem, alkalmasb mód a’ literatúrai kétségek’ eloszlatására, 
mint a’ hírlapokban kozleni véleményeinket, meflyek 
azután hallgatva vagy helyeseknek ismértetnek, vagy 
józan okokkal támogatva szerényen megigazitlatnak ; noha 
megesik az is: hogy a’ mostani egykét iró’ szelleme sze
rint néha korholva ebrudonis kikíiszöböltetnek. Jussén bár 
közlésem az első, második, vagy harmadik sorsra, nem 
bánom. Az elsőnek örülni fogok , ha t. i. mások is velem 
rokonérzeliniiek ; a’ másikat még inkább szeretem , mert 
a’ szerény kirablók’ józan ítéletei kétségimet eloszlatand- 
ják , vagy hibámat alaposan velem megismértetendik ; a’ 
harmadikat pedig kereken megvetem. Valamit tehát a’
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t á j  s z a v a k r ó l .  Bizonyos, hogy minden nagyobb ter
jedelmű vidéknek vannak szavai, mellyek más tájakon 
hallatlanok , ismeretlenek. De azért nem kell ám minden, 
eddig hallatlan, magyar szón azonnal megütköznünk, mint
ha azok mind elvetnivalók volnának; mert vannak a) olly 
tájszavak, mellyek ittv. amott a’természeti helyzet, vagy 
ipar vagy másféle szükségből eredtek , azok ott igen 
helyesen közhasználatuak, p. o. Bácskában e’ szó: „n á d -  
k u t ó “ télen a’ nádasokban, réteken (?) levágott nád
nak , mint tarló a’ learatottgabnának, szára; vagy „pu
t r i “ földalatti lakház , közajkon forgó szavak, mellye- 
ket a’ legmagyarosabb hegyes vidékeken hasztalanul ke
resünk , hol t. i. nád nem terem, putrik nem léteznek; 
— úgy szinte ezen szó : , h o r h o s ‘ az alföldi síkságon, 
hol hegyek nincsenek, hallatlan, érthetetlen, de nem is 
használhatni úgy, mint p. o. Szálában szokás, hol he
gyek között tekervényes mély kocsi - , vagy gyalog-utat 
jelent. — fi) Vannak tájszavak, mellyek más környéken 
egészen más szóval pótoltatnak , de mégis , mint syno- 
nyinek ugyanazon tárgyat jelentik, a’ tiszta magyarság’ 
minden sérelme nélkül, p. o. a’ mi másutt z s o m p o r ,  
itt s z a k a j t ó ,  vagy megint másutt: s z a k a s z t ó -  
v é k a ;  — a’ mi itt h i m l ő ,  az Vasban , Szálában ka
ll y a r ó ,  vagy c s é c s .  — Illyeneket helyeselni lehet 
is , kell is , mert nyelvünk terjedékeny bőségére mutat
nak. — c) Vannak ismét tájszavak, mellyek egyik vi
déken egy, másikon más tárgyat jelentenek, p. o. , r é t ‘, 
Dunántúl széna-, Bácskában pedig nádtermő helyet jelent; 
’s itt a’ szénatermő hely k a s z á l ó  nak mondatik. — 
Avagy némelly tárgyak néhol a’legkisebb minőségig kü
lön szavakkal neveztetnek, p. o. Somogybán más a’ 
h i d ,  melly kő- vagy téglábul, más a’ d o b o g ó ,  melly 
fából építtetik , és Szálában még ezeken kívül más a’ 
b ü r ü, melly árkokon ’s vizeken keresztül csinált gya- 
loghidat jelent; holott néhol minden különbség nélkül mind 
hármát csak hídnak nevezik, hozzá tevén: kő-, vagy fa-, 
vagy gyaloghíd , a’ mi úgy vélem a’ magyar nyelv’ ter
mészeti rövidségével ellenkező. — d) Ám de vannak 
végre olly tájszók is , mellyek egy környéken mint helyes 
magyarságunk megszokottak , másutt a’ szomszéd külön- 
ajkuaktól származott más korcs szókkal pótoltatnak, és 
igy a’ melly tárgy egy helyen jól magyarul, máshol igenis 
rosszul mondatik; p. o. Dunán túl jó magyar szónak tar
tom : p a s z i t a ,  azaz : kereszteléskori vendégség; de 
korcs-magyarul Bácskában ugyanazon vendégség a’ rácz 
vagy is dalmata nyelvből eredő b a b i n a szó által pótolva 
jelentetik. Valamint helytelennek hiszem , ha Dunán túl 
p o h a r a t  kérek ’s bögrét hoznak ; hol a’ poharat kláz- 
linak, ’s a’ bögrét pohárnak mondják. — Nem különben 
helytelenül hangzónak tartom nálunk ezt is : „tegnap N. 
városban voltam, ’s már rég nem láttam ott olly nagy p i- 
a c z o t “ (heti vásárt). Disz’ e’ szó: p i a c z (,Platz£ né
metből) nem vásárt, vagy vásárlókat, hanem h e l y e t ,  
t é r t  jelent, mellyet talán hójagkint csak nem nagyob- 
bitnak vagy kisebbitnek minden héten. Continens pro con- 
tento mondatik sokszor, de vájjon mindig helyesen é ? 
p. o. ma nincs oskola (?) holnap lesz theatrom (?) — sőt 
nagyon is fonákul mondatnék azon figura szerint: „ma 
délután nem lesz templom“ azaz nem tartatik ájtatosság.

Szinte nem helytelen beszédmód é az i s , mellyel 
minden határzottság ’s praecisio nélkül élnek , néhol a’ 
magyarság’ elhanyagoltatásával, p. o. a’ „bátyám , öcsém, 
néném, húgom“ szókkal. Sok helyen ugyan, ’s véleményem 
szerint igen jól— „bátyám, öcsém“ egyedül csak férfi-ne

met, ’s „néném, húgom“ egyedül csak nőnemet jelent, akár 
mondassék férfi-, akár nőszemélytől, p. o. Péter a’ ná
lánál idősb János és Klára testvéreit, azt bátyjának, ezt 
nénjének; András és Éva fiatalabb testvérit pedig azt 
öccsének ezt bugának nevezi. Ha pedig Péter helyett Jú
liát veszünk például, ez is helyesen igy mondja: János 
bátyám Klára néném , ’s András öcsém, Éva húgom (nem 
pedig Éva öcsém), igy helyesnek, határozottnak vélem 
a’ beszedet, miilyen praecisiot sem deák sem német e’ 
szókban nem mutathat. De ha a’nöszemély nemcsak fér
fi , hanem fiatalabb nő-testvérét is öccsének nevezi , 
ezt, noha sok helyen tapasztaltam , csekély véleményem 
szerint épen nem mondhatom határzott, hanem igen is 
határozatlan azaz bizonytalan beszédmódnak, p. o. egy 
uri-körben vagyok , ’s hallván egy még nem ismért kis
asszonynak panaszló keservit haldokló öccse fölött, nem 
tudhatom, vájjon férfi- vagy nő-személy légyen é a’ 
kesergőnek haldokló öccse? — És ha a’ fen idézett Jú
lia mondhatja (némelly tájak’ szokása szerint, noha rosz- 
szul) fiatalabb testvérhugát, Évát, öccsének: ugyan kér
dem az ollyantól, ki ezen beszédmódot konokul helyesli, 
mért nem mondhatná ugyan azon Julia Klárának mint 
éltesb testvérének is : K l á r a  b á t y á m  !? mit pedig én 
még sehol sem hallottam, de nem is hiszem, hogy 
igazi magyar nőszemély valaha illy kiejtéssel anyanyel
vét rútította volna.

Többet ez alkalommal mellőzvén , csak még egyre 
kívánom a’ magyar nyelv’ kedvelőit figyelmeztetni, t. i. 
ezen szók: e p e r ,  s z e d e r ,  vájjon minő tulajdon ha
tárzott értelemben vétessenek? mert sem a’ tájakon , sem 
az újságokban, sem pedig a’ szótárokban pontos hatá
rozottságot ezen szavak’ értelmére nézve nem találok, 
hanem itt mondják e p e r f a, amott s z e d e r f a ,  egy he
lyen f ö l d i - e p e r ,  másutt f ö l d i s z e d e r  hallatszik, 
’s illy változósággal találom Írva is. így hát a’ németnek, 
ha kérdezősködnék , soha határzottan az idézett tájszo
kások szerint meg nem magyarázhatnám, de még a’ Ie- 
xieonok’ határozatlansága miatt sem, ezen német szókat: 
„Maulbeere, Erdbeere“ , hanem mindenkor kellene felel
nem : Maulbeere : eper, szeder, ’s Erdbeere : eper, sze
der. — Minthogy pedig van még harmadik is ezekkel 
rokon szavunk : s z a m ó c z a ,  melly szintén eper, Maul
beere ; tehát nem volna é jobb igy meghatározva hasz
nálni : Maulbeere , Maulbeerbaum: eper , eperfa; — Erd
beere : s z a m ó c z a ,  melly szó ezen értelemben némelly 
tájakon közajku, ’s hihető a’ zamat-tói (aroma), mellyel 
bővelkedik, vette ezen szó eredetét; — praecise pedig 
s z e d e r-nek nem mondathatik é helyesen csak azon gyü
mölcs , melly a’ tarlókon , bozótokban , és gyepükben te
rem ? ezt pedig azért gondolnám helyesnek , mert nem
de isméretes szó ez : s z e d e r j e s ,  azaz: sötétkék 
vagy hamvas színnel vegyített fekete-szinü , miilyen épen 
ezen mezei indás növénynek gyümölcse is?  — Én igy; 
ki jobbat javasolhat, Írjon , tanácsoljon , velem tudom töb
ben is örömmel olvasandják. — Ezekről ’s több illyesről 
bár gyakrabban olvashatnánk a’ magyar hírlapokban phi- 
lologiai észrevételeket, és pedig többektől, külön tá
jakról : úgy sok fonák magyar kifejezés, legalább a’ mi- 
velt társas körökben, lassankipt megjavittatnék, — a’ korcs 
magyar szók mint szükségtelenek kiküszöböltetnének, és 
helyettök a’ másvidéki ugyanazon tárgyat jelentő igen he
lyes tájszók, mint meg annyi suttonban heverő philolo- 
giai magyar gyöngy,közös használatunkká lehetnének!

Lá/íay, Bácskából.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Trattiier-K.áro1yi úri utcza 612.
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Jjélelőismeret és ta p in ta t a ’ P olitiká 
ban.

(Folytatás.)
De ha még* is azt gondolná valaki, hogy a’ politika 

csupán az okosság’’ ’s nyereségszámlálás’ mestersége: 
akkor olly kevéssé van köztünk ellenkezés, mint egye
zés. Sőt egészen különböző dolgokrul beszélünk, kü
lönböző használatával e’ szónak „Politika.“ Ilogy kell olly 
tudománynak lenni, melly a’ status’ viszonyúban egyenlő 
figyelemmel kiséri az ész’ kivánatit, a’ való’ igényivel: 
abban kétkedni nem igen lehet; ’s ha én ez ügyet a’ 
politikának adom , — mi nélkül az csak nemtelen stúdium, 
’s érdeinetlen volna a’tudomány-névre , — a’ nyelvhasz
nálat’ becsületére azt hiszem, hogy benne ellenmondás 
nincs. Ilisz’ az ész’ jogának elismerése addig terjed, hogy 
még azok is, kik hatalmok’ erejében jogtalanságot kö- 
vetnek-el , azt tenni j o g g a l  vélik. ’S igy a’ jogtalan
ság’ jogtalanságát még az is megismeri, ki jogtalanul 
cselekszik. Az észnek nincs ennél nagyobb diadala.

Tekintsük a’politikai ellentétek’ kiegyenlítését leg
közelebb maximájában a’ fenálló erősségének (Geltung), 
a’ politikai ügyek’ vitelében. E ’ maxima’ alapja kettős 
lehet, vagy minden politika’ históriai alapja’ szükséges
létének nézete, vagy a’ stabilitás’ elve. A’ politika’ 
históriai alapzata’szükséges létének maximáját a’ termé
szeti-szükség az elme-szükségnek teszi ellenébe. A’ 
neki alapul-szolgáló nézet onnan ered, hogy minden jö
vendő föl legyen téve, ’s föltéve kell lenni a’ megelő
zött által , ’s hogy minden későbbi ’s annak Charaktere, 
az előttin alapszik. 0 a’ históriai kifejlést a’ természettől 
mindenki elé szabott kifejlési törvénynek hiszi, úgy hogy 
bármi szerkezetnek sem lehet termékeny élete , hacsak 
nem históriai föhlbül kelt-ki. ’S a’ politikai élet’ ezen ter
mészeti törvényének előadásában e’ nézet a’históriai alap
ban , nemcsak az állóság’ biztosságát leli meg, de a’ 
politikai szerkezetek’ becsét ’s helyességét (Angemes
senheit) ’s a’ statusok’ ’s alkotmányok’ tartósságát’s be
csét is. Mi a’status’ históriáján ’s előbbeni áNapotján nem 
alapszik, az e’ nézet szerint csak természetelleni’s hely
telen lehet, ’s a’ status’ életében csak zavart és megza- 
vartatást szül. ’S valóban a’ politikában sem keílene soha 
szem elöl veszteni azon nem változható menetet, mit a’ 
természet követ ; ’s azon szükséges létét a’ későbbi’ ki
fejtésének az előbbiből. Attól függ a’ létesíthetőség. Csak 
igen messze ne merészkedjünk, midőn a’ természetnek 
ezen útját előre kiszámitni, ’s a’ jövőnek valósithatását 
a’ jelen’ eseteiből kimérni véljük. — Vigyázzunk, hogy 
ne tévedjünk, midőn valamelly szerkezetet azért tartunk 
egy néphez , vagy időhöz illőnek, mert már meg van ’s 
régen van meg. sőt meglehet, hogy még csak bevitelé
nél sem vala illő ’r ’s bemenetet neki, vagy hatalom , vagy 
épen valami történetes körülmény nyifa. Ezt mindenütt 
úgy találjuk, ’s a’ t . ’s a’ t. — 'S végre , ne felejtsük , hogy 
a’ históriai alapzat a’ politikai kifejtésnek csak egyik 
elve; másik az ész-alap. Hisz a’ statusok nem úgy nő
nek csak, mint növények, kifejtésüket emberi ügy éke
zetek is határozzák, mellyekben az okosságnak is vau 
része. A’ fel idat tehát csak ez , egyitsük a’ histórián ’s 
okosságon nyugvó alap’ maximáit. Itt nem segít szabá- 
lyositó elv, csupán azon tapintat, mit folyvást! figyelem 
id mind ezen alapok’ igazságára. Mindkettőnél folyvást 
emlékezzünk meg: hogy a’jelen, bizonyos pontig , szük-

segkep a’ jövő alapjaid tetessék, mert ez törvénye a’ 
világ’ életének ; de az ember is benyúlhat eszével, ’s 
nyúljon, mert ez az észnek fogalma. Minden emberi do
log’ kifejtése, a’ természet’ ’s emberakarat’ összeköté
sének szülötte. Úgy látszik, hogy a’ jelenetek’ alapjai
nak kiszámitásinál, az emberakarat’ hatása, az okos
ság’ ’s oktalanság’ hatalma , kevésre tétetik , valamint is
mét gyakran embereknek tulajdonittatik az , mi természet’ 
törvénye szerint fejlett-ki. De ha annál, mi már megtör
téntkép fekszik előttünk, ’s eredése módja után áltlátha- 
tó: nehéz, sőt gyakran lehellen a’ kifejtés’ két alapjának 
hatalmát megkülönböztetve összehasonlítni, még nehe
zebb tehát egy inerény’ kifejtésének módját és sükerü- 
lését, a’ históriai alapból előre kiszámitni, hol még a’ 
kiszámithatlan sors, vagy nem sejtett körülmények’elő
állása minden várakozást kijátszhatnak. ’S itt az előjog 
az észé , úgy hogy szorosan véve , kivánataitól csak egy 
általányos ’s határzott létesíthetlenség ’s a’ legfenyegetőbb 
veszély oldhat föl, ’s kétség’ esetében az okosabb’ léte— 
sitésén ügyekezzünk.

De úgy látszik, hogy annak létesítése legalább 
könnyebb r minek históriai alapja van , ’s mi a’ hozottal 
egybefügg ; részint mert kevesb ellenmondásra talál, ré
szint mert,  mint kevésbbé idegennemü és szokatlan , ki
sebb gyakorlatlansággal létesíthető.

Itt legelsöbb is , azó ésuj’hatalmára bukkanunk az 
emberekre nézve. Mennyiben ezen hatalom azon előa
dásban áll, hogy az ónak nyeresége , az által, hogy vele, 
inkább vagy kevésbbé határzoltan , a’ törvényesség’ fo
galma párosul , nem egészen annyira elhatárzott, mert 
egy más előítélet ismét szívesen köti össze, vagy talán 
épen össze is keveri az ó és elavult’ fogalmait. Épen így 
van , ha a’ mellett az alig meghatároz tatható alapokon 
nyugvó hajlomásokat fontolatra veszszük , nem mondom ha 
azok’ száma nagyobb-e , kik a’ régin azért függnek,. 
mert régi, vagy azoknak, kiknek az uj azért tetszik , mert 
uj. my előszeretet’ neme többnyire mindnyájunkat el fog. 
Hogy egyik sem bölcs , az bizonyos , bár hajladóságá- 
ban mindkét rész jetszeni szokutt magának , kárhoztat
va a’ másik’ hajlomását. — Ha önkényes divat’ kéjelines- 
ségéröl van szó , úgy eféle individuális liajlomások- 
nak helyt adhatunk, de nem,  ha fontos ügyekben a’he
lyest kell választant ’S ha ezen ó , vagy uj iránti von
zalomnak , mint illyennek , hatásunkra befolyást enge
dünk , úgy az ónak elvében , alaptalan kivánatok’ igényke
dése , az újnak elvében hasonló igénykedés mellett, kön
nyen gyöngédség- ’s tartalék-hiány lehet az elrontásban, 
rs az eszeskedés’ igénykedése; bár a’ nagyobb rövidlá- 
tóságot gyakran épen az újítóknál találhatni fel , mert 
nézetek inkább egyoldalú , mind mértékfölötti becslésében 
az újnak, mind hiányai’, mind veszélyei’ elismerésében, 
mig amazok — talán ritkábban (?) — nem ismerik meg 
az ó’ hiányait, ’s inkább csak érdekből, vagy szokásból 
függnek rajta , mikép az mind két résznél megtörténik.
_De mennél gyakoribb ezen előítélet az uj vagy ó iránt;
hatalma mennél nagyobb ; mennél észrevétlenebből csú
szik lelküukbe: annál mulhatlanabb kötelessége ar lélek- 
isméretnek mindig kérdezni magától: vájjon a’ viszonyok
ba világos belátás haíároz-é el bennünket, vagy, mint 
közönségesen, csak öncsalódás ’s különösen mint elő
szeretet az ó vagy új iránt ?

’is helytelen előszeretet’ hatalmán kívül, mellyroí 
nehéz volna elhatározni, az elsőbbség az o’, vagy az
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áj’ oldalán van-e ? az ónak, vagy fenállónak azon nagy 
nyeresége van , mit mindenütt a’ bírás ad. A’ mi birtok
ban van , könnyen megáll, már csak azért is , mert bir
tokban van , a’ nélkül, hogy ahoz erő kellene ; sőt in
kább ahoz keli erő , hogy a' bírásból kivettessék. Ez min
denütt ig az , leginkább a’ statusviszonyokban, mik az 
előhaladás’ annyi szövényeit ’s akadályit rejtik magokban; 
hogy annak, mi benne tévedés, nagy részét e’ nehéz
ségnek kell tulajdonítani; ’s a’ 1. ’s a ’t.

A’ tömeg’ ügyetlen nehézkessége tehat, melly ma
gát előbbre lódítni képtelen, legnagyobb akadálya a’ po
litika’ haladásának. ’S ezen ügyetlenséget könnyen ne
velheti az , ha a’ tömegnek uj pályán kell mozgani. De 
még nincs egészen elhatározva, mikor varhatunk töb
bet : akkor-e , ha gyökeresen újat szerkesztünk , hol szok
tatás és tapasztalás nincs , de szabadabb menet az elö- 
lebegü eszme után, vagy ha a’ régi utón odébb mozog
va, ’s mivel a’ későbbi az előbbiből egészen ki nem 
nőhet, újat és ót akarnánk egyítni, új eszméket régi 
idomokba nyomni, vagy új idomokat hozni be az új’szel
lemébe.

([Vége következik.)

+T IM eigne m i t  g p.
A' bécsi újság’ egyik legközelebb múlt száma ide

gen hirlapokbul igen érdekes tudósításokat közöl, miket 
Társalkodónk is tisztelt olvasóival megismértetni kíván:
„Végre D a g u e r r e  elérte óhajtásai’ czélját, ’s a’ hír
lapokban csudatalálmányárul, mint titokrul, hihetőleg most 
utószor történik szó. A’ franczia törvényhozó kamráknak 
a’ belügyminister’törvényjavaslatot terjesztett elő, melly 
Daguerre-nek holtaiglan húzandó nyugpénzül (jöOO fran
kot , N i é p c e dolgozótársa’ örököseinek pedig 4000 fran
kot határoz, mellynek felét holtuk után azok’ özvegyei 
húzhassák. Nem szenved kétséget, hogy e’ java latot 
mind a' két kamra elfogadja, sőt reménylhetni, hogy a’ 
javaslatban kitűzött mennyiséget előbb fogja nevelni „mint 
abból valamit leróni. Már most is néhány journal oda nyi
latkozik, hogy illy fontos találmányért kitűzött jutalom
díj egy nagyszerű kormányhoz illetlen. Francziaország- 
nak illy alkalomnál magát bőkezűbbnek’s nemesblelkünek 
kell mutatnia. Egyébiránt feltűnő mindazok’ öszhangzó 
Ítélete, kik D a g u e r r e ’ képeit látták ’s vizsgálat alá 

Vették. Tudósak, művészek, műkedvelők mindnyájan 
vallják, hogy mi sincs meglepőbb ’s tökéletesebb, mint 
a’ valóságnak ezen hű ábrázolatai. — A r a g o  minap 
a’ párisi művészeti akadémiában nyilatkoztatá: miszerint 
az ember méltán félhetett, hogy ama’ számos vetélkedési 
próba, mellyekete’találmány előidézett, majd annak fon
tosságát csökkenti ’s kárt tesz azon érdeknek, mellyet 
a" feltaláló eleinte gerjesztett. De íme egészen máskép 
történt! Angolország’ legjelesb tudósai, férfiak, mint 
Herschel, Forbes, Watt, Pentland , nyilván kijelenték, 
hogy a’ vizsgálat végett kezűkhez vett próbák minden 
reményt vagy várakozást felülmúlók: Herschel , ki földi
jének Talbotnak próbatételiben élénk részt vön, igy szó
lott : „Mit nálunk véghez vittek , nem egyéb gyermek- 
játéknál; itt mi igazi csudákat látunk.“ Mindenből, mi 
eddig tudva lön , az tűnik ki , hogy a’ német ’s angol 
physikusok , kik a’ titoknak kulcsához férkezni ’s kizá
rólag ezüstgáliczczal működni láttatnak, áluton vannak. 
— Minap bizonyos társaságban a’ tudományok’ akadé
miájának egyik tagját igen vonzatos módon haliám e’lárgy- 
rul nyilatkozni. 0 körülbelül (iO ábrázolatot látott, 's igy 
a' Daguerre által fölvett tárgyaknak úgyszólván egész 
gyűjteményét. 0. monda, hogy midőn e’ képleteket elő
ször megpillant», bizonyos megnevezhetlen érzés szál

lá-meg lelkét ’s azt ó igy fejté-meg: Ha mi egy rajzot
vagy föstvényt vizsgálunk, azonnal megegyezünk azi
ránt minmagunkkal, hogy az másolat ’s nem valóság , 
hogy a’ föstvényt csak bizonyos engedvények ’s fölté
telek mellett ismérhetjük hűnek, ’s a’ legremekebb mű
vön is holmit elnézni tartozunk. így p. o. egy táj fest
ve nyen a fa soha sem all valódi arányban a’ többihez; 
a’ tárgyaknak a’ rajzolatban v. föstvényben fölvett vi
szonyai egymáshoz altaljában csak megengedhetek, de 
nem természetiek. Továbbá az egyes részek’ előléptél 
’s ismét másoknak távolságát szintúgy csak mesterséges 
módok által jelenthetni; p. o. fekete v. legalább igensö- 
tét színek által, tusok v. búzabnak által, mint a’ réz- 
’s aczélmetszvényeken. A’ daguerreféle ábrázolatok va
lami egészen más. Itt a’ természet maga ismétli magát; 
itt minden mutatvány maga a’ természet, csakhogy ki
sebbített alakban. Illyesinit egy parányi téren magunk 
előtt látni, olly bűvös meglepő erővel b ir, hogy eleinte 
álinelkodunk rajta, mint egy szemeink előtt feltűnő csu
dán. Csak a’ szokottság fogja az embereket ezen benyo
más ellen, mint eddig sok más benyomás ellen , egyke l- 
vüekké tenni. — Azonban az eddigi próbák után ítélve 
úgy latszik, hogy a’ Daguerrotyp csak mozdulatlan tár
gyak’ ábrázolatara marad szorítva ’s még nagyobb mér
tékben , mint eleinte hittük. Minden ingó tárgy, ha mind
járt szemeink előtt veszteg állni látszatik is, épen nem, 
vagy csak igen tökéletlenül képezi-le magát. Ide tar
toznak nem csupán a’ felhők, hanem a’ fák’ levele is , 
ennélfogvást alapos azon aggodalom, hogy a’ tájzatok’ 
ábrázolati kellőleg sohasem fognak sikerülni, miáltal 
kétségkívül a’ Daguerrotyp’ alkalmazása igen korlátoz- 
tatnék. — Ellenben a’ Daguerrotyp egy tárgynak nem
csak puszta szemmel látható részeit tüntefi-elö , hanem 
a’ láthatatlanokat is ; ’s ha p. o. a’ Camera- obscurában 
egy bogarat leképeztünk, tehát a’ másolaton nagyitó-üveg 
által számtalan részletet födözhetni -  föl, mellyek pusz
ta szemnek láthatlanok. Mi befolyása leend Daguerre' 
találmányának a’ művészet- ’s tudományra , azt előre nem 
mondhatni meg,  miután még azt sem tudjuk, könnyű’s 
olcsó é annak gyakorlásmódja. De ha egyszer a’titok föl 
lesz fölözve, akkor a’ találmányt minden esetre a’ közön
ség tovább fogja kiképezni. Maga az ábrázolat olly t i- 
kéletes, hogy e’ tekintetben valami fensübb fokozat »fi g 
képzelhető; mert arrul, hogy valaha sikerüljön a’ tár
gyak’ természeti színeit is megnyerni, szó se n lehet. 
Min i a’ mellett is az egész mechanismus ’s azon anyag, 
mellynek világosság általi változásán e’ csuda alapszik , 
sokféle javítás- és egyszerűsítésre leend képes. Mintái 
közönséges rajzolatok illy természeti képekkel még csak 
hasonlatba sem jöhetnek, tehát bizonyos, hogy ezáltal 
a" rajzolatok’ becse tetemesül fog csőkké ni, ’s ho»-/  
minden olly esetben , hol a’ rajzolatok daguerreféle ábrá
zolatok által pótoltathatnak, csupán ezen mechanikai mó
dot használandják. A’ művészek azonban, úgy látszik , 
ezért nem igen törődnek, ’s csupán a’ titok’ felfödözé- 
sét várják nagy kíváncsisággal.

El len tételek Midet és Nyugat Izözt.
U r q u h a r t  angol, kit a’ tudós világ’ ,,a’ török bi

rodalom’ segédforrásiról“ irt munkájából ismer , nemrég 
egy másik munkát adott-ki illy czirn alatt: „The spirit 
of the East.“ E’ munkában találkozik egy szakasz, melly 
illy czimet visel : „ E l l e n t é t e l e k  K e l e t  é s N y u- 
g a t  köz t . “ Huzamos tartózkodás napkeleten alkal
mat nyújtott a’szerzőnek, megismerkedni tökéletesen azon 
tájak’ szokásival ’s erkölcsivel; ő tehát iparkodott azo
kat az európai szokásokkal 's erkölcsökkel homlok-egye-
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nes ellentétbe állítani, ámde ne felejtsük, bogy a* kö
vetkező jegyzetek közül igen sok csak Angliára alkal
mazható, mint azon országra , mellya’ szerzőnek, üsz- 
szehasonlitásainál, zsinórmértékül szolgált

Az európaiak ünnepélyesen teszik-le az első alap
követ valanielly épülethez : a’ törökök ellenben a’ tető’ 
bevégzését ünnepük. — A’ törököknél a’ hosszú szakái 
méltóság’ jele : Európában pedig az arcz-elhanyaglásé. 
—- Mi európaiak fedetlen fejjel lépünk a’ terembe : a’ 
törökök pedig sarujokat vetik-le. — Törökországban a’ 
férfiak járnak meztelen nyakkal és karokkal: nálunk az 
asszonyok. — Nálunk az asszonyok világos és fényes 
’s a’ férfiak sötétszínü ruhát viselnek : Törökországban 
a' divat megfordítva van. — Nálunk férfiak kacsong- 
nak az asszonyokra, Törökországban az asszonyok a’ 
férfiakra. — Nálunk a’ nőnemnek szemérmes és szerény 
magatartása van, Törökországban a’ férfinak. — Euró
pában egy hölgy illedelemsértés nélkül nem látogathat 
férfit, Törökországban igen. — Törökországban egy 
férfi nem látogathat idegen asszonyt: Európában ezt tar
tózkodás nélkül teheti-meg. Törökországban az asszonyok 
különbség nélkül ’s mindig nadrágban járnak , és sok férfi 
hordoz alsó szoknyát. — Nálunk a’ vörös sipka kicsapon
gás’ jele , a’ törököknél a’kalap. — Törökországban a’ 
társas körben vannak fokozatok kiváltságok nélkül: Ang
liában kiváltságok megfelelő társasági kölönböztetőjelek 
nélkül.— Nálunk a’ társasági formák és etiquette erős- 
bek a’ család’ kapcsainál; a’ törököknél a’ rokonsági eti
quette minden más társasági tekinteten felül áll. — Ná
lunk a’ tanító a’ tanítvány’ szüléinek tekintetére appéllál: 
a’ törököknél az atyának kell a’ tanító’ felelősségére *s 
magasb tekintetére appellálni. — Mi angolok azzal bün
tetjük tanitványinkat, hogy kápolnába helyezzük (to fine 
to chapel): Törökországban pedig kizáratnak a’ mecset
ből. — A’ török magzatokon bizonyos férfiasság öm
lik el: nálunk az úrfiakat gyermeki szokások bélyegzik. 
— Nálunk az urak tudakozódnak szolgáik’ tulajdonságai 
és Charaktere felöl : Törökországban a’ szolgák’ tuda
kozzák uraikéit; ennek oka a z , mert a’ török nem fizet 
bért, ’s a’ szolga csak urának ajándékira számolhat. — 
Nálunk a’ táncz kellemes mulatság: a’ törököknél becs- 
(elenitő mesterség. — Törökországban a’ Koran tilalmazza 
az adók’ szaporítását: Angliában az egyház’ javára uj 
adókat húznak. — Angliában a’ statusvallás, követőitől 
nyeri az adót: Törökországban a’ statusvallás védi hí
veit a’ kormány’ adózsarlási ellen. — Az angol csodál
kozik, hogy Törökországban az úgynevezett közhiteit 
i.em találja—fői! : a’ török pedig szemet szájat mereszt az 
angol nemzeti adósság fölött.— Az angola’ törököt fél
vállról tekinti, mivel ennek váltóházai nincsenek , sem 
oil/  intézetei, mellyek általa' kölcsönös közlekedés elő— 
mozdítassék : a’ török pedig* bámul, hogy Angliában van
nak törvények, mellyek a’ szabad kereskedésnek és 
iparnak útjában állnak. — A’ török nem képes eszével 
felfogni, mint kormányozhatni nálunk a’ statust külön 
nézetekkel csöndesen: az angol pedig még*csak nem is 
hiheti, hogy valódi függetlenség létezzék oppositio nél
kül. — Törökországban vannak zavarok a’ fenálló kor
mány iránti idegenség nélkül: Angliában pedig van kor
mány iránti idegenség, zavarok nélkül.

(Folytatjuk máskor,)

E le g y tá r .
( N a g y  1) r i t t a n n i á b a  s z á l l í t o t t  i d e g e n  

g y a p j ú' me no y i s é g e 1838.) Magyar’s Németország
ból szállíttatott 276,875mázsa 43 f t ; Ausztráliából 77,674
m., 23 ft; Dél-amerikábul 40,599 m. 58 font; Oroszor-

szágbul 57,691 m. 2 font., Spanyolországbul 19,875 m. 
25 font., Keletindiábul 18,972 ni. 66 font; Olaszország
ból 17,707 m. 60 f .; Törökországbul 7620 m. 48 font.; 
Portugáüábul 6274 m. 69 f . ; Marokkóból 5114 in. 26 f.; 
Dániábul 4800 m. 57 f. ; Jóreményfokrul 4225 m. 6 f.; 
Belgiumból 2633 in. 71 f . ; Francziaországbul 2286 m. 
30 f.; Hollandiábul 1383 m. 40 f.; Görögországbul 860
m. 73 f.; Éjszakamerikábul 629 m. 76 f. — Teszen a’be
vitt birka- és báránygyapju’ összes mennyisége: 525,224 
mázsát ’s 73/tot. Tehát Német ’s Magyarország a’ mennyi
ségnek több mint felét adta; Ausztrália, Keletindia’s a’ 
Jóreményfok összevéve mostanig csak 100,871 mázsát 
’s 95 fontot , következőleg az egésznek ötödrészét sem.

(U j j á r d á k )  Junius hónap óta Londonban járdá
kat v. gyalogutakat készítenek, ujan-feltalált anyagbul, 
mellynek neve ,mesterséges gránit4 ’s melly ásvány-ál- 
lat-növényi részek’ Összetételéből all. Ezen anyag*, va
1 amint a’ földszurok v. gyánta (Asphalt) forró-melegen 
öntetik a’ porhanyu homokra, mellyel magát összeköti. 
Néhány perez alatt e’ vegyidet meghidegszik’s kemény 
lesz , mint legszilárdabb kő. A’ már eddig kész járda 
hasonlít külső tekintetre egy simított szép fekete már
ványlaphoz. Rajta nedvesség nem nyomulhat keresztül; 
a’ napsugárinak reá nincs hatásuk, mint a’ földszurokra, 
’s magánál a’ márványnál is tartosabb : mi onnan világ- 
lik-ki, hogy egy durva márvány -, vagy gránit-darabot 
e’ vegyitéknek egy darabján egészen simára dörzsölhet
ni , a’ nélkül hogy ezen utolsó csak parányit is kopjék. 
Keménységét tanúsítja e’ következő próbatétel: a’ mun
kások egy 5 lábnyi hosszú, 3 1. széles, és 2 ujnyi vas
tag darabra nehéz vas sulykokkal több perczig ülének , 
’s meg nem repedt, holott a’ márvány, gránit v. bármi 
más kő száz darabra omlott volna. (W. Z.)

(E g y  p o h á r v i z’ j u t a 1 o m-d í j a.) l’étervárott, 
midőn tavaszkor a’ Newa fölenged, ’s a’ félévig holtan 
veszteglett folyam ismét uj életet nyer, a’ téli palotával 
szemközt fekvő vár’ parancsnoka mindig első , ki a’ Newa 
folyón hajózhat. A’ parancsnok a’ császárhoz megyen ’s 
ezen alkalomkor szabadsága van a’ Newa folyóbul egy 
pohár vizet a’ felségnek átnyújtani, mellyet ez aranyok
kal töltve ad ismét kezéhez vissza. (A’ pohár’ belső vi
lágossága aligha meg nincs határozva.)

(R o s s in i’ ó r áj a.) Rossini nemrég a’ Tandole ne
vű kávéházban kihúzta mellényzsebéből becses zsebó
ráját, megnyomta azt ’s ütteté; azonnal egy férfi járul hozzá 
's csudálkozék a’ ritka művön. Rossinit ez büszkité ’s ó 
dicsekve beszélte az idegennek, hogy neki a’ fran- 
cziák’ királya azt ugyanannyi hangjegyért adá jutalmul, 
a’ mennyi gyémánt van foglalva a’ tok’karimájába. „Bi
zony gyönyörű órai — szólt az idegen — de fogadni 
mernék, hogy Ön nem ismeri valamennyi jó tulajdonsá
gát“ — ,„llaha ! — válaszolt Rossini — én ezen órát 
már 6 év óta hordozom. Az még egy másodperczczel sem 
sietett vagy késett; üt az órát, óranegyedeí és pereze
ket ; mutatja a’ hónap’ napjait, ’s ha az ember itt egyet 
fordít rajta, tüstint eljátszó Preghierát „Mózesból.“ — 
„Hogyan i én ne ismerném ezen órát ? hisz’ mindennap 
felhúzom ’s őrzöm mint szemem’ világát !“* — ,,’S Ön 
még sem ismeri ezen órát — válaszolt az idegen. — 
„,Én tökéletesen ismerem“*, kiálta Ro s s i n i .  — „ön 
nem ismeri — állitá szilárdul az idegen. Fogadjunk , 
én 10,000 frankot teszek az úr’órájára! ’s azt mondom, 
hogy Ön annak minden sajátságit nem ismeri.“ Ros
sini ez által zavarba jött. Végre felkiáltott: ,,,Lram ! ha 
Önnek 10,000 frank terhére van, tehat áll a’ fogadás!1 * 
— „Az óra m é g  e g y  darabot játszik Kialt» most hév
vel az idegen — ’s" Ön’saját arczképét foglalja maga ban.
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Azon pillanatban, midőn e’ darabka megzendül, előtű
nik Ön képe, ’s a’ kép mögött még egy irás , melly tíz
szer annyit ér , mint óra és papiros. Most Ön mindent tud, 
’s Ön még sem találja képét meg, sem a’ második me
lódiát , mellyről szólottám.“ — A’ vendégek mindnyájan 
elhagyák e’ beszéd fölött helyeiket; Ilossinit botránkoz- 
tatáezen ámító játék ’s felkiáltott: ,„Ön engem megját
szani akar, Uram ! de Ön nem menekszik tőlem! All a’ 
fogadás !“ ‘— E’ pillanatban az idegen férfi kezéhez kérte 
az órát, háromszor fordított rajta , ’s lásd hátulról egy 
finom aranyfödél külön vált, melly Rossini’ arczképét rej- 
té , ’s most di tanti palpitit játszá-el. — „Vesztettem!“ 
sohajta Rossini ’s az idegennek oda nyujta az órát. — 
„Csak tartsa Ön meg kincsét — válaszolt ez — az én 
nyereményem sokkal nagyobb ! Én vagyok ezen óra’ ké
szítője ; nevem Plivée; én bizonyossá tevém 0 felségét 
a’ királyt, midőn ezen órát nálam megrendelte, hogy 
Rossini úr a’ souvenirt sok évig fogja hordozni a’ nél
kül, hogy valamennyi ritka tulajdonságit ismerje. Már hat 
év folyt le; mondásom megvalósult.“ Rossini megölelte a’ 
művészt. „Köszönöm — mondá — igenigen köszönöm! 
l)e én még folyvást nyugtalan vagyok; Ön bizonyos Írás
ról beszélt; micsoda irás az ? Csak ne tartson vissza tit
kot, melly által Önnek ismét nem sokára kedve jöhetne, 
e’ drága kincset fogadás’ utján tőlem elnyerni.“ — „Az 
most csak e’ három számjegyet foglalja még magában : 
6 , 3 1  , 61 — válaszolt a’ művész — de jelentésüket 
még most nem nyilványithatom.“ — Rossini megütközve 
figyelt. Plivée eltávozott. „Sorsjátékot illető számok é 
ezek ? — felkiáltó Rossini — vagy pedig halálom’ nap
ját rejtik magokban?“ — Plivée! vegye Ön az órát által, 
de kiméljen-meg illy kínzó titoktul“ — Plivée még ed
dig nem nyilatkozott. (A-r.)

( L e g n a g y o b b  f ü g g ő  h i d  E u r ó p á b a n . )  
Ez a’ szardíniái kormány által az Annecy és Genf város 
közti utón építtetett nagy sodronyhid. — Egy genfi lap róla 
következőleg nyilatkozik: „Egy folyam, melly egy hat
száz lábnyi mély torkolatban az Olaszországból Schweiz-  
ba vezető utat ketté vágta ’s ez által veszedelmessé , sót 
télen járhatatlanná tette , most úgy szólván elenyészett. A’ 
hegyek , mellyek azt bezárák, most egyesültek ; a’ te
remtésnek e’ két óriása egymásnak kezet nyujta ’s a’ 
mélység fölött tova' ballagó vándor azok’ kifeszitett kar
jain ég felé látszik útját folytatni. — Ez — minden köl
tői nagyítás nélkül szólva— azon benyomás , mellyetaz 
álmélkodó ’s elborzadó nézőnek szeme érez , főleg ha 
némi távolságban , vagy a’ régi utón , mintegy három
száz lábnyira az uj hid alatt áll. A’ hid — ezen nézpon -  
rul tekintve — az ég’ aetherében látszik lebegni. Jóval 
alantabb láthatni a’ havasok’ első bokrait, ’s azok fölött 
a’ föllegeket, mellyeken a’ hid nyugodni látszik. És ha 
ezen fekete vonal az általmenó emberek', kocsik ’s álla
tok’ terhe alatt inog*, akkor eszünkbe jutnak Ossian’ lég
almai, vagy ama’ tündér-mesék , mellyek bölcsőnket rin- 
g*aták , ’s néhány pillanatnyi eszméfésre van szükség*, 
mielőtt meggyőződünk, hogy nem vagyunk ism éiden 
világban. Ezen pont (600 lábnyira a’ folyam-ágy fölött, 
"s melly háromszorolly magasan fekszik, minta’ freibur- 
gi hid) legmagasb a’ földön, honnan az embernek meg* 
van engedve függőlegesen alátekinteni. A’ földi világ 
egy emléke sem bir illy magassággal. Sok van a’ vilá
gon, mi fényre, pompára ás mesterségre nagyszerűbb
nek latszik , de semmi sem meghatobb, es semmi sem 
képes a’ lélekben maradandóbb ’s öröklőbb benvomást 
szülni, mint ezen merész munka; egy utazó se nnuktszsza-

e l , ki Schweizba jó , azt megtekinteni!“ — A’ híd Ca r 
l o A l b e r t o  nevet visel. (G. B.)

( N e v e z e t e s  t ö l g y f á k . )  Legidősb tölgynek 
tartatik Angliában az úgynevezett p a r l i a m e n t - t ö l gy;  
nevét onnan nyeré , mivel ísőEdmund király, néphagyo
mány szerint, lombjai alatt parliamentgyülést tartott. E’ 
fa 1504 esztendősnek mondatik ’s a’ Clistone-parkban á ll, 
n^Uy hasonlókép legrégibb parkja Nagybrittanniáuak. — 
Anglia’ legmagasb tölgyfája, melJyet a’ nép ,,a’ h e r -  
c z e g ’ s é t a b o tj á n a k“ nevez , még néhány év előtt 
az előbbeninek közelében állott; ez idősb volt a’ west- 
minsteri apátságnál. — Legvastagabb tölgyfa Angliában 
az úgynevezett „C a 11 h o r p e-t ö 1 g y“ a’ yorki gróf
ságban ; a’ törzsök’ alja 78 lábnyi körülette] bir. — A’ 
h á r o m- g r ó f s á g i t ö 1 g y (melly három grófi-megye’ 
határán áll ’s azok’ némelly részeit beárnyékozza) lom
bos ágaival egy 777 [ J yard v. is 6993 | | lábnyi tér
földet borit. — Walesben 18J0d. évben egy tölgyfa vá- 
gatott-ki, mellynek kérgét 2000 p. foriuton ’s fáját 6700 
p. forinton adták-el. (P-a.)

( T o r  d a  f .  j  u  1. 4 i k é n  s z ö r n y ű  e s e t n e k  

v a l a  t a n ú j a . )  G y á s z p a d o n  f e k ü s z n e k  m ia t ta  m e 
g y e i  m é r n ö k  K is  J ó z s e f  t e t e m e i .  B o r z a s z t ó  v o l t  a z  

e s e t ,  m e l ly  ő t  id e  j u t t a t ó !  S z .  S .  tö b b  u d v a r n á l  s z o l 
g á l t  , ’s  m o s t  T o r d á n  s z o lg á la t o n  k ív ü l  e g y  ú r i c s a 
lá d  t e lk é t  ta r tv á n  h a s z o n b é r b e n , a z  n e k i  f e l in o n d a -  

to t t  ’s  k ia d a to t t  a z  e m lí t e t t  m é r n ö k n e k .  B o s s z ú s  i n 
d u la t  l i e v í t é  a m a z t  a z é r t  e z  e l l e n ,  m a g á t  á l t a la  v é lv é n  

la k á b ó l  k i z a v a r t a t n i ,  ’s  n y i lv á n  b e s z é l t e :  h o g y h a  

o d a  m e n e n d  a ’ m é r n ö k  ,  m e g lö v i .  4 k é n  d é le lő t t i  
k i l e n c z  ó r á r a  a ’ n e m  it t  l a k ó  h á z t u la j d o n o s n a k  ü g y 
v é d é t  ,  k ir e  h a s o n la g  h a r a g ú it  , s z á m o t  v e tn i  m a g á 
h o z  r e n d e l i .  E z , a ’ r é g  v á r t  id ő  b e k ö v e t k e z v é n ,  e l in 
d u l S z - h o z ,  d e  ú t já b a n  e s z é b e  j u t ,  h o g y  v e g y e  f e l  
m a g a  m e l l é  a z  új h a s z o n b é r lő  m é r n ö k ö t  i s .  M e g é r 
k e z v é n  a ’ t ö b b n y ir e  m á m o r o s  b ő s z ü l t  a g y ú  S z . ,  k e v é s  

s z ó v á l t á s  u tá n  k é t  p i s z t o l y t  r a g a d  k i  z s e b é b ő l , ’s  

k é s e d e l e m  n é lk ü l  a ’ s e m m i  r o s s z a t  n e m  i s  s e j t e t t  
K is r e  l ő ,  m á s ik a t  a z  ü g y é s z  m e l l é n e k  s z e g z i ; d e  

k i  a ’ v e s z é l y t  l á t v a ,  f e l u g r i k , a ’ c s ő t  a ’ b o l t h a j t á s 
n a k  fo r d it ja  a ’ b ő s z ü l t  k e z e i b e n  ; d e  m e l ly  n e m  s ü lt  

e l , c s a k  a ’ s e r p e n y ű b e n  v o l t  k e v é s  p o r  lo b b a n t  f e l .  
A z  ü g y v é d  a ’ p i s z t o l y o k a t  r a g a d v a  k i  s i e t e t t  v e lő k  a ’ 
r e n d ő r s é g h e z  p a n a s z t  t e n n i ,  a ’ m é r n ö k  m a g a  e r e j é b ő l  

h a z a  m e n t , d e  a ’ b e l s e j é b e n  f é s z k e l t  ó n g o ly ó k  s i -  

e t t e t é k  a ’ g y u l a d á s t , m e l l y  m u n k á s  n a p ja in a k  a '  l ö 
v é s  u tá n  2(> ó r á r a  v é g e t  v e t e , ’s  á r v a s á g r a  j u t á n a k  

a ’ v é l e t l e n  b a lc s a p á s  m ia t t  m a jd  k é t s é g b e e s ő  n ő je  
’s  l e á n y a ;  b ü n t e t é s é t  g y i l k o s a  s e m v á r á  a ’ t ö r v é n y tő l ,  

m e r t  m iu tá n  a z  ü g y v é d  ’s  K is  t ő le  e l j ö t t e k  ,  a ’ 3 -  

d ik  c s ő v e l , m e l ly  m é g  n á la  m a r a d t ,  s i e t e t t  a z  o t t  k ö 
z e l  f o ly ó  A r a n y o s  p a r t j á r a ,  ’s  á l lá s á t  ú g y  in t é z v é n ,  
h o g y  a ’ fo ly a m  s ír j á u l  s z o l g á l j o n ,  a ’ g y i lk o ló  c s ő t  

a g y á n a k  d a r r a n to t ta  ,  ’s  tü s t in t  a g y - z ú z o t t a n  h u llt  a ’ 
f o ly a m b a  , m e l l y  n é h á n y  ö ln y ir e  b ö in p ö ly g e t v é n  

é l e t t e l e n  t e s t é t ,  a ’ s z e r e n c s é t l e n  k é t s z e r e s  g y i lk o s  

k i f o g a t o t t  ’s  m in d e n  h a lo t t i  t i s z t e s s é g  n é lk ü l  e l t e -  

m e t t e t e t t .E .H .

Szerkeszti H elm eczy. Kyointatja T rattuer-R árolyl úri utcza 6 1 2 .
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E s z m é le te d  «  mfeggjeer n e m z e tis e e lé s  és  
n e m z e t i  n e v e lé s r ő l .

Minden köztársaság , .virágzását, minél számosb ér
telmes és becsületes , és a’jóllét’ különféle ágaiban ügyes 
fiainak köszönheti 5 boldog jövendőjét pedig czélirányo- 
san rendezett iskolák, ’s ezek jól tanított, jól szoktatott 
növendékei biztosítják. — A’ németeké a’ dicsőség , hogy 
ezen eszmét megpendítvén, az annak előtte egyedárus- 
tudományokat, csak bizonyos osztály’követelt tulajdonait, 
mindenekre kiterjeszteni, — velők a’ nép’ alsóbb osz- 
tályira is üdvösen hatni, — bennök egyenkint a z t, mi 
emberben az embert teszi, kifejteni, ’s az elszunnyadt 
önmunkáló erőt ébresztgetni megkezdették. — A’ szent 
czél sok helyen viszhangra, a’ példa követésre talált, 
méltányoltatva nemzetek’s fejdelmek által; munkálkodása jó 
sikerét örömmel látjuk mutatkozni az éjszakám erikái egye
sült statusokban , Angol-, Francziaországban , újabban az 
orosz és töröknél , ’s ennek vasalljainál, kik amazok’ jó 
példáin okulva, érdekükben látják feküdni: hogy az ed
dig csak vadon termett’s nőtt ember müveit polgárrá ido- 
míttassék. — Korunknak ezen őt minden előbbiek felett 
bélyegző nemes irányában közeledhetik az emberiség, 
maga czéljához , közös érdekei’ rokonsága’ eszméinek va
lósításához , mellynek üdvös hatásaiban, nevezetesen a’ 
rabszolgaság eltöröltetésében , embert az emberben mél- 
tányoltatni, — a’mindig gyarapodó nevelő-, ápoló-’s rab- 
javitó intézetekben , különféle jótékony-tudományterjesz- 
tő egyesületekben, a’ felebaráti szeretetetmunkálkodni, 
— a’ közipar, viszonyos kereskedés által, a’ nemzete
ket egymástól elválasztó falakat lerontatni, — a’ gőzö- 
nyök ’s vasutakon népeket közeledni népekhez ; eszméi
ket cserélni, ’s a’ haladásban egymással nemesen vetél
kedni nyilványosan tapasztalhatjuk. Nálunk boldog emlé
kez. II. József lánglelke volt a’ magyar posványtengert 
felzavaró vihar, — ő kelté fel szendergő atyáinkban 
nemzetiségük’ szellem ét,— ő kezdé egyéb jó szándé
kú reformjai köztt általányos neveléssel honunk’ jóllétének 
alapjait megvetni; melJy czéljai, ha nem magyar-nem
zeti irányúak is, ellenhatásukban mind a’mellett jó foga
natunk valának. A’ derék reformátor halálával elhalt ta
nítás’s nevelés-ügye; h nunk’ Rendei fogók fel, midőn az 

: lóik czikkjében a’ nemzeti nevelés’ szükségét 
törvénybe iktatók , ’s a’ fontos tárgygyal előlegesen egy 
országos választmányt bízván meg, szép szándékjokat 
minden bizonnyal teljesiíendők valának, ha kevéssel ezu
tán történetink’ folyamába egy nagy episod gátul nem 
vetődik, nagyreményű mozgalmaikat mind e’ korig ki
vinni késleltető, — melly miatt megszakasztott pá
lyájukra újra fel csak az 1825/-ki országgyűlésen íéphe- 
tének , — holott a’ nemzeti nevelés ismét országos kül
döttségnek tétetett egyik fő gondjává. Ama’ két ország- 
gyűlés’ alapjain épült az 183'-;cki, mellyben a’fen forgott 
tárgyak’ fontossága, annyi szép elmének olly huzamos 
ideig egymással súrlódása, sok hasznos eszmének magvait 
hinték-cl , egykoron kikelendőket, ’s tettekké érendökef. 
Az országlakók yJ,, részének, a’ teherviselő szegény jobb- 
sógyságnak , az addiginál bizonyosb polgári állása’ kimu
tatásával foglalkodtak főleg a’ Haza-rendek, — melly 
közben sok buzgó kívánatnak kelle magát jobb jövő re
ményére bízni; mert természet’ rende az : hogy minden 
fokonkint érjék , — százados bajoknak lassú orvoslás , 
és a’ maghoz, mi előtt elvetnék, a’ föld’ elkészítése le

gyen szükséges. Ezt eszközlendők, korunk’ emberiséget 
méltányló széliemétől meg'hatva, több lelkes törvényha
tóságink , egyházi testületink, főpapok , földes-urak , te- 
hetősb magányos honfiak, közelebb múlt néhány év alatt 
az iskolák, különösen nép-nevelés körül, számos czél- 
szerü rendelést, és nagylelkű áldozatokat tettenek; és 
hogy e’ kisebb körökben jó sikerrel kezdett munka or
szágossá váljék : a’ jelen országgyűlésen több hatósá
gink követeik által sürgettetik. Midőn az 1825|.: 8 czik- 
kely által kineveztetett n. m. országos küldöttség’ tudo
mányos ügybeni véleménye nyomtatásban kiadatott (Opinio 
excelsae Regnicolaris Deputations in sequelam art. 8 . 
1825|7 exmissae , in re literaria. Typis et sumtibus Tratt- 
ner-KároIyianis 1830) ez által , véleményadás forogván 
szóban, úgy látszik: nemcsak a’ törvényhatóságok , ha
nem egyes polgárok is felhivattak saját véleményeik’ki
mondásával e’ közügyet minél több oldalrul megfontolni, 
eddigi hiányait kimutogatni’s orvoslásmódot ajánlani. A’ 
nevelésről álíalányosan , sőt különösen a’ népnevelésiül, a’
hirlapokbul több Ízben olvashattunk; a’ nemzeti nevelés
ről Zsoldos és Saskun kívül más értekezőket nem tudok. 
Ezek mellett én harmadik lépek fe l, ha töredékekben is, 
kimondani a’ nemzeti nevelés és nemzetisedés’ nagysze
rű testvér-tárgyai felett csekély véleményimet; részle
teire e’ lapok’ szűk korlátái közt nem terjeszkedhetvén.. 
— Az angol, franczia parlamentekben is ugyancsak a’ 
nemzeti nevelés lévén jelenleg napirenden: úgy gondol
tam: nálunk sem lesz fölösleges ez soha, sem kora sem 
késő e’ tárgyat ismételni; hogy addig is , míg egykor or
szágosan felfogatnék: minden , ki hivatást érez magában, 
munkáljon e’ nemzeti alkotmány’ létesítésén, mellynek 
halandó tagjait mig a’ jó nevelés által készült újabbak 
váltogathatják, erős és alapjaiban ingathatatlan leend.

A’ fentisztelt országos küldöttség, a’ nemzeti ne
velés’ természete és czéljaul azt mondj ahogy az or
szágminden rendű, nemzetségi! ’s hírű lakosa , ugyana
zon erkölcsi és physikai neveltetést, és mindegyik külön- 
külön az ország’ alkotmánya-, ’s polgári heíyzetéhöz al
kalmaztatott, e’ mellett jövendő rendeltetéséhöz illő ele
gendő tudományos müvelteíést nyerjen. Nem ismérek or
szágot ,. hol a’ lakókat vallás polgárhelyzet ’s nyelv , 
aránylag olly nagy osztályokba küfönzené-el , mint a’ 
magyar. — A’ nemzeti nevelés’ feladata legyen e’ kü
lön érdekeket, mint megannyi egyenetlen törtszámokat, 
a’ mennyire lehet, egy nevező ala vonni: t. i. hogy minden 
liilü , rendű’s ajkú ifjú honpolgár bar minernü állapotra, 
egyszersmind magyarnak magyar nyelven neveltessek. 
Hogy a’ hit, az ugyanazont vallók között, szoros köte
lék : nem tagadhatni; de hogy többféle lüt is ,  kivált ha 
mindegyik egyenlő joggal b ir, nincs akadályára a’köz— 
társasá"'’boldogságának: százados vérontások”s üldözések’
ellenére , idő és példák megbizonyitottak. Hogy szor
galom r körülmények, hajlamok az emberek közt külön
böző álláspontot jelöljenek k i: természet* örök törvénye; 
ezek’ egymásra ható viszonyai második egybekötő  ̂lancza 
a’ társaság’ tagjainak ; e’ bölcs egyenetlenség létalapja 
a’ társaságoknak; a’ melly egyenetlenségeket pedig az 
idő' viszontagság! okoztak, ugyan az által helyre hozan
dók. De a’ nyelv ezek és mindenek fölött a’ tarsasag 
egyedeit összefoglaló legédesb leg'erosb kapocs , a nyelv 
őket testvérekké , egy anya’ gyermekeivé össze ölelő a- 
rátságos szellem, ama’ kedves visz hang, m ely , lva <• 
nekünk magyaroknak, a’ föld’ legtávolabb vidékemig
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oily édes érzetekkel illeti emlékünk’ húrjait. — Sok szá
zada már, mióta a’ magyar, vele nem rokon szláv, né
met ’s oláh néptársaival a’ két hazában együtt lakik, a’ nél
kül , hogy vagy miként Angliában, a’ többféle egymás után 
betóduló nép egyg'yé váltak, vagy az első foglaló har- 
czok óta valaha egymás ellen csatára keltek volna; sót 
azóta bár sokszor véres háborgások szaggatták a’ hont: 
kevés kivétellel egy törvény’s egy felség alatt ősi nyelvü
ket, sajátságaikat, mindnyájan megtartva, egymás között 
jelenkorunkig, nem szoros barátságban ugyan , — meg 
is békében élnek. Eg'yesítendi-e valaha a’ nepeket, — 
kiket eddig a’ törvény vagy szokás’ ereje-é? nem tu
dom, tartott össze , — magyar nemzetté a’ magyar nyelv? 
jelen helyzetünkben jövendölni nem merem.— Már több 
megyének vannak magyar térítő intézvényei; ezek mel
lett , különösen a’ tótok és németek , mint r. katholikusok 
vagy evangélikusok kö/.ött, magyar egyházfőik, itt ott 
sikerrel terjesztik nyelvünket, — az ó-aradi oláh mes
teri és papi előkészületi intézetben pedig magyarnyelv- 
tanitó-székről maga az országgyűlés gondoskodott, 1832/6: 
3. Részemről azt tartom : kisdedovó-, iskolamester- és 
papi seminariumokban volnának a’ népmagyarítás’ alapjai 
megvetendők. Senki ezekből, mig a’ magyar nyel
vet jól nem tudja, érti, beszéli: ki ne bocsáttatnék;’s midőn 
kibocsáttatik, szoros kötelességéül tétetnék—minek telje
sítésére ügyelet lenne , — a’ növendék polgároknak, ha 
azok nem magyar-ajkuak volnának , elibe szabott mód
dal , legkitelhetőbb iparral, magyarítása. Az idősbek ám 
haljanak meg ősi nyelvükben, szokásaikban; nálok ,— pél
dákkal bizonyíthatjuk— az erőtetés ellenállást, makacs
ságot , gyűlöletet szül: a’ gyermek pedig szép bánás alatt 
észre sem veszi, sőt kedveli az újságot, melly rajta kez
detvén meg, benne, utódiban még inkább az egészszel 
lassanként egyesülend, összeolvadand. — Egy szorgal
mas pap , az iskolamesterrel összemunkálva , mire hírlap
jaink örömünkre néhány esetet már közöltek, növendé
keiket a’ magyarosodásban , rövid idő alatt, sokra vi
hetik. — így akarja oroszitni sok- nyelvű jobbágyait a’ 
minden oroszok’ czárja , 1836ban megparancsolván: hogy 
öt esztendő múlva, birodalma’ minden iskoláiban orosz 
nyelven tanítassék az ifjúság; mi által azt nyeri: hogy 
uépe , valamint már tömegi, úgy szellemi erőben is nem 
sokára a’ föld’ leghatalmasb népeivel bátran mérközhetik. 
— Valóban itt az ideje, és erre szintúgy a’ müveit né
pek’ példái, mint csak néhány év előtt is egészen bar
bár szerb, török’s oláh szomszédinknak a’ művelődés és 
nemzetisedésben mostanában tett lépéseik, — sőt min- 
javunk, a’ nemzet’ és thrón’ ereje, jólléte, dicsősége, 
serkenthetnek: hogy mindenek fölött édes magyar nyel
vünket éltessük társas köreinkben , házainkban , iskolá
inkban, templominkban , törvényinkben, felséges királyunk’ 
székénél, ’s mindenütt széles e’ hazában , merre magyar 
törvény és felség uralkodik; itt az ideje, hogy neinze- 
tisedésünkról komolyan gondolkozzunk , ’s azt szilárd aka
rattal , de szeli;! eszközükkel minélelöbb terjeszteni (igye
kezzünk; gondoljuk-meg: a’két hazában közel hatmillió lé
lek , ’s igy a’ lakosság majd fele (szláv, oláh) mellyben 
nemzetiségének érzete, agg'asztólag ébredez’s nyelv és 
vallás-rokonságánál fogva hihetőleg az Európa ’s Ázsia- 
szerte félelmetes oroszszal egy nemzetté olvadni haj
landó.

A’ magyarra nevelést, mint nélkülözhetlen első fel
tételt előre bocsátva, a’ nemzeti nevelés’ második kel
lékére , a’ nyilvanyos felügyeletre térek. — Elemi isko
láink, jelenleg azon vallásfelekezetnek, meUyhez tarto
zók, papjai’ felvigyázata alatt, állanak. Minthogy azon
ban a’ gyermek, nemcsak vallásfelekezet, hanem status’

tagjává is növekedik, mennyiben fogékony elméjébe, már 
korán a’ religio’főtárgya, a’ jó isten, volna beoltandó: ám 
azoknál, kiknek erről tanitni hivatali foglalatosságuk , 
e’ tiszt a’ religiora nézve továbbra is maradjon : de a’ 
status legyen ezután a’ reményteljes ifjú sarjadékra , a’ 
leendő polgárokra, fő felügyelő. E’ végre minden törvény- 
hatóság , kebeléből, egy e’ szakban jártas fértiakból ál
landó biztosságot, jarásonkint két két lagbul állót, nevez- 
ne-k i, melly a'megyebeli valamennyi elemi iskolát év- 
negyedenkint meglátogassa, ezek’ miben-létéről, a’köz 
gyűléseken, illetőleg városi tanács előtt, részletes tudó
sításait beadja, a’ szorgalmas tanítót jutalomra, az elag
gottat uyugpénzre ajánlja, a’ henyének megfenyilteté- 
sé t, ha érdemli letétetését, a’ hiányok’ kipótoltatását sür
gesse ; szóval: az iskolák’ külső belső jóllétére különös 
gonddaTlegyen. A’ legfensőbb felügyelet pedig mindaz 
elemi mind a’ tudományos és egyéb iskolák ’s intézetek
r e , ’s a’ t . , ’s a’ t . , mint eddig , ezután is ő Felségénél 
legyen , a’ n. m. m. k. Helytartó-tanács’ mindegyik vallás
felekezetből állandó nevelés ’s tanítási osztálya által. Le
gyenek ezen kívül az iskolák nyitva , minden előtt, ki 
a’ tanitás-móddal közelebbről megismerkedni, vagy a’ 
tanítványok’ haladásáról meggyőződni kívánna: illy köz 
ellenőrség , tanító’ ’s tanítvány’ szolgalmára buzdító hatás
sal lenne. — Az iskolás jobbágyíiak , a’ helybeli papi 
’s előjárósági—, nem különben egyház- és vármegyei fel
vigyázaton kívül, a’ földesuré alatt is álljanak ; kinek pár- 
tofogási joga oda is terjesztessék-ki: hogy növendék jobb
ágyai’ tanítóinak , a’gyermekek’ számához aránylag mind
annyinak , az 1 8 3 '6 : 6 . czélzafa szerint, ne csak mar
háik’ legelőjéről, hanem az ő illő élelmezési földjük- ’s 
lakásukról, iskolaház-, gazdasági- ’s testgyakorlási kertről 
is gondoskodjék. Iligye meg a’földesur, jobbágyai’mü- 
veltetésére kiadott pénze , jobb kamatot ad, mint lovai-’s 
birkáira tett költségei, ’s őket rájok teendett illy áldoza
taival inkább lekötelezi, mint az 183'2/G : 10 által kezé
ből kivett boífenyitéknek sokaktól hallottam visszaohaj- 
tásával. — Sajnosán kell tapasztalnunk, miként most 
mintegy ellenhatásul a’ gyarapodni kellene erkölcs ség- 
nek, mint építtetnek székére a’köznép erkölcsét’s pénzét 
vesztegető drágánál drágább pálinkaházak ’s csapszékek, 
mig' ugyanott helyben az iskolaház rom -  v. rongyban 
hever, ’s iskola-alapításról oily gyéren emlékeznek 1 ir— 
lapjaink.

( l e g e  következik .)

I/óleleisinéret és tap in ta t « ’ Politi
kában.

(Vége.)

A’ história maga nyújt legjobb tanítást, mennyire 
szükséges a’ legíigyelmesb tapintat Politikában a’ histó
riai alap’ használatára. Mutatja min lenült, hogy egy sta
tus soha sem nőtt ’s virágzott, mint növény a’ természet- 
törvények szerint. Van-e csak egy , melly jelen álla— 
potja’ kifejlését, az őseredetinek lényéből ’s organicus 
haladását az egész közidő alatt kimutatni képes volna? 
A' história , a’ kifejléseknek mindenütt történetes ’s eiíyes 
esetekben , vagy emberekben alapult okait mutatja. Épen 
azon legjobb, mellyel korunk bir, mind olly elven alap
szik, mik a’korábbiaknak épen ellentétei , ’s igy előál
lásának nem vala semmi históriai alapja. \em  akarjuk itt 
vizsgálni: vájjon ezen legjobb az újabb idő' kormány
zati módjában létezik e , vagy az igazságosabbá, ke- 
gyesbbé lett gondolkozásmódban, ’s az általanyos hala
dásban az okosabb felé, m e l l y  mintegy előítélet kint ural-
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kodik , ’s az egyest, részint elfogultságba!! tartja, el 
nem hagyni ezen pályát, mert vagy azon képzelettől 
nem válhatik-meg, hogy az ő pályája helyes , vagy azt, 
szigorúbban véve, eltagadni bátorsága nincs, részint az 
ellene küzdést lehetlenhé teszi. *— lie a’ mi jó van is a’ 
szerkezetben, az az újabb koré; a’ középkor’ intézetei
ből bizonyosan nem eredhetett. — l)e a’ mellett ne en
gedjük magunkat, ott, hol a’ dolog különböző , nevek’ 
’s formák’ hasonlatossága által megcsalafni.

A’ históriai alap’ szükséges létének maximájától kü
lönbözik ugyan, de vele még is szorosan összefügg, ’s 
egyezik a’ s t a b i l i t á s ’ e l ve .  Amaz tovább művelő
dést, tehát változtatást, teszen föl; ámde akarja, hogy 
az újnak ezen módja, alapját, az előbbi’módjában talál
ja. A’ stabilitás’ elve , a’ változást a’ megállásnak teszi 
ellenébe, ’s a’ dolgok’ megmaradását a’ jelen állapotban 
kívánja, mert az (igyekezet’ ezélja csak a’biztosság’ egy 
bizonyos állapotának elérése ’s a’ megmaradás lehet; in
gás és változás ki nem elégíthet. — Itt is ellentettel 
van ügyünk , mellyből csak a’ tapintat segít ki. Ez, az 
élet’ és világ’ ingása lét és leendő közt. Mi maradót kí
vánunk, mint minden létei minden jelenlét’ föltétét. — 
De az örök leendőség épen úgy törvénye a’ természet- 
’s életnek, mint az ész’ vágyódása megkívánja a’ jobbra , 
helyesbre térést.

’S ehez csatlakozik az ellenmondás a’ jog’ alapel
vében, hol azon ellentét, mint felbonthatatlan ellenmon
dás mutatkozik , a’ természeti vagy észjog , és birtok v. 
positiv és önkényes jog között. Hogy minden birtok szent 
jogot nem adhat, senki sem tagadja, ki azon tulságok- 
ra , minők a’ rabszolgaság ’s rabszolga-kereskedés , em
lékezik. Dehogy a’ birtokot, mint jog-alapot megismér- 
nikell, világos; mert máskép semmi tulajdon erősen nem 
állana. Nincs tervemben az ellenmondás’ felvilágosításá
ról szólni, mit tisztán fölfejteni semmikép nem lehet, 
t. i. az elidegeníthető , ’s elidegeníthetetlen javak’ megkü
lönböztetése által, mellyek közt biztos határt senki sem 
lelend. Értekezésemmel csak az ellentétek’ közelebbi 
megvizsgálását akarom ébreszteni; e’ czéllal arra em
lékeztetem olvasómat, hogy már maga a’ birtok’, mint jog
alap’ lénye meghatározva nincs ’s meghatározva nem is 
lehet, mint az legvilágosabban a’ statusviszonyokban 
mutatkozik. Nemcsak a’ birtok és jog közt, de magából 
a’ birtokból is ellenmondás kél. A’ legújabb bírást min
dig egy korábbi, különböző ’s igy ellenmondó előzé meg. 
A’ kérdés tehát mindig az marad: mellyik igaz, az uj 
é vagy a’ régibb? Nem állhat-meg közvetlenül a’ legú
jabb birtok , mert úgy minden bitorlást meg kellene en
gedni, ’s nem volna más jog , csak az erősebbé, mert a’ 
hatalom mindig megadná a’ birtokot ’s vele a’ jogot is. 
De ismét, hogy a’ régi birtokot nem kell áltáljában az 
újnak elibe tenni, ’s hogy a’ birtokigény, eredése’ jogta
lanságának elismerése által elesik , kiki megengedi, ki 
a’ históriára emlékezik , ’s megkérdi magától: mellyik 
birtok lenne akkor jogállandós ? ’s a’ ki meggondolja , 
hogy egy birtok’ eltoh.t sa más régibb által, a’ végte
lenbe mehet, ’s a’ birtokvevcs’ első kezdetéig 'in ie . A’ 
törvényesség legtiszteletesb szava a’ politikának, de 
használatánál ritkán látszatunk emlékezni, mi határozat
lanság van e’ fogalomban. A’ törvényesség a’ birtokon 
nyugszik , ’s mégis a’ fölött a’ birtokkal egyenes ellen
kezésben van % mit bitorlásnak jelöl, a’ nélkül hogy álta- 
lányos jegyet lehetne adni annak meghatározására: mel
lyik birtokon nyugszik, ’s mint bitorlás mellyik gyűlöle
tes előtte. Nemcsak a’ birtok’ törvényszerűségére kell 
tekinteni, de a’ kevésbbé törvényszerű birtoknál az idő’ 
hosszára is. De itt mitsem határozhatni-raeg; az mind pusz

ta önkény -s ,gy semmi bizfos űtba vezethető jogalap. 
A’ torvenyteleii birtokot még is kizáró Hűsüiést csak sla- 
(usbao lehet törvényhozás , vagy elismert szokás állal 
szabályosom ; a' természetjogban már körei’ határzatlan- 
“ f *  "■■»«»em létezhetik. -  Továbbá, hogy rászoktas
suk magunkat: gyöngeilseggelbánnia’jog és birtok köztli
ellenmondassal^ ’s önkenti megismerésével mind a’ két fél’ 
igényeinek : jó és világossá tenni magunk előtt, mi sokat 
’s mi nagyot foglal az magában. Kevésbbé szükség az 
elismertebbre emlékeztetni, hogy a’ bírás’joga, m nden 
rend’, minden tulajdon’, biztos lét’, jog-állapot’, ’s min
den béke’ föltéte , hogy ez annál inkább a z , minél ke
vésbbé egyezhetik össze az elme és valóság. De épen oly 
kevéssé kell szem elől téveszteni, hogy az szerfölö.ii ál
dozat, mit a’ birtokállapot’ elismerése ált.,1 teszünk. Ta
lán legkevesebb az , mi magánybirtok miatt vesz e l , 
a’ föld’ javaira való igények’ ere deti egyenlőségéből. De 
ide tartozik a’ status’ birtoka is. Azonban talán a’ legna
gyobb szerencsétlenségek közé számoltatnék a z , hogy 
valamelly statusbani élet elkerülhetetlen; ha egy statist:— 
kus fölszámítná, a’ keresetmódok’ ’s az emberi nemzet
élet’ milly nagy része lesz semmivé, a’ status iránti erő- 
ködésekben , tevésekben , melly akadálya a’ nemzeterő’ 
kifejlésének , hogy az olly nagy részben statusczéllá hasz
náltabb ; hogy az erő ’s költség’ (Aufwand) felszámít- 
hataílan befolyásáról, a’ népek’ lelki művelődése ’s er
kölcsi műveltségéről ne emlékezzünk. ’S a’ miért ennyit 
adunk, még az nem birtok , az csupán a’ rosszat, igaz- 
talanságot, zavart ’s rendetlenségeket hárítja-el; — mit 
a’ statnsban birtoknak lehetne nézni, az épen nem kíván
ja a’ legnagyobb költséget.

De midőn egy históriai alap’ szükséges létének ma
ximáját ’s a’ stabilitás’ elvét a’ politikában, ’s a’ birtok’ 
megismerését értékességek valódi határiba visszavezetni 
ügyekszem: épen nem akarom valódi becsüket csökken
teni. Úgy hiszem , hogy a’ följebb mondottakban is már 
megadám , a’ mit kellett. — De még érinteni akarom, milly 
derék, milly tiszteletreméltó charaktert vehetnek magok
ra fel, — v e h e t n e k ,  mert hogy charakterök minde
nütt e z , nem merem állitni. En bennük összefüggést ta
lálok érzetével a’ minden igény’, érdek’ ’s kívánat iránti 
kímélésnek, melJy az önzés’ellentéte , az erény’ ’s ész’ 
Charaktere, ’s a’ társaság’ valódi elve. Egybefügghetnek 
ők azzal, a’ statusférfiban is gyöngédség’ jelével, ’s 
azon szeretetreméltó szerénység’ igénytelenségével, 
alázattal, gyanúval , az önbelátás’ biztosságában , melly 
inkább borzad meg egy hiba’ megtételétől, n int egy fo
gyatkozás’tovább meghagyásától; érezve , nunnyivel na
gyobb hiba az első , ’s gyalázatosb , ’s közönségesen ve- 
szélyesb is. Nincs összefüggés nélkül a’ mások véle
ménye , az uralkodó nézet, ’s a’ közönségesen kívánt mm.’ 
azon tisztelésével, mit a’ lélekisméret ’s önbelátás po -  
lékának lehetne tekinteni. — Végre a’ létező’ tisztelése, 
melly fogalomban azon három elv es maxima összejo, 
egyenes ellentétben van az önkény’ elvevei, ’s magasb 
dicsőséget nem víhat-ki. Az álló formák’ föltétien szent
ségét védői épen nem akarom. De e íoimak szextebon— 
tásában , a’ birtok’ megzavarasabani künnj elmuseg', el\e 
az önkénynek , feldúlója minden politikai biztosságnak. 
Itt nemcsak azon megharczolhatatlanjogok’nemtisztelésé- 
ről van szó , mell/  a’ népen lázadási szellem’ charakte- 
ré t, kormányon a’ despotismusét viseli — mert lázadás 
és despotismus rokonok abban , hogy mindketten jogon 
túl az önkény’ földén állnak: — itt szó azon formákról’« 
idényekről is van, mik ugyan nemföltétlenül seithetetle- 
nek,  de miket még is vigyáztalan kézzel , gyöngéd
ség’ kímélete és szerény félénkség nélkül az állónak elbon-
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tásában , vagy egy igény’ nemfigyelésébcn megsérteni; 
a’ politikai érzetet és biztosságot mindig veszélylyel fe
nyegeti ’s despotismusra emlékeztet. A’ dolog nem a’ 
formában áll; — kívánatos volna néha félre tenni azt,— 
de megismeréseik’ ’s tisztelésök’ maximájában. Azért mi
vel a’ maxima oily mélyen alapszik a’ politikai szellem
ben , meg lehet rajta a’ bölcs és jó kormányt ismerni.

Azon legnagyobb dicsőség , mit én a’fenálló’ tiszte
lésén alapult maximáknak ’s elveknek adhatok, az , hogy 
azokat a’ csupán egyedül helyes politikai gondolkozásmód
dal teszem viszonyzatba. Mert még egyszer visszatérek 
arra , hogy a’ gondolkozásmódban van minden legma- 
gasb kincse a’ politikának. Meg kell minden lehet
ségest tenni az alkotmányok’ alakításában , részint mert 
a’ statusok’ jólléte ezektől is függ, részint mert azt a’ 
statusok’ méltósága kivánja-meg.— De nem az alkotmá
nyokban van a’ legfőbb biztosítás , hogy Politikában a’ 
jogszerinti történjék ’s uralkodjék. IIa statusaink most 
jobban igazgattalak , mint a’ középkorban , annak oka 
bizonyosan kevésbbé az alkotmányokban, mint abban áll, 
hogy más nézet, más gondolkozásmód, szelidebb ’s 
igazságosabb szellem uralkodik részint a’ kormányok
ban , részint, mi ismét a’ kormányokat határozza, a’ né
pekben. Magában a’ statusviszonyok’ természetiben van, 
hogy az alkotmányok, akármint legyenek is szerkesztve, 
elég biztosítást nem adhatnak. A’ statusalkotmányok’ czél- 
ja : a’ jogszerinti viszony’ biztosítása, kormányzók ’s 
kormányzottak között. Ezért a’ mód, hogy a’ legfőbb ha
talom , mennyire lehetséges , megköttessék , hogy körei
ből ki ne léphessen. l)e a’ statusczél’ elérésére épen olly 
szükséges, hogy a’ legfőbb hatalomnak, a’ mennyi le
het , annyi ereje legyen a’jogszerintit létesíthetni. A’ leg
jobb alkotmány az lenne , hol a’ legfőbb hatalomnak leg
nagyobb ereje van , a’ jogszerintit létesíteni, ’s legkeve
sebb , jogtalanságot elkövetni. De a’ legfőbb hatalom’ szo
rítása az egyikhez , nem szorítása a’ másikhoz, ellen
mondásban vannak, mit egyedül részint az alkotmány’ 
szerkezete, részint, ’s úgy hiszem, nagyobb részben , 
a’ kormányszékek’ személyes akarása a’legjobb alkotmá
nyoknál is feloldhat. Mert minden teljesítés az ellen
súlyban áll , de ebben mozgásnak kell lenni. A’ bizto
sítást azzal befejezni épen nem lehet, hogy a’ nép’sza
badsága ’s a’ kormány’ hatósága, mind kettejük’ egyes 
jogainak meghatárzásában erősen áll ; kormány és nép 
közötti viszony, betű által a’ tökéletesülésig épen nem 
biztosítható. Mert azok olly erők , mellyeknek egymás’ 
ellensúlyát kellene tartani. Mozgásban él a’ status. A’ 
foltét az , hogy a’ mozgás’ megkívántaié mértéke minde- 
niknek elosztassék; sőt hasznos is lehet, hogy inindenik 
rész’ mozgása jó messze haladhasson, mint Angliában, 
a’ népnek minden szabadsága mellett is, a’ királynak 
p. o. gonosz haszonvehellen tisztviselők’ letételében igen 
szabad keze van.

Mii csak röviden ügyekeztem megmutatni, azt min
den politikaistudiun’ eredvényeül tehetni föl: t. i. Ingy 
a’ politikának legfőbb pontjaiban ellentételekkel van ügye, 
mik köz , magasb elv’ hiányában szoros megmutatások 
által föl nem oldhatók; ’s hogy a’ politika, a’ tapintat’ 
művészete; hogy a’ gondolkozásmódban ’s lélekisméret- 
ben , nemcsak a’ jogszerintinek valósulása , hanem maga 
a’ jogszerintinek és igazságnak megismerése is nyug
szik ; ’s hogy e’ szerint, érzelem és lélekisméret a’ tu
dom my iránt, a’ politika praxisában nélkülözhetlen alap. 
"Erős érzet’ hianya, a’ lelekisméret’ erőtlensége, minden 
vétség’ alapja a’ politikai iiteratura’ ’s a’ politikai cselek
vésmód vesztőhelye. (Titt.nann után.) Szerényi.

Elegytár.
( Ro z s a b o r . )  ,,A’ brémai tanácsház alatti boltok’ 

egyikeben , melly homlokfalán díszelgő bronsz-öntetü 
fél-domborműről „Rózsának“ neveztetik, van azon hi
res r o z s a b o r ,  melly most 215 esztendős. 1624ben 
t. i. e’ pinczeboltba tizenkét telihordó tétetett—le ; hatban 
jánoshegyi ’s hatban hochheimi bor vala. A’ tanácsház’ 
pinezéjének egy másik osztálya hasonló borokat foglal 
magában , de mint későbbi évek’ termésit; azok 12  hor
dóban, mellyek’ mindegyike más apostol’ nevét viseli, 
tartatnak, ’s a’Judás’hordájában levő bor, daczára azon 
fanyar érzésnek, mellyet e’ név minden jó keresztyén’ 
emlékezetiben gerjeszteni szokott, a’ legzamatosb és drá
gább. Ismét más osztályai a’ brémai tanácsház’ pinezéjé
nek különféle, később-évi, terméseket rejtenek. ITa most 
néhány palaczkkal a’ rózsaborbul lehúznak, a’ hijányt 
kipótolják a’ Judás’hordajábul, a’Judásét pedig más leg
közelebbi apostolébul, ’s ezét viszont egy fiatalabb hor
dóim! , ’s igy valamint a’ danaidák’ hordái soha sem tel
nek , úgy ezek soha sem ürülnek-meg. Egy borismerő, 
ki után egy angol lap e’jegyzeteket közli, kiszámitá, hogy 
Bréma városának minden palaczk rózsabor nem kevesebb 
mint 2 0 0 ,0 0 0  ezüst tallérba kerül — e’ pénzsumina , első 
tekintetre , hihetlennek látszik , ’s még is tökéletesen igaz. 
Egy darab hordó a' brémai tanácsház alatti pinczeboltban 
foglal 5 oxhoftot magában, minden oxhoftoí számítván 
204 palaczkkal, mellyek 1624ben 300 ezüst tallérba ke
rültek. E’ kiadáshoz számítván most a’ fentartási költsé
geket , adókat ’s a’ t. , ’s azután a’ kamatokat ’s ismét 
a’ kamatok’kamatjait, tehát 1 oxhoft felmegyen 183.9ben 
55íi millió 657 ezer 240 ezü t tallérra, következéskép 
egy palaczk’ 2,723,810 tallérra; egy pohár tehát azaz 
egy üveg v. palaczk uyolezadrésze 210,476 tallérba ke
rü l, ’s egy csepp vagy is 1 0 0 0  cseppet számítván egy 
pohárra, kerül 310 ezüst tallérba. A’ rózsa- és apostol
bor csak a’ benszülöttek’ , vagy Bréma város’ becsület
polgárai számára huzatik-Ie. Csupán az igazgató polgár- 
mesterek bírnak azon kedvezménynyel, hogy néhány 
palaczk illy bort saját szükségökre lehúzathassanak ’s aján
dékul az uralkodó fejdelmek’ számára szétküldözzenek. 
A’ brémai polgár, ha súlyos beteg , hozathat onnan ma
gának 5  ezüst tallérért egy palaczkkal, de orvosi bizo
nyítványt kell előmutatnia, meilyből hitessék, hogy neki 
e’ borra, felgyógyulhatás végett, elkerülhetlen szüksé
ge van , nem különben más bizonyítványt a’ polgármes
tertől és tanácstól, melly erősítse, hogy a’ bort valóban 
elköltötte. A’ szegényebb brémai polgár hasonló föltéte
lek alatt egy palaczkkal ingyen is kaphat. Sőt szabad a’ 
brémai polgárnak egy palaczkkal magának hozatni,, ha 
valimelly "európaszerte híres idegent vendégel-meg, 
Güthe Bréma városától néhányszor születésnapjára ka
pott ajándékban egy palaczkot. (M U.)

f M a d i a- S a ti  v a. Uj olajnövény) A’ pozsonyi 
Pannónia4 jul. ISkárul következő tartalmú tudósítást kö

zöl : balrul a’ malomligethez vezető útnál, a’cs.k. élés
tár háta mögött, szemközt a’ cs. k. szénamázsáló húzzál 
van egy három liohlnyi föld bevetve madia sutivá nevű 
uj olajnövény-maggal; a’ vetés épen most legszebb virág
zásban áll, mi különösen az iparüző gazdakra nézve, 
kik jövendőben azt talán termeszteni fogják, nem leeud 
érdektelen.— Az ezen főidről nyerendő magot csupán Rö
mer Károly urnái, polg. fűszer- ’s magkereskedonel az 
irgalmas barátok’ piaczán kaphatni, hol mindenki a ma— 
dia-olajat is megtekintheti.“

Szerkeszti Ilelnieczy. Nyomtatja Trattncr-Ilárolyi úri utcza 61*.
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E rény és emlékezet.
Ha a letel’ zajos hullámain 

Sajkád virgoncz erővel küzd elé,
Tátong az örvény •— és a’ szív-vihar,

Hint óriási kar ragad felé:
Buzgón sohajtsz mint gyözedelmi lény —
Lengő vitorlád a’ derült e r é n y .

' Ha kedvesed’ körében a’ szerelm- 
5 irágok illatárja leng körül,

’S lehull az ifjú báj — mert a’ tavasz 
Kőrútul elszegődött hűtlenül :

A’ múltra nézz, a’ múlttal fogj kezet,
Szűd’ ölje lesz a’ hiv e m l é k e z e t .

Ha ifjúságod’ édes álmain
Fcllcngzö büszke vágygyal szcnderegsz,

Szép álmod oszlik, — és m nt ébredő —
Csalódás’ puszta térin tévelyegsz :

Tekints az égre, — higy, mint égifény 
Leng utadon a’ nyugtató e r é n y .

’S ha majd fölötted évek’ nagy sora 
Hint bús ködfátyol, fölkcletkezik;

Rövidre mért halvány tekinteted
Minden tárgynál nyílt sírba ütközik :

Ne csüggedj ! éj bár, mclly hozzá vezet,
De szélin áll a’ hű e m l é k e z e t !

Kán B e r t a l a n .

Eszméletek  « ’ m agyar nemzetise (lés és 
nemzeti nevelésről.

(Folytatás.)

Magára a’ nemzeti nevelésre térve , minthogy a’ nem
zetet tevő osztályok’ egymásra-hatásai sokkal szorosbak, 
mintsem közöltük határt vonni ’s őket fokozni lehetne ; 
sőt mini hogy a’ nemzetet, mint egy embert, két főrész
re , (est-és lélekre, — dolgozó- , nép-, és igazgató-hi
vatalviselőre oszthatni: a’ lelki részt gondolnám előbb 
fejlesztendőnek, hogy az a’ testre hatván , vele arány
ban , szoros viszonyban növekedjék, ’s az erős testben 
erős lélek lakozzék.

a.) N é p t a n í t ó k .  — A’ vallás, és általa a’ pa
pok, a’ keresztyénség óta, már nemcsak mint isteni tisz
telet’ szertartásainak kiszolgáltatóji, hanem egy szersmind 
néptanítók voltak eleitől fogva , vannak ina is legtöbb ha
tással a ejpre.— Ma tehát jó népet akarunk nevelni, szük
ség elsőben jó néptanítókat előkészilnünk. — Legyenek 
e’ végre mindegyik vallásfelekezetnek saját papi semi- 
nariumai vagy növmidékházai, — és arra , hogy azok a’ 
népet egykor jól is magyarul is taníthassák: saját egy
házi el. .ljáróságuk’ ügyeleté alatt különös gonddal képez- 
tessenek. A’ papi kötelességekhez pedig még egy új , 
a’ vasárnapi iskolázás, lenne adandó , mellyben az illető 
pap, az elemi iskolákat elhagyott, ’s már földművelést 
vagy mesterséget űző ifjúsággal, az egykor tanultakat 
nehogy elfelejtsék , érettebb eszükhöz alkalmazva, is- 
mételtesse , gyakoroltassa, ’s újabb hasznos isméretek- 
kel gyarapítsa. — Oe midőn kötelességet követelünk :

leg) en mellette erdek is, annak teljesítésére ösztönző; 
különben az ellenkező szükség” hangosb parancsa, araa- 
zét elnyomja. Láttatnának- el nép- és iskola-tanítóink , 
hogy fáradozásaiknak jutalmát vegyék, ’s hivataluknak 
illően megfelelhessenek , mint leghasznosb status-szol
gák , a’ statuspénztárból , nem fölösleges, csak elegen
dő fizetéssel; mert inig fogadott béreseknek tartatnak: 
sem tekintetük , sem tanitmányaiknak kellő foganatjok nem 
lesz; míg szegény, sőt, minta’ n. e. óbitüeknél , kial
kudott kenyerüket nem annyira hivataluk , mint gazdál
kodásuk után gyűjtögetik: amazt csak mellékes dolog
nak nézik , — mennyire a’ néperkölcsiség” ’s művelődés’ 
rovására ! — Illő fizetés rendelletvén nekik , ügyelni kell: 
hogy ollyanok, kik egyébbé lehetni kétségbe estek, ne 
kényszerüljenek rá: hanem csupán kikről elővizsgálat után 
feltehelni: hogy a’ nép’ és gyermek’ esze ’s szivének 
nem kontárjai, hanem lélekisméretes képezöji lesznek. 
Nam qui non potest, qui viliose facit, quem denique non 
decet, hunc, ut Apollonius jubebat, ad id , quod facéré 
possit, detrudenduin puto.

b.) E l e m i  i s k o l a t a n i t ó k ,  k i s d e d o v ó k .  
Elemi iskolaíanitó -, úgy szinte kisdedovó képező inté
zetet javaslok felállittatni minden 1 0 -  ’s több ezer né
pességű , ugyanazon vallásu városban (a’ melly vallás
felekezetnek pedig nagy vidékben ennyi népü gyüleke
zete nem volna: egy központi helyen); mert egy az: 
hogy a’ 3dik évtől, 12ig iskolába ’s kisdedovó intézetbe 
járandott gyermekek , a’ népességnek körülbelül l|4-déí 
tevén , 2500, 's ennél több gyermek’ neveltetése különös 
gondot érdemel; más az : hogy a’ növendék-tanítóknak 
egy theoriai, ’s második gyakorlati tanuló évük után, míg 
valahol rendes alkalmaztatásuk akad: tanítók’felügyelete 
alatt, illy helyeken lenne legjobb alkalmok, magokat czél- 
jokra elkészülni; aztán egy illy intézet-fentartás terhei, 
a’ kormány’ segedelmezési mellett, annyi népre feloszt
v a , érezhetők sem lennének. A’ két intézet’ három vagy 
négy- (aránylag több) felvigyázóji egyszersmind oktatóji, 
ama’ gyermeksokaságot kitanult növendékeikkel eltanít
tathatnák. Ezen intézetekben kell, mint fentebb érintem 
a’ népmagyarítás’ alapjait megvetni: ennélfogva bennök 
minden magyar nyelven folyjon; a’ kik pedig más nyel- 
vüeket terítendők magyarra: természetesen azoket is jól 
kell tuilniok.— Fiu-iskolák, a’ lyányokéitól, holazösz- 
szes szám 50-t. hala I : választassanak e l ; úgy szinte , 
hol egy tanító’ keze alatt a’ gyermekszám íOOon felül 
volna: kettőé alá bízassák; mert egy ember annyinak, 
kivált sok osztályban, eleget, úgy, mint kell, nem te
het , ’s a’ t. ’s a’ t.

c) T u d o má n y o * - ,  m ű v é s z e t i  ’s f. e f f. i n- 
t é z e t e k .  Felsőbb tudományi oktató-képező, ugyszinte 
festész-, szobrász-, építész -  ’s egyéb szépművészeti és 
mestersági akadémiák, szóval: műegyetemek , katonai’s 
kereskedői iskolák, miilyenekkel a’ négyszerié kisebb 
Bajorhuii, még kisebb Schweiz , sőt egyes német her- 
ezegségek, a’ tartományra (liszt ’s jóllétet árasztva, bú
nak, vajha nálunk is minélelőhb létesülnének, és ezek, 
különösen tudományos intézeteink, ne központiak ^ hanem 
minél többek lennének, ’s bennök valláskíilönség nél
kül,  tanítva tanulva mindenki részt vehetne 1

d.) N ö v e n d é k e k .  Megy a’ nemzeti neveles’ fen
tebb mondott czélja: t. i. minden honpolgár, soisahoz a 
rendeltetéséhez illő nevelést nyerjen, elétessek: szült-
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ség a’ poníos kÖzre-munkálat, különösen a’ helybeli elől—
járóságnak , ’s nevelési biztosságoknak szoros felügye
lete: hogy, valaki csak arra való: senki taníttatás nélkül 
ne maradjon , ’s a’ kiszabandott 6 évig szorgalmasan is
kolába járjon ; fenmaradván természetes joguk a’ szülék
nek,  gyermekeiket saját házuknál, vagy magányos in
tézetben , de ugyancsak felsőbb felvigyázat alatt nevel
tetni. Főbb nemes urfiak, hanemha közintézetben tanít
tatnak , a’ n. m. m. k. Helytartó-tanács’ közvetlen szigorú 
felvigyázása alatt álljanak; mert a’ több ezer jobbagy 
leendő atyjai , urai, egykor törvényhozó test’ tagjai —- 
terjedelmes birtokaikkal a’ nemzeti közjóllétre nagy be
folyással lehetők’ neveltetésére különös gondnak kell for- 
díttatni, mellynek eddig soknál könnyelmű elhanyagol- 
tatása, magoknak’s családjoknak nagy romlását, a’ magyar 
hitelnek pedig nehezen helyrehozható csökkenését o- 
kozta.

Elemi iskoláknak #), mint imént érintem, 0 éves pá
lya határoztatván , csak ennek, vagy legalább az 5dik 
évnek végeztekor , fejlett "s érettebb elmével ’s előkészü
lettel vitessék a’ gyermek át a’ gymnasialis iskolákba , 
miáltal, feltevén a’ jól szerkesztett tanítás-rendet, ’s a’ 
tanító belecsepeg'tefési ügyességét, sok eddig hasztalan 
fáradság ’s idő kímélteinek meg; úgy hogy egy egy osz
tályban , grammatikát, syntaxist, rhetarieát, poésist, eT 
két utóbbiban fő ügyelettel a’ magyar literaturára , 4 év 
alatt el lehetne végezni. — Felsőbb tudományos intéze
tünkben , a’ tanulók’ száma 7 jelenleg a’népességhez ké
pest nem nagy , — de igen , aránylag a’ kevés életmód
hoz , melly azonban a’ gyarapodó jóllét, ipar ’s műinté
zetek által bizonyosan szaporodni fog. — Plato’ ama’ köz- 
társasági eszméje, a’ gyermek kisded korától fogva köz 
felügyelet alatt neveltessék: időnkben kezd foganatba 
vetetni, lelencz-árvaházakkal, kivált pedig kisded-ovó 

» intézetekkel. Ila ez utóbbiak’hasznait elgondoljuk, mel- 
íyek már nálunk is szépen terjedezve szülék’ helyét pót
lók , — midőn a’ legszámosb dolgozó osztály, gyerme
ke’ nevelésére, el foglal tatásai miatt, kellőleg nem ügyel
het; a’ helyett hogy a’ kénytelen magára hagyatott gyer
mek , unatkozásban tompuljon , vagya’ rá nemvigyázás, 
utczapajtások , ’s önérettlensége miatti bajokat tán holtáig 
szenvedje : biztos helyen , egykorúnk’ társaságában , gon
dos szemek előtt növekedik, ’s értelmi tehetsége korán 
kifejtetvén , jót a’ rosztól megkülönböztetni, rend ’s mun
kássághoz , emberi és polgári kötelességinek teljesítésébe* 
jókor szokik : nem lehet ezek’jótékonyságát nem méltány- 
lanunk, ’sóhajtanunk: bár minden, még kisebb helysé
günk is , illy valóban hasznos intézettel bírnának !

e.) T a n i t m á n y o k. Az iskola’ czélja : előkészí
tés az életre , mallyben a’ növendék , tanitóji’ vezetése 
alatt, a’ társas élet’ helyzetéhez mért kellékeivel meg
ismerkedik , azokat, midőn már igy felkészülve az élet
pályára , a’ nagy világba kilépett, tudomány állal kifej
lesztett józan okossága szerint használandó. E' czélra 
sem elemi sem tudományos iskoláink e'korig nem igen 
látszottak törekedni, sőt sokban elmondhatni róluk, mit 
csípősen T. Petronius a’ korabeliekről: ,,ego existimo ado- 
lescentulos in scholis stultissimos lieri, (juia nihil ex iis, 
quae in usuhabemus, aut audiuik, aut vident“ ; mert hiszen 
bennök az élet- foglalatosságra kevés , a' lélekre ollyan 
a’ miilyen , a' testre pedig semmi ügyelet sem volt; hol
ott a' valódi nevelés , az egyed’ testi és lelki tehetségei-

Paedagogica nvndegyik r^f collegiuraban és a’ pesti egye
temben is taníttatik, holott a’ számos p ledagogus ifjakra 
nézve szükséges volna másutt is.

nek arányos és rendeltetéséhez illő kifejtésiben áll. Ha
zánk’ lakosinak legnagyobb része földmivelésből é l , ’s 
a’ pórfiu gazdálkodásra még sem taníttatik, hanem csak 
apjától látott tudomanynyal áll be az életpályába. A’ mi 
legk ilönösb , nekünk magyaroknak magyar nyelven kel
lene neveltetnünk; ’s a’ t. ’s a’ t.

Elemi iskoláinkban a’ tanulmányokat i«'y gondol
nám f elosztandoknak: lso évben, ha ezt szinte mege
lőzné is a’ kisded intézeti tanítás : olvasás-irás-vallás- 
sz untán’ elemei, bibliai históriák, — állattudomány; a’ 
2 bun: ezek’ gyakorlásának folytatása; a’ 3ban : ásvány-fü- 
vészet-tan , diaetetica , országunk’ ismértetése ; 4 ben •. 
honi és világtörténet, földleírás, hangászat, rajz; 5 ben 
tV történet és számtan’ folytatása, magyar gram natika , 
honi törvény, helyes beszéd és gondolat-leirás; öban : 
természet-,gazdaság-,mesterség ’s mértan.Ezen b* év alatt 
a’ gyermek, jó vezetés alatt, beleszokván a’ tudományokba, 
nem olly könnyen felejt, mint azok, kik csak 2 — 3 évig 
járták iskolába. Azonban, különösen a’ falusi elemi isko
lákban, inkább munkával, mintsem kirekesztőié«' tudo
mányiamul áss il foglalatoskodjék a’ gyermek, mert belőle 
kézi munkája után élendő embert czálunk nevelni : en
nélfogva legyenek ezen iskolák egyszermin I ipar-inté
zetek, mellyekben a’ honnak értelmes és munkás polgá
rok képeztessenefc *). Gyakoroltassák itten a’ gyermek 
korához illő munkában, föl Imüvelés, gyümölcsfa’s selyem
tenyésztésben (ezért mondá n fentebb: hogy a’ föhlesur, 
gazdasági kertet adjon az iskolának), a’ ház körüli szük
ségeknek , ’s vala nelly a’ vidékben ajánlkozó kereske
dési anyagnak elkészítésében , steif, hogy megvettessék 
a’ nép között az okosabb gazdálkodás’ alapja , ’s az emel
kedő nemzeti jóllét’gyümölcseit mindenki lehetőleg egy
aránt érezze ##J. Lánynak 5, sőt 4 évi iskola elég, melly 
alatt ő is női czéljára : gazdasszonykodás , veleményzés, 
főzés , fonás , varrásra ’s a’ t. előkészíttessék. — A’ vá
rosi felsőbb polgár- iskolákban , két évig, a" bik elemi 
iskolai tudományok bővebben; közönséges és hazai sta- 
tistika ’s kereskedés taníttassanak, úgy szinte a’ számo
lás , helyes beszéd , és gondolat-leirás gyakoroltassanak. 
— A’ gymnasium! négy osztálybeli tanulók , részint azon 
tudományokban , mellyekről neveztetnek , ’s az ezekkel 
rokonokban, részint pedig az elemi iskolákban tanultuk’ 
már most érettebb észszel ismétlésiben, különösen a’ kát 
első ugyan , a’ tanító által elbeszélt vala.melly természeti 
vagy történeti tárgynak önstilusuk szerint, a’ két utób
bi pedig saját gondolataiknak papírra tételében napon
kint gyakoroltassanak; a’ testgyakorlás pedig, hogy ne csak 
névvel, hanem mint hajdan voltak, igazán g/mnasiumok 
legyenek, ne mellóztessék-el. Kézi- könyvek , a’ tudós 
társaság, mint a’ nemzeti nyelv, ’s tudományosság’ némi 
képviselője által, jutalo.nhird-lés utján készíttessenek ,

*_) Uly-for na intézetet alapított még 177í)ben Szarvason, saját 
költségin, helybeli pap néhai Tessedik Sámuel, mellynek 
17.92ben közel 1000 növendéke volt; (lekésőbb 25 évi lé
tezte lilán, nem pártoltatás, sőt irigység miatt a’ szép 
kezdet füstbe ment. — A’ sokban rokonczélu n. kőrös ele
mi-tan tó , egyszersmind gazdasági seminariumnak mentül 
nagyobb sikert , állandóságot, ’s minél több illy intézetet 
alapittatni, szívesen kívánunk 

Jelesen értekezett c’ tárgyról t. Szabó János úr, illy czi- 
mü munkájában : A’ hazabeli kisebb iskoláknak jobb lábra 
állításokról. Nevezetesen: hogy kellene azokat a’ szorga
lom- ;industrialist iskolákkal egybekötni. Különös tekintet
tel a’ protestánsok' iskoláira. 18i7.
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illőnként javítandók, ha szükség-, egészen üjitandok. A’ 
betűző ’s olvasó könyvre nézve , jónak látnám : hogy min
denféle nyel vü gyermeknek egyaránt latin-magyar betüjü 
könyve legyen , ’s ebben a’ magyar grammatikának főbb 
szabályi is érintessenek , a* magyar gyermeket ugyan 
a’ jól beszélésre korán figyelmeztetők, a’ más ajkúval 
pedig ezeket a’ nlagáéival egyenközlenláttatok , de úgy, 
— másként ha magyarít» akarunk, nem is tehetvén,— 
hogy született nyelve, a’ tanulandottmagyarnak mintegy 
vehiouluinúl szolgáljon ; készíttessenek ezeken kivül 
mindenféle nyelven a’magyarul tanulók’ számára kisebb 
nagyobb szótárak , és mind ez minden nyerekedés nélkül , 
lehető legolcsóbb áron , bekötve, első kézből árultassék. 
A’ tudós társaságnak ezek’ kiadhatására nyerendő kizáró 
szabadítéka, 30 esztendőnél, meddig t. i. az általányos és 
egyenlő tanítás országszerte jó rendet alapitandott, to
vább ne tartson ; azután minden hatóság megyéjében , a’ 
tanitmányokról, felsőbbségi felvigyázat mellett, saját né
zetei szerint intézkedjék. Vallásos kézi könyvet minde
gyik felekezet maga adjon a’ gyermek’ kezibe.

Felsőbb tudományos iskolák’ számára kézi könyvek 
készíttethetnek ugyanide azt, hogy a’tanitó ezekhez szabja 
magát , vagy csak ki is jelöltessék neki: ,ezen utón járj ; 
eddig ne tovább* haszontalan, sőt az ügyre nézve ká
ros dolognak tartom. Ha már illy tanitmányokra megbí
zunk valakit, feltehetjük róla, hogy tudni fogja: mit csinál
jon. Jó lesz azonban, ha az elöljáróság megtudja az uj 
tanitótul: saját elveit követendi-e , vagy cujus jurat in 
verba magistri ? ’s tanitmányi elveit, röviden kifejtve elő
terjeszteti; a’ kinek ellenvetése van: okokkal’s ne hata- 
loinszóval czáfoljon. — Ilogy pedig a’ tanítvány, a’ sok 
irogatással idejét vesztegetni ne kényteleníttessék : min
den, tanifószékébe léptétől számítandó, 6 év alatt saját ta- 
nitmányát , ha ugyan valamelly már kész kézi-könyvet 
használni nem akar , — kinyomatni köteles legyen. Men
nyi haszon , gazdag remény mutatkoznék ebből literatu- 
ránknak ! A’ főiskolai tanítók’ szorgalmának ébren tar
tására, a’külföldiek’ példájaként, rendkívüli v. tisztelet
beli és magányos professorok, nálunk i s , egykor re- 
ménylhelő , szokásba jőnek ; érdemeik után pedig magasb 
hivatalokra alkalmaztatás , vagy öregségükre tisztes nyu- 
galmaztatás legyen ösztönük.

f. L á n y n e v e l ő k e t - k é p e z ő  i n t é z e t .  Asz- 
szonynak , a’ természet, szenvedő, a’ férfié alárendelt 
szerepet adott. — A’ kivételek nem ritkák; vannak kö
rülmények, mellyekben helyzete tevőleges ; de azért neki 
háziasság marad örök sajátja , mig a’ férfit künn tettek 
várják.És bár szűk az asszonyiság’tétköre: mégis nevelte
tése a’ leendő anyának, az első nevelőnek, a’ férfiéval 
egyenlő figyelmet érdemel; ’s e’ késő tudományunkéit, 
asszonyainknak _a’ nemzetiségben elmaradtával lakol
tunk. A’ müveit társalgási szellem, mellynek asszonyok 
valódi éltetőji, F.rankhonban , már akkor , midőn még ha
zánk török járom alatt nyögött, a’ nyelvvel együtt kifej
lődvén , a’ szomszéd németekhez is behatott, behatott ké
sőbb hozzánk is ; de midőn amott a’ divattá vált fran- 
cziaságot lelkes literatoraik’ buzgalma, bitorlóit polczá- 
ról nehezen már letolá : a’ mi fensőbb társas köreink , 
máig franczia-németségnek viselik bélyegeit.— Magyar 
irány adassék a’ magyar szépnem’ nevelésének is , hivatá
sa ’s rendeltetésének megfelelő; a’ kezdet’ folytatására pe
dig fejledező literaturánknak gondja lesz. Jó lenne ennél
fogva minden nagyobb városban egy lány-nevelő v. inkább 
tanító- képező intézetet alapitni, hol a’ növendék tanitónék, 
a’ 3 — 4 év alatt megtanulandó» tudományok ’s müvekre, 
azon városbeli lánykákat egyszersmind tanítnák, és az
tán belőlük egyes uriházakhoz ’s kisebb varasokba alkal

roas mao-yar neveíőnék kerülnének. Lánynak egyébiránt 
azt tartom , .jobb nevelője, jó anyjánál nem lehet; csak- 
logy a neveles’másik részére , a’ müveit világban kel
őkké \ alt ismeretek’ oktatasara, egyik anyának érkezé
se másiknak kepessege nemlevén, kinek módjában van, 
jól teszi, ha ezt sajat szemei előtt téteti, ha nines v. 
magara nézve jobbnak latja: illy esetben a’jól rendezett 
nevelő intézetek anya’ helyét pótlók. {Vége köo.)
S e ly  í 's n te n y é s z te s  JFriaul- 9s  H ly r iü h a n .

(Forrás: Alig. Z—g’ told.)
Aquileja, jun. 24. 1839. E’ vidéken a’ szederfákat 

néhány év óta álinélatgerjesztő iparral szaporítják ; sor
ba ültetik azokat a’ szántóföldek’ széleire , a’ rétekre , 
ország ’s düloutakra, puszta terekre; használják sövényze— 
tül ’s kerítésül ; ’sitt ott még' azon fák is , mellyek e’ gyö
nyörű síkságon mindenfelé , mint támaszai’s gyámkaróji a’ 
vetéseket felváltó szőlőtöknek, a’ határt végig futják, 
a' szőlőtökkel együtt kiirtatnak , hogy helyűkbe csupa 
szederfákat ültessenek ’s imígy valóságos szederfa-lige- 
teket alkossanak. Egyvalaki minap “Gelsomanie44 czim 
alatt egész könyvet irt , mellyben irgalmatlanul kikel ez 
ujitás-kórság ellen ; de véleményem szerint szerzőjének 
még most nincs teljes igaza. Csak sok esztendő múlva, 
midőn már minden hely , mellyen szederfa kényelmesen 
állhat, be lesz illy fákkal ültetve, lehetne azt— ha t. i. 
még akkor is illy buzgó iparral folytatnák az ültetést,— 
maniá-nak szidalmazni. Most bízvást ültessétek e’ fákat, 
’s inkább csodálkozzatok, hogy ez már korábban nem 
történt! Az idén itt minden ember, gazdag és szegény, 
pór , polgár és nemesember a’ selyembogár-tenyésztés- 
sel foglalkoilik. Ugyan hol tartózkodik Signore , a’ báró 
lír, a’ gróf u r , hogy most olly ritkán látogatják a’ ká
véházat? ,A’ selyembogarakat ápolják!4 — Miért nem 
jelentek-megÖn’ kisasszony-testvérei az egyház’ búcsú
ján, ő nagysága a’ báróné, ’s ő méltósága a’ grófné ? — 
,Xem volt idejük; reggeliül estig selyembogaraikkal 
vannak elfoglalva !4 Én e’ napokban keresztülkasúl jár
tam P riaul-t, ’s minden utat ’s ösvényt ’s az egész szép 
virányi megelevenültnek látám azoktól , kik szederfale
velekért’s lombokért mentek, v. ezt vittek haza; és ha 
hirtelen égi háború közelgett, v. eső , ’s attól lehete tar
tani, hogy a’ szederfalevelek meg áznak , ekkor mutat
kozott ám még szememnek valódi gyönyörkéj ; mindenki 
futott, iramlolt, nagy zörögve, dobogva, székiben hosz- 
szában , lovaival, szamaraival, kocsiján ’s targonczaján. 
Hol most két vagy több embert a’ hűvös árnyékban, v. 
estve a’ házajtó előtt együtt ülni látunk, bizonyosak le
hetünk , hogy selyembogarakrul beszélnek. Mivel az idén 
olly sokan tenyésztik itt e’ nemes állatokat, tehát végre 
a’ szederfalevelek igen megfogytak, úgy hogy több 
órai távolságiiul kelle azokat hozni. Udine—ben, a se— 
lyemtenyésztés ’s nyerészkedes’ egyik tóhelyen, mond
ják, egy reggel a’ szederfalevel m.izsaja o forintba ke
rült, olly szederfalevelet érték, mellynek agai is, úgy 
mikép a’ fáról azokat letördelik , beleméretnek ; bizonyos , 
hogy Udinében jun. 18kán a’ szederlevéP mázsájáért ki
jelez pengő húszast adtak, ’s ezt igen szép árnak ne
vezhetni. De egyszerre ismét megcsökkent, ’s úgyszól
ván minden keletét elveszté ; ennek enmagam valók szem
tanúja , midőn lükén Udinebe jöttem. Én reggel érké
zé n i le , épen azon órában, midőn a’ szederfaleveleket 
kocsin a’ vásárpiaczru viszik. Az ezzel megrakott sze
kerek ho-szú utczát képeztek, ’s az magát szerencsés
nek mondhatá , ki egy mázsáért 3 húszast kapott. Milly 
változás a’ tegnap és ma között! En azt hivem; ez on
nan ered, mivel ez iiötájou a’ selyembogarak uiarma-
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gokat beszőni kezdik, ennélfogvást táplálékra már 
nincs szükségük; ámde csalatkoztam; e’ körülménynek 
egészen más oka volt! mert éjen által tömérdek men
nyiségű selyembogár elveszett, ’s más nap is folyvást 
uj döglésekről hallottam ’s azóta az egész tartományban, 
a’selyembogarakrul hasonló szerencsétlen hírek szárnyal
nak. Földesarak , kik tenyésztési iparjok után 2000,4000 
sőt 6000 font galandra számolhattak, egyszerre minden 
reményüket viz'zé látták változni! szegényebb emberek, 
kik a’ szederfaleveleket hitelben vették ’s később olly 
drágán kelle fizetniük , egyszerre minden várakozásuk
ban , nielly több vala mint csupán remény , a’ Jegkegyet- 
lenebb módon megcsalatottaknak’s adósságba süllyedtek- 
nek láták magokat’smost nyugalmasan kell hallgatniok azon 
hírt, hogy a’ galand’ fontja már most is 50 p. krajczáron 
adatik-el. Közös a’ panasz; bizvást mondhatni, hogy 
illy nagy halomás a’ selyembogarak közt e’ tartományra 
nézve valódi szerencsétlenség. Az ember mindent na
gyítói szokott, ’s igy talán e’ csapás is valamivel eny
hébb. A’ selyembogarak’ elhalását a’ mintegy nyolcz nap 
óta uralkodó rendkívüli hőségnek, mellyet szokatlan nagy 
esőzések előztek-meg , kell tulajdonítani; okozta mind- 
azáltal e’ csapást némi részben azon , Friaulban még ál- 
talányosan divatozó, mód is , miszerint a’ selyembogara
kat többek közt a’ fris szabadlégtől ’s világosságtól el
vonják. Gherardo Freschi gróf’ illy czímü munkája: „Gui- 
da per allevare i bachi da seta sui principi di Reina e 
di Beauvais, San Yito 1839“ (20 kr.) melly igen alkal
mas egy jobb módszer’ népszerűvé-tételére , csak kevés 
embernél nyert hitelt ’s elfogadást, mert az előítéletek
ből vajmi nehéz vetkezni. A’ Freschitől ajánlott mód, 
melly magában is már olly világos , mindenütt, hol azt kö
vették , igen jelesnek bizonyult ; minél fog vast én a’ 
selyeiutenyészlő ujoncz-gazdákat erre figyelmeztet
ni kívánom. Előítéleteket nehéz legyőzni; ugyan ezt mond
hatjuk a’ philippini szederfákra nézve is. Hogy a’ sze
derfáknak ezen faja , melly igen széles levelekkel ’s buja 
növéssel b ir, a’ legkopárabb földben is díszük; hogy 
azt nem kell előbb vetni, oltani ’s átültetni; hogy annak, 
miután mint vékony ’s néhány ujnyi hosszú csemete a’ föld
be lesziüatott, a’ harmadik, sőt második évben már le
velét szedhetni, ’s hogy az ezen szederfa-levelek ntán 
tenyésztett selyem különös jóságu és szépségű : az ezen 
tájakon is , hol névszerint Camerata grófnő , C.ulinelli 
ezredes , Mesnil lovag ’s több más által nagy ültetvé
nyek alapíttattak, eléggé bebizonyult; miud a’ melleit a’ 
nagy tömeg miísem akar róluk tudni, az illy fák’ leve
leit megveti, sőt becsmérli. Mesnil úr , ki itt egy közel
fekvő herczegi birtokot kormányoz, az idén mintegy 40 
helyen tartott selyembogarakat , ’s eleinte adatott nekik 
szintannyi philippini, mint közönséges szederfaleveleket, 
de nem változtatva, hanem keverten ; a’ negyedik álom 
után pedig csupa philippini-levelet. Én naponkint Több
ször meglátogatóm selj embogái-tenyésztő intézetét , ’s 
itt meggyőződtem, mi Ily igazságtalanul kárhoztatják a’ 
philippini szederfalevél-fajt. Az általuk táplált .selyembo
garak a’ legörvendezteíóbb módon díszlenek; kissé ké
sőbb üpéznek ugyan, mint a’ közönségesen tápláltak, 
de mindnyája fris -  's egészséges, ’s majd vala
mennyi már befonta magát, mialatt mások, mellyek csak 
fejér szederfa-levélen rágódtak, a’ nagy tikkasztó hő
ségnek ellen nem állhatván, elhal ak, ’s osztályonkint 
jutottak a’ tyúkoknak eledelül. E’ tartományban, hol a’ 
fejér szederfa (Gelso) már olly bőven tenyészik, ’s a’ 
faiskolákból annak beszerzésmódja olly könnyű, a’ phi-

lippini-szederfák ellen táplált előítélet nem sokat nyom; 
de sajnálnunk kellene , ha Németországban is , hol a’ se
lyemtenyésztés’ lehető leggyorsabb valósítására ’s ter
jesztésére ügyelni szükség, ezen előítélet meghonosulna. 
Ugyanez birt engem, az imént felhozott példának se- 
selyemtenyésztóinkkel közlésére. A’ Magyarországban 
’s Ausztriának tartományiban létező selyemtenyésztő in
tézetek’ számára azon tudósítást függesztem hozzá , hogy 
csak az aquileja-melletti Via Vicentina’ igazgatóságához 
járuljanak, ha könnyű mólon akarnak philippini-szeder- 
fa ültetvényekre ’s csemetékre szert tenni. Lo t i c h i o s .  

E le g y tű r .
( Ké t  s z e r e l m e s n e k  r i t k a  l e v e l e z é s -  

módj a . )  A’ brassói német újság’ melléklapja következő 
történetkét közöl, mellyről azt mondja, hogy belüszerint 
igaz. M. városban egy gyöngéd-érzelmíi ifjú már hosz- 
szabb idő óta, leglángolóbb szerelmet táplált bizonyos 
igen gazdag, de egyszersmind kőszívű kalmár’ szép 
leánya iránt. Mivel az ifjú maga is bir némi kis vagyon
nal , tehát végre felbátorult, ’s az atyától a’ leányzót ne
jéül kérte. Az atya utazón mogorvaválaszszal utasítá-el: 
„hogy ő (a’szerető, ’s mi némi vigasztalásául szolgált, 
a’ viszonszeretett) a’ kevély gazdagnak házküszöbére 
többé lépni, vagy leányával bármi közlekedést folytatni 
ne merészkedjék.“ A’ szerelem ötletekben igen gazdag! 
A’ szép hajadonnak hadicsele által a’ szeretők levelez
tek és pedig igen gyakran és igen bizodalmasan leve
leztek egymással! míg— igen, míg — a’ mogorva öreg 
nagynehezen megegyezett, ’s engedékenységének egyet
len jutalmául a’ fiatal házaspártól azt kívánta, hogy ez 
a’ szerelmes leveleket neki adja által, egyszersmind tu
dassa vele a’ módot, t. i. mikép ’s ki szolgáltatta kézhez 
mindiga’ ezukorédes levélkéket? — De mint bámulta’ 
jó apa , midőn mindent meghallott’s különösen azt, hogy 
ó, saját-maga volt a’ titkos posta! A’ fiatal vő t. i., úgy -  
szinte a’ mostani fiatal nő is tudták, hogy papájuk ősz
kor és télen mindig bizonyos kávéházat szokott látogatni. 
Ide jött rendszerint mindig ez időtájban az ifjú ember is, 
’s mig az öreg' ur az oldalszobában shakot játszott, az 
ifjú addig annak köpönyeggallérja alul szépen kivette 
Eugéniájának tűvel oda tűzött levelét, átolvasta, hirte
len felelt rá , ’s a’ feleletet ugyanazon rejtekhelyre tűz
te ! — így játszaték-ki az öreg kalmár.

(B é k a -  e g é r h a r c z.) A’ ravennai utolsó vásár’ 
alkalmakor egy olasz szemfény vesztő, betanított békákat 
’s egereket mutatott, mellyek egymás ellen háborút vi
selnek, csatáznak ’s harczolnak, puskákat ’s algyukat 
sütnek-el. Az igen nevetséges mutatványt berekeszti egy 
egércsapattól védelmezett várnak bevétele, hova a’ bé
kák , mint ellenség, ostromlaj orjákon nyomuJnak-be. — .’8  
igy azt, mit llomernak a’ halhatatlan görög költenek 
phantasiája a’ batrachomiomachiában teremtett, most egy 
olasz alakos természetben valósija. (A-r.J

( P i k k e l y - k a l a p o k )  S m a r Is , egy Livorno- 
ban megtelepült amerikai kereskedő , ugyanott egy férfi— 
kalapgyárt állított; a’ kalapok halpikkelyekből készülnek, 
’s rendkívül fejérek , könnyűk és olcsók, ugyanazért 
a’ férfivilágnál szenvedélyes divatba jöttek.

(U j r a f e l t a l á l t  t a l á l m á n y )  Segato’ halálá
val azon titok is , melly szerint az emberi testet ’s an
nak részeit kőkemény nyé lehete változtatni 's imigy örök 
időkre fentartani, sírba szállt. Comi Angelo, romai se
bésznek most hosszú próbálótok után végre sikerüli e’ 
praeparatum’ titkát ismét felfödözni. A’ tőle eddig adott 
próbák mitsem hagynak e’ tárgyban kívánni többe. (Echo)
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Magyarország, egyik legtermékenyebb legáldottabb 
tartományi közül Európának. Alig van olly áldása a’ ter
mészetnek , mivel hazánk nem bővelkednék, és mégis köz
népe , cselédsége , szóval: azon néposztálya, melly me
zei munkából, napszámból és bérből él, igen kevés ki
vétellel, általában szegény, pénzeden , és szűk termés’, 
balesetek’, vagy csak öregség’ és hosszasabb betegség’ 
eseteire is , nem biztosított állapotú. Falukat járhatni be 
nálunk, inig egy paraszt gazdára akadunk, kinek csak 
száz pengő forintnyi félre tett tőkepénzecskéje is volna. És 
ez oka,  hogy szűk-termés’ vagy balcsapás’ esetében 
éhenhalástól csak úgy bír menekedni nemcsak földeden 
zsellér, de legtöbbnyire házhelyes gazda is , hogy vo
nó marháját, juhát, szőlejét vesztegeti e l , vagy lelket
len uzsorásoktól szed fel nagy kamatokra pénzt kölcsön, 
mit éveken keresztül is , alig bír kínosan visszaíizetgetni, 
vagy búzát vesz kölcsön uj fejében , és napszámos mun
kákat köt le drága kamatúi. Így csak egy szerem sétlen- 
ség is képes tönkre juttatni a’ szegény falusi paraszt- 
gazdát. Ellenben a’ jobb termésű esztendők , a’ bővebb 
forrású kereset-módok is , eddig keveset vagy semmit nem 
javítottak a’ falusi köznép’ sorsán; vagy legalább annak 
jövendőjét általában nem biztosították. Mert ha többje ter
mett a’ falusi gazdának, megszokásból többet emésztett 
e l , gondatlanul gazdálkodott begyűjtött termésével; disz
nó-torok , lakodalmak, keresztelők, lakomák, melly ék 
ha nem kikerülhetők , legalább nagyobb gazdálkodással 
eszközölhetek valónak, emésztették föl télen által az esz
tendő’ keresményét; és így ámbár mitsem tett ebből a’ 
paraszt ember pénzzé, még is már tavaszi szántás’ beáll
takor alig maradt egy falat kenyere v. szalonnája kivinni 
való, alig valamije, miből felesége otthon erői-adó me
leg ételt bírna készíteni a’ munkába állott férjnek ! így 
a’ mezei paraszt újra nem boldogul a’jobb esztendőkben 
is, és folyton vesződik a’ szegénységgel , küzd a’ szük
séggel, mi őt kedvetlenné teszi, ’s mi neki a’ szép vi
lágot , az örömteljes életet bússá, kietlenné alkotja,.

Vájjon mi lehet e’ szomorú szegénységnek fő oka? 
A’ köznép gyanakodásában mindenütt keresi okát bajanak, 
csak ott nem, honnan az fakad. Egyik falujának szűk 
sovány határát, másik elöljáróságát, adózásit ’s egyéb 
terheit veti okúi, hogy nem boldogulhat; harmadik idő
járás , gondviselés ellen zúgolódik, meg nem gondolván 
azt ,  hogy Európában számos tartományhoz képest, mel- 
lyekben szintén elöljáróság parancsol, szintén robotol ’s 
adózik a’ paraszt, sőt még több köz terhet visel mint 
hazánkban, a’magyar föld valóságos Kanaán;hogy a’magyar 
parasztnak földbirtoka sokszorosan meghaladja más euró
pai legtöbb tartományok’ parasztinak birtokát; hogy van
nak sovány sziklás országok, hol pultonokban hordja fel 
a’ paraszt a’ termő földet, mellyet ismét annyiszor men
nyiszer lehord a’ zápor; vannak országok, melJyekben 
néhány kecske minden vagyona a’ parasztnak, és mégis 
v dór kedvvel és elégülíen lakja mostoha hazajut, kön

nyeden bírja es zugolodás nélkül viseli adózásit, terheit. 
Sót hogy messze ne menjünk példáért, ám tekintsük 
meg hazánkban is a’ sváb paraszt’ háza táját, marháját, 
életmódját, vagyonossagat, ’s vessük azt öszsze a’töb
bi parasztságéval. A’ svábnak kényelmes lakháza, iz
mos lova , vakart marhaja , karós jó mivelésü szőleje ; a’ 
többi parasztnak pedig, némelly kivétellel, békateknö-(bo- 
gárhátu) kunyhója, görcsJova,ganéj-kérgesszarvas mar- 
haja, gaz és sás-felverle’s isten’nevében megsarlózolt sző
leje. Honnan ered e’ nagy különbség ? hisz a’ sváb ál
talában majd legsovánj abb tájait lakja hazánknak, és 
szintazon terheket viseli, miket a’ többi parasztság. Fő 
oka ezen nagy különbségnek az , hogy a’ sváb szorgal
masabb es takarékosabb nemzet, mint hazánk’többi nem
zetei. A’ sváb nem dolgozik ugyan nyárban hordáskor, 
nyomtatáskor olly erős ’s olly egészségrontó munkát, mint 
a’ magyar ; de józanon felosztja munkáját teherben és 
időben, es dolgozik késő őszön’s télen is, nem pedig csak 
rago kérődző marhaja’ táránál vesztegel; nem emészti 
fel gondatlanul az esztendő’ keresményének fölöslegét, 
hanem gazdálkodva bánik mindenével, megzsugorgatja 
azt a’ mit lehet, ’s pénzzé teszi, mellyel magának ké
nyelmeket szerez, gazdaságát, sorsát javítja’s jövendő
jét , öregsége’ napjait biztosítja. Ha halára szűk és so
vány , más határokban bérel ki földeket a’ sváb, ’s ü- 
gyekszik mindenfelől hasznot keresetet csinálni magá
nak ; ’s ezt nem viszi korcsmába , nem költi el gondatla
nul ’s botor elbizakodásban henyélve mind addig, míg a’ 
szükség ismét uj dologra készti őt; kapva kap minden 
alkalmon , melly öt új keresetre ’s haszonhajtó munkára 
híja. A’ többi nemzet’ parasztsága ellenben , nagy rész
ben munkátlanul hever és emészt, mihelyt bészerezhet
te nagyából azt , mi az évnek mulhatlan szükségire meg- 
kivántató. Hogy azonban mind a’svábok közt is vannak bel
ly el—helly el koihelyek, dologtalanok, prédák, mind a’ 
több nemzet’ parasztjai között is szorgalmas és takarékos 
gazdák , azt kétségbe hozni nem lehet; itt csak a’ ne« 
vezetes többségről van sző.

Fő oka tehát , ne talán más mellékesek között , ma
gyar hazánk’ köznépe’ szegénységinek az , hogy azon 
neposztáJjink, mellyek munka és bér után élnek, nem 
olly szorgalmasok , nem olly józanúl takarékosak , mint 
lenniük kellene.. Ennek ismét fő oka eddig az vala, hogy 
a’ szorgalom és takarékosságnak köznépünknél nem volt 
elég ingere ’s ébresztése, nem nyugtatott eléggé biztos 
alkalom e’jótékony tulajdonságok’ kifejtheíésire. Ha szor
galomra, takarékosságra iníeték a’ paraszt vagy cseléd , 
rendszerint azzal menté magát ; „minek öljem munkával 
„magamat, minek zsugorgassak ? úgy sem tudnám hova 
„tenni pár forintomat! Egyszerre sokat nem kereshetek, 
„kévésén marhát , szőlőt vagy más vagyont nem vehetek, 
„egy két forintot valamire való ember tőlem kölcsön 
„kamatra el nem fogad, és ha kiadom azt, rendszerint 
„oda vesz mind tőke mind kamat, és ezek helyett bú- 
„sulás, méreg-boszúság , járás-kelés szolgabíróra vár
megyére , lesz kiíize telesem. Ila pedig ládába zárom 
„kis pénzemet, vagy ellopják, vagy nyugtalankodva keli 
„megőrzenem. Biz én inkább megeszem iszom , igy nem 
„lesz többé gondom ’s aggodalmam pénzemre , ’s jo az is- 
„ten , csak megtart napról napralu Ekként menté a’pa
raszt és cseléd a’ maga henyeségit, »’ maga fecserie- 
s il , ’s némi részben, tagadni nem lehet, igaza is volt, 
Mert egy két hét vagy hónap alatt a’ szegeuy paraszt
ember’s cseléd sokat nem szerezhetvén, mit tegyen p.u



242

forintjával ? Ő törvényhez nem értvén , nem tudja a’ pénz
kikölcsönzés’ módját, föltételeit, sót némelyike Írni ol
vasni sem tud; így a’ legelső csábító, hitetlen csaló, ki 
pénzt érez nála, kicsalja keserves keresményét, vagy 
nem ad róla Írást, vagy ha ad is , hibást ad , mi miatt 
vagy pénzét veszti, vagy lót—fut, mig pénzéhez juthat, 
’s addig mennyi bú, epekedés, harag, gyülölség, át- 
kozódás éri vigyázatlan jóságáért! ’S ha meg kapja is 
végre pénzét és kamatját, nem költi—é el annak nagy 
részét a’ végette tett járásra kelésre , pörleke lésre , ki
vált ha még" idővesztését is beszámítja, mit be is kell a’ 
munkás embernek számítnia? Hányszor nem vesz nálunk 
pénz és kamat oda a’miatt, hogy ollyan csalta-ki a’ pénzt, 
kinek semmi értéke nincs , vagy időközben elpusztult! 
Mert a’ csaló, a’préda igen érzékenyül tudja panaszolni 
megszorulását, tud esengeni ’s mintegy keresztyéni kö
telességünkké tenni a’ kölcsönadást, szívesen szokott 
nagy kamatot, adományt, eget-füldet Ígérni a’ jószivú 
parasztnak , és ez vagy megindulva szivében , vagy meg- 
kábittatva a’ szép Ígéretek’s fogadások által, kidobja pén
zét a’ lelketlen ámitónak. így mindennapi a’ példa, hogy 
a’ szegény cseléd, öregsége’ napjaira kívánván zsugor- 
gatni, nem szedi ki havi vagy évi béreit, hanem azo
kat kamaton hagyja gazdájánál, uránál, és ez a’ lelket
len , isten’ és ember’ törvénye’ ellenére vagy eltagadja 
idővel a’ kiszolgált bért, vagy önkényes és ráfogott ki
húzásokkal megcsonkí'ja azt. E’féle példák, miilyenek 
majd minden helységben történnek, kártékonyul hatnak 
a’ köznépre, ’s elfojtják nála a’ szorgalmat és takaré
kosságot ; mert minek fáradjon ’s vonjon el magától va
lamit azért, hogy végre is búját lássa, és más gaz szed
je gyümölcsét fáradozásinak , teste tőreimének ?

És ime innen fakad egy nagy rosznak forrása jó ha
zánkra nézve, t. i. a’ köznép’ erkölcsének sok részbeni 
elaljasodása. Sok paraszt gazda, cseléd, zsellér, nap
számos , mesterember , ’s a’ t. korcsmába viszi eleinte 
csak fölöslegét keresményinek, utóbb korhelység’ meg
szokásából, a’ mindennapi szükségre valót is; igy nem
csak egyesek , hanem egész háznépek jutnak szánan
dó ínségre. A’ korhelység romlott társalkodást, isten- 
káromlást , vérengzést, gyilkosságot szül, a’ kereset nem 
győzi meg a’ tobzódás’ fecsérlésit, de különben is a’ 
mind inkább szokássá vált korhelység , elölvén még csi
ráját is a’ szorgalom és takarékosságnak, kénytelen lesz 
a’ boldogtalan süllyedő csalni, lopni, fosztani, ’s végre 
is gonoszul érni végét éltének, ha azt előbb összeron
gált egészsége nem viszi sírba. lm egyik fő oka, mi
ért némelly megyéinkben olly népesek a’ tömlö.czök ! Te
kintsük meg a’ felsőbb törvényszékink által hozott büntető
ítéleteket, a’ büntettek" környülményit, ’s úgy fogjuk ta
lálni , hogy ezek legnagyobb része a’ részegeskedés , 
a’ korhelység’gyászos szüleményi. Ne vélje senki, hogy 
ezt egyedül hazánk’ bor-bősége, vagy számos korcs
máink , bor- és sertanyáink okozzák. Hol terein több jó 
bor, mint Francziaországban , vagy a’ Rajna’ vidékén ? 
’s milly józan, mértékletes köznép lakja még is ezeket? 
Miért? mert köznépei szorgalmasok, takarékosak, ’s 
szorgalom és takarékosság óvó-sőt ellenszerei a’ tobzó
dásnak és korhelységnek. Nálunk, igaz, elborzadásig 
sok a’ bortanya! de nem ritkulnának-e meg ezek, ha 
szorgalom és takarékosság megritkítnák vendégeiket ? 
Mennyivel nem fogna boldogabb lenni országunk ősla
kosai , ha szorgalom’ és takarékosság’ lábra-kapásaival, 
általányosan józanabb erkölcs, testi lelki vidámság , sze
génység helyibe vagyonossá«* , bús elégületlenség’ he
lyibe nyugodt elégülés terjedne el köznépünk között! De 
nemcsak az által boldogítna a’ felébresztett szorgalom 
és takarékosság", hogy ritkítnáa’ bűn'alkalmit és korhely

ség’ kicsapongásit, ’s ekként javitná a’ köznép’ erkölcsét* 
hanem az által is , hogy vagyonosbakká tevén az alsóbb 
neposztályokat, ezeknek módokat, eszközöket nyújtana 
gyér nekeik’jobb nevelésére’s iskolába jártatására. Most 
a szegényebb sorsú paraszt -  ember gyakran csak azért 
nem járatja gyermekét iskolába, mert az iskolai tanító
nak fizetendő pénzt’s búzát szükségétől elvonni nem ké
pes , a’ megkíván tató iskolai könyveket megvenni nem 
bírja, vagy szegénységében nem tarthatván cselédet, 
meg kis iij.i ’s leánya’ dologbeli segítsége nélkül sein bír 
ellenni. Az előadottakból nyilván kitetszik , hogy a’ ki ha
zánk’ adózó ’s általányosan munkatevő köznépét igazán 
boldogítani kívánja, annak mindenek előtt arra kell töre
kednie , hogy a’ köznépnek ingert, alkalmat, buzdítást, 
ébresztést nyújtson szorgalomra és takarékosságra. Mert, 
míg ezen két jótékony tulajdonság közte nem kap erőre, 
nem fog rajta gyökeresen semmi más ideigleni segély. 
Ezen tekintet vada az, mi tek. Pest vármegye1 RRIeit, 
azon atyáskodó indulatból, mellyel az adózó köznép iránt 
mindenkor kit inőlag viseltetnek , arra birá , hogy a" pest
megyei köznép’ számára, a’ megye’ házában egy taka
rék-pénztárt állítsanak fel, mint ez már Európánakleg- 
több tartományiban, igen üdvös sikerrel boldogítva diva
tozik. Idővel ezen központi megyei takarékpénztár , a’ mu
tatkozandó szükséghez képest, a’ távolabb fekvő hely
ségek’ könnyebbségire , bizományokkal és fiók-takarék- 
pénztárakkal fog neveltetni.

A’ takarék-pénztár egy olly intézet, mellybe min
den nemes és nemtelen adózó gazda , vagy zsellérek , nap
számosak , mívesek , vagy is mesteremberek , végkép’ 
vagy ideiglen elbocsátott katonák, orgonisták, iskolata
nítók , nótáriusok, olly tisztes karnak (honoratiorok) és 
hivatalviselők , kik sem fekvő vagyonnal , sem nyugpénz- 
zel nem bírván , ’s kétszáz pengő ftot haladó évfizetést 
nem húzván, ezen csekély fizetésből kénytelenek zsu- 
gorgatni öregség’ és balesetek’ napjaira; továbbá nem
zeti színházink’ személységei és cselédségei, mind azon 
tekintetből, hogy nyugpénzzel még ez ideig ellátva nin
csenek, mind pedig azért, mivel utazásra, színészi ru
hákra, gyakran rögtön esik szükségük ; minden megye
beli nemes és nemtelen gazda’ cselédei, szóval mind 
azok, kiket most vagy később a’ megye ezen intézet’ 
közönsége közzé felvétetni kíván , a’ magok bármi cse
kély pénz-keresményét, 2 0  pengő krtól kezdve, 2 0 0  
pengő forintig kamatra beadhatják. A’ beadott pénzről 
hiteles könyvecske adatik-ki a’ tulajdonosnak , ’s ez száz
tól ötös’ kamatját húzza félévenkint a’ maga pénzének; 
ha pedig nem kívánja kivenni ezen kamatot, fél eszten
dő’ teltével az is a’ tőke-pénzhez csapatik , és annak 
is kamatja jár. így kamat (interes) és kamatnak kamatja 
által kétszeresen növekedik a’ betevőnek pénze. Azon 
pénzen felül , mellyet valaki először betett a’ takarék
pénztárba, és mellyről könyvecskét kapott, újólag rak
hat be, akkor és annyiszor, mikor és mennyiszer neki 
tetszik, vagy miként pénze gyűl, kisebb nagyobb pénz
mennyiségeket , míglen azok öszszesen 2 0 0  pengő ftra 
ütnek. Ezen ismételt berakások felfizetéseknek neveztet
nek,  a’ már adott könyvecskébe mindenkor béjegyeztet- 
nek , és szintúgy kamatoznak, mint az első betételek. 
Különös jótétemény az , hogy a’ tulajdonos , a’ maga pén
zét és annak kamatit ’s kamatok’ kamatit, együtt (vagy 
a’ kamatokat külön is félévenként) pontosan kiveheti, a’ 
melly órában nekitetszik, a’ szerint a’ mint házi körül
ményei és szüksége kívánják, vagy egészen vagy pe
dig csak egy részét annak; és azon megszorítások , mel- 
lyeket e’ tekintetben az intézet tesz, ’s mik alább a" tud
nivalók közt előadatnak, olly csekélyek, hogy azokat 
min lenki már előre kiszámolhatja magának. Különben
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a’ tulajdonosnak pénze körül semmi egyéb fáradsága nincsr 
mint minden öt évben ujjal cserélni fel betételi könyvecs
kéjét, és egyéb költsége nincs, mint a’ betételi köny
vecskéért fizetendő 4 pengő kr.; de ezen 4 krt is csak 
úgy fizeti a’ tulajdonos, ha betett tőkéje többet tesz 20 
pgő forintnál, és csupán akkor fogja ki azt pénzéből az 
intézet’ hivatala, midőn tókepenzét végképen kiveszi a’ 
pénztárból. Különben sem intézeti vagy tisztviselői taksa’, 
sem szolgáknak adandó ajándék’ vagy borravaló’ fejében 
nem fizet egy krajczárt is , ’s minden gondja csak abból 
áll, hogy könyvecskéje el ne veszszen. Sőt még könyv
vesztés’ vagy ellopatás’ eseteire is rendelések vannak 
téve a’ hivatalnál , ’s ha jókor jelentést tesz a’tulajdonos, 
vagy betéteikor kiköti magának : hogy csak az ő saját 
kezébe fizettessék tőkepénz és kamat, veszélyben pénze 
nem forog. Illy kikötést betéteikor mindenki tehet; csak
hogy az Hlyen , pénz-kivételkor mindig a’helybeli paptól 
vagy biráktól bizonyítványt hozni tartozik arról, hogy ő 
azon személy , kinek nevére szól a’ betételi könyvecske. 
Illy bizonyítvany-előmutatás más rendes esetekben , ha 
a’ fentebbi kikötés nem tétetett, nem szükséges, ’s a’ 
betételi könyvecske’előmutatása elég arra, hogy a’ tu
lajdonos pénzét vagy kamatit ki vehesse. A’ betett pén
zekért és azok kamatiért, t. Pest vármegye’ Rendei kö
zül többen, kik e’ végre nevezetes pénz-mennyiséget 
tevén össze, magokból nagyi el kül eg takarék-pénztári 
részvényes társaságot alkottak, állnak jót; úgy hogy e’ 
részben , betett pénze ’s ennek járandósági felől, kiki 
teljesen nyugodt lehet. Ezen emberbaráti nagylelküsé- 
gök a’ részvényes uraknak annál méltóbb hálára, mint
hogy azon felül, hogy az intézetből semmi hasznot ’s jö
vedelmet nem húznak, azt még áldozatokkal is ápolják, 
sőt még annak jórendű menete, biztossága és virágoz- 
tatása körül is , ingyen , csupán felebaráti nemes ösztön- 
bül folyvást fáradoznak. Ila mi fölösleges jövedelme fog
na idővel fenmaradni az intézetnek, az a’ megye’ hatá
rozatából ismét a’ megyei köznép’ javára fog fordíttatni.— 
A’ ki tehát a’ munkás köznép közül, történhető balese
tekre, miilyenek: szűk termés , marhadög, tűz, viz-kár’, 
megraboltatás’, hosszas betegség’, gyámoltalan öregség’, 
vagy bármi más szükség’ eseteire magát biztosíttatni 
óhajtja, vagy szeretett gyermekeinek bohlogitását mun
kálni, magának jövendőre könnyebbséget, több több vi
lági kényelmet szerezni vágyik, czélszerübbet nem te
het ,  mint ha a’ takarék-pénztárba rakja azon kisebb tő
kepénzeit, mellyek nélkül házi szüksége ’s gazdasága 
ellehet. Mi lehet annál könnyebb és biztosabb mód gya
rapodásra , vagyon -  szerzésre , mint az, ha a’ paraszt em
ber héti vagy országos vásárokra, vagy máskor is bár
mikor, felrakván szekerére eladó termését, apró marhá
ját , borját, bárányát, szénáját, szalmáját ’s a’ t. beviszi 
Pestre , ottan azonnal biztos helyre beadja ezek’ árát tő
kepénzül , melly neki kamatoz, sőt idővel unoka-kama
tot is hoz. Másik vagy harmadik héten ismét beviszen 
egy pár mérő búzát, zabot, vagy néhány csirkét, to
jást , vajat ’s a’ t. ’s ezek árát ismét ugyanazon köny
vecske mellett beadja az előbbihez , ’s igy tovább neveli 
tőkepénzét a’ szerint, a’ mint kürnyülményi engedik. 
Nem szükség neki a’ maga egy pár forintjával, heteken, 
hónapokon, sőt éveken keresztül — melly idő alatt gyak
ran kisértetbe jöhetne elkölteni, elvesztegetni pénzét — 
várakozni, míg az többre gyűl, ’s míg azt becsületes 
helyre kiadhatja; nem kell neki aggódnia, hogy tán rósz 
helyre adta ki pénzét, hogy az talán el is veszhet, vagy 
miatta lótnia futnia,. perlekednie kell. Es épen ez oka: 
miért egész Európában olly nagy keletök van a’ takarék- 
pénztáraknak; ez oka: miért mind a’ mellett is, hogy 
gyakran találkoznának magányos embere\ . kik hatos ka

matra is — nemcsak ötösre , mint millyet takarék-pénz- 
tarunk fizet felvennék kölcsön a’szegény ember’pén
z é t, meg is minden józan okos ember azt fogja nekita- 
nacslani, hog'y inkább a’ takarék-pénztárba adja ezt. Mert 
azon felül, hogy a’kamat’ kamatja, mit más kölcsönvevő 
nem tizet, kipótolja a hatodik forintot, melly a’takarék- 
pénztáraknál tisztviselők’ fizetésire , kezelés’ költségeire 
fordittatik; azon biztosság, nyugodalom, mentség min
den vesződségtől, miket a’ takarék-pénztárak a’ tulaj
donosnak nyújtanak; azon kedvezés, hogy pénzétidőn
ként apró summákkal nevelheti, azt vagy egészen vagy 
részenkint, mikor tetszik, vagy házi szüksége hozza 
magával, kiveheti; menekvések idő-vesztéstől, fárad
ságtól , bosszúságtól, gyűlölködéstől ’s a’ t. olly jóté
konyságok a’ tulajdonosra nézve , mikkel a’ hatodik fo
rint’ kamatja, még azon esetre, ha az és tőkéje teljes- 
bátorságuak volnának is , általában nem ér fel.

Különösen ajánlhatók a’ takarék-pénztári betételek 
olly nagyatyáknak , kik unokáik’, olly atyáknak kik fiaik’, 
olly kereszt-atyáknak, kik kereszt-fiaik’ számára, azok
nak születésükkor, valami tőkepénzecskét biztosítói kí
vánnak. Tudniillik betesznek a’ gyermek’ nevére néhány 
forintot, ’s az a’gyermek’ felnövekedéseig , benhagyan- 
dó kamatok’ és kamatok’ kamatjai által, két ’s három an
nyira növekszik. Ajánlhatók a’ szolgáknak, cselédeknek, 
csekély fizetésű hivatal-viselőknek, kik csak apródon- 
kéut juthatván csekély mennyiségű és házi szükségtől 
megóható pénzekhez, ezeket gyámoltalan öregségük’ biz
tosítására , szintolly apró lonkint rakhatják a’ takarék-pénz
tárba. Ajánlható minden falusi gazdának, napszámosnak, 
mesterembernek és legényének ’s a’ t . , mert jövendőjét 
mindegyik csak úgy biztosíthatja, ha félretett tőkepén
zecskével bír , mellyhez szükség’ esetében , gazdasá
gának megrontása , vagy uzsorások’ körmei közzé roha
nás nélkül nyúlhat, még pedig minden órában nyúlhat. 
És lehet-e a’ világi életben nyájasb érzet, boldőgítóbb 
szívnyugalom , mint az , ha valaki jó rendben tudja ál
lapotát Jövendőtől nem remeg, vagyonát és sorsát napon
kint növekedésben látja, ’s ezek’ tudatában vidám , jó
kedvű, munkára serény, Isten, Haza, Felsőség iránt 
háladatos, törvények iránt engedelmes, szelíd józan 
erkölcsű, ’s mindezeknél fogva egészséges , nyugodt, 
elégült? Az illyennek nem nehezek polgári terhei, mert 
könnyebben megbírja azokat; nem csüggesztok nem ag
gasztók sorsának kedvetlenségei, mert magán tapasz
talja , hogy a’ szorgalmas és takarékos ember ezen. mel
lett is szépen boldogulhat, ’s idővel nevezetesen javít
hatja állapot) á t, gyermekeit alkalmasabban nevelheti, 
háznépének több több kényelmet szerezhet, szólót, ha
zat, házhelyet vehet, adózásit megválthatja, vagy meg 
nemesedésre is érdemeket gyűjthet, vagy gyeimekei 
gyűjthetnek. Hisz a’ jobb jövendőnek biztos remenye , es 
lelki nyugalom főképen azok, mik az életet boldogítják!

És ha ekként hazánkban labra kap a’ szorgalom es 
takarékosság, a’ keresett pénz nem vándorol korcsmába, 
nem fecséreltetik el könnyelműleg eszem-iszomra , a 
cseléd nem űz rajta ruhabeli fényt, sorsa fölötti héja
zást, milly nyereség fog az lenni az egesz hazara néz
ve ! Milly boldogság leend józan ártatlan erkölcsüek kö
zött lakni, kik közt nyugtán éhlelheti kiki szorgalmának 
gyümölcseit! Milly nyugalom leend gazdara gazdasz- 
szonyra nézve a’ szorgalmasb, rends/.eretobb, jobb ked- 
vű serényebb józanabb cseléd! Valóban kiszanutha 
nők a’ takarék-pénztárnak, miután azokkal meglararo- 
zott a’ köznép, üdves jótéteményi maid eg)«’ a v ■' a 
mind az egesz hazara nezve. ,

Felszólíttatnak tehát ezennel m n , ‘
potú azon lakosai a' megyének, kik a fentebbiek sz



244

rint ez időben a’ takarék-pénztár’ közönségéhez tartoz
nak , hogy a’ szorgalomnak , takarékosságnak , ’s ezek 
által a’ köznép’ vágyónosulásának, jólétének , boldogsá
gának ezen hatalmas serkentőjét, eszközét, telhetőén 
javokra fordítani iparkodjanak. Felszólíttatnak minden ren
dű és állapotú cselédes gazdák, hogy cselédeiket min
den mutatkozó alkalommal pénz-betételekre serkentsék. 
Felszólíttatnak végre minden birtokos , tisztelendő és tisz- 
teletes Urak , Uraságok’ tisztjei, tanítók , nótáriusok ’s 
a’ t. szóval: mind azok, kiknek az emberiség’ ügyészi- 
vükön fekszik, hogy azon köznépet, mellynek körében 
laknak, mind egyenkint mindáltalányosan figyelmeztetni, 
ért'esítni , az intézet’ jótékonyságai iránt felvilágosítni, ’s 
pénzbetételekre buzdítani szíveskedjenek.Hisz némi rész
ben mindnyájan osztoznak a’ takarék-pénztár’ üdvös 
hasznaiban ; mert mellyik földes ur nem őrülne jobbágya’ 
vagyonosulásának ? mellyik gazda nem örvendne a’ szor
galmas , takarékos , józan cselédnek ? mellyik emberba
rátnak nem röpösne szíve akkor, midőn maga körül szor
galmas , takarékos , vagyonos , vidám , elégült ember
társakat szemlélhet ?

£ l ü v i d  t u d n i v a l ó k  a ’ p e s t - 11»e g y e l  
t a k a r é k - p é n z t á r r ó l :  1) A’ pest-megyei taka
rék-pénztár jövő 1810dik esztendő 2 dik napján fog meg
nyittatni ; és azontúl annak hivatala a’ vármegye’ udva
rában hetenkint nyitva áll: minden kedden , pénteken , 
és szombaton délelőtti 9 órától 12ig, és keddre, péntek
re nézve délutáni 3 órától hatig , szombati délutánra néz
ve pedig később , úgymint télen 4 órától hétig , és nyár
ban 5 órától 8 ig. E’ napokon és órákon kiki beteheti 
pénzét és kiveheti azt. A’ megye’ katonáinál az udvar
ban rendelés van téve, hogy a’ hivatal után tudakozó
dókat egész emberséggel utasítsák. 2J Betehetni 2 0  pgő 
triói kezdve száz ’s t ibb pengő forintig, ’s benhagyhat- 
ni a’ betett öszveget mind addig, míglen az kamatok és 
kamatok’ kamatjai által kétszáz pengő forintra nem sza
porodik. Azon felül ülő öszvegnek többé kamatja nem 
jár. 3) A’ betett pénzhez akármikor , és annyiszor men
nyiszer tetszik , lehet kisebb nagyobb mennyiséget fel
fizetni. 4) Mind a’ betett mind a’ felfizetett pénzektől az 
illető kamatokat, minden félév’ elmúltával, január’ első 
napjától kezdve 8 kig, és julius’ első napjától kezdve 8 -  
kig kivehetni. Ha foenhagyatik a’ kamat, már féléven 
túl annak is kamatja fog já rn i, ’s igy két felől növeke
dik tőkepénze a’ tulajdonosnak. 5) Az 1840dik évben,  
vagy is az intézet’ első évében, senki maga tőkepénzét 
vissza nem veheti. He a’ többi évben kiveheti azt akár 
egészen, akár részlegesen, ötven pengő forinton alul 
azonnal, azonfelül pedig száz forintig 8 napi, és ezen
felül kétszáz pftig egy hónapi eiőleges felmondással. Ha 
a’ szegény adózót valami rendkívüli szerencsétlenség 
érte , mi miatt rögtön van pénzére szüksége, az neki 
elörebocsátott felmondás nélkül is kiadaíik. A’ felmon
dások az intézet’ hivatalában történnek, ’s a’ betételi 
könyvecskébe följegyeztetnek. 0J Akár fellizelni, akár 
pénzét vagy annak kamatit kivenni kívánná a’ tulajdonos, 
mindezt csak a’ betételi könyvecske’ előmutatása mellett 
eszközölheti. 11a az elveszne vagy ellopatnék , azonnal 
jelentse balesetét a’ hivatalnak. 7) A’betételi könyvecs
két senkire áltruházni vagy elzálogosít™ nem szabad 5 
hanem a" tulajdonos , szüksége’ esetében , vegye ki pén
zét, ’s azzal pótolja azt. 8 ) A’benhagyott kamatok, mi
helyt adandó első alkalommal a’ tulajdonos a’ betételi 
könyvecskével a’hivatalban megjelen, habár évek múlva 
történjék is ez , általiratnak a' hivatal’ jegyzőkönyvéből 
a" bevételi könyvecskébe, mint tőkepénzek , ’s ezért kü
lön a’ tulajdonosnak befáradni nem kell. Ha ez tudni kí

vánja: miként áll pénze’s mennyire szaporodott az ? min
den évben egyszer kiveti kívánságára a’ hivatal’ tisztvi- 
selősége. 9) A’ tulajdonosnak a’ maga betett pénze kö
rül semmi további vesződsége és költsége nincs , mint 
azon 4 kr. pengő pénz, mellyet a’ betételi könyvecské
ért akkor fognak ki, midőn pénzét végképen kiveszi az 
intézetből. Öt évig , azon könyvecske’ kicseréléséig , akár 
feléje se menjen a’ hivatalnak , pénze naponkint növeked
ni fog, ’s öt év múlva is , új könyvecske mellett ben- 
hagyhatja azt szaporodni, mig szüksége nincs annak ki
vételére , vagy az öszveg a’kétszáz pengő fiot meg nem 
üti. Ezen takarék-pénztári pénz adó alánéin vétetik fel, 
’s adóssági kielégítésre is csak azon esetben foglalta
tik el biróiképen , ha semmi egyéb kielégítési vagyon 
nem volna , vagy az adós önként ajánlaná azt kielégítés
re. 10. Szorgalmas , józan , (igyekező , adóssággal nem 
terhelt egész vagy lelhelyes parasztgazdáknak, szük
ség’ esetén , ha ez t , és föntebb érintett jó tnlajdonsági- 
kat, földes úrtól és helység’ biráitól hozandó bizonyít— 
ványokkal kimutatandják , 60 pengő ftig kölcsönöz pénzt 
az intézet, olly feltétel alatt, hogy a’ felvett pénz , hat 
év alatt, a’ rendes kamatokon kívül évenként teendő apró 
visszafizetések által egészen lerovassék. Olvasta ’s ki
adta a’ fentisztelt megye’ főjegyzője A'y dry Pál m.k. 

E y y  fo c k e s -  m e g y e i  v T I a g i ja r , É j s z a k »  
a  m  é r i  k á b a  ti.

F o g é i  Má r t o n ,  — ki most 43 éves — szüle
tett Békés vármegyében , Mező-Berény helységben , — 
ki is az asztalos-mesterséget Békés m.városban kiíanul- 
ván , vándorlásra indult. Magyarország’ nevezetesb váro
sival nem telvén be utazási és tapasztalási vágya , a’ 
külföldnek is megismerését tüze ki czélul , nielly szi
lárd eltökéléssel—szüléinek legkisebb segítsége nélkül,— 
legelőbb is Németországba indult, ’s Becsen által Man- 
heimnak vette útját, hóimét ismét úgy irányozta szerte
utaz ásít, hogy végre Francziaország’ fővárosába Párisba 
juthatott. Itt mesterségi ügyessége által, az odavaló mes
tereknek vonzalmukat annyira megnyerte , hogy ott hét 
évet töltvén, — szinte meghonosult, ’s mint még Pa
risból szüléihez intézett három rendbeli leveleiben tuda- 
tá , — ott meg is települni akart, ha öt — az 1830ki 
júliusi zendület Páris’ elhagyására rögtön nem kénysze
ríti vala. Ön-szerezte pénzecskéjével tehát ismét elha
tározván tovább próbálni szerencséjét, — Londonba ’s 
onnét Ejszakamerikába vitorlázott, hol elérvén utazási 
vágyai’ végpontját Philadelphiába és Uj-yorkba huzamosl) 
ideig tartózkodta után , Charlestown városába települi— 
meg, — mesterségét ottan maga kezére folytatandó.— 
Folyó jul. ü kén  vették az öt már elveszettnek tartott 
testvérei, Hamburgon által hozzájuk folyó évi m ájusié
ról intézett levelét — mostani lakhelyéről Charlestown 
városból, mellynek minden sorából istenhez való rendít
hetetlen bizodalma tűnik fel , mint ki öt a' rajta keresz
tül-ment csapások után is, olly állapotba helyze , hogy 
a’ múlt év április 27kén Charlestown-ban kiütött rémítő 
tűzveszély által elhamvasztott 2900 ház’ száma közt, az 
ö porig égett házát már decemberre még díszesebben 
felépíthető, ’s azon tűz által vallott 1 0  ezer tallérnyi 
veszteségén fölül, — mint írja — most is 16 ezer tal
lérra menő vagyonnal bírván, 7 inassal és 4 legénynyel 
űzheti mesterségét, és Philadelphi.tba’s Uj-yorkba g> a- 
korlani szokott kereskedését. Hévvel emlékezik hazajá
ró i, ’s látszik , hogy illy boldogsága’ érzetében is, el
lenállhatatlan édes vonzalom duzzasztja keble’ vagyat, 
még valaha a’ hazai földet csókolni ’s rokoni rokon ke
belhez szorítani. — M- Serényből jul. 25ken 1839.

Aő-j/z ßomjhai S. Betijám ’n.

Szerkeszti Ilelnieczy. nyomtatja T rattuor*Iiáiolyi u ii uteza 612.
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A? s í r .
Nyú gralom leng a' holtak’ honában ,

Nyugalom leng a’ sír’ ormain ,
Andalító szellők lengedeznek

A ’ mohos domb fris virágain.

A’ kiszenvedt vándor eltemetve —
Itt felejti terhes gondjait,

At-aluszsza békés nyugalomban 
Végtelenre nyúló álmait.

A’ tavasz, ha hantja’ zöld mohára 
Hinti illatos virágait,

0 nem érez ’s éltető sugára 
Nem hevíti által hamvait.

Törve füstő’g a’remény’ fáklyája 
A’ mohó Izó sír-orom felett,

'6 a’ jövő lél’ tündér alkonyára 
Kétesen csalárd fényt hinteget.

De ragyogva a’ sír’ éjjeléből ,
Mint szivárvány a’ felhők megett g

Tűn- fel a’ hit ’s túl a’ sir homályán 
Felderíti a’ kívánt eget.

Lányka! mért e’ bús könyű szemedben,
Mért zokogsz e’ hamvveder felett?

Tuliebeg már,  túl felhők’ homályin,
A’ kit e’ virágos domb fedett.

II. K .

Eszm élttel* a  m a g ya r  nem zetisedés és 
nem zeti nevelésről,

(fVre.) •
Két tárgyról akarok még szólni, mellynek minde

gyike a’ nemzetisedésre ’s művelődésre nagy befolyású,
u. m.

1) N é p i  l ap.  A’ nevelés’ alapja az iskolában 
vettetik-meg*. ügy de nem elég csak alapot vetni: épit- 
iri is kell rá; különben hasztalan volt a’ fáradság, be- 
végezetlen a’szép kezdet. Különösen a’ köznépre nézve 
nJ vasárnapi iskola mellett, egy népi lapot gondolnék e’ 
végre szükséges és czélirányosnak ; egy népi lapot, le
hetőségig minden ember’kezei köztt forgót, olly tömér
dek hatásút, millyen még nem, egyik nemzet’ népi lapja 
is. íía p. o. minden földesur , — hivatal- viselő , kinek 
jövedelme 1 0 0  p. ftot halad, — közbirtokos, és haszon
bérlő, ki 2 0  ’s ennél több holdnyi földet miivel, — fél 
és ennél több,— nemkülönben két, egy-egy fertály úr
béri telekkel biró jobbágy, — ugyszinte 4 házas zsel
lér, — minden városi hízbirlokos, mesterember ’s egyéb 
lakos, ki 0 pfínyi adót fizet; végre minden művész, 
diplomaticus ’s t. e. törvényesen köteleztetnék e’ lap’ já
ratására , ’s az'előíizetésnél e’ mellett , ne csak az egyed’ 
személye, hanem helyzeti minősége is külön tekintetnék; 
igy p. o. legyen egy embernek ä . egész , ugyanannyi 
külön helyen fekvő részjószága, bírjon városi telket, vi
seljen jövedelmező hivatalt, mindegyik minőségétől kü
lön járulna e’ nemzeti vállolatlioz. Hogy senki ne ma
radjon e • évenként minden helységbe , megyébe, járás
ba , az előfizetők’ neveik, elől állván a’ földesur, vagy 
urak , utánok a’ hivatalviselők, tisztesbek’ (honoratiorok,) 
ezek után a’ közemberekéi, mire a’ helybeli elöljáró
ságnak, járásbeli tiszteknek, ’s m e g y é k n e k  lenne gornl-
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j°k , — kinyomatva megküldetnének. Egy millió, sót ha 
aMestver Erdély is példánkat követné, másfél milliónyi 
előfizető, szigorú felszámítás után, kikerülne a’ két ha
zából. A’ lap’ ára ne legyen több 4 váltó forintnál mi
ből levonván a’ posta-illetményt, kiadási költséget, a’ fen- 
marado summa, alább mondandó czélokra fordittatnék. 
lüy lehetőségig aránylagos kivetést azért tettem: hogy 
ámbár nem lesz mindenkinek e’ lapokból okulni szüksé
ge ; de mivel azt elővizsgálat’ utján ki nem tudhatni, jobb , 
egyik a’ másikért köteleztessék a’ közjónak ez által elő- 
segélésére; mert különben, ha kinekkinek csak tetszé
sere, kenyere bízatnék a’dolog': mint legtöbb kezdemé
nyünk pártolatlanul térnének a’ semmiségbe vissza. — 
Szerkesztővé , országosan egy közbizodalmu tudományos 
férfi választatnék , kinek lelekisméretes kötelessége le
gyen, a természet’ es történet’, földleírás’ és népisme
ret’ ^  a’ t. nevezetességiből, gazdaság’, mesterség’ kö
réből, kerülve minden politikát, hitvallási dolgokat , kü
lönösen honi tárgyakról, legérthetöbben , röviden és ki- 
meritőleg irt tárgyakat iktatni e’ lapokba, — szem előtt 
tartván : hogy milliókra terjeszti a’ tudomány’ világát, 
nielly rossz kézből ugyanannyira kárhozat’ mételyivé 
fajulhat. A’ textus mellé, ennek jobban felfogására, — 
részint kárpótlásul azoknak, kik nem értik, vagy olvas
ni nem tudnak, részint hogy iparkodjanak, ha ők nem, 
legalább gyermekeik, sót ezektől önmagok is megérte
ni, — a’ szükséges képek, nem mint a’ Pí'enning-Ma- 
gazinban fába , sem nem a’ sorok közé , hanem külön , — 
kőre metszve , még pedig, hogy kapósabb legyen , szí
nezetten adassanak. És hamég* a’ hetenkint egyszer, 
egy ivén megjelenő újsághoz , hónaponként fél -ivén, ere
deti vagy fordított jeles költemények, népdalok közöltéi
nek : meglássuk, minő értelmi, művészi, jótéti emelke
dést, Ízlést, csínt varázsolnak honunkra e’ lapok, mint 
keletkeznek poraink közül Anichok, Duvalok, Eckerman- 
nok ’s t. b. A’ felügyelés lenne a’ magyar akadémiánál, 
mint mellynek , ha körülményei engedik , különben is ter
vében vala illy lapok álltai a’magyar nyelvet, tudományos
ságot ’s a’ t. a’ nép közt terjeszteni. 0  számoljon a’ kö
zönségnek a’ bevételről, kiadáisról; a’ pénzfölöslegből 
pedig , már most hivaíátsa- ’s czéljához képest teljes szám
mal szerkezetien mint nemzeti intézet, mint literatura’ 
előmozdítója, a’ nemzet’ méltóságához illőleg, az angol’s 
franczia tudományos egyesületek’ példájára, nagyszerű 
vállalatokra terjeszkedhetnék; a’ jó eredeti munkák’ bő 
jutalmazásával, az idegen jelesbek’ lefordittatása- ’s ki- 
nyomatásával, a’ nálunk igen elhatalmazott külföldi lite— 
rabárának szőkébb korlátot vethetne. A’ -nemzetiséget 
egyik a’ nyelv teszi’s ennek lelke a’ literatura. Imez , 
nádunk még bimbó , Íróink’ szorgalma, ’s tehetősb hon
fiaink’ segedelmezési által fejlesztendő. Jelen áillapotjá- 
bun sok tennivalónk lévén, buzgóságunk- ’s vágyaink
nak, tehetségűik kevéssé felelnek meg; gazdagabb ura
ink közül, a’ kik akartak, mondhatom jól kiteltek magok
ér t , — de megint és mindig ugyanazoktól várnunk nem 
lehet; kik még tehetnének, nem tesznek; akadémiáink, 
pénzhiány miatt , magas feladatát csak igen lassan fej
tegetheti; nőink, mert elegendő magyar szellemi élve
zést nem adhatunk nekik: idegen nyelv bálvámyinak ál
doznak.— Nemzeti, erkölcsi, ’s a’ mi ennek következ
ménye, anyagi erőnket inkább fejlesztő módot, jelen hely
zetünkben , ama’ fentebb mondottnál jobbat nem gondol
hatok , mi által az értelmiség palotákra ’s pór viskókra egy
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aránt sugároztatiiá jótékony világát, ’s az academia , mint 
a’ nemzettest’ gyomra a’ neki étket-adó tagokba, éltető 
szellemi táplálékot szivárogtatna ’s a’ t. ’s a’ t. Igaz , 
mint minden újításnál, itt is fognak eleinte zúgolódó szavak 
’s rósz lelkű izgatok után kiabálók hallatszani: de miután 
látja ’s érzi a’ nép : kölcsön pénze milly hasznosan kama
toz : örömmel adózik olly közczélra , mellynek visszaha
tása rá nézve minden esetre jó foganaté. A’ lapokból 
olvíisaniiott példák őt iparra , nagy emberbarátok’ képei, 
tetteik’ követésire buzdítják , nemzeti ’s vallási türelmet 
terjesztenek, babonákat, elöiteleíeket oszlatnak, — a’ 
gyermeknevelés, földmivelés , jószágnemesités , selyem
tenyésztés, kereskedési czikkek’termesztése ’s készítése 
*s a’ t. takarék- pénztárak , mértékletességi egyesületek’ 
’s a’ t. eszméi a’ tapasztaltabbak’ tanácsai ’s javaslati után, 
nemde igy jöhetnének létre , érlelve még igen is gyer
mek népeinket. 11a minden helységbe csak egy-egy pél
dány küldetnék, hol a’ jegyzőn , néha bírón ’s egy két 
esküdön kívül más nem olvasná: a’ nép-értelmesítési nagy 
czél ezzel nem érethetnék e l ; midón igy majd minden
ki’ kezén forogván , kinek mi megtetszett, évek után is 
olvashatja, használhatja , ’s idejét nem holmi hasztalan- 
ságokkal, hanem magában , vagy társas körben ezekröli 
elmélkedéssel töltheti; sőt jó lenne : ha a’ vasárnapi is
kolákban ezek’ felolvastatásival, fejtegettetésivel, ’s a’ 
maga részéről szükséges felvilágosítással foglalkod- 
tatná a’ néptanító ifjabb hallgatóit. De hogy a’ tudomány 
illy módon a’ tudós társaság’ mintegy egyedárujává ne 
fajuljon: ez is, mint az iskolai kézikönyvek’ kiadásijo
ga , csak 30 évre határoztassék ; melly idő alatt a’ nép 
az olvasgatásba szokván önkiid teendi az t, mire előbb 
törvény kényté ; azután mások is részesiítessenck nép
lap-kiadhatási engedelemben.

2.) N e m z e t i  j á t é k s z í n .  Másutt, a’ szín
ház csupán nemesb mulatóhelynek tekintetik: mi ma
gyarok pedig az élvezeten kívül, a’ nemzetiscdésre 
is nagy befolyását látjuk, és ezért vált közkívánattá, 
»z ország’ közepén, Pesten, egy nemzeti színháznak 
felállíttatása. A’ Duda és Pest közötti hid’ tárgyában 
megbizatotl országos Küldöttség , a’ nemzeti szinházé- 
uan is megbizalva, igen bölcsen, jobbnak gondolta, az 
íyánlandott pénzen mintsem puszta falakat építtetni, 
a’ már fenállót biztositni, e’ melleit egy conservatoriu- 
mot alapitni, mellyből igazi művészek kerülnének, kik 
mindenütt a’ honban, hol a’ színművészeinek templomi 
már állanak : de bennük most részint németek részint 
pedig kontárok áldoznak , vagy pedig a’ keletkező jólét 
’s nemesb elvi-vágy ezután építnek , — magyar nemze- 
i séget, Ízlést ’s csinosulást lerjeszszenek. — Azon isrné- 
ted szives óhajtással rekesztem szavaimat: bár e’ nem
zeti fontos ügy minél több dologhozértó által bővebben 
vizsgáltatván meg, az egyesek által hintendett jó eszme
magok viruló létre keljenek , üdvös gyümölcsöket terem
jenek , hogy ezekkel utódink’ háláját, kiknek virágzó 
kort mi készítőnk, megérdemelhessük.

Búron' clicvraliteristikája.
( K ú t f ő : Adler j

1805ben , egy esős búskomor novemberi napon egy 
postakocsi haladott Angliának Newstead nevű kis falu
ján keresztül. Mivel a’ nottinghami grófság’ e’ részében 
az utak uem ollyanok, hogy azon néhány vándornak, kik 
e' vad vidéken járnak , az utazást biztossá ’s kényel
messé tehetnék: tehát e’ postakocsival is az történt, mi 
külön időben ’s alkalomkor e’ vidéken más kocsikkal már 
megtörtént, t. i. felfordult egy régi várkastély’ közelében , 
mellynek magas tornyai ’s árnyékos nagy fáji a' s.kani-

lós lejtót elfödözték. A’ falu’ lakosai, kik a’ mellózhet- 
tetlen veszélyt előrelátták, síetének a’ kocsiban ülőknek se
gélyül jönni. Az utazók: egy fiatal férfi’s egy nemes és 
méltosagos külsejű idegen valának. Arczán ama’ türelem- 
’s resignatio-teljes irónia mutatkozott, mellyetreá a’sze
rencsétlenség’ megszokása ’s a’ bal sors’ folyvásti üldö
zésé bélyegül nyom 5 ö kocsija’ feldőltét úgy látszott te
kinteni , mint egy , sorsának tökéletesen megfelelő ese
ményt , mint természetes következését azon balszeren
csének , melly ót üldözi. Ámbár csak nagy bajjal járha
tott , még is alig lépett-ki a’ kocsiból, tüstint a’ pórok
hoz csatlakozott, hogy kiszabadítsa a’ még kocsiban le
vő utitarsat. Miután meggyőződtek , hogy egyikük sem 
sérült-meg, körültekintőnek, hogy lássák , hol akadhat
nának menedéktanyára; mert a’ megrongált kocsi kija
vítása több órai időt látszék kívánni, csak azért is, mert 
Ne^rsteadben egy kocsigyárló sein volt ’s azt a’ szomszéd
helységből kelle még előbb hozatni. ,Kedves barátom, 

szolt mosolygva utitársához az idegen — nekünk ma 
rósz estebédünk lesz’ — „Mi illy baleseteket már meg
szoktunk“ válaszolt a’ másik. — ,És még is ez azon 
egyetlen szerencsétlenség, mellyhez, legalább én , töké
letesen soha nem szokhatom. De még is próbáljuk meg , 
nem kaphatnánk e készpénzünkért ezen emberektől leg
alább tojást, vagy tejet; mert vadhúsról, vagy csak kö
zönséges marhahúsról is e’ vidéken még álmodnunk sem 
lehet.11 — ’S valóban minden kérdésre, mellyekef az idegen 
férfi a’ porokhoz intézett, p. 0 .: ,jó emberek, van é egy 
kis húsotok ? kaphatni é nálatok tojást, vagy legalább 
egy kis tejet Örökké csak ezen átkozott egyhangú 
„nincs ugyan Sir“ volt a’ válasz.

Ez időközben egy ősz ember jelent-meg kis ko
csin «*’ várkastély előtt; nézte a’ feldúlt kocsi körül sür
gő embereket, átnyomult a’ tömegen , kérdezősködött az 
utazók’ szerencsétlenségéről, ’s hallá, miszerint nekik, 
a’ válogatott étkekhöz szokott gyomruaknak , most bar
na kenyérrel ’s rósz ale-sörrel kell megelégülniök. 
,„Uraim! — szólt az ősz ember — ón e’ bajon kissé 
segíthetek ugyan, de azt egészen még sem oszlathatom 
el. E’ várkastélyt, mellyet Önök itt látnak, csak nemrég 
nyerte fiatal uram, kinek házgondviselője vagyok , örök
ségül ; parancsoló uram néhány nap múlva maga is eljó 
e’ jószágot birtokába venni; anyja engem előre ide kül
dött, hogy mindent kellő rendbe hozzak, mert a’ new- 
steadi várkastély már hat hónap óta laktalan. Gondolhat
ják Önök, hogy e’ vad rideg tájra nem jöttem a’ nélkü1, 
hogy elegendő élelem- ’s láplaszerekkel ellátnám magam. 
Van nálam vadhús-pástétom, ’s igy örvendek, ha Önök
nek szolgálhatok vele ; hoztam magammal bárány- és ü- 
rühúst is ; de a’ szakács és cselédség csak holnap ér
keznek meg; jelenleg senki sincs, ki a' húst elkészít
se; emiélfogvást Önöknek ma csupán a’pástétommal kell 
megelégülniök4“ — , 0  épen nem ! — válaszolt az ide
gen — mi Ön szives ajánlatát köszönettel fogadjuk, s  
én vendégbarátsága’ viszonzásául ajánlom konyhamesteri 
ügyességemet. Katona voltam , most száműzött vagyok; 
innét átláthatja Ön , hogy több mint egys*zer valók kény
telen a’ szükséghöz illeszkedni. E’ szükség sokféle je
les ismeretre tanított, többek közt arra is , mint kell egy 
rósz ebéd’bajai ellen küzdeni. A’faluban talán csak van egy 
gyermek, ki a’, nyársat forgassa, mellyre e’ bárany- 
ezombot felhúzom; a’ többi az én gondoin.*

Miután e’ szeszélyes egyezés megtörtént, a kas
tély’ gondviselője ’s a’ két utazó a’ kastélyba mentek s  
itt csakhamar a’ konyhát keresték-föl. Tüzet élesztőnek, 
egy mogyoróvessző szolgált piszkaiéul , ’s pecsenye-for
gatóul ; az idegen úr levető kabátját, ümügujait felgyűr-



247

te , ’s hozzá látott a’ cotelefte-készítéshez — olly ritka 
ügyességgel, mintha egész éltében csak ezzel foglal- 
kodott volna. Miután a’ cotelette-ek irésvajjal megkenve, 
morzsával behintve, megborsolva és sózva voltak, ek
kor vevék csak észre, hogy a’ konyhában hijányzik 
vasrács v. is rostély. Ezen uj baj elkedveleníté a’ szen
vedélyes gyomorhőst . . . Egy pillanatig tünekedett, ’s 
ím egyszerre felkiáltott, mint örömében Archimedesz , 
midőn hires problémáját kitalálta: ,,meg van, megvan már!“ 
Bámulatos ügyességgel zárt most egy cotelette-et más 
kettő köze , megerősítő fonállal ’s a’ tüzes szénre fektet
te. Kis idő múlva a’ két külső cotelette korommá pörzsö- 
lödött, de a’ középső fris ép és ízteljes maradt, ’s nem
csak legkevesbet sem vesztett substantiajábol, sót inkább 
a’ másik kettőnek nedvét ’s ízét is magába vette. „Lás
sák Önök, milly szép találmányokat köszönünk a’ szük
ségnek“ szólt önelégültséggel az utazó , ki asztali ven- 
degtarsinak a’ becses étket feladta. — Az öreg gond
viselő , mint tapintat’ embere, az asztalnál illő nyájasság
gal ’s legmélyebb tisztelet-érzéssel udvarolt, mertsejté, 
hogy vendégei nem közönséges személyek.

Ekkor az udvaron ügető lovak’ lábdobaja hallatszék; 
a’ vendégek az ablakon kitekintőnek ’s ím egy ritka 
szépségű fiatal férfit látnak kengyel nélkül érkezni; az 
uracs leugrik a’ lórul , a’ nélkül- hogy aggódnék többé , 
mi történik a’ lóval, vagy csak hátra tekintene, vájjon 
az őt kisérő lovászszolga jő e utána vagy nem. O kor
látlan örömében tapsolva felkiált: Az én kastélyom, az 
én jószágom, ’s birtokaim ! ez mind mind enyim most! 
Félre most szegénység! istenhozzád dolog és munka 
mellett izzadás ! némuljatok-ek anyám’ örökös intései !u
— most megpillantó az idegeneket ’s arcza kipirult, mert 
attól tarta , hogy ezek talán hangos szavalását meghal
lották. Be a’ zavarnak és szeméremnek ezen érzelme 
csak pillanatnyi volt , csakhamar az idegenek felé irány
zó lépteit. Ezek észrevevék, hogy egyik lábára kissé 
sántít. Az öreg várgondviseló , ki sietve jött-elő, tisz- 
teletmélységben jelenté csudáJkozását ifjú parancsnoká
nak illy gyors és váratlan megérkeztén. „É n , Mylord , 
azt hivém , hogy csak három vagy négy nap múlva le- 
end szerencsém e’ kastélyban tisztelhetni. Nagyságos 
anyja nekem azt monda, hogy Mylord várni fog . .
— Várni! várni! . . . nyoicz napig, nyolez , halálra 
untató napig várni, úgy é? ’S mire várni V Talán hogy 
azalatt nagybátyámnak ezen régi várkastélyát, meJJy most 
enyim, eldísztelenítsék ? Nem! nem! Mihelyt nagybá
tyám’ haláláról hírt vettem, sietek azonnal neki a’végső 
tiszteletet megadni. Hozaték magarának lovat’s most íme 
Newsteadben vagyok, a’ régi mezei lakban, hol gyer
mekkorom’ első éveit töltőm ; Newsteadben, mellyet egy
kor , midőn még szegény valók ’s jövendőm kétes ésbi- 
zonytalan volt, fonhatni legédesebb vágyaim’ czéljának 
tekinték. De kik ezen idegenek ?■“ — „Két franczia uta
zó , kiknek kocsijuk Ön’ várkastélya mellett felfordult’s 
eltört. Én , Lordságod’ nevében őket vendégbarátsággal 
fogadóm és szolgáltam nekik a’ legjobbal, mit illy elha
gyott laktalan várkastély nyújtanom hagyott.“ — ,„Ezt jól 
cselekvőd, öreg jó Murnay !“‘ — szólt az ifjú lord, ’s 
a’ francziákhoz most közelebb vonult. „,Urak — szóla 
hozzájok — isten hozta Önöket. Igen igen örülnék ha 
Önök’ látogatását balesetnek nem kellene köszönnöm , 
egyszersmind ha képes volnék Önöket mint vendégimet 
ilíedelmesebb módon fogadni.4“ Az utazók hasonló nemes
u.lvarisággal nyilványiták köszönetüket; és rövid beszél
getés után , mellyből az ifjú lord a’ két vendégnek mind 
magas képzettségét mind kitűnő elmetehetségit meg is
mérte, kérték, vajha megláthatnák u’ várkastély’ belse

jét is , mellynek eredete egészen a’ normannok’ becsapá
sa homályos szazadaban enyészik—el.

, »»Uraim ! szolt az ifjú lord , ki személyesen ve- 
zete vendégit a’ nagy roppant termeken végig, mellyek 
mindenütt a’ feudalismus’ bélyegét viselék — csudála
tos és igen komoly emlékezetek csatlakoznak e’helyek- 
höz. Newstead egykor zárdajószág volt, mellyet Vilid. 
Henrik király változtatott később világi birtokká. Dédő- 
sim’ egyike nyerte e’ jószágot jutalmul Anglia’ ügyéhöz 
ragaszkodtaért, ’s mivel e’ hűség nemzetségem’ utódi- 
ban sem vá!tozott-meg, tehát később I. Károly , Vilid. 
Henrik’ adományával a’ peer-méltóságot is összekötő. Illy 
módon nyert a’ G o r d o n  nemzetség Anglia’ elsö’sleg- 
fényesb nemzetségei közt helyet, ’s nem talált méltóbb 
házat, mellyel magát összekösse, a’ Stuartokén kivid. 
Anyám végső sarjadéka volt e’ fenséges nemzetiségnek. 
Ha ezen helyeknek, hol most vagyunk , minden egyes 
emlékit fölidézni akarnám, úgy Anglia’ egész történe
tein végig kellene haladnom , meri mindenütt, hol Anglia 
valami dicsőt, fönségest ’s nagyszerűt munkált, eldődim 
is jelen voltak. Be vannak ugyanezen nemzetségnek gyá
szos Ő3 borzasztó történetei . . . ., különösen borzasz
tó e’ várkastély’ utolsó birtokosának , az én nagybátyám
nak története , ki után t. i. most e’ jószágot öröklőm.4“ 

,„Sit  Peters — folytató az ifjú lord — szive’ von
zalmát követvén egy virágzó hajadont veve nőül, ki je
les ősekkel dicsekvék, de szegény volt. Miatta 8ir Pe
ters habozás és tűnődés nélkül mondott-le minden más 
előkelő hölgy’ kézéiül; lemondott egy nagytekintetben 
álló , fényes házzali szövetkezésről, melJy öt a’ három 
egyesült országban leggazdagabb , egyszersmind határ
talan befolyású lorddá teremthette volna. 0 szivének vá
lasztottjával a’ régi, diiledezett váriakba zárkozott, mel
lyet nagy tó veve körül ’s melly sűrű fák’ közepeit va- 
la elrejtve ; mert ö lady Sárát kimondhatlanul szereié, 
’sőt a’ legemésztőbb féltés’ hiúz szemeivel őrzé . . . 
Egy estve az emberek , nem messze Newstead-tol , egy 
szomszéd lordnak holttestére akadtak, kinek mellen há
rom halálos seb vala. A’ megholtnak nemzetség-e gyil
kosságról vádoló nagybátyámat ’s törvényszék elé idézte. 
Ő nyiltan megvallá, hogy azon férfit, kinek véres tes
tét az erdőben megtalálták, ö ölte-meg; de becsületére 
esküdött, hogy ö nem orgyilkos , hogy ö párharcában 
ejté-el, ’s hogy kard, nem pedig tőr azon eszköz , mel
lyel keblén a’ három halálos szúrást tevő. Midőn a’ pár
viadal’ okát tőle kérdeznék, makacsul hallgatott. Csupán
egy könnyet láttak arczulatán legördülni, ’s ex voltta- 
lán azon eg'yeilen köny-csep , melly arczat valaha aztatá.
_ egvsz Angliában elbirfilt hosszú bünper végre
lefolyt: u a g )  bátyám fölmentetek, ’s visszanyerő szabad-
sáo-át. _ Mtsi nagybátyámnak első lépése volt: nőjéhez
visszatérni, ki azalatt szüleinek hazahoz vonult s egy liu— 
nak anyjává lön. 0 makacsul, sőt kétség beesesig sze
gült ellen, ’s nemcsak követni nem akara leijet, de soha 
még látni sem. Egy éjjel nagybátyám felhágott a’ vár
kastély’ falaira , hol a’ nő lakott, betörte szobájának ab
lakit ’s rövid beszéd után, mellynek tartalma még most 
is mill,lenki előtt titok, rábírta, hogy vele nyombanutaz- 
zék-el. — A’ cselédek csak annyit láttak, hogy a’ no 
megöl elé némán és reszketve anyját meg a’ mellékteremben 
nyugvó kisfiát is ’s aztán a’ lord’ kocsijára ült. — Három 
év múlva a’ nő’ holtteste megtaláltatok ezen tóbani, mel- 
jyet Önök ez ablakbul láthatnak. A’ bíróság mindaza tál 
e’ halált csak véletlen eseménynek akara tartani, jo e- 
het a’ faluban ellenkező hírek szárnyaltak, jóllehet az 
asszonyok mást csevegtek , ’a ■’ tanuk mast vallottak De 
;  ,a„úk ia.au.kint e lv e te k  »' videUul, V «Okul, hogy
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valaki tudta volna, mi történt velők; *s az én nagybá
tyám , kit különös betegség szállott-meg, többé nem 
távozott Xewsteadböl; 25 évig lakott ő itt magányosan; 
senkit sem bocsáta magához , társasága egyetlenegy em
berből állott ’s ezen ember egy élemiilt szolga volt; nagy
bátyám nem tűrte , hogy várkastélyán bármi csekély iga
zítás történjék, ’s így jutott lassankint az épület e’ szo
morú állapotba, mellyben azt most Önök látják; ezenkí
vül a’ fákat is kiirtatta, ’s jószágát imígy megfosztó min
dentől, mi annak még bármi díszt v. értéket adhatott. — 
Huszonöt év, mint mondám, folyt-le.— Egy éjjel, mint 
ama’ gyászos események’ évfordulat-napján, nagybátyám 
elhagyá a’ várkastélyt ’s egy pórhajlék’ ajtaján kopogta
tott; a’ hajlék’ szegény lakosát megdöbbenté a’ kopogta
tónak silány öltözete. ,„Kövess engem!“ 4 szólt ez hoz
zá parancsoló hangon. — A’ szegény pórember reszket
ve engedelmeskedett, a’ lord egy terembe vezette ő t, 
hol öreg szolgája holtan feküdt, ki, mint látszék, csak 
néhány óra előtt adá-ki lelkét. ,„lhol van pénz — szólt 
a’ pórhoz nagybátyám — temesd-el e’ holttestet.4“ — 
Három nap múlva e’ történet után nagybátyám azon me
zei kastélyba jö tt, hol mi Aberdeenben laktunk ; anyám
hoz ment,  ’s a’ nélkül , hogy valakinek csak egy szócs
kát is szólna , leült közel a’ kandalóhoz, ’s mivel lady 
G o r d o n  öt nem ismeré-meg , e’ szókat intézte hozzá 
nagybátyám mogorva hangon : ,„E1 e még fia azon asz- 
szonynak, ki nevemet meggyalázta, vagy pedig meg
holt m ár?444 — „„S ir John már három év óta nincs az 
élők közt44 44 felelt anyám, ki a’hozzá intézett kérdésből 
nagybátyámra ismert.— Ez most a’ kandaló-melletti szék
ről fölemelkedett, ’s nyájasabb hangon imígy szólt: ,„Most 
minden rendben van !444 — Ezt mondván eltávozott. — 
Tizennégy nap múlva az országúton egy ősz embert fog- 
tak -e l, — kit csudálatos külseje tébolyodott koldusnak 
hirdetett. Miután őt egy betegápoló-házba hozták, itt csak 
hamar megholt, ’s élte’ vég pillanatiban nevét is meg
mondotta. Ez szerencsétlen nagybátyám volt. Halála en
gem kiragadott a’ nyomasztó szegénység’ porábul , Is 
most ím általa angol peer-ré ’s roppant vagyonának egyet
len örökösévé lettem. Három nap múlva anyám is itt'le— 
end. Köszönöm Önöknek, uraim, hogy nekem alkalmat 
adtak jogaim’legszebb ’s nemesbikét gyakorolni, t. i. a’ 
vendégbarátság jogát; e’ vendégbarátság, részemről 
egyszerű ugyan és szegény, miilyen nemrég enmagam 
valók !“

,„Mylord! örülök az elsők közé tartozhatni, kik Önt 
szerencsepályáján iidvezlik. Vajha egykorú’ sors , melly 
most engem üldöz, irántam is olly kegyesnek é-szelídnek 
mutatkoznék , mint az Ön iránt mutatkozott, lia ÖiiLondon- 
ba jövend, forduljon-el a’ Hartewell nevű várkastélyba 
is; Ön is fog ott találni azt,  mit én Önné! találtam : sze
génységet, de vendégbaráli fogadtatást. XVlild. L a
j o s ,  F r a n c z i a o r s z  á g’ k i r á l y a  szerencséjének 
tartamija, ha Gordon lordot üdvözölheti azon menedék
helyen, mellyet neki az angol nagylelkűség nyújtott/“

Az ifjú férfi most mély tiszteletérzéssel vevé-le kr.- 
lapjat a’ fenséges száműzött előtt, ’s a’kastélygond viselő 
alig ocsodhatott ámultából , midőn annak nemes ön tartá
sát 's királyi tekintetét megpillantá , kit kevés idő előtt még 
a’ konyhában sürögni ’s ritka ügyességgel szakácskodni 
látott. — „,De íme épen most hozzák a’ hirt, hogy ko
csim ismét helyre van állítva, ’s így utamat tovább foly
tathatom. — Adieu , Mylord !“ 4 —

Midőn XVIII. L a j o s  és A v a r a y  ur már kocsin

ültek, megszólalt a’ király : „ ,Valami nagyszerű és baj
noki fekszik ez ifjú férfi’ charakterében. Vagy igen csa
latkozom jövendője fölött, vagy neki a’ végzet különös 
pályát jelölt , már legyen az jóra v. roszra.“ 4 — „Jólle
het e’ lord még igen fiatal , Sire — viszonzá kisérőtársa 
— meg is már sorsa igen különös , ’s a’ kastélygondvi
selő nekem azalatt, inig Fölséged Newsteadet megte
kintő, még néhány mellék-körülményt is beszélt-el. E’ 
fiatal G o r d o n - n a k  atyja nagy kéjvadász és bujaíi 
volt; ő mint kapitánya egy gyalog ezrednek , nejéül vön 
egy fórendü asszonyt, miután önmagát első hitvesétől 
elválasztalá. Lady Cam a r t h e n  egy leány-gyermeket 
szült és meghala. A’ kapitány következett évbén egy 
dúsgazdag, ’s nagytekintetűörökösnével kelt-össze, kit 
a’ fényelgó katonatiszt’ neve és szépsége megvakított; 
Miss G o r d o n  K a t a l i n  csakhamar azon szép skó- 
tziai jószágot, mellyet menyasszonyi adományul magá
val hozott, tünkrejutottnak látá , ’s midőn már egy 150 
font sterlingből álló elidegeníthetetlen évi jövedelmen kí
vül egyebe nem maradt, akkor őt gáláiul elhagyá a z , 
kinek nevét mint nő viselte. Büszkén és bátran, legki
sebb panasz nélkül , vonult e’ nemes asszony Skótziába, 
Aberdeen nevű kis városba vissza; itt szükséggel küz
dött, durva kézimunkával szerezte élelmét ’s minden 
gondját egyetlen fiának, a’ kis Györgynek, nevelésire 
fordította. Férje , ki öt Ínség- és nyomor’ örvényébe ta
szító, ismét vissza kívánt térni hozzá ’s fiát kérte (óle; 
de a’ nő erre semmikép nem vala bírható; sőt végre 1 0 Ü 
f. sterlinget Ígért a’ durva férjnek, ha Angliából eltávo
zik. A’ nyomorú ember kész volt az alkut elfogadni, ’s 
nemsokára aztán meghalt Valenciennesban, franczia 
Flandriában. A’ többit már tudja Fölséged , jelesül azt 
is , milly váratlan ’s regényes események által Jön az 
atyjától Ínségbe taszított szegény gyermek ma Anglia’ 
gazdag peerjévé“ — „,Mint nevezek ama’ lordot? — 
kérdé XVIII. Lajos — az ifjú Go r d o n  elfelejtő ne
kem a’ nevet megmondani, melly most kétségkívül az 
tövé is?“ 4— „Ama’ lordot Byron-nak nevezők44 vála
szolt A v a r a y  úr.

(Vege következik.)

1Páttéte tá r .
(A e o 1 u s- f ü r d ő )  Livornoban f. évi apr. Íjén igen 

különös fürdő nyittatott-meg; neve A e o l u s  f ü r dő .  
A’ fürdőszobákban vannak csövek, mellyekbül gőz-töm
lők által m eleg, langy, csípős, és jéghideg szél, mi- 
kin azt a’ gyógyítandó betegnek állapotja megkívánja, 
vagy az egész meztelen testre , vagy csak ennek egyes 
részeire hajtatik. Smitson William, angohorvos, igazgat
ja e’ nagyszerű intézetet, mtlly a" p ogrammban nyilvá
nított ígéretek szerint csudaerejü gyógyításokat teend. 
(W. Z.)

- ( S a j t ó k ’ f o g l  al  a t o s s á g a  és  l e g i d ő s b  
ú j s á g  lap .) A’ B i b l i o g r a p h i e  universelle utolsó 
füzete szerint a’ f. évi .négy első hónapban , Európa- 's 
Amerikában több mint e z e r  uj nyomtatvány jelent-meg; 
ezek közt 400 franczia, 220 olasz, 172 angol, 118 
német, 48 spanyol , és 150 különféle más uj és régi 
nyelven írottak , mellyek közt 40 latin munka is. — 
Németország legrégibb ujságlapjainak egyike a’ Xorim- 
bergában megjelenő „Béke-és hadi-hirnök“ (Friedens 
un 1 Kriegscourier). Alapíttatott lí>?4ben, ’s a’ jelen év 
reá nézve a’ 105J. év folyam. (Szerencsés újság !) (G.B.)

Szerkeszti Ileíineezy. ^yomtQtjo TFatíiierBIiái*oI)'i nri EÍcza @12.
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Tovtilíhi észrevételeid ft mimieseiem' és 
maacitttutoV téirgyéthasi.

Et saepe est olitor verba opportuna locutus.
Ho rúcz után Édes Albert.

A’ folyó évi Társalkodó“ 4oik számúban a’ nem
zet által eddigien kitűnő tiszteletre méltatott gróf Szé
chenyi István némelly közhasznú inditványit említi, mel- 
öyeket mint — Pest-megye’ részéről az országgyűlési 
utasítás’ készítésére rendelt küldöttség’ tagja azon Küldött
ségnek előadott, ’s ezek között a’ m i n i m u  ni’ — mint leg
több figyelmet ébresztett — kérdését főleg kiemeli. E’ 
czikkelyt én is elolvasám, ’s — megvallom — csak 
azért, mert Széchenyi név áll alatta; a’ czikk egy kis
sé hosszú , ’s miután mindennek olvasására nincs időm, 
a’ sok olvasandó közül csak az engem érdeklőbbeket szok
tam kiszemelni; az előadás’ cziine „minimum kérdése“ 
rám nézve, ki különben is a’minimum’ (ulságában szen
vedek , hatással nem lehetett, minélfogva elsőben is az 
iró’ nevét kerestem ; látván pedig a’ tisztes nevet, kész 
vala határozatom,, mert egyik legnagyobb gyengeségem, 
hogy mindent, mi Széchenyi’ tollából ered , ha csak te
hetségemben áll, elolvasok, ’s főleg azért: mivel bár- 
melly czikkelykéjében mindenkor találkozik .valami, mi 
édes mindnyájunkat — következőleg engem is — érdekel
het. És valóban a’ tárgyat olly figyelemre méltónak ta- 
lálám, hogy ohajlnom kelle: bár mindenki figyelmesen 
átolvasva , megfontolási tárgyául tenné e’ csakugyan élet
be vágó kérdést, melly habár sokat ’s ezek köztengem 
is közvetlen nem érdekel , de fölötte érdekli a’ közjólé
tet , törvényes állásunkat ’s igy a’ haza’ éleiét ; követ
kezőleg szükségesnek találtam, hogy e’ tárgyról többen 
.is értekezzenek , és azt körülményesen kifejtsék. Óhaj
tásomban nem csalatkozám, mert már eddig is négy czik- 
ket idéze föl e’ kérdés; az első Jlalla urnák szerény 
czikke — a’ Társ. 49ik számában — miután a’ minimum’ 
üdves létét elismeri, a’ maximumot hozza szőnyegre, ’s 
ennek is hasonul behozatalát sürgeti; a’ többi három czikk 
azonban a’ t. Gróf ur’ indítványa ellen szól, mindenik 
ugyanazon nézetből indulván-ki, ’s mint látszik — mert 
az érdemes urakatnem ismerem — mindenik szóló a’ kér
dés által szorosan érdekeltetik. Mindazáltal e’ három kö
zül leghathatósban vél fellépni az első — Édes Albert, 
tiszakeszii ref. pred. — ki midőn végre magat a’ tárgy
ban nem épen competens szólónak .hiszi., Iloráeznak fe
lül kitűzött szavait paizsul használja. Ila mar Édes ur 
is mint tudós pap,, közbirtokos , táblabiró és hatalmas me
gyei szónok illy jpaizs mögé búvik, mennyivel szüksé- 
gesb nekem, ki sem egyik., sem másik nem vagyok, a’ 
védeszköz? .Ugyanazért reményiem meg fog.engedniJEdes 
ur , ,ha idézett szavait köpönyegül használom ; ’s való
ban , ha a’ tán csak.kalendár-tudós, sám— és kaptaftunü- 
vész is megyei közgyűléseken a’ legfontosabb tárgyakra 
nézve elkiálthafja a’ hatalmas és határozó „maradjon“*, 
miért ne irlmtnék .én., ki talán 1 0 0  ezer szavazó — 
és egy pár ezer — úgy nevezett törvénytudósnál is töb
bet olvashattam., közérdekű tárgyhan néhány sort? — 
néhány sort mondom., mert nem kívánok azokba bocsát
kozni , mik e’ tárgyban tán fölösleg is felhozattak, ám
bár azok között igen sok figyelemre méltó találkozik is.

Az indítvány-tevő t. Gróf ur érdeklett ezikkében nem 
bocsátkozik e’ kérdésnek praetikai mélyebb .kifejtésébe^

úgy latszik, inkább szándéka tisztaságát -— miről itéle 
tem szerint nem kétkedhetni -  kívánja megmutatni; de 
en hiszem , hogy mielőtt a’ nemes gróf ez indítványt te
ve , a’ kerdeses tárgyról mélyebben is gondolkozott ’s 
epen nem csudálkozom , ha hosszas fontolgatása ’s níély 
belátása az indítvány-tételre határozá. Azonban indítvá
nya nem talált kedvező fogadtatást, főleg azon osztályl 
nál , melJynek jóléte’ megalapítására irányoztatok, indít
ványa ellen (vagy mélyebben vizsgálva tán mellette) már 
eddig hármán szólották., majd egyenlő nézeteket fejtvén- 
k i ; hosszas és talán unalmas is .volna ezeket külön tag- 
lalat alá venni, ehezképest csak némelly általányos néze
teket kívánok itt felhozni ., mellyek a’kérdésnek — meg
lehet — némi bővebb kifejtésire szolgálhatnak.

E’ minimum’ kérdése a’ t. Grófnak abban alapul: ha- 
tároztassék bizonyos mennyiség , például 50 hold nemesi 
birtok , melly többé osztály alá me kerülhessen^ mert,mint 
tapasztalhatni, a’ birtoknak túlságos eldaraboltatása által 
a’ nemesség végszegénységre jutván , igen elaljasodik , 
és soknak roszra- vetemülését eszközli. Az elJenszóló 
osztályozás’ baráti azonban nem akarják elismerni: hogy 
az elaljasodásnak bírtoki szegénység az oka , hanem azt 
inkább a’ több oldalú népnevelés’ és mivelődhelés’ hiá
nyából következtetik ; Édes ur pedig tagadja is az t, hogy 
a’ szegényebb nemesség annyira, mint a’ nemes gróf 
állítani bátor volt, elvetemült legyen, ’s ezt főleg azzal 
kívánja erősítni: hogy a’ nagyok és gazdagok között is 
igen sok erkölcstelenség létezik; egyszersmind vigasz
talja magát az indítványozó grófnak azon kímélő nyilatko
zatával , hogy az érdeklettck minden bűne „legfölebb egy 
két betört .fej— es nemi lolopásban központosul“; vájjon 
mi kell tehát még több a’nemesi díszes név’ meggyalá- 
y.ására, mint tolvajság, verekedés, sőt gyakran nemesi 
gőgbül származott agyonverés vagy is gyilkosság, bo- 
szúszülte gyújtogatás ’s több efféle ? — falóban igen 
csudálkozom, hogy épen a’ tiszakeszii pap és közbirto
kosnak kelje a’ köznemesség’ mélyebb süllyedését tagad
ni , kinek .talán igen is rövid utat kellene tenni ollyhe- 
lyek’ feltalálásira., hol az áhítottakat napirenden találja. 
Továbbá kereken tagadja Édes ur még azt is: hogy a’ 
kisnemességet, mint oktalan állatot befogni ’s megnyer- 
gelni lehetne, hogy t. i. szabad választáskor A-Ja .vagy 
15-re adja szavát. Már mi a’ befogást és megnyergelést 
illeti, azt engedőimével! én még kerekebben tagadom; 
de hogy néhány forintoeskával és ,pár hordó borocskával 
400 meg 1 0 0  nemes’ akaratjának legalább a’ szavazás 
végeztéig irányt adhatni, azt nem egyszer láttam. Meg
lehet — oily választásoknál, hol Édes ur jelen vala., 
illyenek nem történtek, mert— hallomás szerint— mint 
a’ szónoklat’ felkentje talán hathatós szavával az eltévedt 
nyájat jó útra bírta vezetni; de nem minden megye le
ltet ám illy szerencsés , és több helyen.elég munkába telik 
V csábított szavazókat is megőrzeni az isméti elcsá
bítástól. Egyébiránt valamint mindenben , úgy itt is van
nak kivételi esetek ’s azért kár is e’ tárgygyal bíbelődni, 
miután józanul úgy sem tagadhatni u’ kisebb nemesség’ 
elaljasodását; de nem is az itt a’ kérdés-: mennyire al- 
jasodott legyen-el.? hanem,: mi oka elaljasodásának ? —

Ezt — mint fül.ebb előadtam — a’ köztiszteletügrof 
a’ birtoknak túlságos el dara bal tatásából származott sze
génységnek , ez eilenszúió urak pedig egyenesen a több
oldalú nevelés’ hiányának tulajdonítják. Mar mellyik re
szeli legyen az igazság? ezt .szükség elhatározni; me.íl
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ez határozza-el egy úttal azt is: szükséges e a’ mini
mumot megalapítani, vagy nem? Én részemről szinte 
hiszem azt: hogy csak czélirányos nevelés ’s miveltség 
képes az embert elaljasodástól megmenteni; ára de neve
léshez , mivelődéshez pénz szükséges, következőleg 
ennek is a’ vagyonossá«* alapja. Már ha a’ birtokos ne
messég ingatlan vagyonának túlságos eldaraboltatása ál
tal szegénységre ju t : vájjon mikép mivelődhessék ? — 
a1 szegény csak irgalom- és mások’ jótévősége áltál nyer
heti e’ szerencsét. Azt mondják: allittassanak czélirá
nyos elemi iskolák közköltségen ; szent gondolat az igaz, 
de nálunk valamit közköltségről szólani, annyi, minta’ köz
sé g — a’ nemtelen község’ pénztárát érdekleni; azonban 
ez nem baj , mert iskolára mindennek szüksége van , kü
lönben is a’ nemtelen rész nagyobb , és igy méltán adóz- 
hatik iskolára; ha pedig már megvan az iskola , váj
jon miért nem járlfátna belé a’ nemes is , hisz nemdönti- 
ki oldalát! De minthogy a’ falusi jobbágyság’ nagyobb 
része igen szegény , ’s ekkép egy czélszerüen rendezett 
iskola’ költségeit alig pótolhatná, jó volna tán segítségül 
venni a’ királyi ’s egyéb népes városokat, ezek a’hely
belieken fölül tán segíthetnék valamivel a’ falusi iskolá
kat is , mert— hisz’uraim a’jólrendezett falusi iskolák
ra nagy szükségünk van, ha a’ kisnemességet elaljaso
dástól megóni akarjuk. — Hanem ezekre aligha nem 
lenne azon válasz: ha a’ nemesség iskolát akar , részesül
jön ő is a’ költségben. Igen, de a’ kis nemesség meg
szaporodás és birtokainak túlságos eldaraboltatása által 
igen elszegényülvén, alig van annyija, hogy élhessen, 
mikép adjon tehát iskolára is? — már ha a’ jobbágyság 
nyomorog, a’ kisnemesség le g é n y  , a’ nagyobbnak pe
dig — ki szinte nem tartozik adni — pénze majd min
dig kevés; vájjon hogy legyen hát iskola, jó nevelés, 
mivelődés ? Valóban — úgy látszik— itt alig lehet egyéb 
segítség, mintáz: , viselje a’közterhet mindenki egyen
lőn.* Ámde próbáljuk meg csak, adjuk elő egy megyei 
gyűlésen , hogy praeparandiákra ’s egy czélirányos po- 
lytechnicumra 2 millió pengő forint szükséges ezenfelül 
pedig a’ falusi iskolák’ czélszerű elrendezésire kívánta
tik egy rendszeres iskolai adó, mellyel mindenki, nemes 
és nemtelen , aránylag viseljen ö r ö k k é ;  az előbbi 2 
milliót is szinte a’ nemességnek illenék tán megadni, mint
hogy a’ közterhekben úgy sem részesül. Próbáljunk meg 
mondom egy hasonló indítványt, vájjon nemörülhelne-é 
szerzője, ha ablakon-kiröpitéssel nem tiszteltetuék meg 
épen azok által, kiknek az egész legfőbb javokra szol
gálna? — Minthogy tehát czélszerű iskolát szegénység 
nem állíthat, ’s ekkép jónevelésben nem is részesülhet 
ön -  ereje által; a’ kisnemesség , melly túlságos osztako- 
zás által mármár végszegénységre jutott, elaljasodásá- 
nak egyedüli oka birtokának ezen túlságos eldarabol
tatása. E’következmény tehát világosan mutatja , hogy a’ 
nemesség’ elaljasodásának megóvására szükséges egy 
minimum’ kitűzése. De hisz Édes ur is megegyezik ebben, 
csak a’határozott mennyiségre nézve van külön vélemé
nye ; az 50 holdat roszalja azért, mert — úgymond — 
egyik testvért lajhárrá tenné akkor, midőn ötöt földön
futóvá ; (de Csabay ur’ számítása szerint 1 0 0 0  flos föl
dönfutóvá !) Ellenben Édes ur’ elve szerint osztakozza- 
nak a’ testvérek mindaddig, mig t. i. az egész birtokot 
annyira eldarabolják, hogy az osztályrész akkora leend, 
melly már egy családnak élelmet és foglalatosságot többé 
uem adhatván — mint saját kertecskéje — azt eladni 
kényteleníltetnek , és ekkor mint valamelly méltóságos , 
nagyságos, vagy tekintetes elődök’ ivadéka vándorbot 
és tarisznya mellett legfölebb annyival , mennyin „bőrt, 
kaptát, sámfát, könyveket, vagy ásót, kapát, t*r-

gonczát, taligát szerezhetni**, eloszolhatnak a’ világba. 
Már mi helyesb: 1000 ftal tenni é földönfutóvá a’ miveit 
nemes ifja t, vagy majd koldusbottal és üres tarisznyá
val a’ míveleüent? eztitéljék-el hazám’ bölcs fejei; én 
ugyan az elsőre hajlom, mert az 1 0 0 0  fios miveit ifjú
ból én meg jeles tisztviselőt , ügyes gazdatisztet, töké
letes művészt, szerencsés ’s gazdag kereskedőt — ki 
idővel az elvesztettnél még sokkal nagyobb birtokot is 
vásárolhat, ’s ekkép családját ismét diszpolczra emelheti 
— , sőt mindebből még a’ megyének egy szorgalmas és 
önallasu tagot is várhatok; midőn az üres tansznyásból 
legfölebb egy rósz vászonta^ács, ügyetlen saruvarró, 
vagy tálán hajdú, de leginkább kondás , bojtár vagy más 
eféle, melly aljas állapotában pedig, minthogy nemes
ember’létére a’ veréstől ment lévén , a’ gondnélküli bör- 
töni társaságban eléstől nem rettegve — igen könnyen 
tolvaj, rabló is válhatik, mint ezt a’ történetek bizonyií- 
jak. De vájjon igaz e még az is, hogy a’birtokban ma
radt testvér lajharrá legyen? hisz neki igen is szorgal
masnak kell lenni, hogy többi testvéreit, vagy hitelezőit 
kielégíthesse , ’s e’ végbül minden talpalatnyi földjét hasz
nossá tenni iparko andik, hogy minélelőbb kiláboljon azon 
meglabolhatatlannak állított adósságból; ’s habár ez meg- 
nem történhetnék is , vájjon az 5000 ftnyi értékű 50 
holdnyi birtokban maradott testvér, ha ó erre 4000 ftal 
tartoznék is , mit veszítene ? az ő 1 0 0 0  ftnyi része még 
épen a ll, sőt növekedett a’ szorgalmasan miveit birtok’ 
becsének emelkedése által. Azonban van az indítvány
nak egy pontja, mellyet ittmegemlitnem kell, ’s mellyel 
én nemcsak igazságtalannak , hanem létesíthetlennek ta
lálok ; e’ pont az: hogy midőn az elosztandó birtok már 
a’ határozott mennyiséget elérte, akkor egyik a’ testvé
rek közül, kinek kedve ’s tehetsége van , b e c s ü á r sze
rint vásárolja magához azt.“ Ezzel — úgy látszik — az 
indítvány csak a’ családi örökösödésnek akart kedvezni; 
mert a’ becsár ritkán határozza meg értekét valaminek he
lyesen , és a’ birtok nélkül maradt testvérek többnyire 
megcsalatnanak. Ila egy apa városban vagy másutt ház, 
vagy más oszthatatlan örökséget hagy maga után, a’ma
radék ezt a’ többet gérónek szokta eladni, miért kellene 
tehat a’ minimum’esetében az átvételt becsárra , ’s egye
dül testvérekre szorítani? midőntalán egy értelmesb gaz
da, kedvelő, vagy valamelly speculate a’ birtokot még 
addig nem is gyanított vállalkozásokra alkalmasnak talál
ván , érte három annyit is megadna; hisz különben is az 
árveréstől egyik testvér sem leeudne elzárva Igen 
gyakran megtörténnék ugyan ez esetben , hogy az örö
kösek kimaradnának u’ birtoklral , de az mit sein tesz , 
ürökuli pénzén másutt, például szubadvárosbaii, több hasz
not hajtó birtokot vehet, kinek a’ gazdasághoz kedve

Ken/, e • én c/ikkeiumel, maion Édes ui ’ értekezését m ég eg v -  
s . e r  elolvasnám, ankor ve vem észre te« ellenemet ; É l  s 
ur i. i. miután a ’ minimum elleni küzdései cl megeleguii  
vegre szinte megegyezik valamelly bizonytalan min inni n- 
l/au, csakhogy a ’ mennyiség’ megítélését egy o-»ztoztaio bí
róságra kívánná bízatni, Én azonban ebben épen nem tud
nék megegyezni , mert ez sok hiábavaló költséget, íest-  
veri gyálolseges,  pörle*edest ’» azon vétkes indulatot szalué,  
melly ítél íog>a maidén .testvér igyekeznek a ’ bíróságot re
sztre birm. l)e rósz lenne azért is , mert az apa sóba nem 
tudna azon kői uliiiényt , midőn gyermekei a’ birtoktul meg
válni kénytclenittutiiének , őket  a’ körülményekhez képest 
nem neveltethetne , sem hirtnkának gyarapítására lehető 
ugvekezeiet  nem fordítaná, mit a’ megbatározott minimum’ 
esetében teljes hizt.i ..sággal remény Illetni, miként az érte
kezésem’ loly iában iiiegeuilí'telik.

* * )  Azok biztosítására, kik az oligarchák általi kitiirásiol es 
. • bii tokössze ütéstől felnek, azon szabályt lehetne bűzni a’ 

rásá i lásban, hogy »'kisebb birtokosaknak 's örököseknek 
elsősegük légy en.
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van ; ellenben a’ többi testvér szabad leend pénzével és 
használhatja, mint azt legjobbnaktalálandja. Egyébiránt 
is, miután az eladás minden esetre bekövetkezik , legyen 
a’ minimum 50 holdra határozva , vagy engedtessék zsák
mányul a’ legtulságosb osztálynak ; én úgy hiszem , hasz
nosabb eladni olly birtokot, mellyen egy tisztes család 
önállásban elélheí, ’s igy több vevőre számolhat; mint 
inellyet kicsinységé miatt legföljebb pénzetlen szeg'ény 
szomszédok— mint birtokukhoz csatlandót vásárolhatnak- 
meg. De a’ minimum1 valtozhatlan eladásának még egyéb 
haszna is kerekülne, mert az olly apa, ki jelenben ,,a’ 
nyergeshátu rokkanthaz’ ősi tornáczában ,,ig y  is  e 1 é- 
le k  én  szava mellett“ nem igyekszik a’ „laboda, bü
rök', bojtorjány, és csudafa’ tanyáját“ kiirtani ’s hasznos 
földdé tenni azon elv mellett, hogy, már én eleget tet
tem, gyermekeimnek is maradjon valami tennivaló4— az 
illy apa — mondom — a1 minimum’ meghatározása ese
tében ébresztetvén az eladás’ bekövetkezése által, apai 
szeretettül indíttatva a’ mellett, hogy gyermekeit hajlan
dóságaikhoz képest különféle állapotokba elhelyezni tö
rekednek , birtokának minden zegítzugát kimivelvén tel
hető igyekezetét arra forditandja, hogy földje’ becsét 
minél magasbra emelhesse : ’s igy el lenne érve az is , 
minélfogva közgazdasági tekintetből Édes ur az oszta- 
kozást még hasznosnak is találja. (Vége köv.)

Byron' churUkteristikájit.
r , . U  ege.)

Két évig volt a’ newsteadi agg várkastély az ifjú 
lord’ tobzodasinak ’s vad örömkéjeinek tanúja. Környezve 
fiatal emberek’s pajzán uracsokíul , — kik mindnyájan 
vasottság’ ’s erkölcstelen szokásokra nézve a’ várbirto
kosnak szakasztott hű masai valának, de a’ nélkül, hogy 
agyokban fellengző magas lelkének csak egy sugára is 
rejteznek — az éjeket dőzsölve ’s féktelen kedvcsapon- 
gasok közt virasztá át. A’ roppant gyászterem, melJy a’ 
haldokló ö.eg Byron’ végsohaját felfogta, volt ugyana
zon hely , hol örököse éjjeli zajgó vigalmait tartá. — 
De ím egyszerre vége lön a’ tobzódó zajnak! az éjben 
többé nem lehete hallani szilaj vendég-zsibongást; a’ 
várkastély’ száz ablaka, mint megannyi (tizes szem, többé 
nem lövelte varázsfényét a’ fák’ sűrűjén keresztül ; a’ 
füst többe a1 kéményekből barna felhők’ képében nem go- 
molyga ég í ele. Minden néma, mozdulatlan, holt és pusz
ta lön . . . .  És huszonhárom év forgott-le , míg az ősi 
várkastély’ kapuji ismét megnyíltának. — E’ hosszú idő 
közben Xewstead , melly az öreg Murnay’ gondviselé
sére v.la bízva, részenkint a1 szomszédok’ sajátjává lett. 
A’ parasztok szabadon ’s visszatartózkodás nélkül irto- 
gatták az erdőket, és számukra annyi fát vágtak , a’ men
nyi csak tetszett; a’ tavak’ halai közös vagyon gyanánt 
kerültek mindenki asztalára, ’s az idegen várnagyok nem 
tárták becstelen cselekvénynek kifognia’ közönséges vad
lopókon , ’s szabályzóit vadászatok által kezükre keuteni 
a’ newsteadi roppant erdők’ vadait. A' Newstea.iben levő 
szarvasok’ egyik legvakmeröbb és gyakoribb üldözője 
Sir La mb  vala , ki öt vagy hat év óta Londonnak egyik 
leggazdagabb, szebb ’s elmésebb asszonyát birla nőül. 
Azon szilaj kény , mellyel a’ lord szomszédja’ tulajdonát 
magához ragadozva bitorlotta, még kűlönösbnek tetszék, 
midőn nője egy satyrieus regényt adott-ki, mellyben ő 
Byron Györgyöt lerajzolta , egyszersmind öt megvető 
gúnynyal halmozta-el.

Sir L a m b egy napon , épen midőn egy dámvadat 
vön üldözőbe, ’s e’ szegény állat a’ várkastély’ kapuja 
előtt már csak gyöngén védte a’ kutyák ellen életéi — 
hirtelen a’ szoros-ut’ legszélsőbb végén , egy halmon , 
megpillantott három kocsit, raelJyek lovas férfiaktól kí

sértetve , Xewstead felé irányzók uljokat. E’ szokatlan 
jelenet olly vidéken, hol SirLamb-on kívül más gazdag 
földbit tokos nem lakott, a’ lordot álmélkodásra készté , ’s 
o cltökelé , hogy a’ menetnek elibe lovagol. Mi lön már 
közelebb jőve hozzá, Sir Lamb néhai jó barátjára Sir Dob— 
house-ia ismert, ki csupán szolgája’ kíséretében lovagolt 
a kocsik előtt. Sir La mb  es Sir II o b h o u s e szi
ves kézszoritással, barátilag üdvözlők egymást. Midőn 
az első most imezt kérdésekkel halmozná-el, ez szolgá
jához fordult, kulcsot ada kezébe néhány rövid utasítás
sal , azutan leszállóit lovárul, egyszersmind barátját 
kérte, követné ő is példáját.

,,Azon kötelesség — monda Sir H o b h o u s e  — 
melly engem e’helyre vezérel, tiltja Ön’ meghívását el
fogadnom , tiltja Önt várlakába kisérnem, ’s lady Karó
imnál tiszteletemet megtenni. Nekem itt be kell várni az 
utánam jövő kocsikat; ámde addig e’pázsitra itt teleped- 
jüuk-le ’s beszélgessünk bizodalmasan egymással.“ — 
,,,Tehát e’ várkastély’ birtokosa újra eljött? hihetőleg hogy 
ezentúl itt lakjék ?4“ kérdé Sir Lamb kedvetlenül, tud
ván , hogy igy korlátlan vadászati szabadságának vége 
szakadt. „Byron lord, igen is, újra várkastélyában lelep- 
szik-meg ’s onnan többé ki sem mozdul“ válaszolt mély 
sóhajjal Sir H o b h o u s e  — ,,,’Smi történt vele huszon
öt év óta ? — kérdé Sir Lamb még fanyarabb kedvvel. 
— Miért nélkülözte olly sokáig öröklött birtokát? ’S mi
ért kívánkozik most olly hosszú távoliét után ide ismét 
vissza?“ 4 — „ 0  elhagyta öröklött birtokát, mert egy 
parancsoló , vészterhes szózat neki távúiból egy szintolly 
fényes mint szomorú koronát mutatott, t. i. a’ dicsőséget. 
Nyughatatlan, felizgatott lelke , megunván a’ newsteadi 
zajgó vigalmakat, Londonban csakhamar egymás utónkét 
munkát ada-ki; az egyik „Henyélés’ órái“ czíinet visel 
’s benne csak mérges kritikák foglaltatnak; a’ másik „az 
angol költészek és skót kritikusokrul“ szól; ’s ennek azon 
következése volt, mellyet egy elmés gúnyirat által ok- 
vetetlenül előidézett botránynak szülnie kell. — B y r o n ,  
költői hivatásárul lemondván, pillanatit a’ politikai életre
fordító ’s fő törekvése lön a’ lordok’ házába fölvétetni. Ké
sőbbi collegáinak idegensége ezen fölvétetésnek számta
lan akadályt gördít e útjába, ’s midőn később még is föl
vétetett, az minden pompa ’s bevezetési szertartás nél
kül történt meg, sőt a’ nélkül, hogy az ifjú peert csak 
egyetlen egy barátja is üdvözölné vagy elfogadná. Ő 
Eldon lordkanczellár’ néhány bizodalmas szavára szára
zon felelt, egykét pillanatra helyet foglalt az ellenzes;- 
padon , ’s aztán megaláztatva, de lángoló bosszúval szi
vében , távozott-el. Másnap egy satyra , mellyben a’fel- 
soház gonoszul megrovaték, egész Londont izgásba hozta. 
A’ költész általlátta , hogy illy botrány után Angliában töb
bé maradása nincs. ö megírta vég-rendeletét, benne meg
emlékezett édesanyjáról, ’s aztán velem s egy 1 eríi— 
ruhába öltözött fiatal lánykává! útnak induit ’s négy nap 
múlva Lissabonba érkezénk. Mi gyorsan beutaztuk Poi- 
tugáliát, Spanyolország’ egy részét, Sevillát és Cadixot. 
Kikötőnk Gibraltárnál ’s Máltában , hol B y r o .»t egy sze
relmi-kaland párviadalba keverte. Ez esemeny után Al
bániába vitorláztunk. Miután Byron lord egyideig Mis- 
solun »hi-, Prevesa ’s Janinában mulatott, meglátogatta 
Ali-basát Tebelenben. Különös legyőzhetetlen vágya volt 
láthatni e’ nagy vad ember-alakot, kinek kezeit annyi 
vér fertőzted, ’s kinek olly szilaj ’s még is olly fönse- 
oes Charaktere van. A li és Byr on  csakhamar érték 
egymást. A’ barátság’ bizonyos neme három hónapig e- 
p-yütt tartá őket. De B y r o n  csakhamar megunta azal
e a  kis időre megszelídített vad-oroszlant, ’s gyorsan 
Moreábu utazott; megtelepült Atheneben a a teletölt



252

akará tölteni. Egy angol követ’ özvegyének házában szál- 
lásozva, minden reggel napfeljövetkor bekalandozá 0 -  
Görögország’ e’ fönséges romgazdag vidékit, ’s ennyi 
leáldozott fény’ ’s dicsőség’ emlékei ismét költőileg ihlet
ték szivét és lelkét. 0  két kis költeményt i r t , ezek elá- 
rulák a’ nagy szellemet, melly most magas lángokban 
vala kitörendő. A’tavasz’ elérkeztével Smyrnába utazott, 
végig tekinté Tróját , megújító Leander’reges merényét, 
keresztüluszván Hellespontuson. Erre ismét egy évet Gö
rögországban tölténk el; innét ismét útra keszülenk Egyiji- 
tusba, midőn egyszerre Byron’ leikét a’ honvágy’ le- 
győzhetlen varázs hatalma szállá-meg. Ezen óráiul kezd
ve csak Angliáiul álmodott ; ő á’honi hajlékban , a’ new- 
steadi agg várkastélyban élvezendő nyugalomrul és bé
kességről száz meg száz tervet készitett. Byronra nézve 
valamit gondolni ’s végrehajtani mindegy volt. Mi te
hát Londonba jövénk, hol őt nagy szerencsétlenség il
lette, úgymint anyjának halála. Barátomra nézve e ’ gyász
esemény érzékeny csapás és folyvásti szemrehányás va
la , mert ő nem mindig bánt úgy anyjával, mint jó íiii szo
kott; ő több mint egyszer halálosan sebzé a’ szegény jó 
asszony’ szivét. Én éj’ idején egymagám takaritám lady 
Gordon’ hült tetemeit a’ newsteadi sírboltba ’s visszatér
tem barátomhoz , kit csakhamar újabb szerencsétlenség 
ért, úgymint az ifjú Mathews’ váratlan kimúlása. Épen 
anyjánál és Mathewsnélkívánta Byron lord azon életnyu
galmat és békességet élvezni , mellyről egykor Görög
országban álmodozott. Hogy érzékeit megkábitsa, za
josabb élet’ színhelyére lépett; t.i. megjelent a’ felsőház
ban , ’s itt meg ható szellemi erővel szónokion ama’ szigorú 
rendszabályok ellen, mellyeket a’ kormány életbe léptetett 
a’ kézművesek’ lázadásakor; azután C h i 1 d e— II a r o 1 d- 
ot szerzé ’s közrebocsátó. Úgy gondolom, nem szüksé
ges Önt azon nagy ’s példátlan hatásra emlékeztetnem , 
mellyet ez álmélatrakésztő költemény egész Angliában 
szült.“ — ,„Valóban nem , viszonzá Sir L arab — mert 
bármi járatlan vagyok is a’ literatura’ mezején , meg kel] 
vallanom., hogy én is., valamint az egész világ e’ köl
teményről sokat hallék beszélni.“ 4 — „Ezt követé a’
,G i a o u r 4., az , a b y d o s z i  m e n y a s s z o n y 4 és a’
TK o r z á r r ------- És Byron ezen rendkívüli dicsősége’
daczára sem érzé magát legkevesbbé is szerencsésnek. 
Megunván a’ fényes és izgásteljes életet, mellyet viselt, 
megunván a’ sikert, melly önszeretetenek többé nem hi- 
-zelgett, '’s melly., fájdalom ! szive’ ürességét nem töltlieté- 
k i , eltökélé magában , 'hogy szerencséjét, mellyet eddig 
sehol sem talált-, a’ házasságban keresi-föl: ’s nőül vévé 
miss Bú Tb am k s-ot egy fiatál szép ’s elmés hölgyet. 
B y r o n  alig hogy atyává lön , már nője elvált tőle ’s az 
atyai háznál keresett menedékhelyet. Magánkívül ^  két
ségbeesve Byron az elválás’hírét, a’ helyett hogy titkol
ná., önmaga térj észté '’s imigy botrányt szült., mellynek 
terhe csak ő reá esett vissza; é’ bajhoz szövetkeztek 
megrongálfházi körülményei ’s vagyoni »Napolja is , poli
tikai gyűlöletessége’s a’ lárma , mint illy sajnos helyzet
nek mellőzhetlen következései. ISlb'ban újra odahagvfa 
Angliát-, ls megesküdött, hogy többé nein Jépend e’ ba
rátságtalan., átkozott földre. Belgium és Schweiz vévé 
ót keblébe most. De -sem azon szives fogadtatás , mellyet 
S t a é l  asszonynál tapasztalt, sem S h e l l e y ’ barátsága, 
sem kalandos utazásai ezen embergyülölővel nem hoztak 
.nyugalmat Byron’nagy,-sebesült leikébe.4L e w i s a’ „zár- 
.tfabarát“ bizarr -szerzője egyesült e’ kölöncz-párral , *s 
é’ két különös emberreli érimkezésébííl eredtek az 5 
már közrebocsátott drflai , ’s »’ versekben irt felséges no
vella , mellynek czíme- ,,a’ chilloni fogoly4-4 — •Schwei-

zotis megunván , mint korábban Angliát, Yelenczébe 
ment a’ szerencsétlen ember, ’s itt keresett gyönyöröket 
Itt látták öt majd minden reggel, kézbeszorított evező
vel csolnakát ama’ kis sziget felé hajtani, hol San-Laz- 
zaro-kolostor emelkedik, hogy itt Paschali atyától az 

. örmény nyelvben oktatást vegyen ; mintha egy nyelv’ fá- 
radahnas es mozg'onyszerü -stúdiuma lelkének meg'nyug— 
tatására képes lett volna megadni azt , mit neki semmi 
eddig meg nem adhatott. Most ismét elhagyó a’ tudós 
zárdalakost, ’s hanyattkomlok veté magát a’ veíenczei 
carneval’ örvényzajába; itt irá a’ „Faliero“ czimü drámát 
„Kain’ mysteriumát“ ’s „Don Juan‘4- t  kezdé-meg. Ekr 
kor találkozott össze a’ szöghaju szép Guicciolival. 0 
egeszen átada magát a’ gyöngéd — érzelmű némbernek , 
ki a’ szerelmet -visszabajolá szivébe, mellyet többé sze
relemre fogékonynak nem gondolt.! De bármi tökéletes 
volt ezen megadás , barmi tüzes keblének é’ szenvedé
lye , még sem elégíti) eté-ki B y r o n ’ energicus szelle
me’ lángját. 0 Görögországba vágyott , ’s miután Pisá
ban szép kedveset viszont megtalálta; miután egy igen 
kedves leáuymagzattól a’ halál megfosztotta, és S h e 1- 
1 e y barátját a’ spezziai öbölben tett sétáláskor önszemei 
előtt elveszni latta, elhagyó Toskanát ’s Genuába ment.
— E’ városnál T r e l a w n e y  tengeri-kalózzal *), G * 
groífal, Guieciolinakatyjával, hajóra szállt, Görögország
ba menendő . ,  . . Görögország’ megszabadítása álom 
volt, mellyet valósítni szintully kevéssé lehetett, mint 
áltáljában B y r o n ’ minden egyéb álmait! ö azt Ilivé, hogy 
hőseknek jövend segélyül, ’s ime csak vad rablókra ’s 
útonálló gyilkosokra talált. Hasztalan áldozta szerencsé
jét ’s életét e’ nagy vállalatnak fe l; a’ vezérek’ rút zsu- 
gorgasa, a’ katonák’ undok zsákmányszomja Byron’ ne
mes erőködésit meghiusiták. Folyvást csak lázadásokat 
keile elnyomni , nyomorú személyes érdekeket kielégí
teni , esztelen akaratosságot legyőzni. — Egy reggel, 
husvél- vasárnapon irtóztató szélvész-’s elemvihar dühün- 
ge Missolunghi fölött, az eső ragadó hegyárkint omlott, 
a’ villámok czikáztak , az ég dörgött, ai’ természet sar- 
kibul kifordulni látszék. Midőn a’ vihar legdühösebb vada, 
B y r o n  lord, ki három nap óta küzde már halállal, 
imigy szólt erőtlen hangon : „Alunni akarok , nyugalom
ra költözöm.“ — ’is én itt hozom a’ nagy költész’ hült 
tetemét, mellyet anyja mellé őseinek sírboltjába fektetni 
szándékom4“ monda Sir Hob h o u s e  ’s a’gyászkísé
retre mutatott, melly épen most érkezék-mcg.

Míg Byron lord’ barátja .Sir Hob h o u s e  a’ kopor
só előtt ment, Sir L a m b  lóra ült ’s összegyűjtő va
dásztársait, kikhez nője, lady Ka r o l i n a ,  is tartozott.
— „Jertek , tekintsük-meg a’ nézöjátékot Xewsteadben!“ 
szóla L a m b ,  ’s megkapván nője’dovának kantárját, ve
le első termett a’ gyászmenetnél. — A’ fegyvernökök 
elöl mentek, most következett a’ hadiló, két feketén- 
öltözött apród vezeté a’ nemes állatot, mellynek lovagja 
Anglia’ peer-koron tját felfordítva tartó kezében. Ezt kö
veté a’ bársonylepellel födött koporsó, mellynek oldalain 
az elhunytnak neinzetségczímerei függtenek-le. Lady 
Lamb K a r o l i n a  e’ czímereket megpillantván , han
gos sikoltást tőn, ’s ájul tan omlott földre, ’s midőn föl
eszmélt, az őrjöngés’jeleit adó. A’ szerencsétlen felhői— 
tan hozalék férje’ kastélyába, ki a’ ‘borzasztó jelenet’ 
okát nem vala képes megfejteni. — Nyolcz nap múlva 
.lady Karolina is, kit Byron lord egykor szeretette el
árult, utána költözött a’ sírba.
"•j 1833dik. évi Társalkodónk’ 54 , 55, 56, 58, "59dik szamai 

ezen kalóznak illy czim alatt: T r e l a w n e y ,  vagy egy 
ifjabb fiúszülött’ kalandjai44 igen érdekes rajzát közük.

Szerk eszti lle lm eezy . Nyomtatja Trattiier-WLárolyi úri utcza 61* .
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További észrevételeit u minimum' és 
mucvimum' tárgyában.

( Vége.-)
Mind ez talán elegendő is lenne a’ határozott na

gyobb mennyiségű minimum’ hasznos és szükséges lété
nek bebizonyítására, ’s igy be is zárnám e’ tárgyi érte
kezésemet , ha csekély belátásom a’ kérdésnek még egy 
más , eddig nem illetett, oldalát nem födözi vala fel , melly 
csakugyan még inkább bizonyítja azt: hogy a’ t. Gróf’ 
indítványa a’ nemességre nézve valóban é l e t k é r d é s .

Mindenütt az egész miveit világon van egy osztá
lya az embereknek, melly a’ népen uralkodik , egy nem
zetet kormányoz’s önkényének a’ lehetőségig gyakorol- 
lutása által ügyekszik magát boldogítani. Ezen osztály
nak, bár különféle szín alatt, az egész világ, minden 
ország, tartomány, város, falu, ’s a’ t. fölötii uralko
dása, kormányzása egyedül a’ vagyonon alapul, legyen 
az fekvő birtok, vagy pénz. Magyarországnak még ed
dig felséges királya után a’ nemesség az ura , de a’ mint 
ennek gazdagsága enyészik , úgy süllyed urasága ’s hatal
ma is; ha tehát meg akarja tartani fensőbbségét, nagy figye
lemmel kell lennie gazdagságának megtartására is, annyival 
inkább: mert ennek alábbszálltával viszonyban növek
szik a’nemtelen polgárság’ gazdagsága, ’s igy hatósága 
is. Szükséges tehát a’ birtokosi, vagy ngynevezett föl
desúri osztályt megalapítani, ’s legalább annyira bizto
sítani , hogy rangjához képest önálló tisztes életmódot 
folytathasson; és itt nem kell egyes személyekre íigyel- 
mezni, hanem az osztályra, az úri rendre, melly ná
lunk általán a’ nemességből á ll, ’s mellynek vagyonos- 
sága képes még egyedül fentartani a’ nemesség’ hatósá
giit > és nyolez-százados alkotmányunk’ épségét főleg mai 
világban, midőn az anyagi erő ’s hatalom is nemannyira 
a’ test’ tömegében , mint az észben és pénzben rejtezik.
-------Vájjon mi biztosítékot találhatni alkotmányunkra
nézve bár egy millió szűrös-gubás , éhes-szomjas egyed- 
ben ? — az éhes ember azé , ki enni ad neki. Azon 
ezélzás , hogy némi kecsegtető Ígéretekkel az 50, 100 
és 500 sót több hold’ birtokosit az igaz útról — mit ál- 
1 Ununk sem szabad — csak úgy eltéríthetni, mintáz 
*|4 vagy 11. G részest az eszemiszommal, sőt hogy az 
előbbi a’ hazának még nagyobb kárt tehet — ha igaz, 
csak arra int: hogy épen azért gondosan kell ügyelni, 
nehogy az illy 50 és több holdasok igen megfogyjanak; 
mert u’ kis számot még könnyebb eltéríteni; ellenben a’ 
nagy és önállásu sokaságot a’legtulságosb kedvezés sem 
képes részire csábítani; ennélfogva teljes igyekezettel 
azon kell lenni, hogy a’ földesúri nemes osztály’ önál
lása és jóléte minél inkább biztosittassék. A’ mostani szel
lemben talán nem kellene igy beszélnem, mert valamelly 
közhelyen azon megtiszteltetést is megnyerhetném talán, 
mi az indítványozó grófnak legjobb szándékáért Ígérve 
vala; azonban én most azon kevesek’ érdekiben szóltam, 
kik — meglehet helytelenül — vínak azon elvért: hogy a’ 
nemesség’ érdekében áll fentartani azon jogot, melly- 
nélfogva birtok és szó csak ez osztály’ sajátja le
gyen. De bár bekövetkezzék is valaha azon boldogabb 
idő, midőn e’ jogok a’ nemtelenekre is ki fognak ter
jesztetni, még azon esetre is legszükségesbnek ta
lálom, hogy bizonyos mennyiségű bútok mint m i n i 

mum határoztassék-meg , miáltal a’ földesúri rend füg
getlen jólétben fentartassék ; minthogy — véleményem 
szerint — ezen osztály egyedül az , mellyben törvényes 
alkotmányunk’ és királyunk’ védőrjeit, a’ közjóiét’ elő
mozdítóit és honi dicsőségünk’ ’s nemzeti önállásunk’ fen- 
tartóit mindenkor leginkább keresnünk keli. — Mi a’kérdé
ses minimum’ mennyiségét illeti: nem akarok e’ részben 
valamelly határozott holdszámot ajánlani, mert tapaszta
lásom nem lévén, nem tudhatom a’ mennyiséget, melly 
a’ kivánságomszérinti kedvezéseket nyújthatná; ez a’ 
hon’ külön vidékeihez képest alkalmasint különböző men
nyiségre fogna határoztatni; de minden esetre czélsze- 
rűnek vélném a’ holdak’ számát annyiban megállapítani 
mennyinek jövedelméből nemcsak egy értelmes gazda 
tisztes úri módon elélhessen , hanem e’fölött számosb 
gyermekeit is különféle állapotokra illően nevelhesse; 
mert bár elérjük is azon szerencsét, hogy az annyira 
óhajtóit, és valóban egyik legszükségesb műegyetemi
intézet’ felállításának örvendhessünk, még akkor is igen 
nagy szüksége lesz az ezt használni kívánónak vagyo- 
nosságra; mivel nem hiszem, hogy a’ nemesség’ legna
gyobb megerőtetése is képes legyen a’ szegényebb ne
mes ifjakra elegendő alapítványt előállítani. Továbbámég 
nem elég csak tökéletes műtudósnak ’s müvészmesternek 
’s t. b. i. lenni, a’ vállalkozásokhoz még vagyon is kívánta
tik , ha mindjárt ez többek’ hozzájárultával történjék is. 
És ennyit a’ minimum’ tárgyában. Vajha némi foganattal! 
hogy elérjük egykor azon örömet, midőn a’ legelrejtet- 
tebb falukban , sőt pusztákon is itt ott számosb vagyonos 
és miveit közbirtokosnak szépen viruló egytagú majorját 
láthassa a’ derültebb-kedvü utazó, mellynek önállásu ura 
független tiszta kebellel ’s kifejlett értelemmel rándul— 
hasson a’ megyei gyűlésbe törvényes jogainak gyakor
lására ’s védelmire. Vájjon mi örömet ’s helyességet ta
lálunk a’ mostani, minden józan ész és czélelleni, birtok- 
eldarabolásokban , és ebből származott nemesség-elsze- 
gényülésben? Néhány év előtt egy komor februári na
pon, midőn a’ földet téli borítéka mármár elhagy ván csak 
az árkokbul és barázdák’ mélyedéseiből tönt—elő az olva- 
dozó hónak bágyadt fehérje , utam egy közbirtokosi ne
mes község’ határán vezele keresztül. Midőn a’ soha nem 
igazított ufón öt izmos erős ló által vontatott üres sze
kéren csak mászva is alig haladhatánk , kénytelenek vol
tunk a’ mellékes szántóföldekre kitérni; de mit nyertünk? 
valóban kocsimon szeretém vala az osztályozás’ barátit, 
és ott kérdezni tőlük: vájjon mennyire kelljen megen
gedni a’ földek’ eldarabol tatását ? Képzeljenek t. olvasóim 
egy felázott utat minden 5—6 lépésre egy barázdával 
megszakítva, mellyekből folyvást egyik kerék ki, a’má
sik be , közel félóra-hosszig. Es mind ezen sok baráz
da, uraim, ugyanannyi földes ur’ birtok-részeinek határi 
vajának; 's — kitudja — nincsenek é ezek közül né- 
mellyek azóta ismét felosztva, míg talán mint hosszú 
szalagok olly keskenyekké váltak, hogy gazdájoknak 
ekevonó páros ökre-lova is szomszédja’ földjét kénytelen 
tapodni ? az egésznek jó nagy részét pedig a’ külonző 
haszonvehetlen barázdák fogák-el; valóban csak 50—60 
illy haszonvehetlen barázdát számítsunk, csak egy lab- 
nyi szélességben, már közel 2 0 0 0  négyszeg-ölre rúg,  
pedig illy nagy földesúri táblát talán az egesz hátaiban 
sem láttam. Milly előhaladó gazdaság ez? nemde szép
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majorságokat lehetne állítani a’ leirt birtokrészeken! — 
Azonban mivel a’ nemesség’ ezen elszegényült részén , 
miután csekély birtokán maholnap úgy is tovább adni és 
szolgálatba lépni kénytelen , bárminő intézettel sem se
gíthetni : ügyekezni kell legalább még a’ többit bizonyos 
minimummal megóni a’ hason- sorsra jutástól.

A’ ni a x i m u m’ meghatároztatását szintolly szüksé
gesnek találom, mint a’ minimum’ kitíizetésit. Ámbár 
Ugyan a’ legtulságosb maximumot is egy családnak több 
tagra szaporulása igen hamar megcsökkentheti, mind a’ 
mellett mégis igen sok olly körülmény fordul elő, mellyben 
egyhatározott maximum a’hon’ énlekét előmozdíthatná,mert 
némellyeknek fölötte nagy kiterjeszkedése a’ király-, ha
ssa-’s alkotmányra ha talán veszélyt nem hozna is , de 
tetemes kárt okozhatna. Egy bizonyos maximumot rendelő 
törvény’ hatósága kétségkívül csak a’ törvény’ hozatala 
utáni szerzeményekre volna alkalmazható; azonban e’ 
törvénynek elkerülhetlenül kellene még a’ következőket 
is tárgyaivá tenni a) az első szülöttség ’s idösbség’ eltör— 
lesztését legalább jövendőre, bj a’ magyar birtokosoknak 
honban-lakási kötelezését. A’ kivételt egyedül azokra ter- 
jesztvén-ki, kik hont érdeklő hivatalos kötelességből 
kénytelenittetnének a’ haza’ határin kívül lakni. Nehogy 
azonban e’ pont szerfölött keménynek lássék , azon en
gedélyt lehetne tenni: hogyévenkint három hónapig sza
bad legyen mindenkinek családostul külföldön lakni; ki 
mindazáltal hosszabb időig , vagy egyáltalán a’ külföhlö- 
ui lakhatást kívánná, azt olly súlyos adózási teher érje, 
melly jövedelme’ nagy részét meghaladja, minthogy a’ leg- 
sulyosb megterhelés sem képes kipótolni azon vesztesé
get, mit külföldöm lakása által a’ honnak okoz; ’s az 
így nyerendő summát talán a’nemzeti miveltség’ előmoz
dítását czélzó intézetek’ gyarapítására lehetne fordítani. 
Itt nem kell érteni az egyes utazókat; mindazáltal a’ 
haszontalan kedvtöltésből származó kicsapongásokkal tel
jes évekre terjedő magányosak’ utazásaira a’ felsőségnek 
valóban figyelemmel kell lenni, c) Magas rangú olly kül
földieknek , kik állapotokhoz képest Magyarországban 
nem is tarthatják lakásukat, a’ honbani birtok -  vásárlás
nak megtiltását, sőt ahoz házasság-vagy más örökülés 
által sem juthatását. Az eddigi szerzeményekre nézve 
pedig terjesztetnék-ki a’ második pontnak szoros meg
tartása. Meglehet — hogy az utóbbi két pontot némel- 
lyek talán helytelenitnék viszonozhatási (visszatolásig 
tekintetből; azonban én «a’ viszonzással (visszalorlással J 
mit sem törődném, mert először nincs szüksége a’ ma
gyar birtokosnak , hogy külföldi birtokot szerezzen , mi
után honi birtokán is elég javítaui-valót találhat; ha pe
dig házassága által külföldi birtokot nem örökölhet • én 
valóban jobban örülnék rajta, ha házasság által nyert 
birtokának árát a’ honba hozná ; itteni jószágai’javításá
ra fordítván azt , mint külföldi birtokában lakás által talán 
elkorcsosuljon ; ’s hasonlag inkább örülnék azon, ha 
egy külföldi házasság által nyert itteni birtokának árát 
azonnal elvivén azt egy jó hazafi kezébe juttatná, mintsem 
hogy ö annak zsírját évenkint a’ honból kiczipelje. To
vábbá mi a’ külföldieknek jövendőre honunkban nemlaká- 
aából származható kárt illeti, e’ részben — úgy vélem 
— eddig nem igen sok hasznot tapasztaltunk, jövendőre 
pedig bizonyt mondani e’ tárgyról , bajos; különben is nem 
kívánok egy hazát is megfosztani birtokos lakóitól; vala

Tudom, volt már több eset is , midőu több magyar, külföldi 
hitvese’ kedvéért kész volt gyermeke.t Parisban vagy 
egyebütt a külföldön neveltetni s bizonyosan nem ma- 
gvarál! ’ Szerzi*

mint nem akarnám ettől viszont honomatis meg fosztatni 
engedni. Mind e’ mellett talán itt is , mint mindenben, igen 
szükséges volna még a’ nemzetiségre is ügyelni; p. o. 
ha vaíainelly külföldi, magyarországi birtokhoz akár vá
sárlás akár házassági- vagy más örökülés által jutna , 
mindaddig ne hazaliusittatnék meg , főleg ha a’ honra néz
ve még csak érdeme sincs — mig a’ hon nyelvet értel
mesen nem beszelne; altaljában pedig illyek idegen hang— 
zatu és gyakran nyelvficzamító neveiknek magyarosítá
sara is köteleztethelnenek; mi még az ollyanoknak sem 
lehetne terhere, kik külföldön is birtokosak; mert vájjon 
miért nem ismerhetné őt a’ külföld , mint a’ magyar hon , 
küiönküiun név alatt f annyival inkább lehetne pedig e’ 
névváltoztatást azoktul kívánni, kiknek minden külföldi 
birtokuk legfölebb erszényből — gyakran üresből — áll. 
11a találkoznék ollyan, ki készebb volna visszatérni ha- 
zájába, mint nevéről lemondani; isten neki, — hadd 
menjen, ki meg csak látszani sem kíván magyarnak, nem
hogy lenni akarjon ; én ugyan még az olly magyarnak 
is , ki kepes lenne honából örökre kiköltözni ’s ott magyar 
nevét megváltoztatni, azt mondanám: élj boldogul a’ 
kedveltebb ház iban! ’s távozását megköszönném. Nem bo
csátkozom a’ maximum’ szüksége ’s hasznának fejtege
tésibe , mert e’ pillanatban olly tömérdek eszme tódult 
agyamba az előadottakról, hogy azoknak rendbeszedésire 
talán alig volnék képes; gondolkozzanak becses olvasóim, 
hiszem, fel is talalandják azokat annyival inkább, minthogy 
a’ felül nevezett czikkekben már több e’ tárgyi adat fog
laltatik. Ennélfogva berekeszteni a’ néhány sornál való
ban meszszebb vitt ezikkemet azon megjegyzéssel: hogy 
mind ezt, mint egyes véleményimet, kívántam előadni— tá
vul attól, hogy az ,,Ismertetőtkkint magamnak oligarchá
inktól oszlopot vijak-ki. Tudom, előadásiul mindenkinek 
Häm , sőt tan igen is kevésnek fognak tetszeni, ’s azok
kal tan okot nyújtok a’ tárgyak’ bővebb fejtegetésire, 
min azonban csak örülni fogok; ’s ha valaki talán néze- 
timet biralatara méltatná, közölje azt,  én minta’jobbnak 
baratja , örömest hódolandok annak ; de igen fognám saj
nálni , ha észrevételeit el nem fogadhatva , időm és kö- 
rülményim nem eng'ednék-meg válaszolhatásomat, mert 
a’ tárgyuk fontosak ’s igen méltóka’ körülményes kifej
tésre. Czélom szent, ’s hiszem — méltatást-érdemlő, 
mert a’ maximummal a’ nemzet’ biztosítása mellett a’ 
birtoknak szamosb kézre jutását,— a’ minimummal pedig 
a’ földesúri független helyzetet ’s egyszers nind a" ne
mességnek a’ nemzet’ minden osztályi közé eloszlását 
óhajtani; hogyt. i. a’ nemesség nemcsak örökké földhöz
ragadt mezei gazda, törvénytudós , vagy legfölebb pap ’s 
katona legyen; hanem sokszoros tapasztalás után ismér
ve a’ különféle állapotokat, átláthassa: hogy — habar 
ííorácz eléneklé is a’ „Beatus i l le tt— nemcsak az eke’ 
szarva, vagy jus palrium mellett találhatni fel a’ nyu
galmas jólétet, hanem létezik az m.nden rang- és álla
potban, mellyeket valóban elkerülhetlen szükséges is ős
in érni a’ nemzet’ azon osztályának, mellynek törvényt 
alkotni ’s mindenben rendelkezni csak egyedül van joga. 
Egyébiránt jelszavam : ,tisztelet a’ jószándéknak.4

Szegedi/.

9)  E’ szabályok alui csupán a’kitünő-erdemü idegenekre nézve 
lenne kivétel , méltányos kíméletből ön személyökre, de 
nem »(ódáikéra nézve is. szerzi .
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9T7ratn! m i et Síid, szá za d b a n  élünk  *)
(Ab a u j ’ t ö r e k v é s e i ’ ü g y é b e n . )

így szólalt fel a’ Társalkodó’ 39d. számában t öbb  
h a z a íi , J. A-nak ugyancsak a’ Társalkodó’ és h. Száza
dunk 26dikszamában Abauj-megye’ szép törekvéseiről 
tett tudósítására, több okbul hibásnak nyilványítván a’ 
közleményt. Megvallom őszintén, hogy az említettem 
szamalatti viszonnyilatkozás- vagy ellenmondó megtáma
dásból merítve útmutatást, e’ jeles felhívott század’ er
kölcsi szellemét felfogni képes nem vagyok, inkább csak 
physikai eletet sejtetvén az bármelly olvasóval is. Ugyan
is , e1 miveit század’ erkölcsi szelleme é a’ személyeske
dés ? tiszta értelmi felsőbbséget tanúsítnak é a’ kifeje
zések’ illy nemei: p. o. „kontár lett“ ; „mentülelőbbi 
,,esze tisztulásának ideje’ megérkezését tiszta szivünk
r ő l  kívánjuk-’ ’s több illy , minden észrevétel’ érdemén 
aluli pórság , a’ mellyek, mi leglázasztóbb , a’ Ha z a f i  
magas czim tiszteletes köntösét ölték magokra, hogyat- 
tol, talán mellőzött, vagy hibásan jegyzett érdemtelen 
hiúságok’ bosszújának nagyobb hitelességet kölcsönöz
hessenek, segítségül kérvén egyszersmind a’ szám’ töb
besei. Ila fajdalom ! bar sok példáit olvashatjuk is e’sze- 
mélyeskedési alacsony módnak az említett 1 Ildik század
ban , de hogy azok valódi miveltséggel bírnának? hogy 
azok hazafiak, ’s őket táplálni, még kedves Abauj me
gyem volna szerencsétlen? oil éles barátom! hitesse Ön 
el magával, hogy nagyon csalatkozik , ’s előtte az erkölcs- 
ertelmi Abauj’ miveit köre valóban terra incognita. Heel! 
el ezen posványbái I hisz a’ líddik század’ miveit szel
leme csatornák által varázsol kies tért a’ természet’ büz- 
hüdt iszapjaira; el! mondom, el! a’ férgek’ e’ helyéről 
a’ miveit magyar honba; el! annak valódi fiai közzé, 
egyszerűhíven mondani el nekik, mi nemesen buzdít, 
hevít. lelkesít.

En a’ T. ’s hirnöki Századunk’ 2tJ. száma alatti apr. 1- 
sőjén költ tudósítását J. A-nak Abauj’szép törekvésiról , 
minden fogyatkozási mellett is, örömmel olvastam , inkább 
szép törekvésekre buzdító nézetből , mint már létesült 
v a l ó s  á g ’ méltánylata’ érdekéből fogván fel annak szel
lemét ; nem tagadhatni azonban még is az t , hogy 
a’ nagy közönségnek, sőt magunknak is, tartozunk szoros 
értelemben v a l ó s á g g a l ,  tetteinket túlbecsülés által 
ne foszszuk meg azon erkölcsi legfőbb érdemüktől, mel- 
lyet az öntudat’ magas érzése olly megnyugtatókig nyújt, 
nehogy attól is megválva magunkat csaljuk meg,  azt hí
vén , hogy mi mindent megtettünk, mert a’ Haza, tetteinket 
a’ közhitt alakban értette; és t e t t ,  vagy a n n y i  t e t t ,  
nélkül, mennyit hirdettünk , önbizoítan további posványtes- 
pedes helyzetibe süllyedve vi-sza, gyáva dicsekvőknek 
tartassunk, Vagy közi isink gunygyanuját vonják magokra.

*) Kedves Szerkesztő űr ! A’ Társalkodó f. e 26dík számá
ban J. A. Abauj’ szép törekvéseiről tudósítván a’Közö..sé
g e t , a’ 3.9 d k szám alatt pedig t öbb H a z a f i  részint 
hazudságnak, részint helytelennek nyilatkoztató az emli- 
tett tudósítást a’ nélkül , hogy a’ közönséget bitelesb ada
tok által felvilágosítván, az egyszerű valóságot hideg 
vérrel közlötte volna ; mivel azonban sem J. A. sem a’ 
több hazafi közlése nem viseli magán a’teljes valóság’föltét- 
len bélyegét, az olvasó Közönség ’s megyénk iránt való 
tisztelet’ utján, méltó joggal reméllhetem , hogy Ön ezen 
szemelysértés nélküli ’s részrehajlatlánul kiegészítő, tudósí
tást, hírlapjának hanem egy, legalább egymást kővető 
számaiban felvilágosítva, megkereső levelemmel együtt, 
annyival szivesb leend fölvenni, mennél kevésbbé ezéiom 
e ’ tárgyban , bármelly esetben is, többé Önnek alkalmatlan
kodva fellépni. Ki egyébiránt megkülönböztetett tisztelet
tel öröklök Kassán 1839. juh lükén. Kedves Szerkesztő 
úrnak alázatos szolgája F ű z  é r v  F e r e n c i .

Osztozom a’ Közlő azon hiedelmében , hogy nem
zetünket, egyesült iparkodása, az előhaladási szel
lem példátlan munkásságba, szerencsésb körülményiek 
között messzebb haladt nemzetek’ magas miveltségéhez 
jobblétéhez olly sebességgel emeli évenkint, hogy ha
sonló helyzetben és körülmények közt talán eoynemzet 
sem haladt tovább illy kevés idő alatt; valamint álthatá 
lelkemet hitével , mert annak czikkelyei nemzetiségün
ket örök időkre biztositni óhajtván , már megovottnak hi
szi a’ semmivé -  léteitől.

Hogy vannak honfiak , — vagy óhajtanám — igen 
kevés legyen azok’ száma, kik honunk’bármelly megyéje’ 
szellemi, vagy anyagi, de józan elöhaladásra mutató 
tettleges törekvéseit értve , lelkűkből ne örvendenének, 
’s mind azt saját megyéjük’ keblében is létesiilésre se
gíteni ne óhajtanák ; többnyire üres de magas hangok 
azonban, melly sokszor rósz akarat, önzési érdekek és 
saját hibáink’ másra tolása, rövidlátás, felüleges, még is 
mély tudományt, ember- ’s életisméretet majmoló hiúság 
annyiféle eszméit teremtik a’ hazafiságnak ’s buzgó tö
rekvéseknek, hogy az ember alig tud rá találni magára 
az annyira imádott valódi hazára, mellynek állított érde
kében történik mindez ; holott az olly egyszerűen fensé
ges , mint a’ természet, melly milliónyi részeit az isten
ség’ legfőbb ideájában (eszméjében) olly feltűnő renddel 
központosítja , csak kontár kéz ne ferdítse remekműveit 
el. Hogy mind azon számtalan viszonyú érdek , eszmék’ ’s 
nézetek’ ellenére is , mellyek csak önkörük- ’s tetteik
ben keresik ’s találják fel a’ nemzetiséget, ’s birtokaik
ban a’ hazát, — nemzetiségünk még is fenmarad, ’s 
honunk virágozni fog, hinni szeretem; hasztalan szere
lem’ boldogtalan reményei’S kedvelt tárgyaik felé untalan 
sóhajtok maradnak azonban mindaddig ezek, míg ko
molyan fontolván, meg nem győződünk, hogy csak a’ 
törvényszerűség’elvei állal egy főpontban öszszesitett 
kormány iránti teljes bizodaloin , ’s hódolat az , melly jó
zan igyekezetünk ’s akaratunkat támogatva, bennünket 
nagygyá tehet, ’s óhatja veszélytől meg a’ nemzetise
get. Nem kétlem , hogy ez értelemben mondott ellen a’ 
tisztelt Közlő is Szerednyeinek’s nemzetiségünk’ előbb— 
utóbb semmivé-Iétérüli cosmopolitai elszántságának ; mert 
volt egykor már nemzetünk is nagy; ki ne tudná, hol 
vonta Zsigmond , hol N. Lajos határit a’ ha/.anak ? mint 
folyt az értelmi fejlődésre is Mátyás az erdélyi ’s budai 
magyar tudós társaságok által ; de nagy csak addig ma
radt ’s bírt nemzetiséggel, míg a’ törvényben szentesí
tett akarat tisztelteié a’ nemzet’ fejét, ’s tántoríthatatlan 
bizodaloin elszántan védte a’ thront. Ah! de eljött a ma
gyarnak lesirathatlan időszaka, mellyben a bírt kincs 
elvesztő becsét , mellyről helyesen jegyze aziio : „Gra- 
viures adders curas venimus et Patriae luctus apeiiiere— 
centes e l! a’ viszáikodas’ ’s erőszak évszaka , hol elné
mulva a’ nemzet’ törvényé, kiki önérdekében alkota mást; 
ingott a’ királyszék; polgárver, eleink’vere, folyt! s ki ontá? 
a’ szülék , a’ testv érek , rokonok , barátok !! ’s mivé lett 
szép hazánk ’s lenne máig is ? ha egyesült feiiLiS aka
rat legyőzvén az erőszak’ szenvedelmeit, hazánkat nj.a 
nem teremti.

Mi a’ felhordott törekvéseket illeti: Igaz, hogy 
Abauj’ lelkes Iliidéi, valamint ennek több szép példáit 
hírlapjaink más megyékben is említek , átlátván a’mosta
ni fenyitómódnak erkölcsi sikertelenségét, 's inkább bűn- 
bosszuló , mint büntetve javító természetét, az emberiség 
iránt forrón- buzgó részvéttel elhatározik: egy a m a- 
i r á n y - r e n d s z e r ’ elvei szerint (jelenleg csak 300, 
de később a’ szükség’ kivánatihoz alkalrnazhatando számú 
egyes szobákat magában foglaló fenyiío -  intézetnék sza-
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bad ajánlások’ utján leendő alapítását, mellyre már u’ hi
vatalosan tett jelentés szerint 4165 pengő forint ajánla
tott , ide nem értve azon szinte szép pénzmennyiséget, 
melly az intézetet megalapító közgyűlés óta ajánltatott ’s 
még’ eddig’ be nem jelentetett, nemkülönben a’ fa, mész, 
tég’la ’s eg’yéb szükséges anyagokat, mellyek pénzérték
re vonva nincsenek ugyan , de az intézet-alakitásra nem 
kevés befolyással leendők; innen származik az, hogy
J. A. 8000 pengő forintot készpénzben ajánlottnak mond 
akkor, midőn azt a’ tudósitó t ö b b  II a z  a ti csak 4000 
pengőre kivánja levonatni. Ide járul még nemes Kassa 
városának azon nemes tette , melly szerint a’ város’ dél
nyugati részén egy, hatvankét öl széles, és ugyanannyi 
öl hosszúságú, telket ajándékozott, mi azonban a’ hábo
rús előidőkben a’ várost védlóleg elzárt Ilernád vizárka 
’s magas földhányás lévén , roppant munkát kíván , hogy 
használható területté változtathassák; ajánltatott ugyan , 
azon nemes város által egy más lelek is ; de mivel az, 
csak igen távúiról hordandó számtalan szekérnyi földiöl
tés által lenne a’ vízfolyás’ kártékonysága ellen megóhafó, 
az első fogadtatott e l , ’s tavasz’ kinyilta óta naponként 
számos rab dolgozik a’ telek-kicgyenlitésen, ’s az idén 
még kőfallal körülkerittetik az. A’ választmány’ buzgón 
lelkesült elnöke Barkóczy János gr. (nem Ferencz) sem
mit sem mulaszt el, hogy a’ megye’ RRdei’ és szép lel
kű leányai’ legforróbb óhajtásuk lehetőségig előháladást 
nyerhessen. Én azonban kétlem , hogy illy , bár nemes- 
lelkűleg ajánlott, de a’vállalat’ nagyszerűségéhez arány
lag kevés pénzzel, Ítéletem szerint olly nehéz helyen, 
valaha létesülhessen az, ’sbármelly egyes megye’ magá
nyos erejét meg ne haladná; azért is véleményem sze
rint szerencsés!) fogott vala lenni egy: k e r ü l e t i  f e 
li y i t ő i n t é z e t  iránti javaslat, mellynek akadályit 
több megye’ egyesitett ereje könnyebben le fogta volna 
győzhetni. E’ tekintetben igen szigorú J. A. közlő úr 
megyénk’ széplelkü leányai iránt, midőn az intézet’ tő
kéjének gyarapítására rendelni kellett tánezmulatságokban 
sorshúzásra kiteendő asszonyi jeles munkák’ készítését 
jövendőre remélleni látszatván , mintegy az elmulasztott
nak kipótlására figyelmezteti és serkenti azokat; — hol
ott ezen rendszer ’s hangversenyek, a’ tudósításban 
felhozott két nagy veszteség mellett is, (mellyről részvét- 
nélkül nem emlékezhetnQmegyénkben is divatozott minden 
nemes czélra, ’s divatoz most is; csak annyiban enged
hetünk a’ közlő’ észrevételének helyt, hogy még ez uj 
intézet’ javára nem történhetett az ; — mi azonban, nem 
a’ megye’ leányai’ részvétlenséginek , hanem szintez év
ben alakult jóltevő asszonyegyesület’ nemes czélai’ esz
közeinek megörökithetésére magas törekvés ’s elfóglal- 
tatásnak tulajdonítható. — Mellőzé itt említeni a’ tisztelt 
közlő, hogy: a’megye’ RRdei, az emberiség’ erkölcsi 
érdemét magasb szempontból fogván fel , nem tűrhetek 
többé azon avult szokás’ fonákságát, melly szerint a’ ren
des életpályáról lesikamlott bűnösök, embertársaik’ rel- 
tentésire ’s példájára pálczabüntetéseiket hetivásárok’ al
kalmikor a’ megyeház előtt valának kénytelenek elszen
vedni , hanem, a’ mennyiben még a’ köznépet szüksé
ges nevelés ’s műveltség’ hiánya miatt , p leza általi fe
nyíték alula’ társaság két fő feltétele, u. m. személy-és 
vagyonbátorság’ veszélyeztetése nélkül fel nem menthet
ni , — elhatározok, hogy a’ pálczáztatás ezután belől 
a’ megye’ udvarán történjék. Ugyanez divatoz ns Kassa 
város’ bírósága’ körében is. Nem kis hálával ’s illő mél
tánylásai fogadá e’ megye a’ n m. m. kir. Helytartóta

nács’ azon üdvös rendeletét is , melly a’ kötélre rögtön 
Ítélt szerencsétleneket három nap’ elfolyta után elásatni 
parancsolja,— magas jelét látván ebben Fej delmünk’ ré
sziről, a’ század’szelíd szelleme sugalta szerint, az igaz
ságos szigorúságot kegyelemmel lágyító lelki fenségnek. 
— Mi a’ rabokat Ítélő törvényszékek’állapotjárói monda
tik, áltáljában nem fogadhatni el; mert bár a’ tiszíujitó- 
szek’ tartása óta köztiszteletü első alispánunknak nyilvá— 
nyitott legszilárdabb akarata volt is , hogy az őszi és 
téli hónapokban minden, részint fogva , részint Ítélet nél
kül kezességen levő rab megitéltessék, ’s bár e’ végre 
november, január, február’s április hónapokban két ülés
ben tartattak törvényszéki ülések , ’s a’ derék főügyész 
felveendő pereivel mindenkor késznek nyilatkozott: nem 
tagadhatni azonban, hogy a’ főbenjáró perek’ folyama 
egészen ki nem elégítő; ugyanis , minden törvényszék’ 
alkalmakor történik , hogy egyik törvényszéken azon ta
núk hitelesíttetnek , kiknek vallomásaikból a’ másik tör
vényszék fog ítélni, ’s a’ hitelesítésre kivántató minden 
környülállásnak tökéletes ismeretével nem bírhatnak a’ 
hitelesítő törvényszékek’ előadóji, azon okból, mivel több
nyire csupán a’ tanúvallomások küldetnek azoknak által 
a’nélkül, hogy a’ per’ állapotáról vagy mibenlétéről kör- 
nyülállásos tudomásuk lehetne ; hogy pedig minden fő
benjáró pernek a’ meghitelesitett tanúvallomások legfőbb 
feltételei, mindenki tudja; ennek okát a’ tisztügyészi és 
szolgabirói hivatalok’ nagy megterheltetésükben kell ke
resnünk ; mennyiben a’ szolgabiráknak nincs elég idejük 
a’ perfölvehctésre megkívántaié tiszti nyomozásoknak 
magok idejükben beadhatására, ’s igy sokszor megtörténik , 
hogy számos pör felvehető állapotban lenne, ha a’szük
séges tiszti nyomozások nem hijányzanának, mibül ön
ként következik azon kedvetlen helyzet, hogy az adó
zó nép’ rovására több hónapig vagy egész évig is elzár
va tartatik az , ki talán néhány pálczaszenvédés által ki- 
elégíthelé vala a’ törvény’ kivánatit. Ez több megyében 
is így történvén , óhajtanék, hogy minélelőbb megorvo- 
soltatnék.

A’ N é p n e v e i é  s’ ügyében tudtomra eddig csupán 
egy kühlöttségi ülés tartatott, de a' megye’ közgyűlésé
nek arról jelentés még eddig nem tétetett. Füzérij F.

Ql'o/i/lutúsa kiic )

P ó t l ó  L tű r .
( L e g n e v e z e t e s b  o r g o n á k  E u r ó p á b a n . )  

Europa’ orgonái közt nagyszerűségre nézve elvó helyet 
érdemel a’ szent Péter’ templomában (Romában) létező. 
Bír száz külön hangváltozattal. A’ Görliczben Caspar.ni ál
tal 1703dik évben készített orgonának van 57 hangválto
zata és 3270 zengő sípja. A’ strassburgi Münster vagy fő
templom’ orgonája 2138 síppal van ellátva , mellyek közül 
a’ legnagyobbik több mint 14 akós-tartalmú. A’ boroszlai 
orgonának van 58 hangváltozata ’s 3312 sípja. Legnagyobb 
czinsipja nyom 3 y/ t mázsát. Az uhui orgona bír több mint 
3000 síppal, ’s a’ rothenburgi és halberstadíi orgonán 
egyszerre 3 ember játszhatik. A’ harleminek van 60 
hangváltozata’s 4295 sípja; Drezdában a’bold. szűz’templo- 
mának 6686 sípja, 44 registere (lajstroma) ’s 3 claviaturja. 
Híresek továbbá a’ yorkí ’s birminghami orgonák is Ang
liában. — Ezekkel hasonlítsuk össze a’ brassói uj or
gonát (Erdélyben) , melly 62 hangváltozattal, 4080 síp
pal , 76 registerrel b ír , ’s némi fogalmunk lesz ezeu 
utóbbinak nagyszerűségéről. (Bl. f. G.)

Szerkeizti Helmeczy. nyomtatja Xrattaier-IAároIji úri utcza 612.
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C rége.-)
Mi az Abauj’ RRdei által pártolt m a g y a r  s z í n 

h á z a t  i l l e t i :  ennek csak folyó évi életéről is egész 
krónikát lehetne írni; többet mint 70 ezer váltó fintőt áldo
zott ennek fenállására kilencz év alatt a’ megye, azon
felül, hogy ns Kassa városa a’ színházat nemeslelkiileg 
ingyen áltengedé ; nagy volt mindenkor a’ lelkesedés, 
mellyel az pártoltatok , hol annak életkérdése fordult sző
nyegre , ’s mindig tétettek újabb tetemes ajánlatok , ha 
a’ szükség jelentetett; de meg kell őszintén vallanom, 
megvallja közönségesen is nálunk minden, mert az nem 
titok, hogy annak helyes rendezéséről ’s fentartásáról 
fogalmink, a’ fizetés’ kötelességén kívül, semmi elvet, 
semmi helyes irányt nem isméi tek , mintha elég volna 
valamelly intézet’ megalapítására ’s fennmaradására , ügyes 
rendező nélkül, csak a’ puszta fizetés , ’s csak mindig 
és mindenkor a’ fizetés! Megczáfolá e’ balvéleményt sa
ját tapasztalásunk , mert hogy ez velünk igy történt, elég 
legyen emlitnem most csak az t , hogy mind a’ mellett, 
hogy e’ játékszínnek ruha- és könyvtára több ezereit nyel
te el a’ megye’ fiai és leányinak, még isinind kettőnek 
csak első évi összeírása van meg, holott az , nem említvén 
a’ megégést, minden év alatt tetemes változást szenve
dett , ’s minden jövő vagy menő színésznek ellenörség 
’s feljegyzés nélkül adatott át, kik azokat a’nemzeti nyelv 
iránti viszonylagos lelkesedésük’ mértéke szerint hagyták 
nekünk, vagy vitték örökre magokkal, de mindnyájan a’ 
honi nyelv’ magas érdekében. így történt ez , a’ játékszi- 
nikorszak’ ke-zdetével mindjárt, midőn színészink hazai 
nyelvünk’ terjesztése végett több megyét sőt Erdélyt is 
bejárni indultak, hova nekik a’ megye’ széléig ingyen 
'előfogat is ajánltatván , az általunk drága áron vásárlott 
ruha -  és könyvtár’ részei vagy soha, vagy egészen el
használt alakban tértek hozzánk vissza , mintha hazafisá- 
gunk’föltétele volt volna az , hogy az egész magyar hont 
szinészruha és könyvtárral lássuk el, ’s hadi zászlóként, 
azoknak rongyai lennének legszebb levelei azon virág
füzérnek , mellyel a’maradék egykori hű emlékezete ko- 
szorúzza sírunkat — holott az inkább hibás számolást 
és színészi gondatlanságot tanúsíthat, mint hazallui nemes 
elszánást. Igaz bár, hogy a’ testvér ’s baráti kebel siet 
megosztani sajátját, de tette csupán akkor következetes, ha 
általa használhat. Elv nélkül volt pénzügyi igazgatásunk 
is , mert többnyire a’ havibérek olJy magas fokra emel
tettek évenkint, hogy a’jövedelem-arány nyal soha ösz- 
hangzásba nem jöhettek, de nem is hozattak, ’s csak a’ 
hazára és közvéleményrei hivatkozás volt a’ segéd
forrás mindig, n’ helyett, hogy évi számadásiakat szi
gorúan megvizsgálván, magunkkal jóeleve számot vetet
tünk , ’s a’ költséget környülményinkhez ügyesen alkal
mazzuk vala. Hogy igy semmi intézet nem állhat fen ,
magában értődik, bármilly töke kamatozzon is annak éle
tére. — Kinek tartozzunk már ez intézet’ kormányzásá
ért legtöbb hálával ? senki csak közelítőleg sem határoz
hatja meg: mert sokféle igazgatás-formát érvén az , vál
tozott azzal mindig sorsa is , minek megítélése, többnyire 
viszonylagos. Annyi bizonyos , hogy legkeserübb évsza
kot élt ez intézet múlt évi novembertől folyó év’ martiu- 
su’ 18káig , melly időig, a’ két év előtt 3 évre alakult 
részvényes társaság elnöke Komjáthy Gábor, gr. üessewffy

József, Patay Sámuel, Tóth Zsigmond , Demeczky La
jos mint ujdon választott pénztárnok, több eredeti ’s for
dított színdarab ’s kritikáiról ismeretes Klesztjinszky Lász
ló , (nem pedig Tlestjinszky István) mint iegyzö, (íiem 
pedig igazgató tag , mint a’ hazafiak álliták) fáradhatlan 
buzgalommal ápolták ugyanazt ;  de a’ fölebbi okokhoz 
járulván á’ játékszín’ közvetlen igazgatását e’ játékszini 
évben elvállalt szerencsétlen J. a’ kassai színpad’ és jegy
zőkönyv’ elfelejthet len kappadócziai királya, (ki örök szük
ségben tartva szinésztársit, az intézetet is olly zavarba 
hozó, hogy, miután aT ns megye’ által ez évre segédei
mül ajánlott 3000 váltó forinton felül két ezer száznyolcz- 
van kilencz váltó forinttal és 59 krral ’s igy összesen 
5189 forint és 59 krral segittetett is , a’ több éven által 
elfáradt Tóth Zsigmondot felváltó igen ügyes számoló 
Demeczky Lajos pénztárnok’ lelkes buzgalma sem tuda 
többé az igazgatóságot átvevő választmánynyal a’ zavart 
ügynek mást irányt adni, (mert az említett J. igazgató,
K. társával már előre minden lehető forrást fenékig 
lecsapolt) az igazgató választmány’ tagjai is engedni 
kényszerültek a’ szükség’ erejének, ’s igy a’ szín
pad egy színész -  társulatnak adaték által, hogy ezek 
ön belátásukat ’s tehetségüket saját hasznukra emel
hessék. Nem hallgathatni- el mint intézetünk több évi 
bukdozása után mostani megbukása egyik fő okát, azon 
szerencsétlenséget is, hogy az igazgatóság, szinésztag- 
jairól előre soha biztosítva nem lehetett, mert bár a’ 
színigazgató a’ megyebeli választmánynak leköté is ma
gát , ’s ö, szinte lekötött színészeket és színésznőket; 
ezek azonban , melegebb éghajlatot sejtve elvonultak rö
pültek gyakran némelly megyékbe, honnan többé vissza 
sem szereztethetvén eszközjötték azon vészt, melly szép 
törekvésűiket tönkre dulá. Jövendőre pedig semmi lépés 
nem tétetett még. —

A’ m é n 1 ó - i n t é z e t jó állapotban van ugyan , 
de annyiban eltávozott még is az eredeti elrende
zéstől, mennyiben Mezőssy Pál felügyelő nem az inté
zetnek e’ végre rendelt épületében lakik, melly a’ czél- 
lal ellenkezni látszik azok’ nézete szerint, kik előtt a’ 
felügyelő ügyessége és szorgalma nem eléggé ismére- 
tes. Szép jelét adá ez intézet megalapítása alkalmakor a’ 
közjó iránti lelkes buzgalmának Péchy Emanuel gr. is, 
ki a’ meghatározott számú ménlovak megvásárlását el
vállalván , az úti költséget saját erszényéből födözni szí
veskedett.

A- kereskedés előmozdításának egyik fő feltété az  
u t a k j ó k a r b a n  t a r t á s a ,  feszülve tartja a’ megye’ 
RRdei figyelmét; feltűnő e’ részben az uj tisztviselők 
szorgalma, kik a’ megye’határozásit a’ fővonalokra szi
gorú pontossággal segítik teljesülésre ; de óhajtanék, hogy 
némelly helységek ’s azok határaiban létező mellékvo
nalokra is a’ tehetségig kellő figyelem fordittatnék, melly- 
nek már is szép példáját adá legközelebb a’ füzéri já
rás főbírája Lánczy József, ki az annyi ezer által óhaj
tott járhatatlan, ránki fürdőbe vezető, útvonalra megkí
vántaié anyagot megbontatván , kezességet nyújt a’ sok 
esőzés által gátolt nagy munkának véghez is hajtására, 
hogy igy mind a’ szenvedő emberiség, mind az előfo- 
galokra béréi t köteles adózó nép , ügyes szorgalma tet
teit, áldva említsék. A’ kész fő vonalok jó karban tartá
sára t. Zemplény vármegyében divatozó fizetéses utka- 
parók’ rendszere megyénkben is elfogadtatott. Több kül
döttség’s év’ munkálattárgya maradt itt egy fővonal’ ala-
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kitása, melly Zemplény megyének felső részét megyénkkel 
a’ szükség*’ kivánati szerint kötné össze , melly Zemplény 
kanaánja’ áldásit öntve a’ Szepesség’ szűk kamráiba, a’ 
kereskedési közlekedésre nagyhasznú befolyással lenne. 
Ezen vonal Kassától Szinyének ’s a’ most járhatatlan Uar- 
gón által Gálszécsnek vezet; nem létesíilhetéSe’ókait kiki 
saját nézete szerint Ítéli, ’s azok’ találgutási után is , csak 
annyi mindig bizonyos, hogy egy év másikat éri, még is 
semmisem történik!— A’ ilernád’ fékeztetése megyénk’ 
erejét meghaladván , nagy akadálya sok törekvésinknek. 
— Az adózó nép’ terheinek könnyítésén tiszta lélekkel 
munkálkodott számvevő biztosság’tagjainak hálás tiszte
lettel említését örömmel értettem én is; — ohajtám 
azonban a’ hogy , közlő annak egyik igen jeles tagjától Ja- 
kabfalvay Andrástól ne tagadta legyen meg az érdem
lett méltánylást, mert köz megismerés nyújt szükséges 
erőt a’ lelkesült szorgalomnak, hol szép törekvések’ aka
dályig bűvös noli me tangere-ket, csak izmos tangensek 
győzhetik le.

Az egyes polgárok’törekvésiről szóltában a’tudósitó 
emlékezik először két, u. m. mágnás és nemesi nevezet 
alatti casino-egyesületről, holott itten két casino létezett 
ugyan, de hogy pusztán mágnási nevezet alatt, ésigy 
nemeseket ’s polgárokat kirekesztő , vagy magában nem 
foglaló egyesület lett volna, annyival kevésbbé állíthatni, 
mivel mindkettőnek nagyszámú tagjai a’ nemesi és pol
gári rendből, és sokan mind a’ két casino’ részvényesi 
voltak , sőt a’ Közlő által magnásinak keresztelt casino’ 
pénztárnoka is polgár volt, és semmi különbség a’ kettő 
között nem létezett a’ kalapnélküli társalkodás — melly 
szülte a’ k a 1 a p- p e r (,— és tagok’ számán kívül, melly- 
nel a’ kisebb számból önként folyt nagyobb csend és ki
sebb pipafüst. Hasznos folyóiratok hazai és német nyel
ven , mint az egyesület’ elemei, müveit társalkodás, mint 
főczél, léteztek mindkettőben A’ közvélemény’ kivánati 
lerontván végre az elválasztó falat a’Kalap-per’ lefolyIá
val , melly szabad akarat alá rendelő a’ kalapokat, a’ két 
társaság mindnyájunk’ örömére egygyé olvadt ugyan, ’s 
élénkebb mozgás, zajosbélet, dagadtabb erszény, fe
dett fő, nagyobb pipafüst, lettek viszonylagos hatási; 
sajnálhatni azonban , hogy a’ kisebb számban élt casino’ 
némelly tagjai’ testi alkotásuk nem bírhatván meg az 
egyesülés’ említett hat isit, az egyesület’ körében csak 
igen gyéren láthatók. A’ társaság’ évenkénti gyarapodása 
fő gondja az egész egyesületnek , melly az eredeti ren
delkezéskor tett végzés szerint, minden évben választás 
alá eső felelős 24 tagból hónaponként egymást felváltó 
két felügyelő által igazgatja magát; a’ gyökeres javítás 
vagy módosítás’ joga, egyedül az évnegyedenkint ösz- 
szejüvö nagygyűlésnek tartatván fel. Hogy az egyesü
let’ idei közgyűlésében , némelly német- ajkú polgárok ál
tal az igazgató választmányban felvétetni javaslóit német 
tagok’ neveit magában foglaló jegyzék osztatott ki, mi
vel egy eredetivel én is bírtam , nem tagadhatni; de 
hogy azon szerencsétlen cselszövők magok maradtak vol
na ki az igazgató választmányból, azért is vélem túlsá
gos állításnak, mivel azok a’ választók’ bizodalmával az 
előtt sem bírván, nem lehcte alkalyiok kimaradni, a’ 
kimaradott két tagnak pedig közönségesen ismért szilárd 
erkölcsük és szerénységük illy gyáva tettekbe vegyül- 
hetést nem engedhete. Az értelmi műveltségnek kormány
ra emelése egyik fő eszközét, a’ s z ó  s z é k e t ,  annyi
val nagyobb kézseggel fogadó el a’ nagygyűlés , men
nél czélirányosbnak találta azt, hogy a’gégehősök’ szen- 
vedelmes lármáik ne bitorolják a’ nemes értelemben vett 
s z ó l á s s z a b a d s á g ’ , vagy is szerény , nyugodt ta
nácskozás’ szép jogait. Ez nagy idő ’s fülnyereség! A’ja

vaslatkönyv , mivel helytelen irányt vön, eltörlesztetett, — 
’s jövendőre a’ javasló, kivánatit az igazgató választ
mánynak szóval vagy irás által terjeszti elő.

Ha nem volnék meggyőződve , hogy a’ közlő , az idén 
alakult jótékony asszonyegyesületről szólván , inkább a’ 
tett’ méltóságát’s magas szellemét igyekezett kiemelni, 
mint annak nagy czéljait létre segítő eszközöket, az em
beriség’ valódi barátnőit ismértetni meg a’ hazával, — 
mellynek áldásai illy nemes tetteket koszorúba füzöszép- 
lelkü leányok — nem tudnám minek tulajdonítani azon 
sok botlást, mellyek a’ nevek’ említésekor olly gyakran 
ötlenek-föl ; nagy ugyan nem lehet veszteségünk, bár 
a’ közlő azon nagyérdekü asszonyegyesületet gr. For
gács Ferencz’ vezérlete alatt mondja is alakitottnak ; mert 
nincs, ki nem tudná, hogy csak édesanyai gyöngéd ér
zés az , melly igazán ismeri a’szív’ érdekeit, csak édes
anya , ki szeretett, ki boldogított, ki örült, ki sirt, érti 
a’ szenvedő kebel’ könnyeit, érti a’ panaszt; nincs, 
mondom , ki nem tudná , hogy csak édesanyai lágy ke
bel alkothat szerencsésb sükerrel illy nemesczélu egye
sületet , miilyen Kassán is a’ nemeslelkü Forgács Zsig- 
mond grófnő’ elnöksége alatt létesült jóltevöleg akkor, 
midőn szerelemmel simuló szépeink által a’ férfikomoly
ság mosolyra szelídülve ’s tettre hevülve , csak segédkar
jait nyújtotta. Menny.ben tulajdoníthatni e’ zsönge intézet’ 
hátramaradását a’ polgárisodás’ szelíd szelleme’ szépeink 
közti lassú haladásának, vagy a’ megyében divatozó nőt
lenségnek ? ebben a’ közönség legyen részrehajlatlan biró. 
Mert bárha nem említem is , milly merész állítás vala- 
melly intézetet még 3 hónapos korában hátramaradottnak 
mondani akkor , midőn azon kevés időközben is , több mint 
50 elnyomorékult szegénynek nyújt táplálékot, — ártatla
nul vádolt szépeink jeles tetteik’ illő méitánylatára elég 
legyen most annyit említenem, hogy e’ szép czélra ja
nuár’ lsö napjától április’ ljeig külön egy lánczmulatság 
’s hangverseny adatott, azóta pedig ismét egy, asszonyi 
ékes munkák ’s nagyértékü műczikkekrei sorshúzással 
egybekötött tánczmulatság , ’s a’ helybeli kórház’ részi
re szinte külön hangverseny ’s egy nagy játékszini előadás 
történt; illy tettek , úgy hiszem, mindenkit meggyőzhet
nek arról, hogy, bárha hidegebb éghajlat alatt növeked
nek Abauj’ leányi, gyöngéd kebelük azért még is forrón 
érzi, hol sir a’ szegény, ’s fölkeresik öt. — Ha pedig 
az érdemes közlő annyiban értené hátramaradottnak ez 
intézetet, mennyiben annak nagyobb kiterjedést óhajt, ’s 
Kassán állandóan, vagy csak a’ téli hónapokban mulató 
asszonyságok’ füzérébe a’ megye’ helységeiben lakó szép
nemet is kívánja fonatni, e’ tekintetben annyival inkább 
sietek vele kezet fogni, mivel ez által e’ jeles számnak 
is alkalom adatnék , az emberiség’ nagy szavát érthetni, 
’s a’ t. ’s a’ t.

A’ munkára alkalmatlan ügyefogyotlaknak a’ nél
küli élelmezése , hogy faluról falura, hazrul házra, 
búcsúról búcsúra, vásári ul vásárra, ’s fürdőkről für
dőkre járván vagy templomok előtt ácsorogvan a’ mulo 
élet’ borzasztó csapásinak nagy tanúji, roncsolt test
részeik’ mutogatása által kényteleníttesscnek a’ tahin ir
galmatlan kétkedőt jótétre hevítni — nemcsak egyesek
nek ’s egyedül ns Kassa város’ körére szorított nagy
szerű törekvése, — de megyénk’ RRdei is hallották a’ 
fájdalom’ ’s Ínség’ szavát, látták a’ könnyeket, miket 
bánat facsart a’fanyar életre, ’s tüstint siettek segélyt nyúj
tani azon határozat által, hogy jövendőben minden hely
ség’ koldusai összeiratván , a’ helység’ nevével es szám
má! ellátott rézjegyei viselve , az illető helységek áltál 
tápláltassanak, tilalmazván akármi közhelyen , vagy más 
helységekben , kivevőn mellyhez tartoznak, megjelenő-
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sokét. E’ fontos határzat azonnal életbe is lépett, ’s re- 
mélllietni, hogy a’ járásbeli főbirák’ ismert szorgalma 
szigorú végrehajtás által a’ határozat’magas érdekét ne
mesen méltatni sietnek.

A’ Közlőnek gazdasági szempontja fölött csudálko- 
zásomat nem titkolhatom : midőn azon kérdést tevén fel 
magának: vájjon a’ szesz-égetö műszerek’ felállítása 
előhaladásink’ tárgyai közé számítható-é ? — kétkedőle
ges felelete után, ez iparágot még is csak akkor állítja 
hasznosnak a’ földmivelés’ szorgalmasb ’s pallérozottabb 
kifejlésére , ha t. i. gabna helyett nem burgonya , kéz
munkás helyett nem cultivator fogna használtatni; holott 
a’ pályinkafőzés, burgonyatermesztés nélkül, — kiváltha 
a’ gabuaár emelkedtebb fokon á ll, — majdmajd legyöz- 
hetlen akadályokkal kénytelen küzdeni, ’s a’ burgonya
termesztés mindig, mint a’ pallérozott gazdaság’ részbeli 
kifejlése’jótékony következésének, nem pedig mint elma
radásnak ismérteték; mennyivel inkább annak tarthatni a’ 
cultivator’ használatát, kivált edés hazánkban , hol, arány
lag a’ földterülethez , igen csekély lévén a’ népesedés , 
oka egyszersmind több ezernyi hold’ ha nem egészen 
parlagon heverő, még is csak igen gyéren kamatozó ál
lapotának, ’s továbbá gyáraink’ nem létének.

Mi a’ csinosabb építési szellemet nyilványitó városi 
’s falusi lakházakat illeti: minthogy a’ közlő, tudósítása’ 
czimében Abauj megye’ nem újabb , hanem áltáljában szép 
törekvésiről kíván tudósítani, nem találok okot felakadás- 
ra , hogy az újabb építészeti jeles szellemet tanúsító 
házak közé , bár magokban jeles , de százados épülete
ket is sorozta; meg kell jegyeznünk azonban , hogy a’ 
ritka’s szép-izlésü uj ház Kassán Forgács Zsigmond grófé, 
nem pedig, mint közlő tudósita, Ferenczé; ’s hogy b’ 
Salhausen’ háza nem Buzafalván , hanem Gecsén ; Zom- 
bory FerenczésPál testvéreké nem Felső , hanem Alsó- 
Kékeden van ; ’s hogy az újabb Ízlés’ igen jeles példá
nyát találjuk a’n. m. magy. kir. udv. kamara által tavaly 
építtetni rendelt ranki fürdő’ táncztermében i s , melly 
bármi finom ízlés’ kivánatinak is mindenben megfelel, ’s 
nem kevés kényelmi élvezetet nyújt a’ sok látogatónak.

A’ marhák’ istállóztatásának czélirányossága külö
nösen a’ köznépnek nem férhet fejébe , annyival kevésb- 
bé pedig, mivel megszokván már a’ határokon szélíiben- 
hosszában minden fáradság nélküli rendetlen legeltetés 
által való erkölcstelen kártételeket, ’s mintegy más tu
lajdonából tengő marhatartás’ alacsony eszméjét, minden, 
bár fáradságosb , de józan gazdasági törekvést haszta
lan eröpazérlás -  és sükertelen újításnak tart; táplálják 
ollykor e’ balvéleményt azon birtokosak is , kiknek saját 
érdekükben áll az alacsony önzés’ gyilkosát, a’ tagosz
tályt , mintegy a’ kisebb birtokosak’ temetési szertartá
sát, minden lehető eszköz által akadályoztatni.

A’ közlő Abauj megye’ díszei, reményei, és szép 
törekvéseinek biztos zálogiról emlékezvén , ismét előbbi 
bajába esik, nevezetesen felhozza Szentimrey Imrét, fia 
György ; Bárezay Bélát, Albert helyett; mellőzi azon
ban az olly igen jeles Péchy Emánuel grófot , Patay Sá
muelt, Bárezay Mihályt, Kelcz Istvánt, Vitéz Györgyöt, 
Lánczy Józsefet és Jakabot, Kleszlinszky Istvánt, nem
csak polgári ünnepek’ alkalmikor buzdító, de jegyzői tol
lával is jeles Semsey Albertet; Jakabfalvay Ferenczet; 
hivatala’ üres óráit a’ szépnem’ kellemes mulattatására 
használó Kelcz Eduárdot, kiket nem ölelget bár hű nő , 
lángol azért szerelmök a’hon’ javaért. — Ifjaink közt — 
hála a’ miveit korszellemnek! — poharazó hősök nincse
nek; óhajtanék azonban, hogy a’ megye’ köztanácsko
zásiban többen is vennének tettleges részt, így be bizo- 
nyitandók , hogy tiatal köblökben is lángol a’ f e j d e 

l e n t i s  h a z a  iránti határtalan tisztelet és szeretet 
Kassan julius’ lOkén 1839.

Füzéry Ferenci.
•M a g y a r  tö r té n e t i  rég iség .

A’ m. t. társaságnak julius’ 22. tartott kis gyűlésé
ben többi közt báró Hammer-Purgstall József cs. k. udv. 
tanácsos’ (latin) levele olvastatott fel Zrínyi Ilona’ újon 
fölfedezett sírjáról, mellyet itt olvasóink’ kedvéért fordít
va közlünk: „Hammer-Purgstall József dr. Schedel Fe- 
rencz urnák, a’ m. t. társaság’ titoknokának üdvözletét. 
Mint tagja a’ tek. m. tud. társaságnak, kötelességet mu
lasztanék , ha ama’ legújabb híreket, mellyek tegnap ér
keztek hozzám Konstantinápolyból, néhai dicső Zrínyi 
Ilona’, előbb ugyan Rákóczy, utóbb Tököly’ hitvesének 
koporsója és felírása^ ügyében , közleni késném. A’ kö
zelebb lefolyt hónap’ utolsó napjaiban t. i. egy kőmives 
a’ galatai külvárosbeli sz. Benedek’egyházában , a’rom- 
ladozó falak’ kijavítása közben , egy hosszúkás szekrény
re akadt, ’s ebben , felnyitván azt, másra ,mellyben egy 
díszesen és fényesen öltözött némber-test fekvék koro
názott fővel. Az örmény ügyetlen kőmives a’ papokat és 
híveket egybegyűjti; az örmény, görög, török és zsi
dó pórnép nagy számmal oda tódul, ’s a’ holtat isme
retlen szent nő’ testének vélvén, nemcsak a’ ruhákat 
martalékul, hanem a’ tetemeket is ereklyéül széthordták. 
Igazságtalan sors ! melly Zrínyi Ilonától, a’ koronára olly 
igen méltótul, azt életében és halálában irígylette, ’s öt 
élte’ napjaiban az országtól, halála után pompájától foszt
ván meg, köbevésett nagy nevénél egyebet nem ha
gyott maga után. Midőn ezelőtt negyven esztendővel a’ 
Propontis’ partjain mulatunk , Rodostó városában én talál
tam fel először a’száműzött Rákóczy Ferencz’ és társai
nak sírját; ’s midőn másodízben Konstantinápolyban lak
nám , a’ nikomediai virágmezőn („in Campo Florum“)  
Tököly és több nemes magyar’ sírirásait másoltam le , 
mellyeket, miután két rendbeli vezérkönyvemben (An
sichten és Umblick) első közlöttem, most is ezen a’ tek. 
társasággali közlés által szorgalmas készségemet tanúsí
tani óhajtottam. Bécs, julius’ I I .  1839.

A’ sírirat igy következik : Ilié Requiescit ab Ileroi- 
cis Laboribus , Virilis animi Mulier Sexus sui ac Seculi 
gloria , Celsissima Domina Helena Zerinia , Zeriniae aí- 
que Frangipaniae Geníis Decus ultimum, Tökölyi Prin- 
cipis uxor, olim llákóczyi, uíroque digna conjuge, magnis 
apud Croatas, Trans. Hung. Siculos inclifa Titulis, factis 
ingentibus toto in őrbe clarior, varios aequa mente for- 
tunae casus experta, par prosperis, major adversis, cumu- 
latis christiana pietate bellicis laudibus törtem Domino ied— 
didit animam mortem eluctaía in suo iloiuin campo ad 
Xicomediensem Bithyniae sinum Anno Salutis MDCCIIÍ. 
Aetatis LX. Die XVIII. Februarii. (Tudománytár)

Elegytár.
( G y a p o t g y á r i  mű i pa r  A n g l i á b a n . )  Mac 

Queen, jeles statistikus szerint, a pamut v. gyapotg jár
tásra fordított toké Angliában 40,9/"3,8^2 font steilingre 
terjed ’s az évi gyapotgyái mükészítvények’ értéke tesz 
52,513,586 f. sterlinget. Tehát kerekszámban véve, 41 
millió f. stgnyi tőkén évenkint kész gyapotgyármű-czik- 
kekben nyer Anglia 52 ‘/2 milliót. A’ gynpotmügyártvany 
Angliában jóval tetemesb minden egyéb gyárműkeszit- 
vénynél; az nyolcz millió font sterlinggel mulja-felul az 
évenkint gyártott posztó’ értékét, (melly csak 44 millióra 
rú°’) ; 37 millióval a’ vászonét; 39 millióval a’ selyem-, 
36^ r, millióval a’ bőr-, 21 ̂  millióval az összes vas-es 
aczél-, 48 millióval a’vörös-és sárgaréz-, 41 milliósa
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az összes üveg-, porczellán és kő-edény-, 38r 2 mil
lióval az összes papiros-, könyv-, fösték és bútor-, ’s 
végre 5 1ftg millióval az évenkint gyártott sör’ és pályinka’ 
értékét. A’ gyapotg’yári készitvények’ értéke tehát tö
kéletes ötödrészét testi az angol gyárok’ összes miíké- 
szitvényinek , melly 259'[2 milliói, sterlgre terjed. En
nek értéke továbbá négyszerié nagyobb, mint az angol 
gyapjú , ’s 18'/a millióval több, mint a’ kőszén -  és ás
ványtermény’ értéke. — Mac Queen Anglia’ gyapotgyár- 
mükészitvényeinek csak egyharmadát számítja kivitelre, 
más statistikusok és korábbi számolások szerint pedig an
nak tökéletes felét vehetni. 1836dik évben tőn a’ kül
földre szállított gyapotkészitvények’értéke p.o. 24,6*32,088 
f. stget. Ennélfogvást Nagybrittanniában 's Irlandban min
den lakos körülbelül 1 fontsterl. ’s 2 shilling , v. is mint
egy 12—13 pengő forintnyi gyapot-árut fogyaszt-el. 
(Alig. Z.)

( Új a b b  o v ó - i n t é s  a z  ó p i u m m a l  -  é l é s  
e l l e n ) .  Uly cziin alatt bocsátott-ki nemrég bizonyos 
chinai nő Cantonban egy röpkeiratot, mellynek tartalma 
következő: ,,A’ jelen idő egészen különbözik a’ korábbi 
időktül. Ugyan mi oka, hogy az opium-szivás’ rút szo
kása most annyira elhatalmazott? Ezen kártékony rosz- 
szat idegenek hozták a’ birodalomba, ’s földieink közül 
már sok ezernek vesztét okozta. Miért hagyod te is ma
gad kedves férjem , ki mindig olly bátor és munkás va- 
lá l, elcsábittatni ? Bizonyosan azt mondják neked sokan , 
hogy az opium -  szívás most divatban van ’s hogy tit
kon , derült társaságban élhetni vele. Másoktul ismét azt 
hallod , hogy az opium egérkőbül és állati emésztékek- 
ből készült méreg. Méreg mindenesetre; de mivel egy 
messze világrészen készítik azt, annak állórészeit nem 
ismerem. Csak annyit tudok, hogy tömérdek pénzbeke
rül , ’S a’ testet megemészti. Az opium miatt sokan vég- 
inségre jutottak ’s arezuk eléktelenült,ugy hogy végre ki- 
sértetes rémekhez hasonlítónak. Járásuk tántorgó, ’s csa- 
ládjok hasztalan vár tőlük ótalmat és segélyt. Kedves fér
jem! — egy atya és anya minden reményüket benned 
helyezik ! Egy nő és apró gyermekek egyetlen gyámo- 
lójoknak tekintenek ! Ha a’ méreggel élésről egészen le 
nem mondhatsz , ügyekezzél legalább azzal mértéklete
sebben élni. He ha képes lennél e’ szokással felhagyni, 
úgy én, a’ te szerető nőd, szivemből áldozuám-föl ja
vadért utolsó csepp véremet.“ (A. Z.)

( E g y  v e t e r a n ’ h a l á l a . )  Múlt hónap’ utolján 
halt-meg Londonban a’sí. james-parki csatornán az „öreg 
Jankó“ név alatt isméretes, közel hetven esztendős, óriás- 
nagyságú h a t t y ú .  E’ ritka madár 177öben született 
azaz bútt-ki a’ tojásbul , eleinte a’ néhai Buckingham- 
house’ egyik taván é lt, ’s Charlotte királyné a’ nemes 
állatnak gyakran saját kezeivel nyujta eledelt. Midőn a’ 
Jamespark elkészült, itt nyere állandó szállást. Erejéről 
’s bátorságáról igen nevezetes volt; nemcsak egykutyát, 
melly néha vigyáztalanságból a’ vízparthoz közelge , ka- 
pott-meg ’s fulasztott vízbe, sőt egykor egy veleinger- 
kedő pajkos gyerkőezöt is hatalmába kerített, ’s a’ hi
deg vízben jól megfürdetett. Mióta az ornithologiai tár
sasága’ csatornán idegen szárnyasokat telepített-meg, 
az öreg Jankónak kemény harezokat kelle kiállni, mind- 
azáltal a’ diadal mindig övé volt; míg végre egy csapat 
lengyel lúd érkezvén , ezek őt tömegestül támadák-meg,
’s az ősz bajnok a’ rajta ejtett sebek küvetkeztiben meg
halt. (W . Z.).

( C z i g á n y o k ’ s z á m a  E u r ó p á b a  n.) Berlin
ben 1837ben Kogamitsan Mihály fiatal moldvainak egy 
kisded munkája jelent-meg illy czim alatt: „Esquisse sur 
1’ histoire , les moeurs et Jalangue de Cigains“; az ezen 
könyvecskében közlött i g e n  p o n t o s  adatok szerint 
áltáljában véve Európában 600,000 czigáuy lakik ; jele
sül : Moldvában és Oláhországban 200,000, Törökor
szágban 200,000 , Magyarországban 100,000 , Spanyol- 
országban 40,000 , Angliában 10,000 , Oroszországban 
10,000, Német-, Franczia- ’s Olaszországban 40,000. 
(Z. U.)

Tó felett.
Csendes, holdragyogta tónak,
Csillogó vizen
Barna sajka száll, — ölcBcn;
Búsan ülök én.

Búsan ülök cs sötéten ,
Nem mint a’ vidék ,
Mellyre szende fényt mosolyg le 
A’ borútlan ég.

Csillagezred ég a’ tónak 
Bezgc tükörén :
Ah nekem nem int le csillag 
húm’ nagy tengerén,

’S rajta még is kell eveznem 
Czél- ’s iránytalan ;
Hol kötök ki!? o , e’ tenger’
Arja parttalan.

Zúgna bár vihar felettem ,
És a’ tó felett,
Hullámsírba hogy temetne 
Búmmal engemet.

KIT BARÁTOM’ EMLÉKKÖNYVÉBE
1.

Lepke egy virágról ,
Más virágra száll,

Lepkének szerelme 
Minden rózsaszál.

De mig a’ kirablott 
Rózsa földre hull 

Hull a’ szép arany por 
Lepke urfírul.

Változás’ hatalma
Rajt’ erőt vészen ,.

’S csillogó lépőből
Vázhernyó leszen.

2.
Egykoron útra ha kelsz, vágyván ismerni hazádat,.
’S a’ megye’ földén jársz, hol Cseke’ nagy fia é lt: 
Nézd-meg, az elvérzett kebel és szív hol hamuhodnak ,
’S ha szived ömleni vágy : tárt kebelemre siess.

Hiskú Ignú ez.

§ Z £ ? K c b z í í  IleSiueezy. nyomtatja Tratiner'K arolyi úri utcza 6 IS.
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A ' h o n i  p r o t e s tá n s  is k o lá k ,  a ’ m a g y a r  
n y e l v - m  i v e té s ' teU i n  t é t  éh  en.

Ki amaz , alkottatásában szintolly egyszerű, mint 
hangjára nézve kellemes ’s hathatós nyelvet, melly ha
zánkban , már hacsak ennek nevét tekintjük i s , méltán 
h on i  n y e l v  cziinmel bír, szeretve rniveli, a’ nélkül, 
hogy más , országunkban már századok óta létező, nyel
veket megvetne , azoknak tanulásától irtóznék, vagy azok
ban! jártasságát szégyenlené: az bizonyosan örömmel 
fogja olvasni azon különnemű tudósításokat, mellyeket 
folyóiratink néhanéha e’ nyelvnek országszertei kiterje
dése ’s előhaladása felől közlenek. E’ tudósítások termé
szetesen főleg az iskolákra, mint mindennemű tanulmány 
és tudományok’ műhelyeire terjednek. Ezeké t. i. többek 
közt azon feladás is, hogy ama’ közérdekű ’s már is tör
vényes alapokon nyugvó nemzeti ügyet — a’ magyar 
nyelv’ általányos miveltetését értem— erejűk ’s tehetsé
gűk szerint előmozdítani ’s gyarapítani ügyekezzenek. 
Ennélfogva nemcsak nem fölöslegek , hanem, a’ dolog’ 
fontosságára nézve, épen szükségesek az olly tudósítá
sok, inellyekben mintegy számadatok az abban résztve
vő közönségnek, hogy és mint járnak el e’tisztükben is 
honi iskoláink. Ez okbul nem amaz, imitt amott már is 
megpendített gúnyt — mintha hiú dicsvágyból önmagokat 
magasztalnák — hanem inkább köszönetét érdemlenek 
mind azok, kik azt, a’ mit ez ügy körül iskoláinkban 
látlak , hallottak ’s tapasztaltak, folyóirataik által a’ na
gyobb közönséggel is tudatják.

Ez különösen a’ protestáns, névszerint pedig az 
ágostai protestáns felekezetű iskolákra nézve igen kivá- 
uatos dolog, már csak azon okra nézve is , hogy ama’ 
több oldaliul hallható , ámbár, legalább a’jelenidőre néz
ve , alaptalan ócsárlást „hogy t. i. a’ tanuló ifjúság náluk 
csak eltótosodiku maguktól elhárítsák ’s megmutassák, 
hogy náluk is , noha többnyire szláv vagy német lakja 
városokban léteznek iskoláik , a’ honi, magyar nyelv , 
mint ezelőtt, úgy és kivált most is nemkülönben mint akár- 
melly más iskolákban, tartottatok ’s annak kiterjesztése 
minden kitelhető iparral eiömozdiltafik. Kitetszik és be
bizonyul ez utolsó állítás mindazon a’ „Jelenkor“ ,,12ír— 
nők“ és „pesti napló“ (Tageblatt) legközelebb számaik
ban foglalt czikkekből , inellyekben a’pozsonyi , eperjesi, 
sopronyi, pesti és győri (már fen álló) és az (épen most 
keletkező) nagybecskereki protestáns iskolákról a’ ma
gyar nyelv’ mivelletése’ tekintetében mindannyi érdekes 
adatok olvashatók. Csak az kár, hogy a’ többi, kivált 
felső magy. országi, p. o. kézsmárki, lőcsei, selmeczi es 
modori protestáns iskolákról is hasonló tudósítások nem 
bocsáttattak közre. ’S épen ezen , a’ fenmomlattak’ követ
keztében , nem olly annyira elnézhető hiányt, a’ neve
zett iskolák’ legalább egyikére nézve némileg pótolni akar
ván, eltökélém e’ sorok’ nyilványitásáf.

Ez iskola pedig nem más, mint a’már régóta virág
zó , minden tekintetben jeles selmeczi kerületi (distri
ct u álé) gymnasium, mellyrői én, mint annak 1813— 
1823kig volt növendéke, későbbeu pedig 8 évig profes- 
sora — e »tapasztalásomból ’s hihetőleg most mára' „Cicero 
pro domo“ gyanú nélkül is , a' fenemlített ügy’ tekinteté- 
beu azt mondhatom , hogy azt a’ magyar nyelv’ mivelte- 
tésére nézve valamelly más protestáns tudományos inté
zet alig haladja felül , kivevén talán a’ magyarok közt 
létezőket T.k nemcsak van ott is már számos év óta egy,

a tanuló ifjúság áltál alkotott ’s most az érdemteljes pro
fessor , B o l e  man  István úr’ föfelügyelése alatt álló 
m a g y a r  t á r s a s á g ,  melly is hetenkint kétszer egy 
a’ legidősb tagokból választott aligazgató’ vezérlete 
alatt összegyülekezvén , magát különnemű munkákban 
p. o. öndolgozatok’ szavalásiban, idegen munkák’ rostálga- 
tásiban ’s a’ t. gyakorolni, a’ nyári vizsgálatokkor pedig 
örömünnepét, számos, mindennemű, rangú ’s felekezetű 
városi és idegen vendég’ jelenléte ’s részvéte mellett 
nyilván megüllni szokta; hanem van ezen társaságnak egy 
tulajdon — a’ legjobb, régi és újabb magyar muukákból álló 
’s évríil évre mind vevés mind ajándékok által szaporo
dó — könyvtára is , melly a’ gymnasium’ közkönyvtára’ te
remében ugyan az elnök professor’ felügyelése alatt — 
de külön szekrényekben tartatik ’s egy, hasonlag az 
ügyesb tagokból választott könyvtárnok’ kezelése mel
lett minden , de főleg a’ társasághoz tartozó tanulók által 
használtathatok. De létezik e’ társaságon kívül Selmeczen 
még egy másik is, az úgynevezett m a g y a r c a n -  
t u s - t á r s a s á g ,  melly is szinte egy idősb , többnyire 
az alantabb említendő zene-intézetben kiképezett tanuló 
ifjú’ oktatása ’s igazgatása alatt , leginkább magyar me
lódiák’ nagyhangú elzengésiben magát rendesen gyako
rolván , éneklésivel nemcsak ünnepélyes alkalmak p. o. 
nyilványos vizsgálatok, májusi mulatságok 's a’ t. idejé
ben az összesereglő hallgatókat ’s vendégeket gyönyör
ködtetni , hanem gyakran, kivált szép nyári estvéken , e- 
gyik vagy másik tag’ lakában összegyülekezvén, a’ vá
ros’ lakosi előtt is magát hallatni szokta. Mindez a’ ren
des iskolai oktatáson kivül történik. De nem kisebb szor
galommal miveltefik itt is a’ magyar nyelv. Minden osz
tálynak van e’ tekintetben tulajdon feladása; az alsókba» 
taníttatok annak grammatikája, a’ felsőkben pedig más 
gyakorlások mellett egy vagy több tanulmány is magya
rul adatik elő. Sőt az iskolán kivül is lak- és játékhe
lyeiken már most többnyire csak magyar nyelven foly a’ 
társadalmas közlekedés a’ selmeczi tanulók közt, mi ál
tal még a’legtörzsökösb szláv és német is mintegy kény
telen , magyarul megtanulni úgy annyira, hogy p. o. ott
létemkor egy galicziai születésű , de családjára nézve 
magyar eredetű— egyébiránt csak németül értő és szó
ló tanítványom , két év alatt, csupán az említett eszközök 
által, meglehetős magyarrá vált. ’S ime már ezen egy 
példa, ámbár több hasonlót is idézhetnék, elégséges azt 
megmutatni, hogy a’ ki akar ’s a’ kész eszközökkel élni 
nem restel , Selmeczen is megtanulhat magyarul, vagy 
legalább hogy, a’ kié’ nyelvet már tudja, és Selmeczre 
tanulás végett menni kíván , azt minden e1 tudalmát fe
nyegető veszély nélkül teheti. Nemcsak nem íótosulnak 
tehát-el — e’ szót »em a’ szláv nyelv’ megtanulása , ha
nem a* magyar nyelvnek a’ miatti vagy elfelejtése vagy 
megvetése’ értelmiben veve (mert hogy, ha valaki, ma
gyar létére , más jeles ismeretek mellett a’ szláv nyel
e t  is megtanulja — az állal is valami, a’ polgári elet’ 
külön viszonyaira nézve igen hasznost tesz — azt ta
lán csak senki sem fogja tagadni) ; nemesak nem tóto- 
sulnak tehát el Selmeczen ( ’s hihetőleg más protestáns 
iskolákban is) a’ tanulmányaikat oda folytatni menő ma- 
*»->ar ifjak, sőt inkább épen a’ nem-magyar növendékek 
alkalmat nyernek ott is a’ magyar nyelv’ megtanulására. 
’S e’ mellett nem tekinthetni é ugyan ezen, mint mar 
érintém , többnyire országunk’ szláv éŝ  német lakja ré
szeiben létező protestáns iskolákat mint epen annyi telep
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helyeit a* magyar nyelvnek, mellyekből ez , mint köz
pontiból sugárit még a’ szomszéd környékre is szétlöveli 
>s mellyek az által , ha csak , abbeli feladásukat jól fel
fogván , még ott sem állanak meg, hol most vannak, ha
nem évről évre tovább haladatéinak — igen jótékonyan 
hathatnak honunk’ szláv és német vidékeire a’ magyar 
nyelvnek hazánkbani általányosítására nézve. De visz- 
szatérvén a’ selmeczi iskolához , azokon kivül, miket 
felőle már fentebb emliték, még azt is , mint hasonlag 
közérdekűt, bátor vagyok érinteni — hogy ezen gym- 
nasiuminal szoros kapocsban áll egy , a’ bányavárosi egy
ház-kerülettől legközelebb jó orgonisták’ kiképeztetése 
végett alapított, ’s e’ tisztét legalább edd g az igen 
ttgyes professor , D a n k o  János ur’ oktatása és vezérlete 
alatt kitűnő sikerrel folytató z e n e - i n t é z e t ,  melly- 
ben mindazáltal több más növendék is, ’s pedig igen cse
kély díj mellett (8 p. ft. egy évre) alapos muzsikai út
mutatást és gyakorlást nyerhet. Ha mind ehez még azt 
is teszszük , hogy ot t , mint tudva van , a’ latin nyelv is 
igen szerencsés sikerrel tanittatik : nem lehet nem óhaj
tani, hogy ezen jeles iskola , mellyugyis, legalább mint 
kerületi (districtuale) gymnasium , egyetlen a’ mi kerü
letünkben— mennél tovább, annál nagyobb méltatást 
nyerjen a’ protestáns közönségnél, annál is inkább , mivel 
a’ ,,Pesther Tageblatt“ szerint, ez intézet nem sokára , pe
dig főleg a’főtiszt. superintendens S z e b e r i u  y. János úr’
( ki is ezen iskolát mint édes gyermekét ápolja) mun
kálkodása’ következésibeu — még egy , többek közt a’ 
m a g y a r  n y e l v e t  i s  e x  p r o f e s s o  tanítandó 
professort nyerend. Mi is hogy mennélelőbb történjék , 
mind a’ köz , mind amaz iskola’ érdekében csak kíván
hatni, ’s ha e’ sorok iinez intézetnek legalább egy rész
beni tökéletesb megismértetésére szolgálatidnak, czélom 
elérve lesz. Budán aug. 2kán. 1839.

Kus sunyi József

ftlasj e h e s t e r 1 v a s u t u i .
[ E g y  önző’ elmélkedése )

Én a’ vasutakat egyáltaljában nem szenvedhetem. 
Minden embernek szabadságában áll a’ vasutakat dicsér
ni, a’ gőzkocsikat égig emelni; én részemről irtózom tőlük. 
Én először is nem akarom magamat kötelesnek tartani, 
hogy az elindulás előtt már egy óranegyeddel a’ pálya
udvaron teremjek; én nem akarom a’ sok fakorlát’ hódí
tó tömkelegét befutni, hogy jogom legyen megfizetni he
lyemért ; én nem akarom pogyászomat magamtól , mint 
jogszerű tulajdonostól, erőszakosan elszakaszlatni, ’s 
megegyezésem ellen a’ kőpadlatra — holmi ládák’, bő
röndök, könyvek’, esernyők , köpönyegek , kalaptobozok 
’s t. effélék közé , mellyek legkisebb rend ’s megválasz
tás nélkül halomra torlasztvák— dobatni látni, hol az a’ 
lég’ minden változásinak ’s a’ gálád tolvajok’ ’s furfan
gos gazemberek’ minden kisértésinek ki van téve. Én 
nem akarom , hogy holmim kifürkésztessék ’s úgy rakas- 
■ék-föl, mikép nem nekem , hanem másoknak tetszik. 
Én nem akarok semmi érintkezésbe jönni a’ targonezá- 
sokkal ’s teherhordókkal, kik soha meg sem billentik ka- 
lapjokat, mivel kemény büntetés alatt van nekik megtilt
va az emberség, azaz: borravalót elfogadni. Én nem 
akarok gözmasiuára várni, melly reám még solia sem 
várt, ’s várni sohasem is fog. A’ lovak várnak, az em
berek is várnak ; sőt némellykor , hu az ember fiatal és 
esinos , vagy ha koros és gazdag , vagy ha nyájas és 
magakedveltető, mint p. o. én, még a’ dámák is várnak. 
De bármi idős, gazdag, nyájas és szeretetreméltó le
gyen is az ember, egy gózmas.na soha sem várako
z ik , mert a’ gózmasináuak szerencséje abban áll: uily

gyorsan ’s addig futni, a’ mint ’s meddig ereje bírja , 
— Doniul Beerschebáig, Londontul Jerikóig; pillanatra 
sem méltatván azon kecses hölgyeket ’s fiatal lánykákat, 
kikkel útközben találkozik. — De a’ mi nekem mindenek 
fölött visszatetszik , az a’ vasutakon divatozó s z á m j e- 
l e i t e t e  s. Inkább nevén szólítsák az embert (jóllehel 
a’ kényes fűlnek ez sem valami igen kellemes) , mint 
sem szamjegygyé változtassák által. Milly gyönyörű mulat
ság ’s kedvtöltés uralkodik illy vasúti számjeles vándo
rok közt! P. o. ,,a’ conducteur által kéretik nro 71, mu
tatna elő bilietjét“ ; vagy ,,nro 71 kéri a’ conducteurt, 
engedné őt L—ben leszállni“; ,,vagy nro 75 bátorkodik 
nro ?Onek azon észrevételt tenni, hogy igen rósz idő 
leen l“1; ’s nro 70 válaszol: ,,8ót inkább igen szép ti-zta 
időt reményihetünk“ ’s a’ t. — Ez tulajdonképen fran- 
czia szokás. Francziaországban min len számjelezve van: 
a’ lovak, bérkocsisok, betegek, katonák . . . Frunozia- 
ország a’ legmathematikaibb nemzet. Én részemről gyű
lölöm ezen inaniert, melly szerint a’ számfudo.nány az 
emberiség’ nevezésére használtatik! — Ördög látta ! hisz 
az ember — ember, nem pedig számjegy. —

Még nincs vége. Én a’ gőzkocsin nem szenved
hetem azon ketrecz-vagy kalitkaféle czellákat, hol az 
utazó, mint bűnhődő rab, különválasztatik , ’s magát szom
szédjával vagy szomszé lnéjával minden összeköttetéstől 
megfosztva látja. Miért piruljak ezt megvallani ? Gyors
kocsin életem'legédesb , legkellemesb órái folytak-le; 
ha egy fiatal, szép hülgyecske a’ nap'hevétöi lankadtad s 
az álom’ hatalmától legyőzve , kedves fejecskéjét végre 
vállaimra horgasztá ’s imígy a’ napnak egy részét vagy 
az egész éjt átaludta , mindent elfelejtve , mi körülötte 
történt ’s engem fej vánkosának tartva, milly édengyönyör 
volt ez reám nézve! A’ vasutak nem engedik ez örömet 
élvezni ; nem engedik, hogy a’ férfi’ válla egy szép 
alvó hölgynek vánkosul szolgáljon. O nem ! az irtóztató 
mozgony villámsebességgel fut, fütyülve, füstöt, tüzet 
és Szenet okádva , fiivá, sustorgva , mormolva ’s kele
pelve, maga után egy csapat utazót hurczolva , kik ki
tömött közfalak vagy is úgynevezett fejpárnák által kü- 
lönválasztvák , úgy hogy sem szomszédikkal illőleg neru 
beszélhetnek, sem egymásnak a’ müveit társalgás’ és 
gyöngéd szívesség’ tanujeleit , mikép ez a’ diligence- 
on divatozik, nem nyilványilhatják. Az ezen párnák’fel
találója bizonyosan egy rút,  fanyarkedvü , zsémbes, n*o- 
k my ’s megcsalatott szerencsétlen agglegény volt, ki , 
miután ugyanannyi leányzó’ kézéért hasztalan esdeklett, 
a’ hány évet ó maga számlált, végre a’ szépnemnek el
lenségévé lón , ’s minden férfit Londonbul Manchesterbe 
utazni kárhoztatott, a’ nélkül hogy az ót környező nu
merák’ hin va’’y nő-alakjait megkülönböztesse, vagy cs.ik 
észre is vegye. — É i továbbá nem akarok o ly kocsiba 
záratni, mellyből csak a’ közvetlen halál’ bizonyos
ságával, vagy a’ gőzkatlan’ engedelnévéi szállliatok-ki. 
Éa életemben már igen igen sok lovat láttam ; láttam szín
házakban , harezmezókön , táborban , istállóban , paloták
ban , ’s én azokat mindenütt engedelmesek’s jóknak , szo
lid , félénk ’s nemeseknek találám. Ifa én egy Jóhoz igy 
szólok: ,,hó!“ tehát a’ szelíd állat ért engem, azonnal 
hajlik szómra ’s megáll. Egy mozgonynak v. locomotiv- 
nek ellenben hó-ózh ltok, míg torkom megszakad , az ki
áltásomra mitsem ügy el. Ah! mennyivel jobb, mennyivel 
dicsőbb ennél az egyszer i uíazásmód ! Ila az ember egy 
kapaszkodó v. hegyhát előtt áll, ’s a’ tájzatot meg akarja 
tekinteni, a’ lovak megállapodnak , a’conducteur a’ hin
tó’ ajtaját megnyitja ’s bekiált: ,,tessék leszállni!“ Aa 
ember egy vagy más fiatal dámát ekkor karjával kinái- 
meg , vagy — mi még kelleuiesb — a' Lisérók mindnyájaii
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elszéllyednek a* tág országidon , ’s az embernek a’ tété— 
á.—tété—t meghagyják az ifjú dámával, ki e’ nyájas társal
gásért nem neheztel. — A’ vasutak életbe léptek, — ’s 
azóta a’ sentimenfalis utazásnak is vége van. — S t e r n e  
bizonyosan nem Írja sentimentalis utazásrajzait, ha vas
utakon ’s gozkocsin jár vala. — Ki nem sajnálja velem 
együtt pótolhatlan veszteségét mindazon apró örömélve
zetnek, mellyek a’ vasúton isméretlenek , de a’ postako
csin -  utazóknak oily gyakran kínálkoznak? Az ut’száz 
meg száz kanyarulata a’ figyelmet folyvást függőben tartja; 
milly kedvesek a’ kocsi’ durva zökkenései, ha az em
bernek szerencséje van egy szép hölgy mellett ülhetni! 
minden postaállomáson uj lovak váltatnak, mellyek mindig 
tiszták, csinosak, egyszersmind fényesen és jól szer- 
számzottak ; milly fenséges látvány, ha a’ nyugtalanko
dó lovak megindulnak ’s örömükben tombolva ’s nyerítve 
tova iramodnak ; milly kéj a’ fogadókban előteremni látnia’ 
szolgákat,kik az utasnak nyájas tekintettel ’s csinytalan mo- 
solylyal mindent megaj ánlanak, mit az ember csak kívánhat. 
A ’ postakocsin utazó ehetik , ha étvágya van. A’ vasúton 
ellenben kénytelen az ember szabadlevegön , — legyen 
nappal vagy éjszaka, legyen esős vagy tiszta idő , le
gyen dermesztő hideg v. égető hőség — süteményt enni 
és sört inni.. Nem sokára megérjük, hogyaz utazóknak 
még az étkek’ mennyiségét is kiszabják, mellyet meg
emészteniük kell. — — Én nem akarok mindig ’s min
denütt egyenlő sebességgel utazni; nem akarok posvá- 
nyon keresztül , halmon által , völgyhosszant, erdőszélen, 
folyamon átkelve vagy sikmezön haladva tátos’ erejével 
vitetni, legyen a’ tájzat megtekintésre méltó vagy nem. 
Alig van időnk felkiáltani: ah , milly fölséges látvány! 
’s már egy óranegyednyi távulságra vagyunk tőle. A’ füs
tölgő pokohnozgony hegyen- völgyön keresztül hurczolja 
az embert,  mintha vétek volna a’hegyeket nézni; mint
ha természetsértés volna a’ halmokat csudálni.

Még ezer más okom van , gyűlölni a’ vasutakat; de 
mivel hosszadalmas volna azokat mind elősorozni, csak 
a’ legfőbbek’ említésére szorítkozom. Némellykor meg
történik , hogy a’ gőzkocsi kárt szenved ’s a’ legköze
lebbi állomáson kijavíttatnia kell. Most lehetetlen módot ta
lálni, miszerint az ember útját tovább folytassa. Eltelik 
eg y , két óra , sőt fél nap is , míg végre a’ gőzmozgony- 
nak indulni tetszik . . . Ila az ember kiszállni akar , 
mielőtt a’ kocsi megállapodott, félnie kell, hogy teste 
ízekre zúzatik; ha a’ kocsiajtón kitekintünk, akkor egy 
másik kocsi, melly épen szemközt jó , futtában fejünket 
kapja-el magával; ha gyomrunk émelyeg , milly borzasz
tó állapot egy finom-nevelésű emberre nézve! — 11a 
utazásunk’ czéljához jutánk, poggyászunkra kell rohan
nunk, mint macskának az egérre, nehogy az egy für
gébb passagier-nak essék martalékul. Ezenkívül sokszor 
még az állomáshelytől a’ városig fél sőt egész órát kell 
sárban és sötétben gyalogolni, igen, igen, én a’ vasu
takat lelkeinből gyűlölöm. Gyorsaság azon egyetlen ha
szon, mellyel nyújtanak; de én nem vagyok sem man
chesteri bizományos, sem liverpooli kereskedő , sem bir
minghami gyámok, így tehát ezen ujnemü szállítás’ ér
demét nem becsülhetem.— -— De a’ vasutak már divatoz
nak ’s tömérdek költségbe kerültek. Nem annyira gyors- 
utazási vágyból , mint inkább szánakozásbul a’ szegény 
részvényesek iránt, kik a’ vaspályát önköltségükön léte— 
giték , nemrég én is elhatározám , hogy magamat puska
golyó gyanánt a’ légen keresztül röpntetem. Nem akarom 
itt rajzolni azon veszélyt, mellyben ez utazás alatt fo
rogtam. Ila fiatal valék, úgy egy fiatal quäck er nő az ál
lomáshelyen töltött óranegyed alatt szívemet ragadta vol- 
na-el ; ha gyönge testalkatú valék, úgy a' gőzkiii lő' zú-

gasa az utón idegrángásokat okozott volna; ha éhezém, 
akkor a’ pogácsák és banbury-ser koránsem szolgált vol
na elégséges pótszerül egy ürű-cotelette és főtt burgo
nya helyett; ha i oszkedvü valék, úgy szemközt ülő szom
szédom kancsalgó szemei okvetlenül haragra lobbantat- 
tak volna. De igy az ifjúság és szerelem ellen biztosít
va valék 18 éves leányom által, ki oldalom mellett ült; 
az ideggyöngeség ellen természeti bátorságom által, melly 
csak istentől fél ; az éhség ellen egy hatalmas reggeli 
által; a’ rósz kedv ellen végre biztosítva valék azon 
gondolat által, — hogy bárha szomszédom kancsal sze
mekkel tekintett rám , ez testi fogyatkozástól ered , ’s 
így neki legparányibb szándéka sincs , engem megbán
tani. — Minden viszontagságim’ daczára is ép ’s egész
séges testtel érkczém-meg líirminghamban, hol vacso- 
ráltam, ’s a’ Ilattyufogadóban egy fölséges ágyban éde
sen töltém-el az éjszakát. (,,Adler“ után.)

Jl v a l la j i  fjyilleos r a b ló .
Múlt hónap végén, egy kisvárdai pór , kocsisa egy 

ottani izraelitának, ennek raegbiztából, rudvasakat szál
lít» Nagykállóba egy zsidó számára, kivel gazdája kés 
reske.lési viszonyban állott. Útközben egy gyalog fiatal 
emberrel, (kinek puska volt vállán) találkozott, kit sze
kerére fölültetett. Az együgyiiség rendesen bizodalmas 
és közlékeny: a’ becsületes de együgyü pór is, miután 
utitársától hallotta, hogy az orgonista, jelenleg szol
gálat nélkül, ki épen azért jár helységről helységre , hogy 
magát valahová beszerezhesse , egész nyíltsággal be
szélte el, hogy ő gazdijának igen meghitt cseléde , kire 
az lelkét is bízni merné’s hogy most is több száz forintot 
érő portékát visz , azért Káliéban a’ pénzt fölveendő ’s 
haza viendő. Káliéban dolgát végezvén a’ pór , haza ké
szült indulni, midőn az orgonista őt újra fölkeresvén, kérte, 
vinné ót magával vissza, mert a’ tájon hamarább reméli 
magának hivatalt találhatni. így együtt ismét elindultak , 
de a’ szegény kocsis nem sokára egy csárdában az orgo
nista által a’ részegségig leitatva, á’ hajtást utitársára 
bízta ’s maga a’ szekérben alunni dőlt. Csak ezt várta 
a’ gazember, ’s midőn már mély álomban látná, késsel 
csizmaszárát fölhasitván, a’ pénzt, mellynek ottlétét már 
előbb kifürkészte, kicsenvén, odább állott, ’s elsőben 
is egy közel helységben lakó , hasonlag orgonista, bátyját 
kérésé föl, kinél kevés étkezés ’s egy kétcsövű puská
nak megvásárolta után , Pócspetriig kocsit fogadott és si
etve útnak indult. Jó darabig nihatott mar, midőn nemelly 
arra menő tiszai szálasok (hajósok Ungmegyéből) fölkelt
vén , ílgyehnezteték, hogy lovai a’ bamba tekergőztek , 
’s hallván, merre menend, kérték, vinné el őket egy 
darabig. Még jóformán el sem indultak, midőn egy ha
jós kivágott csizmaszarara mutatván , kenleze : „Mi baja í“ 
Csak ekkor üllőitek föl újra elméjében az előzvények, 
az orgonista , a’ pénz , ivas es alvás , s végig gondol
ván hirtelen az egészet, ketsegbeesve kialía föl : „Jaj, 
végem van, oda a’ sok pénz!“ Ezzel, szekerét’s lovait 
a’ szálasok gondjára bízván , lóra pattan’s nyargal egye
nesen azon helység felé, mellyben az orgonistának mar 
érintett bátyját, együtli beszédjükből, lakni tudta, de 
rablója már akkor onnan eltávozván, sietett utana, s 
megpillantván a’ mezőn messziről kiáltott reá: „Megállj“, 
mire az kocsisát, egy zsidólegényt, még jobban sür
gette sietésre, azt mondván neki,  hogy pénze van s 
meg akarja fosz/aui. A’ pór azonban nem tágítván, csak
ugyan beérte a’ szaladókat , ’s jobbjában emelt bottal 
parancsolá , hogy álljanak meg , ’s a’ rabló pénzét adja 
\issza. Ez egy készen tartóit puskájával tüstnit ra Jött, 
’s jobb oldalát és kezét megsebesítvén meg jobban föl
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ingerelte, úgy hogy az lórul a’ felhérczre ugrott, on
nan a’ szekérbe hágandó, de amaz , kétcsövűjét ragad
va, ügylétté keresztül, hogy azonnal élet nélkül arcz- 
czal lefelé, a’ szekérbe hullott.Erre a’ gyilkos, a’ holt 
testet előbb levetvén , sebesen tovább hajtatott, paran
csolván a' legénynek, hogy őt egészen Pécsig vigye. 
Ez hiában ügyekezett valakinek hirt adni, hogy szeke
rén gyilkos van, 's igy elfogatását eszközleni; a’ rabló, 
ha valahol pihentek, mindig sarkában volt, ’s beszélni 
senkivel nem engedé. Végre Púcspelriben sükerült a’ 
kocsisnak , vederhozás ürügye alatt, a' korcsmába men
n i, hol a’ dolgot hirtelen elbeszélvén , a’kocsmáros azon
nal a’ helység bírójához , ezt pedig lionn nem találván, 
jegyzőjéhez siete, ki a’ kettős gonosztevőt, már menti
ben mega'üívan , utilevele eloadasara szolitafel, mi he— 
lyettez csak praeparandiai bizonyságlevelét mutatá elő. 
Ezzel a’ jegyző nem elégülvén meg, fegyverei ’s a’ 
még fi is vércsöppek miatt a’ szekéren kérdező, ’s miu
tán amazokat tőle elszedé , fölült mellé a’ szekérbe má
sodmagával, ’s Pócsra hajtatván , ott a’ megye esküidé
nek följelentő , ki a’ rablót tüstint elfogatván , a’szüksé
ges formaságok megtartásával őrizet alá veié, ’s az illető 
helyre rögtön’ Ítélő bíróság kiküldetéséért folyamodott. 
Ez jul. 29kén összegyűlvén , a’ vádlott és tanúk kihall
gatása, ’s minden körülmény figyelmes és szoros meg
vizsgálta ’s érett megfontolta után, kimondó a’ halálos Íté
letet. A’bűnös előbb mindent tagadott, pénzét, mint már 
bátyja előtt is, sorsjátékon nyertnek áJlilá ’s a’ t. később 
azonban megvallott. Születésére nézve vállaji Szatmár- 
ínegyébül, illető iskolai pályáját egészen bevégezte , 20 
éves, ’s neve Ekiinger. Az Ítélet jul. 31. szerdán, a’ 
póosi határon, a’ nagyváradi bakó által, több száz néző 
jelenlétében, kötélhaíál utján, hajtatott végre rajta.

IZlegsjtár.
Egy anhverpi kalmár Algierban megtelepedni szán

dékozván , egy pár postagalambot is vive magával, ott 
majd e’ hasznos fajt szaporítandó. „A7 Tajó-folyón Lis
sabon előtt a’ kosár, mdlyben a’ galambok ültek, lia- 
szonvehetlenné lön; mi lón a’galambokat más kosárba át
helyezni akarnák, ezek felszálltak ’s visszatértek Ant- 
werpbe. E’ hosszú utat szárazföldön tevék e vagy vizen, 
’s mint igazodhattak-e! illy idegen ’s egészen ismeretlen 
földtájakon, ez titok; az esemény azonban igaz, egy
szersmind bizonyságul szolgál, hogy a’galambokat leg
hosszabb utazásokra is használhatni. (Sp.)

Fabulában, az () Philippi romjai közelében 
fekvő kisded tengeri kikötőben, Macedóniában, 
1773ban a’ török rendőrség csekély fizetéses szol
gája halt meg legnyomorubb szegénység miatt. Négy 
éves gyermeke volt mindene ’s ezt is segély és nyo
mor között hagyó Látra e' nagyvilágban. A1 gyer
mek szerencséjére a’ helybeli aga, Tusszun, nagy
bátyja volt, ki igen becsületes ésjószivü vala. Kö- 
nyörbül magához vévé az elhagyatott árvát ’s az 
akkori felfogás szerint igen szabadclműleg nevelteté. 
Lovagolni s iudözni tanult; az irás- és olvasas-ta- 
milást szerencsének tulajdoníthatja. Ez elhagyatott 
árva nem más, mint a’ világhíres Mehetned Ali, 
az egyiptusi alkirály! —

A’ hires angol színész Macready visszalépett 
a’ coventgardeni szinházigazgatásról, mivel annak 
hérlőji többnemü akadályt gördítenek ebbe, mi

nemcsak munkásságára , hanem erszényére is ká
ros hatást gyakorla. Jul. 2 Tikén nagyszerű lakomát 
adtak e’ nagy művész tiszteletére Londonban , 
mellynél maga Sussex kir. hg vivé az elnökséget; 400 
teríték volt e’ lakorcán , ’s a’ karzat tömve pompás 
öltözetű deli hölgyekkel. A’ vendégek közt látha
tók voltak másokon kívül: Nugent L, volt főkor
mánybiztos a’ jóniai szigeteken , továbbá Shiel, 
Duller, Lytton Bulwer , Dickens , és számos más 
írói nevezetesség. Lakoma után áldomásokat üríte 
Sussex hg ’s rövid beszéddel üdvözlé az ünneplett 
művészt, mint helyreállítóját Shakspeare drámái
nak , ’s mint tudóst és gentlemant. „Nagy fárad
sággal , igy szólt a’ ns hg. végre sükerült Macrea- 
dynek a’ mindnyájunkra nézve anynyira drága és 
becses nemzeti színpadot ismét méltóságához illő 
fénybe helyezni, ’s ezért maradandó hálára köteles 
iránta Anglia. Reményiem azonban, miszerint ér
demei megismerése nem leend csupán puszta sza
vakkal kifejezve, hanem valódibb jelét adandják 
neki nagyra böcsülésöknek tisztelőji. Én részem
ről büszke örömmel leendek részese az illy tervnek.“ 
Végre roszalá a’hg azon módot, mellyel a’két nagy 
színházat bérbe adni szokás Londonban, miből olly 
káros egyedáruskodás származik , ’s e' roszalást 
utóbb Bulwer, a’ híres regényíró, még részleteseb
ben magyarázgatá. Macready íölállott ’s érzéke
nyülve köszöné az őt tisztelő áldomást. Fölkelte
kor kendőlobogtatással üdvözlé őt a’ némber hall
gatóság. Beszéde szerényül érinté azon javításokat, 
miket az angol színpadon eszközle, ’s többi közt 
következőleg nyilatkozók: „Én csak szolgálattevő 
papnak tekintem magamat Anglia legnagyobb drá
maírója oltáránál. Czélom volta’ nagy költőhez méltó 
alakban mutathatni be nemzetemnek Shakspeare 
elmeszülöttit. Az itt összegyűltek emlékezni fognak 
még , mikép adák elő ez előtt a’ boszorkányokat 
Macbethben, a’ római tanácsot Coriolánban , a’ve- 
lenczei tanácsot, Banquo lelkét, és a’ birnami járó 
erdőt; durva parodiázása volt ez a’ költő nagy gon
dolatjónak. En tisztogatni törekvém gyomfül az is
teni növényt. Óhajtom, hogy ha egészen nem is, 
de legalább valamennyire sükerült legyen ez ipar
kodásom. (Hangos tetszés.) Különösen buzgón mun
kálkodóm azon, hogy a‘ költészetet ne nyomja el 
többé diszilvény ’s más fiiggelekes pompa, ’s ez 
okbul kivetköztetém Leart és Coriolant minden nyo
masztó poiupa-darabbul , ’s már most azon egysze
rűségben látja Anglia e’ drámákat, melly főbélyege 
volt koruknak. (Tetszés.) Az utolsó játékszíni idő
szak olly sükerrel jutalmazó fáradozásimat, minő
re két évtized óta nem emlékezhetni, ’s e’ süker 
világosan tanúsítja: miszerint Anglia olly helyes 
műérzéssel bir, hogy e’ tekintetben is bátran so- 
rompba állhat a’ világ bármelly nemzetével.“

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Trattucr-Ekárolyi úri utcza 612»
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s z ó  t i  J f l is e in ts s m r ó l .
Gr. Széchenyi István, köz tiszteletben álló hazánkfia, 

sok dolgot monda mar nekünk magyaroknak , mellyek ke
serűen hangzottak , ’s mivel bennük sok igazság találta
tott, nem is tetszettek, sót eleinte ingerültséget okoztak; 
de hala nemzetünk’ lelkületének ! hazafi törekvései még 
sem pusztába kiáltott szók valónak , mert több ezekből a’ 
nemzet’ keblében megí'oganszván, szépen tenyészik. Leg
közelebb a’ nemesi jószágok’ végnélküli eldarabol tatását 
eg'y Minimum’ megállapításával óhajtván megakadályoz— 
tatai, eziránt indítványt (ón Pest vgye’ közönségénél, és 
szándékát nyilványosan a’ Társalkodóban is kifejté, de 
az eddigiekből Ítélvén, ug'y veszem észre, hogy á’ ns gróf 
érzékenyebb helyen még soha. sem tapogatódzott, mert 
■csak eddig is az ország’ minden részeiből, majd minden 
magyar hírlapban többen eraellék-fel szavaikat, min, 
közbevetve legyen mondva, nagyon örvendek, a’ Mini
mumot megtámadták, kemény ítélet alá vették , sót néhá
nyon more patrio kigunyolták *) ; ’s csupán kettő akadt, 
kik a’ Minimum’ jótékonyságát elismerék ugyan , de egy
szersmind a’ Maximumot sürgetők. Én sem a’ Minimum’ 
ellenségeivel, sem a’ Maximum’ pártolóival egyet nem 
érthetvén , ellenben a’ nyilványosságot mindenben óhajt
ván : bátorkodom szinte e’ tárgyban csekély véleménye
met kimondani, ’s röviden kijelenteni: hogy gr. Széche
nyinek minimurai indítványát teljes mértékben pártolom, 
’s meg vagyok győződve, hogy mély politikai combina- 
(ióval párosult ember- és ország-ismereten alapuló javas
latának elfogadtatása honunkra mind politikai, mind er
kölcsi, mind statusgazdasági tekintetben a’ legüdvösb 
következéseket szülné. E’ szavaim természetesen más
kép hangzanak , mint az idézett két prófétáé; de én meg
győződésemet követve, gúnyoktól nem szoktam félni, ’s 
a’ „népérdekek“ Írója előtt olly rémitő közvéleménynek 
is bátran szemébe nézek ; mert az úgynevezett közvé
leményt igen furcsa lénynek ismérem, p. o. ennek egé
sz n más természete, értéke, jelentése van a’ (örüknem- 
zetnél, mint az angolnál, ’s ismét más a’ magyarnál; 
azt is tudom, hogy nagyon csalóka; mit ma mond, hol
nap visszavonja, ’s egy jámbor férjíit néhány száz év
vel ezelőtt bolondnak kiálta—ki azért , mert a’ földről olly 
valamit hitt , mit ha ma nem hinne , szinte a’ közvéle
mény tartaná bolondnak; de az tudva van előttem , hogy 
igen nagy kisérő sereggel— nevezetesen ezer meg ezer 
ál-közvélemény nyel — szokott sétálgatni, ’s így az igazit 
az alakosoktól felfegy verkezeít szem nélkül nehezen ve- 
hélni-ki. Hisz mirídenik maga saját véleményét tartja 
közvéleménynek , némellyek pedig minden megválasztás 
nélkül a’ többség’szavát keresztelik annak,  mi ismét ne
vetséges , mert vájjon ha a’ tisztes szahó-ezéh remek
műve''megítélésére a’ szomszéd kovácsot’s kerékgyártót, 
majd a’ harangozót ’s a’ város’ dobosát is meghíná, le- 
hetne-e itt a’ többség’ szavát közvéleménynek tekinteni? 
’s ha nem lehet, ’s ha csak a’ dologhoz tökéletesen ér- 
tok’ többsége képezheti józanul a’ közvéleményt, világos,

*j A’ ji. „Századunk“ atig; számaitjau a’ .,tiépcrd«kck“ Írója, a’ 
Minimumot bonunk boldogsága’ felforgatójának gondolja , 
’s az érdemes grófnak libául tulajdonítja, hogy a’ köz- 
véleménynyel szembeszállni merészelt. Az „Ismertetőben“ 
pedig bizonyos —y —úr erősen hiszi, bogy a’ Minimum’ 
pártolóinak az oligarchák oszlopot cmeleadnek , de bezzeg 
a’ nép , hamvaikra is átkot szór 11

hogy a kozvelemenyre csak nagy megfontolással kell hi
vatkozni ; mert különben vagy a’ magunk vagy a’ mások’ 
mystiíikalasi gyanúja alul bajosan buvunk-ki. Ennyit a’ 
közvéleménynyel fenyegetőzőknek ; már most a’ dologra.

Mielőtt a’ Minimum’ hasznairól Ítéletemet határzot- 
tan kimondhatnám, némelly egyraásbul folyó kérdésekra 
szükséges felelnem , t. i. 1) Igaz-e : hogy a’ földbirto
kok’ határtalan eldaraboltatása szükségképen szegénysé
get szül? 2) Igaz-e : hogy a’ szegénység politikai rósz, 
mellybői erkölcsi rósz ’s elaljasodás is könnyen válha- 
íik? 3) Kell e a’ statusnak ezen bajon segíteni, ’s kü
lönösen Magyarországban szükséges-e ? -I) A’ betegség 
orvoslására alkalmas eszköz-e a’ Minimum’ megállapítá
sa? őj Ellenkezik-é ez a’ statusgazdasági elvekkel, ’s 
az ország’ jóllétével, vagy inkább annak Ieghatalmasb 
előmozdítója ?. — Az első pontra nézve, úgy tartom, kevés 
józan ellenvetést találok, mert ha 50 holdat (iz felé sza
kítunk, hogy az öt holdas c e t e r i s  p a r i b u s  mindig 
szegényebb lesz mint az 50 holdas, ez olly igaz, mint 
hogy 1 forint kevesebb pénz 10 forintnál. Ezen igazsá
got ugyan némelly urak azzal akarják megczáfolni, hogy: 
sokszor az öt holdas többet termeszt az ötven holdas
nál , ’s hogy a’ kis birtokra szorított földműves mi n d i g  
szorgahnasb. Az elsőt néhány kevés esetben megenge
dem , de ez ellenem semmit sem bizonyít; a’ másodikat 
engedelemmel mondva, kereken tagadom. Fentebb mon
dám , hogy c e t e r i s  p a r i b u s ,  ’s uraim J erre jól fi- 
gyelmezzünk, az üt holdas többet bizonyosan csak azért 
termeszthetett, mert földjére több jelenlegi munkát ’s 
több tőkét, vagy tudományos terminussal: több meggaz
dálkodott régi munkamennyiséget fordított, mint az ütvén 
holdas; de mind ebből csak az következik, hogy ha az 
ötven holdas is aránylag annyi munkát és tőkét haszná- 
land, megint lüszerle gazdagabb lesz az üt holdasnál 
’s ez utolsó eset természetesen gyakrabban megeshetik 
mint az első, mert a’ halhatatlan Smitbtől a’ statusgaz
dasági tan’ alapítójától kezdve a’legujabbik statusgazda
sági íróig mindenik elismeri azt, hogy valamelly iparág 
mindig gyümölcsözőbb, ha a’ jelenlegi munka egyszer
smind tőkével ’s intelligentiával segittetik; pedig e’ 
kettőt csakugyan természetest) keresni az ötven holdas
nál , mint az ötösnél , valamint természetes^ az , hogy 
nyáron meleg napok járjanak, ámbár néha eleg hűvöse
ket lehet tapasztalnunk. Hogy pedig valaki annyival szor- 
galmasb , mennyivel kevesebb birtokra szorittatik: ez mind 
a’ valósággal, mind a’ tapasztalással merően ellenkezik. 
Mert mentül kevesebb marad meg valakinek az elet első 
szükségei’ fedezésén felül , annyival kevesebb abban a 
valamit meggazdálkodasi inger, pedig csak ez valódi kút
feje a’ tartós szorgalomnak , nem az égető szükség ; mi
vel ennek enyhülésével a’ szorgalom is lankad, mit ha
zámfiái bő esztendőkben nagyon érezheíoleg tapasztal
hatnak. Mac-Culloch (Grundsätze der politischen Oeko- 
nornie , német ford. Wehertől 1831.) egy helyen (81d. 
lapon) ezt mondja: „Mielőtt valaki valamit meggazdal- 
kodhatnék, neki élnie kell, ’s ha első életszükségeni fö
lül csak kevés marad fen , sokkal hajlandóbb ezt is meg
emészteni , mint félreíeuni azon reményből, hogy jöven
dőben , melly rá nézve igen sokára ’s lassan jón elő,
állapotját kevés takarék-tőkéjével jobb karba helyezne j. 
Ellenben, ha a’ tiszta nyereség tetemesb, a’ meggaz- 
dálkodási inger aránylag mindig fog növekedni, mer
.szorgalma’ gyümölcsét, melly által kenyelmesb sorsrajut-
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hat, hamarébb és biztosan reményli. Látnivaló tehát, hogy 
a’ parányi birtok inkább ellene van a’ szorgalomnak, mint 
mellette, ’s itt is , mint mindenütt, a’ két tulság egymást 
öleli, ’s eredvényei egyenlők; ’s ha a’ kis birtok, melly 
tulajdonképen szólva szegénység, fő fő emeltyűje lenne 
a z  iparnak, úgy honunkban a’ 8ad -  telkesek , ’s az 1— 2 
vékás földdel biró nemesek és zsellérek , kik a’ nagyobb 
birtokuaknál arányon túl száinosbak, eddig pusztáinkat 
a ’ legszebb édenné varázsolták volna. — A ’ második 
pont , hogy t. i. a’ szegénység politikai rósz , ’s belőle 
erkölcsi rósz ’s elaljasodás következhetik , szinte csalha
tatlan igaz. Az erkölcstelenségnek ’s elaljasodásnak töb
bek közt három leggyakoribb kútfeje van, t. i. a’ szük
ség , a’ korhelység , a’ rósz vagy semmi nevelés. Hogy 
a’ szükség annál gyakran állhat-be , ki csupán minden
napi kenyerét nagy munkával szerezheti-meg , ezt mu
togatni nem szükséges ; hogy a’ korhelységnek a’ sze
génység nagy indító-oka, fentebb megmutattuk ; ’s hogy 
a’ rósz vagy semmi nevelés a’ szegénységnek természe
tes következése, szinte tagadhatlan, mert a’ szegény 
ember gyermekének munkáját is maga háznépe’ fentar- 
tására használni, vagy legalább gyermekét saját kenyere’ 
megszerzésére utasítani kénytelen; ’s igy ha legjobb 
iskoláink volnának is , azoknak épen a’ szegény Önere
jéből legkevesebb hasznát vehetné , ’s e’ szerint fölötte 
hibáznak azok, kik a’meglevő szegénységet csupán kü
lönböző bölcs tanítási tervekkel akarják aljasodásukból 
kiemelni, a-’ nélkül, hogy egyszersmind anyagi álla— 
potjok’javitásárul is gondolkodnának; de hogy erre a’ 
birtok’ végetlen eldaraboltatása nem eszköz , alább még 
bővebben látandjuk. A’ szegénység, ’s ennek követke
zései ellen a’ privilégium nem véd , ’s igy a’ kutyabőr 
sem használ, ámbár Édes Albert ur a’ nemesekre nézve 
mintegy kivételt látszik hinni, mert a’ nemesség" elsze- 
g'ényülését elismeri ugyan, de következéseit tagadja , 
azt állitván: hogy szegény nemesink nem aljasodtak-el. 
Adná Isten! hogy én csalatkoznám; de minden esetre épen 
Édes urlól nagyon meglepő volt ez állítás , mert épen 
Borsodban , ’s a’ tőszomszéd Szabolcsban egész nemes 
helységek vannak , mellyek igen becsületes hírekről or
szágszerte ismeretesek , és szinte példabeszédben forog
nak. Kár volt a’ rablajstromba is nem pillantani ! — A’ 
polgárok’ elszegényülését mindenképen akadályoztatni, 
fő kötelessége minden statusnak ; Magyarországban pedig 
a’ nemesekre nézve kétszeresen szükséges. Tudjuk, hogy 
nálunk a’ nemesek korona’ tagjai levéli, mind a’ közigaz
gatásban , mind a’ törvén} hozásban részt vesznek , ’s 
közterhet nem viselvén , e’ helyett a’ hazát saját költsé
geiken tartoznak védeni. De kérdem : mind ezen szép 
’s fölötte fontos hivatásunknak és kötelességünknek ho
gyan felelhetünk-meg, hajószágink’ irgalmatlan szétdi- 
riboltatása által mindnyájan végpusztulásra jutunk ? Hisz 
közhivatalokat viselni, országgyűlési követeket választa
ni, azoknak utasítást adni, 10 millió ember’ sorsáról ta
nácskozni, ’s oily törvényeket hozni, mellyek az ország’ 
minden rendű lakosinak javával, ’s az egész civilizált vi
lág’ viszonyival összehangzók legyenek — nem tréfa- 
sag; erre meg nem romlott szivén ’s jóakaraton kivül, még 
müveit, elnemfogult elme, tudományosság, ’s önállás 
is kívántatik. Márpedig öt hold föld’jövedelméből hogyan 
taniítassuk-ki gyermekeinket ? honnan szerezzünk köny
veket magunk’ művelésére, hogy minden constitutionalis 
ország" törvényes képviselőinek árnyékivá ne váljunk ? 
Hogyan tartsuk meg önállásunkat, mikor utoljára meg bé
resnek lenni is hasznosnak tartamijuk? Hogyan teljesítsük 
törvényes köíelességinket; hogyan védjük hazánkat saját 
költséginken ? Hisz ha ebben a’ vagyonosb nemesek’ sub-

sidiumára kell szorulnunk, mi különbség lesz köztünk 
és a’ parasztok közt? ezek is szintúgy tartoznak kato
náskodni, még pedig min iig , de csak többi polgártársaik’ 
költségein. — Ezek után mármost a’ 4ik pont alatti kér
désre nyugodt lélekkel azt felelem: ,,hogy a’ betegség’ 
„orvoslására a’ Minimum igen is alkalmatos , sőt honunk’ 
„körülményeiben legczélszerűbb, practice leglétesílhe- 
„tőbb eszköz.“ Mert csak egy Minimum’ megállapí
tása által érhetjük el azon czélt, hogy egy számos, kö- 
zép-birtoku , vagyonos és müveit nemesség képeztessék, 
melly minden kötelességinek teljesen megfelelhessen, 
’s melly már eddig elszegéiiyült nemes társinak is min
denben vezetője , tanácsadója , barátja lehessen. De van 
még a’ Minimumnak egy fölötte hasznos, nemzetünk’ élet
erébe mélyen vágó, oldala , melly által nemcsak a’ már 
elszegényült nemesek’ anyagi jóllétét lehetne közbevelő- 
leg eszközleni, hanem az egész nemzet’ virágzása és há
tai,na is megalapittalhatnék ; ’s miből álljon ez oldala, az 
itt következő ellenvetésekből mindjárt kiviláglik.Azt mond
ják t. i. a’Minimum’ellenségei: mit az a’Minimum, mi
nek illy haszontalan beszéd , nem Minimum kell nekünk, 
hanem népnevelés , azután industria, kereskedés, majd 
lesz akkor pénze a’ szegény nemesnek is; minek hát 
ezen haszontalan Minimum , hisz ez csak nemeseinket 
fosztaná meg földjeiktől, ’s ezzel földönfutókká tenné. 
No már szerencsésen a’ dolog’ velején járunk, itt fek
szik az ok, miért szúr az darázsfészekbe, ki a’ Mini
mumot pártolja. Én ez ellenvetésekre azt felelem , hogy: 
ez mind igen szép, igen szivreható szó , ’s a’ ki tovább 
ezekről nem gondolkodott, annak igen megnyugtatók; de 
részemről bennük ugyan meg nem nyugszom. Fentebb 
megmutattam, hogy a’ birtokok’ határtalan eldiriboltatása 
végre csakugyan olly szegény birtokra szorítja a’ ne
mességet, hpgy ez még falusi oskoláinkat sem használ
hatja illendően; igen, de arra, hogy a’nemesség köte
lességének teljes mértékben megfelelhessen, még a" fa
lusi oskolákbani kiképeztetés épen nem elég, legyenek 
bár azok a’ legjobbak is; a’ nemes és paraszt közt pol
gári jogokra nézve nagy ám a’ különbség, nem kellen
nek a’ Ilon’ ’s Europa’ politikai viszonyairól fejét törni, 
nem foly ez a’ törvényhozásba , ’st.b.; de az ismét igaz , 
hogy minden faluban akadémiát , collegiumot csak nem 
állíthatunk! az öt hold föld’jövedelméből pedig mikép küld
jük gyermekinket messze iskolákba ? Világos tehát, hogy 
a’ vagyoni állapoton kell segíteni. Úgy van , mondják a’ 
Minimum’ellenségei, imlustria kell, meg kereskedés. Jól 
van; de ki az oka,  hogy nincs? Felelet: mi ma g u n k .  
Erre, tudó n, né nellyek talán szánakodva mosolyganak is, 
a’ harminczad jutván eszükbe. De szabad legyen nekem 
is a’ nagy Smith’ néhány szavait idéznem, igen szép 
dolgok foglaltatnak ebben, ’s ránk tökéletesen alkalmaz
hatók. Azt mondja t. i. egy helyen a’ kereskedési ter
mékek’ reális és nominális értékéről beszélvén: „Sokszor 
megtörténik, úgymond, hogy a’ piacz termékekkel an
nyira megtelik, hogy ezek termesztési költségiken vagy 
is reális értékűken alul esnek; de ezen tünemény vagy 
csupán történetes és elmúló, vagy ha tartós, akkor ma
gok a’ termesztők okai, mert folyvást olly termékeket

Mennyi legyen a’ Minimum , az meg eldöntve n ncs; eu 
minden esetre hajlandóbb lennék 50 holdnál még többre 
szavazni, mert is;v a’ őzéit biztosabban elérhetőnek ve
lem. A" mérték egyébiránt csak az lenne , hogy annv i !ia- 
tdi'oztassck, mennyiből egy család tisztesen élhessen s 
neveltethesse gyermekeit. A’ nagy Minimumot sem sze
retném, mert a nagy számú közép-birtoku nemességben 
legtöbb biztosítást látok.
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hordanak piaczra, mellyeket a’ vevők nem keresnek , a’ 
helyett hogy a’ vevők által keresett portékák’készítésére 
fordítanák munkájokat és tőkéjüket.“ E ’ leczke tökéle
tesen nekünk szól magyaroknak. Ml szünetlen panaszko
dunk , hogy búzánkat, marhánkat, borunkat nem adhat
juk-el , a’ nagy harminczad miatt ki nem vihetjük. Úgy 
de már a’ nagy harminczad is világos jele annak , hogy 
terinekink , mind , a külföldön nem kellenek , hanem meg— 
elégesznek annyival, mennyit a’ nagy harminczad mel
lett kivihetünk. Kényszeríteni senkit sem lehel arra, hogy 
azt vegye , mi neki nem kell. ’S még is mi mit cselek
szünk ? Látjuk^, hogy a’ gyapjú mindenütt keresett por
téka ; a’ posztó, kalap, selyem még itthon is nagy nye
reséggel elkel; mi még is ezekkel mitsem gondolunk, 
hanem folyvást búzát, bort termesztünk , a’helyett, hogy 
földmivelesi tőkénk ’s munkánk’ egy részét posztó—, ka
lap-, selyemgyártásra forditanók, miben minket a’ világon 
egy harminczad sem gátolhatna ; nem is említvén az t , 
hogy utakról, vaspályákról, kereskedési, öszmüvészeti, 
gazdasági oskolákról csak beszélgetünk , valamit végez- 
getiink is, de végrehajtani igen keveset tudunk, vagy 
akarunk. Hatra van még egy nagy és keserű ellenvetés, 
t. i. hogy a’ Minimum által sok nemes földeitől törvé
nyesen megfosztatnék ’s földönfutóvá lenne. Erre nekem 
i-S'egy keserű válaszom van: t. i. épen az illy elhara
pózott közvéleményt, a’ mi legszorosb értelemben vett 
földhöz ragaszkodásunkat, glebae adstrictusságunkat tar
tottam ’s tartom mindig' nemzetünk’ elszegényülése , el- 
aljasodasa’ leggyökeresb ’s legfőbb okának , mellyen ha 
hamar nem segítünk, bennünket a’ mai civilizált világ
ban , melly a’ műveltség ’s haladásban senkire nem vá
rakozik , végpusztulás vagy örök elmaradás fenyeget. 
Jól tudom azon boldog időket, midőn a’ régi classicus 
görögök és romaiak csak a’földmivelést mag'asztalgatták, 
minek én is nagy barátja vagyok, a’ mesterségeket ’s 
kereskedést ellenben megvetették , azok’ űzőit amúgy 
Csabay-képen földönfutóknak tartották; olvastam Ciceró
nak ezen szavait: ,,Opificesque omnes in sordida arte 
versantur, nec enim quidquam ingenuum potest habere 
olFicina. Mercatura autem , si tenuis est, sordida putanda 
e s t; sin autem magna et copiosa, múlta undique appor- 
tans , multisque sine vanifate impcrtiens, non est admo- 
dum vituperanda“ , (De OIL L .I c*.42) de ezen idők ma már 
elmúltak , ma a’ kereskedésről illy eszméje legközelebb 
egy török basának lehet, ’s Cicero maga idejében bi
zonyosan nagy ember volt, de jelenleg illy eszmékkel 
nehezen lenne angol premier-minister. A’ statusgazda
sági tudomány két igen szép , igen felséges elvet vivott- 
ki. Első az, hogy meg van mutatva, miképen a’ nemzet’ 
gazdagsága nem pénzben, nem földben áll , hanem egyedül 
munkában és tőkében, melly ismét nem egyéb mint előb
bi meggazdálkodott munkamennyiség, feküdjék az föld
ben vagy mozgonyban , ’st.b.; kifejteték: miképen a’ pénz, 
földtermék, (a’ föld magában holt anyag, melly munka 
nélkül vagy keveset, vagy semmit sem ér) ’s minden gaz
dagság csak a’ munka’ következménye, melly nélkül sem
mi sem lesz , ’s Spanyolország , mind a’ mellett hogy tö
mérdek aranyat, ezüstöt kapott Amerikából, ’s a’ mel
lett hogy roppant terjedelmű termékeny földjei vannak, 
még is munkában szűkölködvén , szegény ; világossá téte
tek , hogy a’ földész, mesterember ’s kereskedő mindenik 
puszta anyagon dolgozik, a’ kelméket forma és helyvál
toztatás által az emberi nem’ használatára elkészítvén , ’s 
igy mindenik egyformán termesztő fprodueens) minde
nik egyformán hasznos , ’s köztük áltáljában semmi el
sőség. Még a’ múlt század’ közepén nem minden politi
kus gondolkodék igy. Quesnay, XY\ Lajos franczia ki

rály’ orvosa a’ physiokraták *) iskolájának alapitója, még 
egyedül a földművest tartotta producensnek, ’s a’mes
terembert , kereskedőt becsülte ugyan, de csupán con- 
sumenseknek velte; de a’ nagy Smith megmutatá ho^y 
mindenik egyformán producens , mert azon kendernek 
mellyet a’ földműves termesztett, épen semmi haszná 
nem volna , ha ezt a’ kézműves tökéletes használatra nem 
dolgozná fel , ’s kőszénnel szobámat épen úgy nem me
legíthetném, ha a’ kereskedő nem hozná el, mintha a’ 
bányász soha ki nem ásta volna. Azonban Smith sem fo
ga fel egészen a’ dolgot, még ő is hajlott volt a’ föld
művesnek némi elsőséget tulajdonítani, azt állitván, hogy 
csak a’ földművest segíti munkájában a’ természet; de 
ellene világosan megmutatták, hogy ez nem ál l , ’s a’ 
kézművest, kereskedőt szintúgy segíti a’ természet, mint 
a’ földművest, mert a’ viz, tűz, szél, gőz mik egye
bek, mint természeti erők; sőt a’ gyárost a’ természet 
még jobban segíti, mivel a’ föld’ termékenységét tetszés 
szerint nem emelhetni bizonyos fokon túl, de a’ gőz , 
viz , ’s a’ t. elláthatatlan kiterjedésben használható, ’s 
épen nem lehetetlen olly gőzöseket állítani, mellyekkel 
millió ’s millió ember’ munkáját is megkímélhetni, mert 
illy vállalatokra csak pénz szükséges. ’S vájjon micso
da elsőséggel kérkedhetnek a’ földművesek akkor, ha 
a’ gőzekék divatba jőnek ?

*) Qucsnay-t sok jeles ember követte Francziaországban, p. o.
JHirabeau, Turgot, Dupont de Nemours, Mercier de la
Riviere , ’st.b.

(J égé következik.)

Elegytár.
(A’ s z á mo l ó  - c s u d a . )  Mangiameli Vida, sici- 

liai ifjú, kinek rendkívüli számoló-tehetségéről két év óta 
az angol ’s franczia újságok annyi csudálatost billenek, 
Perpigueuxben (Francziaországban) mull hónap’ 8kán a’ 
collegium’ teremében talentumának uj próbajeleit adá. 
A’ megyeispán ’s többen , kik a’ mathematikai tanulmá
nyokban jártasok, valónak e’ próbavizsgálaton jelen. Mind
nyájan álmélkodtak ama’ gyorsaság ’s biztosságon, mel- 
lyei a’ fiatal siciliai a’ legnehezebb ’s bonyolodottabb fel
adást csupán fejéből, azaz a’nélkül hogy irótolhoz nyúl
jon , megfejtette. A’ feladott kérdések’ egyike ez volt: 
Hány másodpercz folyt-le a’ világ’ teremtetése óta? — 
Egy másik kérdés pedig ez:300,000 franc adatik valamelly 
intézetnek -4 percentre , úgyhogy a’ kamat is kamatozzék; 
évenkint 800 franc fizettetik-vissza, milly nagy a’ kö
vetelendő adósság 50 év múlva ? — ’s a’ t. Mangiameli 
minden kérdésre legnagyobb pontossággal felelt. Az ifjú 
csak most lépett 14dik esztendejébe. Camparato ur , tu
dós tanítója, mondá, hogy az ifjú még 3 év előtt sem 
olvasni sem Írni nem tudott. Mint szegény porember’gyer
meke nyájak mellett pásztorkodott Syracus’ közelében. 
Szerencsecsillaga őt megismérteté Camparato úrral , ki 
benne fölfedezvén ritka számolótalentomát, ,ot magahoz 
vette’s folyvást kiképezésével foglalkozott. Ok együttu- 
tazták-be Olasz-, Franczia-’s Angolországot. ̂ Most Por
tugáliába készülnek, később Német-, Orosz es Svédor
szág’ tudós intézeteit is meglátogatjuk ’s azután ismét 
Parisba szándékoznak visszatérni. Utazásikat bevegez- 
vén Mangiameli az általa feltalált számolási módszert 
közleni fogja , melly ,Camparato’ bizonyítása szerint, igen
egyszerű ’s világos. (P- Z.)
° ( "Föl da l a t t i  e r dő . )  Angliában, South-Stockton

mellen, nemrég egy Wldnlfti roppant enn e 
melly majd csupa órias-nagysagu Jo *>e> • : %
néha rés/.enkint kibuknak a‘ fühl a u l m ' _  »
a' lágy és porliaayu földkérgei elsodorja ». mossa, a
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a’ lakosok ekkor az illy fákat tökéletesen kiemelik ’s 
asztalosoknak adják-el, kik azokbul finom munkákat ké
szítenek. Azon erdő legalább is száz angol négyszeg- 
mérföldnyi tért boríthatott, ’s a’ fák, néhány íábnyira 
gyökereiktől eltörve majd mind ugyanazon irányban fek
szenek. Midőn föld alul a’ paraszt illy fát kiemel, az 
egészen korhadtnak látszik , de mihelyt szabad levegőre 
jutott, csonttá keményszik, úgy hogy közönséges vas 
szerszámoknak nem enged ; mindazáltal könnyen hasad 
’s oily simán ’s egyenesen , mintha fürészszel metszetnék 
keresztül. E’ fák’ nagyságáról képzelmürk lehet, ha 
mondjuk, hogy némellyek kiásatván , 1110 köblábnyi ma
gasoknak találtattak. Az erdő’ elsüllyedtéről még a’ leg
régibb történet sem emlékezik; azonban igen neve
zetes a z , hogy benne az emberi munkás kekeknek két
ségtelen nyomai mutatkoznak. (W. Z.)

O r o s z  m fi v é s z e  k’ u t a z  á s a a’ W o 1 g a v i- 
z c íi.) A’ bécsi „Adler“ (187d. sz.) egy f. évi július
ban költ pétervári levélnek következő tartalmú kivonatát 
közli: „C s e r n e z o  \v testvérek , mindketten tájfestők 
’s az itteni müvészeti-akademiának tagjai csak néhány 
hét előtt tértek Oroszországon által tett művészi utazá
sukból ide ismét vissza. Ezen utazás nemcsak egészen 
új a’ maga nemében , de egyszersmind a’ vállalkozókra 
nézve igen sikergazdag volt. Egyik tehetős miicenásunk- 
tól illy költséges utazásra megkivántató pénzzel ellát
tatva , a’ két művész mult-évi április hónapban innét meg
indult Rybinskbe , a’ jaroslawi kormánykerület’ egyik kis 
városába. Itt egy sajátszerű hajót építtettek , azt egészen 
önszükségeikhez képest készítteték-el, és pedig egy 
ház’ alakjában, ellátván azt ablakokkal, tűzhellyel, 
rajz-asztalokkal, házi és művészi-eszközökkel; a’ ha
jóhoz bérlettek egy kormányost ’s több evező- legényt; 
ellátták a’ hajót vitorlával ’s evezőlapátokkal, ’s imígy 
tavaly jun. okén a’ Wolga’ folyón, mindig vizmentiben 
haladva , utjokat megkezdők. A’ Wolgának, európai 
Oroszország’, ezen főfolyamának, mellytől a’ belhajó- 
zás ’s honi ipar legélénkebb életet nyer, több mint 3000 
wersínyire terjedez ó partjai, a’ szép festői vidékek
ben igen gazdagok ’s azok már régen vártak ügyes fes
tői ecsetre. Csernezow testvérek , kik mindketten az ezen 
most általok beutazott Wolga-partvidéken születtek, el
sők fejték-meg e’ nehéz feladást, csak, hogy a’ mint 
látszik, igen részletesen. Gyűjteményük rendkívül gaz
dag, ’s magában foglalja ábrázolatit mindazon városnak 
és tájzatnak, mellyek a’ többször érintett folyamnak mind
két partján feküsznek; továbbá a’ gyűjteményhez tarto
zik 500 előrajz , régiség és öltözet-rajzok, ’s mintegy 
80 vázlat olajfestvényben; A’ helyszilién talált pénzek’ 
kövülések, kagylók ’s egyéb nevezetes természeti tár
gyak’ gyűjteményét már előre megkü’dék As(rakanból.u

(A’ n e m e s m ü-é s k a t o n  a I) a r á t.) Következő 
anekdoton kering most a’ párisi salon-okban: X * fös- 
tész három főst vényt kühle a’ műkiállító intézetbe, két 
nagyobb ’s egy kisebb tájképet , ez utóbbi azon f.duf, 
mellyben a’ föstész született, ábrázolja. A’két első csak
hamar vevőkre talált , de a1* harmadik, me Ily a’művész
re nézve is némi értékkel bírt, figyelem nélkül maradt. 
Néhány hét előtt a’ fiatal művész levelet kapott egy lo
vaskatona altul. A- levélben felszólíitaték , hogymégazon 
cap’ délelőtti óráiban jelennék-meg X * marsainál. A’ 
művész úgy cselekszik. X * marsai őt igen nyájasan fo
gadja, leülnek , ’s közöttük következő párbeszéd kelet
kezik. M a r s a i :  Üli X * föstész? — N i« en .__
M a r s a i :  Ön’ föstvényei a’ műkiállitásoii engem Igen 
érdeklének. — X * : Ön igen kegyes. — M a r s a i :  Van 
szándéka azokat eladni? — X *: A’ kél nagyobb már el

van adva; a’ harmadik— — M a r s a i :  Epen ez az , 
mellyet óhajtók. Ez P * nevű kis falut ábrázolja , nemde? 
— N # : Én ott születtem , Marsai ur. — M a r s a i :  Éu 
is; mit kíván Ön e’ föstvényért ? — N # : Nem vala szán
dékom eladni; azonban mivel Önnek tetszését bírja, re
ményiem, 500 franc . . . . M a r s a i :  Ez kevés; én 
adok Önnek 1000 francok Hanem még egy kérdést. Nincs 
senki Ön’ családjában , ki katona-szolgálatot viselt? — 
N * : 0 igen ; az én atyám. Ö 1795ben őrmester volt a’ raj
nai hadseregnél, megsebesült, ’s azóta a’ faluban ól.— 
M a r s a i :  Én ugyanazon hadseregnél szolgáltamé 1795- 
ben szinte őrmester valék. Ön’ atyja még emlékezni fog 
reám. .Most pedig engedje meg nekem Ön, hogy egy üreg 
bajtársomért némi jót tegyek. — — A’ marsai ezt mond
ván , asztalához ült, ’s egy utasitványt ira pénzváltójá
hoz. Ezt általadá a’ művésznek, egyszersmind nyájasan 
felszólítn, hogy őt minél gyakrabban Jáíogassa-meg. A' 
föstész a’ hágcsón olvasá az utasitványt; ez GOOOfranc- 
rul szólott.

( T a l á l t  p é n z e k . )  Garamszeg mellett egy ezu- 
korrépatermesztésre határozott rét ásalván fel , véletlenül 
egy cserép-edényre akadtak , mellyben a’ 15 ’s lOdik 
századbul több magyar és lengyel ezüst és rézpénz va
la. XémeJlyeket a’ rozsda már igen megrongált. Legtöbb 
a’ talált ezüstpénzek közül a’ dicső co r vi l i i  korszak
ból ered,  mellynek legragyogóbb csillaga M á t y á s ,  
e’ tájakon Ó-Zólyomvára ’s vadásztérei miatt örömest és 
huzamosb ideig mulatott, néhány érdemteljes férfit meg
nemesített , ’s a’ körülfekvő urodalmakat Beatrix király
nénak özvegyi-székül rendelte. Csekélyebb volt a’ len
gyel pénzek’ száma ’s azok’ I. és Ildik Zsigmond kirá
lyok’ mellképeit mutaták ; mindazáltal a’ felirat e’ lengyel 
pénzeken a’ rozsda miatt úgyszólván olvashatlanná lón. 
(T—blatt.)

(U j z á r d a )  Öt fiatal franczia katona a’ huzamos 
őrségi életben annyira megizlé a’ munkátlanságot ’s hi
valkodást , hogy szolgálatidejök’ lefolytával valósítani tö
rekvőnek azon tervet, mellyet közülök egyik kidolgo
zott. Elsőbb is bizonyos ujnemü szerzetesruha által a- 
karának magoknak meglepő tekintetet szerezni, ennélfog- 
vást egy bokáig érő köntöst vettek-föl fejér posztóbul, 
’s reá egy égszínkék bő palástot öltének,fejőket pedig szé
les karimáju spanyolkalappal takarák. Marseilleban egy 
csinos kerttel ellátott házat bérlettek-ki ’s itt igenigew 
kényelmes életet kezdőnek élni. Az elöljáró mindennap, 
nagy zsákkal vállán, a’ városban szerte vándorolt; neki 
e’ zsákot az árus-asszonyoknak csak oda kelle tartania, 
’s azonnal hullott bele a’ hal ,  tyuk, zöldség , sütemény, 
gyümölcs ’s t. eír. — A’ házban ez élelemnemüket meg- 
fözék , és sütők ’s aztán, jóétvágygyal elkeltek. A’szom
szédoknál mindazáltal az ezen pseudo-zardaban űzött 
világi élet feltűnt; gyakran lehető itt hallani janibor ene— 
kék helyeit ivó- és tábori dalokat; a’ zárdalakok a1 kert
ben karddal viaskodtak ’s a ’t., sof, mi több, a’ zárdala
kosok’ wémellyikében még noszemelyeket is veitek lap
pangni ; szóval: a’ rendorhivatal figyelmessé tetetek, 
’s ez az ujdivatu zárdát csakhamar eltörleszté. (Adler.)

(Jó  s z í n é s z  é s  j ó  g a z d a . )  De c a  m p szí
nész , melodrámákban a’ londoni Drurylane-szinház’ kö
zönségének' kedvencze , igen nevezetes kivételül szolgál, 
lia tekintjük a’ színészeknél általánycsan uralkodó finnii- 
cziai könnyelműséget. D e c a m p  nemcsak jeles színész, 
hanem derék gazdaember is; ö szántvet, markát tenyészt, 
reggel legvigabb arczczal áruigat irósvajat, sajtot, to
jást ; e’ mellett igen egyeneslelkü , becsületes ember’ hí
rében áll, ki mindig hiba nélkül megtanulja szerepet, 
’s a’ íejet, mellyet árul, soha meg nem kereszteli.

S zerk eszti D elm eszy. Nyomtatja T ratiuer-Itároly i úri utcza 61* .
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•Még egy szó « ’ Minimumról.
(re's«-.)

M á s o d i k  nevezetes elv,  mit a’ sfatusgazdasági- 
(an kivívott: a’ munkafelosztás , azaz, liog'y azáltal, ha 
a’ munka’ minden egyes részeit különös munkásokra bíz
zuk , végetlen sok munka, idő ’s erő kiméltetik meg; ’s 
hogy valamint egyes ember akkor boldogul leginkább, 
midőn munkája után legtöbb tiszta haszon marad, mi
ből jövendőre félretehet: úgy az egész statusra nézve 
is az legboldogiíóbb iparág, melly munkaköltségein fe
lül még tetemes termesztvényt takaríthat meg, méllyek- 
kel másoknak szükségeit is fedezhetni. Már csak ezen 
elvből is a’Minimumot kell pártolnunk, mert ennek al
kalmazása egy becsületes kiterjedésű birtokban sokkal 
inkább létesíthető , holott egy eldiribolt birtokban épen 
létesíthetlen ; egyszersmind látjuk , hogy a’kis birtokos, 
ki termesztvényit maga megemészti, a’ status’ gazdag
ságához semmivel sem járul. De ezek’ előrebocsátása 
után nézzük practice , mikép állana nálunk a’ dolog a’ 
Minimum’ behozatalával. A’ Minimum’ birtokosai, lát
ván , hogy gycrmeiknek földet nem hagyhatnak, kény
telenek volnának ezeket taníttatni, ’s mivel a’ törvény’ 
heneüciuma által jobb karban lennének, mint az öthol
das nemesek, tehát tehetnék is , ’s ezekből kereskedők, 
gyárnokok , kézművesek, orvosak, gazdatisztek , ügyé
szek ’stb. válnának , mert hogy egy 50—150 holdas bir
tokos’ gyermeke béres vagy urasági hajdú legyen, nem 
hihetem. Ezek szerint idővel egy vagyonos megelégült 
közép néposztály képezteínék , melly jelenleg majd tel
jesen hijányzik, holott minden nemzet’ fő ereje ebben 
áll; ’s ha igaz azon panasz, hogy polgárink’ nagyobb 
része idegen lévén, a’nemzet’ nyelvéhez és szellemé
hez is idegen , vájjon ki ennek oka ? Úgy tartom , ma
gunk ; a’ földhöz ragaszkodás, a’ glebae adstrictusság 
nem engedi a’ kézmüi ’s kereskedési ipart annyira, 
hogy hol a’ magyar mesterember egy kis szőlőre , vagy 
földre szert tesz, vége van ott örökre a’ mesterségnek; 
ezentúl csak dilettáns, ’s a’ dolog’ vége : elpusztulás. 
Mezővárosokat, sőt királyi városokat hívok tanúkul! De 
vizsgáljuk továbbá, miképen állunk ma? A’ honoratio- 
rok , mint p. o. orvosak, ügyvédek , papok , gazdatisz
tek , ’stb , földre nem támaszkodhatván , fiaik’ boldog
ságát a’ taníttatásban gondolják alapulónak ; ’s valóban 
tapasztalás szerint ezek’ gyermekei igen ritkán jenek 
roszabb állapotba , mint aíyjok volt, sőt gyakran sokkal 
több szerencsét tesznek. A’ városi polgárok szinte a’ 
taníttatáshoz folyamodnak, ’s gyermekeikből ismét kéz
művest, kereskedőt, vagy honoratiort képeznek; meg 
pedig nem ritka szerencsével, mert nemcsak Pesten, 
de egyéb honi városinkban is számos polgár létezik, kik
nek tisztes lakjok van, jól ruházkodnak , gyermekeiket 
jól nevelhetik, ’s az életnek sok olly kellemeit élve
zik,  mellyeket az öt-holdas nemesember soha nem is 
Ízlelt, de talán sok, magát nagy földesurnak.tartó, köz
birtokos sem. De hát a’ kisebb birtokú földesur mit cse
lekszik? Felelet: ő boldogságban ’s megelégülésben 
csöndesen éldegél úri falusi lakában, élvezi a’ jó tisz
ta levegőt ; — de gyermekeit ki nem taníttatja, mert er
re pénze nincs , azt pedig hogy gyermeke’ jövendő bol
dogságáért , azaz kitanittatásaért néhány hold földet el
adna, oh ezt a’ világért sem cselekedné, mert előtte

csak a’ föld ad bizonyos kenyeret; ez oknál fogva te
hat az uitiak fel iskolákkal haza kerülnek , atyjok’ ha
lnia után a’ különben sem nagy jószágot szétdinbolják 
hogy aztán, tisztesen egyik se élhessen; éltükben szük
séggel ’s nyomorúsággal küzdenek, panaszkodnak, a’ 
gyönyörű világot vadászattal, pipával, henyéléssel, kár
tyával szerencsésen leélik, minden nyomorúság mellett 
azonban kevélyek, dicsekvők, a’ fenemlitett honoratio- 
rokat ’s polgárokat lenézik, azokat földönfutóknak tart
ják , mert egy talpalatnyi földjük sincs. Azonban a’ jó
zan polgárnak csak mulatságéi szolgál az úrli’ hegy- 
kélkedése, ’s a’ képzelt tekintetes úr’ nagy szerencsé
jét egy cseppig vagy hajszálig sem irigyelvén , csen
desen folytatja maga polgári foglalatosságit, mert jól 
tudja, hogy a’ szó’ teljes értelmében inkább földönfutó 
azon földesuracska, ki egész éltében gyalog kénytele- 
nittetik járn i, vagy legfülebb rozzant gyékényes sze
kérre tehet szert, mint az , ki föld nélkül is hintón jár, 
vagy járhat; ’s földönfutó igazán az, ki minden neve
lés nélkül egy pár mérős földnek földesura lévén, gyak
ran vakargatja fejét, hogy hol és mint kapjon uj bú
záig kenyérnekvalót kölcsön , vagy mint szerezzen a’ 
magyar pantalonra, vulgo: gatyára, egy kis nadrágocs- 
kát. De hogy arról ne vádoltassam , hogy egyoldalúan 
a’ gazdag polgárokat hasonlítám össze a’ szegény ne
mesekkel: ezennel felhívok minden elnemfogultat, 
tekintse meg honi mesteremberink , kereskedőink’ töme
gét , ’s vallja meg , hogy ez általában jobb karban van 
az eldiribolt—birtokú nemességnél, mert amazok minde
nütt tisztes posztóruhában járhatnak, mindennap mele
get ’s nagyobbrészint rendesen húst esznek, holott én 
ezer lélekből álló több nemes helységet ismérek, hol 
(í—8 háznépnél több húst rendesen néni hozat, a’posz
tóruha , köpenyeg valódi luxus , ’s a’ nagy szegénysé
get szívfájdalom nélkül nézni lehetetlen ; ezeket legjob
ban tudhatja az, ki köztük élt ’s gyakrabban megfor
dult. Industria, kereskedés segíthetne tehát mindnyá
junkon. Úgy van; de nálunk legnagyobb akadálya ezek’ 
nemlétének az: hogy az ipar és kereskedésüzőket meg
vetjük , minek legnagyobb bizonysága az , hogy azok 
nem akarunk lenni, gyermekinket nagy költséggel igen 
gyakran kiküldjük Becsbe medicinát ’s mást tanulni, de 
a’ polytechnicumba soha sem, pedig szemeinkkel lathat
juk,  hogy honunkban sokkal több gazdag kereskedő ’s 
kézműves találtatik, mint gazdag honoratior. Es mi oka 
e’ megfoghatatlan tüneményeknek? Felelet: a’ meg
vetés , a’ nembecsiiJés; ugyan azon megvetés, melly 
Fraueziaországban azt okozta, hogy a’ vallástalanság’ 
eiterjedtével a’ lelkiatyák’ becsülete csökkenvén , mind 
a’ jelen napig elegendő papság nincs, és több száz pa- 
rochia áll üresen, holott nálunk növendékpapnak sem 
vétetik fel az , ki nem a’ Jegjelesbek közűi való, olly 
nagy a’ papihivatalra törekvő ifjúság’ száma. En tehat 
meg lévén arrul győződve, hogy honu kban a’ Mini
mum’ megállapításával, a’ hasznos es tisztes iparosz- 
lályba nemesek is lépnének, sőt indirecte kénytelnének: 
már ez okbul is azt teljes mértékben pártolom, ’s hi
szem, hogyha ez megtörténnék, kevés idő múlva gyár - 
nokokat, kereskedőket is látnánk fényadó hivatalokban, 
azon joggal, a’ millyennel Lafitte pénztőzsér tranczia- 
országban, ’s Peel pamutgyárok’ birtokosa Angliában , 
első minislerek lehettek, pedig’ hogy Angolorszagban
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az aristokratia leghatalmasb és gazdagabb, senki sem 
tagadhatja. De vannak köztünk igen sokan , kik a’ kéz- 
müi ’s kereskedési ipart csak cum grano salis akarják 
venni, azt állitván , hogy egy tisztán földművelő ország 
legfüggetlenebb más nemzetektől , ’s a’ kereskedési és 
háborúi megrázások soha sem tesznek itt olly nagy kárt, 
nem fosztanak meg olly sok ezer embert egyszerre ke
nyértől. En pedig úgy vélekedem, hogy legfüggőbb 
ország az másoktól, melly csak egy iparágot íiz, p. o. 
földművelést, a’ többi iparágot pedig elhanyagolja, mert 
p. o. mi magyarok tetőiül talpig idegen gyármüvekkel 
füdözvén testünket, minerónkből még csak fel sem öl
tözhetnénk , holott az angol, azonkívül hogy magát ha
zai termékekkel táplálja, még más szükségit is angol 
Teríték’ gyümölcsével födözi, ’s még a’ spanyol bort is, 
mellyet iszik, angol hajók hordják haza akkor, midőn 
mi a’ külföldi portékákat külföldi kereskedőktől kapjuk. 3Ii 
továbbá a’nagy industria’ elterjedésétől! félelemnek másik 
részét illeti, hogy t. i. illy en országokban egy kis kereske
dési csökkenés vagy változás ezer családot foszt meg ke
nyerétől, mi a’ föhlmivelő országokban nem történik: arra 
azt felelem, hogy ez igen természetes; nem kell földmi- 
veló országban erre nézve megrázatásoktól félni, mert 
t>zek nélkül is napirenden van a’ nyomorúság; egy szá
raz vagy nedves esztendő nem ezreket, hanem millió
kat juttat szükségre, sőt éhenhalásra is sok ezret, mint 
ezt honunkban 1816. 1817. évek eléggé bizonyi já k ; 
pedig az éhenhalás .Angolországban hallatlan dolog, de 
nem az ám a’ szomszéd föhlmivelő Irlandban , ’s vájjon 
a’ tapasztalást és természet’ folyását vevén fel , gyako- 
riabbak-e a’ kereskedési viszonyok’ változásai, mint a’ 
száraz és nedves esztendők, a’jég, száraz fagy, mar
hadög? — Mások ismét az ipar’ el erjedése miatt nem
zetünk’ legszebb erényét, a’ katonai vitézséget, féltik. 
Ezt fenfartani szinte nekem legforróbb óhajtásom, ’s va
lóban régi honi történeteinket csak lelkesüléssel olva
som , ’s mélyen fájlalom, hogy jelenkorunkban olly ke
vés nemes akar katonáskodni, ’s a’ t.

Végre: vizsgáljuk meg az 5ik pont-alatti kérdést, 
t. i. ellenkezik-e a’ Minimum a’ státusgazdasági elvek
kel , vagy épen azokkal egybehangzó ?, A’ Minimumot 
legtöbben támadták még meg ezen oldalrul, ’s úgy lát
szik a’Maximum is, melly alkalmasint nem akar egyéb 
lenni visszatorlásnál, innen vette eredetét. Azt mond
ják t. i . , hogy a’ státusgazdaságnak fő elve a z , hogy 
a’ lakosoknak élelmök’ megkeresésében szabad ut nyit
tassák, senkinek kedvéért korlátozó törvény ne hozas
sák, a’ közlekedésben tökéletes szabadság legyen ; már 
pedig a’ Minimum korlátozó törvény lenne , tehát qu. e. 
d. A’ fenemlitett elvek szentek , ’s a’ státusgazdaság’ 
valóságos elvei, de az ellenvetést tevő urak ne álljanak 
meg egyoldalúan ilt, hanem mondják tovább is, hogy 
mind a’ státusgazdaság, mind minden józan politika’ fő 
elve még a z : hogy az egyes személyek’ szabadságát 
szükség nélkül ugyan nem kell korlátozni, de ha ez a’ 
többi polgártársak ’s a’státus’ kárára kiterjeszkedik, ak
kor a’ korlátozó törvénynek minden civilizált országban 
helye van. Itt hát c<sak az eldöntendő: szükséges korlá
tozás-e a’ Minimum’ behozatala, ellenkezik-e a’ státus 
javával a’ föl lek’ határtalan eldiriboltatása, olly formán 
p. o. mint az erdők’ elpusztítása? ’S erre a’ legtöbb 
’s leghíresebb státusgazdasági iró „igennel“ felel, 's az 
okokat alább elő is adandjuk; de egyszersmind, Fran- 
eziaországot , Helvetziát ’s néhány rajnamelléki tarto
mányt kivéve, egész Európában kisebb nagyobbrétzben, 
különféle formában, a’ birtok- eldarabolás ellen practicus

törvények léteznek, ’s hol ezek eltöröltettek, ott csak 
káros következéseket szültek, mint ezt Franczia ország’ 
példája — a’ nagy városok’ környékeit’s egy két éjszaki 
iparüzó depertemen'-t kivéve,— világosan bizonyítja.— 
A’ státusgazdasági elvek szerint valamint egyes ember, 
uí?y eg'ész ország is annyival gazdagabb , vagy is an
nyival több tiszta jövedelme van, mennyivel több időt, 
munkát megkímélhet egyenlő termesztvényi.mennyiség’ 
létrehozásában; már pedig egy nagyobb kiterjedésű 
birtokban aránylag sokkal több idő ’s munka kiméltet- 
hetik meg, mint apró eldarabolt jószágban; mert p. o. 
két ökörrel 8 hold földet megmunkálhatok, de meg 
16 holdat i s , ’s igy ha csak 8 hold földem van , már 
gazdálkodásomra két annyi erőt vesztegetek, ’s ha szol
gát vagy bérest kell fogadnom, mindegy; akár 15, 
akár 3J hold földem legyen, pedig az első esetben költ
ségem kátannyi; igy a’ juhásznak is egyenlő fizetési 
adok, akár lí)í) akár 200 juhot tudjak elibe adni; e’ 
szerint gyakran megtörténik, hogy kis jószágnak mon
dom semmi tiszta jövedelme nincs, hanem birtokosa , 
ha csak maga nem akarja az eke’ szarvát megfogni, 
kénytelen azt haszonbérbe adni. Joung Arthur hires an
gol földész kiszámitá, hogy kis jószágokban , meliyek- 
ben egy eke,  egy gazda, egy szolga foglalatoskodik, 
egy ember csak lő acrót (mintegy 2 pozsonyi raérötj 
munkálhat meg; holott olly jószágnál, melly 1 gazdát, 
3 ekét, 3 szolgát foglalatoskodtat, egy emberre 181/.» 
acre esik. Első esetben egy ló 11, második esetben 
ll* j3 acrét szánthat meg. De ha a’ földek’ eldiribolía- 
tását korlátlanúl megengedjük, mit fognak tenni az 5—6 
holdnyi birtokosak ? vonómarhát nein tarthatnak, mert 
ezek egész tiszta jövedelmiket megemésztenék, ’s igy 
hát mások’ marháira szorulnak , ’s mások’ kegyelmétől 
függnek, ha fogják-e ezek a’ legfontosabb munkát,  
a’ szántást jól végezni. Továbbá a’ föld , trágya nélkül 
nem terem ; de honnan veszik ezt az apró földbirtoko
sak , ha marhát vagy semmit, vagy keveset tarthatnak, 
szűk földjeik’ termését kénytelenek lévén magok’ élel
mére fordítni? ’S ha kinekkinek annyi birtoka lenne, hogy 
annak termésiből csak családját tudná kitáplálni, ki ter
mesztene élelmi tárgyakat a’nem földaiivelök’ számára? 
Virágoz hatnék-e ott ipar és kereskedés ? Ha a’ föld- 
birtokosak’ nagyobb tömege semmit el nem adhat, ki 
veszi meg a’ kézművesek’ ’s gyártók’ munkáit ? ’S azon 
uraktól , kik a’Minimum’ pártolóinak még hamvára is át
kot szórnak, azt kérdem: mi okbul tiltotta meg a1 múlt 
magyarországi Diaeta a’ jobbágytelkek’ ünkénytes szét- 
daraboltatását? vájjon nem azon okbul-e , hogy a’ föl
desurak ■ megegyezésük nélkül marhás jobhágyaiktolmeg 
ne foszíassanak, tapasztalásból tudván, hogy a’ felosz
tott telkek’ birtokosai csak hamar gyalog maradnak? De 
nézzük, mit mond erre Say, a" hires franczia statusgaz- 
da , ki maga franczia leven , a’ jószágok’ feldarabolía- 
tásának nagy ellensége természetesen nem lehetett. ,,A’ 
termékeknek termesztési költségükön felül levő értékét 
— úgymond S a y Ií. köt. 59ik lapon — neveztek 0 ue s— 
n a y ’ követői tiszta jövedelemnek, ’s mivel ezen fölös
leg a’ nagyobb jószágokban aránylagosan is tetemesb , 
mint a’ kicsinyekben , tehát a’ nagyobb gazdálkodási rend
szert mind ők, mindaz angol agronomusok nagyon aján
lották, ’s e’ részben igazságjokat nem lehet el nem ismer
ni. A’ nagyobb birtokosaktól lakott környékeken keve
sebb a' föl inép, ellenben több az iparüzó, népes va
ros , mellyekben szokott aztán a’ műveltség kifejlődni. 
Azonban ó legczélirányosbnak véli a’ keverve levő kis 
és nagy gazdaságokat; amazok az éghajlat szerint tér-
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meszszenek olajt, kendert, gesztenyét, gyümölcsöt, íe- 
uyésztessenek mehet, selyembogarat; ezek termeszsze
nek gabonát, tenyészhessenek marhát, ’s segítsék mar- 
hás fuvarokkal a’ kis birtokosakat.“ Ez véleménye S a y -  
nek. Úgy de nálunk apró birtokos úgy is elég van már, 
sőt a’ földművelők’ legnagyobb része az, mert a’jobbágy
telkek többnyire mind kis birtokok; a’ curialis nemes hely
ségekben pedig épen nagyobb birtokot ritkaság találni; 
és így Édes Albert úrnak most is módja van, ’s a’Minimum 
után is módja lenne egy kis földecskét szerezni, mely- 
lyet paradicsommá varázsolhatna, mert a’ már most 50 
holdon alul levő birtokokhoz a’ Minimumnak semmi kö
ze. Lássuk továbbá, mit mond a’jószágok’ eldarabolta- 
tásáról S c h w e r z ,  amaz , érdemekben megöszült hí
res pracficus német mezeigazda, ki Német-, Franczia-, 
’s Angolországokat maga költségin, a’ porosz tartomá
nyokat a’ kormány’ parancsára beutazván, alkalmasint 
Ítélete némi kis figyelmet nálunk is megérdemel. O köny
vének 1. köt. 10. 11. 12. lapjain a’ westphaliai mezei 
jószágok’ mibenlétéről Írván, ezeket mondja: „Münster 
„tartományban l(>80ban bocsátatott ki azon nevezetes ren
dele t „d e non d i s - m e m b r a n d i s  p r a e d i i s“, melly 
„által az örökségek’ feidaraboltatása, mint a’ törvényes és 
„természetes igazsággal ellenkező, a’ jó szokással, poli- 
„tiai rendeleíekkel összeütköző bűnös cselekvény, eleitől 
„fogva mit sem érőnek jelentetik ki. Ezen edictumot úgy 
„tekin hetni, minta’ míinsteri mezeigazdaság’ valódi palia- 
„diumát, melly nélkül a’mi időnkben hihetőleg csak kevés 
„mezei gazda találtatnék, hanem egyedül zsellérek’s ka- 
„pások laknák. A’ rendelet szorosan is megtartatott egész 
„a’ franczia időkig, kik minden jogot felforgatván, itt is 
„eltörlötték azt, mi providentia patrum bölcsen végez- 
„te'eít ’s bölcsen megtartatott. Kétségkívül — folytatja 
„tovább Schwerz — a’ föld-eldarabolás neveli a’ népes
ség e t , de csak (̂ ha ugyan a’ nép’ szaporodását státus- 
„jövedelemnek nem nézzük , mint Buonaparte, hogy po- 
„litikai experimentumokra minden évben legalább 80,000 
„embert fordiihasson , miután a’ hamari szaporodás a’ 
„veszteséget 18 év’ leforgása alatt kipótolja és igy ha- 
„marébh mint a’ szálas fáknál az erdő-gazdaságban) de 
„csak mondom neveli a’ consumensek’ számát, és nem 
„azon arányban a’ producensekét. Termesztéshez több 
„kell még egy pár ép kéznél és lábnál. Csupán nagy 
„városok’ szomszédságában eshetik meg kár nélkül a’ me- 
„zeibirtokok’ feidaraboltatása, ’s gyártás-űző vidékeken, 
„hol a’ földművelés csak mellékes foglalatosság, ’s a’ t.“ 
8chwerz után nézzünk mi is széllyel honunkban , de 
elfogultság nélkül, ’s bizonyosan megfogjuk vallani, 
hogy aránylag sokkal több marha ‘s gazdasági tőke ta
lál tátik olly helységekben, mellyekben a’ jobbágy-tel
kek egészek, mint hol azok feldarabolvák, ’s pél
dául az egymás mellett fekvő Győr és Mosony megyé
ket hozom fel, mellyekben a’különbségnek olly lénye
ges következése van,  hogy Mosony megye 35^|10 [] 
mfdön 120 portát fizet akkor, midőn a’ s|,0 [J mfd- 
ityi nagy Győr csak 53-öt, pedig ilt a’ számos nemes
ségnek nagyobb része úrbéri telkeken lakván, szinte fizet 
adót, ’s igy kifogás eziránt nem tétethetik.

Hátra van még egy ellenvetés, melly a’ Minimura 
ellen alkalmasint legtöbbet nyom, t. i. hogy törvényink 
szerint köz hivatalt csak birtokosak viselhetvén, ez ál
tal a’ minimumisták’ gyermekei innen kizáratnának. De 
mellőzvén azt ,  hogy jelenleg is számos vármegyénk 
van mellyekben a’ birtokosakból a tisztikai ki sem tel
nék | csak azt hozom elő , hogy a’ törvény’, szelleme 
csak vagyonosságra cs függellensegre czelozván, mi

vel ezen tulajdonokat a’ nem földbirtokosaknál, p o 
tokepenzeseknel, gyámotoknál, kereskedőknél is stb! 
feltalálhatni, talán ezek ellen a’ törvény szigorúan nem 
vetethetik ; vagy ha ez nem eszközöltethetnék, könnyű 
lenne annak, ki már csakugyan közhivatalra vágyik 
10—20 hold földet megvenni, mert hogy a’ be ne p o s- 
s e s s i o n a t i  szókat betű szerint nem vehetni ez ma
gában világos, különben a’ mostani tisztviselők’ na
gyobb ’s igen érdemes része honunknak becses életét 
nem szentelhetné ; mert hiába! nem volt Minimum álla
pítva ; nagyon megosztozkodtunk.

A’ Maximumot a’ nemzeti jószágokra nézve nem pár
tolhatom , ámbár a’ jobbágytelkekre illyen is van álla
pítva , ’s fölöslegnek azért tartom , mert a’ nagyobb bir
tok is osztály, adósságcsinálás által hamar leszállhat ’s 
igy magamagát kiegyenlítvén a’ dolog, véleményem sze
rint nincs rá ok, miért akadályoztassuk a’ nagyobb szor
galmat , annyival inkább, hogy ha igazságtalanok nem 
akarnánk lenni, annyi kivételt kellene határoznunk, 
hogy a’kivétel sokkal többet tenne a’szabálynál.— Né- 
melly urak szerint az oligarcháktól megint nem félek, 
mert tapasztalásból tudom, hogy ezek inkább a’nagyob
bat , mint a’ minimumot keresik ; a’ kicsiny nekik drá
ga szokott lenni, ’s vele nem sokat gondolnak, ha csak 
épen közbirtokosi helyeken nem , de hisz ezt eddig is 
tehették, ’s ha ezután is tennék, az osztály és adós
ság megint leszállítaná őket; — ’s igy a’Maximum he
lyett talán czélirányosb lenne olly törvényt hozni, hogy 
ezentúl majorátust ne lehessen formálni, ’s a’Maximum’ 
pártolóji talán ezt akarák mondani, ’s ebben igazságuk 
van.

üosszúra terjedt véleményemet azzal zárom be: bár 
ezen tárgyhoz, melly nemzeti életünkre nagy fontossá
gú, ’s mellynek minden jő ’s árnyékoldala mind eddig épen 
nincs kifejtve, többen is szólanának, de okokkal, ada
tokkal, mint müveit emberhez illik; az átkozódásokat 
pedig hagyjuk a’ jövendőre , ez bizonyosan méltányo- 
sabb biró fog ebben lenni.

Fe'/njes Klek.

jV  p o r tu g á l!  Jk ivű lyi u d v a r .
Az Alig. 7a. told. lapja Lissabonbul egy, jul. 22kén 

colt levelet közöl, mellyben körülményesen leiratik a’ mos- 
ani királyi udvar’ élete Portugáliában. Olvasóinkra néz- 
fQ nem leend talán érdektelen , ha a’ levél nemelly 
öredékeinek Társalkodónkban helyet adunk. „Most mi- 
lön a’ király’ legközelebb rokonai t. i. fönséges atyja ’s 
szeretetreméltó vérei jelenvannak, az udvar Cintra- 
aan, közönséges nyári lakhelyén, igen egyszerű falusi 
;salád-életet él; kevesebb udvarnép környezi, mert ez 
csak a’ szolgálattevő kamarásból, a’ király’ adjutánsából , 
négy udvari dámából ’s két fóorvosbul, továbbá a fó 
ídatnizsnásbul, a’ király’ titoknokábul ’s Dietz tanácsnokbul 
»11. A’ feszes etiquette száműzve van ; ’s mindenki sza
badon jár ’s mozog. Reggeli 10 órakor összegyü- 
lekszenek a’ közös reggelire, ’s azután órákig tartó séta
utat tesznek majd gyalog, majd ismét ló- vagy szamar
adon a’szomszéd sziklákra, hegyekre, a’ cserjés völ
gyekbe vagy kertekbe; az urak mindnyáján polgári ru
hában ’s felsőköntösben. Három órakor pontban ebed
hez ülnek , mellynél az urak frakban és csizmában je
lennek meg, ’s csupán a’ beosüleíőrségi tisztek eg} en- 
rubában. Az előadó ministerek , kik minden h®.íen "e“ 
hányszor Lissabonbul jőnek, hasonlag aszta1 hoz hivat k, 
miamim más udvarszerű emberek is , ki L °* a ** 
ságv. látogatás ide vezérel; ebéd ultin, melly mintegy
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5 óráig; tart, mindnyájan ismét kényelmest) felsóküníöst 
öltenek ’s viszont kisétálnak az árnyékos szomszéd he
lyekre , minek sokszor csak késő est szakaszt véget; 
ekkoraz uraságok belső termeikbe vonulnak. ’S ez min
den áldott nap így megyen. A’ régi íidalgó-k eleinte 
hatalmasan »áncsolák e’ fesztelen család-életet, melly- 
nél mindazaltal, mint magában értetik, a’ legnagyobb 
Hiedelem uralkodik; ők azt gondolák, hogy ez veszé
lyezteti a’ királyi méltóságot, ámde most magok is hoz
zá illeszkednek; ’s használni tanulják saját lábszárai
kat, mert a’ királynét, kinek igen fürge lába van — 
akarva vagy nem, híven kisérniük, ’s a’ legmeredekebb 
sziklákra is utána kúszniok kell, mi kétségkívül Por
tugália’ történetének évkönyveiben még' eddig nem for
dult elő. Áltáljában mondhatni, hogy a’ mostani udva
ri ’s palota-élet Portugáliában egészen más, mint melly 
a’ korábbi uralkodók alatt botránkoztatólag divatozott ; 
most azt méltán a’ jó erkölcsiség’ tükréül állíthatná fe l; 
’s kinek köszönhetni ez üdves változást ? egyedül a’ 
fölséges uralkodó pár’ példájának. Ezen házas egy es
ség , melly nem csupán külső alakjáték, hanem négy
szem közt is megvan; ezen egymás iránti gyöngéd 
figyelem , ezen szives és kedélyes szüléi szeretet a’ 
felvirágzó gyermekek iránt, legjótékonyabb hatással bír
nak az egész környüleíre; még magok a’ democratákis 
kik a’ monarchiái elvnek olly nagy ellenségei, kényte
lenek illy udvarral kibékülni, ’s valóban a’ legvadabb 
túlzók is már némileg megszelídültek, látván az uralko
dó párnak e’ szép példáját. Még azon gyermeki ’s test
véri vonzalom is , mellyet a' király, visszatartózkodás 
nélkül nyilványit. fenséges »atyja és rokonai iránt; azon 
öröm’s megelégültség , melly ti’herezegi atyának sze
meiből sugárzik, a’ poríugáliak előtt valami egészen 
uj jelenet. Leginkább csudálják pedig — *s különösen az 
asszonyok — Viktoria herczegasszonyt, nem annyira 
virágzó szépsége és szerény kellemiért , mint inkább 
gyöngéd asszonyiságaért, mellyel méltóság ’s minden 
párul, mit jeles nevelés és természeti jámborság adhat. 
Illyés valami a’ portugáli nőnemnek annyira elhanyagolt 
nevelése mellett, melly egészben véve csak a’ külső il- 
ledelem’ bizonyos szabályaira szorítkozik, igen igen rit
ka tünemény. így a’linóm jó nevelésnek sajátlagos ma<>- 
va , talán csak igen kevés kivétellel, még H’ legfőbb 
rendüeknél is hijáriyzik , úgy hogy egy jói-öltözött ko- 
mornát gyakran a’ ház’ asszonyának tarthatni, ez pedio- 
a’ ko morn ától miben sem különbözteti magát nie«- in/I 
nélfogvást egymással a’ legmeghittebb ’s bizodalmasb 
lábon is állnak. A’ magas vendégek’ Angliába utazá
suk august, (»kára vaia megállapítva; Viktória király iié 
maga kühlend érettük különös hadi gőzkompot. A’ fen
séges utazok néhány hetet Windsorban, ’s aztán egy
két hetet Brüsselben fognak tölteni, ’s innét vissza
térnek Becsbe. A’ kir. udvar néhány nappal az eluta
zás előtt Lissabonba költözik , de aztán ismét visszatér 
Ciutrába, hol hihetőleg őszig mulatand.“

%7j (this találmányok.

( S z o l o m a g - o l a j .  Mainzbaa bizonyos J* gróf 
most szőJómagból olajt üttet, mellyet különféle étek
hez ’s különösen salátához használnak ; a’ dologismerők 
’s finom szajízhosek ez olajnak a’ legjo b provencei fölött 
is elsőséget adnak. A’ megtisztított és szárított mag úgy

töretik, mikép a’ mák ; csak arra kell ügyelni, hogy a’ 
törés hidegben ’s legtisztább sajtóval eszközöltessék. — 
Nálunk , a’ szőlőgazdag magyar hazában, e’ találmány tá
lán tekintetbe vételt ’s terjesztést érdemelne.

(Uj l o p a t k o l á s m ó d )  Egy franczialap a’ lópat- 
kolásnak új módjáról értesít, raellyhez t. i. s z e g e k nem 
kívántainak, ’s a z , ezen patkósurrogatuinot franczia 
gyöngédséggel hi p p o s a n d a J-nak (lóczipének v. pa
pucsnak) nevezi. A’ vas, melly a’ lótalpnak foldet-érin- 
to részét borítja, hideg v. meleg állapotban tétethetik 
re á , ’s az mintegy 4—ö vonalnyira (Linien) a’ köröm
be nyomuló négy hegy ( S p i t z e )  által két fülke a- 
lakban megerósíttetik, mellyek a’köröm’széle fölé haj- 
líttatván, egy körülbelől l / 2 ujnyi magosán fekvő vas
karikával v. abroncscsal összeköttetnek. A’ lóczipének 
azon különös jó tulajdonsága van , hogy minden lótalp
ra — legyen ennek alakja bármi sajátlagos — tökéletesen 
illik. Imigy 'nélkülözhetni a’ szöggeli-patkolásmódot, 
melly köztudomás szerint sok nyavalyát okoz. Ezen uj 
találmány által (franczia lapok’ állítása szerint) a’ lókö
röm sértetlen marad; illy talpczipét egy ló , melly na
ponkint tiz mföldet halad, IS —23 napig elhordoz
hat , ’s végre kovács’ segítsége nélkül is föltétethetik. 
(B. U.)

(U j m é r l e g )  Weschniakow, nyugalmazott őr
nagy az orosz mérnöktestnél, egy minden sulynehe- 
zék, rugótoll ’s kerékzet nélküli g a z d as á g i m é r- 
l e g e t  talált—fe l, melly találmány minden kívánatnak ’s 
követelésnek megfelel, mellyeket eddig Angol- ’sFrau- 
cziaországban illy mérszereken valósítni hasztalan ipar
kodtak. Ez új mérleg mindig pontos marad; kényelme
sebb minden edilig létezőnél, nem romiik-meg, — egy
szersmind olcsó.

( S z é t b o n t h a t ó  v á n d o r h á z a k . )  Angolok , 
kik Amerikába vándorlanak-ki, most 4—6 szobábul ál
ló k é s z  h á z a k a t  visznek magokkal, mellyek ritka 
elmésséggel szerkesztvék , úgy hogy azokat könnyen 
szétbonthatni ’s a’ tova-szállíthatás végett igen csekély 
tért kívánnak. JelenlegWahvorthban, bizonyos P e a c o c k  
nevű gyámoknál több illy házat szemlélhetni, mellyeket 
lord P e t r e , sir W. Mo l e s  w er  th ’s mások azálta- 
luk Ujseeland ’s Vandiemen tartományban alapítandó te
lephelyek’ számára határoztak. E’ házak’ némelJyike olasz 
mulatóházak’ alakjával bir; fedelük czink v. horgany-  
érez. (G. B.)

F i i l l é k t á v .

(A’ p a r l i a m e n t ’ u j  t a  g j a.) North lord egy
kor az alsóházban, épen midőn beszéde’ legnyomadé- 
kosb részét adná elő , egy kutya által felbenszakaszta— 
tott, melly kívül üldözteív'én a’ ház’ asztala alatt kere
sett menedéket; végre a’ szegény allatilt is megriasz- 
feilván, a’ terem’ közepén végig futott hangosan ugat
va. Az alsóház’ tagjait e’ jelenet rendkívüli kaczajra 
in lítá, ’s ez hihetőleg minden közönséges szónokot 
zavarba ejtett volna. De North lord , ki a’ Jegnevetsé- 
gesb eseményt is hasznára érté fordítani, legnagyobb 
férfiúi komolysággal várakozott, míg a’ zaj lecsilapult, 
’s azután a’ ház’szónokához fordulva imigy szólt: ,.Sir! 
beszédemben a’ háznak egy uj tagja altaJ félbenszakasz- 
tatáin, ’s miután az most dolgát előadta, megkezdett 
beszédemet folytatni szándékozom.“ (A—r).

Szerk eszti H elm eczy. Nyomtatja. Trattuer-K úrolyi úri utcza 61* .



Ax egyházi személyek' fizetésé esek johh  
m ódjáról , ‘s ennek hasznos következé

seiről.
lloo'y a munkás méltó jutalomra, hogy ön zsoldján 

vitézkedni senki sem köteles: ezek olly természeti igaz
ságok, mellyeket nem czáfolhatni meg*. Méltók tehát ju
talomra és zsoldra, mint hu munkások ’s fáradhatatlan 
vitézek, az egyházi személyek is , értem az egyházi’s 
iskolai tankokat egyformán. Ha van az emberiségre ’s 
polgári larsasagru nezve szükséges és hasznos munka, 
az az egyházi személyek’ munkája, mert ezek nevelik 
az emberiseget, ezek készülnek a’ hazának lelkes haza
fiakat, a’ fCjdelmeknek engedelmes alattvalókat, a’ föl
desuraknak hu jobbagyukat, nemcsak tanítván, hanem 
tel is gerjesztven , szivet ’s lelket egyformán megható 
okokkal buzdítván hazadéi , alattvalói ’s jobbágyi köte
lességeikre. Valóban egy* lélekismérctes lelkipásztor, ’s 
egy ertelmes iskolatanitó hathatósabban indíthatják a’job
bágyokat fölilesurok iránt tartozó kötelességeik’ teljesi- 
tésére , mint a’ földesúri börtönök , bilincsek , hajdúkor - 
bnesok ’s botok, mellyeket némelly keményebb indulatií, 
i.e.u mondom földesurak, hanem azok’ alsóbb osztályzatú 
tisztei visszaállíttatni óhajtanak. Milly természeti igazság 
volna tehat, hogy a’ földesurak , ha sok ’s talán fölösleg 
tiszteket tartanak ’s drágán fizetnek jobbágyaik között , 
leginkább csak az adó’ ’s dézma’ beszedése ’s úrbéri 
munkák’ leszolgaltalasa végett : ezen sokkal szükségesb 
’s a' földesurra nézve is hasznos!) munkát tevő szemé
lyeket , a’ lelkipásztorokat ’s iskolatanitókat is , bármelly 
vallás felekezetű jobbágyaik között is nemcsak létezni en
gednék , hanem azoknak jóllétükről ’s tisztes fizetésük
ről gondot tartanának. Mert ha már a’ mai megvilágo- 
siilt században a’ földesur meg van győződve a’ felől, 
hogy ő nemcsak ura jobbágyainak, haliam atyja is , ki 
azoknak , mint gyermekeinek, erkölcsi neveltetéséről is 
köteles gondoskodni, ’s ezen atyai gondoskodás által 
jobbágyit magához édesgetni ’s erősebben kapcsolni : 
akkor meggyőződve lehet a’ felől is , hogy ő jobbágyai 
között erkölcsi nevelőket, lelkipásztort ’s iskolatanilót 
köteles tartani ’s azoknak tisztes létezésükről gondoskod
ni. Van is sok nagylelkű földesur, kik e’ Jelekbenjáró 
hivatásukat e’ mai idő’szellemében megismervén , ’s tud
ván , hogy a’ sebgyógyítást nem kell halasztgutni , siet
tek uradalmaikban az egyházi személyeknek szántóföl
deket méretni, fizetésüket másképen is javíttatni, ’s a’ 
szorgalmas iskolatanitóknak jutalmakat osztani. — — 
’s a’ t. ’s a’ t. Bölcsen tudván mind ezt hazánk’ aty- 
ja i , kik egyszersmind föhlesurak, hogy a’ protestáns 
egyházi személyek’ sorsát némileg enyhítenék , az 183% 
országgyűlésen a’ VIdik czikkben rendelők , hogy a’ le
gelők’ kihasitásakor ezeknek is illető járandóság hasittas- 
sék. Azt kell hinnem , hogy hazánk’ kegyes atyjai úgy 
vclekesznek , hogy minden vallásfelekezelü személyek 
jelenleg is bírnak illő mennyiségű szántóföldeket és csak 
legelők hiányzanak ezekhez, — holott, fájdalom ! nem 
úgy van , — vagy pedig legelő’adatását rendelvén , alat- 
taértve szántóföldeket is rendelnek. Ki is kétkednék a’ 
felől, hogy az ország’ atyjai, kiket ész é s  s z í v  egyfor
mán lelkesít, c’ mondott értelemben alkoták e’ türvény- 
czikket; de mivel lehetnek földesurak, kik más lelkesü
léssel bírván, csak a’ betűhöz ragaszkodnak , ez pedig

tudjuk, hogy nem elevenít, hanem öl: azért inkább ör
vendeztünk volna , ha hazánk’ atyjai szivük’ kegyes ér
zését világosb szókkal méltóztattak volna kifejezni. Mert 
hisz , minek nekem a’ nyári legelő , ha télre olcsón kell 
eladni marháimat, mert téli takarmányt nincs hol termeszt- 
nem, ’s tavaszra ismét szabad drágán másokat vennem 
a’ nyári legelőre? Azonban, hány nyár fog addig is el
múlni, inig csak nyári legelőt is kapandunk mindnyá
jan!!! De kérdem már most a’ gondolkodni szeretőket, 
könnyebbítve lesz é sorsunk vagy terhesbítve akkor, ha 
telket biranlunk? Vagy magunk miveltefjük ezt, vagy 
hallgatóink mivelik. (la magunk miveltefjük földeinket, 
akkor annyi cselédet ’s munkást kell tartanunk ’s fizet
nünk , hogy tiszta jövedelműi annyi sem marad, mennyi 
mostani fizetésünk. — Ha hallgatóink mivelik, akkor mu
tatja a’ tapasztalás , mint mivelíctnek az illy földek, mel- 
lyeknek minden munkájuk legutolsó ’s legaljasb ,— ’s tisz
ta hasznunk hát igy sem sok lesz. Mutatja a’tapasztalás 
azt is, hogy az illy földek többnyire szélre esvén, ott 
legázoltatnak ’s Jegelteinek, ’s a’ kárnak ura nem talál
kozik ’s ha találkozik is , a’ kárpótlás elmarad, miért a’ 
jó érzésű embert sok kedvetlenség emészti. Azonban, ha 
földeink lesznek , akkor gazdák , nem pedig hivatalos sze
mélyek leszünk , ’s azon időt, niellyet hivatalunknak , 
templomnak , iskolának kellene szentelnünk , mivel a’ gaz
daság egész évben ad foglalatosságot, gazdaságra , sőt 
nagy munka’ idején munkást nem kapván , talán kézi 
munkára kellene fordítanunk. így azután a’ mi fő dolog 
lenne, annak kellene elmúlni.

Nincs czélirányosb , mintha a’ lelkipásztorok ’s is- 
kolatanitók mindennel készszel fizettetnek, mert igy min
den idejüket, mit ekkor tőlök méltán is lehetne megkí
vánni , csak maguk’ tökéletesbitésére ’s hivataljok’ vise
lésére fordíthatják, ’s tömérdek kedvetlenségtől is meg- 
menekszenek. Részemről legalább örömest oda engedem 
a’ különben is csak halálomig enyim lehető, akkor gyer
mekeimre által nem száliható telket ’s ezzel együttjáró 
tömérdek gondot akárkinek, csak nekem kész lizetésem 
legyen elegendő. Nem áll ma már azon vélemény is , 
hogy a’ papok adjanak példát a’ népnek a’ mezei gaz
dálkodásban, mert tudna ma már a’ nép gazdálkodni több
nyire, csak akarna ’s más akadálya ne volna. De e’ tekin
tetben példát adni talán nem is a’ papnak , hanem a’ föl— 
des urnák kötelessége. Magányos véleményem tehát az 
volna, hogy az egyházi személyek mindennel készszel 
és meghatározottal fizettetnének, hogy igy tudván min
dig , mi bizonyos jövedelmük , minden nagy esz és szív- 
törés nélkül kiszámolhatnák , mit adhatnak ki minden év
ben. Hogy pedig a’ jobbágyság a’ fizetési tehertől fel— 
mentetnék , csakugyan a’ földesurak, de minden további 
jogkövetelés nélkül, adnának e’ végre , rét ’s legelőn 
kívül szántóföldeket, de nem p a p é ,  hanem t e m 
p l o mé  név alatt, mellyeket, felsőbbségi szükséges fel- 
ügyelés alatt, az egyház iniveltetvén , a’termésből adat
nék ki az egyházi személyek’ meghatározott, de tisztes 
’s elegendő fizetésük , a’ maradék termés az egyház’szük
ségére fordiítatnék, ’s ha a’ hibás munka ’s gondviselés 
miatt az egész fizetés ki nem telnék a’ termésből, akkor 
az egyház’ tagjai magukéból köíeleztetnének azt pótolni. 
És hogy azok is , kik az evangéliumra taníttatnak , az 
apostol’ intése szerint, közöljék javaikat azzal , ki o et 
tanítja, az ágy- vagy párbér, vagy stola, vagy akarna
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név alatt leendő pénzbeli fizetés továbbra is meghagyat- 
nék. Hogy pedig az egyházi személyek egészen remetei 
életet élni ne kénytelenittessenek , hanem üres éráikat 
ártatlan ’s egészségerősítő foglalatosságokban tölthessék, 
mivel a’ kertészeti foglalatosságnál belső személyhez il
lőbb munka nincsen, de hallgatóinknak is különösen a’ 
kertészeti munkában van szükségük példaadásra: azért 
mind a’ lelkipásztornak, mind az iskolataniténak , tisztes 
lakáson kivül , elegendő nagyságú kert adatnék, hol a’ 
lelkipásztorok méhészetet, gyümölcsöst, zöldségest ’s ló- 
herést állíthatnának ; az iskolatanitók pedig ezeken kivül 
tanítványaikat oltásban ’s kertészetben is oktathatnák , 
mellyből a’ földesurra is hárulna mind haszon mind gyö
nyörűség. Bárcsak az óhajtott következés igazolná rninél- 
elóbb véleményemet!

Cs ik Vei t i , 
reform, lelkipásztor.

Kándulás Pozsonybul Ausztriába.
Hallgatok Pozsonyban mikép mulattamrél; mellő

zöm az országgyűlési tanácskozások’ leírását; ’s ezt 
miért cselekszem, tudni fogja az olvasó. Illy hely
zetben lévén , ezek’ némi pótlékául el kívánom beszélni 
röviden a’ junius’ végén , mint országos-ülési szünnapok’ 
alkalmakor, Ausztriába tett rövid kirándulásom’. Engedjen 
meg azonban az olvasó: ha én, mint igen szeszélyes iró, 
csak azt beszélem el , mi nekem utamban tetszett, vagy 
azt, a’ mit éreztem. — Csak kétféle ember örülhet Po
zsonyban az országgyűlési szünnapoknak : szerelmesek, 
kik kedvesüknél;, ’s ifjak , kik a’ hollingeri pipafelhökben 
akarnak egész nap lebzselni. -— Én egyik osztályhoz sem 
tartozván, lelkem éledett, midőn jun. 28kán reggeli 4 
órakor átvágtatánk hat hosszú , — emberrellömött , négy- 
négylovas — kocsiban , mellyek innen naponkint Gänsern- 
dorfba a’ bécs-boehniai vasút’ egyik állomásához járnak. 
A’ kocsik három osztályzatunk , ’s mindenik osztály az 
utazók’ mennyiségéhez képest több kocsibul állhat. A’ 
kocsik mind födöttek, ’s az első osztálybeliek üvegesek, 
miért is ezeken jobbadán csak asszonyok utaznak. Én a’ 
második osztály’ egyik kocsijára ülvén, szerencsém vala 
azonegy kocsiban , több más követen kivül , Gümör me
gye’ lelkes követével utaznom. A’ nap gyönyörű volt, 
’s festőileg árasztá reggeli fényét a’ regényes pozsony- 
divényi völgyre. De kiváltkép szép kilátást élvezénk a’ 
Morva vizén épült fahidrul. Jobbra az oldalvást maradt 
Borostyánkő , balra Divény, ’s ismét tovább, (ul a’ Dunán, 
llaimburg várak’ fenséges romjai ’s ezek alatt llaimburg* 
városa, köröttünk zöldelő rétek , vetések, előttünk 
Schlosshof császárilak ’s más helységek’ tornyai, alat
tunk pedig a’ Morva’ ekkor igen megáradt szép vize kü
lönös élvezetet nyujtának szemeink’s lelkűnknek. Ez né
mileg kipótlá Divény-ujfaluban érzett boszankodásunkaf, 
hol egy óráig keile várakoznunk, mig a’ nem legkimé- 
letesb módon kutatók holminkat, mi a’ hídon túl ismétel- 
teték, jóllehet most csak pro forma. Schlosshof-nál a’ 
bécsi országúiról egy mellékutra tértünk—le , melly a’ 
vasúthoz vezet. Biz’ e’ mellékút csak ollyan , mint a’ mi
eink: t. i. csiuílatlan ; mit azért jegyzek-m eg, mert ha 
valaki, éli részrehajlatlan utazó vagyok. Breitsee hely
ségben uj lovak vártak , ’s mig azok befogattak , kocsin
kat vízzel ’s vajas-kenyérrel ostromiák a’ helybeli tót— 
eredetű ’s igy is beszélő gyermekek, kik sziníolly ron
gyosak voltak , mint jobbadán honbelieink. Sebesebben 
haladván most, tizedfélkor elérők Günserndorfot, hol 
kávé- ’s vendégház van. A’ gózmozgony már füstölge 
’s számos ember várakozók ránk, kik részint a'vasúton,

részint más alkalmakon jövének az állomáshoz. A’ moz- 
gonyhoz mintegy tiz kocsi volt csatolva , mellyek itt négy 
osztályzatnak : az elsők üvegesek, miért is ezeken több
nyire asszonyok vagy külföldiek járnak ; a’ második ’s 
harmadik osztály közt csak puhább ülés teszi a’ különb
séget; mind a’ két hely födött; végre a’ negyedik osz
tály egészen nyitott, ’s itt ha kellemes az idő, legszebb 
’s legolcsóbb az utazás. Bővebben , különösen műtani 
tekintetbiil, mikép kívántam , nem volt időm megtekinteni 
sem a’ vasutat, sem a’ mozgonyt, mert még a’ pozsonyi 
kocsikon ültünk , midőn már a’ vasúti conductor csenge
téssel jelt adott a’ felülésre. Nem okoskodhatván tehát 
more patrio sokáig, — egy ugrással a’ pozsonyi kocsi
bul lent, ’s egy másikkal a’ vasúti második osztály’ e- 
gyik kocsiján termettem. Körülszemlélni kezdvén ulitár- 
simat, hét szomszédom közül leginkább szemembe tűnt: 
előttem egy német pap , balra egy júliusi becsületrenddel 
ékeskedő franczia ült; a’jobbra ülő személyben pedig Szé- 
ehenyinkre ismértem. — A’ mozgony csakhamar füllia- 
sitó süvöltéssel megindult, maga után húzva ’s később 
röpítve a’ kocsikat; ’s maga mellett elhagyva jobbra bal
ra : a’ vasut-pálya melletti őr-házikókat, fákat, réteket, 
falukat; a’ megijedt ’s a’ mozgony’ rendkivüliségétül fé
lő , ágaskodó lovakat ’sí.b. , melly utóbbi tárgy legin
kább mulatság-’s társalkodási tárgyul szolgál az utasok
nak. —

Ki beszéljen azonban mindiglovakrul, ’s ki a’ wag- 
rami síkon? itt, hol mindenki’ lelke magasabban fölleng
het ; a’ németé : mert e’ téren diadalmaskodék 1278ban 
Ilabsburgi Rudolf Ottokáron ’s e’ győzelme által alapitá- 
meg Ausztria’ hatalmát; a’ nem-németé ’s igy itt mint 
világpolgáráé: mert 1809ben e’ síkon történt a’ nagy 
wagrami csata, melly egyik volt Napoleon’ legfényesb 
diadalai közül. így tehát én elkezdém franczia szomszé
dommal közleni Napoleon-feletti apotheosisomat, mit ó 
még melegebb kebellel viszonza. — One mondjon sen
ki engem honfitársaim közül napoleonistának, mert én 
Bonapartét szeretem ’s Napóleont csudálom csak; azért 
nem is illatoztak nekem a’termékeny wagrami síkok úgy, 
mint illatoznának az aegyiptusi kopár puszták , nem is em
lítvén Brenta és Ticino’ virányos partjait ; de megvallom, 
bonapartistaságomban vannak napjaim vagy óráim , mel- 
lyekben Napóleont szeretem , valamint Napóleonnak is 
voltak napjai vagy órái, mellyekben Bonaparte volt. — 
Illy egyik napom volt a’ mai nap: azért-e, hogy minden 
n a g y  iránt, bár mi legyen az , lángol kebelünk? azéil 
e , hogy épen 30 év előtt történvén a’ wagrami csata , 
mindenféle emlékezet poétái színezetekkel váltók egv- 
mást agyomban ? vagy végre azért, hogy mellettem ült 
hazám’ egyik nagy férfija? nem tudom; de annyi bizo
nyos, hogy mind a’ három járult ideigleni napoleonista- 
ságomhoz , ’s a’ három egy képzeménynyé alakult esz
méimben , mellyet erósbite az , hogy Széchenyit! kék 
köpönyeg volt, színre hasonló Napoleon’ marengói köpö
nyegéhez , mellyel most betakarva Szent-Ilonán nyug
szik. Nem kelle tehát erős képzelet, magam’ 30 év előtt 
éltnek, mellettem Széchenyit Napóleonnak ábrándozni, 
mert valóban a’ wagrami síkon voltunk, sót mi több, a’ 
franczia had’centrumába — Wagramba értünk , ’s itt uta
sokat letéve, másokat ismét fölvéve tovább szállottunk, 
tovább én is kényelmemben , tovább a’ francziávali be
szélgetésemben. De minthogy — ’s maga Napoleon is 
mondó: ,,Du sublime au ridicule il n’y-a qu’un pás“ ; mi
dőn Bécset elértük, még egyszer a’ franczia -  ’s az 
ellentáborra visszatekintők; és Széchenyire nézve mint 
Íróra egyszersmind — a’ ,,gróf Széchenyi István mint 
iió“ könyv’ szerzőjére gondoltam. Ugyan e’ pillanatban
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a’ bécsi pálya-tér’ udvarába értünk 55 perez múlva gan- 
serndorfi elindultunk után , beszámítván a’ wagrami 10 
pereznyi mulatóst.

A’ bécsbeni uj kutatás’s minden más közbejött tárgy 
sem enyészteték el még napóleoni napom’ ’s gondolati
mat, ezek ma estig tartanak; ’s vájjon tehettem-é róla? 
ha a’ fogadóig-mentemkor mindjárt gipsz-napoleonokkal 
kínálták meg az olaszok , ha egész nap felőle szóltak a’ 
francziák , ha ebéd közt az ,Aliance Literaire4-t adták 
kezembe a’ németek, mellyben olvasám : hogy e’ na
pokban egy kórkatona Párisban , utczai koldulás miatt, el
fogatott, törvényszék elé állíttatott, ’s a’ gyomor-’s ru- 
ha-inséget szenvedő agg a’ bíráknak büszkén csak ezt 
feleié : J ’ai été massacre en Espagne, j ’ ai eu les pieds 
gelés á la retraiíe de Moscaou'. Vive 1’ Empereur!4 És 
nem legszebb Panegyrikon-é ez , mellyet Napoleonrul 
az olvaso velem együtt valaha olvasott? Végre ha még* 
estve is az olasz operában Torquato Tasso’ eloadatásánál a’ 
,Gerusalemme liberata4 dicső költőjében a’ wagrami gon
dolatok’ következtében Franczia liberata’ éneklőjét lát
tam ? —

Másnap egy társasági kocsin Tulnba mentem. Az ut 
ide néhány bécsi külvároson , egy két város-tekintetű fa
lun , továbbá Schönbrunn ’s a’ császári vadaskert mellett 
viszen el. Schönbrunnból irá Napoleon a’ magyarokhozi 
felhívását.— A’ vadaskert’ szabad téréin számos szar
vast látónk Jegelni. Az egész utazó társaság Purkersdorf 
után fohászkodott, hol állomást tart a’kocsi, mellyen most 
a’ következő nap Tulnban tartandó búcsú végett 21 sze
mély üle. Társaságunk igen tarka volt, minek énörven- 
dék; de nem tudom, igy tettek volna é hazám’ praedi- 
catumos fiai. Purkersdorf mögött a’ linzi utrul jobbra for
dulónk. Szép kilátás nyilik Flohberg’ hegyérül a’ távul- 
íul kék hegyekkel környezett ausztriai rónaságra, mel
lyet a’ Duna’ folyama ketté hasít, mellynek jobb partján 
fekszik Tűin. E’, Bécshez mintegy 5-—6 órányira fekvő 
város rendkívül csendes ; római ’s avar maradványai, va
lamint falkeritése ’s kapui réginek bélyegzik. A’ nagy 
templom’ szomszédságában egy régi üres templomot Já
ték , melly en azonnal az egyszerű, római építészetre 
ismérhetni. Nevezetesb épülete : a’ pionier-iskola , melly
ben mintegy 300 ifjú közt 30 magyarra találtam, kik 
közül azonban nem mindegyik ért magyarul, ’s a’ t. ’s a’t. 
Örömmel fogadónak a’ magyar ifjak, kik, úgy látszik , 
még nem feledék el egészen : hogy magyarok. Másnap 
reggel jelen valók templomi ünnepjökön , hol furcsa volt 
látni a’ különböző nagyságú ifjakat összevissza keverten, 
’s tarkán az ausztriai had’mindennemű öltözet-’s színei
vel , mert minden ifjuolly egyenruhát visel, a’ milJy ez
red’ számára van beírva. Huszár csak kettő van köztük: 
egyik Kazinczy , másik testvérem ; ’s a’ t. ’s a’ t.

Elbúcsúzván déltájban a’ magyar ifjaktól, két óra
kor a’ Linzbül járó ,Sophia4 első ausztriai vasgözös elibe 
mentem ’s felülvén, rajta több külföldi’ társaságában se
besen haladék vissza Bécsbe. A’ Duna’ balrésze némi- 
kép a’ csallóközi rónához , ’s jobb része a’ visegrádi táj
hoz hasonlít, csakhogy ez kiesb a’ szóban levő tájnál. 
Elhaladtunk Greifenstein vára alatt, mellynek holt rom
jai élénkebben szóltak hozzám, mint lakóinak a’ pesti né
met színpadon fölélesztett alakjai; nem sokára Klosterneu
burg roppant apátságához értünk, mellyrül a’ népmonda 
azt tartja: hogy szent Leopold’hitvesének fátyol át a’szél 
egykor elkapván azt azon helyre hozó, hol ’s minek kö
vetkeztében a’ zárda épült. Benne tartatik Ausztriának 
főherczegi kalapja, ’s alatta van a’birodalom’legnagyobb 
pinezéje : három emeletre , ’s 30,000 akóra , ’s igy tehat 
ex 10,000rel nagyobb a’ nagyszombatinál. Következett

Leopoldsberg, mellyen 1160ig az ausztriai markgrófok 
laktak. Vegre egy kanyarodással Kahlenbergtül Xuss- 
dorfra, a becsi gőzhajói kikötőhelyre értünk. Az eső 
szakadt s igy annál jobban esett a’ gőzhajó-társasági 
kocsiknak ránk várakozása, mellyek minket egy óra múl
va Bécs’ egyik belső piaczán letettek. Illy vitelért mi 
sem fizettetik.

( Vége köveihez ih.)
A' füergelylakyak' ostora.

L a j o s ,  Magyarország’ királya , öccsének , az ifjú 
I s t v á n  herczegnek ajándékozásáros’ vidékét’s a’Sze- 
pességet. A’ herczeg Sáros magas sziklavárát választá 
lakhelyéül ’s ott egy kis sereg válogatott magyar nemes’ 
körében vidor ifjoncz-életet élt. Hogy az idő a’ vadászat 
’s poharazás’ örömei közt vala megosztva, ezt mindenki 
elhiszi, valamint azt is , hogy a’ fiatal vadásztársaság 
több órát tölte a’ sötét és nedves erdőben, mint a’szikla
vár’ pompás termeiben. — ,,Egy illy vadászati alkalom
kor I s t v á n  hg. övéitől elszakadt, ’s midőn a’ várához 
vezető utat keresné, mindig mélyebbre tévedt a’renge
teg vadonban ; ’s végre az éj bekövetkezvén , egyebet 
nem tehetett, mint alkalmas helyet keresni, hol a’ reg
gelt bevárhassa. — Mi lön már lovárul leszállni készült, 
hogy a’ kemény földre telepedjék , a’messzetávulból ku
tyaugatást hall, nielly időnkint meg-megujúlt. A’herczeg 
most nem kétkedők, hogy közelben valahol emberhajlék 
van , ’s ezt most fölkeresni indult. — Egy óranegyednyi 
lovaglás után az erős T a r k  ő-várnak zárt toronykapuja 
előtt állott, hol hangos kopogtatás által megérkeztét íu- 
datá. Sokáig kelle várakoznia és sok kérdésre felelnie, 
míg számára az ajtó kitárult. 0 magát István hg’ fegy- 
vernökének , Gergelynek, adá-ki. — T á r c z a y  ne
mes (igy nevezők a’ vár’ urát) barátságtalan mogorva 
arczczal fogadna’ hívatlan késő vendéget, ’s parancsoló 
cselédinek , kínálják meg az idegent vacsorával ’s ágy- 
gyal. — Midőn a’ herczeg a’ várbirtokos’ nevét meghal
ló , nem csudálkozék többé a’ barátságtalan hideg fogadta
táson ; mert T á r c z a y  úr az egész vidéken mint em
berkerülő fukar nemes hirült-el, ki sötét lakfészkéból 
szintolly ritkán inozdulí-ki, mint a’ milly ritkán hozzá lá
togatók érkeztek. — A’ herczeg most megemlékezék 
némi homályos hírről is , melly a’ vidéken keringett, t. i. 
hogy T á r c z a y  nak egy csuda-szépségű leánya van, 
kit mindazáltal elzárva tart ’s oily féltékenyen őriz, hogy
még eddig egy idegennek szeme sem látható. A’ világ 
e’ hajadonrúl csak annyit hallott, hogy rendkívüli szép
séggel bír, ’s neve S z a b i n a .

Midőn István herczeg a’ hálóteremben a’ várnagy- 
gyal egyedül vala, el tökeié magúban, hogy ettől a tit
kot kicsalja; ’s tudván , hogy bor az öregek’ nyelvét 
leghamarébb oldja-meg, a’ serlegeket szamara folyvást 
töltögető. A’ herczeg’ ármánya sikerült; ő egy óra múl
va mindent megtudott, a’ mit tudni óhajtott s ide tarto
zott a’ bájoskellemű kisasszony’ foglalatossaginak napi
rendé is. — A’ nap meg nem kele—töl , midőn a vainagy 
már hozó a’ reggelit ’s azutan jelente a heiczegnek, 
hogy lova nyergeken all, s hogy a vár uia neki sze
rencsés utat kivan. A’ herczeg csakhamar útra készült, 
’s úgy cselekvők, mintha távozni akarna ; de midőn azon 
terem’ közelébe jött, hol T á r c z a y lakott, a’ herczeg 
hirtelen oda irányzó lépteit, ürügyül adván, miszerint 
ő a’ vendégbaráti váriakból nem távoz hátik , a’ nélkül 
hogy birtokosának személyesen nyilványítsa köszöneté ; 
de mit u’ herczeg tulajdonkép csak azért ton , mivel mult 
esten a’ várnagytól hallá, hogy /  szép hölgy mindig 
atyja’ társaságában reggeliz. Midőn a ertze^ ie epe 
S z a b i . .  »Mcr.mbina.yja melle« Ólon. .V mogorva



őre# felpattant szekérül, ’s leányának inte , hogy távoz
zék. A’ hajadon engedelmeskedett; de a’ herczeg' egy 
pillanattal áttekinti a’ hölgy’ ritka bájainak teljét, ’s ész
revéve , hogy ő is távozfakor reá egy futó pillanatot ló
véit. A’ herczeg egyideig szótalan állott a’ haragos 
T á r c z a y előtt, ki inegesküvék , hogy ezentúl egy utas
nak semadand szállást, ’s ha mindjárt maga Lajos király 
zörgetne is kapuja előtt.

I s t v á n  hg elhagyá a’ sötétkedvü várlakost ’s szi
vében a’ szenvedély’ leghatalmasb lángjával, vágtatott, 
sárosi várlakába. — Csak egyetlenegy gondolat foglalá 
most elméjét e l, f. i. mikép szerezhetne magának Tár- 
czay’ várába S z a b i n á h o z  bejárást. Egy hónap múl
va az arany elősegité szándékát. 0 szerencsés vala meg
nyerni a’ hajadon’ viszonszerelmét, és sok édes órát tel
tének együtt, mig az árulás e’ csöndes boldogságjokat 
enyészettel fenyegeti. — A’ legveszélyesb merényi is 
meg kelle tehát kisérteni, hogy S z a b i n a  kiszabadul
jon atyjának zsarnoki hatalma alul. B o d ó ,  egy a’ her
czeg’ udvarához tartozott nemes , titkos összeszóialko- 
zás után Tarkőre intuit,  ’s királyi követ’ képében fel
szólító az öreg T á r c z a y t , készüljön a’ háborúba me
nendő hadsereghez csatlakozni. T á r c z a y  e’ felszó
lításra őrjöngő gyanánt hajlongott, heves szóváltásba ke
veredők Bodóva l ,  meg akarván nekimutatni azon jo
gát, miszerint ő nem köteles a’ meghívó parancsnak en
gedelmeskedni. — A’ Zíjos hang a’ vár’ minden lakosit 
összegyűjti a’vitázik körül— ‘s épen e’ körülményre volt 
alapítva az elorzási terv. Mert G e r g e l y ,  a' herczeg' 
fegyvernöke, használó ezen időt, tulhágolt a’vár’ kertfa
lán, és S z a b i n á t  egy már készenálló kocsiba emeli, 
mellynek négy tajtékzó tüzes ménje nyugtalanul váró, 
hogy tova száguldjón. — T á r c z a y  azonban csakha
mar hirt vön leánya’ elraboitatásárul , ’s bármi dühösen haj
tatott is tova G e r g e l y ,  a’ bőszült apa nem sokára nyo
mában termett. Már hallá G e r g e l y  az utána törtető lo
vak’ libegősét , midőn ö is övéit fölemelt ostorral végső 
futásra serkenti. De az ellenség mind a’ mellett is utol
éri vala öt, ha a' herczeg maga nem jő ebbe egy csa
pat válogatott lovaggal. — Örömzajongva suhint» G e r- 
g e l y  még egyszer ostorával, egyszersmind három ró
zsát, mellyel kalapjára tűzve hordozott, magasan lebeg- 
tete kezében, jeléül, hogy a’ terv sikerült. De a’ bő
szük T á r c z a y  egy nyíllal keresztül lőtte Gergely’ 
fölemelt karját , ’s ez kénytelen vala S z a b i n á t  a’ her- 
czegnek engedni által.

A’ herczeg e’ találkozás’ helyén várost alapíta, mel
lyel a’ hölgy’ tiszteletére , S z a b i n á ‘nak nevezett-el, 
mit később a’ n é m e t  1 a k o s o k ,S z e b e 11‘né (Zeben *) 
változtattak által. Hív G e r g e l y é t  a’ hálás herczeg 
két faluval, Felső-és Alsó-Lakkal, ajándékozó meg, 
honnan nevét is kölcsönzi; — ’s a’ G e r g e l y  l a k i 
aknak a’ múlt században kihalt nemzetsége egy ny i l 
l á i k é  r e s z t ü l l ö t t  e m b e r k a r t ,  m e 11 y o s t o r t  
’s h á r o m r ó z s á t  t a r t  — visel vala nemesi czime- 
rén , az itt elbeszélt kaland’ emlékéül.

1E leg ijtá r .
(A m e r i k a i  v a r a s o k ’ f é 1 s z á z a d o s ü n n e- 

p e.) Az újabb amerikai városokban szokássá vált meg- 
üllni azon napot, mellyen a’ birtokban v. városban az első

*)  E zen .  murában érdekes beszel t a’ pesti „Tageblatt“ köz-  
ié először ; a’ magyarúl-kózlü itt csupán azon megjegyzést 
teszi, hogy az illy nevű erd-lyi várost a’inagyarok nevezik 
N. Szeben  nek, a’ németek ellenben H e r  ma n n s t a d t -  
nak.

megtelepedés történt. így üllé-meg nemrég C i n c i n 
n a t i  félszázados örömünnepét. A’ város már jelenleg
59,000 lakost számlál; évenkint mintegy 7—8 millió dol
lárnyi értékű földterményeket szállít más tartományokba 
’s uémellykor egyszerre 40—50 gőzhajó fekszik hajó
műhelyein. Az egész birtokhatár eleinte n e g y  v en  k i
le  n cz  dolláron vásároltaték. Az ünnepen jelen volt eg'y 
öreg férfi, ki Cincinnati városban az első háznak zsin
delyfödelét rakta. Egy másik nagy városban , Ilavenná- 
ban , még él bizonyos T a p p a n nevű ember , ki a' kör
nyéken az e l s ő  f á t  levágta, hogy az erdő kiirtatván, 
térén a’ város épüljön. — Jövő évben az egyesült s t a 
t u s o k ’ száma h u s z o n k i l c n c z r e  fog nőni, mert 
két határ a’statusok’sorába lépend , mellycket Európában 
még nevükről is alig ismernek, t. i. J 0 w  a és W i s 
c o n s i n .  Mindegyik bír 50,000 lakossal. Milly hihetlen 
gyorsasággal halad elő minden Amerikában, bizonyítvá
nyul szolgál többi közt az i s , hogy a’ gőzhajók’ száma 
a’ szövetség’ nyugoti vizein öt év alatt 234rül 600ra sza
porodott. A’ szövetséges statusok összesen nyolezszáz 
gőzhajóval bírnak.

( I s m e r e t l e n  t e n g e r i  c s u d a . )  E g y , júliusi 
19kéről költ levél Scutariból imezt közli: „Minap az al
bániai partvidéken Drino és Mati folyók közt egy iszo
nyú nagyságú , ’s az ádriai \s földközi tengeren még 
eddig egészen ismeretlen vízi-állatra találtak. Ezenczet- 
halhoz hasonló szörny fél-eleven állapotban vettetek part
ra , hol egészen sajátnemü ’s messze elhaló hangokat 
ada , mi által a'hegység ’s a’matii vidék’lakosait a’ part
hoz csaló. De ezek nem merészkedtek az óriási szörny
hez közeledni; hanem jelentést tevének a’ török hatóság
nál, melly fegyveres embereket kühle az állat’ megölé
sére. Midőn ezek a’ messzefekvö fövárosbul másnap a’ 
hely’ szinére érkeztek , a’ szörnyet már döglötten lelik , 
mellynek kifolyt zsírja a’ levegőt körösleg kiállhatatlan 
bűzzel tölti—el. Csak sok idő múlva találkozott hős , ki 
a’ döglött állat’ fejét egy bánijai ketté hasító. Azután a' 
szörnynek roppant testét vagdalák , fűrészelik, és sza- 
kaszták-füí, még bordáit sem kímélvén meg. Az állat
nak csupán feje’ részeit 3 lő alig bírható. A’ hátgerinez 
szétfúrészeiteték, ’s egy darabja mint nevezetesség a’ 
scutarii nagy várkapu fölé akasztatod. Egyik állcsontja 
8 2 arasznyi hosszú ’s 3%  arasznyi széles. A’ mondot
takba! képzelhetni az egész állat’ rendkívüli nagyságát 
’s testtömegét. (Auszl. Lloyd.)

(A’ s z é l f o r g a t  a g.) Arras, nemrég különös ese
ménynek szolgált színhelyük Délelőtt kileucz óra tájban 
az idő igen csöndes és tiszta*volt , a’ derült égbolton egy 
felhőeske sem látszik , ’s im egyszerre az egyik kül
város fölölt egy meglehetős magas fejéroszlop mutatko
zik,  melly ünnepélyes fenséggel tovább's tovább vonul. 
Ugyanazon időben tompa jajveszéklés’s kiáltozás hallat
szik. Midőn az emberek azon helyre jutának, hol e’ kü
lönös tünemény keletkezett, csakhamar nagy lermészet- 
buvóri eine nélkül is, kinyomozik a' titkot. A’ reteken 
t. i . , hol a’ városi lakosok fejérruhanemüiket szokták 
mosatni, forgószél alakult, ’s ez minden ruhát, melly 
felakasztva vagy fejérítés végett kiterítve volt, felka
pott ’s a’ légben magával tova vitt. A’jajveszéklés és si
koltás pedig- a’ mosónők ’s háziasszonyoktól eredt, kik 
magokat ruhaneműiktől illy csudálatos módon megfosz- 
tatni látták. Mindnyájan a’ széloszlop után szaladoztak, 
reméllvén, hogy az elrablóit tárgyakat isinét  ̂ vissza
nyerhetik ; de a' szél-isten kérlelhetlen vala, es zsák
mányával egészen más tájra költözött.

S zerk eszti U elm eczy. Nyomtatja. T rattner-K árolyi úri utcza 6 1* .
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Junius’ utolso napja volt, ’s igy az olasz opera’ utol
só mutatványa Becsben. A’ játék nyolczadfélkor kezdődött 
’s már hatkor ülőhelyre csak különös szerencse által jutha- 
tek. Egy kis illogicát látok a’ páholyok’ árában: mert egy 3- 
dik emeletbeliért 20 pgő frtot kell fizetni egy estvére , 
mig a’ földszinti vagy első emeletbeliért is szinte annyit; 
a’ földszinti bemenet 1 ft. 20 k r .; az 5dik emeletbeli 2 4 
p. kr. — A’ ház , öt emeletével föladásig tömve volt; 
,,Borgia Luorezia“ adaték , Donizettiiül. Azonban Hugo 
Viktor’ e’ dicső müve csak elkontárilva jutott színre , lé
nyeges kihagyásokkal, ’s a’ végjelenet’ megváltoztatá
sával: mert itt Gennaro nem öli meg Lucreziát. Vita 
volt a’ nézők, ’s a’hírlapokban a’két első énekesnő közti 
elsőség felett. Zene- ’s dalmüértő nem vagyok , de fiilem 
a’ verseny-koszorút bájoló énekére, tiszta csengő szavá
ra, szavának hajlékonyságára ’s könnyűségére nézve 
Brambillanak (Orsiui Maifio) Ítélné. Azonban ha színi ha
tást ’s különösen drainai actiót keresünk — ’s nem ok 
nélkül, — az operában is , ekkor minden meggondolás 
nélkül én részemrül a’ diadalt Unger Karolinának (Lu- 
crezia) adnám. A’ férfiak közt Poggi (Gennaro) reme
kelt. — Eszembe jött sokszor az előadás , különösen a’ 
’s a’ t . , sok és lármás kihívás, ismételtetés ’s tap- 
solas alatt pesti magyar színházunk ’s némelly újságíró
ink , ’s embereink , kik minden tapsolásban , dobogásban, 
vagy egy kis Jármában a’ magyar’ színház’ erkölcstelen
ségét ’s tán magának a’ magyar hazának megbuktát lát
ják ’s jövendölgetik: holott Bécsben az udvari színházban, 
az egész udvar’ ’s ministerium’ jelenlétében a’ közönség 
hasonlithatlanul nyugtalanabb volt.

Julius’ Íjén ’s 2kán Bées’ azon nevezetességit te- 
kintém m eg, raellyekhez kedélyem vagy szellemem kü
lönösen vonza. így megnéztem a’ glacis-kat, ’s vala
hányszor láttam, azon óhajtás kelt bennem: vajha egy
szer hazánk’ fővárosa is gondoskodnék hasonló miiül; 
már rongyos falukat is fasorok metszenek keresztül, 
mig Pesten 80 ezer ember néhány fácskát nem bír ül
tetni! — A’ templomok közül , bár harmadszor láttam , 
nem lehele nem álmélkodnom újra a’ hatalmas szent-Ist- 
ván templomán ’s tornyán , melly a’ világ’ meslerkezek- 
kel rakott magasságai közt a’ 3dik díszes helyet foglal
ja el. A’ templom mellett, kívül áll Capistrán’ kőbülépült 
szószéke, honnan a’ török ellen buzditá a’ népet. A’szó
székre nincs feljárás ’s ha Capistrán’ idejében sem volt, 
úgy lajtorján kelle feljárnia. A’ templomban benn legö- 
römestebb mulatók a’ Katalin-kápolnában, mellynek gyö
nyörű ablak-festvényein ’s az egésznek andalító sötét
jében valami elragadó , középkori mysticum fekszik. A’ 
számos, majd minden lépésre találtatható sir ’s emlékek kö
zül inegtekintém a’ keresztkápolnában levő , ’s hazánk tör
ténetiben vitézi helyet foglaló zentai hős , ,Savojai Eugén* 
síremlékét; de megvallom, én, ki minden sirnál megin
dulni szoktam, itt nem indulhaték-meg , mert Cicero’azon 
mondása forg'ott eszembe: hogy ,soha senkinek nem le
het igazságos oka, hazája ellen fegyvert fogni/ — — 
Az auguslinianusok’ templomában van a’ lvrisztina-emlék 
Canuvátul. E z , egyiptusi gúlyt (pyramist) ábrázol már -  
ványbul, mellynek közepén nyitott üreg látszik. E’ nyi
tott üreg felé megyen balrul két angyaliul vezettetve a’ 
kesergő Erény, természeti nagyságban. Az Erényt követi 
egy asszonyul vezettetve a’ jótétemény agg férfi’ képé

ben ; jobbra a nezotül fekszik mint hűség’jele egy orosz
lán , mellyre egy orzoangyal dűl, kinek gyönyörű lába 
szabadon ’s mesterileg lebeg. Az emlék fölött van még 
Krisztina’ mellképe , melly fölé a’ Szerencse pálmaágat 
tart. Több ízben jártatám szemeim’ Canovának e’ dicső 
müvén , melly annyi fenséget ’s kellemet lehel. De Ca- 
nova több mint szobrász , ő müveiben egyszersmind köl- 
tész ; mert azok a’ kellemen kívül érzelmet is mutatnak, 
és sziveinkhez szólanak ’s itt, mikép a’ poésis, felköltik 
szunnyadó szellemi érzeményinket. így költé fel itt, de 
szelíden , nekem is Canova’ e’ dicső müve, szunnyadó 
érzelmimet, éltem’ egykori viharzó álmait, éltem’ leg
szomorúbb , ’s minden nagy és szent iránt kétkedő nap
jait. Igen ! voltak napjaim , életemben sötétek, mellyeken 
elmerülve a’ szellemi kínok’ árjaiban azt sem hittem: hogy 
létezik erény ! E’ rettentő hit’ alaptalanságát ma hála ne
ked dicső mester! megerősitéd. Elragadva nézvén az 
erény’ szende’s könnyező képét, ’s a’hideg kő olly me
legen szóla keblemhez: hogy kénytelen valók felkiál
tani: o bár ritka , de létezik erény! — A’ jótétemény’ 
szemlélgetésekor Vörösmartynk’ dicső ,árvízi hajósa‘ju
tott eszembe. — ,Xem ismérem a’ szépmüvészetek’ még 
tán egészen el sem fogadott osztályzatát; de én részem
rül nem tudnám meghatározni: vájjon a’ képezési müvek , 
’s közöttük különösen a’ szobrászat, vagy pedig az ér
zelmiek , ’s köztük különösen az időszerű érzelmiek — 
hangmüvek— állnak-e közelebb a’ poesishez ? valamint 
nem tudnám soha a’ festést az érzelmi müvekhez soroz
ni , minthogy az kézzelfoghatólag közelebb áll a’ plasti- 
cához, mint a’ hangászathoz. Egyébiránt az elsőnek el
határozása egyediségíül, a’ másikáé pedig elméleti okos
kodás’ erejétől függ. Az emléknéli végső óhajtásom volt: 
vajha egykor Canova’ lelkes tanítványa, Ferenczynk, 
nagy mesterét utolérné! — A’ kapuczinusok’ templomá
ban levő császári sírboltot nem láthatám, minthogy egyes 
embernek felnyitni nem akarák, ’s igy azt csak egyik 
nagy ablakon betekintve nézlietém meg; de én két em
ber’ sírjához akartam volna zarándokolni, Ilik József- 
’s a’ reichstadti herczegéhez. Amazé fölött szerettem 
volna szellemi alakban egy országgá válni, — nemzetem’ 
országává, ’s igy szent sírja mellett letérdelve nemze
tem’ nevében a’ „mea culpa , mea maxima culpá-t“ el
mondani. Iinezé fölött pedig könnyezni akartam; ’s váj
jon ki lenne olly durva, ki e’szerencsétlen ifjú’ sírja mel
letti könnyeket roszalná? 0 ha atyja láthatta volna, mi
kép én ez ablakon , a’ szűk helyet, hói fia nyugszik, 
ő ki fiának már születésekor kevesbet nem tuda Romá
nál —egy világ’ történeténél — gyermeki játékul vetni!

A’ térek közül József’ piaczát, vagy is inkább szob
rát tekiutém meg, mellynek művészeti becs-hiányát ki
pótolja a’ nagy ember’ szelleme , mellyet az emlék’ al
ját környező oszlopokon anyagosítva lathatni. A’ lö  ábrá
zolat közül nekem leginkább ama’ kép tetszik, mellyen 
borongó felhőkből két kéz a’ tisztában egymáséba szö
vődik örök egységet ’s türelmet jelentőleg illy fölirattal:
,Concordia Religionum/ Vajha mindenki e’ mondatotkö- 
retné ! A’ gyűjtemények’ soknemüségébül csak a’ belvede- 
rei cs. képcsarnokot láthatám. A’ gyűjteményt egy már
vány-terem két részre osztja : jobbra van az olasz isko
la, balra a’ németalföldi. Az olaszban azonnal szemünk
be tűnnek a’ világ-szerte ismért remekek. Rafaelíül ke
vés van , de ezekről is elmondhatni Mengsszel: hogy azok 
kellemök által meghosszabbítják a’ pillanatot! A’ tömérdek 
kép közt nem tudja a’szem, hova nézzen: Rafael,An-



gelo , Titian , Veronese , Vinci, Correggio milly dicső mes
terek voltak! Az utolsó még' holta után is látszik képei
ben , öntudatára büszkén felkiáltani: Anch’ iosono pitto- 
r e ! A’ németalföldi oskolában a’ sok festesz közül Ru
bens- és van-Dyké a’ koszorú, kiken kivül igen sze
membe tűnt egy öreg férfi’, ’s egy öreg asszony’ képe, 
— névtelen festőiül. A’ Belvedere’ alsó épületébe hely
zeti ambrasi gyűjtemény, hol Dürer’ munkái is vannak, 
valamint szinte a’ cs. kincskamra’ ajtajára ragasztott ira
tok legfensőbb parancsbul a’ látogatásokat bizonyos időre 
kizárottaknak jelentvén, e’ gyűjteményeket nem látha
tom. — A’ szabadbani mulatóhelyek közül megnéztem: az 
emberiségi nevezetességű Augartent, mellyben nyarat
szaka Ilik József lakott. Kapuján a’ legszebb föliratot, 
melly valahol létezhetik , olvashatni: ,Allen Menschen
eröffnet aus Achtung/ A’ népkertet a’ városhozi közel
ség kedvessé teszi, nevezetessé pedig: a’ ,Theseus- 
(emplom‘ , melly az athéninek alakjára épült, dóriai-ren- 
dü oszlopokkal. Benne áll a’ ,Theseus'-emlék , midőn 
ez a’ Ceniaurust kivégzi. Canovának e’ müve nem hata 
meg engem úgy, minta’ Krisztina-emlék, nem találóra 
rajta azon édes kellemet, hanem csak az óriásit, az unal
mas , hadakozó classicismust; mig ellenben a’ Kriszti- 
na-emléken az édes, szende romanticismust lelém.

Uallván julius’ 2kán déltájon: hogy másnap Pozsony- 
ban a’ szólásszabadság;, már kerületileg elfogadott üze
net vétetik föl, sietve hagyám-el Bécset, búcsút mond
va csak József’ mindenütt lengő szellemének ; ’s há
rom órakor ,Concordia‘mozgony egyik kocsiján elindul
ván ismét 55 perez múlva Gänserndorfba, ’s nem sokára 
Morva’ vizéhez , ’s az itteni holmink fölött tartott hosz- 
8zas anatómiai bonczolgatások miatt, éjjel Pozsonyba 
visszatértem , más és harmadnap elóg díját vevén Bécs- 
büli távoztomnak, részt vehetvén a’ 3 ’s 4kén tartatott or
szágos ülésekben. E’ napokon leginkább a’ zalai és cson
grádi követek vonák magukra figyelmem’. Daliám mind 
kettőt szólani, a’ nélkül hogy eísőségi különbséget te
hetnék közöttük. Egyik ollyan nagy, mint a’másik: amaz 
pkilosophicusabb , ez szónokibb ész ; amaz öszvege az 
észnek , ez a’ szívnek ; amaz csupa következetesség, ez 
merő érzelem ; előadásra amaz Canning és Mauguin , iin- 
ez Shiel és Berryer; szellemre egyik Shakspeare’ Por- 
ziája *), másik: Hamlefje. Uo/ili.

Névmelly észrevételek
a’ „ s á r o s p a t a k i  f ö i s ko 1 a’ s z e 11 e me“ czímü, 

’s f. évi Társ. 51dik számában olvasható közleményre.
Valamint az egész természet’, úgy minden erkölcsi 

egyed’, annyival inkább egész egyesületek’ éltében van 
bizonyos saját czél, melly felé törekedjenek. Minél ha- 
tárzottabb azon czél , minél biztosb ’s egyenesb ösvény 
vezet ahoz : annál szerencsésebben közelíthetni felé , ’s 
annál szebb ’s tökéletesbaz élet, melly megfelel az éli— 
be tűzött czélnak. Mint minden intézetben , úgy a’ sá
rospataki főiskolában is meg van azon alapeszme, melly 
annak életét szellemíti; ki van tűzve a’czél, melly felé 
törekednie kell. Az nem más, mint az erkölcsiség mel
lett a’ tudományosság (Gelehrsamkeit) , hogy a’ szív’ ké- 
peztetése ’s az értelem’ fejlesztése által ügyes népta
nítókat , értelmes és buzgó lelkipásztorokat ’s oktatókat, 
hív és bölcs elöljárókat, bírákat, ügyvédeket készítsen 
a’ polgári ’s egyházi társaságnak. E’ végre magányos 
adakozások ’s kegyes alapítványok’ sogedelmivel a’ fel
sőbb akadémiai tudományok’tanítására tizenkét rendes ta
nítószék á ll, mellyek közül a’ közelebb lefolyt félszá- 
zad alatt hét alapíttatott, u. m. 1) a’honi-jog’, 2) görög

*) A’ „velenczei kalmár“-bani jogtanár.

literatura, szentirás-magyarázat ’s egyházi történetek’,
3) német és franczia nyelv’, 4) Politika’, Stafistika’, Pae- 
dagogia’, 5) Muzsika’, Architectural 6) népszerű orvos- 
tudomány’, természethistoria’, 7) magyarnyelv’ éslitera- 
tura’ rendes tanitoszékei. Ezenkívül hat segéd -  tanító, a’ 
humanitási ’s grammatikai iskolákban pedig' két állandó, 
s evenkent választatni szokott hat közönséges, ’s így 
összesen 2o tanító munkálkodik a’ köz czélra. A’ köze
lebbi julius’ első hetiben tartott vizsgáltatás szerint hall— 
gatak a’ theologiai tudományokat 146, a’ honi jogot 78, 
a’ széles-értelemben vettphilosophiai tudományokat 238 , 
összesen 462 tanítvány; a’ gymnasiumi tanuló ifjúság’ 
szama pedig körülbelül ezerre megyen.

A’ sárospataki főiskolának ezen rövid ’s hitelessfc>- 
tistikája is világosan mutatja, mennyire tökéletlen ama* 
közlés, melly a’ „ s á r o s p a t a k i  f ő i s k o l a ’ s z e l -  
1 e m e“ czim alatt, f. e. Társalkodó’ 5iik számában olva»- 
hato. — A’ közlő , igaz , azon iskolának csak szellemét ki
várni felfogni ’s felfogatni: de közleményéből kitetszik, 
hogy azon iskolát csak úgy ismeri, mint vendég vagy 
idegen szokta ismerni a’ házat, mellyben kis ideig mu
lat , hol egyes tagokat ’s némclly munkásságokat lát, 
de a’ csalod’ legszentebb gondjaiba, örömeibe ’s aggo
dalomba avatva nincs ; kitől nem várják, ’s ki nem is 
igen alkalmas, hogy a’ ház’ sorsán javítson , mint ki azl 
sem tudja, mi elözvényekkésziték a’ ház’ jelen állapot- 
j a t , mi erők igazgatják annak életét, mi a’ czél, mellyro 
törekszik.— Ki a’ testet sem ismeri, hogyan fogná ’s 
foghatná fel helyesen a’ test’ láthatatlan szellemét, melly 
ha elő és igaz , a’ testtel elválhatlan kapcsolatban él. A’ 
szellem, mellyet II. E. a’ s. pataki iskoláról előad, nem ma
gából azon iskola’életéből van merítve, hanem az a’ kö»- 
1̂)’ phantasiájának szüleménye , ’s a’s. pat. iskolára csak 
olly tökéletlenül illik, mint a’ vaktában vett vásári ruha 
szokott illeni testünkre, és az bármelly más honi, vagy 
külföldi tudományos intézetre szintúgy alkalmazható. 
Helytelen gúny , vagy nagy isméretlenség’ jele a’ miatt 
vádolni a’ pataki iskolát, hogy az „nem bír egyenlő lé- 
„pést tartani az idővel, ’s nem érti az idő’ intéseit, ’s 
„körültekintés nélkül halad az egyforma régi nyomon.“ 
A’ s. p. iskola nem is említve csekély és bizonytalan s»- 
g'edelem-forrásit, mellyek szebb vágyait is gyakran kés- 
tetik sikerülni, az életre tartozó tudományok’ ’s tanitó- 
székek’ szaporodásáttekintve , a’közelebb félszázad alatt 
nagyobb előmenetelt vön, mint azelőtt harmad fél század 
alatt; — ennyiben tagadhatlan, hogy az sokban külön
bözik magától, ha t. i. reformatiókori állapotjót a’ maival 
egybevetjük. De a’ közlő ezt nem tudva, vagy önként 
elhallgatva , árnyékoldalát kívánván kitüntetni az iskolá
nak : az iskola’ hibás szellemét abban látszik helyezni, 
hogy ott most is , mint reformaliókor a’ vallás talán még 
bővebben taníttatik , ’s a’ szeníirás magyaráztatik; ,,most 
„midőn már a’ társaság theologusok helyett polgárokat 
„vár az iskolától.“ ’S ebben áll már II. E. szerint a’ nagy 
különbség, melly a’ s. pataki iskola’ jelenés reformatió- 
kori állapotja közt létezik, ,,’s e’ miatt nem hatalmas 
„emeltyűje az az életnek, mert az idők változtak , mi ak- 
„kor szükséges volt, ma az lenni megszűnt.“ Ezen ábrán
dozás szerint reformatori munkásságát II. E. bátran ki
terjesztheti minden angol, német, franczia 's minden egye
temre , inellyekben mint rég'ente, úgy most is a’ theolo
giai facultas a’ legelső ; a’ gnkög sőt zsidó , arabs ’sa’t., 
locusok szintolly szorgalommal ’s kedvvel fejtegettelek, 
mint a’ reformaliókor, habár értelmük után egész feleke
zetek nem özönlenek is , mintákkor. Marnia II. E. vé
leményé szerint a’ társaság theologusok helyett polgáro
kat vár az iskolától. Liát a' theologusok , mint a’ szení- 
egyház' íanitőji, vezéri nem polgárok nem hasznos és
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szükséges polgári a’ társaságnak ? Vagy már a’ polgáro
kat vallásra sem szükséges tanítani? ’s a’ vallás , miután 
v é r t a n  víi e l v é r z e t t e k ,  az életre befolyni, ’s az 
életre működni megszűnt ? Newton, Grotius, Kant, Fichte 
’s minden valódi philosophus Hegelig dicsőségüknek tar
tották , hogy ők theologusok is. Ancillon, e’ nagy minis
ter , mint theologus lépett az iskolából az életbe. Nálok 
a’ vallás’ meleg eszméi nemcsak szivük’ szentségébe 
vonultak , hanem lelkűket is világosifák. De n . E. tudja, 
hogy Patakon honi-jog is tanittaíik. Ilát kik azt tanulják, 
’s az áltál kivánnak használni a’ hazának , azok sem pol
gárok , ’s nem hasznos polgári a’ hazának, vagy azon 
tudomány sem működik az életre? A’ néptanítókon , theo- 
logusokon , juristákon kívül (a’ mérnökük, bányászok, 
orvosak bővebben másutt képezvén magokat) , valóban éu 
nem tudom, mi polgárokat ért II. E., kiket a’ s. pataki fő
iskolától , mint tudományos intézettől méltán várhatna a’ 
Haza, — talán csak nem gondol ügyes erömüvészeket, 
gyárosokat, kereskedőket, mesterembereket, gazdákat? 
Így nagyon hasonlítna Horatius’ silány költőjéhez , ki dél- 
fiat erdőkbe , vadkant habokba rajzol. Az említett polgá
rokat ipariskoláktól, polytechnicumoktól, georgikonoktól 
várhatni. Kitagadná ez intézetek’hasznát ? ki ne örülne, 
ha azok minél nagyobb számmal léteznének hazánkban? 
Az emberiség’ előbaladásának, az ismeret’ és munkálat’ 
mezejére csekély, de leghathatósb eszköze a’ mun
kásság’ megosztása. Erőteljes ’s követésre méltó vala Clark 
hídépítőnek azon nyilványítása: más mesterek fogják 
vágatni a’ köveket, mások fogják építni a’ hidlábakat, 
mások készítni a’ lánczokat, ’s a’ t. A’ müvészségeknek , 
mint tudományoknak csak kimért kicsiny körében lehetünk 
igazi mesterek. Ila a’s. pataki iskolát, mint tudós intéze
tet, egyszersmind polytechnicummá, vagy ipariskolává 
akarnék változtatni: hasonlítanánk ahoz , ki sebes kocsija 
után ekét is akarna köttetni. A’ gyorskocsizás szép és 
szükséges ; a’ szántás még szükségesb : de mindkettőnek 
más mozgása van , egyesíteni a’ kettőt nevetséges ’s kép
telen. Azt se higyje azonban II. E. „hogy az élet’ anyagi 
tovább-mívelése az iskolák’ minden oldalú képezése ál
tal föltételeztetnék.“ Az iskolák is segítik ugyan az élet’ 
kifejlését: de a’ gyakorlati élet’, a’ mesterség’, kereske
dés’, gazdálkodás’ előbaladásának más és hatalmasb ru
gói vágynak. Geneva’iskolái úgy állnak , vagy még rosz- 
szabbul, mint azokat Calvin alkotá : óra- ’s arany-ékszer- 
müvesei azonban legelsők a’ világon. Anglia’ gymnasiu- 
mai ’s egyetemei szintúgy reformatiókori színüket vise
lik , azért ott a’ practica élet legkifejlettebb. A’ polytech- 
uicurn a’ mesterség’ gazdag fájának nemmagva, hanem 
virága. Több természeti ’s polgári ok mellett ránk nézve 
különösen református magyarokra az élet’ minden oldalú 
mivelésének nem csekély akadályul szolgál az is , hogy 
többnyire sík ’s termékeny földön lakunk , melly könnyen 
megadja mindennapi kenyerünket, mellytől , habár J|s te
lek is , elválni magunk ’s a’ hon’ javáért sem akarunk. 
Tekintsétek a’ íigefát és minden fát , mikor immár bim
bózni kezdenek, és azt látjátok, timagatoktól megtudjá
tok , hogy közel a’ nyár. Luk. 21 : 29. Mindent az idő 
érlel; gyümölesüzést virágzás előtt ki várhat? Szó szót 
húz; engedelem az érdemes olvasótól , hogy II. E. sok 
félszeg nézeteinek némi igazításául kissé ki kelle tér
nem. A’ tárgy nagyon fontos , megérdemli a’ vitatkozást, 
de nem olly galimatiasszal, minőt II. E. közlése mulat.

H. E. a’ pataki iskola’ szelleme’ ismértetése végett 
felhozza, hogy ott ,,a’ legelvontabb hittan , ’s legpositi- 
„vebb honi-jog-kenyérludományok — előlegesen bírják 
„a’ közfigyelmet.“ Ez nem csak Patakon , hanem egye
bütt is úgy van ; a’ kényéríudomány nem szokott figye
lem nélkül maradni. Ez ha hiba, nem az i-kcla’, hanem

a’ szülék ’s egész nemzet’ hibája. Patakon a’ hittan mel
le tt, az erkölcs- es minden papi-tan gyakorlatokkal e- 
gyütt; a’ honi-jog mellett a’ természeti jog, ’s minden 
philosophiai tan — Politika, Diplomatika’sa’t . , illő gond
dal, kedvvel és szorgalommal taníttatnak. Az e l v o n t
szót nem tudom mi értelemhez teszi II. E. a’ p o s i t i v  
ellenében. A’ hit ’s annak tárgya szükségkép elvont 
mert a’ hit azon dolgok’ valóságát, mellyeket reményiünk’ 
’s mellyeknem láttatnak, azoknak bizonyos mutatója ÍZsid! 
X I: 1 v.) Minden tudomány’ rendeltetése , hogy az egye
sekről közönségesre magasodjék; de azért az elvont tan’ 
tartalma is lehet legpositivebb ; mint a’ Patakon kijött ke
resztyén hit- és erkölcstan , bár tudományos rendszerben 
készültek ’s elvontak, a’legpositivebb és kijelentett ke
resztyén vallást adják elő az evangyeliom ’s helv. val
lástétel szerint; mint a’ honi-jogtanban Kövy szerint, a’ 
legpositivebb magyar törvény taniítatik. — Vagy azt 
óhajtaná II. E., hogy a’magyar törvényben ne magyar, 
hanem porosz, franczia, vagy épen természeti jog ta- 
nittassék ? Tartok tőle , hogy itt valami zavaros , vagy tán 
veszélyes szellem is hevíti II. E. keblét; hevükében ész
re sem veszi, mintczáfolja maga magát, midőn a’ Theo- 
logiában az bántja, hogy nagyon elvont, a’ honi-jogban 
pedig az , hogy nagyon positiv. — Hogy találhatnék már 
kedvét ? valóban csak kötekedik, mint a’ makacs gyer
mekek , kikről az Írás mondja „sípoltunk nektek és nem 
tánczoltatok , siralmas énekeket énekeltünk és nem sírta
tok“ — Vagy azt hiszi, hogy a’ keresztyén vallásnak 
kevesebb philosopbiája van , mint a’ magyar törvénynek, 
vagy az kevésbbé érdemli a’ vitatkozást, mint ez ? Mi lesz 
már igy a’pataki iskola’ szelleme, a’ positivitás e, vagy 
az abstractio?— ,,A’ philosophia segitne mindenen, ha 
„jobb lábon állana“ mondja II. E. A’ szoros értelemben vett 
philosuphiát közelebb Nyiry , előtte Rozgonyi tanították ; 
érdemüket munkáik bizonyítják, tanítványaik hirdetik"; 
Nyiryt különösen a’ nemzeti tudom. Akadémia is, mint 
philosophust koszoruzá, ’s ha dicsekedni nem átallanánk, 
nevezhetnénk jelenkorunkban is Patak’ növendékei kö
zül többeket, kik habár eredeti uj rendszereket lángész- 
szel nem alkottak is , a’ philosophiát kedvelik ’s philo- 
sophiai vizsgálódásaik’ gyümölcsét honi nyelven a’ hazá
val is közük. Legvilágosb jele , hogy II. E. úgy szól a’ 
pataki iskoláról, mint ismeretlen ’s idegen, midőn azt 
állítja, hogy ,,a’ legközelebb évek’ egyikében, néhány 

lelkesb ’s az igazgatásba befolyással bírók indítványt 
tőnek, miszerint minden tudomány magyarul taníttassák 
’sa’t. de egy professori tudós értekezés az indítványt 

’’megdöntő.“ Gondolom , II. E. azon indítványt véli, melly 
ezelőtt két évvel ez újabb tanítási rendszer’kidolgozása
kor tétetett. De azon indítványnak épen nem az volt tár
gya ’s czélja , miről H. E. szól. Patakon előbb és több 
tudomány taníttatott magyarul, mint honunkban bármelly 
iskolában ’s a’ mondóit alkalommal is minden vitatkozás 
nélkül, sőt a’gúnynyal említett t u d ó s  értekezés’ tartal
ma szerint határoztatok, hogy nemcsak a’ gymnasium- 
ban hanem az akadémiában is minden tudomány — kive
vőn még' most a’ honi-jogot ’s diák literatuiat, magya
rul tarrittassék ; az említett indítvány a’ gymnasiumi taní
tás’ rendét és módját érdeklő. — Némellyek ugyanis azt 
javasiák, hogy a’ négy, sőt némellyek azt is, hogy a’ 
hat alsóbb gymnasiumi iskolában semmi diák nyelv ne 
taníttassák, hanem csak az úgynevezett reális tudomá
nyok; a’ diák nyelv pedig azután legyen tanulás’ targya, 
midőn már a’ tanítványok a’ gyermeki kórból kileptek , 
’s a’ valódi tudományokban kívánt előmenetelt tettek; sót 
a’ diák nyelv azután is csak úgy tekintessek , mint mel
lék-tanulmány , mellyre már kevés szükség van. — Ez 
indítvány ellen nyilatkozottá’ tanító kar’ véleményé, melly
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határozó szóval sem bírt, illő pártoltatást talált. Később 
maga az igazgatóság , névszerinl a’ Patakra nézve is hal
hatatlan érdemű ’s bölcs fökormányzó — ki ne emlilné 
örömmel ’s legnagyobb tisztelettel nevét ? — Teleki Jó
zsef gr. ótalmunk’s édes díszünk — nemes érdemtudat
ta] kijelenté: hogy ő a’ nemzeti nyelvnek pártfogója ’s 
annak virágzásáért minden áldozatra kész; de tudja, hogy 
azt a’ classicum stúdium nem akadályozza, hanem inkább 
elősegíti; — ’s tudós intézet, melly papokat ’s törvénytu
dókat nevel, mint a’ pataki oskola, latin nyelv nélkül, 
mellyre még sokáig szükségünk lesz , czélt nem érhet. 
A’ mellett ajánlásöt segedelmét is igére, hogy, ha tetsze
nék , mi óhajtandó volna , külön állittassék szorgalmi és 
gazdasági oskola. így lön , hogy a’ pataki S c h o l a ’ gym- 
nasiumában, mint minden bel és külföldi gymnasiumban, 
a’ diák nyelv’tanulása , nem mint czéloztatott négy , ha
nem hat évre terjesztetett-ki; ellenben mellette minden 
reális tudomány: számvetés, természeti’s polgári História 
Physika , Mechanika , Geographia ’s honi-jog ’s a’ t. rövi
den tanittatik. —

Vannak még II. E. közleményében Béini, egyeseket 
érdeklő, szinte a’ pletykaság’ köréből vett vádak, rael- 
lyek azon főiskola’ czélul vett gyalázatára hozatnak-fel. 
Hlyének : hogy „Csaplovics paradoxonai Patakon visz- 
„hangra találtak.“ Ezen viszhang igen gyönge lehetett,
’s bizonyosan állíthatom, hogy az követőket nem talált,
’s annak nézték , a’ mi az valósággal. Hlyen vád , hogy 
,,a’ történetek ma sem adatnak magyarul ’s az iskolai 
,,kézirat diák“ azt tudom bizonyosan, hogy az oktató a’ 
történeteket magyarul adja elő, ’s az ifjak is azokat ma
gyarul írják ’s feleleteiket is úgy adják; a’ felidézett 
nevek’ fölcserélése ollyan, mi nyomtatott könyvekbőli ta
nuláskor is megtörténik. A’ tisztelt Ileerenek, Planckok’ 
szájából félszázados professorságukban is, hanyatlott han
gon hallánk nyomtatott könyvek nélkül több tudományt. 
Illy vádat emel a’ közlő az egyházi történetek’ kézirata 
ellen is ; sőt már itt titkon museumában is meglesi a’ ta
nítót ’s arról meri vádolni, hogy „még reá nézve Nean- 
„der nem született.“ Illy váddal világ elibe állni vakme
rőség ; kétlem: befogná e azt bizonyíthatni ? Sőt cn ma
gam hozván meg ezelőtt 8 évvel Neander’ egyházi tör
téneteinek öt elsőbb darabit Patakra , azokat a’ könyvtár
nak ajándékozván, sót azok a’pataki iskolai kézikönyv
ben két helyen is lévén idézve, bátran állíthatom , hogy 
Neander az érdeklett tanító előtt is ismeretes. Neander 
könyve azonban nem iskolai kézikönyvnek van rendelve. 
Ha II. E. Spittler, a’ giesai Schmidt, Münscher’ kézi
könyveit ismerné , a’ rejtélyes Xeandert nem igen fog
ná felettök magasztalni. — A’ vád , mellyet a' Physiká- 
ról i r , ismét világosan mutatja, hogy vagy nem ismeri 
a’ s. pataki iskolát, vagy hamis adatokkal kész felállni 
ellene. A’ Physika, melly az 1838ik évi Figyelmezö 50- 
ik számában egész kedvteléssel ócsároltatok, néhai Ké- 
zy Mózes prof. által ezelőtt 10 évvel készíttetett, olly 
czélbul, hogy kézikönyv gyanánt szolgáljon az úgyne
vezett humanitási osztályokban ; előre bocsátott vizsgálat 
’s jóváhigyás után 1830ban jelent meg először nyomta
tásban, azóta pedig elfogyván a’ példányok, a’ könyv- 
nyomtató által az évszám’ változtatásával többször újra 
nyomatott. Ezen munkából tehát a’ Physika’ jelen állására 
S. Patakon , következést nem húzhatni; mert ámbár a’ sze
rint tanittatik az még most a’ gymnasiumban, de az aka
démiai pályán a’ mostani rendes oktató kézirata után e- 
gész kiterjedésében ’s legújabb állása szerint adatik-eló 
annyival inkább , hogy iskolánk' főkormányzója, a’ termé
szeti gyűjteményt a’ Physika’legújabb haladásit illető több
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készülettel, már néhány évvel ezelőtt gazdagitá ’s 
jelenleg is gazdagítani nem szűnik. Egyébiránt a’ legú
jabb tanítási rendszerben vett gondoskodás arról , hogy 
a’ Physika az alsóbb iskolákban is , a’ tudomány ’s nem
zeti nyelv’ kifejtéséhez képest tanittassék , ’s az illető ké
zikönyv’ készítése a’ rendes oktatóra bízatott, melly már 
kész is , ’s kinyomtatása csak felsőbb helybenhagyást vár.

Ezekből láthatja az érdemes olvasó , hogy a’s. pa
taki főiskola’szelleméről irt közleménye II. É.-nek nem 
egyéb , mint vagy nagy ismeretlenség’, vagy mit felten
ni örömest nem akaránk — rágalom’ szüleménye. Tudat
lanságból is hiba egyedek’ , annyival inkább egész erkölcsi 
egyesület’becsületét sérteni ’s kétes gyanúba hozni. Átalá- 
nyos tökély sem emberben , sem emberi intézetben nincs. 
— Hiányosság , mint egyebütt, Patakon is létezik: azon 
különbséggel , hogy az egy helyen valamivel nagyobb 
vagy kisebb, mint másutt; de azért a’ s. pataki főiskola 
is halad elő az idővel. Extensiv hatása, igaz, kisebbült 
az újabb korban az által, hogy több testvérei születtek 
’s munkálkodnak mellette.Pápa és Kecskemét azon czélt 
eszközük, mellyet eddig Patak és Debreczen eszközle; 
a’ honijogtanitásban pedig Losoncz és Sziget is segéde 
lón. E’ segédkezeket a’ tudományok’ terjesztésire , noha 
munkássága’ köre, ’s azzal együtt külérdeme is általuk 
kisebbül , inkább örömmel mint kedvtelenül fogadja a’ s. 
pataki főiskola , melly, mint eddig úgy most is, biztos cs 
egyenes lépésekkel törekszik a’ kitűzött czél féle , mun
kásságát gyümölcseivel is bizonyítja, a’ polgári vala
mint az egyházi társaság’ keblében. —

Végre az barátságos kérésem a’ közlőhöz: nefeled
je a’ közszabályt iratiban, hol tanítóul lép fel: ki jól kü
lönböztet , jól tanít. — Különböztessen vallást annak tu
dományától, különböztessen életet, melly ismerő, érző, 
és cselekvő munkásságot foglal magában , az élet’ gyakor
lati ’s egyes munkásságától. Különböztesse a’ különböző 
irányú iskolákat; jelölje ki: mi tudományok azok, mel- 
lyek az életre működni megszűntek , mellyek ha mellóz- 
tetnek , vájjon nem épen a’ kenyértudományok fognak e 
maradni, az iskolákban; jelölje k i, mellyik és hol terem 
azon philosophia, melly nem olly nehéz , mint boldo
gult ------- r — prof. idejében ; mondja-meg világosan :
kik azon polgárok, kiket az iskolától vár a’ haza; — 
a’ tárgyat azonban ne csak hírből ’s álközlésekből, ha
nem hitelesen ismérje meg előbb , mint arról Írna; — 
egy olly tárgyat, mint a’ s. pataki főiskola, ’s abban min
den egyes tudományt vallás-jog-természettanokat, Plii- 
losophiát, Históriát bírálat alá venni, vagy roppant tudo
mányt vagy ’s a’ t. ’s a’ t. önhittséget kíván; olly dol
gokban, mellyekhez sem hivatása, sem készülete ’s 
tapasztalata elegendő nincs , mások’ unszolására se avat
kozzék : különben a ’s. pataki főiskola az elóhaladást szí
vesen óhajtván, bizonyosan kedvesen fogná venni , ha 
II. E. a’ maga tervét, miszerint azon iskolát elrendez
ni kívánná, előadná, hogy vagy tanulhatnánk belőle, v. 
II. E. által látná, hogy könnyebb száz ellenvetést tenni, 
mint csak alapos akadályt is elhárítani, az olvasó közön
ség pedig megítélhetné : vájjon II. E. nem a’puszta kép
zelet’országának lakosa e í? »

Nem tudom — ’s rám nézve mindegy— kilappang a’
II. E. firmája alatt, de közleményéből világosan látom , 
hogy sokkal kisebb, mintsem a’ pataki főiskola’ buzgó ’s 
érdemteljes igazgatóságának leczkét adhatna, ’s jogot 
▼ehetne magának azt inteni: h o g y  ne  c s a k  t egy e n, 
h a n e m  t é t e s s e n  i s . —

Lásd a’ Faraday legifjabb fclfödüzcséről ’s a’ t. S. Patak 
1834 lap 15.
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utolsó szerfe-jrevolistio. *)
Ali»' zúzták-össze a’ szerbek a’ szolgaság’ négy

százados jármát, ’s léptek Petrovies Czerny György hal
hatatlan hősük alatt függetlenségi harczukból győztesen 
elő; alig élvezék néhány évig vérrel szerzett szabad- 
ságjokat, ime hazájok’ egén újra sötét felhők húzódtak 
össze ! Napoleon , ki Oroszország ellen kardot emelni ’s 
magának ez által a’ világhóditásra utat nyitni késziile, 
a’ Portát vele-szövetkezésre szólitá-fel, ’s hogy ezt fri
gyes-társául nyerhesse , más részről Szerbia feláldoz- 
taíék; a’ szerb nemzet’ vezére , Európa’ politikája által 
kényszerítve Ion az országot elhagyni: ’s Szerbiaiímgy 
magára hagyatva, gyászos módon a’ törökök’ kényura- 
sága alá esett vissza, kik egyetlen egy puskalövés nél
kül foglalónak el minden erősséget, a’ bennük találtató 
élelem ’s hadi -  szerekkel együtt. Az uj török uralkodás 
Szerbiában hív maradt hajdani rendszeréhez ; rablóit az 
és megfertőztetett mindent, mi az embernek legdrágább 
’s legszentebb. E’ lealázó csúfos bánásmód a’ szerbeket 
kétségbe ejté : ők elhatározók a’ harczot megújítani, ’s 
főnökül választók Obrenovics Milost. Később, maradéki- 
ban örökülendő herczegi méltósággal ruhóztaték-föl. Ele
inte minden jói folyt. Milos hg. polgártársai’ akaratjához 
illeszkedék; népének közjavát tartó szem előtt; de nem
sokára megszálló őt a’ független ’s úgyszólván korlát
lan hatalomvágy; a’ nép’ barátit ’s nemeslelkü hazaliakat 
mellőzte , csak önmagárul és személyes érdekűül gon- 
doskodék; rabja lón vágyainak ’s rabja az ót környező 
kegyenczek- ’s hizelgőknek. Ezek valónak meghitt ta
nácsadója Becsületes, őszinte férfiakat, kik magoknak a’ 
hon’ java’ előmozdításában kitűnő érdemeket szereztek , 
fenyegetett vagy üldözőbevett, sőt alattomosan az útból 
leire takarított; becsület, ártatlanság , erkölcs- tiszta
ság lábbal tip, attak ; szóval: zsarnokkény uralkodott, 
mellynek semmi sem vala szent; nem vallás, nem tör
vény. Szerbia’ társasági állapotának ráksebe nőltennőtt’s 
végre gyógyilhatlannáis válik , ha néhány bátor hazafiban 
a' kor’ lelke föl nem ébred, kik a’ durva ’s önző hata
lom’ ármányait megunván , magukban eltökélek : Szerbiát 
jogalapos statussá alkotni. Ezért történt jan. 7kéu 1835. 
a’ kragujevaczi tereken Radoikovics Miletu ’s több haza- 
liuak 4ÖÜÜ fegyveressel együtti fölkelése; ezért egy nem
zeti-gyűlés’ összehivatása, ’s az uslav-szerkeszíés , ’s 
a’ hguek ezen ustav -  alaptörvényre ünnepélyes meg- 
esketése , mire aztán neki a’ nemzetigyülés egy gyé
mántokkal ékesített kardot és arany serleget, körülbelül
13,000 tallér értékűt, emlékjelül ajándékozott. í)ee’ sze
rencsés állapot, mellyet a’ nemzet magának ezen ustav 
vagy alaptörvény által eszküzlüttnek vélt, csak kevés 
ideig larta, mert Milos az ajándékokat elfogadta, de az 
Ustav’ kötpontjaiból csak egyet ismért ’s fogadott-el: a’ 
számára kivetett 130,000 tallér évi fizetést. Megvetvén 
Szerbia’ nagy védőijének jótéteményeit, megfelejtkez- 
vén főura iránti kötelességiről, lenézve derék férfias nem-

*) E’ czikket az Alig. Z g' toldaléka közié egy szerb-határ
széli levelezőtől , ki, úgy látszik, Szerbia’, bel ’s küi- viszo
nyait alaposan ismeri; ez némileg e l l e n s z ó z a t u l  szol
gál egy ,,a’ Milos hg’ élet- és cliarakterrajza“ cziniü ko
rábbi czikkrc, mellyet f. évi Társaik. b3d. száma szinte 
az Alig. Z. toldalék-lapjábul vett-fól. Ennélfogvást hogy 
se Milos hgnck, se pedig népének ne láttassunk vakon 
tömjénezni, közli Társalkodónk az ellenszózatot is.A’ C 7. P P lí .

zetet ’s vele mitsein törődve , követte javaslatit egy hí
zelgőnek s politikai dilettánsnak , Sivunovics Jakab ne- 
vü titoknokanak , Kunibert Bertalan piemonti szökevény
nek , ’s líodges angol generalconsulnak, ki öt azon re- 
ménynyel kecsegtető, hogy királylyá leend Szerbiában. A’ 
harcz tehát megújult. A’ megvakult herezeg zsarnoki ál
main csüggött, a’ nemzet pedig szorosabban csatlakozott 
védnökének politikájához , ’s kérte a’ fényes portát: adna 
Szerbiának rendes alkotmányt. Ez ügybeni fáradozások 
nem maradtak siker nélkül. Múlt év’ (1838) vége felé 
Szerbia’ polg. alkotmányt nyert, ’s az f. évi február hó
napban Belgrádban Jussuf Muchlis basa által, Wa- 
scbenkoorosz követségi biztos’ jelenlétében, a’ nemzeti 
gyűlésnek felolvastatott. Ezen alkotmány rendeli egy 
közpuim hrnmány’ leiállíttatását, mellyet három — úgymint 
istenitisztelet- ’s igazság- (egyesitelt), további pénzügyi 
’s belső ministerium képez , ’s ennek átellenében van 
mint törvényhozó test egy 13 tagbul ’s elnökbül álló ta
nács, mellynek megegyezése nélkül, a’ herczeg semmi 
fontosat nem intézhet. Jóllehet a’ herczegnek e’ szerző
dés nem tetszett, még is a’ tanácscsal ’s ministerekkel 
Ígérte annak megtanulását; de mivel ez által kenyurasá- 
ga igen szűk korlátok közé szorittaték , tehát csakhamar 
ismét e’ korlátok’ lerombolásán munkálkodott, llogy szán
déka könnyebben valósuljon ’s a’ népet a’ tanács ellen 
ingerelje , Jovan* öccse ’s más párthivek által itt amott 
aranyokat osztatott ’s a’ nép és katonák közt azt terjesztető 
,,hogy most egy lierczeg helyett 17 zsarnokuk van, hogy 
ö (Milos hg) a’ tanács által el van nyomatva; hogy ö 
rab, ’s kénytelen megfutamodni ’sa’ t.“ — A’ boszniai basa 
tőle két millió piasztert kapott, hogy a’ törökök fegyveres 
erővel segítsék vétkes terveiben. Ugyanakkor, azon 
ürügy alatt, hogy nőjével ’s két fiával kivan beszélni, 
a’ zimonyi vesztegzárba ment, ’s onnan helyettese , Pe- 
tronievics Ábrahám által mind a’ belgrádi kormányzónak 
Jussuf Muchlis basának, mind az orosz követségi-he
lyettesnek ’s a’ tanácsnak azon nyilatkozást tévé, hogy 
ó addig , inig a’ dolgoknak ezen uj rendje tart, Szerbiá
ba nem lép. Másnap egy a’ tanács’ tagjaiból választott 
küldöttség járult hozzá. E z ’s az orosz követségi helyet
tes ’s a’ vezér’ nevében Muliurdar efendi elibe terjesz
tek, hogy szándékától álljon el ’s térjen vissza. Milos 
ellenben azt kivánta, hogy testvéröccse Obrenovics Ef- 
raim , mint tanács’ elnöke , ugyszinte Vucsics, Perisics és 
Simics Stojan tanácstagok hivatalaiktól fosztassanak-meg, 
hogy az erőszakosan elsajátított bármi javakért kárpótlás
sal , ’s a’ tartomány’ jövedelmei ’s kiadásiról számadás
sal ne tartozzék; hanem nyilatkoztassék-ki, hogy ö Szer
biának törvényes herczege ’s mint iilyen, intézkedései 
’s tetteiről senkinek sem felelős. Válaszul^ azonban azt 
nyerő, hogy ö mint törvényes herczeg törvénytelent nem 
követhet e l , hogy neki az igazságtalanul elsajátított va
gyont tulajdon javaiból kell visszatérítnie— még akkor is, 
ha Szerbián kívül szándékoznék megtelepülni. Muliurdar 
efendi még egyszer felszólító ’s inte ot, terjen vissza 
Szerbiába; ellenkező esetben magának tulajdonítsa azon 
kellemetlen következéseket, mellyek netalán reá ’s csa
ládjára nézve származnának. Milos hg másnap csakugyan 
vissza is tért, miután a’ küldöttség előtt írásban minden
nemű kárpótlásra késznek nyilatkozott. De néhány nap 
múlva Kragujeváez-, Krusevácz és Csupriában a’ sza
bályzóit csapatok , gyalogság , lovasság ’s pattantyusság 
fellázadtak, tiszteiket ’s több elöljárót, mivel reszt nem
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akarónak venni a’ lázadásban, elfogván, szoros őrizet alatt 
tartanak. — A’ lázadók május l J/23kán megindultak Bel
grad ellen, magukkal vivén a’ foglyokat.’s 4}álgyut, „le 
a’ tanácscsal! veszszen az alkotmány!“ vala jelszavuk. 
,Több kerületben a’ nép is mozgásba jött. Belgrádban 
a’ tanács Milos hghez járult , és szemére veté , hogy ó 
a’ lázadás’ inditóoka ; Milos azonban tagadta e z t’s kész
nek nyilatkozott a’ lázadók ellen menni, a’ rendet és köz 
nyugalmat helyreállitandúlag. A’ tanács mindazáltal ez 
ajánlást alapos okokbul nem fogadta-el, ’s a’ herczeget 
távúiról szemmel tartatá ; nehogy valamikép elsurranjon. 
— A’ lázadók ellen küldeték mint nemzeti sereg’ fővezé
re Vucsics Perisics , a’ tanács’ legidósb tagja, egy férfi, 
kinek erőhatása, szilárd bátorsága és szigorú fenyitéktar- 
tása az egész tartományban ismeretes; ó mini a’herczeg- 
tól mind a’ tanácstól meghatalmazást nyert, a’ hadimuu- 
kálatokat saját belátása’s tetszése szerint intézni. Ugyan
az nap a’ központi kormány nyilatkozványt bocsátott’ 
a’ szerb nemzethez , mellyben ezt fegyverre szóJífja- 
fel a’ lázadók ellen , kiknek egyedüli czéljok:a’ nemze
tet leigázni ’s az annyi áldozattal vásárlóit alapalkotmányt 
megsemmíteni. Eleinte Jovanoviez Péter érsek ’s Maksi- 
movies Xikistor csacsaki püspök küldeték a’ lázadók éli— 
be , hogy őket jó ’s üdves szavakkal engedelmességre 
’s józan okosságra visszatérítsék. De midőn ezen egy
házi elöljárók’ szelid intéseit meg nem hallgatták , tehát 
Vucsics főparancsnok még az nap néhány száz emberrel, 
részint belgrádi polgárokkal részint szabályos gyalogság
gal indult a’ lázadók ellen. Útközben Vucsics’harczosai- 
nak száma 3t)00re szaporodott. Másnap a’ zendülőket 
Trése bujánál , öt órai távulságra Belgrádtól, csatarend
ben találta. 0 nem akaró megtámadni őket, hanem kö- 
rülvéteté ’s egyetlen egy lövés nélkül foglyaivá tévé; 
egyenruháiktól megfosztattak ’s pőrén azaz ümögben és 
gatyában kühletének haza; a’ föczimborák pedig fegy
veres födözet alatt hozattak Belgrádba; Vucsics főpa
rancsnok aztán folytató ufját Kragujevácz fe lé, hogy a’ 
köz csöndet tökéletesen helyreállítsa ’s a’ többi lázadót 
fölkeresse. Már itt a’ nemzeti fegyveres csapatok’száma 
több mint 15,000 főre szaporodott, sokan közülök vilá
gosan azt sem tudták , mi szüle ezen revolutiót ’s mi le
gyen tulajdonkép czélja; mert egy revolutio’ kiütése
kor az emberek inkább a’ néptábort, mintsem a’szabadság’ 
zászlóját követik , ennélfogvást oktatni kelle őket ’s ne
kik az egész dolgot felvilágosítani, nemkülönben az uj 
alkotmány’ hasznait szétfaglalni, elósorozni ’s azt a’ ko
rábbi uralkodásmóddal összehasonlítni. Most közakarattal 
el lón határozva, Belgrádban nemzeti -  gyűlést tartatni, 
hogy e’ polgári háború’ inditóji kinyomoztassanak, ’s ezéí- 
szeru rendszabályok hozassanak , illy esetek jövendőbeni 
eltávoztathatására. Ugyanazért a’ tanács a’ nemzeti had
seregből a’ 12 jelenlevő kerülettől tiz követet választa
tott; egy, Szerbia’ minden kerületébe bocsátott körlevél 
meghitta ezek’ követeit a' nemzeti gyűlésre. Ezek mind 
magukra , mind a’ nemzeti katonaságbul választott köve
tekre nézve meghozók a’ szükséges felhatalmazásokat; 
a’ hadsereg feloszlaték ’s hazájába küldeték vissza. A’ 
Vucsics főparancsnok által Belgrádba hozatott foglyok 
közt vala Jovan, Milos hg’ öccse is , ki nyiltan megvallá, 
hogy ó és bátyja voltak a’ lázadás’ inditóokai, mond
ván: „Bocsássátok e’ szegény embereket szabadon; ők 
ártatlanok : kötözzetek-meg engem ’s bátyámat; a’ re
volutio a’ mi munkánk.“ Midőn a’ hg látta , hogy a’ tar
tomány’ alaptörvénye ellen intézett merész terve megbu
kott , midőn Jovan öccse’ vallástételét meghallotta ’s az 
ellene bőszük nép’ hangulatát tapasztaló, különösen , hogy 
a’ nép ezen polgáriháború szerzőjét agyon kövezni s

egész családját a’ tartománybul örökre száműzni kész 
— ekkor Milos hg egészen elveszté lélekéberségét, ’s 
máj. 3ikéti (jun. 12kén) az érsek által a’ tanácsnak ’s 
nemzetigyülésnek kinyilatkoztató , miszerint ó a’ szerbiai 
hgségről idősb fia’ részére lemond , kérvén , hogy sza
badon eresztessék oláhországi birtokába , fogadta egy
szersmind , hogy Szerbiába többé nem jövend. Miután a’ 
nemzetigyülés ebben megegyezett, a’ herczeg jun. Íjén 
(13kán) lemondását Írásban is átadta , ’s jun. 3ka (lóke) 
tüzetett-ki elutazására , ’s imígy az uj herczeg egy a’ 
tanács’ és nemzetigyülés’ tagjaiból-választott küldöttség 
által üdvözölte’ték. Milos a’ lemondás után csakhamar tá
vozni akart; mivel azonbanöminden oklevelet, a’ bera- 
tokat, fenn inokat ’s hutiserifeket, saját irományaival 
együtt hajóra rakatta ’s előre elküldötte , tehát nem bo- 
csáttaték előbb e l , míg valamennyi nyilványos oklevél 
visszakerült. Jun. 3kán (lókén) délelőtt 9 órakor költö
zött—ki a’ herczeg palolájábul, kisértetve a’ tartomány’ ér
seke , püspökei, tanácsnokai ’s más hatósági tisztektől a’ 
Száva folyóhoz , ’s ifjabb fiával egy kompra szállott: egy 
15 főnyi őrség, egy tanácsnok ’s három gyalogsági tiszt 
kisérék ő t, egész Cserneczig az oláh határszélig. Mivel 
az ifjú herczeg még nem vala teljeskorú’s azonkívül igen 
beteg is volt, a’ tanács ’s a’ nemzetigyülés jónak tartá 
jun. 4. (ltíkán) kormány-helytartóul nevezni-ki Petro- 
nievics Ábrahámot, herczegi helyettest és kiilügyminis- 
tert, továbbá a’ tanács’ elnökét Obrenovics Efraimot, ’s 
a’ többször nevezett Perisics Vucsics főparancsnokot.

( /  égé következik.)

S je f jv a s ta y a J b b  éaielzes.
A’ mai színházi közönség, melly kényesebb Ízlés

sel bir ’s követelésiben szigorúbb, megkívánja, hogy a’ 
fellépő színésznek ’s énekesnek tűrhető arcza ’s idomzatus 
termete is legyen. Milly türelmes vala e’ tekintetben a’ 
régibb közönség, tanúbizonyságul szolgál X i c o l i n i  
dalinüvész. 0 sopran énekes volt III. Auguszt szász király’ 
udvaránál, ki alatt a’ drezdai dalszínház legmagasb vi
rágzásban állott. X i c o l i n i  l|3 részszel szélesebb volt, 
mint magas. Testnagysága nem haladó meg a’ 3 olasz 
rőf ’s ytl hüvelyknyi mértéket, holott testkörülete 4 '^  
róf és / a hüv. volt. Csak egyedül karja’ vastagsága 2 
lábat ’s 43|j hüvelyket, ezombja pedig 1 *!„ olasz rófót 
’s l ‘ía hüv. inért. Legvaskosabb korában nyomott e’rend
kívüli ember 3t>í) fontot. Számára egy-rendbeli öltözet
hez, a’ legszélesebb posztóba!, szükséges volt 14 olasz 
róf; selyem-kelméből 25 róf, ’s egy nadrágra i l  rőf 
szöveL — Illy ember, — elórebocsálván, hogy vagyo
nos , egyszersmind kedvelője a’ divatnak — egymaga 
elég volna egy uj posztó- ’s ruhaszövetkereskedést szi
lárd lábra állítani ’s egy szabót folyvást munkásságban 
tartani. Ugyanakkor élt Drezdában bizonyos emberke , 
ki azt állító, hogy a’ szabó egy nicolini- féle nadrágból 
neki egy tökéletes egyszersmind igen kényelmes ruháza
tot készített. X i c o l i n i  idegen segítség nélkül, még 
enni sem vala képes. Ha a’ leveshöz fogott, sokan azt 
vélheték , hogy a’ borotvás áll előtte , ’s ez állát szap
panozza -  be; mert a z , ki a’ levessel neki szolgait, a’ 
tányért mindig szorosan álla alá tartotta, meg akarván 
igy kímélni magát azon kényelmetlenségtől, hogy kanál
lal az egész haskörnyéket megkerülje. Hogy a’ kocsik 
és zsöllyeszékek rá nézve csupa haszontalan találmányok 
valónak, mindenki elhiszi. Ha egy ajtóküszöbön a’terem.- 
be vala lépendő , az ajtó’ mindkét szárnyát kitárni kelle, 
sót gyakran még így sem juthatott keresztül. Bátorság’ 
okáért mindig ujdon-épült házakban fogadott szállást, (mi 
az akkori építészeknek nem csekély becsületj« kr válik;
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ámde ma hihetőleg ellenkező rendszert fogna követni) 
’s gondosan Óvakodott bármi avult kö-vagy fa-hágcsóra 
lépni. Ila e’féle korhadt hágcsózatú házban volt dolga, 
a’ lakost mindig magához az udvarba kéreté-le. Egy
kor , midőn e’ különös ember’ vaskossága legdicsőbb 
fénypontján állott, az operákban egy meghittnek szere
pét játszá ’s neki egyik térdére kelle bocsátkoznia. Ezen 
térdrebocsátkozás csak legnagyobb erőködéssel ment vég
hez; de a’ fölkelés sehogy sem sikerült; mozdulatlan 
maradt ő parancsnok urának lábainál, ’s csak több ember
kéz’ egyesült erejével Jehete őt tova burczolni. — így 
végződött dalszinészi pályafutása, mert ezen esemény 
után szinpadra többé nem lépett. Midőn Drezdában élte’ 
54dik évében elhunyt, az iríóztató koporsót társzekérre 
kelle fölrakni. N i c o 1 i n i kortársai vallomása szerint 
középszerű énekes , jó társalkodó, ’s takarékos gazda 
volt. A’ drezdaiak mindig magasztaluk benne azon szi
ves őszinte vonzalmat, mellyel rokonihoz viseltetett; ő 
azt, mit Szászországban éneke által szerzett, többnyire 
atyafiainak küldözte Olaszországba. (Echo.)

É szrevé te l a' Társalkodó 5 7 ik szám á- 
Ibasa, k ijö tt  fá j szavakra .

Mezei szoros foglalkodásiru minden, liirlap-olvasá- 
si , szenvedélyem mellett sem engedik, az általunk,já
ratott több rendbeli folyóiratokat kellő időben olvasni ; 
azért nem fogja csudálni Lánayur, ha jegyzésimet illy 
késedelmezve adom; ’s jelenleg is az idő szűke miatt 
csak a’ következőket ,,r é t, k a s z á l ó  ’sa’t. — ’s e p e r ,  
s z e d e r  ’sa’t. kivánom érinteni. — Minden olly termék
nek vagy növénynek, mellyek kaszavágás alájónek, há
romféle, országosan ismert, nevezetét tudora — jelesül
— r é t ,  k a s z á l ó ,  n y i l a s ,  ’s e’3 féle határozat alá 
jőnek , a’ fű ,  vagy is leendő széna, á r p a ,  l e d n e k ,  
l ó h e r  ’sa’t. azért e’ 3 nevet miveltebb magyar helye
ken igy szokták használni: r é t  nevét viseli általában 
mind azon termő fű , mellyból a’ takarmány egy fő ne
me , az úgy nevezett széna, leend; az egész rétek’ 
öszvegéból egyes ember’ illetőségire kihasított darab rész 
pedig neveztetik n y i l a s n a k  a’ nyilhuzás’ eredetétől.
— a’ k a s z á l ó k ’ kategóriájába e’ szerint jó mind azon 
növény általában , melly kizárólag kaszavágás alá kerül
vén , abbul t a k a r m á n y  nevezet vagy is valósággal 
takarmány születik. Ezen elnevezéseknél czélszerübbet 
hazánk’ akármelly tájékán részemről nem találok, ’s úgy 
vélem Lánay ur sem. Továbbá mi az e p e r ,  s z e d e r  
’sa’t. nevek’ valódi értelmű meghatározását illeti, ezek 
Hazánkban még az igaz nevezef’s értelem’ bizonytalan
ságában tespednek. Ugyanis e’ 3 nevet „ e p e r ,  s z á 
mé c z a , s z e d e r “ öt nemű gyümölcsre illesztik ma
gyar lakosink ’s azokat is a’ táj’ különbsége szerint meg
fordított ’s zavart értelemben. Minap is heves vita kelet
kezett bizonyos társasági körben e’ szavak’ határozatlan 
értelme miatt. A’ 3 nevezettel az 5 féle gyümölcsöt igy 
akarnám megbékíteni ’s közértelmüvé tenni: — azon, 
vágásokban termeni szokott, apró, keményebb tulajdon
ságú , kerekded ’s levélkékkel félig betakart fakopiros 
szinü gyümölcs bírná az e p e r  nevezetet; — azon apró, 
piros , tojásalaku ; ’s finomabb minőségű gyümölcs, lenne 
pedig s z a m ó c z a ;  — s z e d e r  név alá espék azon
ban 3 különző természetű gyümölcs: azon s z e d e r  
inelly tulajdonságára nézve silány ’s főleg csak gyerme
kek ’s tyúkok’ számára az udvarokon szokott tenyészni, 
neveztetnék h á z i  s z e d e r n e k ;  amaz pedig', t. i. a’ 
finomabb zamatu és szinte fán-termó nemesb gyümölcsök’ 
eg'yike , melly többnyire urak’ asztalin fordul meg, ’s

a házi szeder kül formájától gömbölyegségire nézve 
kévéssé különbözik, lenne k e r t i  s z e d e r ;  ’s vénre 
azon apró kicsucsorodásokból álló indás gyümölcs, melly 
tártokon , irtvanyokon, gátakban , vagy kukoricáira!,leken 
szók tenyészni, viselne a’ magyarosb tájakon jelenleg 
.s bírt nevet a’ f  öl dl s z é de r - t ,minthogy Lánay 
ur szerint csakugyan szederjes , ’s épen ezért lehet in
kább a’ fan termő szedret is (melly szinte valamennyire 
hamvas) ezen földi szederrel a’ nevezet egy osztályába 
tenni, mint az epret, melly izére ’s alakjára egészen kü
lönbőz ettől. Ezeket röviden érintem addig is, mig a’ma
gyar nyelv’ tökéletesbitésére nagy hatással levő"’ tájsza
vak’ kikutatásira ’s eredetiségük’ kitapogatására lekötött 
munkám’ folyása bővebb időt enged számomra. Óhajta
nám őszintén Lánay úrral a’ magyar nyelvhez vonszó 
keblem’ mélyéből, hogy magyar íróink ’s különösen utazó
ink fő czélul tűznék ki maguknak a’ tárgyak’ külön ér
telmű ’s határzatu jegyzék-készítését, mi által a’ sokne- 
mü tárgy’ határozatlansága megrostálva ’s kiszemelve 
mint közösen használható név tűnnék fel a’ magyar nyelv 
egén. — Szabó, mérnök Ecsetről.

Elegytár.
(B r i 11 g y a r ma t o k . )  Montgomery szerint Ang

liának , Európánkivüli birtokhatára 2,300,000 angol J"| 
mföldre terjed ’s 20,000 tengeri mföldnyi parthosszal bír. 
Népessége e’ gyarmatokban áll 105 millió lélekbül ’s 
imígy 1 angol négysz. mföldre mintegy 50 lélek esik. 
E’ népszámban vallásra nézve foglaltatik 800,090 luthe
ránus és kálvinista, 700,000 dissenter, millió római 
kath. ’s görög e. hitű; 26 millió mohammedán ’s 75mil- 
lió hindu. A’ gyarmatok’ fegyveres hatalma áll: 50,000 
főnyi rendes európai sergekből , 156,000 főnyi szabtály- 
zott gyarmati (színes);őrü) csapatokbul ’s 250,000 főnyi 
gyarmatkatonaságbul; azaz fejérekből. — A’ statusjöve
delem ’s kiadás terjed 23 millió font sterlingre ; ezenkí
vül költ még Nagybrittannia a’ polgári igazgatásra és bör
tönökre 225,000 , ’s a’ hadsereg-tartásra 1 millió 800,000 
font stlget. Adó gyanánt esik egy lélekre körülbelül 4 '|2 
shilling ( l ' | 2 tallér).Kering a’ gyarmatokban pengő és 
rézpénz 5 millió ’s papírospénz 3 millió font sterling. 
Mi a’ gyarmatok’ tengeri kereskedését illeti, a’ kivitel 
terjed 30 millió, ’s a’ behozatal 25 millió f. strlgre. Nagy
brittannia nyer a’ gyarmatbirtokokbul 15 millió, ’s küld 
azokba nem több mint 10 millió font strlg értékű áru- 
czikkeket. — 1811dik éviül kezdve 1839ig a’ gyarma
tokban 8975 hajó épült, mellyek’összestartalma 1 millió 
92 ezer 937 tonnára terjed. A’ gyarmatokban évenkint 
tenyésztett termékek 100 millió f. stlgre becsültetnek’s 
ugyanott az ingó ’s ingatlan jószág’ összes értékét két 
ezer ölszáz millió font strlgre számíthatni. (N. K.)

(A’ v e r s  köl t és . )  Hogy a’ versgyártás furcsa 
mesterség, ’s néha betegséggé fajulhat, ez tudva van; 
de nincs tudva az, hogy e’ betegség’ gyógyítása az or
vosak’ ítélőszékét illeti. Illyesmi világlik-ki pedig bi
zonyos Niczky’ régi Pathologiájából, hol annak illy czim- 
zettel „ F u r o r  s e u  r a p t u s  p o é t i c u s “ hely ada
tik a’ pathologiai rendszerben. Niczky ur e’ betegséget 
imigy fejtegeti: „Furor poéticus seu raptus est mania, 
quafenus connexa cum insigni promptitudine in numeros 
cogendi . . . (N. K.)

(B e f a g y o 11 k ú t.) Silliman ur amerikai termé
szettudós , „Journal of Science“ czimü folyóirata’ legú
jabb füzetében következő tudósítást közöl egy, az ujyorki 
statusban Oswego mellett létező befagyott kntrol. Ez 77 
lábnyi mélyen fekszik egy magas síkon, ’s 30 labnyira, 
a’ Susquehanna folyam fölött , mellétől mintegy '/4 mer-
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földnyi térköz választja. E’ kút’ vize évenkint 4—5 hó
napig olly erősen be van fagyva , hogy az egyátaljában 
haszonvehetlen; igy tavaly télen benne 61 lábnyi mély
ségben, legsúlyosabb vasnehezékkel sem lehete a’ jeget 
áttörni, ’s a’ hévmérő, melly nem rég alábocsátaték, a’ 
mintegy -f- lT'rfil — 1 fokra esett-le. A’ kút 21 év előtt 
igen meleg időjáratkor ásatott, ’s a’ hideg még is e’he
lyen majd kiállhatatlan volt. Most gyakran hordanak be
lőle — kivált jun. és júliusban, jeget. Az egész kerü
letben nincs hasonló természettünemény. A’ kutásáskor 
nem akadtak sem sziklára, sem palaköre. A’ kút’ vize 
igen kemény. Ha gyertyavilágot bocsátanak-le, tehát 30 
lábnyi mélységig lobog, azután mindig homályosb lesz,
’s mihelyt a’ kút’jégszinére é r , elalszik. (B. U.)

( A m e r i k a i  ő s z i n t e s é g . )  Marryat angol ka
pitány , ki munkáiról főleg’s tengeri novelláiról európa- 
szerte isméretes , többek közt imezt beszéli: Engem kü
lönösen mulattatott egy amerikai tisztviselőnek nyilaiko- 
zása. Azon kérdésemre : mennyit gyümölcsözik évenkint 
hivatala, ezt válaszol»: ,.hatszáz dollárt a’ l o p á s o n  
kívül.“ Már ez valódi nyiltszivü felelet; nálunk Angliá
ban ( ’s talán másutt is) a’ dolog’ kifejezésére egészen 
más — p. o. mellékkereset ,járulék accidentia , sportula 
’s a’ t. szót választottak volna.— Később tapasztalam, hogy 
a’ szövets. statusokban közönségesen divatozó e’ mondás : 
e’ hivatal vagy tisztség ennyit vagy annyit ér a’ e s a- 
l á s o k ’ haszon nyereményin kívül“ (A-r.)

( F i a t a l  u r a l k o d ó k . )  A’ „Gazette de Fran
ce“ mint nevezetes lettdolgot hozza-fel, hogy most öt 
trónon csupa íiatal uralkodó ü l : a’ sultán t. i. IS eszten
dős , Dona Maria portugál: királyné 18 , Viktoria angol 
királyné 20, a’ brazíliai császár 13, az ártatlan spanyol 
Izabella pedig 9 éves ; és — imezt teszi még a’ Gazette 
hozzá — ha a’ dolgok’ folyama természeti rendét meg
tartotta volna, most Francziaország’királya 19 évet szám
lálna.

( E l m é s  és s i l á n y  j e l m o n d a t o k )  Sok an
gol család olly jel- vagy emlékmondatokat (devise) vi
sel nemzetségczimerén , mellyek a’ családnevekkel szó
játékot képeznek. A’ legelmésbek közé sorozhatni V e r- 
n o n nemzetség’ jelmondatát: „Ver non semper Höret“ 
melly vagy ezt jelenti: V e r n o n  ö r ö k k é  v i r á g 
z i k ;  vagy pedig : a’ t a v a s z  n e m  ö r ö k k é  v i r á g 
z i k ,  melly utóbbi értelemben egyszersmind latin köz
mondás. Az O n s l o w  család ezt választó: „b'esfiua 
Jente“ , mert ezt jelenti az angol on s l o w ,  magyarul 
igy tehetnök-ki: „Lassan siess“ — F a i r f a x  skót bá
rók e’ jelmondattal élnek: „farefac“ magyarul: m o n d d  
’s t e d d ;  mit azonban nem mindig ajánlhatni. N é v i  le s  
család e’ jelmondatot használja: „ne vile velis“ ; magya
rul: ne a k a r j  n e m t e l e n  t.— F a n e  s, westmorelan- 
di gróíi nemzetiség: „ne vile fano“; magyarul: s e m 
mi  n e m t e l e n t  a’ t e m p l o m h o z .  — C a v e n d i s h  
kerczegi ház: „Cavendo tutus“ magyarul: v i g y á z a t  
á l t a l  b i z t o s .  — F o r t e s c u e  nemzetség, melly- 
hez a’ mostani irlandi alkirály tartozik, következő csinos 
jelmon lattal é l : „forte scutum salus ducum“ , magyarul: 
E r ő s  p a i z s ^ v e z e t ő k ’ üdve .  — Szerencsétlenül 
választott jelmondat azonban M a y n a r d  irkiudr családé 
„manus justa nardus“ ; magyarul: I g a z s á g o s  k é z  
d r á g a  k e n ő c s . — Még szerencsétlenebb a’ 11 e n n i -  
k é r  bárók’ jelmondata, kiknek nemzetségi uevük M a
j o r :  „deus major columna“ ; magyarul: A z  i s t e n  
n a g y o b b  e g y  o s z l o p n á l .  — Sikerültebb jelmon-
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S zerk eszti H cim eczy. Nyomtatja.

dat A s t o n  nemzetségé. „nomini et patriae asto“ ; ma
gyarul : H e l y e m  i s t e n n é l  ’s h a z á n á l .  Fönséges 
és mély-jelentésű az egykor királyi, most csak nemes 
B r u c e  nemzetség’ emlékmondata; „fuimus“, magyarul: 
v o l t u n k .  (X. K.)

jA' visszatért.
Hív vagy-e m ég, hív-e hozzám ,
Drága lány !
Tudsz-e , mint rég , olly szeretve 
Nézni „rám ?
Szebb remények’ holdvilága 
Éjimen,
Hám, mosolyg-e még szemed’ kék 
Tükríben.
Szózatodnak hárfahar.gja 
líél-e még,
Énekelni, bogy szived csak 
Értem ég,
Hogy hatalma sorsviszálynak 
Tégedet
llütclcnné, árulóvá 
Nem tehet.
Illetctlcn-é nyakadnak 
Liljoma
Más ajaktól, ’s ajkaidnak 
Bársonya ,
Mint mikor még hajnalarczod’
Szűz havát
Csak szerelmem’ viszsugára 
Égte át.
Bár köröubül hosszú évsor 
Zárta el :
Most is érted, érted ég csak 
E’ kebel;
Yisszazeng-c még szivedben 
É.zetem ?
Szólj ! szavadtól függ halálom 
’S életem.

SSczci álom.
Ha néha zöld mezőben 
Audalgva múlatok,
’S lágy pamlagára dőlve 
Madárdalt hallgatok ;

Körültem a’ fűszálak 
Zizegve ingának ,
Himes lepék közöttük 
liujósdit játszanak ;

Rám nyájasan legyintnek 
Szelíd fuvallatok:
Elszendcrülvo bennem 
Szív cs indulatok,

Keblem’ njugalmi vágynak 
Hatalma szádja meg ,
’S önkénytelen lehunynak,
Mig küzdők, a’ szemek. liix io  1.
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Észrevételei*.
ném elly  mj" úrbéri czikkekrül.

Hazánkban a’ jobbágytelki állomány leven egyik leg- 
nevezetesb tárgya mindennemű adózásnak , természete
sen következik , hogy ennek meghatározása- ’s osztá
lyozástól függ leginkább a’jobbágy’boldogabb vagy szo
morúbb sorsa. — Az épület’ állandósága ’s czélszerüsége 
mindenkor leginkább attól függ: miféle alapra tétetett az 
le; sok tulajdonos ez uj épületet költség-’s munkakimé- 
lés’ tekintetéből a’ rég i, talán hibás, alapra tevén le, rö
vid idővel tízszeres költséggel pótolva , újabb nyugta
lanságot szokott szerezni magának. A’ legújabb úrbéri 
törvény a’jobbágy telki állományt a’ régi osztályzat’alap
ján hagyván meg , azon elvet fogadta e l , melly szerint 
a’ föld’ minemüségét mennyiséggel kell pótolni; ’s e’sze- 
rint a’ soványabb vagy kevesb jótékonysággal dicsekhe- 
(ó határokban nemcsak a’ holdak’ számát szaporíttatni, 
hanem a’ föld’ minemüségét, tekintve a’ holdaknak több 
vagy kevesebb [ | ölben leendő kiméretését, is elrendelte.
— E’ rendszabály , ámbár első tekintetre czélszerünek 
látszik , mindazáltal bővebb vizsgálás ’s mindennapi ta
pasztalás után, még is az sül ki, hogy a’ föld’ mine mü- 
ségét mennyiséggel igazságosan nem pótolhatni ki. Szánt- 
bon akárkikét köblös földet, ’s művelje azt, ha azon 
a’ legjobb művelés mellett is (VJ csupán annyi vagy még 
kevesb terem (?} mint egy köblös jó föld csak kö
zépszerű művelés után ; — kaszáljon bár ki 2400 vagy 
34>í)ü | | ölet egy szekér -  szénagyüjtés végett, mikor 
más SOÜ [ J öl’ kaszálása után juthat egy szekér széná
hoz ; és im ez arány áll a’ legjobb és legsoványabb ha
tárok között, vagy is a’ nunemüségnek mennyiséggel 
pótlása mellett. Ezt mind a’ mellett nem tekintve, a’ leg- 
soványabb ’s termékenyebb telek után a’jobbágy egyen
lően szolgál ’s űzet földesurának, egyformán teljesíti 
a’ hadi ’s házi pénztár ’s más mindennemű adózásit. — 
Nem jobb lenne é tehát, ha minden megye osztáJyrend- 
jeit középszámra húzván, e’ szerint minden megyében
— légyen a’ határ soványabb vagy termékenyebb — több 
vagy kevesebb jótékonysággal biró , az egész megyé
ben egyformán, 24—30 vagy 36 holdbul ’s illetőleg ka
szásokból állna egyegy telek, ’s minden egyes hold 1200 
[ J ölet foglalna, ’s mindennemű további osztályzatoktól 
elállván , az illető határoknak szántóföld, kaszáló ’s más 
akármi néven nevezhető haszonvételek’ tekintetbe -véte
lével minden egyes határ közönségesen oszlályoztatnék , 
’s ezen osztályzathoz alkalmaztatva határozlatnék meg 
egyegy telektől 30, 40, 50, 60 napi szolgálat ’s lize- 
(és; Ts ez arány szolgálhatna egyszersmind a’ többi adó
zás u. m. a’ hadi ’s házi-adó telektőli fizetésére. Mi oknál 
fogva büntettessék a’jobbágy a’ sovány ’s művelést úgy 
szólván nem érdemlő határokban sok rósz földdel? tálán 
csak azért, hogy azon idejét is , mellyet különben más 
hasznos munkában tölthetne , háladatlan rósz föld’ műve
lésére fordítván, sohase legyen kenyere? Az illynemii 
föld-’ művelésére pétiig kényszeriltetik a’ jobbágy azál
tal is , mivel a’ földesur, ha. sovány földjét be nem veti, 
az abból várt dézmát más földje’ terméséből veszi ki. 
Műveljen inkább kevesbet és jól, többi idejét pedig for
dítsa más hasznos keresetre, — boldogabb leszen! —

/  irtások’ visszaváltása mellett, sok szóváltást ’s 
bizonytalanságot szülő ezen szavaknak „az eredetileg, 
’s egyedül a’ jobbágyok’ élelmére nem szánt irtásokon

kivül stb.u csekély Ítéletem szerint nem ártana törvény
ben világosabban meghatározni: mit ért a’ törvény az ere
detileg ’s egyedül a’ jobbágyok’ élelmére szánt irtások 
alatt ?

A’ régi urbérben, vagy a’ jelenlegi használat sze
rint összeirt telkek’ illetőségin felül a’ felmérés által ki
nyomozott úrbéri maradvány-földekből, az uj törvény uj 
házhelyeket rendel alakíttatni, úgy mindazáltal, hogy 
az ezekből alakítandó uj telkek’ legelőbeli illetőségei is 
ugyan a’ maradvány- földekből pótoltassanak. Kérdés tá
mad tehát: miután az uj törvény erről mit sem szól, nem 
lehet e némelly esetekben a’ régi telkek’legelőbeli hiá
nyosságát szinte a’ maradványföldekbül pótolni? p. o. 1) 
Hogyha némelly határnak— kivevőn az ugart— épen sem
mi más legelője nincs, a’ szántóföldekben ’s kaszálók
ban mind e’ mellett fölösleg bírnak a’ jobbágyok, ezen 
esetben meg nem egyeztethetem az igazsággal: mikép 
lehessed az úrbéri uj kiméréskor a’ régi telkeket hasz
náló jobbágyokat, kiknek azon említett szántó-és kaszá
ló földbeli fölöslege legelőjük’ nemlétét pótolta r a’ fölös
leget elvenni, ’s őket a’ szoros úrbéri telek’állományára 
szorítván legelő nélkül hagyni, a’ tőlök elvett fölösleg
ből újólag alakítandó telkeket pedig nemcsak ugyanan
nyi szántó ’s kaszálóföldekkel, hanem még elegendő le
gelővel is ellátni? miértlegyen jobb állása az uj , minta’ 
régi telkes jobbágynak ? már pedig ez nem levegőbűi 
merített eset, hanem megyém’ több határiban előfordult 
valóság. — 2) Ha van is valami csekély állandó lege
lő , vagy ha a’ legeltetés erdőkben gyakoroltatott, az 
első esetben mindazáltal a’ törvény által meghatározott 
legkisebb mennyiséget sem üti k i, az erdőben gyakorolt 
legelő pedig az erdők’ czélirányosb fentartása’ tekinte
téből létesített pagonyok szerinti vágatás által, a’ paga- 
nyok’ bizonyos számától a’ legeltetés törvényesen elal
tatván , a’ legeltetést már megszenvedő pagonyokban pe
dig a’ fák’ sűrű fakadása miatt a’ legeltetés nem eszkö
zölhető , ’s mind e’ mellett az illy helyeken is a’ föld és 
kaszáló fölöslegül használtatik, nem lehetne é illy ese
tekben is , a’ talált legelőbeli mennyiséget megbecsül
vén , legalább a’ minimumig t.i. négy holdig, a’ telkek’ le
gelőben illetőségeit a’ fenmaradandó földekbül kihasítani?

Már, mi az úrbéri tartozványok’ felméretését és az 
úrbéri perhez záratandó némelly adatokat illeti, — 
ezekre nézve az uj törvény ezt mondja: a’ jobbágyi tar- 
tozványok’jelen állapotja felméretvén , ezen felmérés hi
telesíttessék meg , ezután pedig, a’ dűlők’ osztályzata meg
tétetvén , a’ rendbeszedési terv— a’ telki állományok’ uj 
rajzolatját egyetemben kimutató földabrosszal együtt — aK 
ott bővebben kifejtett módon készittessék-el.. — Mi a’ 
jobbágyi tartozványok’ jelen állapotának felméretését ér
dé kli , ezen. felmérést uémellyekigy magyarázzák: hogy 
minden határ-különbség nélkül, minden egyes föld-^ ’s 
rét-darabot ugyancsak egyenkint kelljen felmérni, a’ nél
kül hogy ezen a’ jobbágyságot sok idővesztéssel, a’ föl
desurat pedig sokkal töbh költséggel terhelő , fáradsá
gos munkálatnak e’ szerinti véghezvitelének okát adnák- 
— Én részemről azt tartom,. hogy olly határokban, hol 
a’ jelenlegi birtok az összesítés utam kulcsúi nem szol
gálhat , vagy hol az egész határ úrbéri kézen talaltatik, 
vagy hol a’ földesur’ majorság- földei nagyobb darabok
ban ’s a’ jobbágyokétól elkülönözve találtatnak , kivevém 
ur belső telkek ’s kerteket, mellyek fölöslegeit a’ külső
ségbe tudni, vagy hijányosságit pótolni kell,, az irtaso?-
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kát, mellyeknek munkabéreit az egyes lakosoknak kifizet
ni szükséges, egyébiránt a’ többi földet ’s kaszálókat 
csupán a’ megtörtént osztályzat szerint dülönkint a’sze
rint kellene felmérni, hogy azokbul a’ haszontalan göd
rös ’s művelésre alkalmatlan részek kihagyatván, egy
szersmind az árkok, utak és gazos mesgyék pontosan föl
jegyeztessenek« — M ert, miután illy felmérés által meg
tudhatni minden egyes belső birtokot,minden egyes irtást, a’ 
szántóföldek’ lsó, 2ik ’s 3ikosztályzatát, a’ kaszálók800, 
1000,1200, vagy még több ü  öllel méretendő ’s kiszá
mítandó mennyiségeit, úgy szinte mennyit tegyen a’ le
gelő, erdő ’stb.; úgy tartom, a’ rendbeszedés előtti ál
lapot eléggé nyilványos. Mi haszon háramlik annak meg- 
tudásábul, hogy Péter v. P l a’ rendbeszedés előtt 1 vagy 
i(2 telek után 1 vagy ^  holddal többet vagy kevesbet 
h irt, holott az, az uj kihasitás mellett kulcsúi nem szol
gálhat ? a’ jobbágytelek’ mennyiségét ’s mivoltát legin
kább a’ régi úrbéri táblázat, vagy a’ jelenlegi robotozás 
’s adózás határozván meg. — Az egyenkénti fölmérés 
tehát egyedül a’ mérés’ hibáit szaporítja, mivel egy e- 
gész dűlőt sokkal pontosabban mérhetni egy tagban fel, 
mintha azt száz görbe ki ’s bekanyarodó mesgyék ál
tal elválasztott darabonkint kell mérnie a’ mérnöknek ; e’ 
mellett, mint mondám, a’ jobbágyság a’ kimutatás’ idő- 
vesztegetésével , ’s a’ földesur több költséggel bűnteltetik. 
Hogy pedig az uj rendbeszedési tervet ’s a’ telki állo
mányok’ egyenkénti uj rajzolatát kimutató földabrosz még 
a’ megyei biztosság’ (melly a’ jobbágyság ’s földesur 
között fenforgó nehézségek’ elintézésire , a’ legelő-men
nyiség’ meghatározására, az uj földmérői munkálatok’ ’s 
az osztályzat’ meghitelesitésére küldetik-ki) eljövete előtt 
a’ mérnök elkészíthesse , nem látom biztosan eszközül- 
hetőnek. —

Igen is , a’ mérnök, miután a’ határt felmérte ’s an
nak minden tartozványit az osztályzat szerint számba vet
te, készíthet egy általányos tervet, ’s azt a’ térképen is 
följegyezheti, melly által megmutatja, hol fogja a’ job
bágyok’ belső telkeit kiegyenlíteni ’s pótolni; hol fog
ják kikapni a’ jobbágyok szántóföldeikef, ’s ezeket hány 
nyomásra ’s dűlőre fogja osztani; úgy szinte a’ kaszá
lókat hol ’s mikép osztja-ki, hol ’s mi formában lészen 
a’ legelő, hol jelöltetnek-ki a’ marhacsapások, itató-he- 
lyek ’stb. ? De ha a’ biztosság’ kijövete ’s az uriszék’ Íté
lete előtt parancsoltatik egy olly terv’s földkönyv’ és föld
abrosz’ készítése , melly minden telki állomány’ számsze
rinti rajzolatát kimutassa, úgy a’ mérnök az úri ’s me
gyei törvényszék ’s fensőbb itélőhelyek’ belátása szerin
ti változtatások’ különbségéhez képest újabb meg újabb 
földabroszokat ’s terveket 3 vagy 4szer is készíteni, a’ 
mint t. i. az Ítéletek változnak , lesz kénytelen ; — ’s igy 
néha egy csekély változtatás a’ mérnök’ félévi munká
ját semmivé teszi, mi sok költséggel ’s időtékozlással 
jár. — Sok határban pedig, kiválta’ felső megyékben, 
hol a’ földek’ barázdáit egyenközleg (paralelle) egymás
hoz, a’ hegyek’ fordulatai ’s domború fekvései miatt, ki
hasítani nem lehet, hanem müveltetés’ tekintetébül több
ször rendetlen formában szükséges azokat kijelölni, úgy 
szólván eszközölhetlenné válik a’ valóságos hely’színén 
kihasítás előtt az egyes földek’ határit a’térképen kijelölni; 
annyival inkább , minthogy illy hegyesvölgyes helyeken 
koránsem adhatni-ki a’ jobbágyok’ földeit valamelly már 
előre megállapított bizonyos renddel minden dűlőre néz
ve , hanem változtatva , a’ szerint, hogy a’ ki egy dű
lőben a’legjobbat kapta, annak más dűlőben középszerű, 
a’ 3ik dűlőben pedig legrosszabb méressék, minthogy 
lehetlenséggel párosul sok helyen csak egy dűlőben is 
tökéletesen egyenlő minőségű földeket húzni-össze.

Mind ezeknél fogva én , csekély Ítéletem ’s eddig 
meritett tapasztalásom szerint, az uj úrbéri rendbeszedési 
tervet a’ földabrosznak minden telki állomány’ számsze
rinti előadásával ’s illy földkönyvvel, de még az uj úr
béri táblázatokkal is egyetemben, előleges elkészítése ál
tal a’ dolgot nem elömozdíttatni, hanem inkább hátráltatni 
látom; mivel tiz illy terv közül alig maradhat meg egy 
saját eredeti valóságában , a’ nélkül hogy egyik vagy má
sik itélőszék változtatást rendelvén, ne kelljen azt 
újra nagy költséggel ’s fáradsággal készíteni. — Nem 
meritné é tehát ki a’ dolog’ velejét ’s az itélőhelyek’ki- 
vánatit, ha a’ terv, végső megvizsgáltatásig, csak általá- 
nyosan a’ szerint készíttetnék el, hogy elő lévén a’ rend
beszedés előtti úrbéri tartozványok’ állapolja ’s mennyi
sége mutatva, ehezképest az ujdan alakulandó telkek’ 
száma kimunkáltatván , egyszersmind combinatorium-for- 
maban följegyeztetnének a’ régi telkeket használt jobbá
gyok’ nevei az áltatok birt telkek’ miségével, ugyszin- 
te az uj telkekbe helyeztetendó jobbágyok is e’szerint;’s 
innen alt lehetne látni, kik voltak a’ régi jobbágyok ’s 
mit bírtak , mennyit szolgáltak ; ’s kik lesznek az uj job
bágyok ’s mit fognak bírni ’s szolgálni. Továbbá elő le
hetne mutatni a’ belső telkek’ elrendelését, a’ szántó
földek’ nyomáson- ’s dülőnkinti fekvését, a’ kaszálók’ He- 
lyezetét, nem különben a’ legelő’ fekvését ’s formáját, 
melly ekép elkészült tervet, a’ rendbeszedés-előtti ál
lapotot mutató földabroszszal ’s az osztályzattal ösz- 
vehasonlítván, az illető itélőhelyek megítélhetnék, ’s 
ezen tervet vagy helybenhagyván, vagy megváltoztat
ni rendelvén, e’ szerint következnék a’ valóságos hely- 
szinéni kimérés ’s a’ földabrosznak ’s földkönyvnek’s uj 
úrbéri táblázatoknak, minden telki állomány’ számszerinti 
rajzolatával, kiszámításával ’s följegyzéséveli elkészíté
se ; mellyel a’ megyei biztosság újólag meghitelesítvén , 
mind ezen adat az úrbéri perrel együtt meghitelesített 
alakban terjesztetnék a’ nra. m. k. Helytartó-tanács elibe. 
— E’ szerint, ig az , hogy kétszer kellene a’ pernek a’ 
nm. m. k. Helytartótanácshoz minden adatival feljutni, de 
a’ mostani rendelet mellett szerencsés per ’s földabrosz 
’stb. lészen a z , melly 3 v. 4szer is fel ’s alá nem fog 
küldöztetni, ’s minden visszaküldés után, mig az indi
viduális földabroszok ’s földkönyvek ujonan elkészülhet
nek , néhány évi hátramaradást szenvedni.

Czibur Jú/tos.

Egy tekintet
n s. patalei főiskola' jövendőjére.
Civilisatio a’ kor’ jelszava. Minden philanthropiai, 

tudományos, ipari eszméink jelenleg ezen egy szóban 
foglaltatnak, ’s midőn hatalmasan zengjük a’ kor’ jelsza
vát , alapok’ alapjának feszegetésével előbbutóbb az is
kolákra utasíttatuuk. Látszik , miként igyekszik az élet 
régi pangásábul, ha mozgott, egyohlaluságábul kiver
gődni ; újra pezsdülnek a’ megakadt életerek , és a’ ki
egészítő szellem ugyan jelentgeti magát a’ társas élet’ 
száraz formáinak fölelevenítésében; elokoskodható szó he
lyett fogalmat keres, ’s való birtokot puszta Ígéretért. Az 
életnek szépítése , szilárdítása az egyedüli nagy czél. Az 
élet’ drámájában ember a’ főszerep-vivő, erre kell for
dítani legtöbb figyelmet. Megara megbukott; ne legyen 
hely többé, melly ellen fölhozhassuk a’ cynicus’ szavát: 
„Malo megarensis arietem esse, quam filium.“ Tehat az 
iskolaügy minden előtt! Én főiskolárul szólok. Táplaltas- 
sék a’ lélek tudománynyal, de neveltessék az ember; 
eszköz legyen pedig mind ez , mind amaz— a’ puszta tu
dás’ ellenében , melly fogalomszörny — rendeltetésünk' 
czéljához julhatásra. így, mig az iskola egy oldaliul, a’
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szellemiekre függeszti tekintetét, másfelől a’ világgal 
kivan érintkezni, hogy növendékének kezébe adja az 
élet’ fonalát, ’s praktikus tapintattal mintegy kiházasítsa 
őt. De történik, hogy iskolák’ ifjai úgy lépnek életbe, 
mint a z , ki földirat után indul beutazni Ázsiát, Ameri
kát , ’s kimondhatlan különbséget vesz észre a’ földkép 
és föld között; előtte minden uj ’s idegen; másoknak so- 
romp az iskola, mellyböl kiszabadulva, minden övék — 
a’ diófáig. Van , ki tud , első ült az iskolapadon, de mi 
gondja erre a’ világnak, bizonyítsa be az életben is ; 
azonban itt szárazra kitett hal, az eminentia nem segít 
rajta, ’s elégületlenség a’ hideg világgal, majd ember- 
gyűlölet sovány aratása. Nem néha látjuk az iskola’ em
berét, jó Porubayt, mint homorú tükörben a’ tárgyat, 
fején állani társas életben; de én mindezt nem bánom, 
csak higye el az alföldi ifjúság, hogy nem ledér hajlon- 
gás , nem férfiatlanság: simulni a’ körök’ hangulatához 
(ionjához) ’s Ízléséhez. Nincs vadabb a’ nyers tudósnál.

E’ szemrehányást teszi az élet ’s közvélemény Ma
gyarországban, különösen a’ ref. iskoláknak. Ám legyen! 
Nem olly rósz oldal ez , mint sok előtt látszik ; százszor
ta jobb pedig a’ ferde tulmiveltségnél. Azért , midőn 
tudományos tekintetben a’ lehetőt megadom, világismé- 
retet, életügyességet kívánok iskoláik’ ifjaitól, ’s úgy hi
szem , nem egy fogja megköszönni e’ jó kívánságot is. 
Sok függ a’ helytől. Wie das Land, so die Natur. Czé- 
iomhoz képest egyedül S. Patakrul szólok. — A’ s. pataki 
főiskolának kegyelem veté meg alapját, egyes jóakarat 
emelé azzá , a’ mi. A’ város’ urai pártolák, nem pár- 
tolák, mint az idő jött; halmozák jótéttel ’s méltatlanság
gal , mint nekik tetszett. A’ Ilákóczy-dynastia’ megdöl- 
tével több lett a’ pártfogó , de kevesebb a’ pártfogás. A’ 
régi jó emberek’ unokái osztoznak és szaporodnak , és 
tört számokra kerül, tiz -húsz- hatvanad részre , az is
kola’ jövedelmének bejegyzése; azonban ki vállal osz
tályrészül pártfogást— mai világban? sok múlik a’ nem- 
akaráson! Önkénytes adakozásért köszönet a’ szent ügy’ 
nevében, de egy közintézetnek máskép kell biztosíttat
nia. Iskolának bármi jövedelem csak eszköz; czélja más. 
Addig is , mig a’ protestáns iskolák’ szükségei országos 
kincstárbul födöztetnének, legüdvösb az élő tőkére, né
pességre építeni. Népesség ad az iskolával jövedelmet 
és tanítványt; imez nélkül amaz haszontalan. Innen ki
világlik, hogy annál sikerhozóbb az iskola, kivált fele- 
kezeté , mennél nagyobb saját közönség’ közelében, v. 
épen közepében áll; ez legrövidebb ut pártfogói ’s párt
fogoltad megtartására; ellenkezőleg, a’ központosulás 
gyönge, mert gyönge a’ központ maga , ’s helyét más 
váltsa fe l, mint Tycho de Brahe’ naprendszerét a’ Ko- 
perniké. így nézve a’ pataki főiskolát, lehetetlen , ha 
sajnos is , ki nem mondani, hogy az öreg intézet végre 
is olly becsületes szegénységre száll alá , hogy egy két 
alapítvány, száraz tőkéből keserves kamat, tartamija ben
ne a’ lelket; mihez járulván a’ városnak , melly előtt sem
mi nagy jövendő nincs többé , egyhangú müveletlensége, 
lakosinak megcsontult természete; a’ tehetősb szülék , 
bár mennyire becsüljék is apai hagyomány után Patak’ 
iskoláját, több oldalú műveltségért kénytelenek azt oda
hagyni , ’s gyermekeiket olly helyen taníttatni, hol kor
szerűbb nevelést reménylenek. Raugosbak nélkül csök
ken az iskola’ tekintete, csökken a’ pártfogás; ’s ki oka? 
Mindez annál súlyosabb, mivel az életből van kikapva, 
semmi ráfogás, hanem mindennapi példa. Lehetetlen pe
dig javalni azon gyakorlatot, miszerint a’ szepességi 
iskolákba vitetnek az ifjak, miveltséget tanulni; mintha 
bizony kipótoltatnék az , mit Patak nem adhat; ez illu- 
sio; ’s a’ csalódás’ reggeli páráját a’ kor maga siet el

oszlatni az áltál, hogy a’ nemzetisedés’ megkapó szel
leme a’ Kárpátok’jégtövében is melegít ’s ébreszt; ott 
a magyar ifjak ma inkább beviszik a’ honi nyelvet, mint 
kihozzák a’ németet. Azonban itt is vannak kivételek. 
Sokszor az ifjú évet nyer illy váltó- rendszerrel, de évet 
veszt a’ tudományban: mert az iskolai szabály különbö
ző; némelly tudományt ismételve hallgat, mást soha sem, 
’s csak azon általányos eszmére is képtelen felvergődni5 
mikép függnek öszsze , mint egy közös forrásnak, az 
emberi szellemnek kibuzgásai, — a’ tudományok. *

Ki az életnek barátja, ’s örül a’ virágzásnak, miu
tán a’ mondottakhoz maga is gondol némelly igazságot 
letévén a’ vendéghajat ’s előítéletet, velem kezet fog! 
Tétessék át a’ pataki főiskola Miskolczra. A’ dunántúli 
kerület Komárommal cseréli fel Pápát; a’ magyar kir. 
egyetem Nagyszombatban alapult, innen jött Budára, 
sasszemű Ild. József pedig a’ haladásra növekedő Pest
re hozá le , nagy bölcseséggel. Mit tesz a’ helyzet? Szom
széd városok közt is látta ő az igen nagy különbséget. 
Miskolcz jelenleg is az Magyarország’ egy részének , a’ 
mi Debreczen túl a’ Tiszán. Kereskedése , ipara, népes
sége bizonyosan aránylag nő Pestével. Szellemi tekin
tetben szilárd, nemzeti, ’s mint illyen, nincs város a’ha
zában , mellynek másodika legyen; azt is elérendi ma
holnap, mit a’ megállapodott Kassa féltékenységből sze
mére lobbanthatna, ’s királyi várossá emeltetik. Miskol- 
ezot a’ természet központul akará, szomszéd megyékből 
kellemes völgyek sietnek felé; főpiacza a’ gabonának , 
miből az ember él. Mindene van , csak iskolája nincs, 
hozzá méltó. Miskolczot Patak’ ellenében dicsérn i pu- 
lyaság; de én eszmét fűszerezve akarék elhinteni. A’ 
tárgy jobban beszél hozzánk , mint mi róla, ’s részemről 
a’ tiszamelléki reforrnált-hivekre nézve iskolai szempont
ból úgy áll Patak Miskolczhoz , mint amannak állás-szin- 
háza, ennek nem állás-szinházához. H. E.

» |s  utolsó szerfo*revolutio.
(Vége.)

Mi a’ nyomozást illeti, ez nem sok időt kívánt, mert 
a’ vétség’egész súlya Milosra esett; a’ lázadók az illető 
hatóságoknak adattak által, hogy rájok vétségük’ mérté
ke szerint hozzanak Ítéletet, ’s a’ nemzetigyülés más 
tárgyak fölött kezde tanácskozni. E’ gyűlés az előbbe- 
niektöl (Mdos alatt) sokban különbözik, az dimocrataibb 
Charakter’ bélyegét viseli; meri most mindenkinek joga 
van, véleményét szabadon kimondani, holott máskor több 
száz személy összeliivaték ugyan, de csak azért, hogy ők 
meghallgatván , mit a’ herczeg határozott ’s titoknokai 
leírtak, azt fogadják-el, ’s általok a’ hozott végzés a’ 
nemzet’ sanctioját nyerje meg; sőt mi több, kiknek né- 
raellykor csak fejér ív adaték elejökbe, mellyre pecsét
jüket nyomni, ’s nevüket aláirniok kelle , úgy hogy a’ 
herczeg később a’ nemzet’ nevében azt irathatá reá , a’ 
mi neki tetszett. így választaték herczeggé Milos , ’s igy 
szállott családjára örökségül a’ herczegi méltóság. Alatta 
nem létezett szabad követválasztas, hanem a’ gyűlésre 
az jelent-meg, kit o akart; a’ mostani követek ellen
ben minden kerületben külön osztályokbul választatának, 
mindegyik el vala látva választó -  községétül meghatal
mazásokkal, mellyeket a’ senatus vizsgált meg; csupán 
a’ kerületi hatóságok’ igazgatóji ’s elnökei nem válasz
tattak; ezeket a’ senatus hitta-meg. A’ követek ülésiket 
a’ senatusétól elkülönítve tárták; mindazáltal hogy vele 
könnyebben értesülhessenek, körükből meghatalmaztak 
9 követet (3 praefectust, 3 egyházi embert ’s 3 kmet
et) , hogy mint az egész nemzeti gyűlés’ megbízottai 
ennek kivánatit ’s követeléseit a’ statusnak előterjesz-
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szék , a’ senatus’ válaszát vegyék ’s a' nemzeti gyűlés
nek hozzák-meg, fentartván mindazáltal ama’jogot, hogy, 
ha a’ szükség úgy kívánná, egész testületben is megje
lenjenek a’ tanács előtt, bővebb értekezés végett. A’ 
senatus és nemzetigyülés közötti tanácskozások Írásban 
történtek’s jegyzőkönyvbe foglaltattak. Az uj kormány
zóságot, ennek intézkedésit’s rendeletéit illető értesítése
ken kívül józan intés’s utasítás adaték a’követeknek, misze
rint a’ küzbéke ’s egyesség a’ tartományban fentartas- 
sék. De a’ legfőbb ’s kitünöbb hasznok , mellyeket a’ 
senatus a’ nemzetnek engedett, minden bizonynyal a’ köz
ségi jogok’ elismerése , mellyek’ erejénél fogvást mind
egyik község a’ maga határán az erdők’, halászat’ , 
nadályfogás’, parlagföldek’, busvágás’, bormérés’ ’st.b. 
haszonvételeit bírhatja , ’s e’ jövedelmeket saját javára ,
u. ra. iskolákra , templomokra ’s kórházakra fordíthatja , 
a’ 'nélkül hogy e’ bevételek az adózási jövedelemmel 
üsszekevertessenek. A’ nemzetigyülés ellenben követ
kező kivánatokat és sérelmeket terjesztett a’ senatus elé: 
1) Néhány fensőbb ’s alsóbb rangú személy, kikről nem 
alaptalanul gyaníthatni, hogy a’ herczeget titkos törek- 
vésibeu gyámolíták’s neki segélyül szolgáltak, a’küzhi- 
vatalokbul mozdittassék -  el. 2) Az exherc-zeg adjon 
számot minden , a’ tartománynak — kormánya alatti — jö
vedelmeiről ’s kiadásiról; e’ számadásba mindazáltal ne 
iktathassanak azon pénz-summák, mellyeket ő a’ scuta- 
rii basának ’s Hussein Gradacsevics kapitánynak Bosz
niákul, szultán-elleni lázadásuk’ idején küldött; valamint 
azon ajándékok sem, miket tőle az albaniai basa nyert, 
olly czélbul, hogy ez neki a’ szerbeket leigázni segítse.
3) Térítsen vissza mindent, mit ő, mint Szerbia’ hercze- 
ge , erőszakosan elsajátított. 4) Minden középület , mel
lyeket a’ herczeg a’ nemzeti kincstár’ költségin állítta
tott, vizsgáltassák meg egy e’ czélra kinevezett biztos
ság* által, ’s csak olly épületek tartassanak meg ’s vé
tessenek a’ számadásba föl, mellyeknek a’ nemzet hasz
nukat veheti; a’ többi pedig neki essék-vissza, ’s ó 
azokért a’ nemzeti kincstárnak saját javaibul nyújtson kár
pótlást. A’ senatus igéi é , hogy a’ nemzetrgyülésnek ezen 
kivánatit fontolatra veendi ’s szoros igazság szerint ren- 
delkezendik; azt pedig, mit maga el nem végezhet, a’ 
török portának és orosz császárnak terjesztendi clibe. 
Jun. Iákén (27kén), mint a’ nemzetigyülés’ eloszlatása 
napján ,. valamennyi követ a’ kormányzóság’ tagjaival, a’ 
senatussal ’s főbbrendü papsággal egyetemben a’ várba 
indult a’ vezérhez. J.ussuf Muchlin basához , hol a’ ve
zértől tanúul megkért orosz követségi-helycltes, Wa- 
schenkour, is megjelent. A’ vezér kinyilaíkoztatá a’ kö
veteknek , hogy a’herczeg’ lemondása ’s az ennek kö
vetkeztében történt intézkedések renden vannak , inté őket 
engedelmességre uj felsőségjök iránt- Most Szerbiában 
tökéletes csend uralkodik; a’ követek vígan ’s megelé- 
gülten tértek hónukba vissza ’s a’ senatus élénken mun
kálkodik az uj kormány’ létegesitésén..

E legytár.
( Hi b á s  f o r d í t á s . )  A’ f. évi „Hírnök“ 69dik’s 

a’ „Jelenkor“ 70dik számában az első hasábon találtató 
ezen kitételt:, „mivel a’ kezdeményi lényeges jus kétség
telenül a’ KK. és IlKet illeti“ a’ budapesti német újság’ 
71J . száma im gy közié:,,da das Recht der Initiative a u c h  
den Ständen zasteht“ ev helyett: „da das wesentliche 
Recht der Initiative unzweifelhaft den Ständen zustehf.“
E’ hiba megrovást érdemel, ha nem -  értésből származott,.
’s még inkább , ha szándékosán történt.. —

(.XIV ’s XV. H a j o »  f r a n c z i . a  k i r á l y o k 
n a k  é p ü l e t e k r e  t e t t  kiadas-ai.)O ssude-ur, mint 
szerzője a’ Parisban lSBöban megjeleut következő czi-

mü munkának: „Le siécle desbeaux-arts et de lagloire, 
ou la mémoire de Louis XIV. justifiée desreproches de 
ses détracteures“ bizonyítványokkal ellátott adatokat kö
zöl azon pénzköltségekről, mellyeket XIV ’s XVd. La
jos ̂ uj épületekre áldoztak. XIV. Lajos alatt 1661dik 
évtől 1716ig kiadaték uj épületekre 214millió 665 ezer 
339 livre es 12 sous. E’ pénzsummábul csupán Versail
les 81 millió livre-t emésztett-meg. A’ főépületek ezek 
valanak: a’ louvre, a’ tüileriák, a’ st. germaini, mar- 
ly i, fontainebleaui várkastélyok, a’ kórvitézek’ háza , 
a’ vendome-tér, a’ párisi hires szőnyeggyár-épületek 
(Gobelins), a’ Janguedoci csatorna’sa’t. Csupán a’ kato
naikórház’ temploma került 1,710,332 livres-be. A’ ver- 
saillesi kápolnára fordított költség tesz 3,260,341 livres-t. 
A’ fönebbí 211 millió összesköltség tészen a’ mostani 
pénzláb szerint 1 milliárd 284 millió livrest. — XVdik 
Lajos alatt az uj épületekre fordított költség 1717d. év
től 1774ig tesz: 175 millió és 525,553 livrest. (A—r.)

(II a s z o n t a 1 a n k u t y a  k.) Bécsben még nem 
igen rég 80,000 kutya volt, mellyek (egy kutyára 4 la
tot számítván naponkint) egy évben 2,948,340 font ke
nyeret, vagy (22 latot számítván naponkint) egy évben 
2948 ökröt emésztének-meg. Francziaországban már ré
gen kiszámíták , hogy 200,000 embernek elég volna táp
lálékul, mit a’ haszontalan kutyák (ide nem számítván a’ 
különfaju ölebecskéket) évenkint megemésztenek. Kevés 
idő előtt a’ franczia követkamarában javaslatba hozatott, 
hogy a’ kutyákra adó vettessék, mi sok kaczajra szol
gált alkalmuk Ezen adó mindazáltal Angliában nem cse
kély summákat hoz-be, mint az 1828d. évben az ott léte
zett kutyák’ számát ’s a’ reájok vetett adót lárgyazó kö
vetkező áttekintésből kiviláglik : 19,995 agárért — 1 ft. 
sírJggel — 19,995 f. stlg. — 114,500 vadászkutyáért 
olly emberektől, kik kettővel v. többel is bírnak , — egyre 
14 shillget számítva — fizetteték S0,160 f. síig.; — 
218,590 közöns. kutyáért, mellyek olly emberekéi, kik
nek csak egy kutyájok van , — 8 shill, számítva — íizet- 
teték 87,536 f. strling. — 900 pórázkopóért — 36 font 
stlggel — 32,400 f. síig. — ’S így 353,985 kutyától fi
zettetik évenkint adó -  fejében 220,081 f. stlg. v. is 1 
millió 467,200 tallér. (P. II. Z.)

(A’ t a k a r é k p é n z t á r a k ’ k e d v e z ő  á l l a 
pot  j a F r a n c z i a o r s z á g b a n . )  A’ párisi takarék- 
pénztár 1837dik évben 178,818 belét által vett-be 24 
millió 553,694 francot. Az 1838d. év’ első felében ter
jedtek a’ betételek 15 millió 118,490 francra. — 1830- 
ban a’ párisi takarékpénztárba 115,808 betét által csak 
5 millió 195,951 franc folyt. Jul. 28 ’s 30kán a’ párisi 
takarékpénztár bevett 508,716, ’s kiadott 314,500 fran
cot. — Francziaországnak van jelenleg 248 takarék- 
pénztára , mellyekbe keletkeztek óta 288 millió 710,184 
ficancnyi összes pénzmennyiség folyt. (A—r.)

( É r d e k e s  a p r ó s á  g\) A' párisi kórvitézek’ épü
letében van jelenleg 3051 kórvitéz ; ezek közt találta
ik  154 vak; 12, kik mindkét lábszárukat elveszték; 
313, kiknek csak egy lábszáruk vau; 6 , kiknek karjok 
nincs; 8 ,  kik ezüst orral v. állal ellátvák; 31 tébolyo
don ; 28 , kiknek lábuk még Oroszországban fagyott-meg ;
’s 37, kik közül mindegyik több mint 86 évet számlál. 
— Mexicoban , közel Durangohoz, nemrég számtalan (né
met lapok szerint több millió); mú mi á t  födözíek-fel. 
Mindnyája ü lő  h e l y z e t b e n  találtaték , de azért az 
aegyptusiakéhoz hasonló takarékok , szalagok ’s ékessé
gekkel bírnak. — Bostonban egy kertész most rendkí
vüli b u z a f a j t  tenyészt, meliynek kalásza általában 
véve 9—10 hnvelyknyi hosszú, ’s meliynek szara l 1)̂  
hüvelyknyi körülettel bir. (G. B.) —

S ierk cszii lielm eezy. Nyomtatja, Trail u e i-Iláro lji úri utcza 61».
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tt1 C3 , 64. sz. Társalkodóban megjeleni , t o v á b b i  é s z r e 

v é t e l  e k‘ vezérfonalával.

Lehet, untató is már e’ tárgy , kivált azoknak, kik? 
m i u t á n  m i n d e n n e k  o l v a s á s á r a  n i n e s  i d e 
j ü k ,  csak szemelnek. De kérem az olvasás’ türelmesb 
barátit, ajándékozzanak tiszta szándékbul tett fáradsá
gáért az e’ tárgygyal utoljára küzdőnek még egypár óra- 
perczet. Az érdemes Közönség’ kegyétől ezt bizton vá
rom. A’ M i n i m u m  és  M a x i m u m ’ t á r g y á b a n i  
t o v á b b i  é s z r e v é t e l e k ’ közlője engem uj gondola
tokra ébreszle , ’s a’ fölvett tárgy’ szentsége és nyomossá
ga hallgatnom tilt. De még Szegedi urnák felőlem alakitott 
véleménye ’s engem különösen érintése is , melly egy vá- 
laszszal adósává tőn, a’ félreértetés’ felvilágosítása vé
gett szólnom serkent. Sz. ur’ szózata személyi vonzalom’ 
’s tán cgyszersniind személyi viszály’ sugalmán indul
ván , feleletem’ rendinek is irányt jelölt. Sz.ur , mint sze
rényen vallja, a’ Minimum-kérdést csak gyengeségből, 
’s puszta név által ihletve , olvasá el. Ezért m i, kik a’ 
Társalkodóban csak fénytelen névvel állhatunk-fel, neki 
egy váll vonító bókkal tartozunk. Mem tudom: vájjon a’iélek- 
bclátó Széchenyi gr. is illy pártolást jó néven veend é ? Az 
indítványt nem az emeli, hogy van ember, ki- aztszer- 
zője’ nevének bóduló tiszteletből, melly magát valamit 
várókint fejezi-k i, találja méltónak olvasásra; mert lehet 
olly ember i s , ki hiszi, hogy a’ bajnoksegéd (secun- 
dans) az indítvány mellett csak szerzője iránti tisztelet
ből ’s ragaszkodásból fegyverkezik. Sz. u r , úgy lát
szik , engem Széchenyi’ homlokellenes harezosának is
m ert; miért is ,  mint a’ t.ez. Gróf’ híve, bár hármunk
ra czéloz , csak reám nyilaz. Igaz , én Széchenyinek 
olly tisztelője, mikép Sz., nem vagyok; de minő? azt érzi 
keblem. Az indítványnak én ellene nem valék , de igen 
azon állításnak, mit a’ nemes Gróf indítványa’ talpokául 
veveföl, t. i. hogy a’kis nemesség’ erkölcsi süllyedése 
annak apró birtokában fenekük. Sz.ur ezt soraimból kön
nyen kiláthatá, ha mint Plato’ embere , kiszórt rozs és 
ocsú közül, csak puszta látás után nem szemelne bú
zát. így aztán nem mondana ollyast, mit gyaníthat ugyan, 
de csak magától , hogy t. i. én a’ M i n i m u m -  kérdés 
által mint közbirtokos szorosan érintetem. Tudja meg hát 
birtokom’ mennyiségét. Im 1 az ártatlan első ember’ öltö
nyében állítom azt világ elé.’ Ingó vagyonúm két vállain 
fölött jelenleg egy inkább csak gondolkodni szerető mint 
tudós , ’s majd néhány év’ lefolyta utáu üres pörgőmé. 
Csekély ingatlanom , de melly naponkint öregbül, szivem
ben a’ jóra-kész akarat, egy termékeny beltelek. Ez min
denem. Kis kertem ’s gyümölcsösöm az ősi házhelyen, 
valamint Szegedi ur’ szerencsés művészei, kereskedőji, 
adakozó gazdag honfiai ’stb. ’s mint Széchenyinek is leg
nagyobb íiján kívül szivéhöz épen oJly közelfekvő , csu
pán é sz ’s tenyérügyességre nevelt több gyermeke , csak 
elmém ’s óhajtásom’ szép édene. Mint birtokos tehát a’ 
kitűzött kérdés által legkevésbbé sem érintetem. Ila Sz. 
ur gr. Széchenyi’ elvét figyelmesen ’s nem névért hanem 
valóságáért olvasta volna, meglálhatá, hogy a’ M i n i 
mum’ ön személyében kit sem érdekelhet; mert az in
dítvány nem jelenre, hanem a’most élőket eltörleudő jö
vőre szól. És uíivel ezt észre sem vévé, azt kellgya-

nítnom , minek már sok peldajatjudom, hogy némellyek, 
kik 1Ü0 e z e r  s z a v a z ó n á l  ’s p á r e z e r  jog ' t u 
d ó s n á l  t ö b b e t  o l v a s t a k ,  úgy haladnak a’ mély 
tárgyakon keresztül, mint hajdan Mózses’ zsidóji a’ vö
rös tengeren. De hát abból, hogy sz  ónoki  at’ f ö l 
k é n t  j é n e k ,  mint hallá , nevez , mit gyanítsak ? ha 
azt nem, hogy ki a’ Társalkodóbul csak érdekesbet olvas, 
mivel tán mint fukarnak pénze , úgy ideje másra nincs; 
ugyanaz , hirharang hallgatásban, sőt pennával is tovább 
adott szóhajtásban, az olly drága idővel egy raákszem- 
nyit sem gazdálkodik. Mit szóljak arrul, hogy még vé
leményemet is tudni akarja V ,, l e g  h a t a l m a s a b b a n  
v é l  u.m. f ö l l é p n i  É de s  A l b e r t “ ’« mit arrul, hogy 
Iloracz’ szavait paizsul ruházza reám ? Hisz a’ paizst nem 
harcz után szokás fölvenni. Én pedig, miután Sz. szavai 
szerint a’ Mi n i mu  m-kérdéssel magam kiküzdém (ezt 
helyesen ’s igazán mondja} utószóul használtam az idé
zett moudást azokhoz, kiknél szokott hang r „minek fog 
hozzá, kinek nem tiszted  Valóban igy fuláakozva csu
pán személyi érdekkel bíbelődvén , mitsem dönt, mit- 
sem taglal, csak lyukg'at, úgy haladván, mint gyermek 
a’ réten, ki hajló veszszejével tövis rózsákat törökök
nek képzelve fejez-le, inig apja’ munkásai azt egészen 
simára kaszálják. Ezeket előrebocsátva, elég lenne Sz. 
urat arra kémem , vegyen időt, bontakozzék kissé elnie- 
rültségéböí, olvassa meg a’ nevezett czikkeket újra fi
gyelemmel , ’s hiszem, észre fogja venni még többször 
is az- első csillag alatt megismert tévedését. Mindazáltal 
mivel nem miatta írok , fő tárgybul folyó gondolatim
mal tovább megyek. Én tapasztalás’ embere vagyok ’s nem 
fejtudós , nem főhang után beszélek tudásból v. hitből , 
hanem a’ tapasztalás’ kézzel meríthető forrásiból. Sz. ur az 
1000 forintos földönfutóm! sok szépet jövendöl; ’s az 
üres tarisznyásokról, kik még is csak testvei--  emberek , 
lenézve szól. De mit felel , ha elbeszélem : hogy , bol
dogult anyám P. megyében R . . n , mint Sz. . y és 
F .— s család’ leánya, nem megvetendő fekvő-öröksége’ 
árát I8l)4ben kezéhez vévé, melly— árva leven ő , — már 
elébb pénzzé tétetek. Azonban a’ váltópénz’ ismeretes 
változása azt később néhány ezerből néhány százzá r 
mostani becsben pedig utóbb , úgyszólván csak néhány 
forinttá apasztotta. Gyönge nőt könnyen lesujta e z ; de 
a’ szerencse’ szelíd reménye majd felüdíté, ’s az Sz.ur 
által magasztalt nyerészkedésre ébreszté. Bor, búza ’s 
más bevételek egypárszor jó sükerrel gyümölcsözének.. 
De 1818ban,— ha jól emlékezem, mert gyermek valék— 
őszkor lö v. forinton vásárlóit nagymennyiségű gabonája 
tavaszszal 7 flon alig kelt, ’s másod őszön 4 forintra szál
lott le ; a’ borok tinta-színt nyerőnek a’szabad légen. Ek
kor vége lón minden szerencsének, mint Péczely’ mesé
éiben a’ tojáson ülő tyúkra épült szép kilátásnak a’ kor
hadt nyoszoíya’ rárogytával. Belőle csak egy fillérke 
sem mutatható. A’ gyermekeknek a’ nevelés’ idejére 
üres-tarisznyán sors maradt r csak kevéssel több morzsa- 
lókkal az *j4 hold’ szegény uráénál. A’ munkás nőt ’s anyai 
bú sorvasztá-el alig 4t) éves szép korában, ő t, ki száz ha- 
aonlag bukottnál csak annyiban vala szerencsésb r hogy 
mind. az , mit elvesztett, sajátja volt. Hát még ba elbe
szélném sok kesergő özvegy’ ’s árva’ előttem ismere
tes történetét; értékük t. i. mint lön semmivé ? (mi okbul . 
— Széchenyi’ Hitelét kérdezzük meg-!} Majd meglát
nám, lenne é illy köz-ügy magány-hitel melleit, melly h a-
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Bánk’ szíverét, mint gyönge fát a’ rá- csavarult repkény, 
csigázza, hervasztja , húzza , csak egy is , ki a’ régi 
birtokrendszer mellett, habár titkon keble’ belsejében is , 
nem szavazna. Uj ovórendszer ’s uj törvények hozatnak ? 
Ha többesül a’ törvény, többesül a’ per is. Es Sz. u r , 
ki az általam feltett osztoztató bíróságtól annyira fé l, 
semmitől sem tart ott, hol birtok-eladáskor utódok’ ’s 
árvák’ pénze forog kérdésben ? holott a’ pénznél aligha 
sátán is többet tehet az erkölcsi lény’ megejtésére. Mi
től sem tart éott, hol, ha az osztályrészt annak nem ad
ják e l , ki illő áron , ha mindjárt hitelben is, megvenni 
kész, a’ kótyavetye 1 0 , 20 évig is elhuzódhatik, vagy 
részrehajló birák miatt (mert itt is befolynak ők) uram- 
bátyámnak, öcsémnek , sógornak, jól ajándékozónak ; v. 
egy hatalmas kegyünek félár-igérgetésekor is már har
madszori pergető dob által oda adathatik. 0 ! ha bírá- 
inkról mindig csak rosszat teszünk fel: úgy jaj neked 
szegény ügyesbajos kisnemesem ! ne félj ! mert ha sze
gény voltál eddig, még szegényebb lészesz ezentúl. Miket 
Sz. ur a’ 61 sz. elejin előhord a’ birtoki uraság’ megtar
tására inditó-okokbul, az talán egy kis rák-séta lenne 
oda, honnét, ha most ott állnánk is , már tovább halad
nunk kellene az idővel. Bölcsnek keveset. Az országnak, 
melly illy elvet pártol, siralmas jajt kiált a’ jövendő. Nem 
földi birtok, nem öröklött nemesség, hanem nép-erő, 
sz ív -’s lélek-nagyság a’ hon’ támasza. De ez csak ott 
hatalmas és törhellen, hol a’ főelv nem meggazdagodni, 
hanem a’ haza’ kebelét munkás és békés indulatű, meg
elégedő , sorsukkal szépen kibékült, szúr ’s darócz alatt 
is tisztán érző személyekkel betölteni törekvés. Ezt pe
dig csak jó nevelés teheti. Ez a’ termő-fa, mellyneka’ 
csekély birtokrul könnyen-lemondás , ész ’s tenyér által 
feltalált jóllét, gazdagság , csak gyümölcsei. Ez olly igaz
ság , melly ezredes történetek’ sorával egyidős ’s melly 
Ádám’ megeste óta szemtanúja, mint rogynak országok, 
nemzetek a’bus enyészet’ sírjába. Mit árt a’hazának az, 
ha benne mltságos, nagyságos, tettes, nzetes és nemes 
családok’ivadéki is lesznek üres-tarisznyás vándorokká? 
holott tapasztalás mutatja , hogy viszont üres-tarisznyás 
vászontakács’ ’stb. maradékiból is lehetnek , kik ezek’he
lyét betölteni erővel is velővel is bírnak. A’ föld’ po
fára olly ritkán emlékező némelly gazdag nemesnek , 
magassága’ körébül az illy nagyszerüleg aláesettek’ sor
sa , hatalmas intő példa lesz. Mit árt, ha néhány hajszál 
lehull fejemről ? más nő helyébe. Nem illik é itt megné- 
mulnunk ’s nem szólanunk többet annál, mit Luk. mond 
1 : 52. ,, A’ hatalmas isten a’ hatalmasokat levoná 
„székökbül, ’s az alacsonyokat felmagaszlalá, az éhe
ző k e t minden jókkal betölté, és a’ gazdagokat üresen 
„bocsátá.“ Vagy félünk talán, hogy egy v.kétmgos, ngos, 
tts és nztes család’ enyésztével elenyészik hazánk is ? Ne 
féljünk I fő ősünknek, Noé apánknak, itt vannak állási vál
takkal termett-— ’s csak jól neveltessenek, minden ve- 
szélylyel megvíni kész — nemzedéki. Mi a’ kisnemes- 
eég’ erkölcsi aljasságát illeti: újra mondom, hogy annak 
a’ kevésen-osztozás nem oka, mert a’ lélek-rüh inkább 
a’ többel, mint kevéssel bírókrul terjedez. Látom napon
kint, hogy a’ szegény lopni sem mer, mert tudja, hogy 
ha rajta veszt, erszényből nincs piaeulum. ’S tegyük fel, 
hogy a’ salakosság’ oka kis birtokától függ a’ nemesnek: 
úgy is bátran mondhatom, hogy a’ kis osztály’ hozandó 
tilalma nem szolgáland orvosul. Miért? úgy é hogy az 
aljasság mar elhatalmazott, Sz. ur állítása szerint is az
ért, mivel sok apró birtok már szalagnemü szeletkékre 
szabdaltatott ? Ugyde ezen kis birtok már állandó lesz, 
mit polgári és természeti jog’ ótalma alatt a’ kis nemestől 
elvenni nem szabad ’s nem is tanácsos. Megmaradhat az

aljasságnak, az eredeti indítvány’ értelmében, Sz. ur’ 
véleménye szerint is , a’ Minimum-kérdés’ eldöntése nél
kül be nem dugható örök kútfeje, még úgy is, ha má
tól fogva mindjárt 50 hold lesz az osztály’végső kicsiny
sége. Már pedig ennyi gonosz, mennyi most uralkodik, 
eleg hatalmas , egész hazát süllyedésre, vagy mint be
teg gyomort felfordulásra kényszerítni. De mondom, hogy 
a’ birtok semminek sem oka. Tanúul hívom ismét a’ ta
pasztalást. Van egy népes nemes helység B. megyében, 
mellyrol a’ rosznyelvü világ sok ideig csak Sodorna név
vel emlékezett ’s közhír szerint az ott keresztülutazónak 
nemcsak lovát de saját szemét is kellett féltenie világos 
nappal! Azonban a’ gondviselés, mint régen Lót’ lak
helyébe, ide is külde angyalokat, de nem süllyeszteni, 
hanem megtartani. A’ ns megyének egy munkás, lelkes, ’s 
éber-elméjü főtiszte , a’ helység’ szürösbundás de talpig 
emberséges , nemesszivü ’s közjóra sorsakint bölcs had
nagyával kezet fog. Ez oldala mellé, Lótféle család-a- 
pakból szemel tanácsot. így aztán jól megértve ’s pár
tolva egymást, sarlót vetnek a’ konkoly’ tövére, nem vár
va a’ nagy aratást. A’ gonosz nem tapodhatott egyet is, 
hol szem ne látta volna. Ha kézrejött, órát ’s halasztást 
félretéve lánczravettetett, elvitetett ’s bezáratott. A’ bűn’ 
kiirtására azon szilárd egyezés történt, hogy a’ közfog
házból kibocsátásra semmi kezességnek hely ne adas- 
sék. így legfélelraetesb orzsiványok , kik vakmerő bolond 
észszel merték mondani, hogy őket isten sem fogja meg, 
tömlöezükben vészének el. ’S mi történt? az, hogy.most 
a’ jó világ megismeri, mikép a’ mondott helységben zsák 
pénzét udvarán felejtse valaki, krajezár-híja sem lesz. 
Szólhatnék ezzel épen ellenkezőkről; de már Sz. ur ki- 
mondá , hogy a’ kis-birtoku nemes’ bűnéhöz hasonlót, az 
500 h o l d ’ u r a i r ó l  á l l i t u u n k  s e m s z a b a d .  E’ 
nagy szó csak titkon nyögő szolgai megköttetést ajánl, 
ollyat, miről Phaedrus's e r  vi t u s o b n o x i a  czimmel 
mesélget. Azért tehát, bárha nincs is minden szavunk
ért egy Döbrögi, karikás ostorral hátunk mögött, nem 
szólok, hanem magamban gondolok. Gondolom , hogy tán 
épen azért olly salakos a’ kisDeines , mert reá legki
sebb bűnéért is egész világ teli torokkal döröghet kár
hozatot, mig főbbekéről hallgat, vagy csak titkon zör- 
dül a’ haraszt *). Ililáriusból mint gyermek olvasául: 
,,hogy a’ kisebb bűnöst sokszor nagyobb veri“ Uraim! 
legyünk igazságosak!

Nincs más mód az országos hanyatlásnak elejét 
venni, mint jó honfiakká nevelni mind az aranyos böl
csőből kilépetteket, mind a’ kunyhó’ földén teknöben 
butára ringatottakat. E’ nélkül a’ szerencsés nye- 
részet, ügyes müvészkedés; ezer forintos földönfutók- 
bul várható derék tisztviselők , iskolákra ’stb. bőven ada
kozó tehetős nemesség felől képzelt Szegedi- remény , 
csak szegedi szappan-buborék. Kár hogy van ember, 
ki ezt máskép hiszi; az illy ember’ kedv éért ismét kéz
zel fogható példákat hozok fel, mellyek’ valóságáról fe
lelni mindig kész vagyok. Egy derék félig—épült közé
pület , mintha százados idóvihar zúgott volna már fölötte 
el, állott romlásnak-indulókig, mint rimánykodó koldus az 
utczáu, kopasz fővel és süvegtelenül, kinek senki mit 
sem vet. Felfogáin ügyét; érette kéregetni indulék, ’s 
hinné e Sz. ur? egy kisebb-birtoku négy annyit adott, 
mint többen azok közül, kiknek négy annyi birtokuk van. 
Hinné e, hogy az *|4 holddal alig birók két két p. forint 
ajándék mellett munkás erőt sem kíméltek, mig némelly

Suspicione siquis erratiit sua, et reptet ad se quod érit commune omnium 
stulte niidaljit «»imi conscieiitiaji. P lia e d r .  L. ü. P r u 1 o q á d 
E H t í cil.



391

főbirtoku még szalmát sem lenditettkeresztül; három hó
nap alatt a’ négy ezerbe került építmény krajczár- adós
ság nélkül be lón végezve. ’S hinné e Sz. u r, hogy más 
helyen , hol egyszerűbb de egyenszőrűbb is a’ nemesség, 
még több jót Tevének , ’s jobb rend uralkodik? — Midőn 
a’ pesti árvíz’ siralmas hire harmadnap múlva hozzánk 
eljutott, igaz hogy a’ felszólított birtokosság közül volt 
kitünőbb tehetségű ’s oily jótékony nemeslelkü , ki 20 
p. forinttal járult elé ; demig terültebb udvarokból kraj- 
czárok is kerültek, szőkébb telekről szekér gabona kész 
pénzzel együtt nyűjtatott, ’s volt ‘|4rész holdas is , ki
nek fillérkéji százakkal értek föl lelki mérlegen. Ezt kér
kedés nélkül említni szent kötelességemnek tartám, saj
nálva , hogy mig nagy uraktól adatott garasok az újság- 
lapokban közhírré tétetvék , a’ borsodi lelkesb nemesek’ 
ajándéka szótalan szerénység’ nyelve alatt vesztegel. Más 
alkalomkor az iskolához kertészet-tanításra egy puszta 
telekért, melly a’ közönségé, rimánykodva esdeklém, ’s 
hinné e’ Sz. ur ? volt u r , ki ezt felelte „minek az ? töb
bet ér, ha rá egyszer libanyájam’ kihajtathatom.“ — 
’s a’ t. ’s a’ t. Hát ha még a’ fényűzők ’s pazérlók’ 
seregét középre állithatnám-ki, mit fognánk mindent lát
ni ? Lelket kell hát elébb adni al -  és főbirtokosnak, az
tán bocsátani birtokába. Az értelem majd megtanítja őt, 
szalaggá keskenyült földével mitévő legyen , ha abból 
el nem élhet. Az értelem megtanítja majd arra is , hogy 
wagy jövedelmének szép fölöslegét, ezen sok urfi’ vétkes 
kényelmének ingerét, mikép fordítsa közhaszonra úgy , 
hogy a’ hon ’s háladatos emberiség idővel őt mohos sir- 
gödréből is kiemelje ’s ön keblébe temesse be. így a’ 
,h o l n y u g s z i k * - o t  hirdető ércz-oszlopokat, arany 
betűket, a’ pornak por-emlékeit szükségteleneknek fog
ja tartani.

Nevelni kell tehát; ’s erről még egy pár szót. Úgy 
sejditém, hogy Sz. ur is egyike azoknak, kik , ha a’ 
legjobbat ’s nagyobbat mindjárt nem tehetik, a’ munka 
mellől tüstint oldalognak, mint tunya szőlősgazda, ki ha 
szőlejét egyszerre megjavítni nem képes , egy sorhoz 
sem nyúl, egy perje szálat sem irt k i, ’s az egészt par
lagi köntösében boldogabb idők’ kapásira bízza. Nem 
7iv).vTezny.ot>-ról, hanem arról kellene előbb gondoskod
ni , hogy már kész falusi oskolánk nol.viexvixov, azaz: szá- 
mos-g'yermekű legyen , mert a’ taniltatandóknak csak fele 
jár iskolába. Ez valósítható lenne, ha minden szüle , gyer
mekének 6 éves korátul kezdve 12ig , vagy lenne azt 
iskolába járatni kedve vagy nem , tanitásdíjt fizetni tar
toznék. A’ szegénységet ingyen-tanulhatásra kellene se- 
gítni. Melly legkönnyebben úgy eshetnék-meg , ha or
szágos törvény hozatnék , melly szerint minden nő:elen , 
ki vagyonból v. hivatalból élhet, mert nevelési bajt il- 
lyenek is szereznek a’ hazának , űzetneévenkint 60éves 
koráig jövedelméhez szabott mennyiséget. Illy törvény- 
hozásra az országos testület, úgy hiszem, legszentebb ter
mészeti-jog szerint is fel van hatalmazva. A’ tanító’ bere 
igy megjavulna, mellynek beszedésével hogy személyes 
kedvezésnek ’s leginkább boszúnak alkalom ne nyújtas- 
sék , a’ tanítókat köz pénztárbul volna illő fizetni. E zá l
tal e’ fontos hivatal díszt és fényt nyerne, mi újabb ösz
tönül szolgálna arra, hogy falusi nevelésre, jobb-gon- 
dolkozásu, egyszersmind tanultabb ifjak, nemcsak fő isko- 
lákbul megszalasztotf, köny vtül-csömörlő , kapa és kasza- 
kerülő nadrágos emberek, (mire még most nem ritka pél
da van) fognák magokat szánni. Ezt én tisztviselők előtt 
már többször szóba hozám ; de majd Lót’ felesége’ sorsára 
jutók egykor , hallván bizonyos úrtól: ,,azt is elkellene 
a’ közembertől , ha lehetne, vennünk, a’mit tud.“ Nevel
ni kell magát a’meglett népet is,nemcsak szentige-fcallatís’

hanem olvasás’ izeltetése által. Mi újság? kérdi a’ na- 
raszt is távúiból  ̂érkező komájától. Mi újság? ez az egy
mással találkozó asszonyok’ textusa. Ujságlapot kell hát 
kezebe adni. Igen de nem veszi? Lehetne minden hely
ség szamara köteleztetes szerint rendelni egyet Van
nak ott olly accidentiák , miket a’ has, e’ nagy úr to- 
rok-adova jelölt-ki, mint egy helyen tudom, mikép csu
pán birkaakolbol került trágyáért egy hordó bor örven-
deztete a’ tanácsot. Kitelnék illyenekből 20 v.forint éven-
kint egy vagy más magyarhoni ujságlapra; egyik hely
ség hordatna egyet, másik mást, hogy kölcsönösen mind- 
egyiket olvashatnák. Igen de a’pór nem érti meg? Van 
mindenikben a’mit ért, ’s hazzáíartozót kedvesen olvas. 
Sőt hacsak a’ tanács’ egyik vagy másik tagja, v. jegy
ző , kántor és tanító olvasná is, még is sok szép’ ’s hasz
nos’ tudása terjedne a’ nép’ közé. Az érthetést megkön
nyíti a’ hozzászokás, a’ helyes magyarságu eg’yházi be
széd , mit templomban hallgat a’ nép, ’s a’ falusi isko
lákba is bekapni kezdő magyar nyelvtudomány. De most 
meg* a’ legtehetosb nemes közönségben ’s kisvárosokban 
sincs ujságlap vidékünkön , holott alföldön még falukon 
is találtam azt bírák’ kezében. Nevelni kell a’ börtönök’ 
lakosit is , kiken még eddig csak fenyíték gyakoroltatott, 
mint nem olly rég sok iskolában.

Talán máskor majd folytatom , de most felhagyok a’ 
t o v á b b  m e n é s s e l ;  különben is közvélemény: hogy 
üres tarisznyás’ indítványa, az országos tervek’ pusztá
ján csak kiáltó szó, mellyet nem hall senki meg. Pihenjen 
hát pásztor-botom! fejem’ vándortarisznyámra bocsátva 
szunnyadok, mig talpam’ ütve föl nem költenek.

Édes A lbert.
•Meg valam i «  „Minimum? 's Maxi- 

mum-ról.

A’ m in ira u m -’s m a x i mu m -féle kérdésre néz
ve . mellyet hazánkban nem rég gróf Széchenyi elsőpen- 
dített-meg, midőn egyik fél annak helyességét kiemelni 
ügyekszik, az ellenvéleményüek sem mulasztják-el an
nak káros következésit előadni; ’s azokra kivált az olvasó 
közönséget figyelmeztetni. — Csekély belátásom szerint 
mindkét félnek igaza van; csak hogy midőn egyik bajon 
akarunk segíteni, talán más bajba keveredünk. Minden
napi tapasztalás tanúsítja , hogy s e mmi  j ó s i n c s 
r ó s z  n é l k ü l ,  ’s vezérmondás , hogy : k é t r o s z  
k ö z ü l  a’ k i s e b b e t  k e l l  v á l a s z t a n i ;  ’s így ezt 
tettleg alkalmazhatni az előhozott kérdésre is. Tehát 
egyedül azon kérdés marad-fön : mellyik rósz kisebb v. 
nagyobb a’ másiknál, ’s vájjon a z , eddigi törvényink- 
’s törvényes szokásinken alapuló osztályos rendszer to
vább is maga épségében maradjon é , ’s félholdnyi bir
tokkal ezentúl is 12 részre — kivált ha két-águ a’ jc- 
szág— gyermekeink osztozzanak é? vagy pedig .Széche
nyi gróf’ javaslatát ’s Balia úr’ ,Maximum* iránt közlötí 
észrevételeit, bizonyos meghatározott mennyiség mellett, 
akár általány osan az országra, akár pedig a’ megyék’ 
terjedtségére alkalmazva ’s egyéb körülményekhez mérve 
fogadjuk é el ? Nem czélom e’ kérdés’ bővebb taglala- 
tába bocsátkozni, csupán azt kell megjegyeznem : a’-milly 
ritkán történik , hogy valami uj eszme egyhangúlag jó
váhagyassák , hasonló helyzetben van a’minimum ’s ma
ximumféle kérdés is, mellyet egyedül a’ törvényes több
ség határozhat-el. — Több törvényünk van, miket hi- 
jányosaknak vallunk közönségesen , sőt illy hijany’ ka
ros következésit is tapasztaljuk; de mivel mai hozzajok



292

szoktank, azok’ súlyát kevésbbé érezzük , mint ha csak 
most léptetnének életbe. ’S ugyan az , a’ többször emlí
tett kérdésre is tökéletesen alkalmazható; merthozassék 
törvény, ’s általa a’ Minimum és Maximum határoztassék- 
m eg, egy század, vagy talán csak 50 év múlva is alig 
jut valakinek eszébe , hogy egykor ellenkező törvény 
létezett; minek igazságárul — lia törvényinket a’ régi
ekkel összehasonlítjuk — jelen időnkben számtalanszor 
tettleg gyözödhetünk-meg. — Hogy őseink a’ Maximum
ra nézve már három század előtt — ha nem egyenesen 
is , legalább mellékesen — figyelmesek valának , tanú
sítja az amortisationalis törvény, melly ha életbe nem lép, 
hogy eddig majd kétszer-annyi értékű jószág jutott vol
na az egyházi rend’ ’s városok’ birtokába — visszate
kintvén kivált a’ viszontagságokkal dús időkre — állítá
som talán csupa ábrándon nem alapszik. — Tagadhatlan, 
hogy e’ törvény sok erkölcsi, — az előidézett amorti- 
sationalis törvényekbe foglalt — testületnek terhes ; de 
vájjon sok nemzetség mostani létezését ’s birtoka’ meg
maradását nem neki köszönheti é ? Ítélje meg akárki; 
’s e’ szerint, midőn mai időben hasonlag egyes embe
rek vagy családok által több roppant urodalmat kezükre 
kerittetni ’s halomra gyüjtetni látunk, vájjon — kiváltba 
még az ősiség (aviticitas) is egykor eltörültetik— kor
látot tenni ’s a’ Maximumot megállapítani nem kívánatosé? 
ennek szükségessége’ eldöntését a’ tisztelt, nagyközön
ségre bízom. — Kétségtelen, hogy nagyobb kiterjedésű 
birtokok , többek közt czélszerüleg elosztva, sokkal jö
vedelmezőbbek, mintsem ha egy tömegben maradnának; 
mit tettleg olly jószágoknál tapasztalhatunk leginkább , 
mellyek , bár egy testületet képeznek, de többnek rész
letesen kibérelve , nemcsak a’ tulajdonosnak felényivel 
többet jövedelmeznek, de azonkívül a’ bérlőknek is nem 
csekély hasznot hoznak-be.------- ’s a’ t. ’s a’ t. Tud
va van, hogy egy urodalom, kiváltha terjedelmesb, 
nagyobb kezességet (cautio) ’s annak helyes instru- 
ctioja tetemesebb pénz kíván; pedig hogy nagyban- 
vállalkozó — az összes tömeget tekintvén — kevesebb 
találkozik, ’s így a’ concurrentia is kisebb , természe
tes következés. Illy urodalmak’ részletes elrendezése ’s 
osztályzása, igaz , hogy egy kis munkába kerülne , de 
hol ez által a’ nemzet’ java ’s köz jóllét mozdítatik elő, 
’s haszonnal van összekötve , ott hasonlóra ügyelni nem 
lehet. — Midőn következőleg a’Maximumot korlátok kö
zé szoríttatni én is javaslom , a’ Minimumot sem rekesz- 
tem-ki a’ korlátozás alul; ’s midőn Széchenyi grófot,— 
bár tökéletesen csak nevéről ismerem — tett javaslatá
ért dicsóitném , arra , hogy jó szándékát némellyek abla
kon kidobással akarák meghálálni , csak azt jegyzem- 
m eg, hogy a’ felvilágosult, bölcs Szókratész is hajdan 
méreg pohárral jutalmaztaték. Költ Pribóczou, aug. 20- 
kún 1839.

Sá/idor Károly.

Iliidet légtüncenctstj.
Néma csönd lebegett a’ szunyadó természeten , ’s 

az álom szokott hatalmát gyakorlá, midőn Bicske mvá- 
rosban (Székes Fejérvármegyében) f. hónap' 3kán ébré- 
keny szomszédom álmábul fölserkenve , zajr ü t’s minden
kit Vcmülésbe hoz. ,T űz! tűz “ — kiák a’ ludailau pór , 
’s a’ lakosok legott csődülnek segélyre. A’ nép , szemeit 
égre függesztve, éber figyelemmel bámulá a' tűznek vék 
természet’ Játékát r melly bíbor sugárral nyugatiul délnek

vonulva, ’s az egész láthatárt zöldpiros fcnynyel környez
ve — ritka szépségű tündér-udvart képezett, mellynek 
Uj meg uj alakban feltűnő fényét leírni lehetetlen. Fél 
háromra volt, midón e’ csudás tüneméuy nyugaton ke
letkezett ’s mintegy óranegyedíg vonult délszak felé, hol 
rendes kört képezve 11 */„ perczig fénylett, miután vi
lágos pirosság futá-ela’kör közötti hézagot; de később 
a’ rőt körben apró lyukacskák mutatkoztak , mellyek csil
lagok gyanánt kékesen tündöklének. — E’ varázs-tüne
mény 8 perczig vala szemlélhető; azután azt ’s az 
egész kört halvány árnyazat szakasztá meg ’s magának 
szabad utat nyitott; ekkor rögtön a’ két részre oszlado
zott piros fény össze vonult, ’s mint valami terhes föllegár 
sötét szint öltve, halomra tornyosult, inig utóbb 9 perez 
múlva eltűnt.— E ’ tüneményt érdekessé teszi az is, hogy 
eltűnte után eső kezde permetezni, a’ lég a’ szokottnál 
kövesebb lón, a’gyöngén zizergó szellő mindig magasb 
fokra emelkedett ’s mint viharos szél viranatig dükönge; 
midőn pedig a’ csillagzatok’ királynéja ulészor lövőié 
halvány fényét a’ szende reggel’ bíborára, megszűnt, ’s 
a’ ború derűre változott. — Ezek után a’ pór szüntelen 
az eget mérte — a’ tüneményt botorul vészterhes jöven
dő események’ előjelének tartván. — Múlt hő’ 2ökán 
Paunonkegyén esti 10]/ 2 órakor éjszakon ehez hasonló 
tüneméuy mutatkozott, de melly kevesbbé volt érdekes , 
mert 4 perez múlva mái* elenyészett. Költ Bicskén sept.
3. 1839. Közli K is Antal.

JEitegytár.
G y ó g y s z e r  v í z i s z o n y  e l l e n . )  London

ban M u r r a y  jeles vegytu lós a’ „Manchester Guar
dian“ kiadójához intézett levelében következő gyógy
szert közöl a’ viz-iszony ellen : Bizonyos vegyület 2 rész 
salitromsav ’s 1 rész sósavbul, (mindkettő megméretvén) 
rakassák a’ sebre , és pedig minélhamarébb ’s többször 
egymás után. „Én magam— jegyzi meg Murray ur emlí
tett iratában — így gyógyítani sebeit bizonyos férfinak, kit 
egy veszett kutya irtéztatóan összemart, midőn ennek meg
támadásitól egy másik kutyát megszabadított; ’s mivel ez 
utóbbit is hasunkig veszettség szállá meg, tehát csalhaílaii 
bizonyítványul szolgált, hogy a’veszettség’ mérge az el
sőben már gonoszíermészetciiek legfensőbb fokát érte-el. 
15 év folyt azóta le , ’s az említett férfi magában még a’ 
víziszony’legkisebb jelét sem tapasztala.“ (G. B.)

(F r a n c z i  a o r s z á g ’ m o s t a n i  t e n g e r i  ha 
t a l ma. )  Francziaország jelenleg 11 clsö-rendü sorha
jóval bir , mindegyike 125 álgyús; 22 másodrendű sorha
jóval , unndenik 80 álgyus ; 23 harmadrendű sorhajóval, 
nundenik 82 álgyús ; összesen 50 nagy hadihajóval, rnel- 
iyek közül legtöbb már- 1818dik év éta épült. Továbbá 
van 40 első- osztálybeli fregátja , mindegyik 00 álgyus ; 
10 másodosztály beli fregátja , mindegyik 40 álgyus ; 15 
harmad osztály beli fregátja , mindegyik 32 álgyus; 10 no- 
gy'eJoszíálybeli í regálja, mindegyik 25 álgyus; ezen
kívül 24 gyorsluijója (corvcll) 20—32 álgyus; 16 ál- 
gyuző-kompja ; 27 gőzhajója, mindegyik 100 ló-erejü. 
— A’tégy ve, házakban talállutik 3000 készálgyua’ ten
geri szolgálatra. Innen kiviláglik, hogy a’ franczia ten
geri-hatalom , melly az első revolutio’ idején úgyszólván 
semmibe oszlott, ’s a’ consulatus és császárság alatt cse
kély jelentőséggel bírt, de a’ restaurulio alatt már emel
kedni kezde, jelenleg Nagybrittanniára nezve aggasztó 
’s méltán félelmetes szerepet játszik. (A—r.)

S zerk eszti U elm eczy. nyom tatja. T rattucr-H árolyi úri utcza ©12.
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G a z d a s á g i  i n t é z e t  R o h o n c z o n .
Ila honunkban a’ miveltség’ haladását, az ipar’ ki

fejtését , ’s a’ közérdekek’ előmozdítását fokonkint figye
lemmel kisérjük: örömmel, hazafiul édes örömmel kell 
meghallanunk , hogy a’ vak Optimismus, mellyhez az előtt 
makacs megátalkodással ragaszkodánk , hitelét vesztve, 
jobb iránynak engedett helyet, ’s hogy igy hibáinkat el- 
ismérve ’s jobb után törekedve, nemzeti életünk’ pályá
ján néhány évtized óta tovább haladánk, mint hova ez
előtt századok alatt jutottunk. — Alig van országos intéz- 
vényinknek egy fontos ága , mellyben előre törekvő moz
galom’ jelei nem mutatkoznának, ’s kitünőleg folyó év
tizede hazánk’ sorsteljes életének volt tanúja több rendű 
jótékony törvények’ ’s intézetek’ keletkezésének , mel- 
lyek közül elég említenünk az 183ycdiki u r b é r t ,  a’ 
m a g y a r  a c a d e m i á t ,  a’ g a z d a s á g i  ’s k i s d e d -  
o v ó  e g y e s ü l e t e t ,  v a k o k ’ i n t é z e t é t ,  ’stb., 
mellyek mint megannyi részint anyagi, részint szellemi 
factorai az országos jóllétnek, derültebb jövendőt ígér
nek , feltéve, hogy a’ nemzet azon szikrát, mellyet a’ 
kor’lelke keblünkben gyújtott, gondosan őrzi, ápolja és 
neveli. — Részemről azonban országos érdekét, erköl
csi becsét ’s fontosságát ezen gyarapodásunknak külö
nösen azon körülményben helyezem , hogy a’mi jótékony 
eddig létesült, az hon i ,  ’s hogy az minden külső befo
lyás nélkül a’ n e m z e t ’ s z i v é b ü l  fejlődött k i, ’s az
ért is, mint tulajdon éghajlatunk alatt sarjadott növény az 
állandóság’ magvát méhében hordozza , ’s gyengéd ápo
lás mellett egykor alkatunk’ belső rendszerével rokon ter
mészetű érett gyümölcsöt hozand. — Koránsem vagyok 
inindazáltal egy véleményben azokkal , kik tán elbizot- 
tan ’s telve önhittséggel honi ügyeinket a’ tökély’ leg- 
fensőbb fokán lenni, ’s hazánkat Eldoradónak tartják ; 
mit 1825 óta országgyűléseink, — korszerű egyesüle
tek , ’s egyes nagy férfiak dicsőt ’s jót eszközlöttek, az 
egy országnak, minő ezen haza, — egy nemzetnek, 
melly ha egyesül, alkotmányánál ’s a’ kormány’ jó szán
dékánál fogva sorsárul ’s jóllétérül szabadon rendelkez
hetik, — épen nem olly óriási bámulandó lépés , ’s egye
dül ’s főképen azért érdemel figyelmet’s részvétet, mert 
a’ nemzet’ végső reményeit, mellyek a’ nemzet’ elkor- 
csulása ’s egyenetlensége miatt mármár elenyésztek, 
ujonan feléleszté ; de csak fe l  él é s z t é  ’s nem b i z 
t o s i t  á! Egyedül állhatatosság, egyesség ’s a’ meg
kezdett pálya’szakadatlan folytatása fogja e’ haza’ keb
lébe visszaidézhetni azon malaszíos nyugalmat, melly a’ 
nemzet’ önerejével szerzett, ’s ha szükséges , a’ p á r- 
t o k ’ s z e n v e d é l y i v e í  szemközt is férjfiasau kiküz
dött népboldogsag’ eredménye. — A’ szellemi mozgalom, 
melly ez irányban munkálkodik hazánkban , hála S z é- 
c h e n y i ’ nagyszerű példájának! évenként uj hazafi tet
teket szül, mellyek azon mértékben részesülnek a’köz- 
méltánylás’ jutalmában , mellyben a’ nép’ érdekei vétet
tek a’ tett’ zsinórmértékéül; — ’s ha ez való, úgy az 
idén R o h o n c z o n ,  Vas-megyében, létesült ’s jövő 
novemberben megnyitandó g a z d a s á g i  i n t é z e t  
bízvást számolhat álíalányos részvétre; mert anyagi te
kintetben hazánk’ legfontosb érdekének van szentelve , 
’s idősb testvérivel , a’ keszthelyi és óvári intézetekkel, 
együtt egy közösen érzett hiányt, ’s mondhatni orszá
gos szükséget, segít pótolni.

Ezen intézel’ eszméje ’s léte nem új ugyan, mert 
kisebb alakban fokep az urodalmi tisztek’ számára , G r ó f 
K á r o l y i  L a j o s ’ jószágán, T ó t m e g y e r e n ,  már 
több év óta létezett. G r ó f  B at t h i á n y  K á z m é r ’ ha- 
zafisága által azonban az intézet nagyobb kiterjedést ’s 
belsökép czélszerübb elrendezést nyert, ’s helybeli kö
rülmények miatt M e g y  e r r ü l  R o h o n e z r a  tétetek 
által. Az intézet’ programmája a’ hazai hírlapok mellett 
szétküldetvén , a’szükségkép tudnivalók már nyilványossá 
tétettek ugyan: de, mint hallatszik , mégis többrendü hi
bás fogalmak ’s tévedések keringnek e’ tárgyban a’ kö
zönség előtt; azért is czélszerünek ’s szükségesnek 
tartám , mennyire magam is beavatva vagyok , a’ tárgy
ra nézve még némi felvilágosítást nyújtani.

Ezen intézet nem nevelő, hanem képező-intézeí, 
mellynek legközelebb czélja az okszerű ’s miveit mezei 
gazdaságnak szoros értelemben tudományos előadása. Ki 
abban részt venni óhajt, ottléte’czélját már eleve élén
ken éreznie , ’s azt elérni akarnia kell; mert a’ példán, 
az intézeti elöljárók’ buzgóságán , ’s a’ tárgy’ belső ér
dekén kívül semmi kényszerítő ösztön ott nem létezik. 
A’ növendék, ha fogékony, czélját nem tévesztheti. — 
De ha ifjak jönek oda , kik mezei gazdák kívánnak len
ni , mert más hivatalra ’s mesterségre vagy tompák és 
restek, vagy igenis könnyelműek;— kika’ mezei gaz
daság’ lényeges oldalát jó-izü falatokban , vadászatok
ban , lócserélgetésben, a’jobbágyok’sanyargatásiban ke
resik ; — kik minden nyomozást, számítást ’s megfon
tolást , minden mathematikai ’s természettani isméreteket 
fölöslegnek tartanak, mert jószág-bérlők minden tudo
mány nélkül is meggazdagosznak; kik végre tán az in
tézetben csak egy pár vig esztendőt akarnak édes mun- 
kátlanság' ’s tobzódás közt eltölteni, — azoknak nagy sze
rencsét nem jóslók ; nekik hamar ki fog telni eszten- 
dejök.

Azon elöisméreteken kívül, mellyeket egy szorgal
mas ifjú magának a’ nyolezadik iskoláig szerezhet, a’ fel
veendő növendékben egyéb tudomány , mint conditio , sine 
qua non, nem kívántatik, minthogy a’ szükséges alaptudo
mányok , miilyenek (. i. a’ Physika, Chemia, ésMathe- 
sis , a’ meze igaz das ágra alkalmazva , úgy is előadatnak; 
ajánló tulajdonok mellett 6 ik iskolából is felvétetnek if
jak az intézetbe , csak ne hijányozzék bennük a’ mun
kásság*, szorgalom, ’s hivatásuk’ buzgó szeretete. — 
Ki a’ kétévi g tartó cursust tökéletesen végezni nem akar
ja , annak kár bele kapni, mert az csak hasztalan költsé
get okoz vag'y másnak , vagy magának, minthogy azon 
eszmék , mellyek az előadások által a’ növendékben elő— 
idéztetnek, ’s azon fogalmak, mellyeket az intézetben 
merít— rövidebh idő alatt, mint a’kitűzött két ev,szük
séges tartósságra , világos határzottsagra , ’s tiszta es ala
pos kifejlésre nem juthatnak , ’s több kárt mint hasznot 
okoznak; de a’ gyakorlatban sem nyer a’ növendék rö- 
videbb idő alatt elég alkalmazást, az egymást kiegészít 
theoria és praxis tervileg úgy lévén a’ kitűzött két évre 
felosztva , hogy abból nagy rövidség nélkül bármiliy ke
vés időt is elvonni lehetetlen, ’s csak félszeg, fotelen , 
’s egyoldalú fogalmak ’s tévedések volnának minden czel- 
talan időszo.itkozásnak következései. Azért is ezen in
tézetben ,a z  ü n n e p e k e n  kívül, a’ rendes cui sus fo
lyamata közben , egyéb s z ü n n a p o k ,  v. úgynevezett 
f e r i á k  nem lesznek, mint mellyeket maga a ( 0 °g 
természete, ’s a’ mezei gazdaság’ folyamata nyújt* —
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Minden tudományos forrásnál igaz marad P o p é ’ azon 
mondása: „ m é l y e n  m e r i t s ,  v a g y  ne  i s  i z l e l j l<
— Igen jó , ha az ifjú az intézetbe-lépte előtt gyakorlat 
által már valahol a’ mezei gazdaságban némi, bánnilly fe
lületes ismereteket szerzett; azért is a’ gróii alapitók tu
lajdon számukra ’s költségeikre csak ollyanokat fognak 
az intézetbe fölvenni, kik legalább egy évig már alkal
mazva voltak a’ mezei gazdaságnál. Azonban vidékiek 
ezen előkészület nélkül is sikerrel használhatják az in
tézetet, mert az egész úgy van szerkesztve , hogy mind 
az , mit a’ theoria tanít, gyakorlatban is előforduljon.

Az intézet’ rendes helye a’ rohonczi urodalmi kas
tély , melly elég tágos , hogy a’ helybeli gazdasági tisz
teken kivül az intézeti tanitókat ’s a’ növendékek’ egy 
részét, az előadási ’s gyűjteményi termekkel együtt be
fogadhassa. Az előadások, mint egyéb tanilóintézetekben, 
rendes órákra vannak osztva , ’s csak a’ téli hónapokra 
szorítva ; az előadási ’s gyakorlati órákon kivül a’ növen
dékeknek részint magányos elmélkedésükre, részint időn- 
kintí kinyugvásukra ’s derültségjökre is engedtetik idő.
— A’ tanitmányok hozzáértők által adatnak elő. A’ Mathe- 
sist, Physikát , és Cbemiát d. Vállas Antal u r, m. tud. 
társ. rendes tag fogja tanítani, — olly férfiú, ki a’ tudo
mányok’ ezen ágaiban jártasságát jeles munkák ’s érte
kezések által tanusitá. A’ Mathesis, e’ minden gondol
kozó főnek olly nélkülezhetlen tudomány, melly nélkül 
az ember a’ tudás és műveltség’ mostani álláspontján foly
tonos tévedéseknek kitéve , csak setétségben tapogat,— 
úgy a’ Physika is , bizonyos pontig szorosan tudományi- 
lag fog előadatni; mindazáltal a’ szükséges magyaráza
tokkal ’s különös alkalmazással a’ mezei gazdaságban elő
forduló esetekre , és tekintettel a’ mezei gazdának annyi
ra fontos mértan’ leglényegesb részeire. — A’ Chemia 
is szinte az általányos elvek’ fonalán fog előadatni, de 
részletesben , terjedtebb alakban, és gyakorlatilag azon 
tárgyakra nézve, mellyek a’ földmiveléssel, a’ termé
kek’ czélirányos elhasználásával, ’s a’ gazdasági iparral 
közelebb összeköttetésben állnak. A’ chemiai előadások’ 
sikerét nevelni fogja az ihtézet’ e’ czélra felállított vegy
tani műterme (laboratóriuma). — Ezen tudomány’ gya
korlati része, ’s különösen a’ czukorgyártás , serfőzés és 
szeszégetés a’ legújabb találmányok’ alkalmazásával 
nagyszerű alakban, B en  kő D á n i e l  ur jeles techni
kus’ vezérlete alatt a’ második évben Tólmegyeren fog 
taníttatni. — A’ többi fő és segéd -  tanitmányok is hozzá
értő , ’s különösen olly férjfiak által adatnak elő, kik az 
általuk tanítandó tárgyakban már gyakorlatilag munkál
kodtak ’s kiknek r e n d e s  t a n í t ó i  hijányait pótolni 
fogja azon szent akarat ’s buzgóság , melly őket az ügy 
iránt lelkesíti, ’s azon forró hála és szeretet, m ellet a’ 
bennük helyezett bizodalom érdemel.

Ezen intézet’ jeles oldalát képezi Károlyi Lajos 
grófnak eddig Tótmegyeren volt, mostRohonczra áthe
lyezett p é l d á n y - j u h á s z  a t  a. A’ t ö r z s ö k n y á j ,  
melly azt képezi, ugyanazon jeles férjliu’ intézkedése 
alatt jutott nemessége és méltó hire’ jelen fokára, ki a’ 
mezei gazdaság’ ezen fontos ágát, a’ juhászatot, terhes 
hivatalával összekötött tömérdek foglalatossága és gondjai 
mellett is az intézetben előadni szándékozik. Ki nem is
meri mezei gazdáink közül K l a u z á l  I m r é t ,  azon 
férjfiut, ki, nem számítván tübbrendü szép hazafi tetteit, 
mar csak az áltál is lekötelezé magának honfitársait, ’s 
különösen a’ gazda- közönséget, hogy okszerű ’s követ
kezetes bánásmódja által egy állandó charaktejü nemes 
birkafaj’ előállítása ’s a’ gyakorlati kezelés-módnak 
czélszerü lábraállitása és megállapítása általa" juhtenyész
tésnek egyuj, nevezetes és nagy-kövelkezményü korsza

kát nyítá meg ? — Milly érdekesek ’s tanulságosak e’ 
férjíi’ előadásai, azt csak az Ítélheti meg jó l, ki Klai*~ 
zál urat személyesen ismeri, ki eddigi varázshatása elő
adásit Megyeren szerencsés vala hallani, ’s ki tudja, 
hogy K l a u z á l n a k  (sok-oldalu miveltsége ’s jeles 
szellemi ’s erkölcsi tulajdonai mellett) eg'yik fóstudiuma 
a’ juhászát. — Az intézet’ kiegészítő részét képezik a’ 
munkában levő füvészkert , gróf Károlyi Lajos’ gazda
s á g i  könyvtára , ’s a’ minta-gyűjtemény, melly minden, 
a’ mezei gazdaságra vonatkozó , eszközt magában fog- 
laland. — Az a n g o l ,  f r a n c z i a ,  és n é m e t  nyelv 
azért fognak taníttatni, hogy a’ növendék az c’ nyelve
ken irt gazdasági munkák’ olvasása által azon okokkal ’s 
körülményekkel is megismérkedhessék közelebbrül, mel- 
lyeknél fogva ezen nemzetek képesek valának a’ mezei 
gazdaságban olly óriási lépésekkel közelítői a’ tökély’ leg- 
magasb fokához. — A’ m a g y a r  nyelv is tanitatik, 
hogy idegen-ajkú is részt vehessen az intézetben ; — 
az előadások pedig rendesen m a g y a r  n y e l v e n  fog
nak tartatni, mi nyilván , a’ nemzetiség’ tekintetéből mél
tánylást érdemel, tudván, hogy felsőbb tudományokra 
nézve, mellyek eddig hasonló intézetekben hazánkban 
tanitattak, ez az első eset. *)

Ilogy a’ növendékek ne kényteleníttessenek azon 
szünóráikat, mellyek fölött szabadon rendelkezhetnek , 
az intézeten kivül, tán kávéházban, vendéglőkben töl
teni , az intézetben különös o l v a s ó t e r e m  állítatott 
f e l , hol minden honi és külföldi nevezetes gazdasági 
folyó iratok tartatnak , mellyek a’ növendékeknek hiva
tásukkal rokon , a’ gazda-életből merített ’s felvilágosító 
vitatkozásokra alkalmas , ’s gyakran igen érdekes pon
tokat nyújtanak. — Az e b é d 1 é s is bizonyos időre van 
szorítva, ’s az alapítványi növendékek e’ tekintetben is 
egyenlő lábra állítva, illő ’s egyszerű tartásban ré
szesülnek, ’s ebédjöket egy tanító’ elölülése mellett vég
zik , mi a’ neinesb társalkodási szellemet, az eszmék’ 
barátságos közelítését ’s kölcsönös kicserélését hai- 
hatósan előmozdítja. — Rohoncz népes mezőváros lévén, 
tágas alkalmat ’s kényelmet nyújt bármi számos külső 
növendéknek is mind tartásra, mind szállásra és szolgá
latra nézve, ’s az illendő kényelem és jutányosság" eszköz
lésére magok az Intézet’ elöljárói is gondot fordítanak.

Az intézet’ legérdekesb oldala, ’s miben testvéri
től lényegesen különbözik , az , hogy tavasz’ kezdetivel 
a’ növendékek az alapító grófok’ nagyobb urodalmaiban 
változva szétoszlatnak, ott a’ mezei gazdaság’ vitelében 
jelesb gazdatisztek’ oldalán gyakorlatilag részt veendők, 
’s ha a’ növendék, rendeltetése’ fontosságától áthatva, 
egyedül hivatásának é l , illy módon két nyár lefolyta alatt 
gazdag tapasztalásokat gyűjthet magának. Milly hasznos 
következése lehet illy rendszernek olly urodalmakban , 
mellyek az országnak csaknem minden tájékán, ’sa’se
gédeszközök ’s helybeli viszonyok’ legkülönbözőbb ele
mei közt, ismeretes és tapasztalt mezei gazdák’ felügye- 
lése alatt mi vehetnek, — tizt, bizton reményiem , a’ jó 
siker igazolni fogja.

Hiszem, sokan hazánkfiai közül örömestebb halljak 
vala, ha a’ szerény rohonczi intézet helyett Pesten egy 
nagyszerű n e m z e t i  ’s k ö z é p p o n t i  g a z d a s á g i  
i n t é z e t  létesül, — ’s valóban hogy e’ föídmiveló nem
zet a’ nélkül még most is szűkölködik, annak okát nem
zeti életünk’ azon megmagyarázhatlan árnyéklataban kell 
keresnünk, mellyhez a’ kulcsot az utókor a’ magyar nép’ 
eddigi visszavonó, határzatlan cbarakterében, komoly

*) Az előadási nyelv a’ keszthelyi intézetben diák, az óvári
ban nemet.
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tárgyak iránti hideg-részvétlenségében, ’s a’ mélyebb tu
dományok iránti azelőtt csekély, és csak néhány év óta 
növekedő általányos vonzalmában fogja keresni. — De 
midőn egy részrül oily nagyszerű intézet’ alkotása egyes 
hazafiak’ erejét felülmúlja, nem megvetendő lészen azon 
nyereség, melly a’ rohonczi intézetből addig is , mig a’ - 
nagyszerű középponti létesül , a’ honi gazdaságra hára
molhat. Csak az isteni gondviselés őrizze gróf Bat
thyány Kázmér jeles hazánkfia’ napjait, hogy feleba
ráti szeretetet lehelő ’s a’ tudományok’ ’s anyagi jóllét’ 
előmozdítására czélzó terveit, mellyeket előre teli torok
kal hirdetni a’szerénység tilt, valósíthassa, ’s szív-  ’s 
elvrokonival egyesülten, de a’nagy tömeg’hálájára nem 
szamitva közhazánk’, ’s azzal az egész emberiség’ anya
gi ’s erkölcsi érdekinek előmozdítására és sebei’ gyó
gyítására fordíthassa munkás életét, nem törődvén az
zal , hogy a’ nagy világ gyakran azokat szokja magasz
talni , kiknek minden dicsőségjök abban á llt, hogy az 
emberiségen sebeket ejtenek. — Vas vármegyéből.

E gy beavatott
Póiléli-jegyzetek

K ö v y '  m a g y a r  f o r d í t á s á r ó l ,  F. u tá n .
Non funnim ex fül gore.

Miután a’ jelen munka , a’ f. évi „Figyelmező“  35- 
dik számában, álnév alatt, sok tekintetben inkább meg
dicsérve mint birálva van: nem tartom szükségesnek az 
ezen bírálatban felfogott szeinpontokbul, — mellyeknél 
fogvást a’ fordító inkább nyelvszabályok’ , mint törvény- 
tudomány’ írójának tekintetik— az egész munka’e’ részbeni 
vizsgálását ismételni; éu egyedül azokat, miket az érin
tett bíráló v. felszinleg érintett csak, v. épen elhallga
tott, vagyok bátor itt némelly jegyzetekkel kisérni.

Iia F. urnák érdemét a’ hív fordításból kell mér
nünk ; ’s ha fóczélul dolgozásában azt tűzte-ki, mikép 
adja Kövy’ latin textjének magyarban egyes szókhoz kö
tött másolatát: úgy vállalatának megfelelt, ’s kötelessé
gében pontosan eljárt; mert formába öntve adta dolgo
zatát , mellyben szó szónak , egyes kitétel az eredetinek, 
annyira megfelel, mintha egymásra volna illesztve ; ám
bár ha mint iskolai classicus kézikönyvet soronkint ma- 
g*yarosította volna, sem hibázik , ha kissé szabadabban 
fordít. — — Bármelly eredeti munkának más nyelvre-át- 
tételében többnyire hálátlan fáradság szokott lenni: az 
egyes szókhoz szigorún-ragaszkodás, mert az illy má
solat mintegy megszűri és gyöngíti az eredetinek erejét,
’s mi ebben helyes kitétel , világos és érthető , abban 
fonák kifejezéssé, homályos és kevésbbé érthetővé lesz, 
m.nt míg sajátságából ki nem volt fordítva. — Ha illy 
modorú fordítással bármelly tárgyú munka sem sokat 
nyer: ott, höl különben is a’ tudomány iránt kell fcfigye- 
lerainel lenni, a’ szószerin i lemásolás mitsem használ.
— F. ur , midőn Kövyt vette tői magyarosítás végett,
— minthogy munkáján a’ philosophiai ’s csupa positivitas 
mellett nem maradó, ítélni szerető, bátor léleknek nyomai 
ömlenek e l, — igen jól választott. De nem vétett volna 
a’ tisztelt fordító Kövy ellen , sőt a’ magyar magánjog
tannak még használt volna, ha a'helyett hogy szót szó
val híven tesz által, magyar törvényt ad a’ közönségnek, 
Kövy szerint, nem pedig Kövyt magyarul írja le. — 
Hogy Kövyben minden törvénytudomány-iró közt legtöbb 
anyag.van összehalmozva, meg kell ismernünk : de hogy 
magokkal a’ tárgyakkal mélyebben foglalkodó lélek a’ tu
dományban szinte szükséges rendiül nagyon megfelejt
kezve , a’ dolog’ tudományszerü felfogását nem könnyi- 
té , — tudjuk mindnyájan, kik e’ különben nagybecsű 
munkát miut tanulói kézi könyvet hasznaitok ’s hasznai-

juk. — Nem segített pedig F. ur e’ hijányon az által , 
hogy a’ szakok’ ’s paragraphok’ czímeit külön irta mind
egyik fölé ; czélszcrübben cselekszik vala , ha meghagy
ván Kövy’ elveit, azok szerint tisztábban alkotott rend
del adja elő magát a’ dolgot, nem pedig a’ szókat, úgy 
a’ mint feküsznek, irja-le : ezen mód mellett is F. űré 
fogott maradni Kövy’ magántörvénye’ magyarosításának 
dicsőségé , ’s azok’ reszerül , kik munkája’ használására 
szorulnának, nagyobb köszönet kisérné fáradozásig Most, 
hol Kövy nem egészen világos, ott Kövy magyarul épen 
homályos , úgy hogy nem az eredetit a’ fordítás, ha
nem a’ fordítást az eredeti segíti megérteni. Sőt átaljá- 
ban ki a’ diák nyelvet csak középszerülegérti is , nincs 
oka, hog-y könnyebb megértés’ okáért ,, Kövyt magyarul*4 
vegye kezébe ; ki pedig csak magyarul é r t, Kövy’ for
dításából csak annyiban boldogul, mennyiben azt a’ diák 
ere étit olvasó v. az illető törvényeket fölkereső megvi- 
lágosílja; — p. o. a’ milly homályos Kövynél a’ 105 la
pon (1830d. évi kiadás) ezen szak: ,,Jus armorum qua 
modus devolutionis et impetrationis simile est etc.“ az itt 
felhozott udvari Ítéletek’ kinyomozása nélkül: épen ol- 
lyan sót sokkal erthetlenebb az a’ 84d. lapon álló magyar 
fordításban; pedig nem a’ törvénynek a’ kézikönyvet, de 
ennek kellene amazt világosítani. — Kár volt F. urnák, 
Kövy iránti buzgó szerelmében , ennek nyilványos hibá— 
j i t , — mellyektöl elvei sem mindenütt tiszták — lega
lább az előadásban megtartani, ’s helylyel közzel nevelni.
— Iligye el a’ tisztelt fordító , hogy magyar Kövyjét,
— mi különben dicséretre méltó— nagy dagályosság nél
küli stílje mellett is, a’ diákból kell sokszor magya
rázni , miről meggyőződhetik , ki F. ur’ fordítását bármelly 
lapon olvassa. Ennyit ál talányosán.

Vannak F. ur’ fordításában egyes helyek is , mellye
ket megjegyzés nélkül nem hagyhatok. Mellőzve azt, 
hogy a’ jelen munka’ egész élőbeszédében több, — do
logra mitsem tartozó állítás, mint egybefüggés van — 
legyen szabad kérdeznem nevezetesen: mi szoros kap
csolat van valamelly iró’individualitása , és az általa ké
szített munka között ? miért kell Kövy’ személységét, 
tanitásmódját, — melly azonban szerencsésb lehetett, 
mint kézikönyvül nehéz stíllel ’s kevés renddel Írott tö
mött munkája,— e’ fordításnál, hol nem személy, ha
nem munka a’ fődolog , behozni ’s arról olíy hosszasan 
beszélni ? De ám hagyjuk ezt a’ maga helyén , hogy a’ 
fordítás iránt is általa nagyobb érdeket költsünk : mitakar 
F. ur élőbeszédje’ elején azzal kifejezni, hogy Kövy’ 
módszerére ezen munka’ magyarosításában különös figye
lemmel vala ? Hiszen Kövy’ módszere az ő individuali
tásában állott, ’s így erre híjába is volt volna F. ur’ 
figyelemmel; de épen magyarosításban miként lehet valaki 
figyelemmel a’ tanítási rendszerre? Hisz az egészben Kövy 
nem azt irta , mint kell tanítani a’ törvén} t , hanem mi a 
törvény? F. ur pedig azt, a’ mit Kövy irt, szó szerint 
fordítja, és igy a’ módszerre tekintettel nem lehetett, ’s 
valóban ’nem is volt. Mert fordításából ugyan senki sem 
fogja magának képzelhetni Kövy’tanítási rendszerét; — 
ittliát ollyast beszél F. ur , miből mitsem teljesített. —

V IVik lapon nem helyes példát ad F. ur Kövy’ 
szájába azt mondatván vele.: „nyomorult ember az, 
ki illyesinit kérdez : quid est donatio“? Hisz a’ donatiot 
Kövy maga is meghatározta, ’s ezzel megmutatta, hogy 
a’ meghatározásokat nem általányosan , hanem csak nyil
ványos igazságokra, v. elvont tárgyakra— mint ezt Kele
mennél láthatni — nézve tartá ’s tarthatá haszontalanok
nak ; inkább azt raondhatá Kövy ’s utána F. ur: nyomo
rult törvénytudós az, ki nem kepes meghatározni, quo 
est donatio? Ismétli F. u r , hogy ezen (minő?) elveihez
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kívánta a’ „magyar kiadást“ alkalmazni, és tanulásán 
sokat könnyíteni; — én pedig ismétlem: F .urK övy’le
fordításában a’tanítási rendszerre nézve semmi elvet maga 
előtt nem tartott, — vagy, ha tartott, annak fordításában 
semmi nyoma nem látszik — nem is alkalmazta a’ ma
gyar kiadást valamelly szabályhoz ; mert mit az erede
tiben talált, azt fordította le betű szerint. — Legna
gyobb érdeme F. urnák abban fogott volna állani, ha a’ 
kész anyagokat világosabb rendbe hozza ; mondja is, hogy 
tette ezt több tárgygyal: de fordításában a’ rendszer 
épen az , mi az eredetiben ; mert hogy a’ személyekről 
szóló fejezetben két három paragraphot más helyre irt 
le , ezzel nem sokat világosított. — Egyébiránt hol a’ 
tisztább rendre leginkább vala szükség , p. o. a’ királyi 
adományban, különösen a’ királyi jogra ’s uj-adományra 
nézve, betűváltoztatás nélkül fordított F. ur. — Az Vik la
pon állítja F. ur, hogy némelly homályosb helyeknél a’ 
magyarítást úgy intézte , hogy tisztább legyen a’ diák
nál. Kár volt úgy nem intézni, hogy mindenütt tisztább 
’s érthetőbb legyen ! Ataljában fordítása nem világosb az 
eredetinél; a’ mit látni fog F. u r , ha valamelly ujoncz- 
tanulónak, ki diákul ’s magyarul is ért, kezébe adja mind
egyik textust: bizonyosan többet fog érteni az eredeti
ből, mint a’ másolatból. Hogy is lehetne illy betűszerinti 
fordítás mellett nagyobb világosságot várni? „Praelati pri
mo adepti beneíicii anno“ azaz: kapott javaiknak első 
évében (I. 19. §. 50:) miért nem inkább: jószáguk’át
vétele után egy évig ’sat.? ,,Jus juri opponit“ Just állít a’ 
Jus’ ellenébe (1. 1Ö3 §. 235.) e’ helyett: Jussal bizo
nyít jus ellen ’sat. — „Meg kell jegyezni, hogy ezen 
pert nem lehet mellékesen örökösödési keresetben mint 
ezzel össze nem férhetót tárgyalni“ lap 15. §. 3 7 . hát 
ez micsoda világosság ! De jobban kitetszik e z , ha a’ 
fordítást bárhol összevetjük az eredetivel; azért több e- 
gyes példát a’ számtalan közül felhozni fölösleges. A’ 
magyar törvénynek „házasságról“ szóló részét F. ur an
nyiban bővité, hogy a’ romai katholikusok közt divato
zó gátló ’s bontó akadályokat Kelemenből vette ’s for
dította által, az otllevó latin vers szerint; ugyanonnan 
vevén-ki helylyelközzel némelly czikkeket. A’ 47d. lapon , 
a’ Conditionak, — bogy a’ régi diák versben jelentés 
nélkül ne álljon — ollyan magyarázatot ad F. u r , melly 
ezen szónak históriai értelmével ellenkezik. Maga Ke
lemen (L. I. §. 246.) miután a’ rabszolgai állapot Ma
gyarországban megszűnt, ar Conditio! a’ bontó-akadályok 
közt csak a’ vers’ kedvéért, de minden alkalmazható 
jelentés nélkül hagyja meg; a’ mit tett ezen szó ere
detileg e’ versben, ma sem tehet az egyebet, — ’s F. ur 
újítás’ kedvéért más elég homályos értelmet tulajdonít 
annak szükség nélkül.

A’ pápai fölmentésről (dispensatio) 48. 1. §. m  
említést tevén F. ű r , miért mellőzi el azon , Kelemer 
nél ellenkezésben állni látszó állítást „Scienter incestur 
si dispensationem nec sperandam habenf.“ L. í. §. 3 5 4  
Ezt Kelemen a’ tridenti zsinat’ végzésiből veszi; a’ 27 
§ban pedig megállapítja, hogy az emberi törvények ál 
tál határozott akadályok’ esetiben, a’ pápa indirect e pol 
gári következésü fölmentést is adhat; és igy ha p. 0 . ; 
sógorság’ tiltott fokaiban valaki incestusba esnék, a' tri 
denti zsinat még reményt sem ad a’ fölmentéshez; Ke 
lemen pedig, — noha talán a' tudomáson kívüli házasság 
ban vagy a' nélkül történt incestusban, — helyt ad a’ föl 
mentésnek. Az illy homályosb helyeket világosabban ad 
háttá volna F. ur. — A’ protestánsokat illető fölmentéi 
nem egészen helyesen veszi az lső ’s 2ik szám alá F. ui

mert a’ fejedelem által adatni szokott ’s az összekelhe- 
tést tárgyazó dispensatiot összeköti, az alispán ’sat. által 
adott, csupán a’ kihirdetés alul felszabadító, dispensatio- 
val, noha e’ kettő egymástól egészen különbözik , ’s nem 
is egy helyen kell vala említeni. — Az 50 lapon 117 
§ban levő azon állítással, — hogy „ha az apa esküvel ta
gadja is meg gyermekét, ’s az asszony paráznának vallja 
is magát (egyszersmind?), a’ gyermekek’ törvényességét 
le nem ronthatják“, — ellenkező gyakorlati példák van
nak.

Hogy az uj törvényeket a’ magok’ helyén idézte 
F. ur: igen természetes. Néhol azonban ezeket sem elég 
világosan alkalmazza. Úgy látszik p. 0 . a’ 77d. lapon F. ur 
a’ jobbágyoknak kiszakasztott úrbéri illetöségjökben ki
záró vadászat-jogot akar tulajdonítani: noha a’ 65 la
pon, 8 ik szám alatt ez mondatik: ,,a’ vadászat a’ jobbá
gyoknak tiltatik“ ; ’s a’ 78ik lapon: ,,a’ nemteleneknek til
tatik a’ vadászat.“ Úgy van ! a’ nemteleneknek a’ vadá
szatot sőt fegyvertartást is tiltó törvényeknek nem a’föld
birtok’ hijányában , hanem a’ históriában kell okát keres
ni. Azért is a’vadászatra nézve a’ jobbágy -  földek’ el- 
különzése semmi jogot nem ad nekik; különben is az 
elkülönzött földeknek is tulajdonát, ’s az ahoz kötött úri 
jusokat, magának legújabban törvény által kívánta bizto
sítani , ’s inkább azt mondhatni, hogy még a’ vadászat
ról más törvény nem hozafik , minden nemesnek szabad 
nemcsak jobbágyföldeken, hanem más közbirtokosak’ ki- 
nemtáblázott (mert az árok nem extabulatio) illetóségin 
is vadászni, csakhogy,— mi önkintértetik , — másnak 
kára nélkül; és csak a’ nemtelen , tulajdon gyanánt mit- 
sem biró , ’s igy földesúri jogot nem gyakorolható job
bágynak nem szabad , még a’ jobbágyföldeken sem.

A’ 81d. lapon álló jegyzésben azon okbul rója meg 
F. u ra ’ „clausula“ szó’ , z á r a d é k‘-ra fordítását, mert 
ez nem valami zár-jel közé tett szókat teszen , vagyis 
nincs itt semmi parenthesis. De igen is ! az adományle
velekben sokszor zárjelek közé van rekesztve, mit a’ 
diák clausula szó kifejez — mint ezt akármelly adomány
levélben láthatni. — A’ 103ik lapon is mindenütt F. ur 
a’ „Nova Donátiét“ újított adománynak fordítja , — ’s ezen 
egy helytelen szóval mind magának Kövynek, a’ ra
tion es rationum eziinü velős munkájában a’ novadonatio- 
rul kifejtett azon elveit, — hogy ez alatt nem egy már 
megvolt adománynak megújítását v. erősítését — coríir- 
m ilio — hanem a’ Fiscusra nézve most először nyert 
adományt kell érteni, — akaratlanul felforgatta, rend
szerét a’ donatioban megzavarta , ’s igy Kövy’ elleneihez 
szegődött; mind a’ diák „novus“ szónak, — melly nem ite- 
ratust, hanem valami ollyat, mi most van először, teszen,
— helytelen grammatikai jelentést adott.

Az eg'észet illetőleg nem lesz oka senkinek azon 
gond »latra jönni, hogy F. ur ennyi sok uj dolgozás, sok 
változtatás után , — mellyeket csak maga lát saját for
dításában , a' dolog’ lényegében más nem is láthat, — 
miért nem adott eredeti munkát ? 1. V. — Hanem azon 
gondolatra többen jöhetnek: ha F. ur Kövy’ elveit fel
fogta, miért nem irta azokat le magyarul Kövy szerint, 
betevén dolgozása közben , hogy szókhoz ne kösse ma
gát, a’ diákul irt textust,— igy több sikerrel munkálko
dott volna, ’s munkálkodnék fordítása’ még ki nem jött 
részére nézve. Egyébiránt F. urnák czélja jó lehetett: 
csakhogy nem kell vala többet ígérni, több eredetiséget 
emlegetni, mint mennyit előhozhat ’s mutathat; mert ha 
sokat Ígér valaki, sokszor a’ Phaedrus’ vajúdó hegyének 
sorsára ju t : Parturiunt’sat. fí#  J* Me breeze nb ól.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Trattner-Károlyi úri utcza 61* .
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H  o  r  d  (c I.

Üllj közénk búskeblü ifjú !
Idd hazánknak jó borát, 

Lángzó nedve majd eloltja 
Árva szíved’ háborát.

Lásd, az élet’ percze tűnik, 
Mint kizajlott folyam-ár: 

Még ma élünk, — tán jövendó 
Holnap sírunk’ éje már.

Latod ifjú ! a’ jelenben
Gyáva, aljas a’ világ,

Ég felé emelt fejével
Úrrá lett a’ balgaság.

A’ leányka’ lángszcrclme
Bolygó csillag, párafény,

Hű barátság édes álom,
’S ábránd-szülte képzemény.

Fény, szerencse , és mi nagyság 
Fi’ világon létezik,

Hogy ha int a’ sors’ hatalma,
Füstbe, ködbe rejtezik.

Éld tehát vigan, bus ifjú !
A’ jelen gyönyörjeit,

'S hagyd-cl a’ borús jövendő’
Lélekgyötrö képeit.

tillj a’ körbe , ’s idd hazánknak 
Kedvderítő jó borát,

Lángzó nedve majd eloltja 
Árva szíved’ háborút!

Oriny Bé l a .

•d z  t i j  ú r b é r i  t ö r v é n y  m ib e n  R ív á n  
m u l h a t l a n ú i  j a v í t á s t  ?

Sok ideig- kétes habzások közt jártatám a’ közjó kő- 
rfil éber gondolatimat, ’s tünödém: vájjon mi tanáesosb? 
nz 183ödik évi úrbéri törvények’ határozatlanságit rög
tön javítani, vagy pedig ez orvoslást az időre ’s gya
korlatra hagyni ? — És én valamint eddig , úgy most is 
szilárdul szitnék azon véleményemhez, hogy időt kell 
engedni a’ dolog’ érettebb kifejlesztésére, ha másrész
ről , mélyebb megfontolás után, e’ gyógymódot a’ fölvett 
pontokra késedelmesnek ’s ártalmasnak nem találnám. Va
lóban szörnyű h jánya ez a’ törvényeknek , miszerint azok 
magát a’ főfeladat’ eszméjét, t. i. mi legyen az urbéri- 
ség? — sem annak igazságos elosztása’ rendit hatar- 
z ottan, úgy a’ mint kell , nem fogják fel. Alkotmányunk 
minden polgárnak szót enged: ennélfogvástlegyen sza
bad nekem is e’részben , igaz meggyőződésem szerint, 
halaszt hal Janóknak ismert javítási észrevételeimet , vala
mint a’ köz tanácskozás’ helyé», úgy journilistikai utón is, 
nyilványítnom.

A’ közigazgatási jólléthez tartozik : mind azt gondo
san eltávoztatni, mi a’ közrsendet ’s egyetértést megza
varhatja. Semmi pedig a’ Hélekezetek’ ingerültségét hat
hatósabban nem gerjeszti $ mint a’ törvények’ határozat
lansága. Ez eset eléggé szembeszökő az 1836kiu| úrbéri 
törvényben, hol „mi legyen a.’ valódi urbér?“ eddig ha-

tarzatlanul áll milly nagy ingerültséget szül ez főkép 
Szatmár megyeben, hol a’ birtokok helységenkint jobba
dán több birtokos közt eldarabolvák, ’s hol— talán öt hat 
nagyobb uraságot kivéve — tiszta magánbirtokok nem is 
léteznek; hanem egy egy helységet több nagyobb ’s ki
sebb vegyes-birtokú tulajdonos bírván , a’ behozatandó 
törvényes arányosítások ’s úrbéri szabályzások’ esetiben 
a’ köz földesurak között’s jobbágyaikkal az egyenetlen
ség ’s viszályok úgyszólván kikerülhetlenek. Ezt főleg 
azon önkény okozza, miszerint hajdan a’ M. Terézia 
dicső eml. királynénk által sanctionált urbáriumban a’tel
kek ’s földek’ bejegyzése valóságos alap nélküli, inga
tag bevallás után történvén , sem akkor valódi arány a’ 
közbirtokosak közt nem találtatott, sem most az azon úr
béri feladás után teendő uj úrbéri szabályozás’ arányta
lanságában lélekisméretesen nem nyugodhatni meg. Ta
pasztalni lehet ugyan is, hogy azon nagyobb föhlesur’ 
birtokábul, kinek p. o. 1774ben egy helységben 20 tel
ke volt, alig jegyezteték-be 5 , 6 , v. legfeljebb 1 0 ; 
ellenben az eg y , két v. három telekkel biróébul gyak
ran egy sem hagya(ott-ki. — Most már kérdezem : váj
jon illy ingatag, puszta önkényen alapíthatni-é öröktar- 
tósságu , megnyugtató úrbéri szabályozást ? — Azonban 
tegyük-fel, bárha nem engedjük is meg: hogy az úr
béri tabellák jól ’s igazságosan készíttettek, nem bizo
nyítja é a’ mindennapi tapasztalás , hogy azon régi úrbéri 
állapotot ma már a’ kisebb helységekben — ’s igy még 
kevésbbé a’ nagyobbakban — telekről telekre, földrül- 
földre vollakép ’s igazságosan ki nem tapogathatni? — 
tudva lévén, hogy a’ tanuk’ bizonyítása 66  ’s 70 éves 
dologrul, — miilyen p. o. ez is — a’ legbizonytalanabb 
koczkavetés. — Vannak különösen e’ megyében hely
ségek ’s mezővárosok , mellyekben az első urbér-beho- 
zatal’ idejéből egy tősgyökeres lakos ma már alig talál— 
tátik. Mikép nyomoztathatnék-ki tehát illy helyeken a’ 
mai jövevény lakosok által egy közel 70 éves régiség 
teljes bizonyossággal? Az ősi korszentelte törvény is rend
szerint az emberi emlékezet’ határát 60 éven túl nem ter
jeszti.

Tülajdonrul van itt szó, még pedig a’ tulajdonnak 
Örökre elvesztéséről, vagy önkényes meghagyásáról; az
ért vajmi lélekisméretes* dolog, hogy az úrbéri szabályo
zás’ ezen aránytalan ’s alapnélküli miségébe fontolo le
iekkel ’s valódi őszinteséggel tekintsünk. Az tehát most a’ 
kérdés : ha a’ bold. Mária-Terézia’ urbáriuma nem alap, ’s 
ha az ma már nem azonosítható, 1 ) mi legyen ma a’ való
ságos urbér, ’s mit kell az urbérnek igazabb alapul föl
venni ?; 2) ki kell é azt terjeszteni a’ telkekre is , vagy 
csak az úrbéri járulványokat kell aláérteni ?; 3) uj tör
vény által kell é orvoslást szerezni, vagy törvényes— 
erejű rendelettel azaz statútummal azt kipótolni ügye- 
kezni ?. — Az Ire: határzotían szólva , a’ valódi urbér 
nem egyéb, mint a’ m.-tereziai urberbe foglalt ősz— 
szes mennyiség, vagy a’ mi azóta legfensobb helyen is 
helybenhagyatva ,,úrbéri perrel azzá szabályoztatok. Miu
tán pedig föntebb bebizonyulí, hogy azon m.-tere
ziai urbért önkényszerinti bevallás szülte, de az ma mar 
nem is azonosítható , a’ őzéi ’s igazság’ lelke azt kíván
ván , bogy kiki, legyen nagyobb v. kisebb birtokos , hoz
zon annyi áldozatot az úrbéri mennyiséghez, mennyit - 
ván birtokának arányzata, és senki ezen arany’ merte- 
kén túl ne károsittassék-meg; valamint a e so e c m ,. 
szintúgy a’ külső úrbéri járulván) okra néz ve uj ui r
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alapjaúl vétessék-föl Qio\ még szabályozás nem történt) 
elsőbb a’ m.-teréziai urbáriumban létező telkek ’s föl
dek’ összes summája; melly összes mennyiség’ az ará
nyosító perrel egybetömegült közösből kinekkinck birto
ka’ arányához képest, és úgy , mikép az uj urbér kíván
ja , elkülönözve , a’ mineműségre is tekintettel lévén , mind 
belső mind külső járulványokbul szakasztassék-ki. így 
senki’ tulajdona.meg nem sérül, az igazság mathcmatice 
ki fog szolgáltatni, a’ földes urak ’s lakosok közti vi- 
szálkodás eltávolíttatni; szóval: semmi irigység-, áská- 
lódás- ’s elnyomásra nem nyujtatik alkalom. — Azonban 
a’ 2dikra : mivel az uj úrbéri törvény’ belső szelleme min
den urbériségnek, a’ földesúri belső ’s külső birtoktóli 
örökös elkülönzésire czéloz ; melly törvény’ kivánatának 
az örök jövőre csak azon mód felelhct-meg , ha a’ bel
ső úrbéri telkek, valamint a’ külső úrbéri tartozványok 
a’ földesúri udvartelkektől ’s majorságtól most végkép el
választalak ’s különszakaszíatnak; véleményem : az úr
béri telkeket a’ falu mellett v. alatt, azonban azzal egy 
tagban, az urbérben találtató mennyiség szerint, kimére- 
tendöknek, ugyszinte a’ külső földeket a’ szabályozás’ 
eddigi módja szerint külön kiszakasztandóknak javalja. 
Ez által nyerne a’ földes u r , mert uíódinaka’ most fen- 
álló faluhelyeken lakjok még századokig épségben ma- 
radhatna-fen ; az urbér nem vesztene, mert minden jobb
ágy részint most, részint idővel úrbéri lakhelyét bizo
nyosan kikapná. De mint minden újításban , úgy magában 
az uj úrbéri törvényben is találtatnak némi nehezítő aka
dályok ’s homályok ; nem tagadhatni, hogy itt is többek 
közt két fő nehézség gördül elő. Az ugyan még. magá
ban nem nehézség , hogy aránylag némelly kisbirtokos
ra nem több, mint l̂ie v. 732 rész telek jutna, mert 
az a’ másokéval összeolvasztva mérési ügyesség által 
könnyen alakíttathatnék kívánt mennyiségű egész telek
ké; hanem az már igazi nehézség, hogy tizenkét vagy 
húsz , harmincz birtokoséból alakult egy egész telektől 
a’ szolgálat minő arányban vétethctnék-meg ? Ezen fon
tos nehézséget talán csak az örökös vagy évenkinti meg
váltás igazithatná-el; vagy, mint a’ királyi kisebb haszon
vételekből , közösen szedethetnék a’jövedelem. — Má
sodik nehézség : az úrbéri lakosoknak az uj telepitvény- 
be általköltöztetésök. Ez ismét úgy intéztethetnék-el, 
hogy addig , mig a’ földesur a’ mostani belső laktelekre 
nem szórói, abban a’ jobbágy lakóul maradhasson-meg , 
’s a’ gyepföldben úrbérinek kimért telekrészt, a’ földes
ur ideiglenes- csereképen amaz helyett használhassa. 
Később pedig előfordulván az osztálykor az lsó r. 40ik 
czik’ esete: akkora’ földesurnak vagy maradékinak sza
badságában állna a’ jobbágyot belső curiájából kibecsíil- 
tetni ’s őt tulajdonképi úrbéri telkébe általutasíttatni. Ez
zel az úrbéri jobbágy nyerne főkép: mert ő az osztá
lyos kibecsülés’ esetében is laktelke iránt előre biztosít- 
tatik; melly biztosíték azonban az e Idigi törvényben egé
szen hijányzik. Végre a’ 3dik pontra: Előre látható le
ven , hogy világos törvény nélkül, csupán statuíu n mel
lett, az illy cseretelepítésbe a’ nm. in. k. Helytartótanács 
meg nem egyeznék, ’s így azt foganatosítni alig lehetne; 
mivel mégis a’̂  honfiaknak megnyugtatása , a’ roszat szül
hető ingerültségnek eltávoz tatása, úgy szinte törvény
ben az igaznak lélekisméretes kiszolgáltatása ezen javas
latot annyira méltányolni látszatnak , hogy azzal felhagy
ni ’s a’ köz csöndet kard-élre bocsátani tanácsosnak nem 
ítéltethetik : jónak látnám e’ tárgy’ előmozdítását az or
szággyűlési követekre bízatni, ’s annak élénk szorgal- 
maztatását kötelességjökké (enni.

Altalányos javaslatom tehát illy határozatot következ
tetne , u. m .: Urbér azon mennyiség lévén, melly a’ m.

terézíai urbérbe jegyezve van ’s ma is létezik, vagy 
azóta fensőbb helyen is megerősített szabályozásban fog
laltatik : egyébiránt a’ közbirtoku helyeken ez úrbéri bel
ső ’s külső járandóság nem a’ régi bevallás után, ha
nem a’ birtokok’ arányzata szerint lesz szabályozáskor 
kiadatandó, ’s azok’közös vagy magányos hasznílásmód- 
janak eh emlezese az arányossági perben egyezkedés v. 
Ítélet’ utján elhatározandó. Mándy Péter.

M agyar régiség.
,,En Batthiany Janos, floinay Császár, Magiar es 

Cseh Orszagy Koronás Király Vrunk eö Feölsege Egy 
Regiment Lovas Horvátinak Obrisztere , es az mastani 
itfeön levő Magiar hadainak Coinmendatora ? Teszek em
lékezetet en keresmeniemriill; hogy elsőben Xuszpamful 
kültem ala Száz io fele Araniat, húszon három Pisto- 
letet, három Jacoby Araniat, egieb Arani es Ezíistmi- 
not, az mint az eő Levele megh mutattia. Másodszor az 
cn Obristlaitinomíomtul Petheő Mihály Vramtul , kültem 
haza Száz io fele Araniat, Száz Pistolet Araniat; Száz 
hatvan kilencz-Leopoldus , Gereczi Maximilian , es llu- 
dolphus , Tallérokat, Száz harmincz három közönséges 
Tallérokat, Arany és Ezüst minőt, az mint az eő Kegl- 
me Levele megh mutattia. — Kitől Isten min lniayunkat 
oltalmazzon, hogy ha nekem ií fon holtom történnék. El
sőben , Janosy az en Testemet haza vigie azzal az ki 
nala vagion , vagy leszen , s annak utanna othon az enim- 
bül engem Tisztesscgessen Temessenek az Aíiamíiay, es 
az en penzembül Jancsinak Száz Araniat adgianak, az 
viselő kardomat, es az fekete Csapaval buretot Ezüstös 
Aranias kardomat is neki adgiak , az Zeöld Skarlát Dol- 
maniomat, es az Zöld Skarlát Róka inallal belet Mente
met,  Egy jo Lovat, avagy Száz Tallért, ha Lovat nem 
adhatnak neky,Egy Arany Gyűrűt, meliben vagion négy 
Rubint egy Giemant es Gyöngy szemek , ezeket Jancsi
nak megh adgiak az mint hattam az enimbül, Batthiany 
Christoph Batiam es Battiany Kata húgom ha megh nem 
adnak penigh neky, avagy hogi Jancsit háborgatnak, ta- 
hat átkozottak legienek onneid fölliülaz Egekből, átko
zottak legienek az földszinen, s mind az világi embe
rek előtt, mert nekem jámbor szolgán volt. — Inneid 
fölliül penigh ala menven az en Testemet Jancsi zolgam, 
azon átok alut légién az kivel fölliül megh írtam hogi az 
ki szamot venne tűle, avagy űlet megh háborgatna, a- 
vagi az kit ide föl haltam neki megh nem tartanak , avagy 
megh nem adnák, soha is vilagiok ne légién azoknak, 
az nap az eő világiat el reiese azoktul az kik az en Írá
som ellen cselekednének. — Mmíhogi most itfen nalam 
kévés vagion. General Stokau eő naganal három Száz 
Taller Adósságom vagion, az lenne eő nagak.— E/.e0- 
kiviil valami marhám, Arany es Ezüst minőm Jószágom, 
Ruházatom marháim, es egiebim vannak, mind légién 
Batthiany Christoph Báliamé, es Batthiany Kata Hugómé, 
egy zoval valami leszen az eniin azon kívül, az kit Jan
csinak hadtam. Magam kezem Irasaval es Pöcseíemmel 
erösetven.— írtam Dison nevű Eranczia Országban levő 
varashoz közel való Táborban. 4 die Xovembr. Anno 
Dominy Millesimo Sexcentesiino , Trigesimo Sexto. Bat
thiany Janos Obster mp. (P. II.)

h ü z l i  Budáról  / ..  Semes Sámuel,  regiseg-urus.

A9 h u rdivari vásár.
Hur d v v a r  nevezetes város Keletindiaban ’s fek

szik a’ Himalaya-hegység’ tövében ; nevezetesítik pedig 
e’ várost nem roppant épületei, nem ritka művészétéi ’s 
gyárai, sem csillogó fényes utcz ii ’sa’f., hanem vasarja, 
melly nagyszerűségére ’s álmélatgerjeszto tarkaságara
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nézve minden emberi fogalmat meghalad. S k i n n e r  az 
ö kelelindiai utazása’ rajzaiban többek közt illy meglepő 
képét adja, mint szemtanú, a’ hurdwari sokadalomnak: 
,,A’ város előtt néhány mérföldnyi téren a’ szem ezer 
meg ezer, különszínü , korú ’s viseletű emberrel talál
kozik, kik mindenféle kocsikon ’s jármüveken sietve 
tolongnak a’ város ftlé. N ncs a’ világon hely, hol a’ 
nép- ’s emberfajoknak illy különfélesége mntatkozzék , 
’s úgy szólván, lehetetlen az áruczikkek’roppant töme
gét véghetetlen változatosságiban felszámlálni, mellyek 
itt látványul ’s a’ vásárlók’ kedvéért halomra torlasztvák. 
Láthatni itt lovakat a’ föld’ minden tájiról; amott állnak 
elefántok , tevék, bialok , ökrök , juhok, tibeti kecskék , 
kutyák, macskák, majmok, párduezok ’s medvék,néha 
még tigriskölykek is , szóval: mindennemű és fajú állat, 
jávor szarvastul kezdve a’ parányi egérig. A’ legfino
mabb kaschmir-shawlok az angol és hollandi posztóval 
egyazon asztalon feküsznek kiterítve. Korallok a’ vörös 
és perzsiai tengerből, csudás vegyüleíben pompáznak a’ 
guzeratei agátok, goikon !ai gyémántok ’s ceyloni egyéb 
neineskövek mellett. Mézga, ’s külön nemei Arábia’ leg
ritkább fűszereinek , büzaszat ’s iráni rózsavíz, chinai 
thea, főszer a’ molukki szigetekről— találkoznak itt fran- 
ezia zsebórákkal, angol Ízes befózetekkel ’s jó-szagú 
illatokkal Bondstreetbül ’s a’ párisi rue st. Honore-bul 
össze, itt árultatik franczia pirosító egy hervadt angolben- 
gáliai hölgyarcz’ számára , ’s amott hennah-t tudakoznak, 
hogy vele egy keleti szépség sötétsárgára festhesse kör
meit. Ugyanazon kalmár dárdanyt is árul, hogy általa a’ 
szem epedé tekintetet nyerjen. Az európai czukrászbol- 
tokbul a’ legizletesb sütemények , édes csemegek , nya
lánkságok’s befőzött gyümölcsök ’sa’t. ide tévednek. Min
denféle prém ’s játékszer legdusabb változatosságban , 
csecsebecsék ’s kecsáruk — még a’ német Xorimbergábul 
is — tárgyaivá lesznek itt az eladásnak. — Igen mulatsá
gos nézni azon ravaszságot ’s álfogásokat, mellyekkel 
vásártereken a’ keleti lókereskedők élnek , hogy árujo- 
kat kedvező alakban tüntessék elő. Itt egy tatár ül gaz
dagon szerszámzott lovon , mellynek lépéseit nagy ügyes
séggel vezérli; amott egy másik sebesen, a’ mint csak 
lehet, vágtat tova, hogy lássák a’ tán venniszeretők, 
milly gyorsan-iramló lova van ; egy harmadik ismét sza
badon ereszti lovát ’s halk füttyentéssel magához idézi, 
hogy annak tanulékonyságát tüntesse-ki. Másutt ismét ele
fántok és tevék tanúsítják mesterségjöket, mig közelben 
egy persa ember nyugalmasan ácsorog egy sereg macs
kával.“
Jflehemed-AIV c s a lá d ja ,  és dr. Mow* 
ring' hözletnésiyei Mehetned*Aliról,

M e h e m e d -  A 1 i’ családjáról a’ nyilványos hírla
pokban következő biographiai adatokat olvashatni: Mc- 
hemed-Ali, aegyplusi alkirálv, most élte’ 71dik évében 
áll. Legidösb fia Ibrahim 48 esztendős ; második fia: Said 
bey 20; harmadik fia: Hussein bey 17, ’s negyedik fia: 
Ali-bey 15 esztendős. — Mehemed-Aii’ unokáji ’s Ibra
him basa’ fiai ezek : Mahmud bey, 18; Husta-bey , 13; 
Ismael-bey, 12 esztendős. Az alkirálynak egy másik 
unokája,— fia a’ dögvészben elhalt Toussum basának: 
Abbas basa, cairoi kormányzó, jelenleg 36 esztendős. 
— Az alkirály’unokaöccsei a’ következők : Aehmetbasa, 
36 ; Ibrahim basa , 34 ; Hussein basa 43 esztendős ; mind
nyájan tábornagyok a’ hadseregnél. — Aehmet basának 
van két fia: Mehemed ’s Ibrahim bey ; amaz 16 ’s ez 13 
éves. — Ezenkívül Mehemed-Alinak még 4 unokaöcs- 
cse van, u. m .: Sheriff basa, syriai kormányzó , 43 észt.; 
Ismael bey, tábornagy’s Ibrahim basának veje, 35 észt.;

Hussein bey 38 eszt.; Ali bey, 18 esztendős. — Said 
bey , — Ibrahim basának testvéröccse , fogja hihetőleg 
atyját, Mehemed-Alit az uralkodásban közvetlenül felvál
tani, miután Ibrahim b. veszedelmes nyavalyában szen
ved. Said bey’ anyja cserkesz-nő , ki rá , mint egyetlen 
gyermekére nagy nevelési gondot fordított. Őt európai 
tanítók, többek közt König professor , képezék; érti a’ 
franczia ’s angol nyelvet, ’s a’francziákhoz különös von
zalma van. Erkölcsi viseletének két fővonása: a’ kedé
lyesség ’s jóakarat. — Hussein bey, Mehemed-Ali’ 3- 
dik fia, még több vonzalmat nyilványít a’ tudományok
hoz , mint bátyja ; mindazáltal még nem igen volt alka
lom lelke’ és szive’ tulajdonit megítélni. Tudva van, 
hogy mind Ibrahim basa, mnd ennek elhunyt testvérei; 
Ismael és Toussum, fijai ugyan Mehemed-Alinak, de 
oily anyától, ki akkor más férfi’ nője volt. (A—r.)

Dr. Bo w r i n g  pedig illy adatokat közöl az ae- 
gyptusi alkirályról: „M e h e m e d -  A 1 i CavaJlában 
(Bumiliben) született, ’s mint nekem magabeszélé, leg
ifjabb volt 16 testvére közül, kik őt, valamint szüléi is, 
igen szerették. Egykor imigy szólt hozzám: ,Xe csu- 
dálkozzék Ön , ha néha heves és akaratos vagyok. Én 
nem szoktam ellenmondáshoz ; a’ szerercséilenséget csak 
nevérül ismerem; én szerencsés csillagzatban születém, 
’s e’ csillagzat életem’ egész pályáján mosolygott felém/ 
— Mehemed Ali már 45 esztendős volt, midőn olvasni 
’s írni tanult. Ezt ö maga monda nekem. Haliam, hogy 
kegyenezhölgye tanitá őt olvasás és Írásra. Most az ol
vasás kedvencz foglalatossága ; egy napon , midőn beje
lentés nélkül léptem divanjába, szemüveg’ segedel
mével egy török könyvbiil olvasott, min, úgy látszik, kü
lönös kedvét találta; mellette nagy rakás könyv hevert. 
,A’ statusdolgait néha illyesmivel cserélni föl, igen kel
lemes időtöltés — imigy szála hozzám — épen egy két 
csinos török történetet olvasók (hihetőleg az ,,ezer egy 
éjszakát“); most pedig csevegjünk egymással! Mit akar 
Ön velem közölni V — Mehemed Ali’ beszéde éles el
mét árul-el, kiváltba tudja ’s előre kinyomozhatja, mit 
többnyire meg is tesz , minemü tárgyakrul képes a’ láto
gató legalaposabban szólani. Ö mérnökökkel mechanikai 
javításokról, katonákkal hadtudományról, tengeri tisztek
kel hajóépitésrül ’s hajóhad-forgásokrul, utazókkal a’ 
tőlük látogatott tájakrul, politikusokkal statusdolgokrul 
mulatozik. Ö igen örömest beszélget idegen országokrul, 
fejdelmekröl 's kormínyférfiakról , ’s beszélgetésibe gyak
ran mulatságos anekdotákat sző magáról v. az őt érdek
lő eseményekről. Kifejezései gyakran költőiek, ’s mint 
minden keletföldi lakosnál , telvék közmondások ’s pél
dabeszédekkel. — Egykor, Aegypíus’ földmivelésére tér
vén a’ beszéd , előttem imigy nyilatkozott: ,Midőn e’ tar
tományba jövék , földjét v a s  s z ö g g e 1 karczolgatám ; 
most már f e j s z é v e l  dolgoztatom , ’s nem sokára e k e 
v a s s a l  túralom-fel.* Sokszor kérdeztetém : vájjon Me- 
bemed-Ali kegyetlen ember é? 0 nem az; ő sokszor 
igen nemeslelküleg cselekvők, ’s ritka azon török ural
kodó , kinek korszakát kevesebb vér fertőzteti. Némi al
kalomkor — úgymond dr. Bowring— engem ’s egymá- 
sik angolt bizonyos levantei kalmárnak , kitől, mint hiszem , 
a’ basa jogtalanul nagy summa pénzt (körülbelül 100,000 
livrét) követelt, szerencsétlen családja rimánykodva kért, 
lennénk közbenjáróka’ basánál, miszerint ez tekintvén a’ 
számostagu szegény családot, induljon könyörületességre. 
Mi szóba hoztuk előtte: a’ vétséghez sokszor milly arány
talan a’ büntetés, ’s hogy ez az ártatlant súlyosabban 
nyomja , mint a’ vétkest; beszéltünk a’ kegyelem’ isteni 
fulajdonárul, meily mind az osztóra, mind az oszfozóra 
áldást hoz. ’S ím az ag£ férfi’ szíve megindult; ö.meg-
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bocsáta adósának. — Én nagy vonzalmat érzek Mehe- 
med Alihoz, ’s annálinkább, mert alkalmam vala öt gyer
mekei ’s unokái’ körében szemlélnem, kikkel ó igen ke
délyesen ’s nyájasan beszélgetett holmi házi- dolgokrul. 
— Az ö legnagyobb büszkesége I b r a h i m  basa ; egy 
győzedelmes hadvezér mindig álmélkodás’ tárgya a’inu- 
selmanoknál, I b r a h i m ’ bajnoki pályafutása pedig fé
nyes. Atyja szerencsés , ha elsőszülött Hárul ’s utódjá
rul beszélhet. ,Én nem ismeréra őt — iinigy szólt hoz
zám — én sok évig nem viseltetém iránta határtalan bi- 
zodalominal ; nem is előbb, mint szakála majd szinfolly 
hosszúra nőtt, mint az enyim, ’s hamvas szint kezde vál
tani ; hanem most tökéletesen megnyugtatom benne/ — 
,Én igen boldog vagyok gyermekimben — mondá más 
alkalomkor— egy sincs közöttük, ki legnagyobb tisz
teletet nem nyilványiínairántam , kivevén — imezt fög- 
geszté hozzá mosolygva — ezen pajkos gyerkóczétitt, 
az utolsót ’s legutolsót— M e h e m e d - A l i t . ‘ Ez akkor 
egy 5 — 6  esztendős gyermek volt’s atyja’ nevét viselte; 
ó volt aggkorának fia, az ó Benjáminé , ’s kedvencz gyer
meke. „Ennek okát kinyomozni nem nehéz — adám vá
laszul, — Magasságod a’ gyermeket elkényezteti; sót 
a’ kis pajkost még maga bátorítja-fel“ — Mehemed Ali 
újólag nevetett; ez, az atyai gyengeség’ némi elismeré
sét tanusitá. Sokáig Toussum, második szülöltfia, volt Me- 
hemed-Ali’kedvencze; ő nemeslelkü , majd tulságig ne- 
meslelkü, herczeg volt. Midőn Mehemed-Ali őt egykor 
nagy pazérlásaért feddené , Toussum igy felelt: ,Taka
rékosság , gazdálkodás tehozzád illik , ki nem születtél 
azzá, a’ mi most vagy ; de én Mehemed-Ali basának 
fia vagyok, ’s egy basa’ fiának bőkezűnek kell lennie/ 
Atyja mosolygott; e’ válasz hizelgeít méltósága’ érzelmé
nek , ’s ő Toussumot többé nem feddé-meg. Nem sokára 
ezen fia, — döghalálnak esett áldozatul.“ (P. T—bl.)

A' biivös-Iáeltt.
(igaz törtcnct.)

Nyári napok’ egyik reggelén, az utazás-nehezító 
nagy hőség’ mellőzhetése végett, N # asszonyság korán 
befoghatni parancsolt, hogy a’ szomszéd helységben la
kó Cz * urnái, ki leányát nőül kérte-meg , a’ szokás
ban levő ház-szemlét végrehajtsa. Utitársnó Cz. ur’ je
gyese volt. — A’ lovak*, ügyes futásuk által, csakhamar 
eljutának Cz. ur’ lakhelyére, hol mély csend uralkodók 
’s egyetlen ember sem vala látható ; míg végre a’ ház
nál őrködő ebek’ csaholásira az »lombul ocsódott Cz. ur 
az udvarra szolgáló, általa félig nyitva-tartott ajtón há
lóköntösben kitekint. Ezt észrevéve jegyese , a’ s/.ép kis
asszony , de mivel visszahúzódva az ajtót halkan becsu- 
ká, kedves mamájával nem is tudatta, sőt visszatérést 
javaslóit a’ majd félóráig tartott várakozás u t á n — de 
ime ! ismét látja azon ajtót nyílni, ’s Cz. ur helyett ki
lép gazdasszonya , ki által szobába vezettetvén, helyet 
foglalónak , ’s fojtott hangon ura’ bon-nemlétét adja íud- 
tokra. ,No már ez ugyancsak nagyot fiijen t/— gondo
la a’ szép kisasszony; szemei pedig vőlegényét bosszú
san keresék; mert épen nem volt kedvére gazdasszo
nyával együtt-találiatása. Itt kell lennie — tiiiiódék ma
gában — itt — mert más szobába nyíló ajtó nincs , mel
lyen kisurranhat vala , — szemei pedig nyilgyorsan fu
tók végig a’ terem’ zugait ’s rejtekhelyeit ; de hasztalan, 
a' vőlegény nem vala látható! — Elméletéből a' bőrrel 
behúzott nagy ládának, mellyen helyet foglalt, mindin- 
kábbi emelkedése riasztá-fel. „Megbüvölt láda“ _ mon

dá csaknem haflhatólag; de a’ ládának folyvásti emelke
dése sejteté bűvös mibenlétét ’s nem is csalatkozott: mert 
Cz. ur volt az üres láda’ tölteléke; ráülés által a’ lég’ be
hatása elzáratván , az ezáltali melegség borsó-nagyságú 
cseppeket idézett a’félénk hős’ arczára.— Illy helyzetben! 
ezer flastrom és piócza! ki kell rohannom e’ várból — 
gondoló Cz. u r— különben megfúlok— ’s feszült inak
kal nyomó fölfelé a’ láda’ tetejét; de a’ hatalmasb nyo
más okozta fülcsipésre megjajdult a’ láda’ méhében. Er
re a’ kisasszonynak a’ ládárul felugrani, azt felnyitni ’s 
felkiáltani: „ah bűvölt láda!“ egy pillanat’ müve volt. A’ lá
dában kedvesére ismérve , illy szózattal járult hozzá : 
,,’S Kegyed ide rejíé magát előlünk? No ez nagy gyen
geség ! Ila ha ha !“ — imígy kinevetve odahagyák a’ 
vőlegényt, ki most a’ ládát egyszersmind kosárnak te
kintheti. Közli H. IC

Elegytár.
C h o s r e w  bas a .  Törökországot most tulajdonkép 

C h o s r e w  basa kormányozza, ki nagy vezéri méltóság
gal ruháztaték-föl. Kormányától sokat várnak , mindaz- 
által helyzete igen .terhes ’s állásának nehézségei na
gyok, mert ő Mehemed-Alinak régi ellensége, ki iránt 
megidősült haragját bajosan fogja legyőzhetni. Ne feled
jük , hogy Chosrew basa az abr hasok’ tartományában szü
letett, ugyanitt Kuchuk Hussein a' hires kapudan -  basa 
ót megvevő ; ’s hogy később ezen gyámnoka által cni- 
roi basának neveztetett-ki, ’s Aegyptusf , miután innét a’ 
franczia hadsereg kitakarodott, egy ideig kormányzó. 0 
talán még ma is Aegyptusban volna, ha Mehemed-Ali, 
ki akkor még a’ török seregben csak bimbaschi (annyi 
mint nálunk egy zászlóalj-vezér) volt, néhány kato
nával föl nem lázad , ’s Chosrevvet kiűzvén Cairobul, Dnr- 
mietteig nem szalaszfja , hol kényszerítő ót hajóra szállni 
’s Konstantinápolyba menni. Chosrew basa csakhamar az
után bosniai ’s nem sokára kapudan basává lett. 0 hatal
mas segédeszköze volt a’ janicsárok’ eltörlesztetésének, 
’s hathatósan dolgozott az uj hadsergek’ alakításában , 
mellyek Koniahnáí kezdett gyalázatjokat Nisibnél végez
ték. Marmont marsai, a’ ragusai hg*, ki Chosrew basát már 
1806ban ismérte, midőn t. i. még bosniai basa volt, ’s az
óta Konstantinápolyban ismét látta, ót élénk, ravasz ’s 
ügyes embernek festi, ki a’ legszövevényesb ármányo
kat intézni képes, ki több kormány alatt nemcsak feníar- 
tá magát, hanem hatalmát ’s tekintetét folyvást nevelte. 
— Legújabb előléptetése igazolja a’ marsai’ állítását, ki 
még azt teszi hozzá, hogy Chosrew igen tetemes va
gyonnal bir, ’s hogy önmagárul sokkalinkább gondosko
dott , mint uráról ’s a’ statusról.

( K ü l ö n ö s  h á z a s p á r . )  Egy, 66 (olv. hatvan - 
hat) esztendős , főrangú ’s rendkívül gazdag angolasz- 
szony nemrég egy igen csinos, fiatal , még alig 20 
éves csapodár legénykéí váltott—ki Londonban az adósok" 
tornyábul, ót férjéül választá, ’s most vele Badcnben 
tánczolva tölti a' mézes heteket. A’ házassági körlevél 
szerint a’ férj minden keringőért, mellyet nőjével tán
czol , 1000 francot kap. Ezen 66 éves nószemélyt most 
valóságos tán cz kórság gyötri; minden estve , mint részeg 
vadasszony lejt, szökik, ugrál férjével idestova a’ reu- 
niui teremben, szörnyű botrányul a’ fényes vendégkörnek; 
néhányszor már közöttük nyilványos perpatvarra ’s «He
gekre is került a’ dolog, mert a’ tisztes matróna egy 
galoppért, mellyet a’ férj vele nem elég fürgén járt, ez 
utóbbinak vonakodott az 1000 francot kifizetni.

Szerk eszti Klclmcczy. lyo in tu tja^ iyattn er^ liáro ly i úri utcza 0 1 2 .

lUDOVÜKlOS AUlflBI



¥ 6 , s zá n t. P e s t ,  S e p t e m b e r '  S S .

J e le n té s  « ’ T e n te s  m e  íj tjébe st fe lá l l í to t
t a  sídét m a g y a r  ish o lé ikr te l.

Xagy Lajos és Corvin Mátyás, a’ magyar borongó 
égen, mint szebbfényű csillagok tűnnek föl! udvarukban 
művészet diszlék ’s nemzeti nyelv zenge ; ők a’ magyarral 
fényes jövendőt sejíetének. ’s a’ t. ’s a’ t. — Szá
zadok múltak, mig a’ vészhozó ’s büszke félhold meg- 
idáztaíott, a’ belső pártok megszűntek, ’s a’sűrű, orszá
gos viharok lecsilapodfak ; hogy illy körülmények közt 
Sl szüntelen harczoló nemzet a’ tudományok’ ’s a’ hazai 
nyelv’ kiművelésére, semmit v. csak keveset tehetett, 
magában értetik. Azonban ezek’ múltával, szabadabban 
lehelhetvén a’ lelkes nemzet, különösen 1790ik évtül 
kezdve a’ pártok ’s törökök által olly sokszor megszag
gatott hazára aggodalommal tekinte, és súlyos sebeit, 
az idő’ haladó kivánatihoz mérve , orvosiam, feszült erő
vel törekvék , annyival inkább , mivel ebbül maga a’ nem
zetiség is , végkép elenyészni látszott. — Azonban kö
zelebb ’s nyugodtabb időkben is , honi nyelvünknek , mint 
valódi nemzeti műveltség’, élet’ ’s erő’ leghathatósbemel- 
csőjének , sikeres kiművelését, különféle akadályok gát
iák , mellyek közt talán első helyen emlitendő , Roma’ 
nyelve — ennek t. i. túlnyomó , ’s minden-oldalú alkal
mazása ’s elterjesztése, az erőteljes hazait kemény bi
lincsekbe szorító. •—- Tagadhatlan ugyanazon haszon’s 
jótékony befolyás , melly Róma’ nagy fiainak classicus 
műveiből minden nemzetre háramlóit, kik ezeket ala- 
fxxsan érteni ’s józanul használni tudók — mert ezek 
munkáji századok’ lefolytában úgy államinak e’ nap alatt, 
mmt az e aberi ész’ nagyságának örök virági ’s diszei.! 
— {>e viszont mennyire süllyedhet értelmi kifejlésében 
egy nemzet, raelly elfogultan, makacsul ’s mértéken 
tál megvetve saját nyelvét, szolgaikig, századokon ál
tal idegenen folytatja tanulmányit, ennek szomorú pél
dája a’ magyar! — — E’ tévedés nagy volt, azért ne 
csodáljuk, hogy következései olly mélyek ’s életbevá
gók, mellyeket nem olly hamar ’s nem is olly könnyen 
gyózendünk-le. — Értelmi hanyatlásunknak tehát, ’s hát
ramaradásunknak nagy okát, talán többek közt, nem 
helytelenül ebben kereshetjük; jól tudván , hogy az ész, 
egy népnek sem adatott kizárólag*, hanem ez közös aján
déka a’ kegyes égnek. — Ez alatt az 1830d. év meg
jelenik ; Gr. Széchenyi István , a’ raesszelátó, előterein , 
a* tudós társaság feláll , 's a’ józanabb rész , sok mutat- 
gatás ’s vitatás után végre általlátja, hogy balgaság a’ 
magyart romaizálni ’s élő nyelvbe holtat oltani akarni, 

* hogy egyedül ez gyümölcsözzék;— ezen igazságot maga 
a’ bekövetkezett siker is fényesen igazlá; merta’milly 
korcs vula az oltvány , szintolly gyenge , founyadt ’s Ízet
len lett az általa termett gyümölcs is. És ime ! alig tiz 
év* lefolyta alatt, a’magyar nyelv szemlátomást csinos
ból , a’ magyar könyvek számra ’s belbecsre nézve sza
porodnak, a’ magyar nemzetiségnyugtatólag halad, je 
léül , hogy az uj út a’ jobb ’s üdvöseöb ú t, ’s hogy ezen 
kell hálálnunk, ha mint az angolok, francziák, németek, 
’s ola-y.ok, czélt érni akarunk. Quod faxit Deus !! !

Ezen szempontból indulónak ki Temes megye’ lel
kes RRdei is , erősen meglevőn a’ felől győződve , hogy 
csuk nemzeti nyelven kifejlett értelmiség azon biztos 
alap , mellyre valódi nemzeti műveltséget, ügyességet, 
erőt ’s nagyságot emelhetni; ezen fontos czélhoz te
hetségük szerint járulni akarván t  semmi fáradságot’s ál-

1839.

dozatot (nem kimeltek. Minek következésibeo, f. e. január’ 
16kán tartott közgyűlésükben, 83, 84, 85 és 86. szám 
alatt egyhangúlag elhatározók : Temesvár, Versecz, 
Csákóvá, Lippa, ’s Uj-Arad városiban, mint a’ megye’ 
legal kai matosb ’s legnépesb helyein, részvények’ utján olly 
iskolákat állítani, mellyekbenegyedül magyar nyelv ta- 
nittassék , ’s hol a’ megye’ különajku lakosinak , minden, 
hit-, kor- ’s állapot-különbség , ’s minden dij nélkül, ezt 
megtanulni, biztos alkalmuk legyen. Egyszersmind a’ 
részvények’ beszedésire Bojtos Imre , a’ megye’ rendes 
mérnöke, bízatott meg; ki buzgó hazafi érzelmit, szó
val ’s tette] számosb alkalomkor tanusitá, ’s kinek , az 
illető részvényeket beszedni, rövid idő alatt annyira si
került, hogy a’ fenérintett m. iskolák, még f. évi ocíob. 
Íjén fognak megnyittatni. — Továbbá az adakozók’ so
rában kitünőleg fénylik országszerte mélyentisztelí ’s sze
retett fin. hg.-Primásunk , ki e’ czélra, miután a’ lugosi 
nemzeti iskolákat több száz fttal fölsegíté , 100 p.f. aján
lott , ki e’ távul vidékre is kiárasztá közösen ismért bő
kezűségét, hogy e’ távul vidéken is zenghessen a’ honi 
szó. Áldás órdemkoszorúzía napjaira! — Nem különben 
zsombolyai ’s janovai Csekonics János, ki különben is 
Torontói megyében kebledző Zsombolya mv. jószágán , 
kevés évelőit némeí-ajku jobbagyai’számára , egy tisz
tesen ellátott magyar iskolát emelt, e’ végre újólag 120 
p.f. nyújtott. Nem említvén mind azon számos hazafit, 
kik ezen ügynek előmozdítását szent kötelességjöknek 
ismervén , ezt kisebb , nagyobb summákkal gyámolitani 
buzgón siettek, ’s kiknek ezennel nyilványos hála mon- 
da'ik! Illy nemű iskolák’ felállifatása pedig annál szük- 
ségesb és sürgetőbb vala, mivel hihetőleg csak kevés 
megyében létezik annyi kevert - ajkú nép , mint itt, u.m. 
magyar, tót, cseh, német, oláh , szerb , bolgár, sót egy 
két franczia gyarmatban a’ franczia is előkerül; ’s men
nél nehezebb volt eddig sőt majd lehetetlen, a’ tanulni 
vágyónak is, nyelvünket sajátjává tenni. Egyesektül u- 
gyan , nem tagadhatni, tétettek e’ czélra némelly dicsé
retes lépések, de a’nagyobb tömegre ezeknek természe
tesen csak csekély befolyásuk ’s hatásuk leheíe. És itt 
különös hálával megemliíendők azon intézkedések, mel
lyeket Lonovics József, Csanád-megye’érdemteJjes püs
pöke , ’s a’ várad! iskolai kerület’ főigazgatója, nyel
vünk’ előmozdítására tőn; kinek különben is nagy tudo
mánya ’s magas műveltsége , biborosink’ díszére válik; 
mert alig vevén át a’ főigazgatósági hivatalt, azonnal fel
szólító a’ hatása alá tartozó tanítókat, hogy honi nyelvün
ket figyelembe vevén, ennek ápolásán ’s szorgalmas ta
nításán ügyekezzenek; nemkülönben egesz készséggé! 
megengedé, hogy Temesvár’ József-nevű külvárosá
ban5, jelesb ünnepnapokon , ’s minden hónap’ első vasár
napján , az isteni szolgálat ’s a’ sz. beszédek magyar 
nyelven tartassanak. ’S vajmi hosszú idők múltak , mig 
itt a’ sz. székbül honi szó hangzott Teremtünk’ dicsére
t r e  j — A’ m. püspök’ ezen egyházi ’s hazafiűi rende
lését az érintett külváros’ buzgó lelkésze Stuefer Máté , 
’s ennek lelkes segéde Konty Sándor , példás buzga
lommal siettek végrehajtani. Ezen isteni szolgálat meg
indításában ’s kivitelében ismét tetemes részt von : fen- 
emlitett Bojtos Imre mérnök , ki e’felől a’szükséges ma
gyar énekeket ön költségin kinyomatyán , ezeket az ahi— 
tatos hívek’ használatára ingyen osztá-ki-

Az illy lankadni nem tudó törekvéseknek, példák
nak ’a buzdításoknak,, sokszor milly nagy halasuk s
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nem is gyanított eredményük szokott lenni, itt is bebizo- 
nyitá a’ tapasztalás ; mert ezen isteni szolgálaton , a’ vá
ros’ egyéb részeibül is , az idegen-ajkú hívek, szép szám
mal szoktak megjelenni; ’s valóban szivemelö látvány, 
ezeket a’ magyar éneklőkkel egyesülni, ’s a’Mindenhatót, 
kinek kegyelmétfil függ a’ népek’ ’s nemzetek’ sorsa, 
nemzeti hangon dicsőítetni látni, ’s egy szívvel lélekkel 
kérni: „tartsd meg Uram királyunkat, ’s az egész dicsó 
ausztriai házat, et parce parce domine populo tuo.u

Az ezen alkalommal előforduló énekeket pedig Brun
ner József, Temesvár’ belvárosában, a’ Praeparandia’ 
’s a’ nemzeti iskola’ 3ik osztályának jeles tanítója indi— 
tá m eg, ’s máig is buzgón folytatja , egyszersmind nö
vendékivei együtt rendesen megjelenvén a’ magyar is
teni szolgálatra. Különben említésre méltó ezen férlirul, 
hogy végezvén iskoláit, német-ajkú létére, orczyfalvi 
születéshelyét csakhamar elhagyá , hogy Szabolcs’ ma
gyar lakosi közt, honi nyelvünket megtanulhassa ; ’s va
lóban 1— 2 év alatt benne olly előmenetelt tőn, hogy ta
nító pályára lépvén, már korábbi 10 év alatt, az ifjú
ságnak nyelvünkben tanításában magát dicséretesen meg
különböztetné. De a’ közelebb lefolyt 6 évben is , Te
mesvárod folytatván tanítói hivatalát, minden felszólítás 
nélkül, mellőzvén minden önhaszonkeresést, azon nö- 
vendékit, kik kedvet ’s tehetséget mutatónak , a’ kisza
bott ’s rendes tanítási időn kívül naponkint 2—3 óráig, 
nyelvünk’ szabályaira kettős szorgalommal oktató, ve
lők egyszersmind rövid idő alatt a’ szülék’teljes örömére, 
példátlan ’s nem reménylett előmenetelt eszközlött. Nem
különben , a’ belvárosi parochiahs templomban mise- 
hallgatásra naponként megjelenni szokott ifjúsággal is , 
ő énekeltetett először német helyett magyarul. Szóval: ha
táskörében semmi alkalmat el nem mulasztott, és semmi 
fáradságot nem kiméit, hogy gondjára bízotttanilványi- 
ba nyelvünk iránt igaz szeretetet, kedvet ’s tudnivá- 
gyást gerjeszszen. Nyelvünk’ ügyében illy bőven kimu
tatott buzgó hazafi érdemeit méltó figyelembe vevén Te- 
mes megye’ RRdei közelebb tartott közgyűlésükben, azon 
választmány által, mellyre a’ többször megemlített isko
lák’ felállítása ’s elrendezése bízatott, köz akarattal a’ 
temesvári m. oskola’ rendes tanítójául választók el. Meg
hagyván egyszersmind Kövér János központi főbírónak, 
hogy tetszésüket nyilván kijelentvén , ’s őt megdicsérvén, 
tudassa vele, hogy közönségesenméltánylott hazafiúiér- 
deraeit, a’ ns megye’ jegyzőkönyvébe, hivatalosan beik
tatták. Ezen megyei végzést egyszersmind a’ többi fó- 
niró is közié az illető járásbeli tanítókkal, hogy ezek 
annál hathatósabban buzdítassanak a’ vetélkedésre , ’s a’ 
jeles példa’ követésére. — Nincs tehát egyéb hátra , mint 
hogy megyénk’ minden-rendű előljáróji, tisztviselőji ’s pol
gárai kezetfogva, ezen zsenge intézeteket ezután is me
leg részvéttel ápolják, hogy mennél előbb felvirulván 
édes hazánk e’ szélső vidéken is — legalább fiaink ’s uno
káink valahára magyarul szóljanak — a’ magyar hazá
ban ! — — — Tones megyei.

Második jelentés a  pesti művészeti 
eyyesiilet’ iiyyében.

A' pesti művészeti egyesület’ helyben lakozó inditóji 
név szerint: Eckstein Fridrik, b. Eötvös József, Grimm 
Vincze , Lukács Móricz, gr. Serényi László és Trefort 
Ágoston, örömmel tapasztalván több száz részvény’ alá
írásából felszólításuk’sükerét, f. e. sept. 9kén tartott ülé
sükben az egyesületetalkotottnaknyilatkoztatták , ’s ma
gokat ideigleni választmánynyá alakítván , ennek elnö
kévé  ̂ T r e f o r t  Ágoston, titoknoká\ á S z a 1 a y László, 
’s pénztárnokává G r i m m Vincze választatott. Ez alka

lommal a’ jegyzőkönyv és egyéb irományok magyar nyel
vein vitelének elhatároztatása után , következő statútu
mokban, mellyek raegbirálás ’s illetőleg helybenhagyás 
végett a’ f. e. nov. tűkére tűzött nagygyűlés elibe terjesz
tetnek, állapodott meg az ülés: 1) Az egyesület rész
vények által állittatik fel. Egy részvényért évenkint 5p. 
ft. fizettetik. 2) A’ részvények’ száma nincs meghatároz
va ; egy személy több részvénynyel is bírhat. 3) Az 
egyesület’ közvetlen czélja évenkint festvényeket és szob
rászati munkákat kiállítani, mindazáltal ez utolsóra csak 
annyiban terjed ki az egyesület’ munkássága , mennyiben 
jövedelmeivel összefér. 4} Az egyesület végczélja: a’ 
nemzeti mivelésre hatni, n* művészet pedig hazánkban 
meg zsenge kezdetében lévén , az idegen művészek is 
hivatalosak munkáiknak kiállítására, 5) A’ inűkiállitás , 
1840től fogva, minden évben, tavaszszal, közvetlenül 
a’ becsi kiállítás után , alkalmas helyen történik meg. 6) 
Az évenkinti jövedelem —- leróván az igazgatási költsé
geket,— kiállított jelesebb festvények megvételére for- 
dittatik, mellyeknek negyede az egyesületnek marad , 
alapítandó képtár’ számára; a’ többi pedig a’ részvénye
sek közt sorshúzás által osztatik ki. Ha 400 részvénynél 
több kél e l, a’ megszerzett képek’ egyike kőre vagy rézre 
metszetik, ’s az egyesület minden részvényesnek egy 
peldánynyal kedveskedik. 7) Ha az egyesület részvényei 
felülhaladják az 1000 számot, a’ részvénylefizetés által 
évenkint alakulandó tőkének ötödé a’ közélet’ mindennemű 
szükségeinek megfelelő m ivek-vételére, vagy megren
delésére, nem különben illyes vállalatok’ felsegítésére, 
úgy régiebb nyilványos műemlékek’ helyreállítására ’s 
fentartására fordittatik. E’ ez ólra, mellyre szükség’ ese
tében a’ inegkivántató summa begyüléseig az évenkinti 
ötöd félretátetik, bár kitől, évenkint vagy egyszerre 
lefizetett summák is elfogadtatnak, ’s a’ 1Ű részvénynyel 
bíró egyesületi tagn tk , vagya’ külön summával e’ ezél- 
hoz járulónak joga van, ez ötödnek külön mire- fordítása 
iránt az egyesületnek javaslatot tenni. 8) Az egyesületi 
ügyeit igazgatóság titoknokkal ’s pénztárnokkaí vezér- 
lendi, ez utólső azonban míhelyest a’ pénztár a’ legszük
ségesebb mindennapi kiadásokhoz megkivántató summá
nál többet foglal magában, az illető mennyiséget, a’ pest
megyei takarékpénztár’ felállításáig, a’ bécsi takarék
pénztárba téteti. Minden év’ végén pontos számadás ter
jesztetik a’ közönség elibe. 9) A’ részvényesek kéretnek 
évenkinti járulékaikat legfelebb dec. végéig lefizetni, 
saját érdekük is kívánván, hogy az egyesület a’ kitűzött 
czél ’s a’ tagok’ hasznának elérésére képessé tétessék. Az 
évenkinti járulékát április végéig le nem fizető, az illető 
évben nem vehet részt a’ sorshúzásban, valamint az egye
sület’ minden egyéb kedvezésiben sem. A’ tagok kilé
pése vagy meghalálozása által meddőkké vált részvény- 
számok az évenkinti számadásban jelöltetnek ki és uj 
vállalkozóknak adatnak. 10) Az egyesület a’ kiállításra, 
hazai vagy külföldi művészek által beküldött müvek’ szál
lítási ’s rokonnemü költségeit magára vállalja; szobrászati 
müvekre nézve azonban csak azon esetre, ha a’ bekül
dés, előleges jelentés után, az ügy viselők által elfogad
tatott. Posta utján csak bérmentes küldemények fogadtat
nak el. 41) Az egyesület minden a’ felszólítás’szabályai 
szerint helyesen becsinálva érkezett müvek’ kipakkolása
vagy kiállítása közben netalán történendő kárvallás’kipot-
lásáról, úgy a’meg nem vásárlóit müvek’ gondos vissza
térítéséről is kezeskedik; az eset’ vagy a’ beküldő’ hi
bája által származott károkrul nem. 12) Az egyesület, 
az évenkint pesti novemberi vásárra hirdetendő nagygyű
lés idején kívül, mellyben mindenik részvényes szava
zattal bir, húsz tagból álló és szavazattöbbséggel kije-
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lelendő nagyobb választmány által képviseltetik. 13) A’ 
legtöbb szavazatot nyerő húsz tag- a’ nagyobb választ
mány’ rendes, — a’ szavazatmennyiségben mindjárt utánok 
következő húsz pedig- helyettes tagjaivá lesznek , hogy 
az önkénytes kilépés vagy halálozás által a’ választmány
ból kiváló rendes tagok’ helyébe léptethessenek. 14) A’ 
nagyobb választmány minden évben megujittatik. 15) 
Ezáltal választatik a’ mükiállitást szerkesztő kisebb vá
lasztmány, melly hét tagból áll ollykép , hogymagából a’ 
nagyobb választmányból egy az elnökség--  viselésre , ’s 
hat muismerö a’ részvényesek’ számából választassák, a’ 
kiállításban részvevő művészek közöl is választathatnak 
ide, csak hogy ez esetre müveiknek megvásároltatha- 
t ás áról eleve le kell mondaniok. lb*) Az évenkint kiada
tandó kő- vagy rézmetszet’ tárgyát a’ kisebb választmány 
jeleli ki, valamint ennek kötelességében áll, alkalmas te
remről is gondoskodni. 17) A’ mükiállitás’ megszemlélé
sére egy személytől 10  pgő kr. a’ belépti díj, a’ részvé
nyeseknek, magok személyére, szabad bejárásuk van. 
Egyúttal azon urak , kiknél még aláírási ivek vannak , 
ezeknek Grimm Vincze műkereskedőhözi beküldésére 
(Dorottyautcza, a’ Wurmudvar irányában) kéretnek. 
P est, sept. 17dikén 1839. Szálát/ László.

Eilest jegyzet elz
„II. J. p ó 1 1 é k j e gy  z e t e i r e“ Kövy’ magyar fordí

tásáról , (lásd f. évi Társaik. 74d. számát.)
Hallatlan! ime a’ bíráló eleinte megvallja, hogy, 

midőn Kövyt vettem föl magyarosítás végett — igen jól 
választottam — többi szavaiban pedig azt követeli, mi
ért fordítottam híven; miért nem irtain ugyanazon elveket 
mind másképen ‘l — II. J. ur ebben igazi eredetiséget 
bizonyp. He lássuk, miket mond: ,,A’ magyar magán
jogtannak használt volna, ha a’ helyett, hogy szót szó
ival híven tesz által , magyar törvényt (talán csak íör- 
„vénytudo nányt?!) ad a’ közönségnek Kövy szerint, nem 
pedig Kövyt magyarul írja le.“ Ismét: „Azon gondolat
ira többen jöhetnek , ha F. ur Kövy’ elveit felfogta, mi
iért nem irta azokat le magyarul Kövy szerint, betevén 
„dolgozata közben , hogy szókhoz ne kösse magát, a’ di- 
„ákul írt textust.“ — E rre , ha én is csipkedő akarnék 
lenni, mást nem felelnék, mint: ezt csupán azon egyet
lenegy okbul nem tevém , hogy II. J. urnák is hagyjak 
valamit tenni, ’s ne ragadjam előle a’ pálmát el. üe a’ 
közönség iránti tiszteletből ’s némileg enmentségemül 
leplezetlenül kell nyilatkoznom, arról, mit az élőbeszéd
ben érintettem , ’s miből, úgy látszik II. J. ur a’ fumus-t 
teremteni akarja. Ezelőtt két évvel adtam Kornáromy 
György növendékemmel Debaeczenben a’ mélt. Fócurátor 
előtt, ’s a’ debreczenitöbb jeles professor ur közül há
rom , mint szak’ emberei, ’s még más urak előtt is diá
kul és magyarul szoros vizsgalatot mind a’ magányos , 
mind a’ magyarországi és közönséges országjogbul , mind 
a’ természetjogbul, még pedig sajat kéziratom szerint, 
mindenki’ megelégülésére; még az egyházi törvényből 
is adandó, ha a’ mélt. Fócurátor ur már a’ többit elég
nek nem tartja vala; továbbá nemcsak magánjogiam kéz
iratomat Íratta le magának legközelebb is Károlyi István 
jó barátom, ügyvédi vizsgálatra készülvén: hanem 
Kövy’ fordítását hallván, többen bizodalmokat az iránt ki 
is nyilatkoztatták, hogy mást vártak vala tőlem; ’s hi
vatkozom e’ részben legközelebb magának Kövynek igen 
jeles ’s érdemes utódjára ’s régi jó barátomra Gorlvay 
János úrra, ki egyik levelében szórulszóra ezt irta: 
„Sajnálni lehet, hogy igen jeles talentomodat és sok szép 
idődet nem inkább más munka’ kidolgozására fordítottad, 
mint iskolai kézi-könyv’ fordítására.4" Mind ezek , úgy

tartom eleg hízelgők voltak volna engem s a já t  dolgozat-
h me^ rIS T!ért Dem tevéra> megmondtam az elobeszedben. „Magokkaí a’ tárgyakkal mélyebben foglal

ó d é  lelek a tudományban szinte szükséges rendrütna- 
* „gyón megfelejfkezek“— azt mondja II.J. űr. A’ ki világo

san s olly rendben tanított, mint Kövy, az másképen is 
írhatta volna munkáját, ha nem az volt volna épen 
czelja , hogy hallgatóji a’ könyvhöz ’s a’ szókhoz ne kös
sek magokat , hanem saját erejökkel is keressék a’ ren
det , világosságot ’s kifejezéseket, ’s gyakorlatilag be 
is bizonyító, hogy ezen módja a’ tanításnak — hozzá 
járulván előszava is — a’ legjobbak közül való, ’s ér
demes utódja is követi. De II. J. ur azt állítja : „ A’ milly 
„homályos Kovynél e’ szak : Jus armorum , qua modus de
volutions et impetrationis simile est etc. épen oily sőt sok- 
„kal erthetlenebb a’ magyar.“ Gondolhatni, hogy mun
kám’ legyalázására alkalmasint a’ legrosszabb helyet 
ügyekezett idézni munkámból; de mivel úgy sem sok 
Írjuk le ide mind a’ diák , mind a’ magyar textust: ,§ ] 
195. Jus itaque armorum qua modus devolutions et impe
trationis bonorum, simile est JuriR. ex incapacitate pos- 
sessorii per Curiam derivato , atque Xovo-Donatorio titu- 
lum impetrationis non probante , adeoqne licet possessorii 
incapacem Partem I. pro natura sui inslituti próba non 
gravante, Fisco (licet 1). 4.: 23. ante sententiam) se 
ingerenti U. 3: p. 23. aljudicato; ast I). 40. p. 75cas- 
sato, nec pro titulo impetrationis admisso.“ A’ magyar
ban: ,,A’ fegyverjog tehát, mint javak’ háramlásának és 
nyerésének módja, hasonló azon k. joghoz, mellyet a’főtör- 
vényszék a’ nem-birhatóságbul származtatott, és az ügy
nöknek , ki azon esetben , midőn az ujított-adományos , 
adománya’ czimét be nem bizonyította ’s ennélfogva az 
alperest, bár birhatósága nem volt legyen is , ezen per
nek természete szerint próbája, vagy is bizonyítéka ál
tal nem terhelte, a’ perbe (jóllehet a’ 23. lap : 4dik f. it. 
szerint Ítélet előtt) ava'kozék , a’ 23d. lapon 3d. felső íté
letben odaítélt, hanem av 75. lapon 40. f. Ítéletben ele- 
nyésztetett ’s adománynyerés’módjának nem ismért vala.“
— Minden elnemfogult pstylistát felszólítok , nem vilá- 
gosb-é a’ magyar a’ diáknál, már csak azért i s , mivel 
amott a’ sok dativus és ablativus külön constructiókban: 
„Júri R. — derivato — Novo-Donatario— non probante
— próba non gravante — Fisco — se ingerenti — ad- 
judicato — cassato — pro titulo — admisso“ a’ legfi- 
gyelmesb olvasót is megzavarják. S o k k a l  érthetlenebb 
a’ magyar bizonyosan nem lesz.

„Mit akar F. ur élőbeszéde’ elején azzal kifejezni, 
„hogy Kövy’ módszerére ezen munka’ magyarosításában 
„különös figyelemmel vala? Hiszen Kövy módszere az ő 
„individualitásában állott, ’s igy erre híjába is volt volna 
„F. ur figyelemmel; de épen magyarosításban miként le- 
„het valaki figyelemmel a’ tanítási rendszerre? — itt hát 
„olyast beszél F. u r , miből mitsem teljesített.“ — Vilá
gosan ezt irtain: Tanításának módja egykiségében ’s 
lángeszében alapult ugyan ; lehete mindazáltal ellesni 
tőle némelly elveket, mellyekhöz alkalmazkodott előa
dásában , u.m. lször: szókhoz magát teljességgel nem kö
tötte , 2) apróságokkal nem bíbelődött, hanem 3) főkép 
a’ tudomány’ szellemét ’s fonalát tartotta szüntelen sze
mei előtt. — Ezen elveihöz kívántam én a’ magyar kia
dást alkalmazni. — A’szak’ folytában is gondosanmeg- 
kiilönböztetém azon szókat, mellyek a’ tudomány’ szelle
mére ’s fonalára közelebb tartoznak. — És épen ez az, 
mellyre függesztő szerzői k a’ tanításban különös figyel
mét. — Hát ezek szerint sehol sem látta II. J. ur a’majd 
minden szakban megkülönböztetett szokat ? Ugyan hova 
tette hát szemeit ? vagy mit aggatózik ?
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„A’ donatiót Kövy maja is meghatározta, inkább 
„azt mondhatá Kövy, ’s utána F. ur: nyomorult törvény- 
„tudós a z , ki nem képes meghatározni: quid est dona
t io ? “ — Erre magából a’ Corpus juris—ból felelek: Ora- 
nis definitio in ju re  civili periculosa est: parum est enim, 
ut non subverti posset. De diversis regulis juris antiqui. 
202. Innen a’ minden tekintetben igen jeles Frank pesti 
professor ur is mellőzi munkájában a’ definitiókat. ’S az 
sem deíinitio, mit Kövy a’ Donatiórul mond , hanem csak 
fogalom. Úgy látszik nem igen jártas II. J. ur a’ logi- 
cában, ’s még is recenseálásra adja fejét.

II. J. ismétli: „F. ur Kövy’ lefordításában a’ taní
tá s i rendszerre (talán módszerre) nézve semmi elvet ma
nga előtt nem tartott, vagy ha tartott, annak fordításában 
„semmi nyoma nem látszik. — Fordításában a’ rendszer 
„épen az , mi az eredetiben.“ Ismétlem , hogy H. J. ur , 
szemeinek nem vévé hasznát. A’ rendszerre nézve pe
dig az élőbeszéd utána’ tartalmat el sem olvasta , melíy- 
ben minden olvasó láthatja, hogy épen a’ rendszert ho- 
zára nagyobb világosságba.

„Hogy is lehetne illy betűszerinti fordítás mellett 
„nagyobb világosságot várni? Praelati primo adepti bene- 
„ücii anno, azaz: kapott javaiknak első évében ; miért nem 
„inkább : jószáguk’ átvétele után egy évig? Jusjuriop- 
„ponit, just állit a’jusnak ellenébe ’slb.“ —• Ila nagyobb 
hibákat nem képes mutatni II.J. úr,úgy én a'legszerencsésb 
fordítók’ egyike vagyok. — „Különösen a’ királyi jog - 
„ra ’s uj-adom inyra nézve, betű változtatás nélkül fordí
to tt F. ur.“ — Pillantsunk a’ könyvbe kissé. A’ 183. íj
ban (a’ királyi jogrul), a’ diákban nincsenek ezek: 
„Imént érintettük“ ( ’s itt ollyasravan hivatkozás y melly 
nincs a’ diákban); alább pedig „mint láttuk“ és „mintíá- 
tandjuk.4’ Melly utasítások az olvasóra nézve nem megve- 
tendők. A’ 18J. §ban nincsenek Kövyben „a’ fóczímek- 
hez“ továbbá: „hasonlítsdössze a’182. § -t is.“ A. IS J. 
§ban a’ hibásan idézett „D. 35. p. 74.“ ki van igazítva 
„79. 1. 53. f. i.“ A’ 191. §ban :„lásda’ 181. § - 1.“ Mint
hogy pedig épen az , mire itt utalás vagyon , az én pót
lékom , azt is ide kell Írnunk: „A’ kihalási czimmel nyert 
adománynak természetében fekszik, hogy ezáltal külö
nös ’s jelenlevő királyi jog adatik. Különös azért,mivel 
különösen megneveztetvén a’ személy , kinek kihaltábul 
eredett a’ királyi jog , ezen megnevezés természet sze
rint minden más jogot kizár. Jelenlevő azért, mert ezen 
kihalásnak valósággal meg kellett történni ’s a’ jószág
nak valósággal a’ királyt illetni (bár világosan nem tud
ja , vagy kezéhöz nem vette légyen is , hanem csak rej
tezik benne a’ királyi jog), különben nem adhatná 
másnak azt, mi nem övé.4” — A’ többit elhal'gatván , 
láthatja a’ t. Olvasó ebből, mikép áll II. J .u r jegyzéke, hogy 
épen az általa különösen kijelelt tárgyakban minden be
tűváltoztatás nélkül fordítottam-é ?

Jfogurasi János.
( Vege következik)

Észrevételek
a’ f.é. Társalkodó’64ikszámának „ L e g n e v e a e t e s b  

o r go n á k E u r ó p á b a n “ czíraü czikkjére c).
Üre& óráimat örömmel fordítván hírlapok’ olvasásá

ra, ’s ha bennük mi jót találok, kijegyzésére nem ke
vés megütközéssel olvasóm, a’ T á r s a l k o d ó  föaidé-

Kőiül Társalkodónk e’ pótlék tárt c/.ikket a’ brassói „Blätter für Geist, 
Gcnmtli unit Vaterlundknnde“ czíniü lap’ f. évi 2!)d. s/.ámáb<iL A’Szerk.

zeit számában, hol Európa’ nevezetesb orgonáirul van 
6zó , hogy a’ strassburgi Münster’ orgonájának legna
gyobb sípja több mint liak ó s  tartalmú; a’ boroszlai or
gona’ legnagyobb sipja pedig 3 ‘|2 mázsát nyom. Ezen 
állítás , bár kitől származott, a’ legfonákabbak közé tar
tozik. Én , ki honomban tanult mesterségemet külfölden 
is mivelém ’s isméretekkel gyarapítóm, azt mondom : ez 
teljes lehetlenség. Mertha ez állna, akkor egyetlen hang
változat (mutatio | , mellyben legalább 4 5  sip van , fokon- 
kint alábbszáll va 135—140 mázsát nyomna. Vegyük most 
a’ többi , ámbár nem egyenlő nagyságú hangváltozatot, 
’s tegyünk — minthogy ezek közt sok fasíp is van , — 
egyet-egyet csak 50 mázsára: az 56 hangváltozat’ ter
he 56 X 50 =  280 mázsa leend. Most számítsuk az 
orgona’ szekrényét ’s egyéb alkotó részét ne többre , csak 
50 mázsára (illy szörnyű tömegnél valóban nem sok), 
az egész tömeg 2,850 mázsát, vagy is olly terhet teend, 
mellyet a’ karzat’ ivhajlásai meg nem bírhatnak. Hátha 
méghozzá gondoljuk, milly nehézséggel járna illy iszo
nyú sip’ hangolása, mi közben azt számtalanszor kézbe 
kell venni: minden hosszas fontolgatás nélkül átlátand- 
juk ez állítás’ alaptalanságát. De az én állításomnak se 
higyünk vakon ; hanem nézzük-meg Czang Jánosnak 
Norimbergában (1829) kijött munkáját, ott a’ 17ik lapon 
meg van mutatva, hogy egy 16 lábnyi czir.-siposhang- 
változat a’ nagy Ccis-en kezdve a’három vonásos C-ig, 
legfeljebb 270—278 fontot, ’s egy 8  lábnyi principal- 
hangváltozat csak 200—225 fontot nyomhat; ’s igy még 
egész hangváltozat sem nyom 3 / 2 mázsát, nemhogy 
egyetlen sip nyomna. Ugyanennyi hitelt adhatni a’ i l  
akós siprul szóló mesének is. Minthogy pedig a’ czik’kül
földi írója még a’ német hon iránt sem volt elég méltá
nyos a’ nevezetesb orgonák’ elősorzásában , legyen sza
bad a’ nevezettek’ sorába iktatnom a’ hamburgi sz. Mi- 
hály-templomban álló 6 8  hangváltozatu , 3,030 síppal bí
ró ’s 1762ben készült orgonát; továbbá a’ berlini őrsé
gi-templom’ nagy művészet- ’s költséggel készült orgo
náját , mellynek tetején erabernagyságnyi két angyal áll, 
’s egyik a’ trombitát fúja , másik a’ dobot veri kellően ; 
távolabb pedig magától mozgó két sas lebeg. Ezeken kí
vül Schlimbach G. C. Fr. prenzIoAvi kántor ’s orgonista 
Lipcsében (1835) megjelent munkájában még többriil is 
olvashatni. De miután a’ külföldiekről szól unk; illő , hogy 
a’ bonunkbeliekre is vessünk egy pillanatot. A’ pécsi 
nagy templomban álló orgona, melly 1800ban készült ’s 
közel 60 hangváltozattal bir ; továbbá a’ szombathelyi, 
mellyet K hob e r  és D e u t s c h m a n n  bécsi művészek 
készítettek, mellynek közel50 hangváltozata van, szin
tén a’ nevezetesbek közé ^ámíthatok. Igen csinos azis, 
mellyet König Fülöp 18i6ban a’ sopronyi sz. Mihály- 
templom’ részére készített. Ezeket csak azért véltem köz
lendőknek , hogy a’ külföld’ iijai ne higyjék, mikép mi 
minden fonáks got azonnal elhiszünk.

Somogyi A la jos ,
potg. orgona- és zougur, mfícesz.

Potlcktéir.
( V é g r e n d e l e t . )  A’ Romában nem rég meg- 

halálozott F e s c h  bibornok, végrendeletében 2 0 0 ,0 0 0  
francot határozott egy templom’ építtetésére Ajaceioban, 
melly egyszersmind az egész bonapartei nemzetségnek 
sírboltul szolgáljon. Egy másik szintolly tetemes pénz
summát határozott az apai lakbáznak ’s minden egykor 
hozzátartozott földeknek megvételére , mellyet aztán a’ 
nemzetségnek egy tagja nyerjen lakhelyül.

i z e r k e i z t i  ü e i i u e c z y .  l y o m t a t j a  T r a t t n e r - S iá r o ly i  ú r i  u t c z a  ö l i .
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TJjxsblí szó  « ’ Jflinitnuin' 9s JtlaxUnum,' 
tái'gyáhum.

Hogy bajunkban legyen vég,
Igen sok kell ahhoz még. —

Midőn az igen tisztes Széchenyi István Gróf u r , a’ 
Minimum’korlátoztatását indítványozó, teljes szivemből ör- 
vendek, mert hívem ’s pedig lélekismérefesen meggyő
ződve , hogy a’ köz jóllétre , nemes kebelből haszno
sabb ’s boldogitóbb tárgy szőnyegre még nem igen ho
zatott. Most is azt hiszem , ’s fogom is hinni — mert 
megengedik mind maga az érdemteljes Gróf ur, mind 
tisztelt hazafitársaim, midőn azt állítom, hogy a’ legna
gyobb okosság épen abban áll, ha az ember , indítványá
nak, a’körülmények’ kivánatihoz képest, a’közönség előtt 
leghathatosb alakot tud teremteni: miílyekre t. i. a’ t. 
Gróf munkajiban számtalan helyen találhatunk , ’s mel- 
lyek epen azért egyoldalúak , hogy a’ másik oldalt nézni 
annál kiváncsiabbak legyünk. Én a’ Mi n i mu m’ indítvá
nyát iŝ  épen illy-alakúnak tartom, melly keserű ugyan , 
de azért, mivel gyógyszer; ’s kinek illyenre van 
tartiksege , veszedelmes annak az édes ; — ez rejtvény , 
inellyet midőn találgatunk , mindig az ellenkezője fordul 
felül, ’s épen ez a z , mire nekünk olly elkerülhetlen szük
ségünk van.

Tisztelet minden érdemes hazafinak , ki helyesen 
vagy helytelenül felszólalt e’ tárgyban. Mindenik’ érte
kezése jó annak, a’mi. — ’S azzal , a’ t. olvasóközön
ségtől függ tetszés szerint bánni; mert hiszen nem az 
iroe az többé , mit a’közönségnek adott. — Én, mint ol
vasó, szabadságot veszek e’ jogommal élni, ’s azon véle
ményemet , melly szinte más’ bírálatától fiiggend , egye
nesen kimondani, hogy én egyetlen egy irót sem látok,— 
Sándor urai kivéve (a’ Társ. 73. számában), ki az illető, 
az elkerülhetlenül szükséges elvet megközelítette volna. 
— ’S ez épen nem vakmerő állítás , mert ha mindent ősz- 
sze akarunk kuszmálni; ha mi előbb elvet nem állítunk— 
fel , ki meri tagadni : hogy mindenikünk’ kezében Ari
adne’ fonala van; ’s hogy a’ Minimum mellett és ellen 
egész pandectákaf készíthetünk, ’sczélt mégsemérend- 
h etünk ?

Ki nyolezszáz éves alkotmányt ’s dicsőséget hány- 
torgat, ’s azt h iszi, hogy ennek azonnal vége , mihelyt 
néhány szegény nemes nem bírhat (30 holdat p. o., mert 
a4 t. Gróf ennyit inditványoza,) ’s azután nem votizálhaf; 
ki azt hiszi, hogy a’melly földre A. vagy B. nemes egy
szer rá lépett, ha az más kézre kerülend , azonnal ki
esik a’ világ’ feneke ; ki azt vallja, hogy földbirtoki 
örökség nélkül, a’ constitutio azonnal csütörtököt vet: 
igen is annak , ’s illy elvek mellett meg lehet mutatni, 
hogy a’ Minimum’ korlátoztatása , egy a’ legszerencsétle
nebb ’s veszélyesb gondolatok közül-

Ellenben: ki meggondoló, hogy haladni okvetlen 
szükség; hogy a’ ki nem mozdul, hanem régi chinai he
lyen marad , az nem halad ; hogy ki ez előtt 600 évvel 
egy tatárt kergetett vagy ölt, és ezért 4  pusztára dona- 
tioí kapott, ő és maradékai eléggé meg voltak ’s vannak 
mar eddig is jutalmazva, holott most illyesmi nagy tet
teket Európa’ némelly országiban néhány krajezárért is 
végre hajthatni; ki érti, hogy a’ készpénz, gyár, rész
vény- ’s kézműi ’s egyéb birtok csak úgy köti-le vala- 
melly ország’ lakosát ennek védelmére , mint a’ földbir
tok;. hogy a’ kereskedés a’ földbirtoknak keze ’s lába; hogy

valamely honra nézve mindegy a’ haszon , akár 6000 
esztendős családbóli hazafi mozdítsa elő (ha tudja) a’ 
közjót, akár fiatalabbóli — csak előmozdítsa ’sat. — az 
illyen egy szegény nemzetet nem fog dicsőnek nevezni, 
’s megismérendi, hogy paszoinános nadrágban is sze
gény a’ szegény, bár ha Attilától hozza is le telivérsé- 
g é t; hogy e’ földön minden változás alá van vetve, még 
Mahomet’ szent serge is ; az illyennek lelkében méltó 
aggodalom kel hazája’ hátramaradása végett, ’s gyűlölet 
azok iránt, kik annak okai.

Nem az a’ kérdés: káros é vagy hasznos a’ Mini
mum’ kiszabása a’ szegény nemességre nézve. Egy he
lyen ’s egy okbul káros , más helyen más szempontbul 
hasznos az. Itt a’ fő kérdés ez: v á j j o n  n y e r  e ál 
t a l a  a’ I l a z a  mi nd  a n y a g i l a g ’, mi nd  k ö v e t 
k e z ő l e g  e r k ö l c s i l e g  i s ?  — Ha veszt, félre 
kell dobni, ’s ha nyer: minélelőbb ’s minden áron szük
ség törvényesen megszerezni ’s alapítani. — Igen ter
mészetes azonban, hogy ez sérelem nélkül nem történhetik. 
Az áldáshozó záporok közül villámok rombolnak , ’s hogy 
a’ béke’jótékonyságit élvezhessük, előbb hazafiakat kel
le harezokon mészároltatni. Emlékezzünk, hogy Mohács
nál csak 24 ezer, Hunyadi Mátyás alatt pedig alkalma
sint több elveszett száz ezer nemesnél! — Amazt, mint
hogy velők ország is veszett, följegyezték: imezt, mi
vel tartományokat nyert, számba sem vették.

Most az forogván kérdésben, hogy hazafitársaink mi
ként részesülhessenek minél többen és sokkal több bir
tokban, mint eddig? néhány ezer szegény nemes áll út
jában , mind másoknak mind magának ’s a' maradéknak, 
sőt a’ köz jóllétnek , mert ezer annyiért sem akar lemon
dani a’ csekélységről. — De legyünk igazságosak, és 
mondjuk: A’ szegény nemes nem akar lemondani a’ cse
kélységről, mert ez ót törvényesen illeti, ’s általa nem 
igen tenne egyebet, mint a’ véghetetlen Maximumot vég- 
hetetlenítené , mi a’ hazára tagadhatlanul kárt hozna. ’S 
illy egyoldalulag ítélve, mondjuk ismét: hogy a’szegény 
nemességnek itt, és ig y , 32 oka van az ellenzésre. Ot 
mindenéből kivetköztetni, ’s ezért neki cserében sem
mit sem adni, igaztalanság és törvénytelenség is. — Hin
nünk kell azonban, hogy a’ Minimum’ indítványa már ma
ga alatt érteté mind a’ maximumot, mind ama’ nagy 
hasznot, melly annak ellenzése által vala várandó, mert 
az indítványozó a’Maximum’indítványa ellen nem szóit, 
’s igy a’ Minimum’ fölhozásának legtisztább érdeme örök
re fönmaradand..

A’ Társalkodó’ 49. számában érintőm, hogy a’ Ma
ximum’ korlátlanságának károsság’a úgy áll a’ Minimumé
hoz , mint 1 0 0 0 —i. — ’S ha valaki igy igazitand , mint, 
1 0 0 0 = 1 ., erre is rá állok; ’s ki ezt nem érti, ki ezt 
tagadni merészlené, sötét ember az. na tehát nem 
szenved a’ megirt arány kifogást, akkor az ismét a 
kérdés: „Olly véghetetlen nyereségért, melly mind 
anyagilag mind erkölcsileg a’ maradékot, ’s igy Hazánk’ 
jövendőjét is, fogja gazdagítani, nem hazaárulás’ bűne e, 
néhány ezer élhetetlent olly igen pártolni, — ’s nem kö
telessége é mindenkinek , keveset engedni a’sokért, ki
vált illy esetben,. midőn az különben örökre el van tőle 
zárva? — Törvényeink megengedik, hogy hasznosa 
’s többet érő jószág.’ megszerzésekor szabad az ősi ne
mesi jószágot eizáíogolni, sőt örökre is eladni. s ez 
kötelessége minden okos apának. Azonban a szegény



306

nemességnek ez nem kell; ő egy pár holdról nem akar 
lemondani azért, hogy fia a’ Maximum’osztalékában ré
szesülhessen.— Igen — de mondjuk hátéi azt is, hogy 
ez csupán úgy történhetnék , ha a’ Maximum a’ Minimum
mal e g y s z e r r e  k o r l á t o z t a t n é k .  A’ honnan igaz 
marad , hogy a’ Minimumnak egyedül magának korlátoz- 
t-tása, akárinelly szempontból Ítélve , soha el nem fogad
ható , ’s mindig félre vetendő. Ha azonban a’ Maximum
mal kapcsoltatik egybe, a’ hazára nézve egy armádane
mesnél tagadhatlanul többet ér. — És hiszem ezer okbul, 
hogy ha e’ kettő Mátyás alatt szabályoztatott volna, Ulász
ló nem hordotta vala rovásra mészárszékből a’ húst; II. 
Lajos nem ad vala az egri sólyomért 40,000 aranyat, 
é s !! ! Szolimán nem tapodtatta volna el Magyarország’ 
dicsőségét, szerencséjét, sőt életét.— Legyen elég most, 
és utószor mondanom: Egy maximum minden minimum
nál többet é r , ’s ki cserélni nem akar , sötét ember az.

Bulla*
F u tó  g o n d o la t  a* h id e g v i z - c u r á r o l  

tto in t á lta lá m g o s  g y ó g y s z e r r ő l .
H ah n é má n  S á m u e l ,  homoeopathiája által né- 

melly túlságos elmét üresen tartván , mindent semmivel 
igyekezett gyógyítani; Priesznitz Vincze ellenben az 
elméket üresen hagyni nem akarván azokat vízzel tölté 
meg; ’s ez oka, hogy jelenleg olly sok vizenyőst olva
sunk és hallitnk. Igen különösnek látszik, hogy több
nyire mind azok, kik eddig vakon vagy meggyőződésből 
ragaszkodtak a’ hoinoeopathiához, most Priesznitz’ gyógy- 
rendszerének leghívebb vitézei, követőji ’s magaszta- 
lóji. Az úgynevezett viz-cura ellen Írni nem szándékom, 
mert oktalanság lenne a’ tiszta forrásvíznek nagy és 
szerfölött hasznos hatását az emberi testre , sőt az egész 
természetre tagadni: csupán arra kívánok némellyeket 
figyelmeztetni, hogy a’ viz sem bír , bánni módon hasz
náltassák , elégséges és általányos gyógyerővel, azaz: 
ollyannal, melly által minden, vagy legalább legtöbb, be
tegség ’s nyavalya biztosan elűzethetik. Csak kevés idő 
előtt majd szinte azt hivék a’ horaoeopathiárólis, migaz, 
tán örökre , Priesznitz’ nagy fürdő -  kádjában pokróczba 
beburkolva el nem merült. Éhez hasonló történt 1687dik 
évben Helmontius’ archaeusával, melly az embert min
den betegségben mint ártalmas rósz lény, nyughatlan- 
sága által háborgatá, betegíté , az orvosi szereknek pe
dig azon időben egyéb hatásuk nem vala, mint azon Ar- 
chaeust lecsilapítani, azaz : a’ beteget meggyógyítani. 
Sylvius de le Bőé volt utóbb olly szerencsés: a’ gyomor
nak ezen gonosz vendégét uj állításai által valamennyi 
sínylődő testbül örökre kiűzni. Priesznitz jelenleg szint- 
olly Archaeussal bir , ez az ő kór-anyaga, mellyet min
den betegnél keres, ’s azt azután minden utonmódon a’ 
testből ki akarja mosni. Bruno’ rendszere megbukott, ’s 
egyszázadnál tovább nem élhetett, mert egyoldalú volt. 
Mit mondjunk továbbá az állati magnetismusról vagy az 
úgynevezett mesmerismusról, ennek csudálatos hatásáról 
az emberi testre ’s lélekre, raellyről olly sok különöst Ír
tak ’s beszéltek , hogy annak most már századik részét 
alig hiszszük ; és ha az valóban olly nagyhatású volt, mi
ért engedők feledékenységbe jutni? Mindezen ’s több 
más előszámlált, részint már megbukott rendszer, nem- 
kevés jót foglal magában, ’s egyes betegségeknél igen 
is használhatót, csak hatását valamennyi kórformára ki ne 
terjeszszük, hanem úgy tekintsük , mint egyoldalú ’s meg
szaggatott részét az egész orvosi tudománynak. Vannak 
ugyan betegségek , mellyek legbiztosabban homoeopathi- 
ce gyógyíttatnak ; mások ollyanok, mellyek a’ hidegvíz
nek b e l-’s kül-használását kívánják; ismét más kórfor

mák magnetismusnak vagy az electricitásnak alkalmazta
tására távoznak. De vájjon nincsen é ezer példa arra, 
hogy számtalan sínylődő az ásványos hévvizek által nyer
te vissza elvesztett egészségét ? hány ezer köszöni 
egészségét sőt életét egyedül a’china-héjnak ? hány a’ 
vasnak ’s az o készítményeinek? hány a’hig’anynak, a* 
mákonynak, a’ hánytatoknak, a’ káfornak, vagy a’ kén
nek l Ezen szerek tehát egyig haszontalanok, vagy 
tán ügyes orvosi kézben is, ártalmasok? Valóban azok 
lennének , ha minden betegséget homoeopathicus semmi
vel, vagy vízzel gyógyíthatnánk; de mivel az utóbbi 
lehetetlen , úgy ezeknek is fenmarad hasznuk örökké. 
Csak használjuk azokat okosan , a’ visszaéléseket ’s hi
bákat gondosan kerüljük , az egyes rendszerek ’s gyógy
módok közül a’ valót helyesen jelüljük-ki, kerüljük az 
örökös ide ’s tova ing'adozást, rendszerek ’s gyógymódok 
után kapkodást, a’ ma jónak ismert állításokat már holnap 
félre ne vessük , szóval: használjunk mindent, mivel a’ 
jótékony természet megajándékozott. —

[B ik es -Csabától.')

Az avneríhai társaságról.
(K iv o n a t , M a r t i n t a u  asszony’ munkájúból.)

A’ népünnepeket, mellyeken jelen valék, csak a’ 
szónokok ronták el beszédikkel. Itt-mulatásom’ két éve 
alatt a’ jul. 4ki ünnepet elmulasztára. Első évben Virgi
nia’ hegyei közt valék , hol az ünnepély’ más jelét nem 
láttam, mint rabszolgákat, kik lakomát készítőnek, mel
lyen uraik raegjelenendők valának, mert azt olvasám a’ 
függetlenségi nyilatkozványban , hogy az emberek sza
badok ’s egyenlőknek alkotvák ’s hogy a’ kormányzók 
csak a’ kormányzottak’ megegyezésének köszönik hatal
mukat. Más évben tengeren valék ’s MackinaAvba csak 
az ünnep’ estéjén érkezem. De két nevezetes ünnepélynél 
csakugyan jelen voltá n ’s két szinte nevezetes beszédet 
hallottam. Szónoki gyakorlatok’ sükerült próbájiként dicsé
rék azokat, s ez igaz is vala, ha egészben véve azok 
szerint kell Ítélnem, miket olvastam vagy hallottam.

Connecticut’ völgye Uj-angliában a’legtermékenyebb; 
szebbet alig láthatni; a’ bővizű folyam széles és békés, 
mint nyári é g , halkan foly egy síkon, mellyet zöldelő 
legelők vagy arany kalászok födnek. Nyári hőség ellen 
bájos, sürü facsoportozatok adnak ótalinat a’ csordáknak; 
Uj-anglia pompás szilfája , — fák közt a’ legkellemesb,— 
emelkedik ittott széles árnyat vetve a’ rétre. Különféle 
magasságú ’s lejtősségii halmok környezik a’ völgyet, 
melly majd kiterül, majd keskenyedik. E’ halmokon nyú
lik el az erdő , az örökös,, ki nem kerülhető , amerikai 
erdő. Nagyobb rétek’ ’s legelők’ néhány részét kivéve 
nem emlékezem, hogy az egyesült tartományokban el
vesztettem volna szemeim elől az erdőt. Az keríti körül 
a’ ,,paradicsom’ zöldelő falaidként a’ déli ’s nyugati óri
ási folyamok’ széles medrét; a’ délnyugati tartományokon 
keresztülutaztunkban úgyszólván egész napokig abba va
lónk zárva. Ez történt Michigan-, York- ’s Pennsylva
niában ; Uj-angliában pedig az egész tartománynak rá
mául szolgál’. Minden hegyororarul fejünk fölött látszék 
lebegni ’s minden hegyszurdokban mutafkozék. Az ottani 
lakosok mulhatlanul szükségesnek látják azt a’ termé
szet’ festményében , valamint az eget; angol utazónak pe
dig ismérellen élvezet, uj kellem, mint a’ feltűnő boly
gócsillag, melly elvonul a’csillagász’ látcsöve előtt. An
gol utazó nem unja meg az erdőt, pihenjen bár árnyiban, 
vagy a’ kikeresett szinvegyületek’ szemlélésiben gyö
nyörködjék távúiról; hónapok sót évekig fog álmodni a’ 
feketefenyű’ mohos gyökeiről, a’ nyír’ ezüst tövéről , a’ 
kőris’ zöld ’s átlátszó árnyiról ’s a’ könnyűden felfutó nővé-
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nyékről, mellyek a’ százlábnyi magas téli magyar 
(Stechpalme) legfelsőbb ágaiig nyúlnak. ’S álmaiban újra 
föllelendi a’ némaságot, melly megelőzi a’ korányt ’s a’ 
fák mint buknak egymásután a’ sötétségből elő; az első 
napsugár mint hat az erdőbe, vakitólag megvilágítva a’ 
vöröses oszlopsorokat, mellyek különféle szinü vadvirá
gokkal ékesít vék. Azt hiendi, hogy egész fölleget lát 
tündöklő lépőkből ’s fénylő legyekből: mellyek délben az 
erdő’ ösvénye fölöttlebegnek vagy egy bokron összecso- 
portulnak ’s ekkor az a’ paradicsom’ minden gyümölcsi
vei megrakodnak látszik. ’S álmaira hold világitand arany- 
karikájával, melly a’sötétség’ oczeanjára veti sugárit. A’ 
csillagokat tán csak rezgeni látandja; de e’ tájak’ szár
nyas csillagai, a’ villogó legyek, minden ágon fénylvén, 
magokra vonják szemeit ’s elfoglalva tartják képzeletét, 
mialatt lelke mélyen elmerül a’ nyári éj’ bájaiba. A’ ten
ger’ ’s eg’ ünnepélyes ’s különféle szépsége után jő a’ 
rengetegé. Nem hiszem , hogy a’ leghosszabb hegylánca 
fölülmúlhatná egy végtelen erdő’ pompáját, melly min
dent valósit, mit legmerészebb képzelet fönségesnek te
remthet.

Connecticut’ völgyében erdő teszi legnagyobb részét 
a’ látványnak ’s komoly méltóságot kölcsönz bájainak. 
A’ keleti hegyeken , DairaviJIe fölött, Massachusettsben 
szürke szirtekkel vegyül e l , mellyek’ feketesége csodá
latosan emeli zöld szinét. Onnan épen nap-alkonyat előtt 
a’ völgyben térés síkságot födözénk föl ’s ráismerénk a’ 
helyre , a’ catastrophe’ színhelyére, mellyre egy vagy két 
nap múlva visszaemlékezendők valánk. A’ réteken ittott 
öbölfélét láttunk gyepből’s mélyezetekből; hol hajdan al
kalmasint tavacskák voltak, most gulyák legeltek. Az 
évcnkinti áradásnak , raellynek termékenységüket köszö
nik , kitétetett földek födve valának bőven aratott indiai 
gabonával, mellynek kévéji tiszteletben állának, mert 
mindenkinek elege volt, és senki nem jött kísérteibe il
letni azokat. A’ réteken ezüstfolyam kigyózék ’s partjain 
már őszi színben fénylő fönséges fák terjesztek- ki ágai
kat, árnyat vetve üaimville helységre. Előttünk Saddle
back, balról a’ northamptoni halmok ’s zöldeló hegyek 
gátiák a’ kilátást. Ittott füstgomoly emelkedék ’s a’ leg
közelebb bérczeken , mint a’ völgyben, fejér házak el
szórva feküdtek. Elmúlt már azon kor , midőn az embe
rek nem mertek egymástól távozni, félvén az indiánok’ 
megtámadásától. íladley ’s Daimville helységek élő em
lékei még azon kornak , mellyben a’ fejérek a’falu’ tem
ploma körül csoportultak össze ’s minden éjjel házak kö
zé hajták gulyáikat össze, elrablástól megórizhetésül. E’ 
falvak két sor házakbul állnak, mellyek hosazu’s fákkal be
ültetett utczát képeznek; a’ templom középeit fekszik. 
A’ házak fából építvék ; az előtt küljebb nyúlt a’ felső 
emelet, hogy a’ lakosok ostrom’vagy megtámadtatás’ ese
tiben lódözhessék az indiánokat, ha tomabawk-kal fel
törni akarnák az ajtókat.

üaimvilleben illynemü régi házat egyetlenegyet lát
tam , melly az 170Iki tűzben épen maradt, midőn a’ fran- 
cziák ’s indiánok a’ 280 alvó lakosra ütvén azokat meg
gyilkolták vagy foglyokul vitték. A’ ház’ fája rég i, fekete 
’s golyóktól állyuggatott vala , mellyek közül egyik azon 
pillanatban járta át egy nő’ mellét, midőn ez ágyát hagy
ta el, hallván ajtaján a’ tomahawk-zörömbölést. A’ szét
rombolt ajtó megvan most is ’s borzad az ember látván 
a’ nyomokat, az indiánok mint zúzták össze áldozataik’ ’s 
anyjok’ keblén a’ gyermekek’ agyait. Azonban nem en
nek emlékezete vezérlett bennünket Daimvillebe, hanem 
egy emlék’ azon helyen felállítása , hol egy más fejér 
csapatot konczoltak fel ugyanazon türzsökbeíi vadak. Da- 
imvilleben az első szálliívány 1671ben települt-le ; né

hány ház a’ mostani utczában épült, mert a’ gyarmafo- 
sak jo egyetértésben éltek szomszédikkal. 1675ben kitört 
Fülöp király háborúja ’s a’ gyarmatosak nem egyszer tá- 
madtatanak meg. Tömérdek gabona lévén a’ daimvillei 
csűrökben, előrelátásból jónak vélték azt a’ lőmföldnyi- 
re fekvő Iladleybe vitetni. Lothrop kapitány 80 férfival 
’s néhány szekérrel, mellyekbe ökrök valának fogva, 
odament; katonasága ifjakból, a’ gyarmat’ reményiből ’ 
állott. Daimville-be visszatértükkor, sept. 30.1675b. mint
egy ötöd fél mföldnyire haladván az ifjak elszéllyedtek 
hogy vadszőlőt, melly épen érett vala, szedjenek. Szá
mos indián nemsokára megtámadá őket. Akkor nem tud
ták még , hogy négyszög az egyedüli mód legyözetésük- 
re ; Lothrop kapitány fák mögé állitá embereit, hol őket 
az ellenség egytül- egyig felkonczolía. Összesen 9 3 an 
vesztek-el a’ szekereseken kivül. Segítség’ érkeztekor 
vége volt a’ mészárlásnak. Az indiánok megverettek , de 
néhány nap múlva megjelenvén a’helység előtt a’ kapi
tány’ ’s társai’ haját és véres ruháit mutogatták a’ lako
soknak. A’ gyarmatosak elhagyták utóbb a’telepet, mel- 
lyet az indiánok feldúltak , de néhány év múlva ismét fel
épült az. Szomorú esemény volt ez a’gyarmat’türténeteiben; 
de nem könnyen foghatni meg, miért emelték ki épen ezt 
a’ többi közül, mellyekhez erősb erkölcsi érdek csatla
kozik. Néhány évünnep, p. o. az ős ök’ ü n n e p e  
sokkal képesebb , részvétet gerjeszteni a’ dicső emlék 
által, melly megszentelő azt. Itt pedig misem emlékeztet 
nagyszerű áldozatra , csak szerencsétlenségre. A’ benyo
másban , mellyet érezni lehetne , nincs valami különös 
charakteristikai, csak ama’ megelégedés , miszerint mond
hatják egymásnak , hogy az indiánok nem nyugtalanít
ják már a’ fejéreket;’s azután azt kérdik : ,mi történt ezen 
indiánokkal V A’ felelet kevesebb örömet ad a’gyarma
tosak’ mostani bátorsága fölött, mint kívánni lehetne. Fü
löp király’történetei, k i, mint mondják , személyesen ve
zérlé Lothrop’ katonái’ megrohanójit, legfájdalmasbak az 
emberiség’ évkönyveiben; szánakozás vegyül ellensé
gei’ maradékinak , kiket ő rablóknak tartott, örömébe. Illy 
gondolatoktól eltelve nem könnyen fodözhetém fel ezen 
ünnep’ erkölcsi irányát. Meg kell bocsátni az idegennek 
csekély belátásáért. — Egyik a’ legfőbb statushivatalra 
jelöltek közül ékesszólásárul hires. U egyik a’ legfelvi
lágosultabb férfiak, legtökéletesb gentlemanek közül a’ 
tartományban. B a r á t a i  azt vélték, hogy nagyobbítni 
kell a’ status’nyugati részére befolyását. A’ lakosok meg 
valának bűvölve , ha alkalmuk volt híres szonokot hall
hatni. Az emberek azt hivék, hogy egy indiáni catastro- 
pha’ emlékét használhatni választás-érdekül is. Webster 
ur lón szónokul meghíva ; tudva volt előre , hogy a’meg
hívást nem fogadja el. ,Nem, úgymond, en az indiánok 
kegyetlensége’ régi emlékét megújítani nem akarom/ A 
jelölt kéznél vala , ki természetesen használá ez alkalmat 
befolyásának a’ status’ nyugoti részére nagyobbitásau). 
Arról kétségbehozhat an bizonyítvány által csak utóbb 
értesitetém. Ezen ünnepély sokkal érdektelenebbnek je
lent volna előttem meg , ha tudhatám, hogy valasztás- 
érdekben volt készítve ’s hogy a nép’ legmeltobb érze
teiből e°yes férfi’ haszna hajhasztatik politikai erdckül- 

Qro/ytfitúsa kör .)
Ellett jegyzeteli.

II. j. p ó t l é k j e g y z e t e i r e u Kövy’ magyar fordí
tásáról , (lásd f. évi Társaik. 74d. számát.)

(Vége.) .. ,
,,A’ magyar törvénynek (talán csak törvenytudo- 

„mánynak ’s ennek is csak a’ Kövyének?) házasságról szó- 
”,1» részét F.urannyiban bJvité, hogy f  roma. kalholt- 
„kusok kőit divatozó gátló ’s bonto akadályokat keleme
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„bői vette ’s fordította által.“ — Nem áll; mert lször 
nemcsak az akadályok újak a’ magyarban , hanem a’jegy
váltás ( 1 1 1 . §.) főelv a’ katholikusoknál és protestán
soknál (113. §.), a’ felmentésekről (115. §.), elválás 
(116. §.), az érvényes házasság’következései (117. §.) 
is nagyrészint mind.— 2szor: hogy nem Kelemenből vet
tem , alább II. J. urnák saját szavaiból bizonyítóin
ké. — „A’ Conditionak— hogy a’régi diák versben je 
lentés nélkül ne álljon— olly magyarázatot ad F. ur, melly 
„ezen szónak históriai értelmével ellenkezik. MagaKele- 
„raen a’ vers’ kedvéért hagyja meg. F. ur újítás’ kedvéért 
„más elég homályos értelmet tulajdonít annak szükség női
nkül.“ — Ezekből megtetszik , 1) hogy ezen értelem II. 
J. ur szerint is nem Kelemené; 2) hogy TI. J. az egyházi 
törvényben járatlan. Olvassa-meg Brezanóczy’ Jus ec- 
clesiasticum-át „De rebus spiriíualibus“ a’ „matrimoniura“ 
és „conditio“  szó alatt (lapszámot nem idézhetek , mert 
maga a’ munka’ nincs kezemnél, hanem csak kivonatban 
birom , mint saját dolgozatomban} , ott szorul szóra meg- 
találandja, a’ mit „szükségnélkülinek, homályosnak“ ál
lít. Ez bizonyság arra is , hogy nem Kelemenből vettem. 
Kövy is tanította a’ verset, ha munkájában ki nem irta is. 
— „A’ pápai fölmentésről miért mellőzi el azon Kelemen
n é l ellenkezésben állni látszó állítást, ’stb.“— Talán egész 
Kelement kiírni még jobb lett volna, nemde?— „A 'fe
jedelem által adatni szokott ’s az összekelést íárgyazó 
„dispensatiót összeköti az alispán’stb. által adott csupán a ’ 
„kihirdetés alul felszabadító dispensatioval.“— Nem kötöt
tem össze , sőt más számmal különitém-el. ’S hogy az al
ispánt’stb. a' kihirdetés aluli dispensatio illeti, világo
san olvasható. „Úgy látszik a’ 77. lapon F .ur a’jobbágy ok
n ak  kiszakasztott úrbéri illetőségjökben kizáró vadászat
jogot akar tulajdonítani.“— Ráfogás. Ott csak az áll, hogy 
a’ törvény az egy-tagban kihasított földeken ’s réteken a’ 
magányos és kizáró használást rendeli, még a’ jobbá
gyokra nézve is , — tehát úgy látszik, itt má s n a k  va
dászni nem szabad, k i ve vén  talán olly időben , midőn 
semmi kárt nem tehetni, p. o. télen. — Innen látszik 1) 
hogy ha oda csavarnók is , kizáró vadászatjogot nem tulaj
donítottam a’ jobbágyoknak, (kivevőn), hanem csak azt 
mondtam, hogy ott m á s n a k  olly időben, midőn káit 
tehetne , p. o. mesterséges rétben , mellyel április 24diké- 
re már egyszer meg is kaszálhatni, úgy látszik , nem sza
bad vadásznia, kivált ha azon egy tagban kihasított földek, 
rétek ’stb. el is keríttettek. A’jobbágyoknak magoknak nem 
vadászhatásáról másutt (155. és 172. gban) van úgy is szó.

„Clausula, záradék jobb, mert az adománylevelek- 
„ben s o k s z o r  zárjelek közé van rekesztve.“ — Foga
dom, ha záradékot irok, II. J. ur azt mondta volna; helyte-' 
len, mert az adománylevelekben s o k s z o r  n i n c s  zár- 
jelek közé rekesztv e. — ,,A’ 103ik lapon is mindenütt F. 
„ur a’ Nova Donátiét, újított adománynak fordítja, — ’s ezen 
„egy helytelen szóval mind magánakKövynek a'rafiones rá
cióimra czimü velős munkájában a’ nova donatiorul kifejtett 
„azon elveit, — hogy ez alatt nem egy már megvolt ado- 
„mánynak megújítását v.erösitését — confirmatio — hanem 
„a’ Fiscusra nézve most először nyert adományt kell érteni,.
„— akaratlanul felforgatta, rendszerét a’ donatioban meg
zavarta , ’s így Kövy’ elleneihez szegődött; mind a’diák 
„novus szónak— melly nem iteratust,.hanem valami ollyasf, 
„mi most van először, te szén,— helytelen grammatikai (tá
ján  szótári) jelentést adott.“ — Ezekre elég volna magá
nak a’ nmgu Curiának auetoriíása; szótárában ugyanis vi
lágosan így fordítja (a’ Donatio szó alatt).. Nova donatio a

újított adomány ; de hadd okoskodjunk kissé. Ilát II. J. ur! 
a’ novus nem jelent iteratust a’divisióban (nova divisio), v. 
a’ novum judiciumban? látszik, milly jól érti a’ magyar tör
vénybeli műszókat. Továbbá mind Kövy , mind minden más 
szerintmegtörténhetik ugyan (fieri potest. Kövy §. 190) , 
hogy a’ fiscusra nézve uj , vagy első, és nem újított az 
adomány , de a’vérségre’s leányágra nézve, mindig újí
tott. ’S még, a’ fiscust illetőleg is, hol hallotta II. J. ú r, 
hogy valaki igy kért volna nova donatiót: Felséges uram ! 
én ugyan erőtlen joggal birom a’ jószágot, ’s Felséged, 
vagy íiscusa, a’lappangó királyi jog miatt akármelly pilla
natban kivethetne belőle, kérem tehát, adja nekem azon 
czíra alatt: In cujus pacifico Dominio progeniíores suos 
perstitisse , seque perstitere asseril ’stb. királyi adomány
levelét.“ Nem nevetnék ki az illy dórét ?— Végre hogy e- 
gyébről hallgassak, (jól figyelmezzen II. J. ur), hiszen ké
rem , Kövy nem a’nova donatioban , hanem a’ nova dona- 
tióhoz m e l l é k e l t  királyi jogban tér el mások vélemé
nyétől. Még ennyit sem tudott kisütni Kövyből ? Látszik, 
mi jól érti akár a’ diák, akár a’ magyar textust.

rS illy alaptalanok II. J. urnák pótlékjegyzetei. — ’S 
illy recenseus nem sok van a’ világon. Tehát citátumai: 
„Non fumum ex fulgore,“ és „Parturiunt monies sat.“ 
műveltségi hijánynak és bizonyos-nemű prókátorok közt di
vatozó tónusnak je le i, ’s magára az előhozóra hullnak 
vissza.

Fog a r usi János.

Fotleklár.
( H i s t ó r i a i  a n e k d o t á k . )  Péter, nagyhírű orosz 

czár, íátautaztában egykor bizonyos kuruzslót, ki a’ leg
furcsább testmozgások közt majd szabad-kézzel, majd fó- 
zókanállal, majd kardhegygyei ráníá-ki az emberek’ fo
gait. Péternek tüstint kedvejött hasonlót cselekedni, ’s ud
vari kíséretéből — hol egyik hol másik— kénytelen volt, 
noha fanyar arczczal, magát a’ műtételnek alávetni; azon
ban, mivel Péter czár igen erős , egyszersmind a’ markos 
munkában rendkívül ügyes volt, ez operatio nem rosszul 
sikerült. — Egy napon bizonyos főrangú tisztviselőt idézte
tett magához a’ czár, hogy vele haragját kézzelfogható 
módon éreztesse. Már asztalon feküdt a’ félelmetes dubina 
(a’ czárnak nagy elefántcsont-gombba! ellátott ezüstkari
kás botja) a’ saját fenséges kezeivel eszközlendó executio
ns. Jó baráti eleve inték a’szegény bünhödendót. De ez , 
zsebkendőjét szorosan szájához nyomva , legkisebb féle
lem nélkül lépett a’ czári kabinetbe, ’s nyomban sarká
ban termett a’ haragtól lángoló czár. ,,Miért rejted-el sem
mirekellő pofádat“ ? kérdé a'hatalmas autokrat. „Irtóztaíó 
fogfájásom van , Sire !“ válaszolt a’ kérdezgetett. „Fogfá
jásod ? héj! ide szaporán foghuzó vasamat!“ — kiálts a’ 
czár; kiejté a’ dubinát kezéből, kabát-újait harezszomja- 
san felgyűrte, ’s a’ delinquensnek egy férges fogát rit
ka ügyességgel húzta-ki. A’ jobbágy most lábaihoz bo
rult , ’s hálát rebege a’ nagy kegyeimért. Péter most sze
líden megdorgálta ’s a’ rendkívüli haragnak vége volt.— 
Egykor a’ czár ismét Pétervárott a’ politzia - ministerrel 
egy elhanyaglott rósz hídon kocsizott végig ; a’ czár fel
bőszülvén a’ ministert a’ kocsibul lelökte ’s botjával hátát 
ugyancsak hatalmasan elpuhílotta ; ’s midőn a’minister illy 
rendkívüli eseménytől áthatva még földön vesztegelne, 
a’ czár már a’ kocsin termett ’s nyájasan veregetett az 
oldala melletti üres ülésre,, ’s magához inté a’ministert, 
mondván: „Xo’s , ugyan jöszte már barátom.“

Szerk eszti Heluieezy. nyom tatja Trattner-KLárolyi úri uteza 612.
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Néhány szó , « ’ ntagy. orvosi liözléke- 
desrül.

(flr. F a  e z e k  J  u z s e f ' t ő i , Szat/nnárott .)
Az 1837ki Társaik. 22dik számában bátorkodám illy 

ez ím alatt: “N é h á n y  s z ó  h a z á m ’ o r v o s a i h o z ’s 
e g y é b  t e r m é s z e t t u d ó s i h o z “ — eg y , a’ német 
természettudósak’ ’s orvosok’ évenkint gyűléseket tartó 
egyesületének alakjára létesítendő magyar egyesület iránt, 
«* két haza előtt indítványt tenni; előadám ennek lehe
tőségét , hasznait, szükségét, ’s a’ szép czélhoz legbiz- 
tusabban vezető utat, soraim’ ezen ohajlattal rekesztvén: 
„vajha már mélyebben látók jelentenék-ki e’ felől Ítéle
tüket!“ De mély hallgatás— a’részvétlenség’ ’s hideg 
kebel’ Iegbizonyosb jele ,— követé két egész évig nyílt 
fülszólaltamat, ’s mármár vélem hangjaimat a’ lég’ nagy 
térében , csöndesen ’s észrevétlenül örökre elenyésztek- 
oeh\ — El nem csüggedve azonban előszűri vélt buká- 
eomíul, szinte készen állék már értekezésemmel, ’s még 
elszántabb lélekkel másodszor is föllépni, terveimet ter
jedelmesebben ’s újabbakat is előadandó nézeteim’józan
ságát hazámfiai’ érett ’s részrehajlatlan bírálata alá bo
csátandó ; midőn az ez idei O r v o s i - t á r n a k  13ik szá
mában dr. C z i l c h e r t  R ó b e r t  ur’ ezen czimü érte
kezését : “Valami az orvositár’ ’s magyar orvosi egye
sület’ ügyében“ valék szerencsés olvasni, hol az egyes 
vidékeken eddigien szétszórt orvos-szellemi erőknek ösz- 
pontositása, vagy is , orvosi egyesületek’ létrehozása, ’s 
ájfalok az Orvosi-tár’ biztos alapulása, igy minmagunk’ 
tükéletesbülése , sínylő embertársaiknak az eddiginél re
mény dúsabb áliapotja , festetnek-le szép jövőt Ígérő lel
kes ecsettel; hol egyszersmind emlékezetbe hozatnak 
még két év előtti — ’s már Arábia’ sivatagiban minden 
vlszhang ’s rokonérzelem nélkül elzengetteknek vélt — 
hangjaim sorsosimboz. — Édes öröm lepé meg keblem’, 
midőn felfogva érzém némileg szavaimat, ’s attul, mit 
ally hőn érzék ’s ohajték, már keblet is látok hevülni; mi
dőn azon fénybül, mellyet vágyva-vágy(am orvosi egünk
re derítni, csak néhány sugárt látok is ragyogni. Mert 
bárha mindenben egyet nem értek is az említett érteke
iével ; ha ollykor másutt keresem is a’ hiányok’ okát; 
ha gyakran különböző nézeteink akadnak is a’ lehetőség 
vagy lehetlenségrül , a’ ki és kinem- vihetőrül, a’ kisebb
v. nagyobb mértékben hasznosrul — mert a’ vélemények’ 
különfél esége olly nagy, mint arczainké ; — a’ fő vágy, 
r. i. orvosi szellemi erőnknek egyesítése, mindig egy 
marad , ’s ennek jótékony oldalai minden orvosi ép agy
ban kétségkivüliek leendnek.

Örömmel sejtem én ,Orvosi-tárunknak* a’ magyar 
orvosak’ tudományr03 kiművelésére szemlátomásti nagy 
behatását, ’s tudom, van sok eset, mellyekben egy kül
földi folyóirat sem pótolhatja-ki a’ honit; mert milly sok 
függ az orvoslásmódnál a’ helyfekvéstől, időjáratlól, ég
hajlattól , a’ nemzet’ ’s egyes vidékek’ műveltségétől, a’ 
gondolk; zásmódtul, életrendtől, ruházattól, ’s számtalan 
fciil viszony túl , mcllyeket bővebben ismérhetni a’ külföl
dinek nincs alkalma, ’s híjába ajánl nekünk honunkban 
el nem fogadható nézeteket; érzem tehát mélyen én is 
hazai foiyóiratinknak a’ külföldiek fölötti bizonyos tekin- 
tetbeni érdemüket; tudom azt is , hogy a’honi orvosi egye
dietek  milly gazdag anyagot nyújthatnak azoknak ala- 
pulására : de hiszem azt is , hogy egy folyóiratnak fön- 
illhatására koránsem elég biztosítás még belső szellemi

érdeme, tehát a’ híres irók’ nagy száma, vagy pedig a’ 
közlendő ’s bármilly érdekes, tanulságos , hasznos, sőt 
elkerülhetlenül szükséges — tárgyak’ bősége, ha az ol
vasó közönség mindezek’ elfogadására ’s fölfogbatására, a’ 
honi körülmények által, nincs kielégitőleg elkészülve, 
kiművelve. N y e l v  p e d i g  k u l c s a  mi n d e n  s z e l 
l e mi  k ö z l e k e d é s n e k ,  ’s i g y  az  o r v o s i 
n a k  is .

Nem olly bizonyos tehát még, ha dr. Czilchert űr 
véli: “hogy az első alkalommal 3 évig folytatott Orvosi- 
„tár’ félbenszakadását azon körülmény leginkább okozá, 
„hogy a’ folyóirat, csupán magyar orvosoknak szánva, 
„még is nem leginkább a’ magyar orvosi ügynek miben
lé té t — magyár orvosok’ dolgozatait, tapasztalatait köa- 
„lötte“; holott a’ nevezett félbenszakadásnak egészen más 
szembetűnő ’s közösen elismert oka volt — t. i. soknál 
az orvosi űj szók’ árja által származott nehéz érthetőség, 
soknál pedig tökéletes érthctetlensége a’ lapoknak. Hogy 
az uj szerkesztőség e’ tetemes hiányt maga is átlátta, 
’s ezentúl a’ lehetőségig kipótlaudja, arrul előfizetési 
jelentése biztosíta bennünket, de már eddig is észrele- 
hete venni az előbbihez képesti nyelvbeli nagy különb- ' 
séget. És csak igy , ha belső érdeke mellett mindig a’ 
külsőre, a’ nyelvre is, fog ügyelni a’ szerkesztőség, re- 
méllhetni az ujonan született Tárnak hosszas és boldog ele
tet ; de ne vádoljunk senkit hazafitlansággal, tudomány
iránti hidegséggel, ha ellenkező esetben a’ magyar or
vosak’ többsége inkább ragaszkodandik a’ külföldi drá
gább lapokhoz; vegyük a’ dolog’ valóságát úgy, mint ■ 
van, ’s meglátjuk, hogy a’ nyelv főleg az , melly min
ket az orvosi egyesülés’ leghathatósb eszközének sike
rülésében , t. i. egy orv. magy. folyóirat’ biztos és tar
tós fölállíthatásában , eddig gátolt. Mert bármi hévvel szí
tunk nemzeti szép nyelvünkhez, meg kell vallanunk, hogy 
a’ szilárd tudományok’ elismert nyelvei köze eddig még 
semmikép sem vala számítható; ’s bár milly izzadva fá
radoznak lelkesb egyesek annak minden tudományosztály- 
beli kiművelésén, de nyilványosságot — legfőbb:néhány 
beavatottnak nyelve, ’s a’ többség előtt a’ 1 2 dik század
beli mystieismus, lévén — még nem víhafa-ki magá
nak. — Hol pedig mind ennek az oka? — Az előtudo- 
mányokat — úgymint: természetleirast, termeszettant 

a’ ^ — latin nyelven tanuljuk , nemkülönben a’ szo- 
rosb értelmű orvosiakat egyetemünkben; sok izzadásba, 
sok időbe, igen sok költségbe kerül nekünk az ezer- 
meg ezer, részint görög részint diák orvosi műszavak 
megtanulása, míg végre diák orvosokká teremtetünk; s 
nem csuda, ha az első tanulási benyomás, minek aga
dig legnagyobb ereje van , olly hatalmasan megrögzött, 
’s csak lassacskán kiirtható gyökereket vert elmenkbe. 
Mi ifjabbak, magán -  szorgalom’ utján, egykét év alatt 
könnyebben szokhatunk még az orvosi roppant mennyi
ségű magyar műszókhoz , de nem úgy régibb , vagy epen 
aggkorhoz közelgő ügyfeleink, kik szintúgy mint mi 
diákul tanultak , ahoz huzamos idő alatt el valhallanul szok
tak , idejük, de tán kedvük sincs többé, a’ magyar uj 
műszavak’megtanulására-, ’s igy mi természetesb, mint
sem a’ helyett , hogy olly magyar folyóiratot olvassanak, 
melly előttük ismeretlen vidék, inkább egy idegenre, 
bár költségcsbre , ’s honi vágyaikat egyébkint tan ki nem 
elégítőre , tesznek sze rt; mi természetesb , mon< óra , 
mint hogy az ‘Orvosi-tár’olvasása egyedül a magyar 1 
ju sebészekre ’s azon kevésre, kik magányos szurga oi
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által iparkodnak még ép ifjúi erővel az orvosi magyar 
nyelvet megtanulni, kénytelenítetik szorulni. „Ez volt az 
„előbbi Orvosi-tár’ félbenszakadásánakoka, t. L a’ bármi 
Jól eltalált magyar műszóknak csupán újságok miatti ért- 
Jbetlensége a’ magyar orvosi közönségnek nagyobb részé
nnél, kivált még 5 évvel ez előtt.“ És bár örömmel lá
tom a’ magyar orvosokat lassankint magyarosodni, bár 
az Orvosi-tár’ mostani tisztelt szerkesztőji programmi ígé
retükben (mellyet eddig olly szépen látunk teljesiítetni) 
s’ jövendőre isjbiztosítnak bennünket nyelvük’ érthetősé
gérül ; még is olly nyugtalan érzettel gondolkodom most 
is e’ lapok’ jövendő sorsárul, mindaddig , mig oskolá
inkban’s egyetemünkben honi nyelvünk nem foglalandja 
el azon szép helyet, mellyet jelenleg a’ latin bitorol. 
Csak akkor, ’s nem előbb szűnünk-meg latin orvosak len
ni , ’s igy csak akkor lehet elég magyar orvosi olvasó 
közönség, ’s csak akkor leend egy orvosi magyar folyói
rat létezése rendithetlen ’s biztos talpkövön megalapítva. 
— Ennyit az Orvosi-tárrul. —

Előadja továbbá dr. Czilchert ur értekezésében a’ 
magyar orvosok’ egyesülhetése’ módját., ’s valósiíhatlan- 
nak állítja az általam ajánlott országos egyesülhetési ter
vet , ezen következtetéssel, hogy: “magyar honunkban 
„most még más orvosi-egyesület nem valósulhat, mint 
„az, raelly minden egyes vármegyének orvosait egy tu
dományos testületbe szövi-össze.“ — Mint fentebb em- 
litém, szinte készen állott már második fölszólitásom a’ 
hazai orvosakhoz, mellyben illy megyei orvosi egyesü
leteket is bátorkodám ajánlani, midőn örömemre dr. Cz. 
ur által megelőzöttnek találám magam’. És valóban léte
zik is már köztünk Szathmárott illy orvosi részletes egye
sület. De én két év előtti terveimtől most sem állhatok- 
e l , és soha meg nem szűnöm egy még akkor kijelentett 
nézeteimhez képesti orvosi országos egyesületet óhajtani 
’s indítványba hozni. — Lássuk dr. Cz. urnák ellenve
téseit :

1) “Véleményem szerint, — mond ó, — országunk’ 
„orvosai közül kevesen élnek olly szerencsés helyzet
b en  , hogy esztendőnkint hosszabb időre lakhelyüket el
hagyhatnák , ’s tetemes költséggel összekötött utazást 
„távolabb városba tehetnének , ott egy egyesületi gyűlést 
Jeleulétökkel ápolandók.“ — Minden nagy czél nagyobb 
áldozatokat is kiván , ’s ki tudományos isméreteinek gya
rapítása végett kaszálóját, juhtanyájáf ’s szántóföldéit 
undorodik kétv.három hétre elhagyni, igen czélirány- 
talanul választá aesculápi pályáját. A’ valódi tudomány- 
szeretet önmagában leli kedvét, örömét, jutalmát ’s min
denét. Miért ne hagyhatnák-el tehát némelly honi orvo
saink lakhelyöket néhány hétre? — vagy fösvénység
ből , vagy költséghiánybul, vagy bokros elfoglaltatásuk 
miatt. Az elsőre már megfeleltem; a’ másodikat kétség
be merem hozni, mert honunkban, minden megyében, 
létezik legalább egy két orvos, ki könnyen meggyőzné 
az utazási nem épen olly tömérdek költségeket, — hisz’ 
hányán mulatnak több hétig minden évben távul fürdők
ben , a’ nélkül, hogy köszvényeseknek, vagy egyékbint 
kórosoknak mondhatnék őket ? — a’ harmadik ok, t. i. 
orvosi roppant el foglal tatások, bizonyos hónapokban ’s 
leginkább késő tavaszszal vagy ősz’ elején , meg szoktak 
szűnni, kivevén természetesen az időközbeni járványo
kat. Bol keressük hát okát ezen orvosi indiíferentismus- 
eak ? — a’ mellék elfoglaltatásokban leginkább ’s külső 
gazdálkodásban; ezek gátolják főleg az orvost, hogy hi
vatásának valódilag megfelelő orvos legyen. 2 dik aggo- 
galma dr. Cz. urnák: “Mennyi lehetne legföljebb azon 
„idő , mellyet illy gyűlésnek szentelhetnének (az orvo
sa k )  ’s ezen bizonyosan csak rövid időt milly arányban

„kellene fölosztani, hogy a’ félszázon tulnyi vármegyék* 
„orvosai mindegyikére csak egy darabka is jusson szüfe- 
„séges közlései ’s kérdései’ előadására“? — Kérdem : 
mennyi időt töltenek a’ német orvosak ’s természetvizs- 
gálók ? — pedig valamivel csak nagyobb a’ némethon ked
ves hazánknál; továbbá — ajánlám én az országos 
gyűléseknek több osztályra feloszlatását, ’s igy bizonyosan 
ugyanazon perczenetben ö— 8  vagy több tag is adhatná 
elő külön helyeken tapasztalatait. — 3szor “Milly haszuál 
„lehetne várni illy rövid ’s csak röptében tett közlések- 
„nek“? — De rövid idő’ lefolyta alatt sok jót ’s hasznost 
lehet megtanulni ’s közleni. - — “Altalányos theoretikai
„’s természettudományi értekezések legyenek é azok ? _
„de ezekre rövid volna az idő, (?) vagy casuisticai te- 
„temes tapasztalások?“ — Felelet: mind kettő, valamint 
a’ megyei orvosi gyűlésekben Nyitrában, csak nagyobb 
kiterjedésben.— 4szer: Nem azért ajánlám én az orvosi or
szágos gyűléseket, hogy dr. Cz. ur szerint “azon né- 
„met term esz ettudosak peldajara, ama’ nagy literariai 
„coryphaeusokkal, egy magyar Oken-nel, magyar Hum- 
„boldtal, kiket írásaikból ismerünk ’s tisztelni tanultunk, 
„együtt vendégeskedhessünk, mulathassunk“; — ezt dr 
Cz. ur aligha olvashatta felszólításomban; — de azért, 
hogy mind ezektül, kik magyar honunkban sem hiány
zanak , de minden buzdítás nélkül többnyire elrejtve lap
pangnak, személyesen tanulhassunk, isméreteinket szó- 
vali saját előadásuk által bővebben gazdagíthassuk, mit 
Írás’ utján sokkal csekélyebb érdekűnek állítok lenni. Ne 
azért utazzunk hát messze földre, hogy nagyhírű ügy
feleinkkel pezsgő mellett barátság-poharakat üríthessünk, 
de említem még két év előtti felszólításomban mintegy 
mellesleges okkint: “tudományos embernek az utazás or
vosság , földerül a’könyvekkel ’s betegekkel foglalatos- 
„kodók’ lelke az utazás- közbeni tárgyak’ különfélesége 
„által, édes jutalmat, égi kéjt érzünk akkor, ha hiva
talos foglalatosságinkban elfáradtan szellemi társaságba 
Jutunk; ’s igy pedig a’ mulatság tudományos , ’s a’ ha
szon  kétszeres leendne.“ — 5ször: Einlitém nem különben 
két év előtti előadásomban: „Ohajtatomban levő (orvosi 
„országos) egyesületünk’gyűléseit évenkintmás meg más 
„városban kívánnám tartandóknak, hogy igy honunk’ kü
lönféle vidékivel személyesen is megismérkedhetnénk.* 
— Erre dr. Cz. ur csípősen eztfeleli: „hogy Mezó-Be- 
„rény , Szathmár, Vásárhely, Itima-Szorabat városinak 
„a’ természettudományokat fáradhatlanul mivelő lakositul 
„üdvözeltessünk , kabinetéiben, museumiban tudományun
k a t  bővítsük, azt legalább mindnyájan még alig fogjuk 
„érdemesnek találni.“ — Ezen tisztelt városok’ neveit nem 
én hozám-föl ; — különben pedig nemcsak ott művelhet
jük tudományos isméreteinket, hol kabinetek , musea nők 
léteznek ; a’ valódi természetvizsgáló honunknak igen sok 
’s nevezetes helyein találhat figyelmére érdemeseket , 
hol ezeket azon eredetiségükben tekintheti, mellyben'a’ 
kegyes természet teremté őket. Mindegy é dr. Oz. 
úrra nézve, akár üvegben küldjék neki a’ viski, bárífai, 
vagy pöstyéni gyógy vizekből, akaró maga jelenjen-meg 
személyesen a’ gyógyforrásoknál? — mindegy é , akár 
egy darab erezet kapjon Tótmegyeren , akár maga te
kintse ’s vizsgálja-meg a’ selmeczi, nagy- és felsőbá
nyái — talán ezredek óta divatban levő gazdag bányá
kat? — ’s nem érdeklik mind ezek természettudományi 
vágyát ? — Ennyit dr. Czilchert urnák felölemi barátsá
gos megemlékezéseért! —

A’ magyar orvosak ’s természetbúvárok’ országos 
gyüléseitügyfeleimnek most is bátorkodom ajánlani. Kezd- 
jék-meg a’ budapestiek, ők minden tekintetben közép
pontját teszik édes honanknak. Gyűljenek előbb ők ősz-
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s a e , alakítsanak természettudományi több osztályt, dol- 
gozzák-ki az egész tervet, közöljék azt velünk, ’s hí- 
janak-meg bennünket maga idejében a’ „magyar orvo
s o k ’ ’s természetvizsgálók’ országos egyesületének első 
„gyűlésére.“ — En semmi valósithatlant, semmi túlságost 
e ’ vágyban nem látok, de látok annál több üdvest, hasz
nost , szükségest: mert ha egyes vidéki orvosak’ erejé
nek összpontosítása olly boldogítólag hat a’ tudomány’ 
kiművelésére, mennyivel boldogítóbb leend az egésznek, 
a’ nagy egésznek, egy testületté-forradása.

rí \ t l  daléi*
a Társaik. 76d. számában közlött „ J e l e n t é s ,  a’ Temea  
me g y é b e  n f e l á l l í t a t a n d ó  ma g y a r  i s ko l á k r uF*  
czíoiü czikkhcz.

Föntebbi jelentésemben iskolákrul lévén szó, arra 
figyelmeztetem 1. 1. olvasóimat: vájjon mi oka , hogy tu
dományos intézetink’ hitele mindinkább csökken ? hogy 
iskoláinktul a’ tanulók mindinkább elvonatnak ? hogy a’ 
házi nevelők mindinkább szaporodnak ? — Véleményem 
szerint nem más hanem hogy nevelési rendszerünk hiányos 
’s elavult. Javítsuk tehát, vagy helyesebben, teremtsük 
újjá nevelési rendszerünket, de javítsuk azok’ sorsát is, 
kik ennek szentelik napjaikat, értem a’ tanítókét; mert ha 
minden bokorbul előbukkant tanítókra bízzuk raagzatink’ 
nevelését, akkor ne csudálkozzunk, látván , hogy a’ ma- 
gisternek olly hű mása a’ discipulus. — Gondoljuk-meg, 
hogy minél nyomosabb következést szül a’ jó nevelés ’s he
lyes oktatás, egyes embernek szintúgy mint egész köz
társaságnak sorsára: annál jelesb azon hivatal, nielly ezen 
eredményeket eszközli; tehát illő ’s tiszteletreméltó a’ ta
nítói hivatal, és pedig nemcsak a’ fó-iskolai tanítók , ha
nem a’ falusi iskolamesterek is, ha hivafaljoknak , úgy 
mint kell, megfelelnek, különös tiszteletreméltók. — 
Gondoljuk meg, hogy a’ szülék legdrágább kincsöket, 
a’ status legédesb reményit, mind a’ két fél legféltőbb 
vagyonát bízza rajok, midőn az ifjúság’ vezérlését ’s 
oktatását adja kezökre ; termékeny ’s tágas lévén tehát a’ 
mező, mellyen a’ tanítóknak munkálkodniok kell, tőlük 
sokat várni, de nekik keveset adni, nem igazság. Csak 
azon hazát irigylem, mellyben jelesen nevelt ifjakat lá
tok ; érje ezt jó vagy bal szerencse , mindig lesznek fi- 
ja i, kik a’ sorssal megküzdvén hazájok’ becsületét kivi- 
ják ; ’s az élni , virágozni fog , míg jól neveli fiait. Az 
agg tölgy kidől, de a’ hajtás ismét tölgy lesz, ’s szá
zadokkal iLaczol. líazám neveld jól lijaidat, hogy erős 
Jegy- —

Gondolatim’ fonala végre a’ tudós társaságra is ki
tér, mert nyelvünk’ ügye ennek feladata. Felállitatott t. i. 
némelly jelesbek által, hogy tudományos munkák’ kiadá
sa ’s jutalmazása által , elhanyaglott nyelvünket művel
je , ’s a’ nyilványos élet* szükségeire alkalmassá tegye. 
Erre azonban pénz kell, az akadémia’ jövedelme pedig 
szűk, ’s ennek is tetemes része fízetetien hever. — És 
hihetőkép ez lesz oka , hogy ámbár a’ parlag terjedelmes, 
a’ hiány roppant, a’ szükség naprul napra sürgetőbb , 
még is alig nyomat évenkint néhány kötetet; holott, 
a’ mint hallom, nyalábonkint hevernek a’ kéziratok , ine!- 
lyek nyomtatás után esengnek , ’s a’ raellyeknek tán több 
hasznok volna , ha kézbe forogván , olvastatnának , nem 
por-lepetten hevernének. Valóban, ha valaha, mostani kör- 
nyülményinkben bizonyosan , teljes mértékben megérdem
li ezen intézet, hogy ügyét az országosan egybegyült 
KK. ésRlt. komolyan felfogják, ’s nyelvünk’fontosságá
hoz ’s méltóságához képest, ennek kiterjedtebb emelé
sére , a’ szükséges költségekrül gondoskodjanak , hogy 
munkálatit minden gát ’s haladék nélkül folytathassa.

Ezen kívül ne felejtsük: szomszédink , a’ németiül 
kezdve egész a’ moldovaiig, nyelvökért buzognak, ’s 
vagy kimivelték , vagy hő kebellel mivelik, ’s a’ tudomá
nyos tökély felé kettős lépéssel sietnek; mi egyedül te
hát ezek’ közepeit nem vesztegelhetünk nyilványos ve
szély nélkül; mert a1 buta hátrál mindig a’ müveit előtt. 
— Ne felejtsük, mondom, hogy nyelvünk most van fej
lő szakában , most van tehát főkép szüksége ápoló kézre; 
mert ha egyszer megerősült, akkor majd magátulisha- 
lad ’s védi magát. — Jól tudván egyszersmind, hogy 
addig hiába alkotunk ennek terjesztésére törvényeket, 
míg a’ felvirult literatura, a’ százados parlagot fel nem 
töri, ’s a’ jó mag’ elfogadására kellőleg el nem készíti; 
nemde illynemü törvényink ez előtt is voltak, de mi ha
szonnal , míg a’ parlag meg nem töretik ’s be nem vet
tetik ? — vessünk tehát előbb , ha aratni akarunk. — 
’s a' t. ’s a’ t. ( Temesmegyei,.)

A» am erika i társaságról.
(F olytaás)

Jal. 39kén délután a’ vérfolyamhoz menőnk; rémí
tő név, raelly az esemény’ színhelyének adaték. Felmász
tunk a’ „Czukorkenyér“-nevü halomra ; szirtes oldalárul a’ 
völgyre pompás kilátás nyiléb, mellyet én többre becsü
lök annál, raellyet Ilolyok-hegyról, néhány mföldnyire 
távolabb, élvezhetni. Mindkettő csodálatraméltó a’ maga 
nemében ; mindkét kilátásban valami mennyei van, ha 
őszi délután gyönyörködünk bennök ’s azon fényt vizs
gáljuk , miilyen angol tájakat soha nem fost, ’s ez okból 
összesem merjük iraezekke! hasonlitni azokat. Ökröket hite
tünk a’ mezőn ’s halászokat a’ szürke folyam’ partjain ; 
csöndes vala minden , mintha másnap misem volna törté
nendő. A’hegyről lejővén a’ vérfolyam’ vendéglőjébe rae- 
nénk, hol ritka ’s réinitó föstvényt, melly Lothrop’ ka- 
tonáji’ meggyilkoltatását ábrázolja, — olly nyomoré müvet 
láttunk, hogy az kaczajra fakasztott volna, ha az utálat 
a’ kaczajt el nem fojtja vala. Mind a’ 93. fej egymás
hoz hasonlít ’s rezzentnek látszik , hogy azon pillanat
ban fog megcsonkíttatni. Láttuk a’ másnapi lakomához 
megtérített hosszú asztalokat is. Tányérok, poharak ’s 
hófejérségü roppant Jé—tálok: valának rajtok. Fiatal embe
rek vad venyigékből hosszú festonokat hoztak , mellye- 
ket biborszinü fürtökkel megterhelvén, fiatal jávorokra, 
mellyek árnyékot tártának az asztalokon, aggattak. Mi 
visszatérőnk, nyugtalanul várva a’ regg'elt. — 30ka'reg
gele igen szép, de kissé hűvös vala. Tán nem volt ta
nácsos csipós éjszakkeleti szélnél több óráig ülni a’ kert
ben ; azonban látni lehetett, hogy a’ jelenvoltak azon nem 
igen aggódának, olly számos volt a’ társaság. A’ han- 
gászkar’ kocsija ablakom előtt ment el; a’ greenfieldi 
intézet’ fiatal leánykái ültek benne ’s olly vidámaknak 
látszottak, mintha sokadalomra mennének. érakor
menénk; utunkban számos idegennel, kik távolabbhely
ségekből jöttek , találkozánk. Három vagy négy ínfűidet 
haladván betértünk egy barátunkhoz, hogy felmeleged
jünk ; azután a’ kertbe menenk helyeinket elfoglalni, mel- 
Jyekhez közel ment véghez az alapkő’ leteíelenek ünne
pélye. A’magaslat, mellyről alszónok beszédet vala tar
tandó a’ gyülekezethez , egy rósz diófa alatt volt felállítva, 
melly még inkább elvesztő kevés festőiségét alsó ágai’ 
levagdaltatása által , mi kényelem’ tekintetéből történt. 
Többen a’ fára másztak fel, ’s már kérdeni akarám enma- 
gamtól, három óráig kitétetve a’ szélnek mint állhatnak- 
ki olly kényelmetlen helyzetet, midőn látám , hogy le
szállitattak ’s a’ társaságban helyeztettek , mert port szop
tak azon személyek’ fejeire, kik a’ szószékén vajanak. 
Hosszú padokat is hoztak, mellyekre kocsivankosmkat s
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meleg köpönyegeinket lerakván kényelmesen ültünk. A’ 
szél suttogott a’ vén diófában. A’ gyülekezet komoly ’s 
nyugott tekintetű vala. A’ fiatal leányokat szépeknek ta
lálom, mint amerikai nók szoktak lenni. Mindenki jól vala 
öltözve;’ durva módot Uj-anglia’ egy társaságában sem 
találhatni. Ez alkalommal engem mindenek fölött a’ ka
tonák mulattattak. Legfőbb foglalatosságuk itt abban állt, 
hogy az üléseket, mellyek a’ még meg nem jelent han- 
gászkar’ számára fentartandók valának, üresen tartsák. 
Ezen ülések kedvezően voltak elrendezve, a’jövevények 
minden perozben elfogialák, de ismét elbagyák azokat, 
helyet hátul keresendők. Érzékenyitő volt látn i, mi ud
variasan és szorgosan esenkedtek a’ katonák, hogy az 
ülések üresen hagyassanak. Láttam egyik, a’ kin, mellé
kesen legyen mondva , bőven fityegett az egyenruha, 
mint karolá át egy gentleman’ nyakát’s (mivel szája szo- 
kásszerint teli volt dohánynyal) könyörgő arezczal mo
solygott rá. Ez nem tévesztő el hatását ’s a’ kéretett eltá
vozott. Az emberbarátnak misem kellemesb, mint az ame
rikai egyesült tartományok’ katonasága' békés arczát vizs
gálni. E’ katonaság bebizonyitá, hogy szükség’ esetén 
harczolni tud ; most pedig arra nem is látszik gondolni ’s 
reményiem , hogy ez sokáig igy lesz. — A’ hangászkar 
elérkezvén, megzendült az első hymnusz , a’ részvevők 
megtettek mindent, mi tehetségükben álla, ’s ha sok hang
szer nem találó is el a’ hangot (eredetileg német volt az 
éneklés), legalább az ügyekezet nem hijányzott. — 

Ezután következett a’ beszéd. Törekvésem mindig, 
az volt, hogy különböző ízlésem az ékesszólás- vagy 
más dologban ne gátoljon az érdem’ méltánylásában; de 
ez alkalommal rokonérzelemre nem hevülheték, hanem 
mély undort kelle éreznem. Nem tekintvén a’ beszéd’ ter
mészetére , már ez maga sem egyezők meg a’ szónok
kal. Ha egy grecnfíeldi bérlő vagy mesterember saját 
ékesszóláseszméi szerint beszél ’s fenakad vala, úgy tán 
boszonkodtam vagy rajla mulattam , de olly undort nem 
éreztem volna: hanem a’ grófság’ legtudósabb, legmivel- 
tebb férjfia volt előttem, egy a’ status’ legfőbb hivatalára 
jelölt, ki bohóczként fintorgatá arczát emberek előtt, kiknek 
szavazatát megnyerni akará ’s beszédet mondott, mellyet 
izlésük-*s belátásukhoz alkalmazottnak tartott. Szólt a’ 
f ö n s é g e s  f á r ó l  (a’ nyomora diófáról) ’s r o p p a n t  
g y ü l e k e z e t r ő l  (kis társaságról egy kertben) 5 jól 
tartott bennünket érzelgős hiábavalóságokkal a’ nélkül, 
hogy egyetlenegy józan gondolatot, egyszerű ’s termé
szetes érzést jól kifejezett volna. Ez annyi, mint hall- 
gatóji előtt önmagát lealacsonyítani. — A’ beszéd’ hatását 
könnyű volt előrelátni. Sokan unatkoztak, de azt nem 
vallók meg a’ jeles szónok iránti tiszteletből. Észrevenni 
nem volí nehéz, hogy a’ szónok nem érte el czéJját a’ 
közönségnél. Ezen emberekben nagy a’ képzelőerő; szól
junk nekik arról, mi őket érdekli, ’s egy szó megindi- 
tandja. Azoknak,. kiknek gyermekei iskolába jártak, be
széljünk a’ felvilágosodás’ haladása- és terjedéséről ’s 
legnagyobb figyelemmel hallgatandnak. Azoknak, kiket 
nem vakitott meg a’ haszonvágy, szóljunk a’ rabszolgák’ 
sorsáról ’s halállal készek megszabadításukért daczolni. 
Beszéljünk a’ keresztyéni szeretet’ vallásos tetteiről, ’s a’ 
ío véghez van vitetve, mihelyt érintve volí. De arra 
vannak tanítva, hogy e’ vagy ama’személy e’ vagy amaz 
alkalommal! ékesszólását gyakorlottság- v. unaloműzés
nek tekintsek. Ok hallgatják a’ beszédet ’s megmondják: 
mit Ítélnék róla, batasaszerint szavazandnak *s hazaté
rőidnek nemannyira a’ szónoktól meghatva, mint azoa 
néhány szóiul, mellyet útközben hallanak. — Ez még 
nem volna nagy dolog, ha a’ beszéd csak tudósításokat

vagy egyes teífdoígokat foglalna magában; a’ rósz az 
erkölcsi érzés’ lealacsonyitásában , a’hizelgés” s túlzás’ 
nyegleségében, mellyet vétkesen használnak , rejtezik. 
Ez a’ legnagyobb rósz. Egy más, mind szónokra mind 
népre nézve nem kevésbbé nagy dolog azon megvetés , 
mellyet a’ hallgatók iránt mutatnak. Nincs illetlenség ’s 
alávalóság, melly hasonlítson az Ízlés’ és szellem’ azon 
emberéhez, ki magát lealacsonyítja, midőn a’ néphez 
szól, magát ennek körébe áttevőn. Egy okos atya sem 
szólna igy gyermekéhez;’s egy jelölt, ki igy tesz, bi
zonyítja , hogy nem tudja az t, a’ mit mindenek fölött 
tudnia kellene: a’ tiszteletet, mellyel mindenkinek em
bertársa iránt viseltetnie kell. Tudják e ezen emberek, 
hogy szivükben minduntalan ezt mondják: ,isten, hálá
kat adok neked, hogy nem vagyok ollyan, mint más 
emberek* l

(Vége következik)

Potléktár.
( N a p ó l e o n n a k  e g y  l e v e l e . )  Maceroni ezre

des , Murat’ néhai segédtiszte , Napóleonnak Talmához 
irt következő tartalmú levelét közli emlékiratiban : „Tou
lon , jan. 3. 1794. Kedves Talmám 1 én mint oroszlán 
harczoltam a’ respublica mellett; de jutalmam hihetőleg 
az leend édes barátom, hogy éhség miatt kell elvesz
nem. Minden segélyforrásom kiapadt; Aubry, az élhe
tetlen ficzkó (azonkori hadminister) most sárban hagy , 
holott csak tehetne érettem valamit. Érzem, hogy többet 
volnék képes munkálni, mint egy Santerre vagyRossig- 
nol general, ’s még sem találnak számomra a’ Vendée- 
ban, vagy másutt egy kis zugolyt, hol magamat kitüntet
hetném. Be szerencsés Ön ! im híre csupán Önmagáiul 
függ. Két óra a’ színpadon megismérteti Önt a’ publi- 
cummal, raellytől árad minden dicsőség ; de nekünk ka
tonáknak a’ dicsőséget egy nagy színpadon drágán kelt 
vásárolnunk, ’s végre még gátoltatva is látjuk magunkat, 
annak raegszerezhetésében. Ne bánkódjék Ön , hogy a’ 
szinmüvészi pályát választá. Maradjon-raeg a’ színpadon. 
Ki tudja, fogok e én valaha sorspályámon kiváló szere
pet játszani. Láttam Mo n v e l - t  (jeles színész és drama- 
költó), ő hív barát. B a r r a s  (a’ Direcíoriura’ elnöke) en
gem szép Ígéretekkel biztat, de vájjon fogja e azokat tel
jesítői is? Igen kételkedem. Egyébiránt pénzem az utólsó 
sou -igeifogyott; talán van Önnek egykét tallérja, mél
lyé két nélkülezhet ? Én köszönettel fogadom a’ segélyt, 
egyszersmind ígérem, hogy a’ legelső országbul, mel
lyet kardom által meghódítok, fogom visszatéríteni. Milly 
boldogok voltak Ariost’ hősei; ók nem függtenek hadmi- 
nistertől ! Éljen szerencsésen; ezt kivárja Önnek barátja 
B 0 n a p ar t e.u (G.B.)

(C s u d á s s z o r g a l m ú  f é r fi.) Az amerikai szö- 
vets. tartományok’ keleti részében , bizonyos faluban, egy 
újságszerkesztő lakik, ki saját hírlapjának betűszedője , 
nyomtatója ’s kihordó-szoJgája; csapszéket tart, hol maga 
mér bort; a’ faluban iskolamesteri hivatalt visel, ’s a’ hon
véd-seregnél mint kapitány szolgál; ezen felül csizmáit , 
ez péit ’s ruháját maga foltozza; továbbá még bizonyos- 
nemű híres lapdacsokat (pilulákat) készít, minden héten 
két nap lapdacsokkal ’s gyógycseppekkel jár a’ vidéken 
szerte, ’s vasárnap , ha a’ lelkész jelen nincs , ó olvassa- 
fel az egyházi beszédet. Van felesége ’s 16 gyermeke. 
Bír egy könnyű hajóval, mellyen minden oszkor Bostonba 
raegyen ’s ott földje’ termését, a’ burgonyát’s vöröshagy
mát eladja. Mielőtt elutaznék, rendszerint tudósítja elő
fizetőit , hogy hírlapja’ legközelebbi számának megjele
nése a’ kedvező szél ’s időjárásiul függend! (A r.)

Szerkeszti H elm eczy. l)& m tatja.T rattner>H ároIji úri uteza 6 ISI.
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Sárospataki islcolatártjy.
U z  azofúsul Z.i. L-nah')

Midőn e’ lapok’ f. évi old. számában az érintett fő
iskola’ ügyében szót hallaték, egyoldalúságot emeltem 
ki életéből, ’s ez t , ha ugyan emberre, gondolkozására , 
világnézetére a’ tudomány befuly, a’ real tudományok’ 
clhanyaglásábul gondolám. Zs. L. nekem felelt, ’s a’ t. 
’s a’ t. Szem előtt tartám pedig ollyasmirül nem vádolni 
az iskolát, mi különösen ennek körén kívül van; nem 
bocsátkozni részletességre , mi magányos érdeke miatt 
toll’ ütése ’s nyilványos Ítélet alá nem eshetik. Tudo
mányi oldaliul nyúltam életébe , nem a’nevelésiről i s , — 
itt keresztet fognék vetni magamra, mert Patakon tank
nak , nem egyszersmind nevelnek ; épen azért felötlő Zs. 
L  gyanito’atása, mintha én Pataktól mérnököt, bányászt, 
orvost, erömüvészt, gyárost, kereskedőt, mesterembert 
’s gazdákat kívánnék; ez tőlem tulság lenne, egyedül 
azon okbul, mert ezek végeit tanitószék n i n c s ,  én 
pedig olly tudományokat sürgetek, mikért van  , ’s még 
is roszul mennek. 0  engem áltáljában félreértett, ’s ezt 
tőle rósz névén már azért sem vehetem, mert baj’ idején, 
ki mit l e l , ahoz kap. „Nem az élet van az iskoláért , 
hanem megfordítva“ , ezen tétel alapja ezikkemnek, a’ 
többi állítás ennek kisugárzata; látni való , hogy életszem- 
pontbul, élethezi viszonyábul, mint kel l , tekintvén az 
iskolát, nem lehető pbilosophiai gondolkodást nem sürget
nem , még pedig e l ő l e g  e s e n ,  mivel a’ philosophia 
czélainknak okos ismerete ’s eszközlése rendeltetésünk 
felé, közös jó; egyaránt szükséges professornak , nem- 
professornak, szóval: mindennek, ki reális életet akar 
élni; követeltem élőnyelvet élet’ tudományához, ’s olly- 
féle philosophiát, mi nem pusztaság , hanem tiszta emberi 
érdekű. Hittem, férfiaknak Írok, ’s im ő, nem látván a’ 
fogalmak’ közti rangot , szavakon lovagol, mint gyermek 
vesszőparipáján ; nem fér fejt be , mi az : ,a’ társaság (heo- 
logusok helyett polgárokat vár az iskoláiul“ , ’s kérdi: 
a’ theologusok nem polgárok , ’slb.? mindezt olly czikkely’ 
közepéből, mellyen a’ praktikus élet’ eszméje, mintve- 
zéreszme, végig uralkodik. Mondtam: nagy tér van a’ 
theologia, és honi jog között, kár azt erősebben nem nö
velni ; ’s az ifjúságot, részint az isteninek végére-jut- 
hatlan szemlélése, részint a’magyar polgári — ezen tör
ténetszerű pótlék-jognak, mint két szélsőségnek valóis- 
mérefszomjazást teljesen ki nem elégítő tanulása előtt, 
a’ lélektani isméretek’ mezejére, az ember” s édes övéi
nek megismerésére kellene központosítani, ’s mintegy 
élesszeművé tenni, imitt az esetek’ kápráztató sokféle
ségé közt, amott erős fejöve a’ szemlélődés' szédítő ma
gasságain ; ’s im ő értelem helyett, mint földhözragadt 
lelki szegény , gondul ismét szómagyarázatot, el akarván 
hitetni velem: kiment a’ ház az ablakon. Philosophiá- 
nak alárendelőm a’ többi tudományt; ’s im ő kétség
be esik a’ theologián, ’s kérdi: a’ vallás megszünt-e 
működni az életre ? Távul legyen ! Minden tudomány mű
ködik az életre, de én első helyen azon tudományt ne
vezőm , melly magokra a’ tudományokra is e g y e t e m i -  
] e g működik. De hogy több vallás kell az életben , mint 
a’ könyvben, az isigaz. A’ philosophia’ első helyre ma- 
gasztalásával a’ hittant le nem alacsonyííom , mert ez is 
annak köszöni haladását, nélküle elveszti nevét és ér
tékét és kitöi ültetik a’ tudományok’ sorábul. — Milly be
teg szín , az iskolai! És igy mikor én a’ kenyértude-
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mányok’ tanítása ’s tanulásifölött pálezát törők, azt vi- 
selem eszemben , hogy a’ szellem’ helyét is gyomor ne 
foglalja el; ’s ezennel kijelentem: én minden tudományt 
tisztelek ; ott all kihívó czikkemben : ,,a’ tudományok egy- 
írant éreztessék, mint egy anyának szép gyermekei, 
szépségükét, ’s rajok minden egyes tanítvány olly biz
tosan tartson számot, mint ők mindenkinek rendeltetvék. 
Ez a’ tanítókhoz szól; de Zs. L. magokat a’tanokat véli 
megtámadtatni, és csempész utón átcsusztatja a’ gyanús 
portékát, illetetlenül a’ dolog’ érdemét: mint könnyítik, mint 
éreztetik, mint teszik kedvesekké ifjak előtt professoraik 
a’ tudományokat, itt van módom kivallani, mikép az ér- 
deklettcm tanok’ fejtegetőji közül őszintén elösmerera a’ 
hittudományi oktató’ hozzáhasonlithatatlan érdemét, lelkes 
’s lelekismcrcles fáradozásait; ára szeretnék egy kémlő pil
lanatot vetni belsejébe, meg van-e mindig elégülve az 
ifjak’ előkészületével, mikor kezei alákerülnek. A’theo
logia fölötti beszédem’ értelme pedig, minden józan előtt, 
ki a’ philosophiát nem hiszi többé a’ theologia’ szolgáló
jának , sem több, sem kevesebb, mint a’ tudománynak 
illető határai közé utalása ; mert nem ő az emberi szel
lemnek ama’ szerencsés magzata, melly éltünk’- minden 
pillanat!’ vezérlését igényelje ; bizom is szerénységében, 
önként lemondand az életludomány’ cziméről, megadat
ván iskolai elsősége. A’ philosophiát úgy gondolom , mint 
szegény pórgyermek a’ jót; ki, kérdeztetvén , hova men
ne? „Zsírba zsirt venni“ felelt az egyszerű bölcs ; mert 
nélküle akármellyik egyes tudomány félszegségre, egy
oldalúságra billen, — ez magában tökéletlenség, a’ túl— 
ságok közti ingadozást, egyengést (balance) valóban csak 
pbilosophiai eligazodás hozhatja tiszta nyugalomba.. A’ 
többi egyes tanok’ emberei lesznek írástudók, de élet
bölcsek — soha.

Tlogy Patakon a’ philosophia gyönge lábon áll, ta
pasztalás után tudom , élő tanuk lehetnek az iskola’utóbbi 
növendékei, ki nem vevőn azokat sem , „kik philoso- 
phiai vizsgálódásaik’ gyümölcsét honi nyelven a’ hazával 
is közlik“ , tanú , értelmes többsége azon közönségnek, 
melly évenkénti vizsgálatokra megjelenni szokott, hall
ván a’ philosophiait. Ama’ nagy-tudományu ’s igyeke- 
zetü férfiú, ki philosophiai tanilószékébó! , csak minap 
lépe sírjába, soha sem értetett isten igazában; soha nem 
birt eléggé leszáliani az ifjúsághoz , igy magához sem 
emelhető; hijányzott nála a’ tanítási közlékenység. Kézi
könyve Locke, Hume, Kant, Fichte, ScheJling’ philo— 
sophiájáí adja kivonatban , de maga teljesen , mint tuda- 
tik , az utolsót pártolá, mire öt malhematikai szelleme 
vezérlő ; körülbelül végeredménye tanításinak :

Értsd, ki érthetd szavamat,
Érttm én jól magamat*

De én a’ nagy férfiút nem kárhoztatom r iránta igaztalan 
volt az elöljáróság, mivel építészet, rajz, physika, ma- 
thesis’, tudja ég, minő tanok’ székein keresztül végre 
a’ philosophiaira szorítá: — az illy változtatgatással járó 
nehézségeket vasszorg.ulommal igyekvők ugyan megbir- 
n i, de azért mi csoda, ha szert nem tehete tanítási kön
nyűségre, annyival inkább, mivel önmivelt levőn, má
sok’ rendszerét sem követhelé előkép gyanánt. Mindé’ 
mellett az embert és tudóst halálában is tisztelem , min- 
denkor átmelegülök nevétül, és ezzel tartozom emléké
nek , amazzal az igazságnak. Ha Z«. L. nem tréfál , meg
mondom, hol terem a’ nein olly nehéz philosophia, t. i- 
Jénában Friesnél, még inkább Parisban Cousin tanitvá—
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nyinál, szóval: azoknál, kik lélektani utón — Patakon 
nein hallott módszer — mivelik azt. — „Vannak még 
11. E. közleményében , mond Zs. L., némi egyeseket ér
deklő , szinte a’ pletykaság’’ köréből vett vádak , mellyek 
azon főiskola’ czélul-vett gyalázatára hozatnak fel.“ — 
Egyeseket érdeklő vád , egyesek’ gyalázata , az iskoláé 
csak általok , — számoljanak az egyesek. Igen szívesen 
viszszavonnám vádaimat, de azok lettdolog, kimondott 
szavamért pedig állok a’ közönség’ Ítéletének. Minden 
előtt akarom tudni: pleíykaság-e nyilványos és közönsé
ges iskola’ tanitóirul nyilványusan, és közönség előtt szól
ni? magányos , vagy közügy-e az iskolai? középlény-e 
az iskola nyilványos és házi élet között ? ehez tartozik-e 
inkább, vagy amahoz ? vagy sehova ? És nem égeté meg 
száját a’ szó , mikor kimondá, egy p r o f e s s o r  p u ö -  
l i c u s  o r d i n a r i u s n a k !  De nyúljon keblébe Zs. L., 
micsoda szemmel mondhatja, hogy nem örömest akarná 
föltenni felőlem a’ rágalmat, még is czélul, czélul!— vett 
gyalázat’ vádját bizonyítgat ellenem. Ám legyek én olly 
gonosz, de vádaimat nem szoptam ujjombul, hanem sa- 
játmagam tapasztaltam. Wo Thatsachen sprechen, müs
sen Declamationen verstummen. Nevezetesen mondja ö a’ 
paradoxonokat; — de előbb kezdem, a’ jog , szerinte, 
Kövy után tauittatik. Miért áll hát országos rósz hírben 
Patak’jog-iskolája? A’ betűmegöl; Kövynek Patakon csak 
betűi sötétlenek, szelleme jobb világba költözött. Utóda 
helyét öröklé , nem egyebét is. Minő ellentétel! Kövy 
teremté a’ magyar polgári jog’ philosophiáját; örvényként 
ragad újat és régit tudása’ körébe, ’s mint az orákulum’ 
szent rejtekéből megtisztítva, első kézből kapják’ tanít
ványai az é le t-fris  tudományt; im meleg * nyomára 
hideg ember lép , egy anatom, ki holtakon üz galva ni- 
cus kísérleteket, az élők felé pedig háttal fordul. .Mert 
tanitószékébül dicsérte ő a’ hires paradoxonokat, mert 
az 183a|e országgyűlés alatt a’ kisajátítási törvényezik- 
kely’ hozatásakor , melly a’ dunai Ilidért alkottatván , az 
egyenlő vámfizetést is megállapitá, komolyan kelt ki az 
Országgyűlés ellen , komolyan idézvén a’ sarkalatos , de 
sarkaiból, az idő’ kivánatai szerint előbb utóbb teljesen 
kifordulandó , aggott vámrév-törvényt; mert semmi lénye
ges kiváltságért felejté a’ természet’ igazait! Minek az 
illyet iskolában vagy felhozni, vagy a’ törvényhozásnak 
ellenében leroszalni. Nem kivánom én , láthatja Zs. L. 
hogy porosz, vagy épen természetjogtanitassék magyar 
polgári törvény helyett, hanem a’ fenálló tiszteletben és 
raegtartassék, ’s a’status’ haladásának gát ne tétessék az 
által, hogy a’ minden jognak ősforrása tanuló ifjak előtt 
mérgesnek, a’ bölcseség bolondságnak kiáltatik. Van egy 
világtenger, mellyből minden nép, értelmi felejtsége 
»’ kor’ szükségei és körülményekhez képest, merít ma
gának, fölfrisíteni a’ status’ életfáját, mellyuek árnyé
kában nyugalmat, természet- és kölcsönös alku adta jo
gaik ótahnat találtak. Ne tartson Zs. L. attól, hogy keb
lemet veszélyes szellem hevíti, mert józan phdosophiát 
pengetek én most, és mindörökké , olly nép között, melJy 
nem él kancsukák’ országában , melly józan eszmék’ nyil- 
váuyításáuak helyt ad, csak ok és talpraesett kivihetőség 
víjanak mellettük. Nem Losoncz, nem Sziget vonja el 
Patakrul a’ joghallgatókat; mindkettőnek egy pár éves 
élete kevés arra, hogy az anyát megbuktatta, vagy jo
gászait harmadára, negyedére szállította volna le. Bi- 
zonyít-e már ellenem , hogy ott a’ magyar törvény Kövy 
szerint tauittatik , mikor az élő világos példa mellettem 
all ? Emlékezetbe hozom a’ törvény’ egyik maximáját: beati 
possidentes. Miért nem birá Patak megtartani önuöneit, 
hite’ sorsosait, miért hagyá magátul elédesgettetni, eli- 
degenülni az ifjúságot? Mellyik iskolában él azon szel

lem , melly Patakot cserben hagyatja, ’s veszélyes-e az? 
Veszélyes volt-e Kövy’ szelleme, mejy Patakra, min
den világi jó’ reménye nélkül, a’ fenálló jogkathedrák 
mellől is el birá vonnia’ tudás’ barátit ? Nem föitebető-e, 
hegy hazánkban naponkint növekszik a’ tanulók’ száma, 
’a a’ többnek egy része visszapótolhatná a’Losoncz és Szi
get által gondolt veszteséget. De Kövy hiában alkotott! 
Amen azon főiskolának, mellybe csak az megyen , ki más
hova nem mehet. — ’s a’ t. ’s a’ t.

íme világos , hogy én megkülünböztetém a’ külön
böző irányú iskolákat, ’s nem polytechnicumi, hanem olly 
tudományokat sürgetek , mellyek a’ tizenkét rendes tani- 
tószék’ megyéjébe esvén, néhány megülepedett profes
sor’ concoctióíul elmaradható erejének évenként csak egy
szeri megfeszítésével is jobb lábra állíthatók , ellenveté
seim ez által minden órán megszüntethetek, az olvasó 
közönség pedig megítélheti: én ragyok-e képzelet’ or
szágának lakosa , vagy — má3, kinek neve: Zs. L.— Ön
hittségnek sem járhatok gyanújában , mert én nem mély
ségeikben tudományokat, hanem felületességeikben em
bereket, mint magam, hibázhatókat, mint akárki, vet
tem — nem is bírálat alá. De engem az én emberem nem 
fogott fel, statistikával katonáskodék ellenem, pedig ki 
a’ pataki iskola’ szellemét gáncsolja, statistikáját helye
selheti , ’s épen az fáj , hogy én többet mondák a’ kalen- 
dáriomi statistikánál, mi minden évben ki is nyomatik Pata
kon. A’ dugároskodás’ köpenyét akarám felhasítani, ki lá
tott szabadalmas dugárusokat ? Legyek marén kötekedő, 
ábrándos reformátor’stb. ez csak engem feketít, de az is
kolát ki nem fejériti; sót legyek sokkal k i s e b b  mini 
leezkét adhatnék igazgatóságnak , nem tesz semmit, ha 
okaim nagyok , állításaim leüdulgok ; én ezeket lököm, nem 
magainat, egy óriásnak is ellenébe; végül megvallom: illy 
szűkkeblű, kisebbítő szót, a’ patáid kuthedrák almi kikerül
töm óta, nem hallottam. //. E.

tJVjilviiizyos nevelés' á lla p ítja  ürwys- 
orszaghun.

Ibn Fedlan , aráb iró említi, hogy az oroszok már 
a’ Xdik században ismerték az Írást; ’s egy másik iró , 
Ibn Abi Jadrubel Nedim , ki 95()d. év körül élt, az akkori 
orosz Írásnak némi mutatványit is hagyta. A’ betűk sem 
a’ görög alphabethez, sem az éjszaki népek’ rúnáihoz 
nem basonlituak: legtöbb hasonlatosságjuk van a’ régi, 
— még eddig fejtetlen keletországi jelekkel. — Mini 
Skandináviában,úgy Oroszországban is az Írásnál főt hasz
náltak , mellybe a’betűket vésték.— A’ keresztyén val
lás’ terjedése Oroszországban más ismeretekre is utal 
tort; ’s o’ birodalom csakhamar a’ mivelés’ jeles fokára 
juihat vala , ha ellenséges körülmények, ’s főleg a’mon
golok’ berohanása, a’ mivelódést első csirázatáb.ui 
el nem fojtották volna. Ekkor’s ezután a’tudományos élei’ 
árnyéka kolostorokba vonult, honnan a’ népre nem igen 
hatott. — M. Ivan, Fedor és Goduni Doris nevű c/A- 
rok vevék a’ sokáig árván- tengő isméreteket ótalmukba. 
Ekkor már idegen tudósak ’s művészek hivattak az or
szágba, ’s a’ varsói könyvnyomtató intézet, melly 15l)?b. 
alapult Oroszországban könyveket terjeszte. Főleg .11- 
caértetik Goduni Boris, hogy különös gondot fordita n 
nyilványos oktatásra. — Valamint két elődje idegen tu
dósokat vön szolgálatába, úgy ó volt első , ki fiatal oro
szokat, miveltetés végett, Német-, Franczia ’s Angolor
szágba küldözgetett. „Egyetemetis szándéklott alapítói: 
de a’ mostoha’ idő e’ tervét meghiusitá ; mert újólag kill
’s bel-háborúk törvéu-ki, a’ mivelódési elóhaladast fél— 
benszakasztak. Hosszas polgári háborúk után trónra jött 
a’ ro juajw i csaliI, melfynek dicsőségére szolgál, hogy
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folyvást különös gondját forditá a’ népnevelésre. — Ale- 
xiewits Tódor’ uralkodása alatt alapult az első tudományos 
intézet l(>79d. évben, f. i. a’ moszkói papi akadémia, 
mellynek jogaihoz ’s kötelességei közé tartozott az ide
gen főidről került tanítókat ’s nevelőket vizsgálni; — ez 
tanúbizonysága annak, hogy a’ főbb ranguak a’ s z a b á 
l yos  nevelés’ szükségét megismerték, ámbár rendes 
nyilványos iskolák még nem léteztek.

Megjelent nagy Péter ’s Oroszországban minden más 
alakot válta. De óriási lelke csak lassudan és sokkal ke
vesebb erővel hatott a’ nyilványos nevelés’ elintézésire, 
mint kormányának más osztályiban. A’ bajó’ ’s katonaság’ 
alkotására, ’s kormánymódjának elrendezésére felvilágo
sult szelleme elégséges vala; de a’ nyilványos nevelést 
szabályozni erőtlennek érzé magát e’ Ilerculesz , — mert 
itt hijányzának az első e l e m e k ,  t. i. a z  i s k o l á k ’ 
a l a p í t á s á h o z  mindenek előtt szükségesek ü g y e s  
o k t a t ó k  ’s oily o k t a t a n d ó k ,  kik mélyen érzik az 
oktatás’szükségét. Nem lévén Oroszországban sem o k t a 
t ók sem illy o k t a t a n d ó k ,  nagy Péternek azon kelle 
kezdeni, hogy mind ezeket, mind amazokat alkosson. 
’S valamint mindenek előtt óriási tervei’ valósitására szi
vén feküdt alkalmas szereket alkotni; legközelebb felté
tele volt ügyes hajós és katona- tiszteket nevelni ’s a’ 
birodalombeli nemességet a’ tudatlanság’ homályából ’s dur
vaság’ rögeitől megszabadítani. —

irOOban alapitá Péter az első latin és görög iskolá
kat ’s minden helybeli hivatalnak szigorún parancsolta, 
hogy mindenütt , a’ hol csak lehet, k e z d ő -  vagy ele
mi iskolákat rendezzenek , olly módon, hogy a’ vagyon
talan szülék’ gyermekei az oktatást i n g y e n  nyerhes
sék. — A’ császár egyik legfőbb gondja volt a’ p a p 
s á g ’ miveltetése. Ez okbul a’ püspöki ’s érseki lakhe
lyeken czélirányos intézetek alapultak , mellyekre a’ szük
séges költségek az egyházi ’s kolostori jószágokbul té
tettek. Ezen papi iskolákban következő tanulmányok va- 
lának az oktatás’ tárgyai: Theologia, Rhetorica , Logi- 
ca és Üialectica , természetismeret, számolás , nyelvé
szet , stilistikai gyakorlásokkal, históriai ’s geographiai 
tárgyakról; ’s a’ tudományok’ e’ rendszerében a’Poétika 
’s Politika sem hijányzott, — mel-'y utóbbi, Pullendorf- 
nak e’ tudományt tárgyazó híres munkája szerint adatott eió.

([L'olytutúsa kör ')

Aaa (tvnerihai társaságról.
(Vége.)

A’ másik ünnep, mellyről szólék , ő s ök '  ü n n e p e :  
a’ zarándokok’ Phymouth’ szikláin kiszálltának év ünnepe 
volt. Reményiem, hogy ezen évnap tisztelettel fog üd- 
vözöltetni, migMassachusetts ocze .nra kelendhet. Neve- 
zetesb ’s nemesi) vállalat nem élt soha a’ hálás maradék’ 
emlékében, mint ezen zarándokhósök’ kivándorlása; 's utó
daik annyiban méltók hozzájuk , hogy a’ legkisebb gyer
mekig felfogni látszatnak a’ tett’ természetét’s a’ szóban- 
forgó emberek’ lelkületét. Néplelkületet kedvezőbb fény
ben , mint ez alkalommal, sohasem láttam, ’s ha ember- 
gyűlölőt ismernék, Plymouthba küldeném , hogy ünnepel
je az ősök’ ünnepét. Műiden tett, mellyel nevezek, 
minden sor, mellyet Írok, kedves érzelmeket ébreszt 
bennem néhány becses vendégszerető barát iránt, kik’ 
jószívűségének köszönök mindent, mit hónukban láttam 

tanultain; de hálám legnagyobb azok iránt, kik Phy- 
mouthba vezettek’s ott házaikba fogadtak. Ott lelem azon 
ritka alkalmat, midőn minden emberrel legtisztább barát
ságban élünk. Uj-anglia’ népe’ születésének dicső napja 
volt az ’s ki ne vett volna ez örömben részt V— Társa
ságom ’s én Hinghamot elhagyván Phymouthba az ün

nep eloestejen jövenk. Paríhoz-közeledésünk’ pillanatá
ban figyelemmel vizsgálóm a’ tájat; törekvőm olly szem
pontból , mint az első kivándorlottak, szemlélni azt E’ 
szemleletnek meg kelle fagyasztani szivüket, olly csu
pasz , terméketlen ’s jeges az ország. Azon arányban 
mellyben tengerhez közelgőnk , bénábbultak a’ fenyvekl 
Mistriss llemans sziklásoknak nevezi szép lyrai költemé- 
nyiben e’ partokat ; hallá t. i., hogy a’ zarándokok egy 
sziklára szálltak ki, de e’ szikla egyetlen. A’ part ala
csony ’s homokos. Az öbölre kilátás e’ napon igen szo
morú volt; egész utunkban hófödte síkokon menőnk, mel- 
lyekról ittott holló röppent fel ’s szemeink most jégnél 
egyebet nem láttának. A’ tenger hegyekké torlasztotta 
szürkés tömegek , ez volt minden , mit fényes azurhä- 
bok helyett látónk. Egy barátom azt állitá mégis , hogy 
másnap fényes ’s eleven lesz minden ’s mosolygva teve 
hozzá, hogy e’ napon , a’ pórnép’hiedelme szerint, nem 
esőzött vagy havazott soha; ez e’ tájon mély gyökeret 
vert előítélet. Délután azt jegyzé meg barátom , hogy a’ 
zöld gyep a’ havon is átlátható lesz a’ sírok’ halmán , 
mellynek lejtőire a’ leszálló nap, ámbár december vala, 
elég élénken sütött. Fölmenénk a’ halomra, ’s én , ki több 
hétig hóban gázoltam , lábaim gyepet érvén érezám , hogy 
babonás lehetnék, ha Plyinoutliban laknám.

A’ zarándokok közül felénél többen haltak meg az 
első télen; utóbb 5en egymásután; legtöbben a’ sírok’ 
halmán vannak eltemetve ; e’ helyet alkalmasint a’ jám
bor zarándokok választók memento mori-ul; sírkövekkel 
födött csúcsát láthatni a’ város’ minden részéből. Hogy 
elleneikkel, az indiánokkal, ne tudassák e’ nagy balese
teket, a’ gyarmatosak gabonával vetek be nyughelyei
ket. £ ’ halomról láttuk révben a’ szigetet, hol a’ gyar
matosak eljöttük utáni vasárnap istentiszteletet tartónak, ’s 
azon halmot, hol Wigwam vala ’s honnan egy indián 
jőve az első összejövetel’ tartása végett. Patak folyt a’ 
két halom közt, mellyekcn az indián ’s a’ jövevények’ ve
zére állának. Winslow , utóbb kormányzó , lejött a’ pata
kig, az indián’láttára kövekből bizonyos hidat csinált, fegy
vereit lerakó ’s elibe ment. A’ tanácskozás barátságos 
volt, de a’ gyarmatosak olly kévéssé hivék magokat bá
torságban lenni, hogy elveszvén felök a’másik felet több 
Ízben léptettek el a’ halmon egy kunyhó körül gyönge- 
ségüket a’szemes indiánok előtt elrejtendők. — Meglá
togattuk a’ levéltárt, hol a’ gyarmat’ legrégibb okleve
leit , mellyek iü23ig mennek-föl ’s az ősök’ kezeivel ir- 
vák, láttuk: a. többi közt egy sorslajstromot, földekről 
vagy telkekről, mellyek azoknak rendeltettek, kik Fleur 
de Mai’ födözetén jöttek (e’ hajó’ épitőji meg sem gon
dolák , hogy halhatatlanságra dolgoznak.) Illy sors sze
rint néha 6 családnak egy tehén vagy fekete kecske ada
ték. Az oklevél parancsolja , hogy a’ vörös telién szegé
nyeknek b o r j a z z é k .  — A’ szikla, mellyen a’ zarán
dokok kiszálltak, meg van bárdolva ’s teteje levéve, 
hogy emlékül tartassék; a’ zarándokok’ terme előtt van 
felállítva ’s vasrostélylyal körülvéve. Ríjta a’ kiszállás’ 
,l(>á9 .‘ évét bevésve ’s a’ rostélyon a’ jövevények’ ön
tött neveit láthatni.

Az említett terem egyszerű ’s térés épület; 10 év 
előtt épitteték, hogy az ő s ö k ’ ü n n e p é n  gyiilhelyül 
’s a’ nevezetességeknek , mellyek ezen eseményt tárgyaz- 
zák , múzeumául szolgáljon ; benne Sargentnek egy föst- 
vényét látni, melly a’ zarándokok’ kiszálltát ábrázolja , Sa
jnosát , az indián főnök , közelit ’s angolul köszönt: M el
törne englishineh!‘ Az öreg Brewster ’s más gyarmato
sak remegő nőik- ’s bámuló gyermekeikkel jeles csopor- 
tozatot képeznek; háttéren Fleur de Mai-tlátni horgonyo
kon. A’ föstvény’ legnagyobb hibaja a villamsujtotta fa,
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melly szükség nélkül nagyítja a’ jelenet’ kietlenségét ’s 
szomorúságát, egyszersmind álfogalmat ad. Lehetetlen 
lett volna előre látnom az érdeket, mellyet bennem ezen 
emlék ébreszte. Azt hivém, álmodomaz egész időalatt, 
mig e’ vidám néppel fölkeresém a’ hős férfiak’ ’s néni- 
berek’ nyomait, kik itt daczoltak a’ rengeteg’ vészeivel, 
hogy föllelhessék istentiszteletük’ szabad gyakorlását.— 
Az ősök’ napja tisztán ’s fényesen köszönt be. Én a’ rév 
felé tekinték; a’ jég egészen eltűnt ’s a’ sötétkék hantok 
a’ nap’ viszfényében hullámzának. Az előítéletnek e’sze- 
rint még egy évig legalább főn kelle maradni. Egész 
Plymouth mozgott ’s örvendett; kocsisorok és sétálók’ 
csoportozatai valának mindenhol. Reggeli után templom
ba menénk, hallania’ nap’ hitszónokát. Ajtófelnyitásig a’ 
lépcsőkön kellett néhány perczig várnunk ; énmegbüvöl- 
ve valók, mert a’ nap meleg, a’ kilátás bájoló volt. A’ 
föld hosszúkás lejtőt képezett a’ templomtól a’ fényes ten
gerig' ’s ünnepileg öltözött asszonyok’ ’s vidor gyerme
kek’ csoporíozati lepték azt e l ; ittott gyermekcsék’ csa
patja vala szemlélhető , kik a’ hangászkar’ távol muzsi
kája szerint katonásdit játszottak. Mi a’ valódi katonákat 
illeti, egész nap csak kettőt láttam ; tán többen is valá
nak, de jelet létükre szükség nem volt. Mi leginkább 
felötlött, az ez ünnepre készített oda vala, mellyet az 
isméretes ,God save the King’!‘ melódiája szerint éne
keltek. Szintolly szívesen hallottam volna egy epilogot a’ 
függetlenség-nyilatkozványra. Az ódának mind a’ mellett 
tökéletes sükere volt; mi mindnyájan együtténekelénk’s 
így a’ hórmüvek’ ’s kürtök’ harmóniáján, mellyek éne
künket kisérték , uralkodánk.

Beszédet az egyesült tartományok’ egyik ex-ta- 
nácsbelije mondott. Élejitől végéig hosszú védelme volt 
az Uj-anglia’ népe’ földfölötti erényinek. Hangja aluszé- 
konyabb volt, mint bármelly szónoké, kit eddig hallot
tam , ’s azt hiszem, hogy ékesszólása’ választásában ke
vesebb művészet, mint gyengeség ’s rósz Ízlés vala. 
Roszabbat, azzal, mit az alkalom kívánt, ellenkezöbbet, 
a’ tudatlanokra nézve, ha ollyanok is voltak, veszedel
mesbet az értelmesbekre nézve pedig (többen bizonyí
tók azt) elidegenítőbbet ’s egy szónokhoz , a’ ki néphez 
szól, méltatlanabbat alig képzelhetni. Hallgatóit testi, 
értelmi ’s erkölcsi alkatuk’ túínyomóságáról, melly fölül
múlja testvérikéit a’ közép ’s déli statusokban , Európá
ban ’s az egész földön , mulattató ; olly elsőbbségről, mel
lyet csak ők magok, de mások fel nem foghatnak, nem 
méltányolhatnak. Különösen pedig Uj-anglia’népe’Jelkü- 
leterejérő! beszélt, olly lelkűiét-erőről, mellyet ő minden 
más nemzetnél isméretlennek ábrázolt; összehasonlító az 
(előhal,tdósrak indult) európai társaság’ nemkedvező ’s 
az uj-angolnak jeles vonásait ’s el nem felejtett azokból 
kétségbevehetien következéseket huzni. Az ősök’ vak
buzgóságát, a’ quakerek’ kegyetlen üldöztetését ’s más 
hasonló tetteiket azon okkal menté , hogy ők voltak a’ 
gyarmat’ egyedüli birtokosai ’s uj befurakozó laktársak
ra szükségük nem volt; az újabb pártütéseket, mellyek 
Uj-angli.íban történtek, ritkaságuk-’s csekélységükkel 
menté ’s lehetlennek nyilványitá, hogy a’ zarándokok’ 
fiai erőszak oz nyúlhattak volna véleményük’ kivívása vé
gett. Az utólMi ífejezés , mint egész beszédben az egyet
len igaz, dörgő tetszéssel fogadtatod. A'többinek, örömmel 
mondom, sükere nem volt; a’ szónok nem é demlé meg 
hallgatojit. O , mint emlitéiu , tanácsbeli veit az egyesült 
tartományokban ’s mint ollyan megtevő kötelességét, de 
nyilvanyos eleire alkalmatos nem volt ; ha nem tudó , hogy 
az elárulása a’ republicanismusnak! oljy morált hirdetni 
közhelyen , melly rosszabb annál, mellyet házunknál val
lunk ; honn mosolyogni a’ nép’ hiúságán vagy sóhajtozni, 
ayilványos beszédekben hízelegni; az ékesszólást a’nép’
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kárára ’s nem javára fordítani — az , igenis, elárulása 
a’ republicanismusnak. A’nagyítás ez alkalommal nem volt 
megtámadó , még pedig mértékfölöttisége miatt; egy jó
zan eszü sem hiheté, hogy volt valaha emberi tár
saság , miilyennek Uj-Anglia’ lakosiét füsté a’ szónok. 
En nem hallhattam megindulás nélkül egy megjegyzést, 
melly e’ beszédről történt. Egy dáma, ki nem lehetett az 
ünnepélyen jelen , kérdé , miilyennek lelem a’ beszédet 'i 
mielőtt időm volt volna válaszolni, leánya felszólal mond
ván : ,meguntam e’ nagyításokat; ha őseinkre gondolok, 
hajiadó vagyok felkiáltani: isten , légy irgalmas nekünk 
bűnösöknek !‘ Ha a’ beszéd épen elientiségével, mint hi
szem, minden jelenvoltban olly ép, az ünnep’ jelentésé
nek annyira megfelelő érzelmeket ébresztett, úgy az 
haszontalan nem volt; de a’ szónokot csak sajnálnunk kell.

Tudom, gyakran volt alkalmam észrevenni, hogy 
a’ szónokok’ e’ szokását, hízelegni a’ népnek , az egye
sült tartományok’ polgárai csekély dolognak tartják’s ki
nevetésében ők magok elsők. Tudom , hogy azt a’ poli
tikától elválhatlannak tekintik; de én nem helyeselhetem. 
A’ gyógyszer, véleményem szerint, nem a’ hajdani kö
rülmények’ összehasonlításában áll, mintha a’ szigorú ter
mészettörvények’ nyomásán kellene segíteni; illy en gyógy
szert mindenki önakaratjában lel. A’ népnek őszinte szó
nokai leendnek, mihelyt akarja, hogy neki igazságot 
mondjanak. A’ nép örömest hallgafandja őt, ha a’ szó
nok leráz magáról minden félelmet, önző kívánságokat’s 
használni akarja előjogát, hogy lélekisméret szerint szól
jon. Ha nyíltan szólal fel a’ nép előtt, bizonyos lehet töb
bek’ meggyőzése-’s mindenek’ szeretete’ megnyerésé
ben ’s nem teend szemrehányásokat önmagának , hogy tá
tongó mélységet nyitott a’ nép’ lábai alatt, midőn meg
győzni akaró arrul, hogy szilárd földön jár. Mit mondjunk 
olly vezérekről, kik illy vermeket ásnak ? — A’ nap gyö
nyörűen végzódék. Majd mindenki tiszteletét nyilványitá 
egy koros, körülbelül 80 éves dáma iránt, ki egyik zarán
doktól egyenes vonalban származék. Neki pamlagán kelle 
maradnia , de birt még nevezetes szépség’ ’s nagy vi
dámság’ nyomaival. Nyájasan fogadott bennünket’s rész
vétét nyilványitá a’ nap’ örömei iránt, mellyeknél nem 
lehetett jelen. Én szerencsés valék azon karszékben ül
hetni , mellyet nagyatyja hozott magával Angliából.

Asztal után a’ férfiak hazamentek, hogy a’ dámákat 
a’ zarándokok’ termében tartatandó tánezra kísérjék. Én 
oda 7 más személylyel nyilványos kocsin menék, mert 
min ién privátkocsi a’ tánezterem’, hova mindenki mehetett, 
betöltésével vala foglalatos. Ez egyetlen egy része volt 
az ünnepnek, melly nem szabad ég alatt ünnepeltetek, 
kivevén az elnöknél tartott udvariatokat , hova szinte min
denki bebocsáttaték. A’ táncz’tekintete’s folyama díszére 
vált a’ társaság’ gyöngéded finom módjának. Látni le
hetett családokat, mellyek az öböl’ szigeteiről ’s más hely
ségekből csupán az ünnepélyen jelenlehetés végett jö
vőnek. Néhány fiatal leányka’ ruháján sajátságos valami 
volt ’s élénkségjök láthatólag muíatkozék, de pória-at ab
ban nem láttam. Köztök sok szépséget ’s csint tapaszta
lok ’s szüléik’ módja igen üledékes volt. A’ tanezban 
könnyű volt ismerni azon e n e r g i á r a ,  mellyröl reg
gel beszélni hallónk. A’ mindkétnemü fiatalok fáradhat- 
lanok voltak, de a’ valódi öröm, mellyet e’ gyakorlatnál 
éreztek , nekem jobban tetszők , mint azon színiéit vagy 
féliáncz, melly most nagy városokban divatozik. Nem 
reméllhetem , hogy olly vidám ’s ártatlan ünnepélyt újra 
lássak, millyen 4835. a’ zarándokok’ tánezmulatsága volt. 
Másnap a’ rév egészen befagyott 's az ősök’ ünnepéhez 
csatlakozik emlékezetemben a’ plymouthi azur-tengerre 
visszaemlékezés. (Lit. u. kr. Blatt.)

T ratín fr-K árolyi úri utcza 612 .
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Észrevételeit
a* f. évi Társaik. 77. számában közlőit: „F u t ó g o n d o 
l a t  a’h i d e g v i z - c u r á r u l  sa’t.u czimü értekezésre.

Haladási lapnak ismervén a’ Társalkodót, isméret- 
8zomjan vágyunk olvasására, ’s többnyire kielégítve vá
lunk meg tőle ; bogy tehát a’ fenérinteft értekezést, raelly 
a’ világ’ nagy része’ tapasztalással ellenkezik, a’ ta
pasztaláson épülő haszonszenv ’s vizgyógyrendszerek 
ellen pedig nem lettdolgokkal, hanem csak puszta üres 
elménczségekkel vivo ’s magát nevezni nenj merészlő 
(Békés -  Csabáról!) jött, elfogadás és közlésre mél
tatta a’ szerkesztőség, azon oknak véljük tulajdoníthat
n i : hogy az említett két, — de egy-elven, a’ visszahatás’ 
azaz reactio’elvén alapuló — rendszert nem féltvén , al
kalmat akar adni e’ rendszerek’ ismerőjinek a’ dolog’ mi
léte’ bővebb kifejtésére.— E’lapok’szűk köre ’s rendel
tetése nem engedi, e’ gyógyrendszereket itt bővebben 
fejtegetnünk ’s védnünk , de erre szükség sincs , mert 
eléggé védik ezeket világszerte elismert hatásaik; de hogy 
a’ fenérintett értekezést szerzőstül, a’ maga nyomorék 
meztelenségében kitüntessük, igen is szükséges.—

F u t ó g o n d o l a t  tehát, azaz: ok ’s alap nélkül 
támadt és megfontolás alá nem vont gondolat arról, mit 
az értekező nem ért ’s tanulni re s t, és csak a’ legkön
nyebb ’s rövidebb utón t. i. az egyszerű kigúnyolásén 
Csők. Yit. Mihály’ lovaként rúgást ejtve, a’ világ által 
inegutáltalni kivá.. — De B. Cs. u r ! okok és tudomány 
kellenek ide. — Kegyed előtt igen különösnek látszik , 
hogy többnyire mindazok , kik eddig vakon (sic?) vagy 
meggyőződésből ragaszkodtak a’ Ilomoeopathiához (hát 
lehet meggyőződésből ragaszkodni a’hoz, mi az ur sze
rin t: semmi?} most Priesznitz’ gyógymódjának leghí
vebb vitézei? s. t . ; ezt mondani könnyű, de bebizonyitni 
nehéz; ha pedig igy volna is , nem volna é természetes 
dolog, hogy épen a’ homoeopathák, mint haladás’ embe
rei , kik az úrhoz hasonló ellenségektől ’s a’ munkától 
nem irtóznak, elfogadják az uj ugyan, de a’ természet 
őrök törvényén, a’ reactio-én, a’ haszonszenvhez hason- 
Jag alapuló vizgyógy-rendszert ? hogy igy hozathas
sák valaha az orvosi tudomány is rendszerbe; mi ugyan, 
ha- minden orvos az úrral kezet fogva, mindent mi uj, ana- 
thematizálna, ’s ott, hol B. Cs.-i ur’ fejében üresség ’s 
vizeuyősség van , ó is csak semmit és holt vizet látna, 
soha meg nem esnék. — Látja B. Cs. ur ! a’ homoeopathak 
tudják, hogy minden gyógyszer megtámadója az élete
rőnek ; a’ hideg viz is az ; illy megíámadíatások által fel- 
ingereltetik az életerő az elébb követett szabálytalan ös
vény’ elhagyására ’s az igaznak követésére ( ’s nemde a’ 
morális világban is ez egyedül a’ gyökeresen javító rend
szer?} és épen azért, mert tudják, hogy az , mit kö
zönségesen gyógyszernek hinak, megtámadója az élet
erőnek (hogy a’ föld forog a’ nap körül, minden eddigi 
hiedelem’ ellenére} mit az ur nem tud , mert különben nem 
támadná meg a’ kis adagokat, mellyekre nein mystifica- 
tióbul, hanem tapasztalás által kényszerülve szállottak 
a’ homoeopathák; hisz’szabadságában áll kinekkinek olly 
adagot nyújtani, a’ minő tetszik; de ki áll jót a’ sz tr- 
fölött nagyított betegség’ kimenetéről ? és hogy nem a’ 
gyógyszer maga, hanem az ez ellen küszködő életerő 
az , a’ mi gyógyít, használnak olly adagot, melJy tapasz
talásnál fogva épen elég a’ beteg ’s nem eléggé mun

kás életerőnek felelesztesere , a’ nélkül hogy ártson. Mind 
ezekről lám B. Cs urnák semmi fogalma ’s tapasztalása 
nincs; hogyan szólhat tehát ? — Az ur véli, ho<>y a’ 
víznek tulajdonitatik a’ gyógyerő? nem, hanem a* viz’ 
hidegének , melly — épen úgy mint a’ gyógyszer a’jó or
vos’ kezében , ki a’ gyógyszer’ hatását igazán ismeri — 
az életerőt fellázítva kényteti minden akadály’ eltávoz- 
tatására, ’s az elhagyott egészségi ösvény’ követésére. 
— Gyógyulnak eképen a’ viz által sok, de nem minden 
baj; azért mint Grafenbérgben Veisz’orvos’ intézetében 
történik, mit a’ viz meg nem gyógyít, ha gyógyítható, 
Ilomoeopathiára bizatik , ’s e’ kettő egyesülve szép egé
szet képez; melly B. Cs-i urnák fájdalom! soha sem fog 
fejébe férni; itt (B. Cs. ur’ fejében) igenis igaz az , hogy 
a’ Horn. a’ Priesznitz’ pokróc-zaba burkolva elmerült, mit 
felőle már az ur előtt is sokan jövendöltek; de ő , a’nagy 
természet örök törvényén alapulva kaczagja az eféle 
jövendöléseket. Tekintsen B. Cs. ur földünk’ öt részén 
körül, mindenütt haladó-félben van a’ Homoeopathia, ’s 
még is reményű B. Cs. ur ennek temetési torát megér
hetni ? — Mit a’ régi babonás világban költött agyrémek
ről , nem pedig rendszerekről mond, haszonszenvre, úgy
mint csak a’ tapasztalásra hivatkozó gyógymódra nem il
lik. Ecclecticusnak is akar láttatni, midőn a’ haszonszenv- 
nek is , víznek is, magneíismus ’s electricitásnak is tu
lajdonít elhatározott hatást; de hogyan lehet ez meg B. 
Cs. ur ? elébb a’ Ilomoeopathiát semminek vallotta , itt pe
dig hatást tulajdonít neki: ez előttem ellenmondás; ez 
B. Cs. ur’ logicáját nem épen a’ legkedvezőbb fényben tün
teti elő. A’ hévvizek’ hatása bizonyos , de fájdalom a’ köz
lések’ hiánya miatt határozatlan. — Mondja végre: hogy 
sok ezer köszöni egészségét sőt életét a’ chinahéj, hi
gany, mákony ’s hánytatónak s.t., de talán halálát is;’s vájjon 
nem jóltevője é az emberi nemzetnek az , ki e’ hatalmas 
szereket úgy taniija haszonra fordítani, hogy ne árthas
sanak ?

A zért: használjunk gondosan és lélekisméretesen 
mindent a’ mi jó , de a’jobbat gondosabban ; az ide ’s tova 
ingadozást, rendszer ’s gyógymódok után kapkodást nem 
kerülhetjük mindaddig, mig a’ gyógytudomány bizonyos 
elvekre építve nem leend, azaz: mig az ő alapja nem 
leend az örökké változhatlan természet maga.

Budapesti.
tft'fjilvátiijos nevelés’ állapotjci Orosz

országban.
(Folytatás)

Nagy Péter’ iskolákat illető rendelkezései kemény 
földre akadtak,— valamint egyéb alapítványa is. De óriási 
lelke az ellenzést’s ellenkező tudatlanságot kemény bün
tetések által szokta legyőzni. így p. o.olly n e m e s n e k ,  
ki gyermekeit i; ás- ’s olvasásban nem gyakoroltatá, nem 
volt szabad jószágiról holta után rendelkezni,— ezek 
legközelebb atyjafiára esvén. A’ többi néposztály a’ há- 
zasságtól-eltiltás által büntetteték, ha t. i. Írni ’s olvasni 
nem tudtak. A’ papok csak úgy tarthattak számot plébá
niákra , ha a’ szigorú vizsgálatot szerencsésen kiállottak. 
Magdeburgi Glück Emészt a’ nagy ezár’ uralkodása alatt 
különös érdemeket szerze magának a’ nyiiványos neve
lés körül. Ez Moszkovában fogoly lévén , ’s az orosz nyel
vet megtanulván, sok tudományos iratot fordíta orosz 
nyelvre ’s fiatal nemeseket is oktatott. A’ császár ezál
tal megismerkedvén vele, nemcsak szabadon bocsáta a’
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fogságból, hanem a’ moszkovai főiskola’ elrendezésével is 
megbízta. Ezen iskola csakhamar nagy hirre kapott,
’s Glückre bízatott, hogy több német, franczia ’s olasz 
iratnak fordításáról gondoskodjék. Ezen időtájan alapíttatott 
Moszkovában az uj könyvnyomtató intézet ’s 1716b. jött ki 
arz első újság orosz nyelven , mellynek szerkesztésére 
maga a’ császár ügyelt. Francziaországban tartózkodása’ 
alkalmakor eltökélte magát birodalmában a’ párisi tudomá
nyok’ akadémiájához hasonló intézetet alapítni, melly 
az orosz birodalomnak tudományos eszközléséül ’s mint
egy kapcsolatául a’ t ö b b i  m i v e l t e b b  E u r ó p á v a l  
szolgálna.— Később összejött Leibniczczel, ki a’ berli
n i , — lső Fridrik által 1701ben alapittatott, — tudomá
nyos akadémiának tervét készité-el; a’ császár rá bízta, 
hogy hasonló tudományos, Petervárott megalapítandó, 
akadémia’ létegesitésével foglalatoskodjék ezen nagy tu
dós. Sokáig dolgozott Leibnicz e’ tárgyban , mig Péter
nek az uj akadémia’ szabályit előterjeszthető , mellyben 
minden t u d o m á n y n a k  legyen képviselője. A’ csá
szár e’ szabályokat megerösité ugyan már 1724ben: 
hanem az akadémia' csak alapitójának halála után jött 
életre.

Péternek legközelebb utódai alapítónak ugyan egyes 
intézeteket, de az általa tört utat nem folytatók olly buz
gón , hogy t. i. Oroszországot az európai miveltséghez 
közelíttessék. — Hanem Ild. Katalin legműveltebb kor- 
társival a’ művelődés’ ugyanazon lépcsőjén áll vau , fő fi
gyelmét az iskolákra fordította. Ennek következése az 
lön, hogy hosszú uralkodása alatt évi ül évre az elemi
iskolák szaporodtak , ’s számos intézet létesült. —

-•Az elemi oskolák’ tanulmányai valónak: a’ vallás és 
szent hajdan’ története , az ember’ és polgár’ kötelességei, 
olvasás , Írás , számolás , rajzolás , történet- föld- ’s ter- 
mészetleirás- ’s a’ latin nyelv. A’ balti tartományokban 
létező iskolák is hasonló terv szerint rendeztettek ’s 
Pétervárott egy német főiskola is alapittaték. Figye
lemreméltó az is , hogy a’ császárné maga, mint Se- 
gur gróf emlékiratiban megjegyzi, unokáinak, az akkori 
nagyhgeknek , .Sándornak ’s Konstantinnak, oktatására , 
erkölcsi mondatokat ’s az orosz birodalom’ rövid históri
áját irta. Milly későn kezdé az orosz nemzet a’ nyilvá- 
nyos oktatás’ jótéteményit megismérni, bizonyítja az , 
hogy csak Ií. Katalin’ uralkodása alatt történtek az is
kolák’ javára némi hazafiui áldozatok.

lső Pál’ rövid uralkodása alatt a’ nyilványos okta
tás’ ’s ez által az általányos mivelődés’ gyarapítására ke
vés történt: de Sándor, jól tudván ’s elevenen érezvén, 
mit várhatni méltán nagy Katalin’ unokájától ’s a’ bölcs 
la Harpe’ növendékétől, nagy anyja’ ’s ősatyja’ nyomdo
kit követvén , az iskolákat buzgón pártoló. Ugyanis mind
járt országlása’ kezdetén a’ n y i l v á n y o s  n e v e l é s 
n e k  különös ministeriumot rendelt.

Minden iskolai intézet — az említett ministerium 
által— négy szakaszra osztatott-fel, t. i. községi 's ke
rületi iskolákra, g y m n a s i u m o k r a  ’s e g y e t e -  
m e k re . Számos iskola’ különös czélokra alapitatott; i. p.o. 
a’ kereskedési, erkölcsi ’s gazdasági iskolák. Az egész 
birodalom iskolai kerületekre osztatott, mellyek’ minde
gyikében egyetem vala felállítandó; ’s minden iskolai ke
rületnek egy fő felügyelő adatott. Kazauban ’s Cherzon- 
ban , később pedig Pétervárott is alapultak egyetemek ; 
a’ dorpati ’s wilnai fő iskolák, mellyek az idők’ mosto- 
üasága miatt elenyésztek, ismét megujitfattak, ’s a’ mosz- 
kovai egyetem , melly 1714ben Erzsébet’ uralkodása alatt 
alapittatott, uj szerkezetet nyert. A’ statusszolgálatban 
létező oktatók’ állapotja megjavitatott, jobb fizetésben ré
szesültek ’s az iskolai köny vekre u tudományok’ külön

osztályinak szükségihez ’s kivánataihoz képest, tervek 
készítettek; különféle iskolai rendezmény hozatott-be , 
mellyek ugyan fő dolgokban az elóbbeniektöl nem távoz
nak, — úgy hogy még most is említetik az ember’ és pol
gár’ kötelességeiről! oktatás, mellyet II. Katalin rendelt 
vala.

,,Ha az orosz birodalomban a’ felvilágosodás’ mene
tét vizsgáljuk, — úgymond Krusenstern — megfogunk 
győződni, hogy nagy Péter ’s utódai gyakran kénysze
rültek a’ nemzeti öntetszést érzékenyen megsérteni, sót 
a’ nemzeti szokásoknak is ellenszegülni, csak hogy biro
dalmukat az európai mivelésnek nyíltabbá tegyék. De 
mi az előtt szükséges vala, most megszűnt az lenni. A’ 
csupa utánzás’ ideje elmúlt, ’s Oroszország saját utón 
léphet előre. Az orosz népnek saját szelleme, saját nyel
ve ’s vallása van: tehát itt is inkább mint más országban 
szükséges, hogy az ifjúság’ nevelése a’ nemzeti saját
sághoz alkalmazott legyen.“

lső Miklósnak nevelés -  tárgyazó hirdetménye fi
gyelmet érdemel; ’s mi következő kivonatot közlünk ol
vasóinkkal. ,,Bár minden családatya egész figyelmét gyer
mekei’ erkölcsi nevelésére fordíthatná! Valóban nem  
a’ müvelésbeni elölépéseknek , hanem a’ h i ú s á g n a k ,  
melly a’ restség’ ’s az értelmi üresség’ kútfeje , — és 
a l a p o s  oktatás’ hi j a n y á n a k  kell tulajdonítani a’ gon
dolkozásban! ezen rendetlenséget, a’ szenvedélyek’ ezen 
forrós ágát, ezen zavart ’s szerencsétlen egyoldalú mi- 
velést, ’s a’ t ú l z ó  theoriák és politikai álmok iránti sze- 
retetet, — mellyek az embereket eleinte hálóba kerítik 
’s végre veszélybe döntik. Bár isteni félelem ’s a l a 
pos  hazapolgári oktatás tétetvén a’ javítás’ minden remé
nyinek alapjául, ezek lennének a’ lakosok’ minden osz
tályinak első kötelességei.“—

A’ nyilványos oktatás’ ministeriumának az alája ren
delt hivatalok’ hatásáról szóló 1836ki tudósítása’— végén 
a’ császári ur’figyelmét arra fordítja, milly nagy fárad
ságba került az ifjú oroszokat rnegóni azon veszélyek
től , mellyek mostani időben az emberi nemzetet Europa’ 
majd minden tartományiban nyugtalanítják. — A’ neve
zett ministerium’ igazgatástárgyai ezek : minden néposz
tály’ neveltetése nemcsak nyilványos iskolákban , hanem 
magányos intézetekben is ; a’ házi tanitókra-felügyelés; 
fővezérlete alá tartoznak az oktatókat képező intézetek; 
a’ tudományok’ akadémiája ; ’s a’ birodalomban létező más 
tudós társaságok; nyilványos könyvtárak ’s a’ censura,— 
Nyilványos oktatás’ mostani ministere b. t. t. Uivarow , 
— segéde gr. Protasow ezredes ’s a’ császár’ adju
tánsa.

A’ legújabb iskolai rendszer 1823ban lépett életbe. 
A’ községi iskolák egészen úgy intézvék-el, mint az 
ausztriai tartományokban, csak hogy az oktatásnál jobba
dán Lancaster’ módszerét követik. Nevezetes és utánzásra 
méltó dolog , hogy minden községi iskola egy kis válo
gatott könyvtárral b jr, melly nemcsak növendékeknek , 
hanem felserdült embereknek is használatára van szán
va.— A’ kerületi iskolák, mellyek hasonlag a’nép’min
den osztályinak nyitva állnak , azon czélra szánvák , hogy 
azokban a’ kereskedők, kézművesek ’s más városi lako
sok’ gyermekei czélirányos oktatást nyerhessenek. Min
den kerületi városnak kell illy iskolával bírnia, ’s úgy 
tetszik , hogy a’ kormánynak szándéka ezen iskolákat, 
mennyire lehet , szaporítani. Ezek csak figyermekeknek 
szánvák; miiidazáltal a’ helybeli hivatalok ’s hatóságok 
felszolíttatnak, hogy minden módon ügyekezzenek ha
sonló iskolákat leányok’ számára is alapítani. A’ nő
vén lékek ezen iskolákba három évig kötelesek járni; 
mindennap 6 éráig tart az oktatás, mell) nek (arg’vai
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vallás, nyelvtudomány, Oroszország’története, közönsé
ges világtörténet’ kivonata , földleírás , számolás ’s a’ mér
tan (Geometria). — Ezen iskolákban főleg' rabszolgák’ 
gyermekei neveltetnek; mert ezek felsőbb iskolákba mint 
rabszolgák nem fogadtatnak-el, hacsak urok előbb ünne
pélyesen s z a b a d o s a k k á  nem nevezi őket. Minden 
kormánymegyei (gouvernementi) városban kell egy gym- 
nasiumnaklenni, mellynekigazgatója v. directora egyszer
smind a’ korraánymegyei alsóbb iskolák’ főfelügyelője. — 
Ezen felügyelőnek alarendelvék a’ gymnasiumnál egy 
alfelügyelő (co-director), egy lelkész (exhortator) ’s 
tiz oktató. A’ gymnasiuinok’ hét osztályiban következő 
tanulmányok fordulnak elő : vallás , bibliai história , orosz 
grammatika , rhetorica , logica , latin , német ’s franczia 
nyelv, mathesis és physika , rajzolás , história és stati- 
stika. Hogy az orosz nyelvbeni oktatás az egész orosz 
birodalomban ugyanazon terv szerint történhessék , a’ 
nyilványos oktatás’ ministeriuma 1836b. a’ legjobb orosz 
históriát foglaló iskolai könyv’ szerzőjének 10,000 ru 
b e l t  rendelt jutalmul : azon közben prof. ŰstrjaP könyve 
hozatott az iskolákba. —

Minden oktatás, főkép a’ fensőbb osztályokban , ké
születül szolgál a’ tanítványoknak tulajdon dolgozásihoz, 
hogy az ifjak ö n g o n d o l k o z á s h o z  ’s ö s z s z e -  
h a s o n l í t á s h o z  szokjanak. A’ tanulmányi tárgyak’ 
p u s z t a  d i c t a l á s a  meg van t i l t v a :  mert az ifjak 
gyakran olly dolgokat is Írnak, mellyeket nem értenek. 
Kitűnő lelkitehetségü ifjak gymnasiumokban a’ kormány’ 
költségin tanulhatnak , ’s szorgalmuk’ jutalmául és ser
kentéséül arany ’s ezüst diszpénzeket — medaille — kap
nak. Az országos szolgálatban (Staatsdienst) azoknak, 
kik gymnasiumokban ’s hasonló nyilványos intézetekben 
tanultak, elsőségjök van. Azok, kik g ö r ö g  nyelvben 
jártasbak, még más elsőségekkel is bírnak: hanem ed
dig ügyes oktatók’ hijánya miatt csak az egyetemi vá
rosokban létező gymnasiumokban taníttatott a’görög nyelv 
rendszerint. A’ nemesség’ fiai’ számára gymnasiumok mel
lett különös nyugpénzes házak léteznek , hol lakásuk ’s 
élelmük van, ’s különös nevelők’ gondviselése alatt álla
nak , kik őket egész a’ íanitótermekbe elkísérni köte
lesek. Ezen pensiókra megkívántaié költséget csupán a’ 
nemesség viseli.

Ql'olytatása köt.')

M a h m u d  s z u l t a t i ’ c s a lá e l jf t .
( Aub i gnos c ’ „Turquie moderne“ czimü munkájúból.)

M a h m u d  szultán négy élő magzatot, két fiút ’s két 
leányzót, hagyott hátra. 1838dik évben meghalt egy fia 
’s egy leánya. Miuemü nyavalya okozta e’ fiatal herczeg’ 
halálát, nem tudatik , mivel bizonyos balgatag előítélet 
a’ holttestet megnyitni ’s a’ belrészeket megvizsgálni 
ellenzé; mit az orvosok annál nagyobb joggal ’s mél- 
tánynyal sürgethettek, mert egy másik idősb herczeg majd- 
majd hasonló természetű betegségnek esék áldozatul ; 
de ez utóbbi, mint tudva van , feígyógyultát az Empíriá
nak köszöni; ’s tudva van az is , milly gazdagon juta!— 
maztaték-meg azon örményasszony , ki e’ gyógycsudát 
eszközlötte. Egy más, nem kevésbbé káihozatos előíté
let okozta néhány hónappal később a* szultán’ második 
leányának , Said basa’ nőjének halálát, kit egy annak ide
jében alkalmazott érvágás könnyen megmenthetett volna. 
[)e a’ nő császári vérből származott , — azon vérből, 
melly a’ thrón’ lépcsőin olly gyakran folyt, de mellyet 
egy családtag’ életben tartbatására kifolyasztani nem volt 
szabad. E’ két lettdolog mutatja, milly nagy volt azon 
hatalom, melly a’ reformátornak Törökországban mind 
anyagi mind erkölcsi tekintetben útjában állt. — A’ török

fhron ketfiörökös által vala biztosítva ; Mahmud szultán, 
ki a’ följebb érintett két esetben gyöngének ’s előitélet’ 
rabjának mutatkozott, szerencsére még is elég erős volt 
egy , elődeitől csak igen is gyakran követett szokásnak 
ellenszegülni, roelly a fiatalabb herczegek’ kivégezte- 
tését parancsolja , hogy iraigy az örökösek közti verseny- 
gés elmellőztessék. Mahmud’ legidösb tija, a’ mostani 
szultán, 17, ’s az ifjabbik 11 esztendős. A’ Ramasan’ 
ünnepén lehete látni őket lovagolni az utczákon , hol a’ 
szultán rendszerint sétalovaglásait tartá, ’s a’ kellemes 
évszakban gyakran kísérekatyjokat mulatóváraiba; mind- 
azáltal e’ két eseten kívül sehol sem valónak együtt lát
hatók. Neveltetésük a’ termek’ belsejében , egymástól 
szorosan elkülönözve , történt; néhanéha iskolatársul ada
ték melléjük egykettő a’fiatal rabszolgákból, kik udva
rukhoz tartoztak. Oktatást muselman-tanitóktul nyertek; 
azonban képzelhetni , mit tanulhattak olly emberektől, 
kik magok is minden hasznos tudományban járatlanok. 
Legmélyebb titok’ éje környezé első életéveit e’ magas- 
szíiletésü magzatoknak, kik egykor számos népen kor
látlan hatalommal uralkodandók valónak. Nekünk igen ked
vező ’s a’ maga nemében egyetlen alkalom ajánlkozók, 
némi körülményesbet a’ tanulmányi tárgyakról megtud
hatni. Mi szerencsések valónk közelebb isméretségbe 
jöhetni egy férfival, ki csak nemrég egy független-uri 
helyzettől megfoszfatva , most legbuzgóbban foglalkodott 
három — 17, 11 és 9 esztendős — fiainak nevelésével. 
Mi ezen megbuktatott herczegeket folyvást muselman ta- 
nitóktul láttuk körülvétetve, kik őket a’vallási szokások
ban , olvasás ’s Írásban, a’ mathematika’ előisméreteiben 
’s a’ perzsa-nyelvben oktatók. Többször figyelmeztetők 
az atyát, ki fóradhatlan buzgalommal jelen volt a’ tanu
lási órákon, mennyire fogná valamelly európai nyelvnek 
p. o. a’ francziának , megtanulása fijaira nézve könnyíteni 
olly ismérctek’ megszerzését, mellyeket olly oktatás ut
ján, mellyre jelenleg vannak szorítva, soha sem tehetnek 
sajátjokká. Az atya általlátta ezt „de — imezt tévé hoz- 
y,á— cselekedhetem é jobbat, mint magamat egészen 
fenséges uramhoz, a’ szultánhoz, alkalmazni V Azon neve
iéül eív, raellyet magzatimnál követek , tökéletesen meg
egyezik azzal, mellyet a’ szultán önfiaira nézve megálla
pított. Én pontosan értesittetem mindenről, mit a’ nagyur 
e’ tárgyban rendel, ’s én híven utánzóm őt. Ha az ifjú 
herczegek európai nyelveket ’s egyéb tudományokat fog
nak tanulni, akkor áz én fiaim is nyernek majd hasonló 
czélra tanítómestereket. Még egyszer mondom , én nem 
tehetek jobbat, mint követni illy fönséges útmutatót“ — 
valami igen megható rejtezik e’ hűség- és tiszteletben , 
egy nemes példányképnek ezen utánzatában. Ha az gya
kori eset, ’s nekünk okunk van föltenni, hogy az elöbb- 
keló osztálybelieknél altaljában igy van : akkor az egy 
népnél, hol a’ subordinate annyira terjed , méltán nagy- 
elóbaladási törekvést nyilványíf.

Mahmud szultán vőválasztások által maganak hasz
nos támaszokat éssegedeket kívánt szerezni, s valóban 
nem csekély elölépést nyilványit az , hogy ő az udva
rában divatozott ős-szokasók ’s eloiteletek daczára az 
^jegyzetteknek az együttlakást s élést megengedte. A 
korábbi szultánok is választónak ugyan alattvalóikbul vö
ket, de csak politikai czélokbul ; atyai hajladóság illy 
cseíekvénynél nem birt erővel. Ila a’ fényes portának hí
rül esett, hogy egy basa valamelly távolabb tartomány
ban nagy kincseket gyűjt, mollyek később talán Jazadási 
tervek’ valósítására szolgálhatnak, csakhamar a’ serail 
e<ry tisztviselője küldetek hozzá , azon jelentesse! , hogy 
a’ szultán őt kitűnő szerencsében 's tiszteletben része
síti ’s egyik leánya’ kezére méltatja; itt egyszersmind a
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követ álfalnyujtá neki a’ fermanokat, egy becsületpalás-* 
tot ’s a’ nagyúri kegyelem’ egyéb jeleit. A’ választott uj 
vének tüstint el kelle bocsátnia törvényes nejeit; háre
me’ asszonyait megtarthatá ugyan , de csak mint rabhöl
gyeit ’s szolgálójit császári hitvesének , ki azonban csak 
neve után volt az, mivel a’ jegyesek nem éltek együtt. 
A’ vő azután a’ herczegasszonynak gazdag jegyajándé
kokat , bizonyos mennyiségű aranypénzt tartozott külde
ni , egyszersmind háztartásra rangjához illő évpénzrül 
gondoskodni. Ila a’ basa olly bőkezű volt, a’mint gaz
dagságához képest tőle várni lehete, akkor a’ szultán öt 
megnyerínek tekinté; a’ basa-vö mindig kitünőbb ke
gyelmekben részesült, ’s néha nője öt befolyása által 
nemcsak megerősité helytartóságában, hanem számára 
még fényesebb hivatalt is eszközlött-ki. Ellenben ha va- 
lamelly basa fukarnak mutatkozott, úgy végromlása el 
volt határozva; illyenkor császári ipa és jegyese min
dent elkövettek, hogy őt titkon az útból félretakarítsák; 
ha ezen czél el vala értve, minden vagyona és kincse 
a’ nagyur’ kincstárába folyt.

( J ege l  öte llezik.)

IZleggtár.
( E l l e n m o n d ó  a d a t o k . )  Azon czibknek, melly 

a’ második félévi Athenaeum’ lOik ’s a’ Jelenkor’ 56ik 
számában; az elsőben: ,m a g y a r  t ö r t é n e t i  r é g i -  
s é g 4; ’s ez utóbbiban . Z r í n y i  I l o n a ’ s í r j a  é s  t e 
t e m e i  4 czimzetek alatt közölteték, állítását egészen meg- 
czáfolni látlatik azon adat, mellyel lí. Rákóezy Fe- 
rencz’ temetéséről, ennek udvaritisztje Mikes Kelemen:
,T ö r ö k o r s z á g i  L e v e l e k 4 czimü munkájában fel
hoz; ki is a’ 38tíik lapon 115ik levelében, melly Ro
dostón julius’ l^kán 1735ik évben költ, következőlegir: 
,,A’ porta megengedvén, hogy titkon szegény urunk’ 
„testét Konstantinápolyba vihessük, egy nagy ládát csi
náltatván , a’ koporsót bele zárattam, hajóra tétettem ’s 
„egynéhány magammal 4kén megindultam , 6kán Konstan- 
„tinápolyba érkezvén a’ ládát, a’ kiben (mellyben) a’ko
porsó volt, a’ jezsuitákhoz küldöttem ; a’ koporsót kive
rvén belőle , felnyitották, hogy a’ testet meglássák ; sirt 
„pedig azon a’ helyen ástak, hová temették volt az 
„urunk’ anyját. A’ kinek is csak koponyáját találták meg, 
„és a’ fia’ koporsójába bezárták , ’s együtt eltemették.“— 
Zrínyi Ilona lévén II. Rákoczy Ferencz’ anyja, ki 1703- 
ban mcghalálozott: mennyiben Mikes Kelemen szerint a’ 
fenidézett hírlapokban említett ’s állítólag Zrínyi Ilona’holt 
tetemeire a’ felvett emlék-kőirat kevésbbé volna alkal
maztatható : kívánatos, hogy ezen érdekes tárgy, ha és 
mennyire valóságon épül, minden esetre tisztába hozas
sák; ide járul még az is , hogy a’ hírlapokban e’tárgy- 
rul a’ körülmények nem egészen összehangzók; ugyanis 
a’ Jelenkorban ez olvastatott: ,,a’ dicsőült hős asszony 
„teteme Rominicana apáeza ruhában öltöztetve találtatott;
„—- továbbá: A’ nép tódult látására’sat. kétségkívül ma
rgát a’ testet is szétdarabolandó , ha erővel nem űzetett 
„volna el.“ Az Athenaeum ismét igy i r : „Egy kömives 
„egy hoszukás szekrényre akadt, ’sebben, felnyitván azt, 
„másra, mellyben egy díszesen és fényesen öltözött ném- 
„ber-test fekfivék koronázott fővel.“ — Továbbá „pórnép 
„nagy számmal oda tódul ’sa’í. nemcsak a’ ruhákat mar
talékul , de a’ tetemet is ereklyéül széthordták.“ Mel- 
Jyik teliát igaz? — Egyébiránt az idézett 115ik levélből 
és ismét bővebben a’ 113ból felvilágosul az is , hogy II. 
Rákoczy Ferencz’ holt tetemei Konstantinápolyba vitetvén, 
annak csak apróléka nyugszik a’ rodostoi görög tem
plomban. U ngvári János.

( H ű t l e n  n ő ’ b ü n h ö d é s e . )  Nápolyban, múlt hó
nap’ közepén, egy könyvárus’ szép huszonkét esztendős 
neje, ki már ötödik hónapban vala viselős , szörnyű ha
lált szenvedett. Férje, ki egyszersmind nemzetiör , az 
orhelyrül haza terven, öt házasságtörésen kapá. Az asz- 
szony’ kedvese egy csekély kardvágással arczán sze
rencsés volt elillanni; a’ nő pedig a’ sűrű kardvágások 
alatt több teremen végig az erkélyre futott; itt vad dü
hében a’ férj őt megragadta, ’s a’ negyedik emeletből, 
az utcza-kövezetre dobta-le , hol legott kiadá lelkét. — 
Nápolyi törvények szerint a’ gyilkost nem éri büntetés. 
(T.—bit.)

(M e gb é 1 y e g z  é s.) Angol törvények rendelik, 
hogy a’ szökevény katonákra gyalázat’ bélyege süttes- 
sék. Minap egy gyalogezredbeli katonán e’ büntetés’ ün
nepélyesen hajtatott véghez. Egy csatarendben álló zász
lóalj várta az elitéit bűnöst, ki rabköntösbenjelent-meg. 
Miután a’ hadi törvényszék’ végzése felolvastatott, melly 
a’ vétkest bélyegzésre és háromhónapi fogságra Ítélte, 
a’ szökevény kivetközteték ruháiból; azután egy mázos 
bélyeg’ segélyével a’ megbecstelenítő betű nyomaték a’ 
két váll közé , ’s a’ betű egy metsző vaseszközzel be- 
vésetett; e’ műtétel egy dugaszfába megerösitett tűvel 
hajtatott-véghez; befejezésül némi vörös vegyszer dör- 
zsölteték a’ vérző sebbe, hogy a’ gyalázat’jegye örökös 
maradjon. A’ patiens, ki szörnyű fájdalmakat láttaték 
szenvedni, e’ rút exeeutio után a’ kórházba vitetett. (A-r.)

(A’ p e r s a  k i r á l y  mi n t  t e r e m t  m a g á n a k  
pénz t . )  Malten’„legujabb föld-ismértetése“egy orosz kö
vetségbeli tiszt által elbeszélt következő anekdotont foglal 
magában , melly igen híven charakterizálja a’ keleti despo- 
tismust és zsarnokkényt. „A’ schah pénzszükséget szen
vedett; e’ miatt egy napon a’ főváros’ egyik leggazda
gabb kereskedőjét hivatá vendégül magához. A’ vendég, 
kitüntetés’ jeleivel vezetteték a’ terembe , miután előbb , 
szokás szerint, a’ királyi terem’ ajtajánál papucsait le
vető. Feth Ali schah egy csésze kávét nyujtatott -vendé
gének , ’s holmi érdektelen tárgyakrul, mellyek épen eszé
be jutának, beszélgetett vele , ’s azután elbocsátá. A’ 
királyi szolgák a’ teremajtónál szaporán lábára dugák a’ 
papucsokat, ’s a’ kereskedő nagy megelégüléssel távo- 
zott-el; de íme néhány katona a’ királyi testőrseregbül 
utána siet, megragadja' ö t, ’s a’ schahhoz vezetik visz- 
sz a , ki haragosan igy szól hozzá : „Hogyan, te gaz 
tolvaj ! én leboc-iátkozora hozzád , beszélek veled , nyuj- 
tatok kávét éssorbet-et, rakatok elődbe befőzött gyümöl
csöt ’sattárt, és te hála’ fejében saját papucsimat lopod- 
el ? Nyomom féreg , én halálra botoztatlak.“ A’ kalmár 
most rémülve látta, hogy a’ király’ papucsait hordozza 
lábain. Ő eleget mentegőzék, eleget mondá, hogy aka
ratja ellen történt; de hasztalan! rimánykodásira a’ ki
rály nem hallgatott. A’ kalmár a’ földön kinyujtóztaték, ’s 
a’ szigorú uralkodó’jelenlétében 50—60 ütést kapott tal
pára. A’ szegény ember kíméletért ’s kegyelmert esdek- 
lett ’s végre, mivel a'nnál keményebben ütögeték talpát, 
tetemes pénz- summát ajánlott váltsagul. A’ király siket 
maradt, sőt még zordonabb szókkal vete szemere hálát
lanságát, ’s parancsolá folytatni a’ bostonade-ot, míg a’ 
szerencsétlen kalmár — hogy legalább életét mentse- 
meg — egész vagyonát oda Ígérte.

( K ü l ö n ö s  p o s z t ó g y á r . )  Bizonyos Bowling 
nevű amerikai, szabadságot nyert egy masinát hozhatni 
Belgiumba , mellyen ő posztót készít, a’ nélkül hogy a 
gyapjú fonassék v. szövessék. E’ műszer 12 óra alatt a’ 
nyers gyapjúból 600 röf posztót (1 1 ja rőf szélességűt) 
szolgáltat.

Szerkeszti Helm eczy. Nyomtatja Trattner-K.árolyi úri utcza 612 .
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Ocíob. 2. 1839. Az itteni élet nekem (Síigliíznél 
szállva) annyira megtetszett, hogy ha máshova nem vol
nék kötve , aligha én is ezt nem mondanám: „ponamus 
hic tria tabernacula : mihi unum, tibi unum, et JJ. unum.“ 
Ide vasúton jöttem. A’ vasutaknak különösen három fö- 
érdemök van : t. i. hogy igen s e b e s e n ,  igen o l c s ó n  
's k é n y e l m e s e n  szállítják az utast. Illy szállítmány’ 
megindulása valami meglepő jelenet. Az utasok méh
raj’ módjára tölték— el a’ fekete vaskocsik’ hosszú vonalát. 
A’ fütött gőz , mint valamelly kínzóit lélek;, sustorogva 
sietelt-ki azon kis rézsen, mellyen lélekzetet látszott 
venni; míg végre irtózatos füttyentés, vagy is inkább 
kimondhatlan vadállat-sikoltás — millyet csupán száz dae
mon tehetne egyszerre — az indulást jelenté; a’ befogott 
locomotiv, — ezen tüzevő ’s füstokádó szörny — futásnak 
eredt’s utána a’ hosszú vasas-karaván, ’s a’ világtörté— 
netileg hires March’ mezején — itt-ott a’ magyar földre 
is becsapva— állomásrul állomásra vágtatott; míg Lun- 
denburgban a’brünni-szállitmánynyal szemközt találkozván, 
(i óra alatt, a’ hires nikolsburgi sziklavár-omladékot balra 
hagyva, a’ szép via-ducton Erűimben termett.—

Már az utolsó állomáson Stiglitz fogadósnak — a’ 
brünni Mayer és Bartlnak— meghivó-levelkéji osztat
nak szé t, ki „ujdan-ujjá alakított hőtel-ét“ ajánlá, azon 
megjegyzéssel, hogy az ő „omnibus-au a’ leszálló-hely
nél fog várakozni. Ez úgynevezett oinnibuson — melly 
egyébiránt nem több mint egy ó-budaiféle Stellwagen — 
robogva tértünk-be a’ szép kövezeten az eldicsért fo
gadóba, melly az újabb’s ó Ízlés’ keveréke. Mig ebéd
lője tiszta ’s kényelmes, folyosóji olly zigzugosak, hogy 
rajtok bízvást bujóskát játszhatni.— B r ü n n ’ physiognomi- 
ája már első tekintetre igen vonzatos. A’belváros — épen 
agy mint Bécs — sétatéres bástyával, viruló glacis-val, 
’s azon (ul külvárosokkal van körülövezve. Lejtős fek
vése , tiszta jó kövezete, ’s ennek naponkénti sepretése 
minden legkisebb sarat ’s port eltávolítnak ; troltoirjáról 
bízvást elmondhatni, hogy az „minden járdák’ járdája.“ 
— A’ viz és levegő igen egészséges ; zöldsége és gyü
mölcse tömérdek. — Az épületek részint újabb íziésüek , 
részint még ó-szabályuak.— Csinos piaczai’ egyikén egy 
»Parnasz“ név alatt isméretes szökő-kut létezik, zöld 
lumboklul elrejive , mellyek alatt Herkulesz a’ legyőzött 
Ctyberus’3 torkán szökteti a’ vizet.

A’ külvárosokban, szerteszét, magas rninarettek’ 
módjára felnyúló kémények, mind annyi gőzzel-doJgozo 
g y á r a k r a  mutatnak. Maga O f f e r m a n n a k  nagy
szerű posztógyára megérdemli az iderándulást. E’ gyár 
közel 590 embert fuglalatoskodiat, ’s bámulhatni benne 
a’ gőz’ csudaerejét, melly három emeletbe felhaíva, 
mindenütt számtalan kereket tart folyvást! mozgásban. 
Van ugyanott egy h y d r a u l i k a i  sajtó is , melly, Of- 
fermann’ állilásakint, a’ vizi-góz’ szorítása által, 49 900 
mázsa nehézségű ( ! )  nyomást okozhatna. — Egyébiránt 
már a’ vasút, ’s e ’ mindenütt munkás gőz, annyira hozzá 
szoktatják az utast a’ kőszén’szagához, hogy az a’ vas
sal és gőzzel itt mintegy acclimaíizáltatik, úgy hogy csak 
egy kalapács kellene kezébe, ’s eJibe egy üllő, hogy 
egyszerre con amore valódi kovácslegényuyé vá'jék.— 
Ki nem tekintené-meg, ha Brünnbe jő , azon sétatért, 
mellyre minden brünni olly méltán büszke, az úgyne
vezett . F e r e u c z h e g y e C“, azon regényes bástya-te

raszt , mellyrol (mint a’ hires drezdai brühli-teraszróí) 
igen vidám kilátás nyílik a’ mindenfelé zöld színben vi
ruló vidékre, a’ körösleg munkás ' gyárakra ’s e’ szor- 
galomteljes^ városra. Középeit, csinos korlát közt, azon 
nyúlánk b é k e-o b e 1 i s z k diszlik, melly a’ francziákón
diadalmaskodott európai vitézeknek lön itt felállítva. _
Jobbra a’ hegytetőn S p i e l b e r g  mutatkozik, hol a’ 
státusfoglyok tartatnak. — Másik főmulatóhely az A li
fe é r t ,  mellyet mint a’ kapuja fölötti egyszerű felírás 
tanúsítja, dicső-emlékű II József császár ajándékozottá’ 
brünnicknek, ’s mellyben a’ hétközben elfoglalt gyári
nép, ünnepnapokon élvezi örömérájit.— Holnap, délben, 
a’ vasút’ jóságából ismét Becsben leszek. — Meglátjá
tok, e’ vasúti-rendszer idővel nagy fordulatot fog tenni 
az „ alimentationalis “ tárgyban is; — mert azon katona
ság , melly vasúton Bécsbol Brünnbe 6 , ’s Budára 8 
óra alatt lemehet, útközben sem meg nem száll, sem enni 
nem kér, ’s minthogy néhány ó ra  alatt czélt ér, útjában 
több pihenő-napot (rostokot) bizonyosan szinte nem fog 
tartani. & r ...... y.

ISoBs&oeop. orvosodat illető Itironat
Dr. H aub ol d-nak f. évi aug. lükén Lipcsében tartott beszé

déből ; és Fe l szól í t ás .
I l a h n e m a n n a k ,  a’ hasonszeuvi gyógyrendszer’ 

alkotójának — ki hatvan év előtt aug. lOkén orvostanárrá, 
koszorúztatott, — emlékéül az ő tanitmányát gyakorló 
német orvosak évenkint k ö z é p p o n t i  e g y e s ü l e t * )  
czim alatt német honnak különféle nagyobb városibau ’s 
f. é. Lipcsében jöttek öszsze, hol a’ jelen évre választott 
elnök dr. Hau b o l d ,  hosszú velős beszédében a’ IIo- 
moeopathia’ jelen állásáról többek közt ezeket mondja: 
„A’ múlt évről is mondhatni, hogy a’ Homeop. naprul- 
napra terjed, ’s ez által annál világosb jelét adja nagy 
értékének, minél több akadálylyal kell vínia. Philadel
phiában— így ír dr. R e i d h a r d t  — annyira terjed itt 
a’ Homeopathia, ’s annyi megbízatásnak kell megfelel
nem a’ hasonszenvi gyógyszerek ’s más e’ tudományhoz 
tartozó tárgyak iránt, hogy valóban kénytelen vagyok 
Németországban levelezőt keresni.“ — Említvén továbbá 
más országokat, ’s némethont is, ezekben az egyesületek’ 
’s egyesek’ fáradhatlan munkálatit, altmegyen a’ tavafy 
alakult siléziai uj egyesületre ’s ennek szabályira, mely- 
lyek között ezek fők: 1) a’ homoeopathiai gyógyrend
szer’ Igazságának világos lettdolgok általi folytonos be
bizonyítása; 2) a’tagok’ tehetségeinek a’ tudomány’min
den irányában ’s eszközei áliali kimüveltetese. 3) a ne
vezett két eszköz általi méltó terjesztése az üdvös igaz
ságnak ; 4) az egyetértésnek magok ’s régibb felekezetű 
ügy társaik között, melly oktalanéi a’ tudomány’ s. t. nagy 
kárával felbomlott; minden telhető eszközök által minél- 
elűbbi tökéletes helyreállítása.“ Adja az ég, hogy a’ ns 
ezélzatu egyesület lehető legnagyobb sikerrel hasson r 
s hasonlóra lelkesítse a’ magyarországi, eddig semmi 
közreható életet nem tanúsított, orvosokat is. Hogy ná
lunk a’ llomoeopathia minden eJöiliL-t’ ’s inas akadályok 
ellenére is szépen terjed, tudja mindenki; de ho ,̂y az 
azt gyakorló orvosok egyesülésről mindeddig csak gon-

*■) Vau a’ homoeop. orvosoknak Németországban bő bő 
egyesületük is; illyenek a’ badeni, lausicz s z í  
az éjszaki német, a ’ szabadclmü lipcsei, s .; 
cziáknál ’s amerikaiaknál még számosabb.
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dolkoznak , fajdalommal ismerjük-meg. Számtalanok az 
egyesületek’ hasznai mind a’ társaságra mind pedig egye
bekre nézve; ez közösen tudva vagyon, azért nem lehet 
eléggé siettetni e’ nagy dolgot; minden nap, melly a’ 
jónak létesülése nélkül múlik, a’ tárgyra nézve el van 
veszve. Csak külföldtől várni a’ tudomány’ haladását, sem 
nem dicsőség, sem nem haszon; mert a’ mi éghajlatunk, 
természetünk, viszonyaink s. t. csak nálunk vannak, ezek
hez képest kell tehát a’ tudományt is alkalmaznunk, ide 
pedig tapasztalás, rostálgatás, közlekedés í a’ legbizto
sabb ut. Nem szándék az egyesület’ felállításával a’ régi 
gyógytanhoz hív ügyfeleink s magunk között valamiéi— 
különző ’s közeledést gátló vonalt húzni, hanem csak a’ 
tudományt tökéletesíteni , ’s minél több alkalmat adni az 
igazságróli meggyőződésre; a’ forradalom ’s czivódás’ 
szakán túl estünk , közel van tehát már az idő, hogy az 
igazság győzzön. A’ hasonszenvi orvosak között, kik 
Magyarhonban vannak, alakítandó egyesületről mi legyen 
az ügytársak’ véleménye, elvárják a pestiek.
^Vgilvángos neveles'’ á tla p o lja  O rosz

országban.
(Folytatás)

A’ községi iskolákon, mellyek leányoknak is szánvák, 
’s ama’ leány-nevelő intézeteken kívül, mellyek a’figyer- 
mekeknek szánt kerületi-iskolák kai egyazon fokon áll
nak ’s mellyek’ alapítása, mint följebb mondottuk, min
den helybeli hatóságnak meghagyatott, van még az 
orosz birodalomban a’ nemesség’ ’s főbbrendű tisztvise
lők’ leányai’ számára t i z e n ö t  , úgynevezett p e n -  
s i ó - i n t é z e t ,  mellyeket a’ kormány alapított és tart- 
fen. Ezen intézetek’ belső elrendezése mindenben ha
sonló a’ Német- ’s Francziaországban létezőkéihez. Van 
ezenkívül néhány intézet polgári leányok’ számára, 
mellyek úgy elrendezvék, mint a’ nemesség’ leányi'ko- 
láji, ’s végre vannak különös iskolák mind a’ szárazföldi, 
mind a’ tengeri katonaság’ leányai’számára. — Tudomás 
szerint régtől fogva találtatnak az oroszbirodalom’ min
den tartományiban német gyarmatok, ’s a’ német lako
sok’ száma körülbelül 200,00l)re terjed. A’német gyar
matosak mindig ügyekeztek nemzetségjöket megtartani, 
következőleg gyermekeik’ számára iskolákról is buzgón 
gondoskodtak. Ezen iskolák nem a’ kormánytól, hanem 
egyes községektől tartatnak fen , ’s hasonlók a’ német- 
országi falusi iskolákhoz. I835ben ezen iskolákba járt 
18,091 fiú- ’s 17,652 leánygyermek. Egyedül Péíervárott 
van négy német fő-iskola , mellyek közül legjelesb a’ 
sz. p é t e r i ,  mellynek körülbelül 450 növendéke van, 
kik itt síatusszolgálatra képeztetnek , vagy fensöbb ke
reskedési mivelést nyernek. Alapíttatásálól fogva 84 év- 
alatt ezen szentpéteri iskola igen hasznos és tiszteletre
méltó polgárokot, sőt számos tudóst és statusférlit nevelt. 
— Az oroszkormány még zsidó alattvalóji iránt i s , ki
vált a’ közelebb lefolyt években, igen kegyelmesnek mu
tatkozott. A’ nevelés’ ügyében 1835b. kijött parancs ren
deli , hogy a’ zsidó gyermekek , szintúgy mint más val
lásbeliek , szabadon minden nevelő-intézetet használhat
nak ; akadémiákba ’s egyetemekbe is fölvétethetnek; ’s 
kik magokat kitüntetik, kormány’ költségin tanulhat
nak ; zsidók, kik valamelly tudományban különös tökély
fokra jutnak, ez által jogot nyernek tiszteletbeli pol
gárságra ’s a’ császár’ engedelmével országos szolgálat
ba is léphetnek. Azon kívül van 3528 zsidó-vallási’s két 
csupán zsidóknak szánt főbb iskola, melly utóbbi a’ 
kerületiekhez hasonló.

A’ tatárok a’ mivelésnek sokkal fensóbb fokán áll
nak, mint közönségesen gondolni szokás; ’s e’ tekintet

ben a’ többi európai nemzet’ nagyobb számához hason
líthatok. Majd mindnyájan, ’s kiváltkép azok, kik váro
sokban ’s falukon laknak , — tudnak olvasni ’s írni, ’s 
ki ezt meg nem tanulta, az iránt legkisebb tisztelettel sem 
viseltetnek földijei. Ennélfogvást minden atyának első 
gondja gyermekeit iskolába küldeni, melly közönségesen 
minden községi mesita mellett találtatik. A’mollah egy
szersmind oátato is. Ezen iskolákat koránsem hasonlít
hatni elemi iskoláinkhoz—, hanan nénikép,  pensiós- 
házakhoz. A’ házat, mellyben az iskola tartatik, közönsé
gesen valamelly gazdag tatár megveszi’s a’ községnek 
ezen czélra ajándékozza; egy más tatár ismét az iskolá
nak egy evre, vagy buzgóságához képest hosszabb ideig 
is fentartását magára vállalja: mert a’ tatárok ezt jó  
c s e l e k v é n y n e k  tartják. Az iskolaház tornáezból ’s 
egy nagy teremből áll, mellynek padozata középeit emel
kedik , mint a’ házfedél. Ezen padozaton , minden tanuló 
mintegy két lépésnyi tért foglal, mellyre párnazsákját, 
könyveit, sőt konyhaedényit-is leteszi, miket magával 
hozni köteles. Ezen terem iskolául, vendéglőül, az if
jaknak hálószobául ’s az oktatóknak lakásul szolgál. — 
Tatárgyermekek hét vagy nyolez éves korukban küldet
nek iskolába ’s ott mintegy öt évig maradnak ben , ki- 
vevea azokat, kik papi hivatalokra készülnek, ’s kik
nek iskolai idejük sokkal hosszabb. Az oktatás’ tárgyai 
ezek: Islam’ elvei,aráb olvasás ’s írás, ’s hol a’ helybeli 
szükség megkívánja , persa és bukharai nyelv. A’ tatá
rok nem tanulják iskoláikban anyanyelvűk’ grammatikai 
szabályit, fölöslegesnek tartván azt tanítani,“ mit a' gyer
mek honn megtanult.“ Az oktatónak nincs kiszabott fize
tése : a’ tanulók’ szüléji küldenek neki idönkint ajándékéi 
lisztet, mézet, theét ’s ruházatot. Mohammed’ követőinek 
száma mintegy 1,287.100 leiekből áll, ’s birnak összesen — 
561 iskolával.

Az oroszoknál sajátszerú intézetek: az úgyne
vezett „ b u r e a u x  d e c u r a t e 11 e“, mellyek igen ne
vezetes alaptőkékkel bírnak; a’ tőkék’ kamatai a’ sze
gények’ felsegélésire, ’s az árvaházak’ ’s szegények’ 
iskolái’ fentartására szánvák. E’ kamatokból jut még az 
alsóbb tisztviselők’ iskoláira is. A’ szegények’ számára 
alapított iskolák szintúgy vannak elrendezve, mint a’ köz
ségi iskolák, ’s közönségesen az árvaházakkal kötvék- 
össze. Huszonnégy á r v a h á z  létezik a’ birodalomban, 
mellyek’ nővén lékei főkép polgári kenyérkeresetre vagy 
nyilványos szolgálatra neveltetnek; a’ leányok női-mun- 
kákban gyakoroltatnak , hogy idővel magok eltarthassák 
magokat. A’nyilványos költségen nevelkedő árvák'összes 
száma 10,500ra terjed, ’s tetemes részök uj, sok tapasz
talással m e g e r ő s í t e t t  r e n d s z e r  után magányos 
házakban neveltetik.

Az orosz birodalomban ’s jelesen a’ két fővárosban, 
vannak l e l e n c z h á z a k ,  mellyek’ egyike, t. i. a’ 
moszkovai, 1763ban, ’s másika u. in. a’ pétervári 1770ben 
alapittatott. Az első 35. év alatt minden jótékony követke
zés nélkül valának ezek, — ’s igen sok gyermek elhalt 
bennök. Csak Má r i a  császárnénak, Pál’hitvesének, ótal- 
ma alatt, ki magának az orosz iskolák’ügyében nagy ér
demeket szerzett, nyertek más alakot; eddig elhanya
golt jövedelmeik szaporodtak ’s bölcs igazgatás őrködött 
a’ szüléiktől elhagyott gyermekek’ testi’s erkölcsi neve
lése körül. Erős ’s egészséges lelenczek neveltetnek 
mind a’ falukon mind a’ városokban, egyenkint, rend
szerető tisztes családoknál az intézet’ igazgatóinak fel- 
ügyelése alatt, ’s közönségesen kézimesterségekre ta
níttatnak. Gyöugédebb gyermekek árvaházakban nevel
tetnek természeti tehetségeikhez képest. Kitűnő tehet
ségű ifjak tanulmányaikat a’ korona’ költségin főbb in
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fezetekben végezhetik-el ’s országos szolgálatokba lép
hetnek. Leányok ellenben tanítónőkul képeztetnek ré
szint pensiós, részint privát-házakban. Ennélfogvást egy, 
illy intézetekben képezett tanítónő ’s nevelő-asszony kö
teles hat évigazon családnál megmaradni, melly őt mint 
nevelőnőt elfogadta. Hanem itt-is előbbi elöljáróinak 
folyvásti feliigyelése alatt lévén, évi fizetésének, melly 
6Í)0 — 1000. rubelt tesz , tetemes részét az intézet’ ta
karéktárába kell évenkint letennie, — mindaddig, míg 
magányos hazaknál mint nevelő-asszony létezik. Ezen 
mindenévi betételek, kamataikkal együtt, öszvegyűjtetvén, 
átadatnak illy nevelőnönek , ha házasságba lép, n á s z 
a j á n d é k u l ;  ha pedig valamit önállólag akar kezdeni 
— első telepedéseül (Elablirung). Olly leányok, kikben 
nevelönökhez megkivántató tulajdonok nem találtatnak, 
asszony! munkákban gyakoroltatnak , hogy jövendőben 
ezek által magoknak kenyeret kereshessenek. — Kik 
pedig nevelőnökül szánvák, tanulnak vallást, orosz, 
német ’s franezianyelvet, számolást, históriát, geogra- 
phiat, természethistóriat, physikát, rajzolást, tanezot, 
asszonyi kézmunkákat és musikát; egy évig pedig 
kiléptök előtt n e v e l é s t u d o m á n y t .  Milly szük
ségesek egyébiránt fő városokban a’ lelenczházak , 
abból is világos, hogy az 1830. év’ első felében Pé- 
tervárott 3061 ’s Moszkovában 3017 csecsemőt fogadtak- 
el a’ lelenczházükba.

A’ s i k e t n é m á k ’ nevelő intézetének behozatalát 
’s alapítását az emberbaráti Mária császárnénak köszöni 
az orosz birodalom. 1860ban próba történt csak néhány 
siketnéma gyermekkel, ’s minthogy ez sikerült, 1810- 
ben uj intézet alapíttatott, mellybe először csak huszon
négy fogadtaték-el a’ szerencsétlenek közül; 1835ben 
találkozott 60 fi ’s 10 leánygyermek a’ siketnémák’inté
zetében, kik úgyszólván mindenben a’ híres d e l’ Epéé 
apát’ elve szerint taníttattak. Kivállkép egészséges ’s ügyes 
ifjak lelenczházakból a’ siketnéinák-intézetébe küldetnek, 
hogy itt oktatóhivatalra készüljenek. — A’ siket-né
mák’ intézetébe elfogadtatnak 7—10 éves gyermekek ’s 
itt maradnak legalább öt, többnyire pedig tíz évig. — 
Gatsinában van különös intézet v a k  l e l e n c z e k ’ szá
mára, hol legszíikségesb tanulmányok adatnak-elö e’ 
szerencsétleneknek. Ez egyetlenegy intézet a’ roppant 
birodalomban létező vakok’ számára ’s 50 növendéknek 
van szánva.

Már Ildik Katalin szigorú fel vigyázat alatt tartatá az 
idegeneket, kik mint oktatók ’s nevelők szoktak jönni a’ 
birodalomba; ’s igen valószínű , hogy sok semmirekellő 
ember, hazáját romlott erkölcsei miatt elhagyni kénysze
rülvén , Oroszországban a’ szokásba vett becstelen élet
módot folytatá — ’s így az erkölcsiségre kártékony befo
lyással volt. — A’ mostani kormány pedig azon vélemény
ben van, hogy már az idegenek a’ nép’ müvehetésére 
nem szükségesek ’s hogy az orosz ifjúság nemzeti ta
nítók által legczélirányosabban neveltethető , kivált azon 
iskolákban , mellyek a’ kormány’ felügyelése alatt állnak. 
’S minthogy a’ népnevelés a’ kormánynak főgondjaikö- 
zé tartozik, magányos iskoláknak , haszinte oroszok 
által igazgattalak is, teljességgel nem kedvez. Azon 
férjíiak tehát, kik tehetségeik ’s hajlomásaiknál fogvást 
az oktatásra belső hivatást éreznek magokban, közönsé
gesen nyilványos intézetekben , mellyek nekik hasznot’s 
kitüntetést szerezhetnek, keresnek szolgálatot. — Innen 
kitetszik, hogy a’ magányos intézetek jobbadán olly 
emberek’ kezében vannak, kiknek miveiése a’ czélira- 
nyos nevelés’ kivánatinak nem igen felel meg. — Hogy 
tehát ezen intézeteket jobban korlátozhassa ’s fokep az 
idegeneknek rósz befolyását gátolhassa, különféle esz

közökkel élt a’ kormány: u. m. az idegeneknek megtil- 
tatott pensiokat alapítni, mielőtt öt esztendeig' az ország
ban éltek volna; a’ fő városokban privatintézetek’ fel
állítására szükséges legfensőbb engedelem megtagadta- 
tott, holott 1831ben már 99 számíáltaték; a’ többi na
gyobb városban adatik ugyan engedelem, hanem csak 
kivételkép; ’s ki illy intézetet akar alapítni, szükséges, 
hogy orosz polgári joggal bírjon ; végre megparancsolta
tok, hogy minden privátintézetben ugyanazon rendszer 
’s könyvek szerint oktattassanak a’ növendékek , mint a’ 
nyilványos iskolákban. Ezen kívül a’ kormány privatinté- 
zetekre felfigyelő hivatalokat rendelt, mellyek minden 
dolgaikra élénken vigyáznak. —<-

Uj parancs által a’ h á z i  t a n í t ó k  ’s n e v e l ő k ’ 
számára különös tiszti osztály rendeltetett. Ezek institu- 
torok’s praeoeptorokraosztatnak-fel. ínstilutoroknak azok 
neveztetnek , kik tanulmányaikat tökéletesen elvégez
ték; praeceptoroknak azok, kik tudományos páiyájokat 
be nem végezvén, vizsgálat által megmutatták, hogy ké
pesek e l e m i  oktatást adni. Ezen tanítók is , szintúgy 
mint a’ nyilványosak, úgy tekintetnek, mint o r s z á g o s  
szolgálatban állók ; különös , nemesebb néposztályt ké
peznek ’s a’ nyilványos oktatás’ ministeriumának alávetvék; 
felsőbb parancsok szerinti országos egyenruhát viselnek ; 
tíz évi munkálkodás után, ha szinte privát házaknál is, 
ezüst vagy arany diszpénzre (ánedaille) tarthatnak szá
mot ; hosszasb szolgálat által szereznek magoknak jogot 
sz. Anna’ rendére, sőt fényesbekre is ; azok, kik koruk 
vagy betegség által oktatásra tehetlenekké váltak, érde
meikhez szabott nyugpénzt kapnak, ’s magzatik korona’ 
költségin nevelíetnek-fel. Szigorúan bűnhődik olly férj fi, 
ki ezen tiszti osztályhoz nem tartozván, privát házakban 
tanítani bátorkodik. Idegenek is elfogadtathatnak ezen 
osztályba, — ha é r d e m e s e k ;  de csak akkor élhetnek 
az azzal öszszekötött jogokkal’s szabaditékokkal, — mi
dőn oroszországi alattvalókká lettek.

Azelőtt a’neveletlen ifjak idegen országokba küldet
tek neveltetés végett. Ezek nem ismervén bazájok’ viszo
nyait, sót gyakran anya-nyelvöket sem— a’ népneve
lésre, viszatértök után, nem hatottak úgy , mint a’ nép- 
szellem megkívánta volna. Hanem ezen idéilen utazás az 
utó-időben megszűnt, ’s egy újabb császári rendelet pa
rancsolja, hogy az orosz birodalombeli ifjúság, minden 
kivétel nélkül, 18 éves korig a’ birodalom’ határi közt 
neveltessék, ’s ezen időhatár után, ha akarja, mivelo- 
dését külföldön végezheti. Egyedül a’ császár engedhet 
ebben kivételt.—

f o l y t a t á s a  köv ')

Ifi a h  m ű d  s z u l tá n '  c s a lá d ja .
C Vége.)

A’ házasok gyakran Írtak egymásnak; ez volt azon 
egyetlen bizodalmas közlekedés , mellyel nekik a’ házas 
szövetség megengedett. Ok levelezéseikben nem kímél
ték a’ hízelgéseket, ’s egyik fél a’ másikát képzeletben 
a’ legnagyobb testi kellemekkel ’s jelessegekkel ruház— 
ta-fel, mert hisz ok egymást soha sem látták, meg főst— 
vényben sem , miután a’ próféta’ törvénye szigorun tilal
mazza az embert leábrázoJni, vagy ecsettel utánképezni; 
némellykor a’ csalódás annyira terjedt, hog'y lábatlanul 
is egymást nyájasan szeretni hivék. A’ történet ’s v é t 
lenség azonban személyesen is egyesíthető őket; ne- 
meliykor a’ nő’ cselszövényinek sikerült, férje’szamai a 
a’ birodalom’ egyik főtisztségét a' szultánnál kieszközölni, 
p. o. egy nagyvezér’ vagy kapudan basa’ fényes hivata
lát; az ezen méltósággal felruházottnak mindig a 
rosban kell lakni, ’s illy esetben aztán a’ hazasoknak
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megengedtetek az együttlakás és élhetés. De milly nagy 
lehete aztán egyszersmind boszuságjok, ha első üssze- 
jövetkor egymást nem találák olly szépnek , olly igéző 
arczczal és termettel diszlőnek, szóval: olly tökéletesnek, 
mint a’ napkeleti lángképzelet leikök elibe varázslá ! — 
llldik S e l i m ’ uralkodása alatt fordult illy eset elő. A* 
szultán az erzerumi basát egyik leányának férjéül válasz- 
tá. A’ basa ugyanazon pillanatban, midőn e’ nagy sze
rencsében részesült, kegyenczének ügyetlensége által 
elveszté egyik szemét a’ dschirid-játéknál, mellyet indu
latosan kedvelt. E’ szerencsétlen eseményt még újabb 
bajokkal toldá-meg az orvos’ tudatlansága; az orr’ bal- 
porczát le kelle vágni, ’s ezüst lapocska által kipótolni. 
A’ basa mindjárt felgyógyulta után Konstantinápolyba ér
kezett , a’ nagy vezéri hivatalt általveendö, mellyre őt a’ 
szultánnő’ befolyása emelte. 0 irtóztató rút vala, és senki 
sem csudálkozott azon mély undor’svisszaborzadáson,mely- 
lyet a’ herczegasszony , férjének láttára mutatott, kit ő 
Adonisnak képzelt vala; a’ nő tüstint eltávozott a’palotá- 
bul, mellyben egymással találkoztak,’s a’jó Selira meg
egyezett az elválásban. Az uj vezér mind a’ mellett is 
állandóul megmaradt ura’ kegyelmében ’s magárul az 
utódoknál jó emlékezetet hagyott. Egy szép herczeg
asszony’ birtokárul le kellett ugyan mondania, de egy
szersmind azon irtóztató kisértésektől is ment maradt,mely- 
Jyek ezen összeköttetés’ folytában ót utói érheték. —

A’ kegyetlen törvény minden magzatot, mellye- 
ket egy jobbágy a’ császárnak valamelly leányával há
zasságban nemzett, mindjárt születésük után halálraítélt. 
E’ boldogtalan csemeték — tartoztak akár férfi akár nő
nemhez — csak azért léptek életbe, hogy a’ bábák’ ke
zéből tüstint a’ kivégeztetésükkel megbízott heréitekéibe 
adassanak. Ezen vad ’s embertelen elővigyázat által akart 
a’ törvény megelőzni minden nagyravágyási merényi, mi
ket illy, magzatokkal megáldott házasságok az Osman- 
családban szülheténck. Mahmud szultánt illeti e’ gya
lázatostörvény’ eltörlesztetésének dicsősége.— Első veje, 
Halil basa, nejével egy íigyermeket nemzett, melly hat 
hónapig élt ’s aztán természeti halállal mult-ki. Halil , 
ki georgiai rabszolga volt, a;na’ rendkívüli kegyelmet, 
miszerint a’szultántól legidősb leányának férjéül válasz
tató k , csak azon vonzódásnak köszöni, mellyet az öreg 
seraskier, t. i. Chosrew basa, kinek ő kegyencze volt, 
iránta viseltetett, miután ez maga is a’ szultán’ kegyelmét 
olly nagy mértékben bírta. 1837u'ik évben S a i d  basa 
nőül nyeré a’ szultán’ második leányát; miért méltaték e’ 
basa hasonló kitüntetésre, ennek okát nem tudhaííuk-meg. 
— Mahmud szultánnak még él egy nőtestvére is, ki közel 
hatvan esztendős; ó érté az etiquet e’mcgtágult’skevésbbé 
szigorú szabályáit hasznára fordítani ’s a’ reformok’ ótal- 
ma alatt magának több szabadságot szerezni, mint menn> it 
korábban élvezett. O a’ bosporuson egy fölség’es palotá
ban lakik, igen kedveli a’ mozgást, többnyire asszonyi 
dolgait személyesen végezi, ő maga vásárolgat-be, ugyan
azért háremével igen gyakran találkozhatni a’ konstanti
nápolyi utczákon. Rágalmazó nyelvek azt hirhk róla, hogy 
igen jól érti az aggleányság’ unalmait elűzni; a’nép n ;-  
vet, ’s megbocsát neki illy szórakozásokat; mivel ó eg; éb- 
iráut szelíd és jó asszony.

E redeti ötleteli.
1.) AZ IGAZSÁG IDÓXKBK-í.

Az i g a z s á g  hűtlen barát. Megvárja, hogy nemes 
lélekkel, raikép erény’ bajnokához illik, mellette álljunk,

küzdjünk’s harczoljunk; de midőn miatta veszély fenye
get , elhagy , ’s nem bánja, ha fejünk betörik is. Az igaz
ság ha rongyos-öltenyü, hatással ’s tekintettel nem bir, ’s 
az élet’ rózsabokros ösvényén minden tövis belekapasz
kodik. Az uj divat’ hölgyeiként öltözve pedig, kivált ün
nepi pompájában ’s téli köntösében , a’ sok ruhához cse
kély lényégé csak képzelet’ csalóka tárgya lesz. Ugyan
azért az igazsággal úgy vannak szigorú munkás biráink, 
mint én a’ szük-markú szakácsnő’ töltött káposztájával : 
— az óhajtott falatkáért, bárha fanyalgva is , egész ká
poszta-bundákat’s ponyvákat kell inegennera. A’ pongyola 
igazság mindenütt botrányt szü l, a’ mezítelen pedig 
épen nem is szenvedhető ; ezt lánczra szokták vetni mint 
bolondot, vagy megkövezni mint gozoszíevőt. Könnyüded 
báli piperében, ha módosán íetszetősködik, még a’ fen— 
héjazó önkény is inkább elfogadja; «le akkor is úgy, ha 
nemcsak karjánál, hanem orránál fogva is hagyja ma- 
g'át vezettetni. Jaj annak, ki ügyével elbízza magát , 
csupán azért, mert igazsága napkint világos. Az igaz
ság’ ’s tizenhét éves lányka’ sorsát egy hajó és szellő 
lengeti. Csinos öltöny, rózsa-arcz Iélekrehaíó villám
szemek, hajlékony deli termet, lepke-könnyűség a’ ta
gokban, nyájas parancsoló tekintet, kellemesen nyíló ajak, 
édesen csengő hang, kristály-patakkint ömlengő beszéd, 
józan értelem , szerénység, alázatosság, szűzi szemér
messég, jó ajánlás, család szövedék (nexus) ’s tb. ’s ha 
ezek hiányzanak, egy láda kincs, és terjedelmes birtok 
kell melléje, úgy majd kelendő lesz. Különben sokáig kell 
szegénykének árván sóhajtozni. Az igazság tűz, nála 
nélkül földünk csak hideg szénkó-tömeg volna. De a’ ki 
bánik vele, vigyázó legyen, fogó nélkül kezét égeti 
meg, mikép ez rajtunk többször megesik. Az igazság 
égi-eredetü, de azt, ki őt onnét aláhozá, a’ hálátlan föld 
megfeszítette, ’s ma sem tarthatna jobb sorsra számot. 
Az igazság hű munkásokat szeret, de mint fukar dús, 
érdem szerint ritkán jutalmaz. Az igazság bőbeszédű 
szónok’ szájában úgy já r, mint kis gyermek apja’ saru
jában: tipeg tapog, ’s mig czélhoz jut, százszor orra bukik. 
De feszes nyalka csizma sem jó neki, mert tyúkszemet 
tör ’s minden lépése kényszeritett arezrángással jelenti 
a’ bibét. Az igazság ha türelmet kíván nyerni, csörgő
sipkát tegyen-fel, hogy a’ világot önbolondságin mind
addig kaczagtalhassa , mig eszére tér az ’s magát meg
szégyenít. Vagy póposhátu görbe Aesop legyen , ’s a’ 
halandó nemet, mint kényes gyermeket, mesével csalo
gassa jóra. Vagy Fáynk’ öl-ebekint farkat csóválva 
morogjon ’s a’ csevegésire nem figyelők’ fülét játsz
va csipkedje meg ! Vagy hatalma’ fénylő körében, 
hol nem függ senkitől, mint az állatok’ királya, bús 
tekintetével öljön ’s elevenítsen egyszerre ; de ott, 
hol oroszlán-erőt használni nem dicsőség, legyen ne
mes türelmével. Ha fekélyes vagy rákgyuladasos se
bet gyóg>ifni indul is , metsző -  szerszámit, égető ’s 
etető szereit hagyja hon» ; itt csak a’ szék’ lahat kell 
kötözni, jutalma ’s munkájának haszna úgy is egyreme- 
gyen. Illy igazság kell időnkben földtekénk’ némelly zu
golyában , másnemű nem igen tanyázhatok. Mert bár ez 
minden ajkon forog, de sok szívben csak első beiűje 
nélkül. Az igazság sokszor álhalotlkint temettelik-el, sír
jában aztán rövid kínos életre ’s magát marczongló iszo
nyatos halálra ébred föl. O ! vajha az igazságnak, melly 
ítéletével dörög, villámlik, csattog, harsog, keze és 
zsebe ne volna! I

Kdes Albert.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Tratfner-Károlyi úri uteza ß Ü .
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g y á b a n .
Olvasván , mik gróf Széchenyi István’ eléggé 

nem magasztalható tollából, hazafi lelkének ezen hű tol
mácsából , folytak, ’s látván mind az t, miben tettleg a’ 
nemzet’ javára fellépett; kétkedni ’czélja’ szentségéről: 
a’ 30 vagy 50 holdnyi birtok’ fel nem oszthatása, hanem 
annak becsü-ár lefizetés mellett az idősb vagy valainelly 
testvér’ kéziben hagyalása’ terve iránt, véteknek tartanám ; 
de mivel senki sem dicsekhetik a’ politikai nézetekben 
csalhatlansággal, a’ nemes Gróf megbocsát, midőn két
kedem: hogy az általa ajánlott mód a’ nemzetiség’ meg
őrzésére ’s jobblét’ eszközlésére vezető útnak vétet
hessék. —

Mellőzöm, e’ tekintetben fejtegetni az t, hogy e’ 
terv törvényeink’ leikével egyenesen ellenkezik, misze
rint egy megholtnak jószágát annyi részre, a’ hány gyer
meke van, kell osztani; mert hisz a’ törvényhozó test 
a’ régibb törvényekről a’ nemzetiség’kifejlődése ’s érett
sége’ mértekéhez ’s egyéb szükséges körülményekhez 
képest, az alaptörvények által szabott határok közt min
dig rendelkezhetik; mellőzöm azt is , hogy e’ terv a’ 
természet’ törvényét, mellyen hazánk’ említett törvénye 
is alapul ’s melly előtt minden gyermek egyenlő joggal 
b ir, megnémítja , mert a’ társas-életbe lépés a’ termé
szet’ törvényeit sok részben korlátozhatja ’s módosíthatja, 
ámbár e’ tekintetben csakugyan nem tagadhatni, hogy 
hol a’ társasági szabályok amazzal szembeszökőleg ellen
keznek , elébbutóbb a’ természet a’ maga jogait csönde
sebb vagy megrázóbb utón mindig visszavíni törekszik. 
Hanem e’ tervvel ellenkezőleg azt állítom, hogy a’ bir
toknak minél kevesebb kezek közé összetömegitése, ’s 
annak akár természetszabta utón születés-általi el nem 
ágoztatása, akár szorgalom’ utján gátolt megszerzése 
sokkal nagyobb kárára volt kezdettől fogva a’ nemze
tiségnek ’s haza’ boldogságának, mint annak akármelly 
kicsiny tagokra ’s parányi részekre diribolása’s felosztása. 
— A’ nemzetiség’ lelke nem kiváltságos tulajdona a' nagy 
birtokosnak ; ’s bár maga ezen lélek a’ legnagyobb kincs, 
mindazáltal csak ugyan ollyan áldása a’ teremtőnek, melly- 
ben a’ szegény a’ gazdaggal egészen úgy pontosul, mint 
a’ test* organismusában; de ezen nemzetiség’ leikéről csak 
ugyan meg kell vallanunk, hogy az, a’ földhez van mint 
alaphoz ragadva, ’s ha attól elszakasztatik, nemcsak nem 
növekedik benne földbirtokon kívüli gazdagság által a’ 
nemzetiség’ lelke , sőt a’ gazdagság’ növekedlével nő a’ 
hanyagság , ’s a’ nemzetiség’ lelke eosmopolilismussá vál
tozván , általlép azon épen nem hazafi elvre: „ubi bene, 
ibi patria.“

A’ föld tehát ’s földbirtok az , mihez van ragadva 
a’ nemzetiség’ lelke; ’s a’ milly igaz, hogy e’ nélkül a’ 
legdúsabb gazdagból egy két generatio, idegen nemzet
nél lakás által egészen kioltja a’ nemzetiség’ lelkét: olly 
igaz az is, hogy a' földbeli birtok , hazaíiusilás ’s ugyan
annyi generatio által, legérzékenyebb ’s buzgóbb polgá
rokat álliíott-elő. Midőn a’ társasági alkotmány’ megállí
tott elvei szerint minél több a’ valódi nemzetiséggel biró 
kéz, annál erósb azon alkotmány; önkint foly : hogy a’ 
földbirtokosok’ számának nem fogyasztásában ’s a’ föld
birtoknak nem minél kcvesb kéz közti egybetömegitésé- 
ben, hanem annak clágoztatásában ’s többfelé oszthatásá- 
ban ’s terjedésében áll ’s alapul a’ nemzetiség’ lelke. Oda

keH tehát inkább a’ törvényhozó testnek dolgozni, hogy 
a’ jószágok’ egy betömegitésének ’s tespedő állásra jutásá
nak gát vettessek, mintsem hogy a’ szorgalmat élénkeb— 
bitó ’s a’ termesztő erőt nevelő osztályzás’ akadályozta
tása által a’ nemzetiség’ lelke megfojtassék. Mert hogy 
az egybehalmozott urodalmak természetileg azon mennyi
séget nem adják a’ bérért szolgáló, igen sokszor hüség- 
telen , kezek’ gazdálkodása után , mit azokbul többfelé 
ágazás által több tulajdonos ön javára kettőztc'.ett iparral 
kiteremthetne , ezt a’ tapasztalás ellenmondhatlanul tanú
sítja; valamint erkölcsi tekintetben azt is, hogy a’ nem
zetiség’ lelke előmozdítására az elágazás’ utján előállott 
több munkás kéz többet tehet, mint a’ bőségbe fuladt, 
vagy hiúság’ fénye által félrevezetett ollyan egykét gaz
dag, kik számithatlan’s munkanélküli jövedelmeiket vagy 
külpompa-utánzásra, vagy a’ szegény nemesség’ erköl
csi aljasitására fordítják.

Igaz : hálás örömmel kell meg vallanunk, hogy néha 
az egybepontosult nagy gazdasági erő, mint a’ nagylelkű 
Grófnál, hasonló mennyiségben termi a’nemzetiség’gyü
mölcseit; de vájjon nem épen olly igaz é, hogy szám
talan példa van, mi szerint az elágazás által kevés hold- 
nyira olvadt nemes házakból szerzemény és szorgalom’ 
utján a’ haza’ és nemzetiség’ javára leg erősebb kezek 
állottak elő. Mert a’ legpompásb palotáknak is kis talp
kövük van, de ha nincs hova tenni az alap v. talpkövet, 
sem kunyhó, sem palota nem emelkedhetik. Archimed- 
nek csak egy pontra volt volna szüksége, hol megállhas
son, ’s nagy dolgot vala mivelendő; de ha álláspont nincs, 
az óriási eszmék buborékká változnak; másrészről fájlal
va kell megismernünk a’ nemeslelkü gróf’ állításának 
igazságát, miszerint az osztálybeli ágozás által elaprósult- 
birtok-szülíe szegénység sokra nézve erkölcsi aljasodást 
vonván maga után , gyalázatára van törvényünknek; de 
vájjon nem a’mellékes czélokra gazdagságjokkal vissza
élő nagyoknak vesztegetése és szeszes itala maszlagolta 
é meg azokat ? vájjon részeget szeszes ital nélkül kép
zelhetni é? vájjon nem méltán alkalmazhatjuk-é ide azon 
szent mondást: jaj a’ botránykozónak , de jajabb a’ bot- 
ránykoztatónak ? vájjon nem épen szintolly igaz é, hogy 
néinelly nagyok, egyik vagy másik átaljában, a’ nagybir
toké családok’ kirekesztő tulajdonának tartván a’ rnivcló- 
dés’ lelkét, ezen képzelt kiváltsági jogot mint szent 
ereklyét úgy őrzik , hogy abba ’s annak attributumiba 
kisebb családok ne juthassanak, úgy hogy ezen kivált
ságok’ őrzése és közrevivása szül ma legtöbb súrlódást 
’s összeütközést; ennélfogvást nem megkötni kell az t, 
mi ma szabadon áll, hanem megoldani, a’ mi kötv e tar— 
tátik.— Átaljában véve a’szükség szorgalmat, és ha sza
bad mezeje van, emelkedést, a’ bőség tespedest ’s puha
ságot, végre aljasodást’s pusztulást von tenneszetileg maga 
után; ez egyes személyekre és egesz nemzetekre nezve 
tapasztalásból merített igazság. ’S e’ szempontéul kell a’ 
törvényhozó-testnek kiindulni, annak élesztésére ’s en
nek eltávoztatására az ébresztő ’s óvó szereket fölkeresni; 
átaljában midőn erkölcsiség, kölcsönös szeretet józan alapja 
minden, állandóságot ígérő alkotmánynak, a’ családok’ tag
jait igazságtalan osztály által egymás iránt idegenekké sót
ellenségekké tenni nem tanácsos , mert végre ezen in
dulat az egész nemzetet megszállja. — Nem keJÍ 
Pálhoz v. Péterhez, az első vagy nem tudom mellyik 
szülötthez örökre lánczolni a’gazdagságot, hanem az ér
demnek ’s a’ szorgalomnak kell nyitni szabad mezőt, hadd
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osztozzanak a’ természet’ szava’ és joga’ nyomán egyfor
mán a’ testvérek ; a’ munka és ipar remleli-el osztály után 
sorsukat. Felülről kell tehát megszakasztani a’ g'átot, melly 
a’ nemzeti szorgalmat a’ szerezhetés’ megtagadása, ’s az 
abból folyó perek’ örvénye által bilincsezve tartja; és ha 
valamit, tehát nem a’ minimumot, hanem a’ maximumot 
kell határok közé szorítani, hogy a’ tengerbe ömlő fo
lyók’ példájára vizök keserűvé ’s ihatlannáne váljék; a’ 
felső gát’ feloldása ’s kivált az alkotmány’ terheinek ’s költ
ségeinek birtok-aránylagos osztása ’s viselése után, ma
radhat egy testvér’ kezében az apai jószág, mert a’ töb
binek a’ törvény’ értelme szerint közerővel hasonló sze
reztethetik; de mig a’ szerzésre vezető ut megnyittatnék, 
addig egyik testvér’ pártfogásával a’ többit földönfu óvá 
tenni: ez , a’ természet’ ’s a’ társas alkotmányt alapító tör
vények’ igazságával, az erkölcsíség’ és szeretet’ leikével, 
véleményem szerint, ellenkezik. Vhiludelyhos.
JV*yilványos nevelés á lla p o tja  Orosz

országban.
(Folytatás)

Oroszországnak sok jeles bányája lévén, az orosz 
kormány a’ tudományosan kimivelt bányászok’ hiányát ré
gen érzé ; ’s már lsó Péter alapított bányász-iskolákat, 
inellyek akkor kevés hasznot hajtván , csak hamar ele
nyésztek. Csak 1771ben figyelmeztető a’ hires ßaskir 
NasinowIzmail a’ kormányt azon nagy haszonra, melly 
a’ jól-rendezett bányásziskolákból az országra háramol- 
hatnék. Ezen javaslat’ következtében alapíttatott 1773ban 
illy intézet Pétervárott. Most háromrendü bányász-iskolák 
léteznek az orosz birodalomban, u. m: a l s ó k ,  k ö z é p 
s ő k  és f e l s ők .  Alsókban a’ bányászok’ ’s bányatiszt
viselők’ figyermekei nyernek elemi oktatást; ezenkívül 
rajzolni tanulnak. Középsőkben azok taníttatnak, kik tett
leges bányászatra szánják magokat. Felsőbbekben tanit- 
tatik a’ bányászathoz tartozó minden tudomány, egész ki
terjedésükben, mint p. o. nálunk Magyarországban a’ sel- 
meczi bányász-akadémiában. Ezen iskolák’ tanitványinak 
összes száma meghaladja az 5600-at.—

F e l s ő b b  g a z d a s á g i  i s k o l a  — valamint ná
lunk korábban Szarvason ’s most Keszthelyen ’s M. 
Óvárott — 1836. G o r i g o r e c z k  nevű korona-jószágon 
alapíttatott , hol példánygazdaság ’s példányjuhászat 
is találtatik. Ezen kívül még más iskolák-is léteznek a’ 
birodalomban, mellyekben a’ mezeigazdák gyakoroltat
nak ’s művelteinek; sőt ollyanokis, mellyekben a’ mezei 
gazdaság’ egyes ágai teszik az oktatás’ főtárgyát, u.m: 
méhészet, kertészség, bortermesztés. — Az utóbbittár- 
gyazó iskolák főkép Bessarábiában , Taurisban és Kau- 
kaziában léteznek. —

K e r e s k e d é s i ,  h a j ó z á s i ,  e r d é s z e t i  ’s'  
m é r n ö k i  iskolákhoz járulnak még a’ technológiai (mű
ipari) oskolák, mellyekben gyár-igazgatók képeztctnek’s 
idomittatnak. —

Ka t ó n  a-i s k o l á k b a n ,  mellyek részint azon i f- 
j a k n a k ,  kik akár szárazföldi, akár tengeri hadsereg
nél vágynak főbb tisztségre , részint a’ katonák’ gyer
mekeinek nevelésére szánvák — hogy ezekből ügyes al
tisztek kerüljenek; a’ nevelés ’s oktatás ugyanazon vezér
elvek szerint történik , mellyek a’ birodalombeli egyéb 
iskola-intézetekben divatoznak, — azon különbséggel , 
hogy ezen intézetek egyedül a’ katonaságot illetik ’s a’ 
hadiijinistcrium ügyel reájok fel. — Igaz ugyan, hogy 
illy katonai statusban, miilyen Oroszország, ezen inté
zetekre különös gond fordittatik ; Mihály nherczeg, a’ csá
szár’ testvéröccse, igazgató főnöke a’ szárazföldi katona
ság’ kadét-iskoláinak. — Tengerészeti iskolák, mellyek

ben tengeri tisztek, hajókormányzók ’s vezérek képez
tctnek, a’ tengerészeti ministerium’ különös felügyelése 
alatt állnak. — A’ kadét-iskolák Münich grófnak, hi
res fővezérnek, köszönik eredetöket, ki illy iskolát 200 
nemes családtól származó kadét’ számára 1731ben ala
pított. Most különféle kadét-házakban ’s katonai intéze
tekben 8733 ifjú létezik. Kadétok csak ns szülék’ gyer
mekei lehetnek , csupán a’ pattantyús és genie-iskolákba 
vétetnek-föl minden szabadosztálybeli atyák’ fijai. — A’ 
tengerész-iskolák’ növendékei’ száma 1837ben 2227 volt. 
— A’ katonasági iskolás gyermekek, kik minden korban 
elfogadtatnak, batalionokra ’s brigádokra osztatnak-el ’s 
gyönge iljuságjok óta katonai szolgálatban gyakoroltatván, 
a’ seregnek könnyű ’s igen hasznos pótlékul szolgálnak, 
összes számuk 1837ben 169,02Ire terjedett.

P a p i  o s k o l á k .  Mindnyájan, kik az orthodox 
görög u. e. egyházbani papságra szánják magokat, első 
ifjuságjoktul fogva, a’ papság’ igazgatása ’s felügyelése 
alatt létező iskolákban nyernek oktatást ’s azután se- 
minariumokba lépnek, hol hat évig bittudományt, rheto
rical, philosophiát, egyházi történetet, oroszbirodalom’ ’a 
közönséges világ’ históriáját, görög, latin, zsidó, német 
’s franczia nyelveket tanulnak. Ezen seminariumokból a’ 
tanulók vagy lelkészekül lépnek a’ kisebb falukba, vagy 
oktatókul alsóbb iskolákba, sót néhanéha tisztviselőkul 
az országos hivatal’ más osztályiba-is. Kik pedig na
gyobb ’s raagasb egyházi tisztségre vágynak, azok a’ 
fensőbb tudományokat egész kiterjedésökben a’ papi aka
démiákban tanulják. Illy papi akadémia Oroszországban 
három létezik: Moszkovában, Pétervárott és Kicwban. Aa 
akadémikusok kötelesek hallgatni a’theologia’, philosopbia’ 
orosz Jiteratura’, a’ szenthajdan’ ’s Oroszország’ története’, 
’s a’latin, görög és zsidó nyelvnek teljes cursusát. Sza
bad akaratjokban áll újabb nyelveket ’s mathematikai ’s 
históriai tudományokat is tanulni. Az illy papi akadémi
kusok, valamint a’ papi oskolák’ minden növendéke foly- 
vásti szigorú felügyelés alatt különös, nekik szánt, épü
letekben élnek, ’s kék posztóbul készült különösszabásu 
felsőruhát, szürke nadrágot«’s gömbölyű-kerek kalapot, 
felsőbb rendelés szerint, kötelesek viselni. Minden papi 
intézet a’ szent zsinat’ különös felügyelésének van alá
rendelve.

Az o r o s z  e g y e t e m e k  csak felsóbbrenJű is
kolák, mellyekben különös hivatalokra készülnek az if
jak ’s egészen máskép szerkesztvék, mint a’ német egye
temek , kivevén az ausztriaiakat, ’s némi tekintetben a’ 
b e r l i n i t .  A’ nagy birodalomban hat illy egyetem talál
tatik, u.m: Moszkovában, Cbarkowban, Kazanban , Pé
ter várolt, Kiewben ’s Dorpalban. A’ dorpati-cg> etem 
Gusztáv Adolf’ uralkodása alatt 1602ben alapíttatott; ké
sőbb Pernauba átvitetvén a’ 17 század’vége felé egészen 
eltörültetett. lsó Pál megújítani készült azt, mi mindazáltal 
csak 1802ben örököse alatt történt. Dorpalban a’ német
egyetemi élet túlnyomónak látszik: majd minden intézete 
n é m e t  mintára alakult. Valamennyi egyetem közül csak 
a’ dorpatinak van t h e o l o g  i á i  kara, és protestáns ok
tatóknak szánt seminariuma; a’ dorpati professorok’ tudo
mányossága elbiresült ’s az itten élő ’s munkáló csillagász, 
S t r u v e ,  európai nevet nyert. Az egyetem’ tudományos 
folyóirata „ d o r p a t i  é  v i r a t o k“ „iDorpater 3aí)rbűd)er“ 
czim alatt a’ legjobb német tudományos folyóiratokkal 
vetélkedik. — Eddig ugyan a’ balti erős kötelék, t. i. a’ 
n y e l v  k ö t e l é k e ,  Németországhoz csatolta; hanem 
legújabb ukazok a’ kormánynak ama’ szándékát gyanit- 
tatják, hogy ezen kötelék feloldassék ’s lassanként az 
o r o s z  n y e l v  az említett tartományokba h o z a s s é k .  
így a’ dorpati kerülőt’ g% mnasiumiban nagyobb szorga-
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lommal kell az orosz nyelvet tanítani ’s tanulni. Ki az 
u r a l k o d ó  nyelvet nem ismeri, semmiféle tudományos 
kitüntetésre nem tarthat számot; ’s 4 év múlva a’ tudo
mányos pályára sem fog adatni illyennek engedetem. 
Sőt a’ kisebb iskolákban sem taníthat mint rendes oktató, 
ha orosz nyelven tanítani nem képes. — A’ wilnai egye
tem ama’ gyászos 183°/, ki lengyel zendület’ következté
ben 1832ben eltöröltetett ’s helyette két évvel később a’ 
sz.wladimiri alapittatott. A’dorpati és kiewinak külön rend
szabályai vannak: a’ többi orosz egyetemnek 1835. kü
lön rendezmény (reglement) adatott. — Minden orosz 
egyetem a’ császár’ különös ótalma alatt áll ’s császári 
egyetemeknek neveztetnek. Mindegyiknek van tulajdon 
C u r a t o r  a; Rector a’ professorok közül választatik.— 
A’ moszkovai, charkowi és kazani egyetemnek van orvosi 
kara is: a’ kiewi és pétervárinak egyedül philosophiai 
és juridical. A’philosophiai, két osztálybul áll, u. m: böl 
cs  e l k e d é s i  és n y e l v é s z e t i b ő l  (pliilologiai). A’ 
kazani egyetem különös figyelmet fordít a’ keleti nyelv
r e , t. i. ázsiai nemzetségek közepett lévén alapítva, eze
ket az európai műveltséggel megismértetni főtiszte. — 
A’ jogtudományi előadások’ tárgyai: az orosz jogok’ ’s 
törvények’ általányos áltnézete; római jog ’s annak hi
stóriája ; közönséges, különös és helybeli polgári törvé
nyek ; az erkölcsiséget ’s nyilványos rendet illető szabá
lyok ; linanziai ’s fenyitő törvények, ’s a’ nemzeti jog’ 
elemei. Tanulási cursus a’ philosophiai ’s juridicai kar
ban négy négy, az orvosiban öt év. — Maidén évben két
szer vétetnek próbavizsgálat alá a’ tanulók. — Minden 
facultás’ professorai magok közül választják a’ dé ká n t ,  
kinek elnöksége alatt facultási gyűlések tartatnak, mcly- 
lyek külön leczkéknek, vizsgálatoknak’s a’professorok’ 
módszerének elrendelésivel foglalatoskodnak. A’ főigaz
gató» a’ rector’ elnöksége alatt politikai ’s gazdasági 
ügyekről gondoskodik; ügyel a’ rend és béke’ fentartá- 
sára , az egyetemhez tartozók’ pereit’s visszaéléseiket 
kiegyenlíti; ’s hol a’ szép szó nem elég, büntet Az egye
tem’ legfőbb törvényszékét képezi a’ curator, az inspector 
’s egy segéd (adjunctus).

A’ professorok’ ’s egyetemi tisztviselők’ összes száma 
gyakran korán sincs a’ tanulók’ összes számával arány
ban. így 1836. Kazánban 95 professor, és csak 190 ta
nuló volt. — Az egyetemnek van azon kívül tulajdon cen- 
surája is , és az iratok és journalok, raellyeket idegen 
országból kap vaJaraeJly egyetem, nincsenek alávetve az 
idegen országból került könyvek’ censurai biztosságá
nak. — Azok, kik tanulmányaikat valawelJy egyetemben 
jelesen befejezték, ha katonai pályát választanak, három 
vagy hat hónap alatt t i s z t s é g r e  tarthatnak számot. — 
R e n d e s  professorok az egyetemeknéJ4500—5500 rubel, 
a’ r e n d k í v ü l i e k  3100—4000 rubel fizetést húznak; 
azon kívül nyugpénzre nézve is nagy kedvezessel élnek 
a’ professorok.

1828 óta Pétervárott és Dorpatbau t a n i t o i n t e z e -  
t e k léteznek, mellyekben jövendő egyetemi professorok 
gyakoroltatnak, hogy ne legyen szükség idegen ország
ból híni tudósokat ezen hivatalokra. Mndeu egye
tem tehát, legfelsőbb rendelés’ következtében, a’ leg
ügyesebb tanítóknak szánt ifjait ide küldi, hogy itt még 
négy évig foglalatoskodjanak azon tudománynyal, mellyel 
életök’ pályájául választottak, — ’s ez után a’ német egy e- 
temeken bevégzik tanulmányikat, hova őket a’ kormány 
kőltségin küldözgeti. Hasonló intézetek léteznek a’gym- 
nasiumi oktatók’ számára is.

T o 1 m á c s o k’ i s k o 1 áj a. A’ külügyek’ ministeriu- 
ma alatt létezik egy intézet, mellyben a’ t o l m á c s o k  
képeztetnek, kik a’ keleti követségekhez szükségesek.

T íz  r e n d e s  tanítványa van, kiknek mindenike 10 0 0  
rubelt kap evenkint. Ezeken kívül van még sok más rend
kívüli tanítvány, kiknek száma határozva nincs Ki ezen 
intézetbe elfogadtatni kivan, az, szükséges, hogy szüle
tett orosz es nemes ember legyen, ’s valamelly eoye- 
temben vagy más főintézetben végezze tanulmányait Ok
tatás’ tárgyai: a r a b ,  t ö r ö k  ’s p e r s a  nyelv, história 
’s az azsiai népek’ literaturájának ’s régiségeinek alapos 
israérete, firmánok’ ’s más keleti iratok’ magyarázata 
török és persa szépírás. Folyamata (cursusa) n é g y  évig 
tart, mellynek lefolytával azok, kik tanulmányaikat ez 
intézetben szorgalmasan ’s jelesen végzették , Konstan- 
tinápolyba küldetnek, hogy itt a’ török nyelvben tökéle- 
tesüljeuek , — ’s azután diplomatái hivatalokba lépnek.

( l e g e  kütelhezik.)

E a d y  E s th e r  S ta n h o p e , a* p a l tn y r a i  
királyné.

( C o r n i l l e  H e n r i k  után)
A’ hírlapokban nemrég következő rövid jelentés 

foglalkozott: „Lady Esther Stanhope, 64 éves korában, 
huzamos betegség után, Dsuniban, Syriában, meghalt.“ 
— ’S az egykedvű olvasó e’ jelentésnél talán meg sem 
emlékezett, ki volt azon némber, ki életét a’ nagy si
vatag’ határszélein , a’ drusok’ ’s turkomanok’ közepett 
rekeszté, melly népek fölött a’ hitlenek’ ezen leánya 
egykor olly különös, sót, mondhatni, esudaerejű befo
lyást gyakorlott. — Lady Stanhope’ életének volt némi 
fényes történeti korszaka, miilyen talán soha többé nem 
forduland napkelet’ évkönyveiben elő.Képzeljünk magunk
nak negyvenezer arábot, kik rögtön Palmyra’ romjain 
összegyűlnek,— zabolátlan nomádnépfajokat, szenve
delmeikben tüzeseket, mint a’ lángoló nap, melly sugá- 
rival a’ syriai homokra perzselve süt; e’ szilaj vad tö
meg mozdulatlanul’s némán áll egy idegen asszony előtt; 
csudálkozás és álmélattól elkapatva ím mit cselekszik e’ vad 
sokaság! a’ Stuart-ok’ leányát egyhangúlag a’ puszták’ u- 
ralkodó asszonyának, Palmyra’ királynéjának kiáltja-ki. — 
Helyezzük magunkat képzelet’ szárnyain e’ regényes 
diadal’ színhelyére, ’s igy majd fogalmunk leend azon 
asszony’ lényéiül, ki képes volt a’ muselmanok’ fanatis- 
musát megnémítani ’s magának Mohammed’ földjén saját 
lelke’ erejével tündéri uralkodást alapítani.

„Lady Esther Stanhope — úgymond Lamartine az ő 
felséges munkájában— Piti’ unokahuga volr. Nagybáty
jának elhunyta után kiköltözött Angliábul ’s beuta'zta Eu
rópát. Fiatal, szép és gazdag hölgy lévén, mindenütt bó
dulva ’s azon élénk részvéttel fogadtaték, mellyre őt rangja, 
gazdagsága, képzett lelke és testi bájai érdemiték ; de ó 
ingadozhallan maradt szándékában, őt semmisem birhatá 
arra, hogy sorsát bármelly férfi-imádója’ sorsával egye
sítse , ’s miután Európa’ legjelesb fővárosiban néhány 
évet töltött, számos kísérettel hajóra szállt 's Konstanti- 
nápolyba ment. Mi bírta ót ezen kivándorlásra, azt máig 
sem lehete kinyomozni. Némellyek egy fiatal angol ge
neral’ halálának tulajdonítják az t, ki épen akkor a’ spa
nyolföldön elesett ’s kinek emlékezete örökös gyászszal 
boritá lady Stanhope’ szivét; mások ismét csak ka
landokhoz szitó különös vonzalmában keresik okát, ’s 
tekintetbe vevén az ifjú hölgynek vállalatokra kész bá
tor charakterét, ez utóbbi állítás valószínűbb. De történt 
bármi okbul, elég az, hogy ó elutazott, több évig 
Konstantinápolyban élt, ’s azután újólag egy angol ha
jóra ült, ’s készpénzének tetemes részével, számtalan 
nagybecsű ékszereivel, drágaságival s különféle aján
dékokkal együtt Syriába viteté magát. Hanem a’ Kara- 
mániába vivő utón, a’ makrisi tengeröbölben, nagy sze vesz
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rohaná meg a’ hajót; ez törést szenvedett, a’ hullámok 
lady Stanhope’ kincseit mind elnyelek, ’s ö maga is csak 
nagy bajjal szabadult-meg a’ haláltól.“ Azonban lady 
Esthert határozott szándékától mindennyi csapás sem moz- 
dithatá-el; ő visszatér Londonba, vagyonának maradvá
nyait összegyűjti, másodszor is hajóra ü l, Syria felé 
intézi útját, ’s Latakia mellett, a’ hajdani Laodiceánál, 
partra száll. 0 eleinte Brussában, az Olymp’hegytövénél, 
akara megtelepedni; de Brussa hatvanezer lakossal bir , 
egyszersmind a’ konstantinápolyi országutak mellett fek
vő élénk kereskedőváros, lady Stanhope pedig a’ si
vatag pusztának függetlensége ’s magánya után ohaj- 
tozott. Ö tehát Libanon’kietlen magányát választó, melly- 
nek elágzásai a’ homok-sikságok’ közepeit vesznek-el. 
A’ romokba dűlt Palmyra, Zenobiának ezen régi városa, 
hatalmasan izgatá képzelőerejét, ’s uj lakhelyének azon 
felejthetetlen térekkel kelle határosnak lenni, hol a’ múlt 
idő, egész varázsbájával ’s minden nagyszerű sajátsá
gával nyilatkozik. Itt van most Dsuni helységben a’ ne
mes száműzött hölgy , kinek élete mostaniul fogva a’ vak 
történet’ minden kalandival szembe szállandó. „Európa 
untató, egyhangú ’s alakú laktanya — úgymond lady Stan
hope— , ott csak népeket látunk, mellyek méltatlanoka’ 
szabadságra, ’s a’ jövendő ott csak végnélkül tartózen- 
dületeket tükröztet elömbe.“ — Imígy megtelepszik a’ hős 
asszony Thébe’ falai közt, gyors előlépéseket tesz az 
aráb nyelvben, ’s nagy gonddal nyomozza a’ syriai né
pek’ charakterét. Egy napon láthatni az idegenhoni asz- 
szonyt, török diszöltözelben, egy, kincsekkel, sátorokkal, ’s 
a’ scheihek’ számára ajándékokkal megterhelt karavánnak 
közepette útját Jerusalem , Aleppo, Damaskus ’s a’ si
vatag puszta felé folytatni; körötte csak hamar összecsö- 
dülének a’ néptörzsök, ’s előtte meghajolnak minden 
népségek, mint egykor Spanyolországban Buy Diaz de 
Vibar előtt. 0  „Cid“ nevet visel, ’s egyetlen egy szózat 
sem szegül ellen diadalának. Lady Esther nem csupán bő
kezűsége á'<al nyerte meg az arábok’ csudálatát; több, 
mint egyszer, még bátorsága is nehéz próbákra téteték, 
de mind e’ mellett a’ veszélynek szilárd bátorsággal és 
erővel daczolt, mellynek emlékezetét a’ népfajok fentar- 
ták. Ezenfelül lady Stanhope jelesül tudott a’ muselmanni 
előítéleteknek hízelegni; ö sem keresztyének sem zsi
dókkal nem állott legparányibb összeköttetésben; ő egész 
uapokig mulatott egy dervis’ barlangjában ’s a’ koránt 
magyaráztalá magának; soha sem mutatkozott ő a’ nép 
előtt máskép, mint amaz ihlett , felséges és ko
moly tekintettel, melly a’ napkeletieknél miadig a’ pró
féta’ ismértető jegyéül szolgált. Lady Esthernél mind- 
azáltal e’ lény és kifejezés nem annyira okos kiszámolás’ 
hatása volt, mint inkább azon különös hajlandóságé, mely- 
lyel minden túlságos, és természeti rendtől elütő tárgy 
iránt viseltetett. —

Lady Stanhope’ szállása, melly eleinte csak remete
lakhely volt, hirtelen mintegy varázs-ütésre, napkeleti 
tündérpalotává változott által, mellyel pavillonok, narancs 
és myrthusbokrok diszítének ’s közöttük nagy magasan 
nyult-fel a’ czedrus’ lombozata, mikép az Libanon’ he
gyein nő és tenyészik. Azon utazó, kinek lady Stanhope 
a’ házába-jövetelt megengedte, e’ különös némber’ fe
jét egy fejér és vörös kaschmir-shawlból font turbánnal 
ékesítve le ié ; testén hosszú tunikát, nyílt repülő újakkal 
hordozott, bő török ezombruhát, melly gazdag redázet- 
ben omlott selyemmel hímzett sarga maróműin csizmáira; 
öve alatt pedig yatagant viseli. Lady Stanhope’ komoly 
és parancsoló tekintettel bírt, ’s arczának nemes és sze

líd vonalmain bizonyos fönség (erjedt-el, mellyet magas 
termete ’s méltóságteljes magatartása még kitünőleg emelt. 
— De tájdalom! ezen olly nagy költséggel ápolt varázs
fény hirtelen elhalványult. Lady Esther’ házi -  ügyei 
Angliában, távulléte miatt, nagy zavarba jöttek, minden 
evben kevesbültek a’ jövedelmek, ezen positiv segély- 
források, mellyek egy ideig különös uralkodásának olly bű
vös erőt és fényt kölcsönzének. Palmyra’ királynéja ismét 
egy közönséges halandó’ sorsára szállott-le ; ö, ki egykor 
teljeshatalmú fermanokat irt alá, mellyekben az uta
zóknak engedelem adaték, kedvök szerint Palmyra’ vidé
két bejárni; ő, kinek uraságát még a’ fényes porta is hall
gatva elismérte! Mindenhatósága a’ népeknél nem sokára 
enyészni kezdett. Megbagyaték ugyan „királyné“ czíme , 
de az ezentúl csupán emlékezet-jel volt, ’s újra zárdái 
mély csönd uralkodott Dsuni’ magányában. — Lady Stan
hope , az ó csak rövid ideig vi elt boronájától meg- 
fosztatva, a’ vak-eset’ játéka által épen s,zon pillanatban 
hal-ineg, mellyben napkelet ingadoz ; amilyben, Ildik 
Mahmud’ korhatag trónján Achmed’ örököse vég sóhaját 
leheli-ki; ó meghal magányosan ’s elfelejtve , a’ nélkül 
hogy neve e’ nagy eseménybe vegyüljön ; meghal az ál- 
gyuk’ dörgésinéi, mellyek Nisib’ síkjait boriták, — mintha 
e’ nő’ tiszteletére is, mikép nagy Sándor’ halálakor, véres 
halotti ünnep volna tartandó.

E rede ti ötletele.
2.) A’ BARÁTSÁG IDÖXKBKX

Barátom! e’ megszólítás muzsikai előhang a’ beszéd
ben , mellyen a’ sireni zene kezdődik. Barátság: főhúr 
a’ nemesb társalkodásban, mellyhez szeretnénk igen örö
mest minden hangszert illeszteni, de azt minél följebb 
vonjuk, annál hamarébb elszakad. Újévi ’s névnapi al
kalmakra , bálokra a’ palotákban, művészileg pendül- 
össze a’ barátság’ zajos bandája; de a’ lehelet, melly 
a’ fuvolyákba szívpezsdítö hangokat varázsol, fényes 
érez után sovárog, a’ hegedű-vonót gyantázni kell ’s a’ 
leghatalmasb brugó is , — ezen ajándékok’ öblös szek
rénye , — bár megható hangjával szinte belrészeinket 
reszeli, üres fa, benne lélek nem lakik. Lám! ha sor
sunk húshagyó keddre viraszt, ’s böjtre intő hamvazó
szerdánk érkezik : ürült raktár , pincze , erszény után 
bús szívünknek, puszta házban, néma minden. A’ ze
neszerszámok ekkor húr-íágulva kellemetlen, zavart han
got szoktak váltani. Ila nincs gyanta, nincs felvonó kulcs : 
a’ barátságból hangviszály lesz. A’ barátok: házi színé
szek , közöttük kitapsolt kegyenezünk az, ki szerepével 
a’ valót legügyesebben képes utánozni, ’s fülünkbe kel
lemesen dalol. A’ barátság, mint kötelék a’ szólóveszók- 
nél, haszon-szedés után szükségtelen. A’ barátság fércz- 
fonál a’ szerencséhöz ; ha készen van a’ szabó varrá
sával , a’ ferczet ki szokta vetni. Sok barát mint nadály 
tapad belénk; de hamar ismét lehullnak. így vérünket 
veszik ugyan ’s elgyengítnek, de hagymazos könnyen- 
hivésünkbŐl kiis gyógyitnak. A’ tisztség-vadászok’ ba
rátság’a nyulongó repkény, megöleli a’ törpe bokrokat is, 
hogy általok emelkedve óriási fákra kaphasson fel, ’s 
ha egyszer, a’ magasra eljutott, az alant-maradtakat, hogy 
ezek tőle milse merjenek követelni, terjedelmes nyomá
sával borítja-el. Tagadd meg barátodnak csak egyetlen 
szeszélyes kívánságát! látni fogod, hogy ő neked semmi 
sem többé, mint a’ mi valósággal volt, t. i. ember, még 
pedig önkény’kislelkü embere. Látni fogod, hogy a’ ba
rátság időnkben csak önszeretet’ kölcsön-czimzete. Sze
gény jámbor szívek! még hányszor csalódtok ti meg ?!

Édes Albert.
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További felvilágosítás. 

a ’ 91 in i in unt és Maximum tárgyában.
A’ Minimum’ kérdésében, a’ vélemények, mintlát- 

szik, három főrészre szakadtak. Az első rész a’ Mini
mumot határzottan jónak ’s hasznosnak , a’ második rész 
hatarzottan rosznak tartja; a’ harmadik rész módosít, az 
az: a' Minimum’ jáságáról megvan ugyan győződve, de 
annak elfogadhatóságát még is a’ Maximum’ együtti megál
lapításától függeszti-fel. Én kezdettül fogva az első rész
szel (arték , ’s már egyszer a’ Tá r s al k o d ó-ban a’ 
Minimum’ jótékonyságát politikai és státusgazdasági el
vekből kifejtém, mint practicus kérdést honi ’s külföldi 
példákkal világositám , ’s végre értelmemet a’ leghiresb 
státusgazdasági irók’ véleményével erősítém. Ez érteke
zésem ellen mindeddig két Minimum’ ellensége támadt, 
u. m: Fráter József, csécsei közbirtokos, a’ Hírnök’ ,Szá- 
Eadunk‘-jában, ’s Borsos Márton az ,ismertetőbben. Mind 
két ellenesem’ feleletét figyelmesen elolvasván , a’ Mi
nimum’ hasznáról még inkább meggyőződéin: mert lát
tam , hogy a’ tisztelt urak okaimat semmikép meg nem 
tud ik czáfolni, ’s a’ mi keveset ellenem felhozhattak, 
mind könnyen megczáfolható. Először is F. űr értekezé
sem’ egyes pontjainak czáfolgatásába nemcsak hogy bele 
nem ereszkedik , sőt azokat igazaknak vallja, ’s még is 
a’ Minimum ellen van ; az általam felhozott külföldi pél
dákra haragszik, azt állítván , hogy azok hazánkra nem 
alkalmaztathatok, pedig én honiakkal szolgáltam; végre 
sok kitérési után két állításával akarja minden okaim’ 
felforgatni. Azt mondja t. i : hogy a’ Minimum a’ föld- 
birtokosokat kevesebb számra szorítaná, p e d i g  c s a k  
f ö l d b i r t o k o s  l e h e t  i g a z  h a z a f i ;  másodszor 
nagy igazságtalanságnak gondolja azt, h o g y  é p e n  a’ 
ki s n e m e s e k  z á r a s s a n ak-k i m i n d e n  f ö l d 
b i r t o k b ó l .  Azonban ezen állításai közül egyik sem 
bizonyít valamit; az első nem: mert ezt F. űr maga sem 
hiszi; a’második nem: mert ezt senki sem állította, senki 
sem akarja, ’s igy F. űr szélmalom ellen harczol. Hogy 
felső állítását maga sem hiszi F. űr, onnan gondolom, mi
vel ha hinné , rósz magyar constitutionalistának kellene 
őt tartanom, én pedig, értekezésébül Ítélve, öt nagyon buz
gónak hirdetem, igy hát inkább azt hiszem, hogy csak 
velem tréfálni méltóztatott: mert jól tudja F. űr, hogy a’ 
magyar alkotmány’ alapitóji ’s fenntartóji nagyon is 
meggyőződtek arrul, hogy n e m f ö l d b i r t o k o s  is le
het igaz hazafi , mivel különben gondolni is képtelen
ség, miért zárták volna ki a’ nemteleneket ’s igy mint
egy 10 millió hazafit a’ földek’ örökös birhatásából. — 
’8 valóban , hogy nemföldbirtokosak is lehetnek igaz ha
zafiak , olly országokat tekintsünk meg, mellyekben ezek 
nem földönfutóknak, hanem igaz hazafiaknak tartatnak; 
nevezetesen emlékeztetem F. urat L a f i t t é ’ példájára, 
ki mint pusztán pénztözsér, milliókbul álló vagyonát honja’ 
szabadságáért majd egészen feláldozá, sőt tökéletesen 
tönkre jut, ha a’ classicus hazafit, néinelly nemeskeblű 
fraueziák aláirási-ivek’ segedelmével ismét fel nem se
gítik. A’ saragossai véres ostrom, szinte fényes tanűjele 
annak, hogy nem földbi; tokosak is fel szokták áldozni 
mind életüket, mind vagyonukat a’ hazáéi t, ’s a’ veszély 
elöl nem futnak el, mint Fráter űr gondolja, azért, mert 
ók csak kézművesek, kereskedők, ’s t.b, ’s földhöz nin
csenek lekötve. Hogy továbbá a’ kézműves és kereskedő 
hajladóbb volna hazáját elhagyni, mint a’ földmivelő: ez 
állítás ismét ellenkezik a’tapasztalással, mert ha csuk L i p s’
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tudósításait olvassa is F. űr, megláthatja, hogy az Éjszaka- 
merikába köllözöttek’ jóval nagyobb része földmivelőkbül 
a ll; s honunkban is számos kézműves és kereskedő 
települt ugyan meg, de ezek igen csekély részét teszik 
még azon bevándorlóit külföldi földmivelőknek, kik ha
zánk’ déli részeiben nemcsak egyes helységeket, hanem 
úgy szólván egész vidékeket képeznek. Hasonló észre
vételem van Orosz- Lengyelországokra, Ausztráliára,’stb. 
nézve. — Mi F. űr’ második ellenvetését illeti, arra azt fe
lelem : hogy a’ Minimum’ czélja csak az, hogy bizonyos 
mennyiségű birtok többé fel ne daraboltassék, de ez sem
mikép nem akadályozza, hogy a’ gyermekek örökség- 
jöket fölvevén , másutt egy pár hold földet vehessenek; 
hisz kis nemesi birtok, melly Minimum alá nem es- 
hetik, úgyis elég van; ’s ha, mint reméllhető, a’ jobbágy
telkek örökösen megválihatók lesznek, akkor a’ kis ne
mes is kedveszerint válogathat; és igy ki maga javát 
nem akarja , mesterségüzés helyett két hold földön nyo
morogni ezentúl is szabad tetszésében álland. Azon el
lenvetés , hogy a’ vett birtok nem olly biztos tulajdon , 
mint az ősi jószág, épen nem áll: mert Magyarország
ban a’ donafiók’ természete ’s az aviticitas miatt, valódi 
örök tulajdona senkinek sincs, úgy hogy, ha az örök be
vallási perek félszázados örömünnepet el nem érnének, 
még a’ zálogba vett jószágokat legbiztosabb tulajdonok
nak mondhatnék.

Másik ellenesem , Borsos Márton , már jobban neki 
készül a’ czáfolgatásnak, de szinte igen szerencsétlenül. 
Különösen három fő bélyege van értekezésének,u. m. elő
ször: a’ kérdésre ritkán felel egyenesen; másodszor: ál
lítását olly tapasztalásokkal ’s példákkal támogatja , mely- 
lyek csupán levegőből vannak véve; harmadszor: egész 
értekezése csupa sophismákkal teljes; többek közt a’ he
lyett, hogy a’ közép-birtokű nemeseket (mint miilyenek 
lennének a’ Minimum’ tulajdonosai) a’ mostani feldarabolt 
birtokű, elszegényült nemesekkel hasonlítaná össze: 
mindenütt a’ szegény, de erényes földműveseket, ’s a’ 
kicsiny de szorgalmasan művelt birtokokat, a’ lelketlen 
gazdagokkal, ’s roszkarban levő nagy uradalmakkal ha
sonlítja egybe, ’s az erényes gazdagokról, jól instruált 
uradalmakról, ’s a’ szegény erkölcstelen bi tokosokrul 
pedig mélyen hallgat, ’s igy ezen egyoldalú hasonlitga- 
ásból, czéljára legszebb következeseket húz. Ide hogy 
íllitásaim’ én se kapkodjam levegőből, vizsgáljuk-meg B. 
VI. feleletét pontonkint. Az első pont-alatti állításomat: 
. i. „hogy a’ f ö l d b i r t o k o k ’ h a t á r t a l a n  é l d  a— 
• a b o 11 a t á s a s z e g é n y s é g e t  s z ü  1.“ B. is meg
engedi , de azon kérdésével akar zavarba hozni: hi— 
izem-é, hogy illy eldiriboltatás egesz országban lehet
séges lenne ? Én bizony, Borsos ur, nem hiszem; de nem 
s szükséges, elég nekem az, ha megengedi, hogy ott, 
íol feldarabolás történik, szegénység áll-be, legyen az 
í z  országnak akármilly csekély reszeben ; hisz a Mi— 
úmumot is azért pártolom, hogy a’ rósz naprulnapra ne 
erjedjen.— Azon állításomat: „hogy a’ s z e g é n y  
ség ’s p a r á n y i  b i r t o k  mi nd  a’ s z o r g a l m a t ,  
n in d az i n t e 11 i g  e n ti á t k i z á r j a “ tagadja B., de 
■őszül bizonyít, t. i. azzal, hogy a’ szükséget teszi szor
galom’ kútfejének, ’s példaűl az elaprózott nemet tar o- 
nányokat hozza-fel, hol sokkal nagyobb szorgalom es 
ntelligentia van, mint nálunk ’s szerinte^ a tu omanyo 
cat is nem a’ gazdagok, hanem a’ szegenje muv® c • 
Én pedig már elöbbeni értekezésemben mcgrnu .» a ,
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hogy a’ tartós szorgalmat nem a’ szükség szüli, hanem 
azon inger, minél fogvást valaki valamit meg is akar gaz
dálkodni jövendő sorsának javilhatása’ tekintetéből; a’ 
honnan a’ puszta szükség csak addig késztet munkára, 
mig az nagyon éget, ennek enyhültével a’ szorgalom 
ismét csökken; ’s legyen valaki akármi nagy szükségek 
közt, a’ fentebb érintett inger nélkül bizonyosan nem a’ 
nagyobb munkásságon fogja fejét törni, hanem azon, 
mikép kevesbíthesse első életbeli szükségeit, mint 
az oláh málé-kenyérrel inkább megelégszik, csakhogy 
ne kelljen búzakenyér mellett többet dolgoznia; ’s vájjon 
nem közönséges panasz é az hazánkban, hogy bo esz
tendőkben mezei munkást, nyomtatót, ’s tb. nagy pénzért 
is alig kaphatni, ’s hogy illyenkor a’ paraszt inkább 
korcsmákban dőzsöl, minthogy munkára menjen ? — Mi 
a’ például felhozott német tartományokat illeti, arra azt 
felelem : hogy Angolországban bezzeg nincsenek fel
darabolva a’ jószágok, sőt az egész müveit világban itt 
legnagyobb tömegekben használtatnak, ’s még is itt leg- 
▼irágzóbb a’ földmivelés, itt találtatik legnagyobb szor
galom ’s intelligentia; a’ miből tehát látnivaló, hogy 
szorgalom , ipar, kereskedés, intelligentia épen nem a’ 
birtokok’ feldiribolásától függnek. — H o g y  a’ t u d o 
m á n y o k a t  n e m g a z d a g o k  m i v e l t é k ,  az igaz; 
ám de szegények sem , legkevesbbé pedig az öt hol
das füldmivelók, hanem ollyanok , kik az úgynevezett 
közép osztályhoz tartoznak. — 2dik pont alatti állításo
mat : h o g y  t. i. a’ s z e g é n y s é g  p o l i t i k a i  ró s z , 
m e l l y b ó l  e r k ö l c s i  e l a l j a s o d á s  is v á l h a t i k ,  
szinte megengedi Borsos úr, de még is meg akar czáfolni 
egy sophismával, azt állitván, hogy illy elaljasodásnak nem 
a’ birtok és financziai szegénység, hanem a’ lelki szegény
s é g — oka. ügy de kérdem B. urat, hát a’lelkiszegény
ségnek m leggazdagabb kútforrása ? Felelet: a’ birtok és 
financziai szegénység. Ezt ugyan tagadja B., azt akar
ván velünk elhitetni, miszerint az csak kivétel, hogy a’ 
birtokban ’s financziailag szegény, egyszersmind lelki 
műveltségben szegény legyen; de ez valóban képte
len állítás, mellyet egészen meg kell fordítani, azon igen 
természetes okbul, mivel a’ vagyonos, ha lelkiszegény, 
ezt csupán magának tulajdoníthatja, de nem ám a’ pén
zeden ’s bortoktalan, mert ez legjobb akarattal sem mű
velheti lelkét, tökéletesen szűkölködvén az erre vezető 
eszközökben. Képtelen állítását még képtelenebb pél
dával szeretné B. bebizonyítani; mert azt mondja, hogy 
honunkban az adózónép (misera contribuens plebs) jobb 
erkölcsű , erényesebb, mint a’ vagyonosabb birtokos, vá
rosi polgár, vagy tudományosan müveit. Ila ezen állítás 
igaz, úgy az is igaz , hogy a’ vagyonosság ’s tudo
mányos műveltség hamarébb árt az erkölcsöknek, mint 
használ, ’s ha ezek igazak, úgy rontsuk-el az iskolákat, 
bámuljuk azon szardíniái törvényt, melly még azt is meg
szabja: ki és mit tanulhat, ’s ezentúl a’ vasútról, hitelről 
’s más vagyonosságot eszközlő törvényekről szó se le
gyen. Hogy a’ szegény mind erkölcstelen, ezt sehol és 
soha nem állitám, csak azt mondtam, hogy a’szegénység
ből erkölcsi elaljasodás könnyen válhatik; 's ez igaz:
mert p a u p e r t a s m a g n a  m ............

A’ többi, általam feltett kérdésre már nem felel 
egyenesen B., hanem minden álgyutelepeivcl a’Minimum
nak fordul, azt ostromolja, ’s miután ennek praktikái 
léírehozhatását is kétségbe hozná, azt károsnak ’s ve
szélyesnek nyilványifja, 1) p o 1 i t i k a i , 2) s t á t u s 
g a z d a s á g i ,  3) p o l g á r b o l d o g s á g i ,  4} e r k ö l 
c s i  szempontbul. A' praktikái létrehozhatást azért kétlí 
B., mert nem képes megfogni, mikép türténhelnék-meg 
az osztály igazságosan, ’s itt magának igen sok esetet

tesz-föl, mellyek természetesen mind igazságtalanok len
nének; de bokros aggodalmai B.nak mindjárt megszu- 
nendnek, ha azt felelem, hogy az osztály úgy történ
nék , mint történni szokott jelenleg a’ házakkal, miket 
nem oszthatni e l , hogy t  i. vagy egyik testvér fizetné 
ki a’ többit kölcsönös egyességnél fogva, vagy nem 
egyesülhetési esetben a’ jószágot venné meg az, kiérte 
legtöbbet Ígér, legyen az bár idegen ; ekkor mindegyik 
testvér osztályrészét igazságosan megkapná, ’s azt, hogy 
valamellyik föld helyett pénzt kapna, vagyontuli meg
fosztásnak csak azért sem lehet keresztelni, mert a? 
aequivalenst megkapná, ha ugyan igaz a z , hogy min
den dolog csak annyit ér, mennyit adnak érte; valamin! 
azért sem lenne a’ pénzbeli örökség káros, mert a’ Mi
nimum’ behozatala, több oldalrul tekintve, szinte olly jó
tékonyan hatna a’ testvérekre, mint az egész statusra , 
mint ezt alább bővebben kifejtendjük. Egyébiránt, hogy 
e’ helyen B. elsőszülöttről, ’s adóssági esetben a’ Minimum’ 
feldaraboltatliatásárul beszél, azt mutatja,hogy a’Minimum’ 
kérdését még most sem érti, ámbár erről már l / 2 ívnyi 
értekezést irt össze. Azon nehézsége B.nak, hogy a’Mi
nimum’ behozatala a’ felmérést is szükségessé tenné, ’• 
igy felesleges új teherrel nyomná a’ testvéreket, épen 
mitsem bizonyít a’ Minimum ellen, mert ez esetben csak 
egyszer kellene a’ jószágot felméretni, holott Minimum’ 
nemlétében majd minden osztozkodáskor uj mérést kel
lene tétetni.

He lássuk m ár, igaz-é az, mit B. mond , hogy t  L 
a’ Minimum rósz lenne p o l i t i k a i  tekintetben. Ezt B. 
igy akarja megmutatni: Az ország’ külső ’s belső bátor
sága a’ nagyobb n é p e s s é g t ő l  ’s az i n t e - I l i g e n -  
t i á t ó l  függ; már pedig a’ népességet a’ birtok-felda
rabolás hatalmasan előmozdítja, és igy a’ Minimum csak 
roszat szülne. Felelet: a’ népesség magában az orszá
got sem nem biztosítja, sem azt hatalmassá nem teszi, 
mert különben nehéz volna megfogni, mikép uralkodik 
Nagy-Brittannia 25 millió lakosával 127 milliónyi nép
ségen; mikép hódíthatta volna meg a’ hajdani Roma aa 
óvilág’ nagy részét, ’s hogy állhatott ellen jelen időnk
ben Francziaország az ellene szövetkezett Európának, 
’s tb. — Erre B. azt mondja, hogy ó a’ népességet nem 
magában, hanem az intelligentiával egybekapcsolva 
érti, már pedig a’ nagyobb népességnél nagyobb szokott 
az értelmesség Lenni, ’s például magyar hazánkat hoz- 
za-fe l, hol az éjszaki megyékben lévén a’ legnagyobb 
népesség, a’ legnagyobb intelligentia is ott találtatik. 
Engedelmet kérek B. ú r, de ezen egész állítását leve
gőből kapkodta, mert ez 4 oldalrul világosítva nem áll 
Először nem igaz átaljában, hogy ott nagyobb intelli
gentia lenne, hol a’népesség nagyobb: mert az éjszak- 
amerikai státusokban, az egész civilisált világon leggyó- 
rebb a’ népesség, 112 lélek esvén 1 “ 2 midre (Cannu- 
bich 12ik kiad. 854 1.), ’s még is itt ’s Angliában van 
a’ legnagyobb intelligentia; ellenben Galicziában 3123, 
Szardíniában 3829, a’ pápai birtokban 3005 1. (Maldues 
Stat. 203 1.) jó egy ZZ mfdre, ’s vájjon minő n a g y  je 
leit látja itt B. az élelmességnek? Másodszor, nem igaz 
ezen állítás magyar hazánkra alkalmazva: mert nálunk 
nem az éjszaki megyékben, hanem Horvátországban, 
különösen Varasd megyében, van a’ legnagyobb népes
ség (Nagy. Not. Pol. Geog. l í .  k. 57. 1.), ’s a’ legué- 
pesebb éjszaki megyék , mint Trencsény, Sáros, Sze- 
pes csak némelly középi megyékkel, (Győr, Soprony, Vas 
’s a’ t.) vetélkedhetnek,’s némellyek, mint Liptó, Zólyom, 
Ung, Mármaros a’ népességben nagyon is hátraállnak. Nem 
igaz harmadszor: hogy Magyarországban is ott volDa 
legnagyobb intelligentia, hol a’ népesség legnagyobb :
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mert itt az intelligentiát nem a’ horvátoknál kell keresni, 
hanem a’ németeknél, kik pedig részint nyugaton , részint 
a’ déli pusztaságokon települtek-meg. ’S igy 4szer: az 
sem igaz, hogy hazánkban az éjszaki megyékben talál
tatnék a’ legnagyobb értelmesség, ha csak B. űr a’ vi
rágzó bácskai, bánsági német helységeket alábbvalóknak 
nem tartja a’ mármarosi ’s krajnai oroszoknál ’s a’ 
trencsényi hornyákoknál. ’S vájjon nem látja-e B., hogy 
éjszakon is leginkább a’ kevés-számú németeknél talál
hatni intelligentiát ? ’s vájjon még sem vette észre, hogy 
értelmesség nem a’ népességtől, hanem inkább valami 
mástól szokott függni ? — Az mondja 2szor Borsos, hogy: 
„a’ nagyobb birtokok státusgazdasági tekintetben is roszak; 
„mert a’ nagyobb birtokok aránylag sokkal olcsóbbak, 
„mint a’ kis birtokok, ’s igy az ország a’ kis birtokok- 
„ban sokkal nagyobb tőkével bir, mint a’ nagyokban.“ Ez 
csinos kis sophismácska. Hogy a’ kis birtokok drágábbak 
aránylag a’ nagyoknál, ezt mindenki tudja; de hogy azért 
volnának drágábbak, mert ezekben aránylag nagyobb tőke 
fekszik , már ez nem áll: mert minden józan-eszű látja 
azt, hogy a’ kis birtokok csak azért drágábbak, mivel 
ezekre több a’ vevő, nagyobb a’ concurrentia; bizo
nyosan sokkal több ember van 5000, mint 100,000 fr. 
vagyonnal, fiijába igyekszik tehát B. űr az általam fel
hozott élő példákat 's leghiresb státusgazdasági Írókat az
zal megczáfolni, hogy Pol l  1’könyvéből néhány sort idéz : 
mert ez csak azt mutatja, hogy Poh l  igen szük-isme- 
retú iró, ’s igen középszerű mezeigazda volt. Ennek 
együgyű ábrándozásinál sokkal inkább hiszem én az t , 
mit Francziaországról egyhangúlag Írtak, hogy L i. ott 
a’ jószágok’ feldaraboltatása igen káros következéseket 
szült, ’s ha ezt még sem hiszi B., olvassa el: Oestr. 
Beob. 1821. Xro 72; Malthus, Princ. d’Econ. polit. Pa
ris , 1820. T. ff. 285.1.; gróf Soden Xational-ökonoraie, 
VI T. 87—94 I.; Wiener Jahrbücher der Literatur XV 
B. 254—260 I.; ’stb. Jobban hiszem azt, mit Schwerz 
hivatalosan irt a’ porosz kormánynak, hogy t. i. West- 
fáliában a’ birtokok’ feldaraboltatása a’ mezei gazda
ságon nagy sebet ejtett. Végre jobban hiszem a z t, mit 
magam láttam és tapasztaltam, minek kövelkezésiben ma
gyar hazánkban is egyforma jóságű vidéken , egyenlő 
nyelvű lakosoknál, mindig ott találtam legrondább helysé
geket, hol legtöbb közbirtokos volt. ’S már most azt kér
dem még B. úrtól: hiszi-é, hogy honunkban a’juhtenyésztés 
legfontosabb iparág, melly egyedül képes rósz karban álló 
kereskedésünk’ mérlegét valamennyire fentartani ? fia 
ezt elhitte, ismét azt kérdem: hiszi-é, hogy a’ juhte
nyésztés eldiribolt 5—6 holdnyi földön lehetetlen? Ha ezt 
is , jpiet gazdaságiujság-szerkesztó megengedi, úgy azt 
is megengedheti, hogy jelen állásunkban nagyobb szeren
csétlenség' nem érhetne , mint ha honi telkeink valamikép 
nagyon feldaraboltatnának, mert ekkor sem termékeket 
nem adhatnánk el, sem iparunk ’s kereskedésünk nem 
lenne , hanem egészen Galiczia és Horvátország’ sorsára 
jutnánk; ’s biz ekkor a’nagy népesség csak terhűnkre esnék, 
minta’ most említett országokban. 3szor: jpolgárbjddogsági* 
szeinpontbul is károsnak vallja B. űr a’ Minimumot. Mei t igy 
okoskodik: „Boldogságra lelki megelégedés szükséges; ezt 
„pedig nem lehet elérni ott, hol egyiknek több jog ada- 
„tik, mint a’ másiknak, mert ez irigységet, agyarkodást 
„szül; ügy de a’ Minimum némellyeknek nagyobb jogot 
„ad , tehát q. e. d.“ Ismét sophisma! Hisz a’ Minimum 
senkinek sem ad nagyobb vagy kisebb jogot. Xir.cs itt sem 
első, sem utolsó szülött,, sem férfi-, sem leány-ág. Az 
egész törvénynek egyenes tárgy a nem s z e m é l y ,  ha
nem lelketlen f e k v ő  b i r t o k  ; e’ törvény csak azt akarja, 
hogy bizonyos mennyiségű birtok többé fel ne darabol-

tassek, hanem egyuttmaradjon, de az neki mind egy,akár 
Peter, akar I al bírja. Hol volna tehát itt okirigykedésre* 
hacsak B azt nem helyesli, hogy ki a’ Minimumot ma
gához vallhatta, mivel ennek több pénze volt mint a’ töb 
binek, tehát erre méltán agyarkodhatnak. Va°-y &7j for 
gatja fel tán a’ lelki boldogságot, hogy némelyiknek föld 
helyett pénzben kell kivenni részét? így bizony vasuta
kat, csatornákat sem lehetne csinálni, mert a’ kisajátítás 
soknak boldogságát elrombolná, miután föld helyett pénz
zel kellene megelégedni. De B. űr nagyon is fél a’ kész
pénztől; azt gondolja , hogy ki vagyonát pénzben kapta- 
meg, már mind elpusztul, mintha bizony nem volna ezer 
meg ezer mód ezt hasznosan gyümölesöztetni, ’s ha gyáros 
kereskedő ’stb. csakugyan nem akar lenni — tehát jószágot 
is venni. Hisz csak annyi példát lehetne felhozni arra 
hogy valaki jószágában tönkre jutott, mint arra, hogy 
valaki kész pénzben kivett osztályrészét elköltötte. A’ zsi
dóknak fekvő birtokot venni sem szabad, még is nem hooy 
elpusztultak volna, sőt legtöbb pénzük van. ’S hogy né- 
melly tőkepénzesek és zsidók nálunk igen hajiadók fekvő 
jószágot venni a’ miatt, hogy makacs adósok is vannak: 
az igaz, de ebből nem az következik, hogy a’ Minimum 
ellen harczoljunk, hanem az, hogy pénzbeli törvényeinken 
kell javítanunk. Végre, ha B. űr azt véli, hogy a’ Mi
nimumnak egyik igen jótékony oldala, t. i. hogy a’ mi
nimumisták’ gyermekei becsületes nevelést kaphatnának, 
el nem érethetik az által, hogy ezt csak 50 holdban ha
tározzuk-meg: én ezennel szívesen reá állok a’ 150 
holdra is. — 4szer : e r  kocs i  tekintetben is veszedel
mesnek tartja Borsos űr a’Minimumot,’s itt igen szépen 
okoskodik eképen : „ Az erkölcsre igen nagy befolyása van 
„a’ jutalmazásnak; nálunk a’ király jutalmaz, még pedig 
„sokszor puszta nemesitőlevelekkel (annalisokkal); ezek- 
„ben a’jószágbirhalási jog világosan megadatik ; de mivel 
„az armalisták, pénz’ szűke miatt, csak kis jószág'ot szerez- 
„hetnek: tehát a’Minimum az erkölcsre veszedelmes, mert 
„az armalistákat a’ Minimum, jószágszerezhetésben, kor
látozván , jutalmat sem nyernének, ’stb. Ezen okosko
dás tökéletes volna, ha ezt Borsos tovább is folytatná, illy 
móddal: Ebből tehát láthatni, hogy az annalistának teljes 
joga van jószágot venni, ’s ámbár most is mintegy 1 millió 
holdnyi kisebb részre aprózott nemesi birtokban válogat
hatna, de ez még is nem elég, korlátlan válogatást kell 
engedni, ’s ennélfogva törvény hozassék, hogy a’ nagy 
birtokok is apróztassanak-el, azután pedig Maximumot kell 
behozni, hogy senkiéit) holdnál többet ne bírhasson, mert 
az armalista szűk erszényével csak illy kis birtokot vehet, 
a’ nagy birtok neki csak korlátozás volna, ez pedig az ö 
armalis levele’ tartalmával össze nem fér, mert igy jutal
mában korlátoztatnék, mi ismét veszedelmesen hatna az 
erkölcsre; — továbbá armalisa’ erejénél fogva hivatalt is 
viselhet, ’s így a’ meglevő hivatalokat nem ; zabad cltör- 
leni, sót, ha lehet, szaporítani kell, hogy az arm ilistának 
is jusson; mert ha nem jutna, nem jutalmazhatnék, ez 
pedig veszedelmes volna az erkölcsre. — Ha B. űr okosko
dása’  fonalát igy továbbá is folytatja : ügy igazságát senki 
sem hozta volna kétségbe.

Végre azon állításomat, hogy ,az igen megosztozkodott 
nemesség, sok helyen elaljasult ’s szegényedett anynyira, 
hogy már törv.kötelességének sem képes megfelelni, azaz: 
ma g a  k ö t s é g é n  nem katonáskodhatik^ tagadja Borsos, 
’s azt mondja, hogy a’ tisztujitási kicsapongásoknak nem 
a’ kis hanem gazdag nemesek okai, kik azokat elcsá
bítják; továbbá törvényes kötelességének is jobban meg 
felel a’ kis nemes , mert ó személyesen katonáskodik 
akkor, midőn a’ vagyonosbak’nagyobb részé maga he
lyett mást küld; ’s végre a’ subsidiumban ’s közteher-



332

ben is aránylag több részt vesz a’ kis nemesség, mint a’ 
vagyonosabb. Ezen három rendű állítása Borsosnak, ismét 
egész értekezése fő bélyegeit hordja, t. i. vagy nem fe
lel a’ kérdésre , vagy ha felel, állítását levegőből meríti. 
Mi a’ kicsapongásokat illeti, itt a’ csábítás valóban nem 
mentség, mert vétek csáb nélkül nem is létezik, ’s ha ez 
mentség volna, úgy a’ tolvaj nem lenne vétkes, hanem 
csak az orgazda, ’s én igen szépen megköszönöm azon 
erényt, melly csupán akkor nem eladó, mikor azt senki 
sem kéri. Második állításával továbbá a’ kérdésre épen 
nem felel B. űr, mert itt nem arról volt kérdés, hogy ka
tonáskodik-e személyesen az elszegényült nemes, hanem 
arról, hogy katonáskodik-e m a g a  k ö 11 s é g i n , mert 
a’dolog’ veleje ebben fekszik; ezen szó: s a j á t  kö l t 
s é g é n  teszi a’ különbséget a’ paraszt és nemes közt. 
Egyébiránt, hogy a’ vagyonosb nemesek’ nagyobb része 
kihúzza magát a’ nemesi személyes felkelés alul, ez olly 
állítás , mellyet elébb be kelle bizonyítani; de ha igaz 
volna is ez, nem látom által, minő dicsőség háruljon ebből 
az el-izegényült nemességre , a’ vagyonosb nemesség’ 
rovására; mert honnan tudhatja azt Borsos, hogy ezek 
közül szinte számosán nem lehetnének ollyanok, kik ma
guk helyett szívesen mást küldenének, csak erszényük 
engedné ? Végre, hogy a’ kis nemesség a’ subsidiumban 
aránylag több terhet visel: ez sem a’ mostani megyei 
praxis szerint nem igaz, sem rendes conscriptio’ esetében 
nem állhat: mert jelenleg tudjuk, hogy az van aránylag 
leginkább terhelve, kinek legtöbb jobbágytelke van, azon 
természetes okbul, mert ezek’ száma tu latik, de az al- 
lodialis földek nincsenek összeírva. De rendes conscrip
tio esetében sem terheltetnék jobban a’ kis nemesség: 
mert a’ földekért mindenki egyformán fizetne, gazdasági 
tőkét pe lig csak többet találhatunk a’ vagyonosabb, mint 
a’ szegényebb nemességnél.

Ezekből láthatja a’ t. ez. Közönség, hogy a’ Mini
mum ellen a’ fentisztelt urak valóban semmi nyoraos ellen
vetést nem tudtak tenni,’s igy feleletemet én is bezáratom, 
de mielőtt ez történnék, szükséges hogy a’ Maximumról 
még egy pár szót szóljak.

A’ Maximumról gróf Széchenyi, mint a’ Minimum’ 
iuditványzója, egy szóval sem emlékezett, hihetőleg azért, 
mert ezt nem akarta, mert ha akarta volna, úgy bizo
nyosan felhozta volna, mivel ismerjük fi’ nemes grófot: ó 
ki szokta mondani, mi szivén fekszik. En voltam tehát 
legelső, ki nyilványosan kimondám, hogy nekem Maxi
mum nem kell. E’ szavamra nagy zaj és lárma történt; 
minden oldaliul megtámadtak; Borsos csak c<událkozott; 
Fráter inconsequensnek nevezett; egy valaki a’ Társal
kodóban ,sötét ember4 czimmel tiszielt-meg. No bezzeg 
van harcz és háború! Dehogy a’ publicum is láthassa, ki 
tulajdonkép az inconsequens és sötét ember, már most 
véleményemet a’ Maximumról én is bővebben kifejtem. 
Első értekezésemben egy helyen igy okoskodtam : Az 
emberek’ természeti szabadságát polgári társaságban sem 
szabad mindaddig korlátozni, inig az a’ státus’javára ká
ros befolyásúvá nem válik. Ekkor azonban nemcsak joga, 
hanem kötelessége is van a’ státusnak korlátot szabni, azaz 
törvényt h zni. A’ földbirtokok’ határtalan feldarabolíatá- 
sát károsnak mutatván-meg a’ stáusra nézve: ez okbul 
a’ minimumi indítványt pártol am. Ellenben a’Maximumot 
elvetet em, mert ez által szükségtelenül látám a’ polgá
rok’ természeti szabadsagát korlátoztatni, ’s e’ helyett 
inkább a’ majorátust és sequcstrumokat támadtam meg. 
Eddig, úgy tartom, magamnak igen consequens valéb , 
ha csak Fráter ú r , a’ legnagyobb consequentiában nem 
látja az inconsequentiát, mint a’ rendetlen ember, ki a’ 
legnagyobb rendetlenségben tartja-meg a’ legnagyobb 
rendet. — De hogy a’ Maximum c aku yan szükségte

len korlátozás lenne, onnan meglátszik : mert 1.) f e- 
l e s l e g e s ,  3.) k á r o s ,  3.) c z é l i r á n y t a l a n  és 
r ó s z  p é l d á t  adó törvény lenne. — F e l e s l e g e s :  
mert czelja ennek az volna , hogy a’ földbirtokok egy 
embernél össze ne halmoztassanak; úgy de ezen czélra 
semmi törvény nem szükséges, mert a’ legnagyobb birto
kokat is osztály, adossag csakhamar leszállítja; és senki 
sem kepes egy csaladot nevezni hazánkban, melly majo
rátus vagy sequestrum nélkül, századokig , halmozott 
birtokiban fen tudott volna maradni; a’ consequentiatehát 
azt hozza magával, hogy nem Maximumot kell állítani, ha
nem a’ sequestrumokról, majorátusokról kell rendelkezni. 
2szor k á r o s :  mert a’ nagyobb szorgalmat akadályoz
tatja; ’s valóban szinte olly képtelenség a’ mezeigazdát 
arra szorítani, hogy ő meggazdálkodott pénzéért ismét 
földet ne vehessen, mintha a’ gyárosnak vagy kereske
dőnek megtiltanék, hogy vállalatát szélesebbre ne ter
jeszthesse. Ila tehát igaz az, hogy minden ember mun
káját es tőkéjét leggyümölcsözőbben használhatja ollyan 
iparágban, mellyhez ért ’s mellyet gyakorlott: úgy az 
is világos, hogy a’ Maximum az iparral és szorgalommal 
homlokegyenest ellenkezik. 3szor : c z é l i r á n y t a l a n  
és r ó s z  p é l d á t  adó:  mert minden olly törvény, mely- 
lyet annyira kijátszhatni, hogy ezt még más törvény sem 
akadályozhatja meg, — igen czéliránytalan egyszersmind 
rósz példát adó, mert illy törvény a’ többi törvény’ szent
ségét is rontja: már pedig a’Maximum épen illy törvény 
lenne, mellyet csak az nemjálszhatna-ki, kinek pénze 
nincs; mert ha én valakinek pénzt kölcsönzők, ’s az 
mással nem fizethet csak földdel, mit tesz akkor a’ stá
tus ? megtiltja-e, hogy szorult embernek kölcsönözni 
nem szabad ? vagy törvényt hoz , hogy adós adósságát 
meg ne fizesse? Ea külföldön Maximumot nem tudok, 
ámbár lehet; hazánkban három esetet ismerek u. m: a’ 
jobbágy telkeknél, a’ Kunságban , ’s némi kis tekintetben 
a’ Végvidéken. Azonban úgy tapasztaltam , hogy ezen 
törvény sehol sem tartatik; sót példákat hozhatnék-fel, 
hogy épen az előjárók, kiknek a’ törvény, e legszigorúb
ban kellene felügyelni, ezt magok legkevesbbé tarfják- 
m eg; ’s mind ez —jól jegyezzük-meg — lörvényes 6zin 
alatt történik, mellyért kérdőre sem vonhatni.

A’ Maximum ellen tehát elég fontos okok ezek, de 
mellette még eddig semmi okosat nem hallhattam; mert 
az illy okoskodások : hogy ha a’M iximumot Mátyás király 
alatt meghatározták volna, úgy nem veszi meg II. Lajos 
az egri sólyommadarat 40,000 aranyért — ezek már esze
men túl és felül járnak , ’s valóban magamtól soha sem 
találhattam volna-ki az eg i sólyommadár’ dicső sorsának 
okát! Azonban csekély bölcseségemmel is bátran mondha
tom, hogy, ki engem a’ Maximum’ félrevetéseért sötét em
bernek nevezett, az, most egyszer, nincs magával tisztá
ban , azaz: (ulajdonkép sem a’ Minimum, sem a’ Maxi
mum’ kérdését nem érti — minden oldalról.

Végre, mivel Fráter úr fenyegetve kért, hogy a’ Mini
mumról többet ne írjak, ’s én még is irtára: tehát ezennel 
engedelmet kérek; igen sajnálnám, ha felelete miatt gaz
dasági foglalatosságától elvonnám; egyébiránt ha nem ir 
is többé, semmi kár nem fog következni, mert megnyug
tatásul olvassa-el a' Szemlének nem tudom hányadik szá
mát, onnan láthatja, hogy Csató Pál a’ Minimumot már két 
száz esztendőre eldöntötte; ámbár mi nem tudjuk, azért 
kell-e 300 esztendőt várni, mert még erre nincs a’ nemzet 
megérve; vagy azért kell 300 esztendő, mert a’ nemzet fel
világosodott lévén nagyon is jól látja most a’ Minimum’ ká
ros létét; de néinellyek szerint a’ magyar világnak hátrább 
kellvén menni, csak 300 esztendő múlva lehetne ismét illy 
haszontalan indítványt szőnyegre hozni.

J<e'/iycs Elek
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M é r  n ö fc - d  «  l.
A' mérnök’ élte szép , 
A’ mérnök víiran él ; 
Akármi pap ’s ügyész’ 
Sorsával nem cserél.

M ig a z ,  m iként r a b ,  ül 
Komor falak közölt ,
’S  ez. kiizilel , izzadó/. 
K étes perek  fö lö tt r

A ’ földmérő , m ilielyt 
P iroslik  n’ kelet ,
D erü lt szabadba szá ll,
’S szí k é jt , n j é le te t.

Szí k é jt , szí é le te t 
A ’ nap’ s ugari b é l,
A’ könnyű tiszta lég’ 
Hűvös fuvallatból.

’S körü lte  míg ezer 
M adár dalokra k e l ,
’S a ' szép kies tavasz 
H áj-illa to t le h e l:

Já rd á i viránym ezm  ,
’S lánczával m éreget 
Színes zászló felé ,
M it o tt 'fe ltűzete tt.

Vagy kág te tő re  , cs 
L á tcső t kezébe vesz,
’S szemlél sok t á j t , f a l a t , 
M it nussziség fedez.

M eglátja kedvese’ 
Csinos fejér la k á t , 
Hová fohászt röp ít 
Sok föld’ katarin  át.

'S  niit isten végtelen 
T é rségbe a lko to tt , 
K is ívre asztalán 
M ind fö lterem ti o tt.

A ’ munka fejtörő  ,
Nehéz a’ hivatal :
De dús a ’ pályabér , 
Fénylő a ’ diadal ;

’S ha m űködőnek in t 
A’ hányó n ap su g ár,
Mi jó a ’ nyugalom !
M it te rhes munka vár.

így  tö lti a’ tavaszt ,
N ;á r  's ősz’ szép n a p ja it ; 
De künn ha f  így csikorg , 
’S hegy-völgyet hó borít :

Szobában ra jz o l, ír 
’S fest szép földképeket ; 
Vagy lány’ ölén boros 
Kehelybe bút tem et.

A ' mérnök illy d ic ső ,
Illy  boldog é lte t él ! 
Akármi pap’ ’s ügyész’ 
Sorsával nem cserél.

K irály Károly. 

T r i e s z t i e n  t.
Ha krónikák’ Írása még divatban volna, f. e. octob. 

8ról e’ nevezetességet Írhatnám: „Anno Domini 1839. 
oct. 3kán reggel Brünnben még a’morvái, dél felé Becs
ben már az ausztriai, esíve pedig a’ stájerországi levegőt 
szíttam.“ Mind ezt a’ vasút’ sebességének ’s a’ levélkurir- 
ral-utazhatás’ jótékonyságának köszönhetni.

Ki még éltében szivreható bucsuvételt ’s elég ösz- 
szevisszaölelkezést nem látott, az az illyest a’ bécsi fő- 
postahivatulnál minden estve in superlativo gradu láthatja; 
midőn a’ budai, trieszti, insprueki, prágai ’s lembergi 
és igy 5 levélkurir ugyanazon egy órában szélindul, ’s 
min lenike a’ conductoron kívül még három utast vihet 
magával. — Míg a’ pirosfrakkos postalegények befognak, 
azalatt a’ bó-rubás utas, a’ földön összevissza hányt úti
táskák közt botorkálva — servalo online senii — búcsút 
vesz számos ismerősétől ’s rokonától; ’s még a’ hintóba 
felléptekor is, midőn már hálósapkáját egyengeti mind 
két halántékira, akkor is zápormódjára hangzik-be hozzá 
pro eoronide a’ sok „páh! pák!“, miket ő két első leg
hosszabb ujja’ hegyére raggatott symholicus csókjaival 
alig győz in aequivalenti visszaadni. — Egy ostorpatta
nás, mint valainelly hatalmas varázs-szó, egyszerre vé
get vet e’s >k teketóriának ’s a’ kurir-kintók a’ világ’ négy 
része felé szétszáguldnak.

A’ trieszti kurír, melly bennünket vitt, csak hamar 
kön volt a’ raalzleinsdorfi vonalon, ’s kétféléi meggyuj- 
tott lámpási, fogadott lámpásgyermekek gyanánt, világí
tanak útjába. A’ szemaringi roppant kapaszkodón túlha
ladva, a’ reggeli köd’szétoszolta után, S t áj e r o sz  ág, 
teljes idylli tündéres szépségében mutatkozék. Az or
szágút, örökké zöldelő fenyvesek’ labyrintjain kigyód-

zék keresztül, oldalvást sötétzöld buja rétektől környezve, 
és sebes folyású, tajtékzó erdei patakoktól kisértetve ’ 
mellyekbe számos apró csermely sietett a’ hegyek’ 
ormairól lefelé, szintannyi életér gyanánt futván-át ut- 
jokban a’ bársonyos rétek’ virányit. — Fen a’ fenyvesek’ 
tetőjin azon, A l m e n  név alatt isméretes, szabadég alatti 
legelők mulattak, hova felbokrétázva ’s felpántlikázva 
muzsikaszó mellett hajtják a’ pásztornők tavaszszal fel ’s 
őszkor le tehénnyájaikat. Álaljában e’ hon’ viruló idylli 
alakját, fenyvesei méltóságát, hegyei’ ’s völgyei’ kies
ségét, szóval: az egész’ regényes szépségét, pusztaszó és 
toll nem fejezheti-ki, ’s azokat csupán Daguerre’ ta
lálmánya lehetne képes egyes részekben visszatükrözni. 
Főkép azon kanyarulat, mellyet Bruckon túl, egyfelől ha
ragos -  zöld fenyvesek, másfelől pedig szédítő ma
gasságú sziklacsoportok képeznek , ’s mellynek köze
pén a’ Mura vize fejértajtékot túrva siet keresztül, a’ 
legdicsőbb panorámák’ egyike.

A’ faluk’ házai egymástól elkülönözve, távol, és 
leginkább hegyoldalokban feküsznek. Majd mindenik bir
tokos’ kertje és rétje korláttal van körülvéve, melly azon
ban olly igen egyszerű, mint Romulusnak a’ leendő 
Róma körül húzott barázdája; mert e’ kerítés’ symbolu- 
mait is, csupán a’ tiszteletben tartott tulajdon’ veto-janem 
engedi átlépni. —

Grätzen, a’ kellemtelin , ’s Mahrburgon áthaladva, 
beértünk Karniólia’ fővárosába Laybachba, — ’s onnét 
Prewaldnál, a’ kopár kövek’ országába, a’ tengerparti 
vidékbe (Küstenland), — midőn két nap és három éjje
len át tartott utazás után, az o p c s i n a i t e t ő r ü 1 Tri
eszt és az adriai tenger előttünk termett.

Mit a’ királyi sas érezhet, midőn az ég’ tiszta azúr
jából , szárnyain lebegve, lenéz a’ föld’ golyójára : olly 
magas érzelmek lepik-meg az utast e’ nagyszerű pano
rama’ láttára. Trieszt’ félhold-forma kikötője, egyfelől a’ 
Lazaretto (uj veszteg, azaz contumacziai intézet) másfelől 
az őrtorony által kijelölve ’s nagy kövekkel kirakva a’ szám
talan hajó miatt sötétlett; mig a’ tenger’sima tükrén, egyes 
bárkák fejér vitorláikkal, délezegen úszkáló egyes hat
tyúk’ módjára, lebegtek. — Azon tekervényes uj ország
úton , melly lecsapó kánya’ módjára, az opcsinai leeresz- 
kedőt körülkalimpázza, 1 óráig tartó sebes trapp után, sze
meinket folyvást a’ tengerre ’s a’ csuda városra szegezve, 
beértünk végre a’ szinte tengerre nyilo „Locale gran
de“ czimü nagy fogadóba. — A’ kikötőt gőzös es vitor
lás hajók lepik e l , raellyeknek arbocz- es vitorlafajik, 
számtalan köteleikkel, egy egész ágasbogas erdőt ké
peznek. Kis gömbölyű bárkák, uszo rozsalevelkint, lej— 
tenek ide ’s tova, mig a’láthatár’ szele felöl egyes^nagy 
hajók dagadó fejér vitorláikkal méltóságosan a’ kikötő felé 
közeliinek. A’ partról egy szép csatorna a’ város’ bel
sejébe is benyuiik ’s nagy hajokkal van teli, mellyck 
mint valainelly fekete tengeri-szörnyetegek itt egymás
mellé lánczolva csöndesen nyugodni látszanak. Az élénk
ség itt szerfeletti: a’ kék és piros hálósapkás matrózok ki- 
’s ^berakodással, vitorláik’ kiigazításával, hajójik’ tiszto
gatásával ’s főzéssel foglalkodnak. A’ piacz esti g> er 
ty agy uj tatkor legelevenebb : az árusnők gyertyáikat meg- 
gyujtják , ’s min lent, p. o. szőlőt, almát, baraczkoi fon
ton mérve adnak-el. — Különösen szemébe öthk az ide
gennek a’ sok virág, narancs, czitrom, granat-a ma , a 
legkülönböző-alaku halak, tekenösbekak , tengeri ra^ 
és csigák, a’ tányérbél-nagyságu hagymák, úgy szín.
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tömérdek czukor, kávé, olaj , fűszerszám, bor és ga
bona. A’ legpompásabb házak is alant magtárakat foglal
nak magokban. — A’ kereskedőség a’ b ö r z é b e n  12 
órától egyig seregei össze: alkuit e’ szép időben, a’ börze’ 
termein kívül a’ szabad piaczon , csoportozatokra osztva 
és fel ’s alá tolongva köti-meg: egyik utczáról, a’ ten
ger felól a’ nagyobb gályák’ árborczai, mintegy kíván
csian tekintgetvén be : vájjon mit végeznek a’ börzén uraik 
sorsuk iránt ?

Ide érkeztünkkor a’ Sirocco, száraz melegét szinte 
érezteté velünk: e’ kellemetlen hőség ellen nagyon 
kellemes antidotum a’ t e n g e r i  f ü r d ő ,  raelly itt je 
lenleg 18 foknyi vízzel bir. A’ tenger’ vize sósizű, de 
átlátszó és tiszta zöldes-szinü: fürdés után a’ test érez- 
hetöleg megkönnyebbszik: az itteni olasznép ugyan már 
nem, de éne’ ritka fürdőt annál szorgalmasabban hasz
nálom. Az itt divatozó nyelv az o l a s z ,  a’ németet 
aránylag keveset hallhatni: még a’ zsidók és német-ere
detű szolgák is az olaszt atrectálván. Az ó-város szeny- 
nyes és olly szűk utczákkal bir, hogy, ha két, általelien- 
ben lakó, szomszéd összeveszne, egymásnak respeclivus 
lakásaikból kényelmesen hajába nyúlhatna. — Ellenben 
az uj-város tagos utczákkal bir, épületei építészeti- 
remekek ’s leginkább 3—4 eraelelüek. A’ szent Endre 
és boschetto (erdöcske) nevezetű nyilványos sétahelye
ken kívül ez ideig itt más mulatóhely nem létezvén: a’ 
tehetős triesztiek az opcsinai hegy’ oldalán nagy áldo
zattal létesítettek több magányos majorságot és kertet. 
Jelenleg a’ Bécsben több ideig volt olasz énekes társa
ság adja itt darabjait. Lucia di Lammermoorban U n- 
g h e r  kisasszonyt és M o r i  a ni  igen jeles tenoristát 
hallottam. E ’ színházban 5 emelet van, ’s egész az utol
sóig mind páholy; e’ páholyokat egyenkint oldalvást két 
hosszúkás tükör diszesíti. Az amphnheatruinban egy mo- 
moletto (simandli) féle nevettető bohózatot láttam. A’ súgó 
e’ színházban, veres-sapkás fejét, kalitkájából, teknős- 
béka módjára igen is messzire nyujtoga(ja-ki. Valamelly 
tetsző mondásnál a’ „bravo-bravi“ kiáltásnak ’s örömko
pogásnak , (comme eher nous) alig lön vége. —

Egy szép nagyszerű gőzös épen most indul ablakom 
előtt Anconába. Minket ,,gróf Mitrovszky“ gőzös viend 
ma esti 11 órakor, az opera’ végeztével, Yelenczébe. 
Sokat hallok beszélni a’ tengeri utón érezni szokott émely
géstől ’s annak cédájától: azonban én , már éltemben a’ 
szárazföldön is elég émelygöt láttam, és igy azt, úgy 
hiszem „per maré“ is ki fogom állani.

S z ..............y.

T o l d a t é i t
K o s s á n y i  J ó z s e f n e k  ,,a’ honi protenstans iskolák, a’ 
magyar nyclvmivelcs’ tekintetében“ (lásd f. évi Társaik. 66 sz.) 

czimű jelentéséhez.
Buzgó örömmel olvasóra a’ f. é. Társaik. 68dik szá

mában Kossányi József, budai evang. tanító’ értekezé
sét a’ magyarországi protestáns iskolákról, magyar nyelv- 
mivelés’ tekintetében. Ezen örömem pedig onnan szár
mazott, mivel a’ szerző úr — ki is a’ honi protestáns 
iskolákrul Ígéri a’ czímben ’s hosszas bevezetésben, ér
tekezését ; később pedig egyedül a’ selmeczit rajzolja 
(mivel ezt talán legjobbnak tartja, vagy mivel ezt is
meri) egészen jóoldalú charakteristikát ad a’ felől, melly- 
nek én inkább hijányait szerettem volna tett tapasztalá
som szerint kiemelni. Azon véleményben valék t. i., hogy 
az ott divatozó hibás bal-szokásokat, miket a’ selmeczi 
oskolában észrevettem, jelenkorunk’ csinosbuló szelleme 
egészen kiküszöbölte. Mindjárt akaróm ugyan kérdezni

K. úrtól: milly adatokkal hiszonyithatja azokat, miket 
értekezésében előhoz, de jelentett véleményem tanácslá, 
hogy — előbb hiteles tudósításokat kérvén, vájjon olly igen 
megváltozott é 3, 4 hónap alatt a’ fenemütett oskola? aztán 
szólalják meg, ha K. úr’ jegyzetei alaptalanok.

Lehet — ezt magam is tudom — hogy azon illőben, 
midőn K. úr „1813—1823 a’ selmeczi gymnasium’ nö
vendéke, ’s később nyolez évig annak professora“ volt, 
hogy azt a’ magyarnyelv’ miveltetésére nézve „vala- 
„tnelly más protestáns tudományos intézet alig haladta 
„felül (ámbár még itt is kérdés lehet) kivevén a’ magya
ro k  közt levőket.“ Nem tagadhatom ugyan, hogy a’ 
számos évig fejledezett „magyar társaság“ most fenáll 
, m a g y a r  l i t e r a t ú r a i  o s k o l a 4 név alatt, de 
azt sem tagadhatom, hogy ezen valóban nemesczélu in
tézet igen siillyedett. Mert nemcsak csökkent tagjainak 
száma annyira, hogy az 183% iskolaévben 89 ’s több 
tag’ száma 183%ben alig ment 20, 30ra; li.nem a’ jó 
rend és tűz is változott. Bizonyos adatokkal bírok ive
dig, miszerint ezeket bizonyíthatom. Való K. úr’ érte
kezésében , hogy Boleman István ezen intézet’ felügye
lője, de ö egyszersmind egyetlen pártfogója még vala
mennyire a’ t. ez. tanító urak közt. Hanem e’ részben 
inkább lehetne a’selmeczi iskolát dicsérni áriul, hogy a’ 
tót nyelvet terjeszti, és pedig nagyobb tűzzel, mint a’ 
hazait. Ezt mutatja a’ tót társaság’ tagjainak nagyobb 
száma is. — Nem hagyhatom továbbá említés nélkül azt, 
hogy a’ felhozott magyar lit. oskolának azelőtt szokásban 
volt „ö r öra ü n n e p e“ a’ tagok’ akaratja ellen nem tar- 
tatik, ’s igy megfosztatik az ifjú azon alkalomtól, hogy 
szerezzen magának bátorságot’s erőt közhelyen is szól
ni , megfosztatik az ót munkásságra tüzelő ösztöntül. — 
Mi a’ magy. éneklő-társaságot illeti, arról ezt kívánom 
megjegyezni: Nagyon dicséretes ugyan, hogy az ifjú
ság „ m a g y a r  d a l o k  és  m e l ó d i á k ’ e l é n e k l é 
s i b e n  i s  g y a k o r o l j a  m a g á t , “ mert hisz ez is a’ 
nemzetiség’ egy részét teszi: de koránsem helyeslem 
az t, hogy ezzel — sokszor eléggé készületlenül — lép
nek fel olly helyeken, honnan az egész város’ botránv- 
koztatására hangoztatják le fülsértő, zürhangú dalaikat. 
Továbbá azt is meg kell itt jegyeznem — mint a’ legú
jabb tudósításokból éitém — hogy ezen éneklő társaság 
ugyan az most is, mi K. úr’ ottlétekor volt, kivevén hogy 
benne nem m a g y a r  hanem tó t  dalok zengenek, 's 
igy száműzve lévén belőle a’ magyar hang, többé nem 
magyar , hanem tót cantusnak neveztetik. Ezt kívántam 
a’ magyarnyelvet előmozdító r e n d k í v ü l i  i n t é z e 
t e k r ő l  megjegyezni; tekintsünk még a’ rendes órák’ 
dicséretére is , mennyiben elóbbvalók ezek más protes
táns iskoláknál, a’ magyar nyelv terjesztésire nézve. Azt 
mondja K. ú r , hogy „az a l s ó b b  o s z t á l y o k  ban a* 
m a g y a r  n y e l v t u d o m á n y  t ani  t á t i k . “ Kérdem: 
mellyikben ? Én 18 nyilványos próbálóién valék jelen a’ 
selmeczi gymnasiumban, de sem az előadott tudományo
kat hirdető íven nem láttam , sem a’ növendékektől nem 
hallottam magyar grammatikát, kivevén a’ syntaxisban , 
míg K. vezérlete alatt volt. Tanittatik ugyan most is a’ 
Syntaxisban a’ természet-história, a’grammatikában Ma
gyarország’ történetei magy árúi és latinúl, de ezt csak 
nem fogja akarni K. úr grammatikának elnevezni. Meg 
nagyobbat botlott K. ú r , midőn azt mondja, „h o g y »’ 
f e l s ő  o s z t á l y o k b a n  más  g y a k o r l á s o k  me l 
l e t t  e g y  v a g y  t ö b b  t a n u l m á n y  is m a g y a r u l  
a d a t i k  elő .“ Mellyik tanulmány az? ki és mikor adta 
elő ? — A’ jobbkeblű ifjak közt magyaréi foly ugyan „a’ 
l a k -  és j á t é k h e l y e k e n  a’ t á r s a d a l m a s  k ö z 
i e k é  d é s“: de csak azok közt bizony, kik már ma
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gyárul tudnak, ’s e’ mellett a’ megrögzött idegen ajkúak 
— kik itt számosán vannak, már fiatal korukban magokba 
szíván azon mérget, melly nemzeti nyelvünk’ terjeszté
sével össze nem fér— mit sem nyernek. A’kik amazok
hoz szegődnek, tagadhatatlan, hogy tesznek előmenetelt a’ 
magyar nyelvben ; de csak Selmeczen lehet é ezt lenni ? 
kinek kedve van, tanulhat az jobban másutt mint itt, ’s 
ez épen nem az iskola’ , hanem növendékei’ érdeme.

Ezeket kívántam még a’ selmeczi oskoláról szóló ér
tekezéshez mintegy toldalékul függeszteni, mert én a’ 
nyilványosság’ barátja és pártolója vagyok. Nem kell, 
uraim! titkolni a’ roszat, de inkább a’ sebet megmutatni, 
hogy orvosoltassék, mig idő van. Ne hitessük el magunkkal, 
hogy iskoláink tökéletesek, de inkább mondjuk-meg, 
még ez is rósz, ez is, tehát javítást vár. Én mindezt 
nem rósz szándékbul adtam elő; leginkább az ösztönzött 
ez igazságok’ kifejtésére, hogy fölfedezvén a’ roszat, 
találkozik talán egy emberbarát, kinek hazánk’ ’s a’ ne
velés’ ügye szivén fekszik, ’s a’ javításokat maga meg
indítván, mások’ segedelmivel helyre fogja állítani.

B é r i  V.
•JV tjiíváígyos n e v e lé s '  á t l a p o l j a  O r o s z 

o r s z á g b a n .
(V ége.)

A’ t u d o m á n y o k ’ akadémiája Pétervárott legfen- 
sőbb t u d o m á n y o s  h i v a t a l  a’ birodalomban. Szabá
lyai 1836ban inegujíttattak; egyedüli czélja: minden tudo
mány’ határit k i t á g í t a n i  ’s azokat uj tudományokkal 
’s isméretekkel g a z d a  g í t a n i ;  f ő k ö t e l e s s é g e  az 
oktatást t e r j e s z t e n i  ’s azt a’ közjóval ö s s z h a n g -  
z á s b a  hozni. Ennél fogvást az uj theoriákat v i z s 
g á l j a ,  a’ birodalom’ isméretét terjeszti ’s a’ müipar” s 
kereskedés’ előmozdítására szolgáló eszközöket kémli. 
Vetélkedés és kétléseket, mellyek valamelly tudományos 
tárgy iránt támadnak ’s elibe vitetnek, eldönteni, testü
letek’ ’s hivatalok’ hozzá intézett kérdésire felelni, végre 
a’ neki előterjesztett találmányokról ’s műszerekről ér
tekezni kötelessége,’s mindarról, mi az ipart, a’ kereskedést 
az egészségi politiát ’s a* t. akármelly tekintetben érdelkel
heti. Az akadémia’ rendes és rendkívüli tagjai három 
osztályra szakadnak, t. i. mat l i c  m a t i k a i ,  h i s t ó 
r i a i ’s p o l i t i k a i ,  és t e r m é s z e t t u d o m á n y i  osz
tályra. — Az előszámlált kötelességeken kívül az Akadé
mia legkiterjedettebb vizsgálatokkal foglalkodik, — melly 
részben a’ kormány neki segédkezeket nyújt. így p. o. 
az akadémiához tartozó némelly csillagvizsgálók néhány 
esztendőiül fogva az éjszaki fény’milétének kikutatásával 
foglalkodnak ’s talán ezeknek egykor sikerülni fog ezen 
eddig rejtélyes ’s megnera magyarázhatott tünemény’ okait 
felfödözni. Az akadémikus S t r o j e r utazik, hogy a’ bi
rodalom’ minden zárdájának könyvtárai ’s archívumiból a’ 
történet’ ’s jog’ tekintetében érdédes iratokat összegyejt
hesse ; ’s különös biztosság rendeltetett, hogy ezen ok
leveleket az orosz história forrásinak teljes gyűjteményévé 
tehesse. — Az akadémiának van sok tudományos gyűj
teménye ’s 100,000 kötetbül álló könyvtára, melly ben,  
mint különös ritkaságok, találtatnak igen régi orosz bibliák, 
fametszvényekkel. Kéziratok köztlegnevezetesbek Kepp- 
ler’ iratai 18 kötetben. Most épen építtetik egy uj csil
lagvizsgálótorony, melly építésnek költsége löö,000 ru
belre becsültetik.

A’ c s á s z á r i  o r o s z  a k a d é m i a  1733ban ala
kíttatott. Főczélja: a’ h a z a i  n y e l v e t  ’s a’ v e 1 e ro- 
kon  s z l á v  d i a l e c t e k e t  t u d o m á n y o s a n  v i z s 
g á l n i  ’s tökéletesbiteni. Az általa kiadott munkák leg- 
jelesbikének tartatik az ö s z v e h a s o n l i t o  s z ó t á r ,

“ e!* ^ .73 f°Slal 200 nyelven. Ezen munka, melly 
csak 500 példányban Ildik Katalin’ költségin nyomatott de 
kereskedésbe nem jött,hanem a j á n d é k u l  osztatott-ki 
megjelent orosz’s latin czim alatt: S lo  vvár s e u  Li n-  
g u a r u m t o t i u s  o r b i s  v o c a b u 1 a r i a c o m pa 
r a  ti v a— A u g u s ti ss im a e j u s s u  c o l l e c t a P e -
t r o p o l i  1786 Tom. 1. Tomus II. 1789.4__ A r n d t
„Über den Ursprung und die verschiedenartige Ver
wandtschaft der europäischen Sprachen. Nach 4nleitung 
des russ. alig. vergleichenden Wörterbuchs. Frankf. a 
M. 1827. 8vo“ cziniü munkájában némelly adatokat kö
zöl e’ munka’ megítélésére, mellyek közt a’ magyarra 
alig ismerne néhol az ember; p. o. fjeid Tys Wis” Nap 
Chold, Tschillag, Kir, Ionja.

T u d ó s  t ár s a s á g o k. Ezen két, birodalmi 
ótalom alatt létező, intézeten kívül van Oroszországban 
még t i z e n e g y  tudós társaság, mellyek’ nagyobb ré
sze orosz históriával, literaturával ’s régiségekkel fog
lalatoskodik.

K ö n y v t á r a k .  Ildik Katalin Pétervárott nyilvá- 
nyos könyvtárt, melly 423,151 kötetet és 17,234 kéziratot 
foglal magában alapított. Iluszonnyolcz tisztviselő ügyel e’ 
könyvtárra fel. Kiváltkép gazdag itt a’ franczia históri
áról értekező könyvek’ ’s kéziratok’ gyűjteménye,mely- 
lyekkel egy orosz nemes a’ bastille’ bevétele után az ot
tani archívumból ’s a’ sz. germaini apátság’ hires könyv
tárának maradványából szerzett. A’ remetelakban (Eremi
tage: igy neveztetik egy csász. palota Pétervárott) lé
tező könyvtár 10,0000 kötetből áll ’s Voltaire, Diderot 
és d’Alembert’ fenmaradt gyűjteményeit foglalja magá
ban. Az oktatás’ szükségének érzelme, melly az orosz 
nemzet’ min len osztályiban nyilványul, egy, az oroszbi
rodalomban eddig isméretlen intézetnek t. i. a’ v á r o s i  
k ö n y v t á r a k n a k  adta eredetét. E’ tárgyban első |gon- 
dolatját admiral gróf Mordwin nyilatkoztatta, raellyet a’ 
nemesség és kereskedőség olly buzgón pártolt, hogy 
1830ban már 25 megyevárosban léteztek illy könyvtárak.

Ce n s u r a .  Korunk’ haladása a’ Sándor császár ál
tal kiadott censurai törvényekben változást kívánt, ’s 1826 
és 1828ban sokkal szabadabb rendelmény jött. A’ Cen
sura két osztálybul áll, t. i. h o n i és k ü l f ö l d i  köny
vekre nézve. Az egyszer megjelent könyv csak a’ csá
szár’ különös rendelése által tiltathatik-el. Minden na
gyobb városban találtatik censurai b i z t o s s á g ,  melly- 
nek tagjai professorok ’s gymnasiumi igazgatók. A’ fő 
censurai hivatal Pétervárott létezik ’s ennek elnöke maga 
a’ nyilványos oktatás’ ministere.

A’ s z e r z ő k ’ j o g a i .  A’ censurát illető rendelmé- 
nyekkel megjelent a’ szerzők’ jogainak megalapítása is, 
mellynek főbb foglalata ez : minden irat’ szerzője vagy 
fordítója, valamigél, munkájának nyilványitási ’s eladási 
kirekesztő jogával bir, ’s ezen jog 25 évig utódinál is
niara,j ? _hacsak ezek az utolsó öt évben uj kiadást nem
eszközlenek, melly esetben a’huszonöt évhez még újabb
tiz év járul._Utánnyomónak (Nachdruker) tartatik mind
az, ki uj kiadásnak neve alatt, a’ szerző’ tudta ’s enge- 
deliue nélkül már kijött iratot nyomtat; ki kéziratát 
vagy kiadáshozi jogát t ö b b n e k  e l a d o g a t j a ,  s az 
orosz censura alatt'megjelent munkának fordítója; ki a’ 
szerző’ engedelme nélkül az eredeti textust fordítása melle 
helyezi, ’s minden , ki idegen földön orosz könyvek’ 
utánnyomásit árulja. Továbbá utánnyomásnak tartatikmas 
időszakiratokból kivont kisebb czikkek’ nyomtatása, ha 
szinte nyomtatott ivet sem tesznek, ’s vegre valamelly 
nyilványos előadásnak nyomtatása a’ szonok’ enge leime 
nélkül. Az utánnyomó köteles a’ valódi tulajdonosnak 120« 
példány’ kétszeres árát megfizetni ’s kiadasa elkobozta-



336

tik ’s eladatik, ’s a’ bevett árnak %da a’ valódi tulajdonos
nak, ^ d a  pedig a’ jóltevö intézeteknek adatik. A’ litera
túrai tulajdonról eredeti perek különös békebirói hivatal 
elibe vitetnek, ’s csak ha itt nem intéztelhetnek el, uta- 
sittatnak a’ rendes törvényes útra.

I d ő s z a k i  i r a t o k :  1836. Oroszországban 69 idő
szaki irat adaték-ki, raellyek közt 23 (13 újság) német 
nyelven a’ balti tartományokban. Pétervári újság a’ tudo
mányok’ akadémiája vezérlése alatt adatik ki oroszul és 
németül. — „Nyilványosság a’ császári kormány’ ismér- 
tetö bélyege ; — mert az országlási majd minden ága
zatnak vannak tulajdon orgánumai, mellyek által a’ nép 
tökéletesen megismérheti a’ kormány’ eszközeit ’s szán- 
dékit a’ javaslóit ’s behozott javításoknál.“ —

M. J. B. nlún Konya Pál.

A9 nagy - Kanizsai kalendáriom» 
tökéletesbitett alakban.

Megjelent e’ kalendáriom másodszor, 18-iOdik évre 
is , a’ f. 1839dik évinél mind külcsinra, mind bel tar
talmára ’s elrendezésire nézve tökéletesb alakban, fejér 
’s szép nyomtató, sőt velin papíron is , uj-öntetü betűk
kel; borítékán egyikfelől kőinetszvényben mostani Ka
nizsa városa, másikfelől pedig a’ régi kanizsai várral , 
ez utolsó egy a’ város’ levéltárában találtató 200 esztendős 
eredeti példányról van másolva’s híven eltalálva. — Már 
csak ezekből is láthatni, hogy első helyet érdemel az 
c’féle kisded kalendáriomok, ső t, egyetkettót kivéve, 
a’ nagyobb terjedelmű kalendáriomok közt i s , menyek
hez többnyire Iegroszabb papirost, kopott betűket, olcsó 
’s idomtalan fametszvényeket szokás használni. — Mint
hogy tavaly ezen csak kezdetben levő zsönge intézetet 
méltónak találta Pukolay ur a’ Társalkodóban megróni, 
az igazság kívánja, hogy, miután annak tökéletesbitésére 
a’ kiadó Vojdics János kanizsai könykötő és árus ur ön
kárával is mindent megtőn ’s ezután is megteend — an
nak elöhaladásáról e’ kis jegyzéket is fölvegye a’ 
Társalkodó.

A’ régi Kanizsa’ váráról többi közt ezeket mondja: 
,,a’ két Kanizsa közt levő mocsárban fen állott erősség több 
századig ótalmaul szolgált Magyar- és Stájerország’ kö
zelebb részeinek a’ törökök ellen , míg végre még is 
birtokukba kerülvén, csak igen nagy áldozatokkal véte
tett az ismét vissza 1691 évben. Kanizsa hajdan gróf 
Nádasdy Tamás’ magyarországi nádor’ hátramaradt öz
vegyének. Canisia Orsolyának tulajdona lévén , neve is 
ettől vette származását.“

Továbbá nem lehet ügyészek ’s bírákra nézve ér
dektelen, mit e’ Kalendáriom illy czim alatt: „A’ ka
matoknak (hatszáztól i) rögtöni felvetése ügyészeknek 
„ajánlva iletyey Jánostól“ közöl; mit itt kivonatban adni 
annál szübségesbnek tartunk, mivel abba némelly nyom
tatási hibák is csúsztak, mi azonban annyiból menthető, 
mivel e’ kalendáriom igen távol t. i. M.-Ovároit Czéh 
Sándor’ betűivel nyomatván, kívánt feliig/elés nem for- 
díltathatott rá ; de maga e’ tárgy is olly közhasznú, hogy 
kivált ügyészek és bírák meg fogják köszönni, ha a’ hosz- 
szas számvetési szabályok’ ’s kalendáriomi áhalányos hi
bák’ terhe alul felmentetvén, egy két tollrántással a’ leg
gyorsabb ’s hiánytalan számolásra taníttatnak. Négy eset 
fordulhat, úgymond, elő; 1) Midőn csak forint’s esztendő 
adatik: itt ugyan rövidebb mod a' közönségesnél nem 
lehet, mintha talán azért, mivel kisebb sokszorozó szá
mokat reméli, a’ 6tal nem a' fríot, hanem az esztendőt 
sokszorozza elsőbb ’s úgy azután a’ származattal a’ fo

rintot.— 2) Midőn frt, kr. ’s esztendő adatik; p. o. men
nyi 40 frt ’s 9 krnak 5 évi kamatja ? itt a’ tőkét krokra 
kell tenni, ’s ezt az adott év-számmal sokszorozni, ’s 
a’ származatból jobbrul balra kettőt elvágni, lesz: 
2109X5—12,045; a’ balra maradt öszveg teszi a’ ftot, 
melly itt 12; aztán a’ maradékot ismét a’ törött-számok’ 
szabálya szerint 60nal sokszorozván , ebből is három el- 
vágatik, lesz: 045X60=2,700, a’ balrul maradt summa, 
melly itt 2 , teszi a’ krt, öszvesen 12 frt, 2 kr.; hárraot 
azért kell elvágni, mert a’ nevező 1000. — 3) Midőn 
frt vau csak, de esztendő, hónap és nap mellette; p. o: 
40 frt, 5 esztendő, 6 hónap, 11 nap , — ekkor ismét az időt 
kell mind napokká tenni, a’ származatot a’ frtok’ egész szá
mával sokszorozni, ez utolsó származatból a’ 100 miatt 
kettőt elvágni; a’ mi balrul marad, az már kamat krok- 
ban; p. o: 1991X49=798,40, vagy is 796 kr, mely- 
lyet 60nnl elosztván, kijó 13 frt. 16 kr. (A zt kell itt 
jól megjegyezni: hogy az esztendőt 360nal, a’ hóna
pot 30czal kell csak a’ napokká-tételkor sokszorozni; 
mimár maga is nagy nyereség). — 4) Midőn frt is kr is, 
év , hónap és nap is van, p. o : 40 frt 9 kr. 5 észt. 6 
hónap 11 nap; ekkor a’ frltal ’s idővel úgy kell bánni, 
mint a’ 3dik esetben; ha ez meg van, ’s a’ krkat sem 
akarjuk megvetni, ezzel is úgy bánjunk, mint a’ 3dik 
esetben, mintha t. i. frt volna. p. o : a’ napokká változ
tatott egész időt szinte a’ kr. számmal sokszorozni, a’ 
származatból kettőt elvágni, a’ balrul maradt summát 
6'Onal eloszlani, ’s a’ részes lesz a’ kamat k-okban. p. o : 
1991X9=179,19, a’ 179-et 60nal eloszvan kijó 2 kr. 
(marad: 5919) raellyet a’ 13 ft. 13 kihoz adván, lészen 
a’ kamat 13 frt 13 kr. Eddig terjeszkedni elég lesz az 
ügyész uraknak. — Mindazáltal ha valaki nemcsak krokat, 
de törött-számokat sem akar elhanyagolni: a’ fi inál a’ 3ik 
esetben végiül maradt 40-t 60nal sokszorozza, a’ szár
mazatot pedig adja a’ kroknál a’ 4dik esetben levő ma
radványhoz ; ha a’ summa 6000re, (ennyi itt a’ nevező) 
vagy többre üt, ekkor még egy kr. lappang ezekben is; 
p. o. 40X 60= 2400+ 5919=8319=1 kr; és valóban a’ 
40 frt 9 krnak kamata 5 év, 6 hónap ’s 11 napra 13 ft 
19 kr; de ezzel kár vesződni, mert a’törött számokban 
úgy sem lehet soha több 1 krnál, ’s ez is igen ritkán , 
az ügyésznek pedig oda kell munkálnia: hogy a’ végre
hajtási summa 1 krral inkább kevesebb legyen, mintsem 
egy kis pénznek (mellyel tán több) 10% 0oo fölöslegé
vel az ellenállásnak helyt adjon , — értvén Magyaror
szágban. ’s a’ t.

Én nem tudom, miért kellene azt elrejteni mások előtt, 
mit az ember vagy tanult, vagy kitalált, bármi csekély
nek lássék is; mert nem csekély az másokra nézve, sót 
semmi nem csekélység, a’ mi idóvesztéstól, fáradságtól 
’s hibától megkiinél, némellyek még is olly titkot csinál
nak abból, mit másoknál könnyebb módon kivetni képe
sek (p. o. midőn bizonyos summ pénz a’ biró és esküit 
közt törvényesen felosztandó, azt 3inal, ha az alispán is 
kap, hogy akkor 6t d kell azon summát elosztani, ’s a'mi 
ki jő, annyi lesz az eskütté; vagy midőn ezüstpénzt 
váltóra változtatunk, hogy lOel sokszorozom az adott 
számot, és 4gyel osztom; midőn pedig váltót ezüstre 
fordítok, 4gyel sokszorozom és lOol osztom) csakhogy 
egyebeknél lulósbaknak láttassanak. — Ha ezek tetsze
nek, máskor talán többet. — Ki ezeket bővebben akarja 
olvasni, megtalálja az érintett kalendáriomban ; minden
esetre többet érnek az illyenek , mint sok hasztalan jü- 
vendölgetés, p. o. a’ borsó az idén is ollyan gömbölyű 
lesz , mint tavaly ’s a’ t. . . . .  e y.
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Kép  « ’ nemesi-zálogrul.

MiótaSzéchenyink tettel, szoval’s írással a’ javitva- 
baladás’ szővetnekét nemzetünk’ egyes tagjai ’s testü
letéi’ szivükben meggyujtá, a’ számos eszme ’s gondo
lat között, mellyek eddigeló kevésnek agyában fordul
tak meg, az ósiség’ módosítása, rendszeritése ’s sza
bályozása , sót eltörlesztése már annyira hasznosnak sőt 
szükségesnek mutatkozik, miszerint kevesen vannak, 
kik hinnék, hogy annak további, ’s hosszas fenmaradása 
nemzeti jólétünk’ ártalmára ne volna. Ezt már hinnünk 
’s látnunk kell, ha szemfényvesztés’ ’s örökös csalódás’ 
sorvasztó honában ezentúl is füst után kapkodni nem 
akarunk.

Azonban úgy látszik , kevés reményünk lebet ezen 
szükséges változás’ rögtöni létesiléséhöz, mert a’ régi- 
hez-ragaszkod as’ makacs szeretete , ’s a’ czélszerű ja
vításokkal járni-szokott bármi csekély nehézségek’ gyáva 
félelme, sokat, mindentől, mintáz újítás’szelleme nyújt, 
egy oszerű , vastag köpönyeg alá bútat, mellynek neve : 
„maradjunk“ — ’s ezek előtt a’„haladjunk“ zászlója úgy 
tűnik föl, mint csábjel, meily sárkány ’s boszorkányok’ bar- 
langjába vezet. — ’S  fájdalom! illy sárkány- ’s boszor- 
kánydíaknak engednünk kell. A’ dolog'illy helyzetében, 
úgy hiszem, hasznos szolgálatot tesz, ki az ősiségre gúny
kép nehézkedő visszaélések ’s fonákságokat egyes adatok
ban kijelölvén, tárgyat nyújt a’ felőlei gondolkozásra,mikép 
lehetne t. i. az annyira bálványzott ősiséget ártalmas ki
növésből megorvoslani. — Egy illy satyráját az avitici- 
tásnak nem lehet föl nem találni a’ nemesi javak’ elzá- 
logositásiban. — Azok, miket Fogarasi az Athenaeum’ 
egyik számában legközelebb olly igen korszerű hűség
gel az aviticitas ellen felhozott, ide szórulszóra alkal
maztathatok. — Ugyan is mi történik őseink’ vérén vagy 
pénzén szerzett nemesi birtokinkkal a’ Zálog’ mostani 
ezer-ágozatú rendszerében, alig van nemes, ki kese
rűséggel ne érzené. Az ősi-javak csak félszázad’ lefolyta 
alatt is ezer kézen mennek keresztül megszaggatva, el
rongálva , vagy annyira fényre ’s pazér javításokra 
emelve, hogy a’ nemes őseitől reá hagyott birtokot vagy 
úgy nyerheti- vissza, mint ezer mföldnyi téren elszórt 
’s ezer fáradság, csapás és bukás után megtalált, ’s csak 
eirja felett ragyogható gyöngyöket, vagy mint csar
nokot , mellybe lépnie nem szabad , mert nem lehet, ’s 
nem lehet, mert az elzálogosító ősnek subába-öltözött, 
izzadva táplálkozó, és sóhaj-levegőt s z í v ó  gyermekét 
öröm- ’s gúnymosolylyal útasiíja vissza a’ csarnok’ dús ura, 
mert lizttni nem tud, ’s. ez öröm, e’ gúny az aviticitas’ 
kijátszafásál ól dudvázik föl. Ide járul, hogy az aviticitas’ 
kijátszatásával nem ritkán honi nemesink’ sorába olly 
egyedek emelkesznek, kiknek tán legfőbb érdemük az, 
hogy a’ szegény magyaroktól különféle utón olly summát 
zsarolhattak ki, mellyen birtokot, más nemes által talán 
meg nem szerezhetőt vásároltak, abban 32 vagy több 
évig nyuj ózva, ’s háborittatlanúl élve különféle uton- 
módon megyei hivatalra tesznek szert, ’s a’ megyétől 
kés bb bizonyítványt nyernek, miszerint emlékezeíhaladó 
illő óta nemesi h vatalok és szabadságok'birtokában vol
tak. ’S  így az aviticitas elleni bűn , a’ legszebb polgári 
erények’ jutalmával látván magát koszorúzlatva , ki cso
dálhatná, ha ezreknek kedvök jő az aviticilást folyvást 
kigúnyolva, annak pártoltit még a’ törvény-engedte utak’ 
használatában is erejök’ és zsebük’ minden tchetségivel

a’ kivánatok’ , és követlések’ örökös rabigája alatt «-ör- 
nyesztgetni? mert hisz az ember csak önmagához tud’s 
akar ember lenni.—

Hosszas lennék, ha mindazon fogást, mellyek az 
ősi-javak’ elzálogosításakor a’ zálogba-vevők által hasz
náltatnak, előszámlálni akarnám, ezek’ száma légió • azt 
azonban mondhatom , hogy a’ magyar javak’ elzálogosí
tása minden inkább , mint az adósságnak biztositása- 
’s bátorságositására adatott vagyon. Itt a’ bátorság és biz
tosítás a’ zálogba-vevőre nézve olly nagy ’s elágazott, 
hogy a’visszaválthatási bátorság és biztosság annak gyom
rába úgy el van temetve, hogy feltámadásának örvende
tes napját csak akkor reméllhetni, ha a’ zálogbavevő 
kevesebb észszel ’s több Iélekisinerettel bir, mint az ezer 
bujósdi-ajtét használni akarná. Zálogunk minden inkább, 
mint a’ fekvőjavak’ olly ideigleni adásvevése, miszerint 
azok a’ föltételek’ betöltése után elóbbeni állapotokban 
az elzálogositónak visszaadassanak. Ha ezerszer ’s két
ezerszer töltetnek is be a’ feltételek, a’ zálog csak a’ 
zálogbavevő’ kezei közt marad , — vagy port kell kezdeni. 
— Port kezdeni! — e’ szó elég volna a’ világot sarkai
ból kiforgatni. Port kezdeni Magyarországban! magyar 
procedura mellett, szegénynek gazdag ellen, ősiség 
pajzsával az álfogások, elcsavarások , huzásvonás , . . . .  
’s csüggesztő bizonytalanság’ serge ellen ! Pört kez
deni tíz évig, folytatni barminczig, bevégezni ’s az 
executio , oppositio , appellata , parancsok , ’s több re- 
medium’kinpadján sinyleni iOig — ’s igy élet’, vagyon’, 
’s mindennek a’mi kedves a’ mi szent, haldoklását szem
lélni'50 évig! a’ ki igy él, az sokat élt, ’s örömmel 
szállhat sírjába, mert hantja fölött az aviticitas’ örök szo- 
morfüzárnyékában fogja emlékét fentartani. — ’S hány 
ős’ivadéka él illy életet, ’s hal illy halált! — ’S ez élet 
és halál törvényes, me-t törvényes az aviticitas! — tör
vényesek az utak, mellyeken azt kijátszhatni. — Örökö
södés , és adósság’ ügyében már bírunk czélszerű javí
tásokkal , ’s remélljük, e’jávitások még szélesbülni fognak. 
Vájjon a’ zálogok nem lehetnek é a’ javításnak olly tár
gyai, mint amazok? vájjon ha az aviticitást továbbá is 
alkotmányunk’ virágihoz számítjuk, nem kell é azt az 
ártalmas , és igazságtalan gyomoktól ónunk, ’s tisztit— 
nunk ? — Eljött az idő — ébredjünk I— Lelkes Nagyok! 
kik százezrek’ ’s milliók’ jobbletének eszközlesére íel— 
híva vagytok 1 itt egy kép, tekintsetek rá !

Várd<nj.

Országgyűlési szüret.
Ollykor gondjaidat vidám örömekre cseréld-fel!

V IRGIL .

A’ törvényhozás’ mély gondiban fáradozó férfiaknak 
vidám éldeletnapjok volt oct. loke; nekem pedig kedvem 
pattant e’ nap’ historicusává lennem. A’ komoly história, 
melly az egyed—élet’ apróbb jeleneteibe nem bocsatko 
zik, el fogja azok’ nagy dolgait beszélni , kik jelenleg 
viszik a’ nemzet’ ügyét, érdemeiket ’s komoly munka- 
latikat átadja az emlékezetnek, ’s kivált azok,  ̂kik pró
fétái a’ nemzetnek, felkentjei lesznek; de e’ szüreti 
mulatságjokról mélyen fog hallgatni. Kapok tehat az anya 
n on, meilyet csekélységnek látszósága miatt fel nem vesz 
a’ história, ’s megírom azt épen azért, mert az je <
mulatsága , volt, kiknek még mulatsagjok is jelentőség
gel bír. — Költőileg jobban szeretnek írni, s íme m ^
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ványai, akkor igy kezdeném: „Szüretet éneklek, szü
retét azon honfiaknak, kiknek ha majd érdemeiket a’ honfi 
olvassa, irigylem fogja tőlem a’ szerencsét ’s dicsőséget, 
hogy velők egy-időben éltem, közöttük forogtam, tanúja 
valók küzdéseiknek, ’s részese mulatságjoknak. Indulj 
Musa !‘£ Uly modorban, megvallom , örömestebb Írnék ; 
de mivel másoknak írok, mások’ Ízléséhez kell ösztönöm
nek alkalmazkodnia, mások pedig inkább szeretik a’ 
históriát; legyen tehát história!

Előre bocsátván, hogy October 15dike azon nap , 
mellyet az idén Palóczy Lászlónak 56dik születésnap
ja előzött m eg, Deák Ferencznek pedig 36dik szüle
tésnapja követett, ’s maga a’ nap Terézia névnap , ezek 
atáu akárki rátalálhat a’ ,Honi vezérében. — Mikép vált 
legyen e’ nap a’ haza’ választottinak élvezetnapjokká ? 
kissé föntebb kezdem el.

Kezdetben volt egy-akarat; hol vette magát ? meg
fejtése a’ transcendentalis philosophokat illeti, mert még 
akkor história nem volt; előbb történni kell valaminek, 
azután kezdődhetik a’ história. Ezen akarat szülte az 
aláirást, az aláirás pedig szülte a’ pénzt; mihelyt a’ 
pénz meglón, azonnal meglehetett a’ dolgok’ folyama 
is , ’s meglón minden agy, a’ mint lön. Az előkészüle
tek, mint egyes elemek , cbaoszban hevertek’s homály
ban, de Nagy Pál’ intéző lelke lebeg vala felettük. Meg- 
véteték általa egy szőlő’ termése Pozsony’ kedves vi
dékének egyik legregényesb pontján , ’s minden , mi a’ 
kezdetben volt akarat ’s ezen legregényesb pont közt 
történt, rendes folyamatban ö általa történt, hogy lön egy 
szüretté. — Némi borongások lengtek az előbbi napo- 
kou, de October lődike olly tiszta fényben derült fel, 
mintha a’ világot világitó nagy golyó’ minden foltja el
veszett volna. Korán kezdődött egy kerületi-ülés ,' pá
ratlan a’ maga nemében, mert vége kezdetében volt, ’s 
atána nyomon a’ szüret, még pedig e’képen: A’ kecs- 
ke-uteza, mellynek kül vége a’ város’ nemlétébe enyé
szik e l , fogta fel hosszú sorába a’ szüretre-menök’ 
szinte hosszú sorát. Hol a’ város végzödék, a’ mulat
ság ott kezdődött, szabadon kelvén az öröm. A’ katonai 
hangászkar, Sándor császár’ ezredéből, ott várta a’tár
saságot, melly egyébkor, úgymint ott volt, képviselői 
testület. Síp-trombita-dobszó harsogó hangot adtak, a’ 
hegyek’ ’s völgyek’ csendét kellemes zajjal felváltót. 
így ment a’ díszes nagy csoport egy közel halomra, 
raeily Schiller-kert nevet visel, és ott számos taraczk- 
durrogás hirdeté a’ viszbangzó vidéknek e’ vidám meg
érkezést.

Egy szép emeletes ház van a’ Schiller-kert’ köze
pén, ’s az előtt egy kisded udvar, itt álltak a’ regge
lihez terített asztalok. Villás-reggelizés közben a’ han
gászkar folyvást játszott, a’ taraczkok durrogtak, a’ 
társaság pedig tréfás enyelgéssel zajgott, nagy ’s élénk 
vegyületben. A’ hangászkar ’s cselédség látván utóbb a’ 
gulyásossal telt üsthöz ’s a’ tormás kolbászhoz, vígan 
lakozott, fíogy e’ látvány szinte mulatsággá vált. — In
nen egy mély utón a’ menet feljebb vonult a’ hegyekbe, 
elöl a’ hangászkar, idönkint játszva, míg az egész vi
dám tömeg a’ vett szölókertbe feljutott. Ezt a’ város’ né
hai kapitánya jó-izlésű választással szerzé magának, ’s 
mulatóhelylye varázsiá. A’ kilátás meglepő volt itt a’ hegy
tetőről. Körüsleg sok szőlőhegy áldással megrakva, alat- 
tok Pozsony városa egész deliségben mutatkozék a’ szem
nek, a’ csavargó ’s több ágra szakadó Dunától mintegy 
a’ hegyek alá szorítva, azontúl az egész láthatár s ik , 
itt ott közel vagy távulabb egyegy békés falu , felötlő 
tornyával. Mint a’ szem elragadtatéb a’ vidék’ bájain, a’

szív is fohászra buzdult: I s t e n  t a r t s d  m e g  e" 
s z é p  h a z á t !

A’ helynek három része volt; az alsó rész maga 
a’ szőlőültetvény, lejtős oldalán a’ hegynek. Itt az érke
zett vendégek azonnal széllyeloszolván, mint felszabadult 
tilosban, önkint kitörő kaczajjal fosztogatók a’ tőkéket 
legizletesb fürteiktól. Az úri férfi-sereg úgy tűnt-ki 
messziről, mint nagy csóka-folt; a’ sok magas kalap, a’ 
mesterség’ egyik legeltérőbb divattalálmánya, itt a’ ter
mészettel legfurcsább contrasztot képezett. A’ tőkék, ala
csonyak a’ nagy férfiakhoz, mintegy gebeszkedtek föl
felé, gyümölcseiket kínálva; a’ tündöklő napfény pedig 
őszi legnagyobb hőséggel ömlött el a’ szép kép fölött. 
Más része a’ helynek, maga a’ kiemelt tető , virágos 
kert vala, leginkább georginákkal és camcliákkal gazdag, 
’s ezen leginagasb pont, középeit egy igen csinos kéj
házzal , kiemelkedettségében , kicsinysége’ daczára is , 
Semiramis’ függókertjére emlékeztetett. A’ hangászkar 
itt állitván körbe kóta-támaszit, idönkint válogatott darab
jainak messzeható zenéjével élénkité a’ környéket; a’ 
vendégek pedig az alattok fekvő szép világra nézeget
tek le, részint néhány fa’ árnyában egy szőlővel rakott 
asztal mellett pipázgatva beszélgettek multról’s jelenről; 
részint a’ kéj házacskának egy pár csinos szobáiban és 
széplátó tornácziban kártyamulatságot űztek. Harmadik 
réize a’ helynek gyümölcsöskertet képezett, mintegy a’ 
hegy’ túloldalán. Hasonlít e’ kis berek a’ dodonai erdőhöz, 
benne kertészház állott tisztán tartott fák’ árnyában. Ide 
e’ berekbe czipeltetvén föl a’ mozsarak a’ társaság ntán, 
alulról a’ Schiller-kertböl, a’ fák közt sorba helyeztet
tek , ’s egy már koros asszony, a’ nép’ osztályából, az 
egri hős-asszony’ bátorságával megtelve sütögeté el azo
kat, olly hidegvérüleg, mintha diókat tördelne, ’s távúi
ról sem gondolt arra, hogy cn öt újságba teszem min
den taraczkival együtt, ’s ekép halhatlanítom. Miilyen 
az élet’ forgása! E’ szegény asszony majd ötven esa- 
tendöt élt már, ’s a’ feledékenység’ koszorútlan alakja 
maradt ó, de im’ midőn élte végre lealkonyult, a’ sors 
úgy hozza, hogy ó taraczkokat sütöget , én pedig 
meglátom, ’s gondolok valamit, ö is meglát engem, du 
nem gondol semmit; ’s ezzel újságba jó , a’ nélkül hogy 
tudná. Most már tudja egész ország, hogy ö , a’ jámbor 
nő, létezik ’s vén asszony korában taraczkokat sütöget. 
Élj boldogul jó asszony! te egyetlen egy most már ma
gad’ nemében, mert taraczkid’ hangját egy ország meg
halló, onnan a’ fák közül, mintegy tündérkertből.— E1 
gyümölcskert’ szélén volt hömpözö-bely is, hol számos 
vendég mulatkozott hömpdobálással, melly mellett a’ pipa 
gyakran kialuván, az elmés, c-únos Krisztina’ tüzénél 
gyújtók meg, ki ott közel telepité le gesztenyesütó kis 
intézetét; hog'y némelly vendég’ pipája gyakran kialudt, 
’s szintolly gyakran gyújtani kellett járnia, az magában 
értetik; magammal is többször megtörtént.

Dél tájban jöttek az árvák ’s a’ katona-növendé
kek, mert a’ megvett szőlőtermés nekik volt ajándékozva, 
a’ társaság csak mint dézmát vevén ki belőle részét. 
Mintegy harmincz árva, gyengébb ’s erösb-korn , no- 
hánynyal több fi mint lány, tisztán csinosan ’s öltözve , 
az egészség’ fris színében, örömtül ragyogó szemmel 
érkezett meg e’ szüretre ; mind kosárkával ellátva, ’s 
milly boldogok voltak ók most! Már azelőtti nap tudták, 
hogy ekkor szüretre jönek , még pedig magok’ szüreté
re , mellyet ők, az árvák, a’ hon’ atyjaitól kaptak, ’s az 
öröm, melly reájok várt, aludni sem hagyó őket; ki is 
volna képes boldogságát elaludni! Hajnalkor fen cseveg
tek , de a’ nagy készület még is addig tarta, hogy majd 
dél lett, míg kijöttek. Az inlézef érdemes igazgatója,
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’s a’ lánykák’ nevelője vezeté őket ki; dicsőségére mind 
kettőnek ’s díszére az intézetnek mondhatni, hogy e’ 
szegény kis árvákat olly jó állapotban látni, nem kévéssé 
meglepő volt. Ok mindnyájan testvérek, a’ jótékony in
tézet’ gyermekei, szülék ’s rokonság nélkül, azért egyen
lőn öltöznek, egymást forróan szeretik ’s tanulva nőnek 
fel hasznos tagjaivá a’ polgári társaságnak. Jól esik a’ 
szívnek, illy gond alatt látni az elhagyottakat, az őár
tatlan örömük mindenkit kétszeres örömre gerjesztett. A’ 
katona-növendékek , számra majd hatvanan , kisebbek ’s 
nagyobbak, hasonló örömmel jöttek e’ szüretre ; sötét 
öltözetjük , a’ sárga hajtással, úgy oda illeszlé őket a’ 
szőlőtőkékhez , hogy messzire ki sem tűntek, de ók az
zal nem gondolván, vigan szedték a’ fürtöket, ’s úgy 
megfoszták a’ tőkéket, mint a’ levert ellenséget. Midőn 
ntóbb a’ társaság elhagyá e’ kies helyet, a’ gyermekek 
mind ott maradtak, ’s úgy bántak az egész szőlővel mint 
sajáfjokkal.

Ez alatt kiérkezett a’ főrendi ülés után, melly ezen 
nap tartaték, a’ főrendi táblának is néhány tagja, ’s 
a’ társasághoz .vegyülve részt vének a’ mulatságban. 
— Délután három órakor indult innen a’ társaság ismét lo 
a’ Schiller-kertbe , szinte élénk hangászattal, melly a’ 
mindenfelé szüret alá vett hegyekben viszhangzólag zen- 
gedezvén , mindenünnen erre vonta a’ számos nézők’ fi
gyelmét. Az említett Schiller-házban, fen az emeleten, 
egy nagyobb ’s két kisebb terem, melly mind bárom 
egymásba nyílt, asztalokkal volt megrakva, ékesen te
rítettekkel; de a’ társaság olly nagy volt, hogy azoknál 
mindenkinek csak nagy gonddal jutott hely. Háziasszony’ 
nemlétében olly ebédet intézni el,mint a’ miilyen itt tartatojt, 
egy a férfinak (Nagy Pálnak) nagy dicsőség, ’s a’ szépnera 
egyik pálmáját itt majd hogy el nem vesztette; a’ hon
nan azt tanácsolnám, hogy illyesmit másszor meg ne 
engedjenek, hanem tartsák fen jogukat, ’s legalább egy 
házi-asszonyt mindig deputáljanak , hol illyesmi történik, 
kit más részrül a’ férfinem nolle veile acceptáljon. Ebéd’ 
folytában Palóczy, az ó utánozhatlan, országszerte is- 
méretes , sajátságos modorjában köszöngeté cl a’ habzó, 
pezsgőpoharakat, az egész nagy társaságot hangos ka- 
czajokra fakasztván elmés mondásival, ’s nagy, ,éljen!4 
kiáltásokra, válogatott személyekért tartott beszédivei. 
Valahányszor ó felállóit, a’ más két teremből mindan
nyiszor tolongva rohantak hallgatására, ’s az udvarban 
alant játszó hangászkar elnémult, de utána viharkint tá
madt fel a’ vig za j, mellyet a’ taraczkok’ dörgése még 
sokkal hathatósba tón. Ékes szónoklattal ivott a’ királyért 
’s a’ királynőért, ’s a’ felséges házért, a’ nádorért ’s 
nádornőért; elmés beszéd mellett ivott a’ királyi sze- 
mélynökért, Nagy Pálért, mint házigazdáért, az egy
házi rendnek jelenvolt követiért, a’ jelenvolt rokon- ér
zelmű főrendi személyekért, Horvátország’ követiert, az 
Erdélytől visszakapcsolt megyék’követiért, ’s több egyes 
követekért, kiknek mindegyikéről a’ társaság’ szellemé
ben elmés szeszélyével megjegyzéseket Iód.’s a’ t. ’s a’t. 
Válaszolva neki gr. Esztcrházy Kázmér ürített poharat 
a’ jelenvolt főrendiek’, Bezerédy Miklós apát a’jelenvolt 
egyháziak’, és Busán Herman, szinte magyarul, a’hor
vátországiak’ nevében. Pulszky ivott Palóczyért, egy- 
szer'smind Deákért, mint dioscurokért, születés-napjaik’ 
emJékezetbe-hozásával.

Ezen mulatozás közben az alkony bekövetkezett 
egy kellemes holdvilággal, ’s a’ szép nap után szép est 
lón. Most tüzjáték kezdóuött, mellynek czikázó kigyóji 
több elmés megjegyzésre szolgáltatván okot, e’ végső 
éldeletben is gyönyört lelt a’ nagy társaság. Az utolso 
rakétával megszűnt a’ ktin-raulatozás ; a’ hangászkar meg

indulván, utana indult a’ menet, beköltöző a’ városba 
mellynek kulsorompojanál megállván még a’hangászkar! 
addig játszott, míg az egész társaság bement előtte.

11. l \
•í* deforeczetii ■ itifé^ eírő i.

, Azon n«gy hiányt > »nelly a’ nőnem’ alapos nevel- 
tetesiben Debreczen vidékén mutatkozott, az itteni egy
házi-kerület’ tagjai mélyen érezvén, ’s a’ bajon segíteni 
akarván, múlt évben leánynevelő-intézetet alapítának ’s 
e’ végre a’ czeglédi utczában 23 ezer váltó forinton egy 
épületet vásárlottak, melly mind a’ nevelőknek, mind'a’ 
növendék-nőnemnek lakásul igen alkalmas ; egyszersmind 
tiszta ’s nem zajos utczában áll. E’ szép terv’ valósítására 
nem volt még elég ennyi ezeret áldozni, sokkal nehe
zebb feladás vala olly nevelővel látni el az intézetet, 
ki a’ czélnak ’s iránynak tökéletesen megfeleljen. E’ 
részben néhány tapasztalt jeles férfi’ útmutatása után ta
valy Steinakker Gusztáv úr hivaték-meg e’ nemes hiva
tal’ átvételére. Ki is édesanyjosíul ’s nőstül a’ fölté
teleket elfogadván, ’s magát e’ hivatalra kiképezettnek 
érezvén, még múlt év’ végén megjelent ez intézetben 
kitűzött nevelői kötelességit folytatandó. — Az egyházi
kerület’ tagjai egyességre léptek a’ nevelő úrral, misze
rint a’ háznál tizenkét leánynövendéket maga élelmez
hessen; ezenkívül jobb-házaktóli növendékek is eljár
hassanak tanulásra. — Minden idegen gyermek’ szüléji 
kötelesek a’ debreczeni ekklézsia’ pénztárába évenkint 
50 v. forintot fizetni. — Mindennek nehéz a’ kezdete. 
Első leiévben az intézetbe még csak 5 leánynövendék 
hozatott tartás végett, ’s én hiszem, hogy a’ nevelő úr 
nem kétkedett a’ növendékek’ teljes számában. Miért nem 
valósult reménye, ezt bajos meghatározni; azonban aligha 
egyrészt a’ magas tartás-díj, melly egy leánykától 500 
vforint, — ide értve a’ tanításdíjt is — nem tartnémelly 
szüléket vissza, kivált midőn a’ pénz’ szűke a’ környé
ken olly igen érezhető. Mindazáltal annyit mondhatok 
tapasztalásból, hogy a’ tartás másutt egy krajezárral sem 
jutányosb , sőt talán , egyéb mellékes költségekkel, mik 
a’ növendékekre tétetnek , még többre is rúg. — Debre- 
czenben többen vannak, kik leányokat tartanak ’s nevel
nek, kiknek tiszta ügyekezetöket én becsülöm; a’ kö
zönségre nézve azonban szükséges megemlítenem, hogy 
nönevelö-intézet csak ezen egy van , ’s ez tisztes fér
fiak’ munkás’ gondviselése ’s felügyelése alatt áll; ’s im! 
ez teszi a’ lényeges különbséget. Erről legyen elég en
nyit mondanom, róla némi fogalmat kikivehet; a’ többi
ről hallgatok.

Eljött az id5 f. évi augusztus’ lGkáo, midőn a’ ne
velő ú r , tanításának első zsöngéjét köz vizsgál at’ utján 
tanítványival a’ közönségnek bemutatni kívánta. Nagy fi
gyelemmel kisérék mind az egyházi kerület’ tagjai, mind 
a’ közönség*, mi süker jutalmazandja várakozásukat; nem 
különben a” szülék ’a azon hallgatók is , kik jövendőre 
talán magzati kát ide Szándékoznának adni; a’ számos, 
mindkét nembeli hallgatóság, továbbá nagytiszt. Szo- 
boszlai István ’s Szabó József uu. mint censorok azaz 
vizsgáló birak, helyet foglaltak. Nemet nyelven, zon
gora melletti szép énekkel, ’s egy szép könyörgéssel 
kezdődött a’ vizsgálat; a’ nevelő úr pedig anyai nyelven 
csinos beszédet tartott a’ hallgatókhoz. Valóban e’ szó
noklat eléggé tanusítá a’ hallgatóknak, hogy a’ nevelő 
ur ebben is mester ; nyájas és ügyes előadásával min
denki’ szemében olvasható édes érzést gerjesztő. Velős 
beszédét a’ nevelés-tárgyazó dolgokban nyomtatva olvas
hatni, meily kis munkácskában sok figyelemre méltó van.
A’ növendékek először a’ vallástudomanybul, nemet gram-
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matikábul , számvetés- és földleirásbul igen jelesen fe
leltek ; különösen feltűnt a’ német szavak’ tiszta kiejtése, 
’s hogy a’ mit tanultak , azt egyszersmind értették. Né- 
bányan szónoklottak, ’s a’ művészek’ ügyessége meg
látszott a’ növedékeken. Szívemelő volt látni az ártatla
noknak illy rövid idő alatt lelki ’s testi kiképeztetésöket; 
mindegyik kis beszélő érté, a’ mit szavalt. Végre elő— 
mutaták a’ növendékek munkáikat, irásikat ’s rajzolati- 
kat; ’s egy szép énekkel ’s imával végezték a’ köz
vizsgálatot.

Most mind az egyházi kerület örömmel láthatja, 
milly szerencsés volt ez intézet-felállitásban ’s megelé- 
gűlést találhat az érdemes nevelő úr’szerencsés válasz- 
tatásában , mind a’ szülék, kiknek gyermekei ez inté
zetben vannak, teljes megelégüléssel szemlélhcték gyer
mekeiknek a’ tudományokban ’s nőnemi munkákban is mu
tatott ügyekezetöket; mindezeknél főbb dolog a’ gyönge 
nőnem’ erkölcsi neveltetése ’s a’ lélek’ fokonkénti kifej
tése ’s ártatlanságábani megőrzése. A’ szüléknek e’ rész
ben van legnagyobb aggodalmuk leánymagzatik iránt 
mindaddig, mig azokat ismét házukhoz visszavebetik. 
Erre nézve is mind a’ nevelő ú r , mind tisztes anyja , 
és nője minden lehető biztosságot ajánlanak ; szóval: ez 
olly nevelő-intézet, melly azon czélnak ’s kívánatnak, 
mellyet az elöljáróság ’s a’ szülék óhajtottak ’s óhajtanak, 
leginkább megfelelhet. Nincs is egyéb hátra, mint 
kívánni, hogy számos évig virágozzék , ’s mindinkább 
gyarapodjék ez intézet. Áldás a’ tisztelt férfiakra, kik 
életbe hozák. — Bárcsak e’ város’ érdcmteljes eiőljá- 
rójineo sokára a’ szegényebb sorsú szülék’ gyermekire 
is fordítanák flgyelmöket, árasztanák jótéteményiket, ’s 
ezeknek apró gyermekeikről is atyailag gondoskodnának, 
’s minélelöbb egy kisdedovó-intézet is alapíttatnék! — 
Hol van erre nagyobb szükség, mint itt ? hol van több 
apró gyermek? hol több, napszámból élő anya? nem 
méltán várhatjuk é, hogy ez mintául szolgáljon vidékün
kön, ’s a’ nemes példa többet is maga után ragadjon, ’s 
értse a’ jövendőnek ebből folyó hasznos következéseit 
felszámítani. Hisz’ korunkban minden gondolkodni tudó 
mélyen érzi, hogy a’ status’ boldogsága ’s bel nyugalma 
a’ neveléstől függ, de az általányos és czélszerü neve
léstől,— mindkét nemre’s mind a’ felsőbb mind az alsóbb 
osztályra egyenlő hatással kiterjesztve. De ezen óriási 
feladatnak először nemzeti szilárd akarat, másodszor: 
az ebből folyó pénz, harmadszor: szükséges és alkal
mas tanítók: rugóji, melJyek nélkül kellő hatást nem re- 
méllhetünk. I \  L .

Elegytár.
(Ne vezetés idegen Pesten.) A’ pesti német színház 

igazgatója mindent elkövet a’ közönség müveit ízlése 
kielégítésire , ’s ez okbul semmi költséget, semmi ál
dozatot nem kiméi, ha azzal hires külföldi színészeket 
vagy színésznőket édesgethet színházába, az öt ke
gyelő közönség mulattatásaul. Most is egész tehetsé
ge megYeszitésivel egy hires idegen színésznőt hivott 
meg fo árosunkba, mellynek lakosit előre is minden 
oldalról figyelmezteti a’ nyerendő ritka szellemi élve
zésre, mit a’ nemet művészet olly magos álláspontjától 
méltán is követelhetni. Az érintett művésznő holnap lé- 
pend föl először, tan fölemelt belépti—J tj mellett; neve 
miss Baba; a’ közhír fiatal, nőstény elefántnak nevezi 
azt ugyan, de az nem tesz semmit, a’ művészet hatal
mas ereje mindenkit kiemel a’ küzcsoportbul, miért ne 
tehetné azt tehát elefánttal is ? mellyrül így írnak Po-

zsonybul: „Színpadunkon Ba b a  kisasszony, az elefántok 
legkedvesbike, több Ízben lépe fel ’s igen sok nézőt 
gyiijte mindannyiszor. Elhallgatjuk több mesterséges 
tetteit, tudván, hogy már több elefánt letérdelt ura előtt 
’s felvette hátára, hogy trombitált ’s más fuvószereket 
bangoztata; de érintetlenül nem hagyhatjuk ebédjeit. 
Csöngelyüvel ellátott asztal hozatik t. i. Baba kisasz- 
szony számára, mire ő azonnal elibe térdel ’s a’ csen
gésű t huzza; erre jő a’ pinezér ’s kendőt akaszt a’hölgy 
nyakába, a’ másik pinezér egymásután hat tál ételt, 
mellyeket nem igen udvariasan, egy kanyarintással el
fa l, ’s minden tál után csenget. Elvégezvén » ebédjét, 
kifizeti az ételhordót, egy húszast tevén a’ tányérra, 
mellyet orrmányával visszanyujt. Múlt szombaton vo!) 
Baba bevétele a’ városi színházban, mellyre nádor 0 
Fensége is megjelent. A’ ház fuladásig tömve volt. Mi
dőn Baba a’ sipládához ment muzsikálandó , babérko
szorú repült le a’ karzatról; kisasszonyunk ezt jó falat
nak tartván , azonnal enni kezdette, de a’ belefont szala
gok, vagy talán néhány keserű virág nem tetszvén Ízlé
sének, miután felét lenyelte, a’ másikat eldobta. C a r l  
kisasszony, kinek e’ napokban hasonló kitüntetés jutott, 
meglepve nézte a’ látványt egy páholyból. Baba kis
asszony azonban sikerültén végzé mutatványit, még 
ügyes kötéltánczosnak is mutatván magát, olly annyira, 
hogy, ha Averino vagy Bono meglátná, aligha azonnal 
nem fogadná fel társaságába.

(Koldus’ szerencséje.) Z á g r á b b a n  néhány hét 
előtt egy 13 éves fiú még tökéletesen el nem készült kút
hoz vezetett egy vak koldust, ’s mi lón a’ kútba tekinte, 
beleesett nyakából tarisznyája; a’ gyermek utána hajlott , 
a’ súlyegyent elveszte ’s az erősen hozzá kapaszkodó 
vakkal együtt mélységbe zuhant. Mind keltőt zúzott fej
jel ’s lélektclenül vonák ki a’ kulbói. Legnevezeíesb e’ 
szomorú történetnél azon különös ’s eddig csupán nagy 
városokban tapasztalt körülmény, miszerint az említett ku
tat a’ koldus tulajdon háza előtt ásatá, mellyet e’ nyá
ron vett 1200 pgő "forinton. A’ koldus e’ meggazdagulta 
világos tanujele a’ zágrábiak jótékonyságának. A’ hátra- 
rnaradt özvegy igen örvend e’ veszteségnek , ’s rövid idő 
múlva bizonyosan boldog neje leend valamelly fiatal nem 
vak embernek, ki örömest el fogja költeni az összekol
dult vagyont. A’ vezető üu béres-szolgája volt a’ gaz
dag koldusnak.

F e l s z ó l í t á s .
A’ „Pesíher Tageblatt“ szerkesztőségének tetszett 

210. szátnáb n a’m. tudós társaságról szóló gúnyolódó czik- 
kelyében ezt írni: „A’ 100 arany drámai jutalomra eddig 
két szomorújáték van kijelelve; az egyik Kúthy Lajosé, 
a’ másik Tóth Lőrinezé, csak arra nézve nincsenek még, 
mint Laliik , a’ drámabirálók eltökélve, mellyiknek Ítéljék 
odv a’ kettő közül a’ jutalmat, minthogy a'mellékdíj akár 
meJJyikre nézve is csekély és aránytalan volna.“

AI illírt helybenlevo bírálók jelentik, hogy e’tárgy
ban mind eddig együtt még nem is tanácskoztak, véle
ményeiket a’ pályamunkákról ki nem nyilatkoztatták, an
nál kevésbbé foglalkodtak a’ szerzők’ nevei’ találgatásá
val ’s kihirdetésével ’s hogy így ez egész hírnek nincs 
alapja ; mivel azonban ez a’ dráma-biráló választmány’ 
tagjaira nézve gyanúsító i s , felszólíllatik ezennel a' 
Pesther Tageblatt’ szerkesztője, nyilatkoztassa ki,mcl- 
lyik drámabirótól vette ezen hírét? Pest,oct. 19. 1S30. 
Schcdius Lajos ink. lords/ua rí y  M ihály m i...
Fán András ink. Bajza Józse f mk.
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V e l e n c z e .
October 12. 1839. „ Deseende coelo et die , age , 

tíbiá longum, Calliope! melos“ ; — mert ha te a’ mu- 
Ksák’ köréből most segítségemre le nem sz állsz: e’ csu
dák’ csudájánál szájam ’s szavam bizonyosan eláll. — 
lía Ilomér, a’ nagy kölíész, eg'ykori elfogultakor, ma
gának egyszerre 100 réz-torkot kívánt: úgy az én pró- 
zai csekélységem, a’látottak’elbeszélésire méltán óhajt
hatna egyszerre száz nyelvet.

„Gróf Mitrowszky“ gőzös, éjjeli 11 érakor indult— 
ki velünk Triesztből az ádriai fenger; síkjára. Nem so
kára körösleg semmi más nemiátszék, mint csillagos é g ’s 
véget len tenger. Az utasok egymásután , polezok’ mód
jára egymás fölött létező ágyaikba takarodtak: ’s a’ fö- 
dözeten egyedül a’ kormányos , ’s az előtte lámpakint 
kivilágított eleven kis-tü, a’compasz, virasztoft. A’ ten
ger csöndes lévén, néhány asszonyság’szédülésén kívül, 
más tengeri betegség nem mutatkozék. Viranatkor néhány 
korábban felkelő, a’ födözeten felalájárkálásával felébresz
tő̂  a’ többi alvót is , kik félig kialudt mindenféle fanyar 
képekkel egymásután szinte a’ hajó-fedélre gyülekeztek. 
Hat óra után a’ nap egy roppant narancsszínű tűzgolyó’ 
képiben emelkedQk-föl a’ tengerbül, ’s ugyan ekkor kö- 
rűsleg a’ lathatáron több halászhajó fejérlő vitorláival lón 
látható. Végre előtűnt a’ távolbul szent Márk’ tornya, 
otana a’ kiilönféle-alaku sok más torony, ’s utóbb egész 
V e 1 e n c z e. Minden szem odanézett, minden uj oda- 
nratatott. Az öbölbe érkeztünkkor, virgoncz apró halak- 
kint pezsgő azonnal a’ gőzöst körül a’ gondolierék’ 
(csolnakosak) fekete-bárkás serge, hogy az utasokat a’ 
fogadókba szállítsák.

Velencze—a’legcsudálatosb templomok ’s paloták’ 
bahylonja — nemcsak v í z r e ,  hanem egyszersmind a’ 
szó’ szoros értelmében — v í z b e  van (képzelhetni, men
nyi ezer roston!) építve. Az egész várost számos csa
torna hálókép hasílja-át, ’s számos kőhíd köti ismét össze. 
A’ paloták és házak fő-homlokzatukkal rendszerint va- 
laraellyik csatornára szolgálnak ’s elől v í z b e n  á l l 
n a k ,  másik kapujok hátulról vagy oldalvást a’szárazra 
nyilván. E ’ városnak tengerpartja , minden csatornája, 
minden téré és utczája, szóval: m i n d e n  l e g k i s e b b  
p o r c z i k  áj  a is , négyszegű kövezettel van kirakva. 
Magában Velenczében• sem fa nem teremvén, sem kő 
nem találtatván : bámul az ember, midőn megtudja, hogy, 
az itteni márványpalotáknak , templomoknak , nyilványos 
szobroknak, sőt minden egyes közönséges lakháznak is 
minden legkisebb kövét, tengerentúli tartományokbul, 
Ralinatziábul, Istriábul ’s a’ többi szárazföldiül kelle a’ 
velcnczeieknek előbb hajón idehozatniok. Sót még ma is 
minden zöldség, gyümölcs’s egyéb élelem részint a’ szom
széd szigetekről, részint a’ szárazföldről szállitatik na
ponként ide. E ’ szerint Velencze majd úgy szólván nem 
egyéb, mint egy n a g y s z e r ű  c a p r i c e ,  mellyel az 
ember csupán természeten felüli diadalrnát akarta meg
mutatni. —

Az első benyomás az idegenre mélyen ható ’s majd 
Iélekzetét elfojtó. Koporsó-alakú fekete gondolában szál
lítja őt a’ gondoliere , magas időkormolta épületek közt, 
igen szűk csatornákon keresztül, a’ fogadó’ pitvarába. 
Erre az utas, mint uj galamb a’ csapdábul, a’ száraz 
felőli szűk kapun kitekint, ’s rémülve látja, hogy az 
utceák o l l y  s z ü k e k ,  miképen azokon csak 3 , néhol

pedig csupán 2 ember is bajosan mehet egymás mellett 
Mi onnét van, hogy e’ 100,003 ember népességű város
ban e g y e t l e n  e g y  ló sincs ’s egyetlen egy kocsi 
sem jár, ’s e’szerint az utczák csupán megannyi g y a 
l ogú t .  Ezen igen szűk utczák, azonfelül, magas há
zaik miatt, sötétek, szennyesek, rövidek, szögletesek 
’s valóban olly zavarékot és tömkeleget képeznek, hogy 
alig foghatni-meg, mint járhatnak az idevalók is bennük 
compasz nélkül. A’házakban földszint mindütt nyílt boltok 
vannak, mellyekben a’ mesteremberek és legényeik 
lábaikat kényelmesen az utczára kilóggatva , ’s szom
szédaikhoz általbeszélve dolgoznak.

Annál meglepőbb azon jelenet, midőn az ember e’ 
szűk utczák’ zavarából a’ sz. M ár k’ piaczára é r , ’s 
benne a’ világ’ egyik csudáját meglátja. Egy szép hosz- 
szukás négyszög ez, mellynek homlok-oldalán sz. Ma r k  
temploma öt gömbölyű kúpjával ’s az építészet’ minden 
képzelhető régi pazat fényével díszük, ’s előtte sz. M a r k’ 
tornya, mintegy az egész környékre körültekintve, őst 
áll. A’ piacz’ többi három oldalát a’ P r o c u r a z i e  
(hajdani országos tisztviselők’ lakjai) név alatt elhíresz
telt oszlopos folyosók futják körül, mellyek alatta’fény- 
üzési-boltok és szebb kávéházak léteznek, ’s hol a’ 
„szép világ“ télen nyáron fel’s alá sétál. Az egész piaca 
egy szép terem’ módjára mozaikképen van igen tisztán 
kikövezve, mellyen egy porszem nem látszik, egy ko- 
csi-zörrenés sem hallatszik, ’s épen ezért azon számos 
galamb, melly a’ piacz’ szobrai megett res nullius gya
nánt tenyészt, ’s egy hajdani dáma’ hagyományából publice 
étetik , az emberekkel egyetemben minden félelem nél
kül fe l’s alá andalog.—

A’ sz. Márk’ tornya mögött van a’ kisebb-piaca 
„ P i a z e t t a . “ Ez a’ tengerre néz, ’s rajta vau a’ világ’ 
másik csudája — a’ d o g  ék ’ p a l o t á j a ,  mellynek leg- 
remekebb képekkel és szobrokkal diszlő termei, aranyos 
lépcsőji ’s plafondjai azon hajdani nagyságra emlékez
tetnek, midőn a’ világnak minden pazarfénye, hatalma 
és dicsősége e’ palotában volt öszpontosulva. Sötét con- 
trasztot képeznek e’ pazarfényhez ama’ borzasztó töm- 
löczök, mellyek szinte e’ palota’ belsejében láttatnak, 
’s mellyekből egy még nagyobb épületbe vezette-át a’ 
szerencsétleneket az úgynevezett s ó h a j t á s ’ h í d j a ,  
mellyen túl alig sohajtának ők ez életben többe.

Szent Márk’ templomán kivül Maria della Salute, 
Maria de’ Fratri, S. Giorgio Maggiore, S. Giovanni e 
Paolo, S. Rocco, Maria Formosa, Redentore ’s a’ je 
zsuiták’ temploma, az építészet’, szobrászat’ ’s festé
szet’ mindannyi remeke, ’s egyszersmind a’ bennök 
nyugvó dogék’ mansoleumai. A’ moz a i k k a l  kirakott 
pallózat minden templomban, ’s majd minden lakszobában 
látható. A’ plafond-okra is minden nyilványos épületnél, 
de leginkább a’ mesterségek’ academiájában különösen 
sok aranyozás pazéroltatott.

Az itteni h a j ó - g y á r  (arsenale) nagyságára nézve 
majd egy egész különvarost kepez, ’s fogalmat njujt 
arról, mint vala képes hajdan Velencze 100 hajónyi flot
tákat előteremteni, mind pedig arról, milly roppant költ
ségbe jöhet egy tengeri had-erő. Az itt ört-alló (regatta s 
a’luost felkészített néhány korvett és brigg, vitorla—k 
teleikkel,tátongó álgyuikkal, kaszárnyáikkal ’s loggo agya
ikkal , ’s a’ tengeri lisztek’ kisded szobáival, meg an)7“ 
nyi kielégítő tárgyai a’ tudásvágynak. — Az arzenálban 
kis-mintában láthatni még azon „ b u c i n  oro
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aranyos és piros-bársony it gályát, mellyen a’ dogé egy 
arany gyürünek-tengerbe vetésével jegyzé-el évenkint 
miuden tenger- feletti hatalmának jeléül az oczeánt.

Ama’ világszerte hires régi p a 1 o t á k, mellyek a’ régi
ség’ kormától megfekettilve balkonos homlokzatukkal leg
inkább a’ nagy csatornát (canale grande) ékesítik, egy 
részben ugyan még régi tulajdonosaik’ maradékinak szol
gálnak lakásul, de nagyobb részben már bérbe adatva, 
lakók által bitangoltatnak. Hanyatló állapotokat azon Tes
tetlen durva deszkázatok is mutatják, mellyek zsalukat 
ábrázolnának,— ’s majd minden nyomon láthatni, hogy 
azon pompás ablakból, honnét a’ hajdani nobile bársonyos 
ruhájában kikönyökölve nézeít-le,mosf, szárításul fejér
ruhák ’s egyéb rongyfélék lóggnak-ki. — A’ színházak 
közt a’ F e n i c e ,  a’ pompás Fenice, a’ Unom uj Ízlés’ 
’s nemes pazarfény’ legtisztább tüköré. — Murano szige
tén a’ gy  ö n g y g y á r ,  egyszerű procedúrájával szinte 
valami mulattató ritkaság.

Itt a’ go  n d ol a: ló, hintó, flakker , equipage, 
paripa, szénás-szekér, Kranzel weib , szóval: minden. 
Formájuk keskeny és hosszú, elől egy fennálló réz
taréjjal, ’s többnyire középen egy rojtos posztóval be
vont ablakos hintócskával, mellyben vánkosos ülések 
vannak. Szinök mind f e k e t e ,  minthogy a’ hajdani köz
társaság a’ gondolákra fordított pazarfény miatt, néhány 
század előtt, minden más szint eltiltott. A’ gundolierék 
az evedzésben ’s egymást kikerülésben ügyesek , ’s a’ 
szárazföldi flakkerekkel abban is megegyeznek, hogy 
mindenkit m egszólnak, ’s kiszabott taksájokkal soha 
meg nem elégülnek.

A’ velenczei-élet szebb alakban soha nem mutatkozik, 
mint e s t e n k i n t  a’ sz. Márk piaczát körülfutó oszlo
pos-folyosók , vagy is „Procurazie“ alatt. E’ csarnokok, 
az ottani boltok ’s kávéházak által tündérileg kivilágítva, 
tisztán kikövezve , ’s minden elem ellen mentesítve, sé- 
tálás végett egyaránt húzzák oda a’ szegényt és gaz
dagot. Itt ott muzsikaszó hangzik, ’s azonnal számos 
kiváncsi gyülekszik össze körülte. Többen fejér tálakon 
ezukros gesztenyét, ezukrozott (candirt) narancs-geréz- 
deket, ’s egyéb gyümölcsöt hordoznak kávéházrul ká
véházra , ’s azokat, olaszosan nyújtva „C a r a m e 11 i , 
C a r a m e l l i i i i !  névvel kiáltozzák-ki; a’ candirozott 
narancs-gerézdek (áruk 1 p.kr.) kellemes izükre nézve, 
bízvást a’ görög -  istenek’ ambróziájával hasonlítha
tók össze.

Bár Velencze , régi magas dicsőségének most már 
csak alig árnyéka ; bár kereskedése , T r i e s z t ’ 
emelkedte által folyvást csökken: még is az emberi 
phantásia ez idökonnolta roppant emlékek’ ’s még omla
dékáikban is gazdag gyűjtemények’ bámuítánál, az ősz 
Velencze ’s az ifjú Trieszt közt nem találhat más különb
séget, mint a’ melly egy aranynyal ’s gyémánttal kira
kott régi g á 1 a - r u h a , és egy ujdívatu f r a k k  közt 
létezhetik. S  s ..............y.

V á l a s z
a’ f. évi T d r s a lk .  72dik számában közlőit fiiv cziiná
értekezéssé: „ E g y  t e k i n t e t  a’ s. p at  a k i f ő i s k o 

l a ’ j ö v c n d ö j é r  c.“
Mióta az országok’ enyészetén emelkedő roppant 

colosz a’ világ’ szövetséges hatalmi által megdöntetett 
’s az egyetemes vész megszűnt, ’s a’ hadikürt-harsogás és 
fegyverzörej helyett, hazánk’borús egét a’ béke’ szelíd 
nemtője lenge át —: sok nagy ész 's lélek tűnt azóta fel, 
majd tettel javítva hazánk’ hiányit, majd fellengző gon
dolatok ’s magas eszmék által felrázva az elfásult keb
lek e t;— ’s ím e--hála kisérje e’ nagy lelkeket — most

őrömmel láthatjuk egyrészről: raikép fejük az értelem, 
különböző irányban, a’ közjóiét’ dicső czélja felé; mi 
gyorsan hatják által a’ világosság’ sugári a’ sötét agy
velőt ; de fájdalom ! — tapasztalhatjuk más részről: hogy 
valamint a’ legtisztább búzában is van konkoly, ’s a’ 
leggazdagabb termő-fa’ gyümölcsei közt is találtaid? 
selejtes, éretlen 's rósz : úgy az értelmiség’ termékeny me
zején is a1 nemes növények közt, sok silány gyom, 
keserű lapu 's vad dudva terem.— Voltak Pompéjuszok, 
Juliuszok, Thalészek; de fájdalom! voltak Nérók, llc- 
rodeszek, Catilinák is. — Illy gondolatok önkénytelen 
támadtak elmémben, midőn f. e. Társaik. 72ik számában 
a’ „s. pataki főiskola’ jövendőjét“ érdeklő névtelen vagy 
is II. E . .  vei jegyzett gúnyezikket olvasám. Nem érde
mes ugyan e’ névtelen gúnyiratra felelni, melly a’ nél
kül is csakhamar magára a’ szerzőre, — oda, honnan 
ere letét vévé, esik vissza; de itt valami egészen más, 
— t. i. egy erkölcsi-testület’ munkálata forog kérdésben. 
Fájt lelkemnek a’ méltatlan vád , mellyel a’ nagy világ 
előtt egy életteljes városi közönség bélyegeztetik, — 
’s épen azért íi'.tosan veszemfel a’ tollat — vele gyönge 
teheísegimhez képest a’ t. ez. olvasó közönségnek a’ va
lóságot rajzolandó, egyszersmind az alaptalan rágalmakat, 
mikkel II. E. Patak’ városát illeti, valamint az ezekből 
tán eredhető köve;kezményeket szétoszlatandó.

„Civilisatio a’ kor’ jelszava“ így kezdi II. E. feljebb 
idézett közleményét, ’s a’ közvélemény’ leple alatt i s 
k o l á k ’ i f j a i t ó 1 is c i v i 1 i s a t i ó t, m ű v e l t s é g e t  
kivan. — O meglátja más’ szemében a’ szálkát, nem 
magaéban a’ gerendát; ’s megfelejtkezik ez ismeretes 
közmondásról: „ki másnak vermet ás, maga esik bele.“ 
Ki a’ civiüsatíót másokban megkívánja, ’s erre oktatva 
int: szükség, hogy maga is civilisalt ’s müveit legyen. 
Kérdem már: iktathatni-é azt a’ XlXd. század’ dere
kán a’ müveitek’, vagyis II.E.szerint a’civilisáltak’ sorába, 
ki a’ nagy világ’ színpadján egy polgári-testületről így 
nyilatkozik: „a’ városnak, melly előtt semmi nagy jö
vendő nincs, többé, egyh mgu müveletlensége, lakosi
nnak megcsontult természete’s a’t.?!“ Ilogy egy polgári 
testület’ illy dísztelen rágalmaztatását a’ közvélemény 
valajia civilisationak keresztelte volna — kereken taga
dom. C i v i l i s a t i o  »lányosán (subjective) az értelmi’s 
erkölcsi erők’ lehető viszonyos leképezésiben, ’s a’ ki
képezett erőknek a’ társas élet’ külön viszonyihoz illesz
tett helyes alkalmazásiban összesül. Midőn tehát II. E. 
a’ civilisatiot, mint korunk’ jelszavát, hangoztatja, sőt ezt 
meg iskolák’ ifjaitól is kívánja, ó maga pedig mind e’ 
mellett olly testületet, melly erkölcsi tekintetben törve:y 
’s minden felsőség által tisztelteik , polgári állása pe
dig magának a’ polgári társaság’ léteiének sértheti.n 
kapcsolatival egybeforrt, —-illy testületet, mondom, egy
hangú müveletlenscggel, a’lakosokat megcsontult termé
szettel bélyegzi: akkor vagy a’ civilisationak lényeges 
értelmét téveszti-el tettleges alkalmazásban, vagy vak 
szenvedély’ ködárja vön hatalmat agya’tiszta egén ’s így 
a’ két eset közül bármelJyikben képtelenség, sőt való
ságos agyrém: hogy másokban a’ civilisatio’ haladását 
megítélhesse az, ki önmaga elég vakmerő egy életteljes 
polgári testületet, egyhangú müveletlenségrül ’s a’ t. vá
dolni.— II.» II. E. kérdéses értekezése által javítani, jót 
rosztul elkülönzeni, ’s egy erkölcsi testület’ hijányail 
elótüntetni ezélzott: akkor szerencsésb eszközökhez kell 
vala nyúlnia , javítási, czélja’ létesítésiben. — A’ javitas’ 
eszközei nem illy tévesek; mert kiben a’ javítás’ neme« 
ösztöne egyetemes műveltség* ’s civilisatio’ előmozdítása 
által nyilatkozik, az bizonyára nem rágalmakban , nem 
erkölcsi testületek’ alaptalan sértegetésiben fogja keresni
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czélja’ biztos eszközeit; mert így hasonlítna azon orvos
hoz , ki a’ beteg’ fájdalmit hatékony, ápoló gyógysze
rek helyett, pirongatások ’s kíméletlen szemrehányások 
által akarná enyhíteni, következőleg illy eszközök által 
a’ képzelt javítás helyett a’ beteg’ állapotját még inkább 
súlyosítani, — De ezeken kívül még : egy erkölcsi tes
tület’ önkényes birálgatási, annyival inkább a’ botrány- 
koztaíó rágalmak az Hiedelem’ és civilisaíio’körén túl is 
vannak, mert sokkal kilünőbbek alkotórészei, semhogy 
azokat akár egynek akár többnek nyilványos sértegetések
kel illetni szabad lenne. Tisztelettel tartozik a’ polgár 
hazájának, tisztelettel a’ haza’ egyes részeinek, ’s ki 
a’ haza’ egyes részeit nem tiszteli, az bizonyára a’ haza 
iránt is hálátlan. Kétszerte kárhozatos tehát ’s vakmerő 
azon állítás, hogy Patak’ városa egyhangúlag műveletlen, 
lakosai pedig megesontult természetűek: mert olly várost, 
hol nemcsak a’ haza, de külföld előtt is igen jól ismert 
tudományos intézet, ’s ennek tudomáiiynyal, tapaszta
lással ’s érdekkel teljes buzgó oktatóji, — továbbá a’ tisz
teletre méltó katonai rend’ egyik ezredének kormányzó
kara , ezeken kívül pedig megyebeli tisztviselők — 's 
táblabirák, ügyvédek ’s más tudományos müveit embe
rek léteznek; illy várost, mondom, egyhangú müveletlen- 
ségrül ’s a’ t. vádolni, nem a’ civilisationak mint a’ kor’ 
jelszavának eredvénye, hanem inkább II. E . . nek  vak
merősége. —

De II. E. azt is tudja, hogy „Patak városa előtt 
semmi nagy jövendő nincs többé“ Mdly jóslatok ! ? Igaz, 
hogy a’ hajdankor’ homályiban jóslók, úgynevezett ora- 
culumok által világ'ositák-fel a’véges emberi elmék előtt 
a’ jövendő’ rejtélyes titkait; sót alkotmányunk’ koráesin 
is tűnnek elő egyes esetek, jelesül sz. István II. 3idik, 
sz. László’ L 31ik t.czikkeiben , mellyek a’ strigákat és 
bűbájosakat megbüntetni rendelik, — de hála a’ világos
ság’ korának ! — mióta Kálmán I: 57dik t.czikke a’ «tri— 
gáknak ’s a’ t. nem-létükről alkottatott, azóta a’ sátán 
nem diadalinaskodhatik a’mennyország’kapujin,’s a’ stri- 
gák, bűbájosak ’s jóslók minden erejüket elveszték — úgy 
annyira, hogy most már csak hamis prófétáknak tartat
nak. Mi kútfőből meríti II. E. jóslói adatit, midőn azok’ 
daemoni segedelmével Patak város’ szomorú jövendőjét 
hangoztatja ? — azt csekély elmém átlátni nem képes. 
Azonban ha magának az élet’ képének tiszta komoly vo
násival lehet egybevetnem a’ jövendő’ kétes és bizony
talan arczát; ha a’ múlt ’s jelenből szabad következést 
húznom jövendőre : akkor egészen más alakban tünik- 
fel előttem Patak városa’ jövendője, mint azt II. E. élőm
be állitá. — Ugyan is: Patak városa íigyelmezve az idő’ 
intésire ’s tekintve korunk’ elóhaladását, fáradhatlan szor
galommal ’s csüggedetlen állhatatossággal munkálkodott 
önjavának anyagi ’s szellemi művelődésben gyökerező 
eszközeit tökéletes!;ni,’s mind inkább közelítni azon ma
gas czél felé, melly «minden polgári társasággal közös’s 
a’jólétnek olly bő forrása, olly biztos emeltyűje. Meg
értvén t. i: a’ kor’ hatalmas szózatát, átláttii: mikep a’ 
józan ész’ kivánati, a’ lélek’ munkás tehetőségre vezérlő 
ösztöne ’s a’ szív’ legnemesb gerjedelmi <csak önal- 
lás által ápolt szabadság’ mezején gyökereznek ’a erő
sülnek olly élőfává, mellynek sarjadékiból fakadt virá
gok hasznos, maradandó gyümölcsöket hoznak a' polgári- 
társaságnak. Illy meggyőződés által lelkesülve, sietett 
Patak városa öntökéletesülését a’ szabadság’ zászlója 
alatt kivíni, mtdőn múlt 1835ik évben regéczi Breczen- 
heirn Ferdinand hg atyáskodó kegyessegeneK, ’s a’ va
ros’ közvetlen java iránt viseltető buzgó részvétének hoz- 
zájárultával, önmagát a’ földesúri hatóságaiul megváltó, 
és így a’ polgári jólét’ ’s elóhaladás’ rendíthetlen talp—

követ megvete. Mar csupán ez egy lépés, a’ szabad
ságnak, ê  szent ügynek, kivívása, kétségtelen közeli
tes a kor elohaladasahoz , ’s úgy látszik: hogy Patak 
varosa jövendője koránsem II. E. prognosíikonábói, hanem 
a szabadság’ apolo kebléből, polgári jólét, anya-n >a 
szellemi fejlődés által nyilatkozik. Élő bizonyítványul szol
gainak S. Patak elhaladásában, a’ város’ utczáin emel
kedő házak’ koronkénti szaporodása, szépítése, mellvek 
a’ hegyaljai vidéket szerfölött nyomasztó idők’ mostoha
sági mellett is — a’ munkás lakosok által mindinkább 
építtetnek, ’s úgy mint szorgalom’ gyümölcsei tekinthe
tők ; de ezeken kívül Patak városának igazgatási rend
szere , a’ kormányzói-testületnek a’ közjó érdekében na
ponkint tanúsított (igyekezete biztos kezességet nyújta
nak a’ város’ szép jövendője ’s csalhaüan elhaladása 
felől, — főleg ha jelen szép-reményű Országgyűlé
sünknek hazánk’ boldogságára munkáló ügyekezete kö
vetkezzen a’ Duna ’s Tisza folyamok rendszeresen 
szabályozva, — ’s a’ Nagy és Kis-Patak szabad váro
sokat keresztülvágó Bodrog’duzzadozó, kártékony medre 
czélszerüleg kijavítva ’s így hazánk’ kereskedési főcsa- 
tornáji megnyitva lesznek. IIly hathatós biztosítékoktól 
leven Patak városának jövendője környezve, szükség
telennek látom egyéb kedvező oldalit, jelesül: fekvését, 
tennöhegyeit, híres malomkő-bányáját ’s tb, felhozni — 
’s nem tudom, kaczagjak é inkább vagy sajnálkozzam 
II. E. . nek ,  a’ XlXdik századbeli civilisaíio’ hősének, 
müveit elmeszüleményén, csodálatos oraculumán ?!, ki 
midőn Patak városa’ jövendő mostoha sorsát kegyes jós
lói tekinteteire méltatja, az előszámlált jeles biztosítéko
kat mellőzve, — azt alaptalan-ul rágalmazza. — 0 nem 
látja a’ múlt századok’ nagy eseményei’ emlékoszlopán, ha
zánk’ évkönyveiben mélyen bevésett pataki vár’ tisztes 
romjain miként emelkedik regéczi Breczenheim Ferdi
nand hgnek gyönyörű várlakja ,’s azt környező pompás 
sétatéré, mihez hasonló országunkban kevés találkozik , 
és mégis a’ városnak mindezen kitűnő jelességei elle
nében a’ nagy világ előtt rágalmakkal, ócsárlásokkai 
fellépni merész!! — mindebből pedig végre is azt akarja 
következtetni, hogy „tétessék át a’ s. pataki főiskola 
„Mtskolczra“ mert Miskolcznak, úgymond, kereskedése , 
„ipara, népessége aránylag nő Pestével; fopiacza a’gab
onának , miből az ember él “ — Sic ? — ’s a’ t.

Hogy Miskolczvárosa is szép előmenetelt tőn az idő
vel , annak minden hazafi kebel méltán örvendhet. De 
a’ szép nemes tettnek dísze nem ócsárlásokon, rágalma
kon vásárolja tündöklő fényét. II. E. Patak’ ellenében 
Miskolczot dicsérni p u 1 y a s á g n a k f  ?!j tartja, — pedig 
nagyobb pulyaság Pataknak méltatlan ócsárlásai által Mis
kolcz’ fényoldalát akarni kitüntetni, ’s a’ midőn Miskol
czot Patak’ ellenében dicsérni pulyaság, akkor Patakot 
gyalázni koránsem dicsőség; kiváltba meggondolja lí. E ., 
hogy Patak’ partjairól — a’ Bodrog’ szőke hullámin játszva 
libegő gőzösnek nyájas vendégit — aligha hamarébb nem 
fogjuk üdvözölhetni, mint Miskolcznak Szinyva vizén, 
— vagy tán épen a’ — Peczén ? ! —

„Sok függ a’ helytől. Wie das Land, so die Xafur 
_ úgymond továbbá II. E .  — A’ dunántúli kerület Ko
márominál cseréli fel Pápát.“ Igen szeretem, ha H. E 
világosan mégírta volna: hogy mióta cserélte fel a’ du
nántúli kerület a’ pápai iskolát Komárommal?! mert ed
dig alkalmasint minden ember fogja tudni, hogy a' pa
pai collegium fenáll, ’s az koránsem tétetett Komáromba 
át, — miben ha II. E. kétkednek , olvassa meg a s.'Uik 
számú Jelenkorban a’ dunántúli Superintendentia rncg- 
bagytábul közlött hirdetvényt, miből mindenki átláthatja, 
milly hiteles kútfőből meríti II. E. adatit, mellyekkel a’
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tisztelt közönség elibe lépni merész. Illy adatokon épit- 
vék azon rágalmak is, mellyek általa Patak ellen intéz
teitek. — Hiszem , erősen hiszem, hogy maga II. E. pi
rulva huzná-vissza gúnyait, ha alaposan ismerné azon 
közönséget, mellyröl épen olly Ítéletet hozott, mint azon 
iró , ki a’ könyv’ érdemét annak czimjéből birálá-meg , 
a’ nélkül hogy alapeszméjével, részleteivel ’s alkotó szel
lemével bővebben megismérkedeít volna. — Azonban mind 
e ’ mellett föltéve, de megnem engedve, hogy Patak 
városa előtt semmi nagy jövendő nincs többé, lakosi pe
dig megcsontult természetűek , — egyhangúlag művelet
lenek , kérdem II. E.től: vájjon mióta vált a’ tudományok’ 
gazdag mezeje olly becstelen, kopár parlaggá ? mióta 
tompultak el az emberiségnek erény ’s tökéletesülés felé 
vonzó legszebb érzelmei? hova tűnt az emberi lé /bői 
a’ tudományok után szomjuzó lélek? hova, kérdem mindez ?! 
hogy már az emberi nagyságnak, dicsőségnek szent haj
léka is, egy nyomom kalmárbolt’ sorsára jutott, hol az 
áruk’ kelete, — h e l y t ő l  — a’ bolt’ kedvező fekvésé
től — f ü g g  !!

Ilely hez — e’ szűkkeblű ’s kalmári feltételhez — a’ tu
dományokat kötni nem lehet. Átfutja ezek’ jótékony szel
leme a’ világ’ legtávulabb részeit, ’s a’ természet’ der
mesztő fagyán is áttörnek fénysugárai ’s magokhoz von
ják az átmelegült kebleket, minden hely ’s időválogatás 
nélkül. Ez az emberiség’ azon fáklyája, mellynek világa 
után mindenkor, — milliók’ csoportjai özönlenek, lenne 
az bár a’ természet’ legridegebb bérczein. Vagy talán 
azt hiszi II. E., hogy a’ tudományokban is úgy válogathatni, 
mint medve szokott a’ vad körívében? azt hiszi, hogy mivel 
Miskolcz kereskedése, ipara, népessége aránylag nő 
Pestével, főpiacza a’ gabonának, miből az ember él ’s 
a’ t.: tehát már a’ s. pataki főiskolának el kell enyészni ?
— Ila Miskolcz — csak a’ századok’ homályin keresz
tül világitó, ’s az idők’ viharin egyaránt győztes s. pa
taki főiskola’ romjain , egy anyának, ki sok nagy flat 
szült, számtalan sok nagy hazafit ápolt, ’s még több szép 
tudományu növendéket nevelt a’ hazának anyai keblében ;
— ha mondom Miskolcz csak egy illy fő-iskola’romjain,
illy tisztes ősanya’ sírján emelhetné fel önkeblében a’ 
múzsák’ templomát: akkor valóban örökös gyász lepné 
azon város’ derült egét, melly most olly életdus, olly re
ményteljes. Nyomora építőmester lenne az, ki a’ kassai 
tornyot csak azért akarná leromboltatni, hogy helyébe 
Pesten mást épí'sen, -— de még nyomorúbb az, ki nem
csak a’ tornyot rombolíaíná-le, hanem annak helyét, kör
nyékét ’s a’ t. szenvedélyesen gyalázná azért, mert e’ 
torony Kassán díszük, ’s nem Pesten áll! ----------

Legyen Miskolczon iskola, szilárd nemzeti,— nem 
bánom, de koránscm a’ Patakinak romjain, az anyának 
sírján; — ’s bár adná az értelem’ istene! hogy nemcsak 
Patakon , nemcsak Miskolczon, de édes hazánk’ minden 
helységiben valódi erkölcs- ’s értelem-javitó tudományos 
intézetek lennének!!! Oláh Miklós.

Elegytár.
(Mágnes-erejű tengeri-rák.)  Genuából következő 

nevezetes természeti jelenetről értesít a’ W. Z -g .: ,,E.>y
halász, ki Nizza’ közelében halászni készült, a’ tiszta 
vízben bizonyos mozgó tömeget pillanta m eg, a’ nélkül, 
hogy tudhatná, mi a z ; ő nagy vigyázattal kivcté há
lóját , ’s csakugyan sükerült a’ tárgyat hálójába keríte
ni. De mint álmélkodek, midőn a’ tömeget élénkebben 
vizsgálván látta , h)gy az egy nagy tengeri-rák , mel
lyenapró szardellák nagy mennyiségben, farkuknál fog
va , mint süldisznó’ tövisei, csüggnek. K’ halacskák 
mind igen aggodalmasan rángatóztak , szabadulni ügye-
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kezvén, de hasztalan. A’ halász nagy bajjal egykettót 
eloldott; de alig hozaték a’ halacska a’ rákhoz közel, 
tüstint erősen hozzá akaszkodott. Az egész tömeg egy 
darab mágneskőhez hasonlíta , mellyen vaspor-reszelékek 
csüggtenek. A’ halász ezen ritka leleményt Nizzába vi- 
ve , hol több, ugyanekkor itt tartózkodott orvos és ter
mészettudós azt megvizsgálta, kéraleteiketÍrásba fogla
lók ’s a’ tudományok’ itteni akadémiájában letették. Jól
lehet e’ tengeri rák, függelékestül folyvást fris tengeri 
vízben tartatott, még is csudálatos magnesi ereje mindin
kább gyengülni látszott. A’ halacskák lehullának ’s még 
azon éjjel mind eldöglött. A’ rák maga is másnap reg
gel elveszté mágnesi erejét. Dr. Antiloppi Genuában 
szándékozik most ezen , eddig hallatlan jelenetről kri
tikai értekezést közrebocsátani, mellyben azt igen el
més hypothesisekkel fejtegeti.

( B r e y  e r o t yp ) :  Bizonyos B r e y e r  nevű berli- 
nifi, ki Lüttichben orvostudományt hallgat, a’ daguerro- 
typnek egy uj nemét találta föl, melly b r e y e r o t y p  
nevet nyert, ’s melly szerint ó, a’ camera obscura’ se
gedelme nélkül legföljebb 7 perez alatt a’ rézmetszvé- 
nyek’, rajzolatok’ ’s iratok’ tökéletes hasonmását készíti. 
E ’ czélra bizonyos úgynevezett heliographi-papiros al- 
kalmaztatik, melly, kellőleg elkészíttetvén csak ’/„  v. 
1 cen(im-mel kerül többe , mint a’ közönséges papiros; 
e’ mellett nem szükség a’ papirost azon pillanatban ké- 
szíteni-el, midőn annak már hasznát venni akarjuk. To
vábbá a’ próbatevőnek egészen szabad akaratjától függ: 
árnyéklatot és világosságot az eredetihez hasonló mód 
szerint adni a’ papiroson vissza , vagy pedig ellenkező 
idomban. B r e y e r  úr még egy bánásmódot talált—fe l, 
melly szerint a’ másolatok a’ férgek ’s nedvesség ellen 
megovatnak, a’ nélkül hogy a’ kép v. másolt tárgy’ ele
vensége gyengüljön. (Oest. B.)

( F e n e  v a d a k ’ mi v e l  ódé  s e )  Az astleyi cir- 
cusba most egy fölséges állatsereglet érkezék Ameri- 
kábul, mellynek tagjai oroszlánok , tigrisek, párduezok 
’s egy elefánt. Nem sokára ezen állatok a’közönség előtt 
mindnyájan egy színi mutatványban fognak megjelenni, 
egyszersmind legkedvezőbb fényben kitüntetni ügyes- 
ségjök és szelidültségöket. C a r t e r  úr volt ezen álla
tok ’ tanító mestere, ’s mondják , hogy a’ hires, ’s an
nyiszor említett v an  A r a b u r g h ,  ki jelenleg Párisban 
adja mutatványait, nála semmivel sem előbbvaló. C a r 
t e r ’ vadállatai — úgymond a’ Standard és Morning Post 
— olly mértékben szeliditvék, hogy az Amerikában adott 
mutatványoknál nem voltak vaskalitkák és rostélyok által 
a’ nézőktől elválasztva, hanem szabadon járdáitok ide 
sfova. L o n d o n b a n  mindazáltal a’ közönség’ megnyug
tatása végett a’ színpad és nézők közt vassodronybul ké
szített függöny fog huzatni. — (Különös szazad, mellyben 
a’ vadak szelídülnek, ’s az emberek vadulnak ! — Octob. 
211ikén a’ pesti német színpadon is Thalia’ legjelesebb 
papnője egy — e l e f á n t  volt.)

Páriában a’ zsemlyesütők’ száma 600ra terjed ; ezek 
közül sept. 28kán nem kevesebb, mint 1J9, állott hamis 
mérték miatt a’ fenyitö rendőrbiróság előtt. (Nálunk illyes- 
mi ritkán történik; a’ közönség meg van győződve a’ 
zsemlyesütők’ lélekismérctességéről ’s tudja, hogy a’ ml 
kisebb, az jobb, ’s a’ mi könnyüdebb, azbecsesb.)

( S z í v ,  m i n t  f á r a d s á g  d í j.)  „Én Önnek 
imígy szólt ügyvédéhez bizonyos hölgy, ki pőrét elvesz
tette— én Önnek« ama’sok fáradságért, mellyet e’ bosszú 
pervitel által okoztam , egyebet nem adhatok — szivem
nél.“ — ,„Tessék vele Írnokomat megajándékozni vá
laszolt Themis’ komoly-arczú papja — az illy kis spor- 
tulákat mind neki szoktam engedni.“ 
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évnapja 9 9s re’ Homoeopathies.
A’ Társaik.’ f. e. 77ik számában „ Fu t ó  g o n d  o- 

1 at  a’ h i d e g v i z - c u r á r u l  mi n t  á l t a l á n y o s  
g y ó g y  s z e r i ü l “ czim alatt közlőit értekezésben egy 
olly ('utóhomokon épült állításra bukkanék, mellynélfog- 
vást „a’ Ilomoeopathia (mint a’ beküldő hiszi v. óhajtja) 
P r i e s s n i t z ’ nagy fürdő-kádjában pokróczba bebur
kolva, tán örökre elmerült.“ Milly homlokegyenest ellen
kezik ez állítás a’ napi történetekkel, az Aligem. Zg tol
dalékénak 244 ’s 245dik száma után hiteles kútfőkből 
szándékom megmutatni, annyival inkább , minthogy ez
zel az igazságnak, ’s a’ t. ez. olvasóknak — nehogy ezek 
a’ történetek’ elferdítése által tévelygésbe jojenek, egyi- 
ránt tartozom. „Paris, aug. 18. Néhány nap előtt ün- 
nepelteték Hahnemann’ lakában a’IVIiláni utón orvostanár- 
ságának GOdik évnapja. Ez alkalommal Európa’ majd 
minden nemzete részint Írásban részint képviselők által 
üdvezlé a’ 88 éves, de még élelíeljes aggastyánt. Igen 
hihető hagy Hahnemann, ha csak különös sorscsapás 
nem ére.idi, be fogja a’ százat tölteni; külseje ollyan, 
mint valamelly viruló hatvanosé, lelke pedig teljes ifjúi 
e: óben van még; gyógyít’s ír, mint ezelőtt ötven évvel, 
sót talán többet, és jobban.— Éltem ez alkalommal, ’s 
törekvém a’ különféle nemzetek’ képviselőjétől megtudni: 
miilyen legyen nálunk a’ Homoeopalhia’ állapotja; tuda
kozásom’ gyümölcse röviden imez volt : Legnevezetesb 
e’ tekintetben jelenleg Olaszhon, ’s különösen Sziczilia. 
Or M u r e  fi atal franczia orvos, ki a’ homoeopathia ál
tal gyógyull-meg, fogadást tőn , hogy apostolként fog 
országrul országra váudorolni, e’ gyógymódot terjesz
tendő; munkálodásának kezdőhelyéül választá Szicziliát, 
hol is néhány hónap alatt nagy előhaladást teve. Paler
mo jelenleg sokkal nevezetesb hely a’ homoeopaíhiára 
nézve , mint Lipcse; ott először is az irgalmas-barátok 
vállalák el kizárólag e’ gyógymódot, kik 150 ágyas kór
házukat tulajdon gyógyszereikkel láfják-el; erre tüsíint 
a’ városban is nyilványos homoeopath, kórház állíttatott, 
mcllyben minden odamenőnek dij nélkül rendeltetnek ’s 
adatnak gyógyszerek. Rendkívüli szorgalommal készit- 
nek egy más városi gyógyszertárban is orvosságokat, 
mellyek ingyen adatnak az orvosoknak, kik viszont a’ 
szegényekkel hasonlót cselekesznek. Száz orvosnál több 
részint ben a’ városban , részint kívül, a’ dr. Mure, ’s 
ön gyógyításaik által elragadtatva elvállalták e’ gyógymó
dot, minek következtében ezt a’ hatóság minden kór
házba behozta. A’ közönség tapasztalás és szemmellatás 
szerint Ítélve örömittasan ragaszkodik az uj tanitmány- 
hoz, mivel sok beteget gyógyulni lát, kik az előtt éve
kig gyógyilhatlanoknak vélt bajokban szenvedtek. Kü
lönös könyvnyomó-intézet csupán csak e’ tudományt ér
deklő munkák’ nyomatásával foglalatoskodik, mint önként 
értetik, olasz nyelven. A’ régibb gyógyszertarok’ szá
ma ugyan felére kevésbült: Szicziliában mindazaltal azt 
hiszik, hogy a’ betegek nem patikák miatt léteznek. — 
Olaszhon’ egyéb részeiben is nevezetesen halad a’ ho- 
moeopathia. Nápolyba már 1824. N e c k  er  áltál hoza
tott, hol is M a u r o  udv. orvos’ buzgó segélyével szépen 
haladt; sokat szenvedett ugyan itt a’ később kisült ala
csony ármány kodások miatt; de ismét uj eleti e kap, mit 
a’ palermói változás’ villanykénti hatásának tulajdoníthat
ni leginkább. Romában, Majland, Velencze, Piemont, 
Turin, Chamberyben , ’s egyéb olasz városokban min
denütt támadnak hóm. gyógyintézetek. M a g a  a’ pá pa
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és k o r m á n y a  igen kitünőleg kedveznek az uj rend
szernek; elnatott ez az ibériai felszigetbe is  ̂ Spanyol- 
országban a’ polgárháború’ijedelmei’ közepeit vert gyö
keret, hol is az O r g a n o n  ( Hahnemannak rendszert 
előterjesztő munkája) már másodszor fordittatott spanyol 
nyelvre. Barcelonában az ottani hires E i u d a d  R o d r i 
g u e z  feje a’ mozgalomnak. Lisabonban a’ nagy tudo- 
rnányú minister, F e r e ir  a, épen most bocsátaközre alá
írási iveket, mellyek által begyülendő pénz egy hóm. 
gyógyintézet’ alapítása és fentartására szolgáland; ké
résé''ús már Párisban orvost, ki ez intézetet ellássa.— 
Mig'áz uj művészet mindenütt a’száraz-földön leggyor
sabban halad , vonakszik ama’ szigeti nép, melly az 
európai miveltség’ fokán hiszi magát állónak, annak igaz
ságát a’ vele született makacssággal elismerni ( az an
golokat érti, kik számos találmányikra büszkék, mindent 
mi idegen megvetnek , vagy ha elismerni ’s elfogadni 
kénytelenek, magoknál keletkezettnek állítják , például 
szolgál Daguerre’ találmánya) — Mindazonáltal szám
talan gazdag angol utazik gyógyítás’ kedvéért a’ párisi 
ho;n. orvosakhoz , kik által meggyógyítatva visszatér
nek hazájokba ’s titok gyanánt beszélik el barátiknak: hogy 
megfoghatatlan ugyan a’ kis adagok’ munkálata, hanem 
a’ factum tanúsítja. Éjszakainerikában, melly, mint tud
juk, minden politikai függetlenség’ daczára tudomány, mi- 
vészet, orvoslás ’s polgárjog’ tekintetében még mind
eddig angol hon’ felsőbbségét ismeri-el, kezd a’ gyógy-  
tan az angolétul tisztulni. Minden atlanti városban — főkép 
Ujyork’s Philadelphiában, — a’német orvesok’ fáradozási 
után nagy tekintete van a’ basonszenvnek; száznál na
gyobb az ott gyakorló orvosok’ száma; keletkeznek is 
mindenütt gyógyintézetek.— Franczia földön német hon 
után legnagyobb hatást gyakorol a’ homoeopathia. Pá
risban valódi virágzása ama’ naptul kezdődik , mellyben 
a’ Tudományok’ Academiája méltatlannak valláa’ homoe- 
pathiát minden vizsgálatra ; ekkor többen figyelmesekké 
lettek, kezdek alkalmazni az uj gyógymódot ’s tapasz
talván ennek áldásit, egy év alatt az említett bölcs véle
mény után 30 hóm. orvosa volt Párisnak; a’ további ha
ladás látható a’ könyvek’ ’s gyógyszerek’ keletébül. Pa
ris után következik Lyon ; az itteni orvosi egyesület 12 
tagbu! áll , mellynek elnöke a’ város’ főorvosa ür. Jone. 
Az előkelő lakosok majd kivétel nélkül hasonszenvigyó- 
gyitásra bízzák magokat. Marseillenak 8 orvosa követi 
e’ gyógymódot; ezek közül kettő íIötel-Dieuben rendes. 
Hány orvos van Toulon, Nismes , Bordeaux, Nantes, 
Limoges s. egyéb városokban , hatarzottan nem mond
hatjuk ; annyi azonban bizonyos , hogy egy város sincs 
az ország’ déli ’s nyugoti részén , mellyben komoeopa- 
Ihicus orvos nem léteznék. Vernayban minap egy G5 eves 
orvos vállalta—el e’ gyógymódot. Mennyire haladott a’ke
letirészen, t. i. Strassburg', Mühlhausen, Colmar, Nan
cy ’s Cenfben, tudva vau, hol nevezetes orvosokbul 
keletkezett egyesületek vannak.“ ’s a’t. .

Illy adatoknál fogvást ki fog még kétkedni a’ homoeo
pathia’ valódi erejéről ? kit fog még az ezer -  éves ta
pasztalás’ hatalmas szava ( gyöngeség ! ) ezen erőnek
vizsgálatátul elijeszteni? Az orvosi tudomány’tag meze
jén hasznos virágok után fáradozó gyógyász, ha csa
azokat szedegeti, mellyek’ használhatóságara tanít atott, 
legázolja azokat, mellyek ót szerencsés orvossá, altala pe
dig a’ szenvedő emberiséget boldoggá teie ne ; 
tudni fogja ugyan ó, hány csontbul all az em en esi , 
el ősz á miál an dj a minden betegségben a használandó
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gyógyszereket, ismérendi a’ hires írókat, ezek’ utmu- 
tatásit az orvoslásban álmélkodásig elbeszélendő, mester
ségesen irand a’ patikába, de mind e’ mellett halállal 
küzdő, ’s kínjaiban összetett kézzel segélyért rimánykodó 
barátján nem tudván segíteni, fájdalom-facsarta könnyek
kel fordul e l , érezvén magában, milly éretlen minden 
fáradozásinak gyümölcse! — Századunk’ jelszava „ha
l a d j u n k “ ! ez minket orvosokat is méltán illet, kik a’ 
régibb gyógymód mellett annyira hátravagyunk !! — Igaz, 
hogy a’ homoeopathia az itt használandó kis adagok 
miatt első tekintetre többnek visszatetszik, de nem könyű 
é az ennek bírálására vezető ut: t. i. mindenkinek tu
lajdon tapasztalása? mellyet elmellőzvén, minden puszta 
szerencsétlen okoskodás több szar’ hu tapasztalatinak mit 
sem árthat. Tapasztalja tehát, ki nem hiszi; — és mint 
a’ vak, kinek most rántá le szemhályogát orvosa, és ki 
az első sugárt látva, érezvén fényének hatalmát, örö
mében élj aj dúl: úgy ő látván e’ gyógymód’ uj világát, 
mellyet nem is sejdite , örvend orvosi rendeltetésének , 
melly iránt előbbi gyógymódjának sajnosán tapasztalt hi
ányai talán több mint egyszer őt elkedveniték. Newton’ 
lehullt almája az , mi e’ földön nagy következményeket 
szü lt;— Hahnemann’ chinája *) az, melly Intőkben erő
síti mindazokat, kiket a’ nagy mester’ gyógymódjának 
erejéről mindennapi tapasztalásuk meggyőze. Ha csak 
kézzel tapintható igazságnak akarunk hitelt adni, hason
lók leszünk ahoz, ki a’ nap’ létét tagadná, midőn ez fel
hőkbe burkolva fényét tőle megvonja. A  rgen t i  Döme

váczi orvostanár.
F e l e l e t

a’ T á r s a i k . ’ f. évi 77.  számában ,,a’ h i d e g  v i z-c u- 
r á r ó l  közlötl értekezésemre“ Társaik.’ 80. szám. egy 

Budapesti névtelen által tett észrevételekre.
(dr. S c h l o t t e r b e k  P á l t ó l  Békés-Csabáról.)

Similia similibus curantur. Hahnemann.
Szerénységet sértő , mívelt emberekhez nem illő, 

ócsárló , mitsem bizonyító erötetett ellenvetéseit úgy vet
tük, mint egy megbukott ’s tévedésben levő homoeopa- 
thának végvonaglásit, ki midőn agyrémeit ’s kijátszott 
költeményit védeni akarja, önmagát illetlen ’s üres sza
vai által, a’ tudós világ’ nagy része előtt, nyomoru mez- 
teleuségiben tünteti ki ’s ösmérteti-meg. Gúnyoló, magát 
nevezni nem merészló B u d a p e s t i  úr, azt hiszi tán, 
hogy epés ’s elbizott, rágalom-teljes észrevételivel az 
általam közlött igazságok ellen valamit bizonyított ? Vagy 
tán azt hiszi, hogy értekezésem a’ világ’ nagy része’ 
tapasztalásival ellenkezik , ’s hogy tán még máig is a’ 
Homoeopathia földünk’ öt részén haladó-félben van? Beati 
simplices ! — Tekintsen csak maga körül; hányat fog 
találni, kik eddig homoeopathicus szemfényvesztőknél 
kerestek segélyt; most hátat fordilva azoknak , Priess
nitz gyógymódjának bódulnak, ’s már nem Pestre ke
gyedhez , hanem egy más ezermesterhez , habár nagy 
költséggel is , Gräfcnbergbe sietnek, hogy hanyatló 
egészségjöket ott helyreállíthassák. Nem lettdolgok é 
ezek ? Kegyed maga is elisméri, hogy Priessnitz ’s Ilah- 
neman kezet fogva, Veisz orvos’ intézetében egy igen 
szép egészet .képeznek, hol minden baj , melly a’ ho
moeopathia által meg nem gyógyult, Priessnitzre bí- 
zatik , ’s viszont; és még is kikelhetett hasonló állítá
som ellen ? Ez valóban nem legtisztább fényben tünteti 
elő Kegyed’ okoskodását ’s tudományos olvasottságát. És 
így közelget valahára azon megjövendölt idő is , hol a’ 
homoeopathák oroszlán-bőrükből kivetkezve, pokróczba 
burkolva lesznek kénytelenek a’ szegény beteg’ pénzét 
erszényéből kiriasztani. De vájjon hogyan egyezhetett

*3 China által jutott Hahnemann a’ Homoeopathiára , mint 
ezt 1838. Társalkodónkban közlött értekezésemben 
érintem. A. D.

meg Hahnemann Priessnitzczel következetesen (oon- 
sequenter), holott mindkettőnek gyógyrendszere egy
mással ellenkező alapon épül ? Lássuk mindkettőnek csak 
néhány legszembetűnőbb állításit: Priessnitz az igen 
tiszta forrásvizet hirdeti részint egyedül diaetetikai ital
nak f részint egyedül elégséges’s általányos gyógyszer
nek; Hahnemann ellenben azt állítja, hogy minden be
tegséget külön gyógyszerekkel (specifica) szükség gyó
gyítani •, o csak külön szereket fürkész és hiszen. Amaz 
véli, hogy a' vizet — melly nála a’ gyógyszer maga — 
alig itathatni olly nagy mértékben a’ beteggel, hogy a’ 
rósz nedvek a’ testből kivezettethessenek, és jók által 
pótoltassanak; imez pedig alig adhatja olly kis mérték
ben az orvosságot, hogy az ne legyen elég a’ neki meg
felelő betegséget javítani, sót épen ki is gyógyítani ’s 
megse.nmiteni. Priessnitz egyike azon eszmélöknek, kik 
minden betegség’ okát a’ test’ folyadékiban keresik, min
den törekvése, a’ kór-anyagot a’ testből kimosni; Hahne
mann ellenben, kivált az idült betegségeknél, azt, vagy a’ 
lappangó Psorának — magyarúl nihilek — melly vala
mennyi bajnak e’ földön */s részét teszi, vagy Sycosis- 
nak, vagy pedig Syphilisnek tulajdonítja, és csak 412 
féle főbb betegség — szerinte kórtünet, symptoma — szár
mazik egyedül a’ Psorától (??) Ilinc nostrae querelae , 
hinc tantae lacrymae! Lássa most kiki, mennyire egye
zik Priessnitz Hahnemann’ állításival, és még is el akarta 
Budapesti ur velünk hitetni, hogy e’ két ujitó, egymás
sal kezetfogva, igen szép egészet képez; a’ mi, ha 
különben igaz volna is, csak homályt vethetne a’ homoeo
pathiára , ’s csak azt bizonyitná, hogy a’ homoeopathák 
is, mint h a l a d á s ’ emberei, nehogy idővel praxis nél
kül maradjanak, most már jónak láták, köpönyegjüket 
megfordítani, ’s Priessnitz’ pokróczához simulni. — X’ ho- 
meopathicus adagokról, mellyeknek Kegyed ’s Kegyed
hez hasonló bajnokok, nem szégyenlenek hatást tu
lajdonítani, m e g v a l l o m  i s m é t ,  s e m m i  f o g a l 
ma m n i n c s ;  mert nem hiszem, ’s meg nem foghatom, 
valamint az úr sem, hogy egy 100,000 szemer — gra- 
num — elég hathatós legyen p. o. az aranyeres hasrágást 
egészen letorkolni. Annál inkább tagadom, ’s egy ép
eszű ember sem hiheti, ki a’ természet’ törvényeit ’s 
testi alkotásunkat közelebbrül ismeri, hogy egy milliónyi 
vagy billiónyi gyógyszer-részecskével lehessen bízvást 
a’ legnagyobb bajokat elűzni; ez olly otromba idea, melly 
még csak megrostálást sem érdemel. És még is rágalom
teljes hangon hirdeti , hogy a’ homoeopathia mysticis- 
musra nem szorul, hogy ó előtte orvos , ’s rendszere 
előtt orvosi rendszer még nem is létezett. Úgy látszik, 
hogy ezen mesterségesen készült, de a’ természet’ tör
vényein nem alapuló gyógyrendszer, egyedül az áza- 
lékférgek’ (infusoria) számára, ’s nem a’ szenvedő em
beri nemzet’ javára, volt olly igen finomul kigondolva. 
— A’ horaoeopathiának, értekezésemben csak annyiban 
tulajdoniték hatást, mennyiben ez az életfolyam’ mun
kásságát nem gátolja, olly esetekben, hol a’ természet 
maga tehet mindent, ’s az orvosnak ót támogatni nem 
kell; ellenben ott, hol a’ természet’ gyógyereje részint 
igen gyenge, részint az élet épségében annyira van meg
sértve , hogy csak az orvosi legbajnokibb behatás lob- 
banthatja lángra a’ pislogó életszikrát, olly esetekben , 
mellyekben a’ természet’ gyógyereje nem segít, csak ott, 
csak ott tagadom kereken a’ hasonszenvnek minden ha
tását. — Észrevételeiben Budapesti barátom uram még a' 
Rcactiorul is látszott valamit szólani, csak kár , hogy 
világosabban ki nem fejezé magát, mert észrevételei olly 
zavartak, mint systemája. Lám! mi is tudjuk, hogy min
den gyógyszer megtámadója az életerőnek, ezt mi nem 
tanultuk az elbizott, de már megbukott homo:opathák- 
tól, ezt már Hippokratesz is tudta; tudjuk pedig még
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azt is, hogy a’ betegség sokféle, mellyektermészetükre 
egymástól sokban különböznek, ’s hogy a’ kórtünet ’s 
betegség közt nagy a’ különbség; tudjuk, hogy sok 
egymással megegyező nyavalya találtatik; tudjuk, hogy 
nemcsak közönséges, hanem helybeli betegségek is van
nak; ismerünk mi nemzetségi, járványos, honos, raga
dós , sajátnemü senyves betegségeket is ; vigyázunk a’ 
nyavalya’ kórtüneteire is , de a’ forrást kitapogatni sem 
mulasztjuk el; jól tudjuk, hogy vannak erőtulságos, de 
erohiányas betegségek is; ügyelünk a’ nyavalya’ lefo
lyására, nyomatára, régiségére, a’ természet’ munkás
ságára; tiszteljük’s használjuk a’ külön szereket is (spc- 
cilica) de egyedül csak a’ magok’ helyén , ’s illő mér
tékben ; vért is bocsátunk, de csak ott, hol helye van; 
a’ hánytatóktólsem irtózunk ott, hol javaltatnak; az or
vosság’ adagát pedig nem otthon , mint Kegyed , szab
juk k i , sokra vagy kevésre , hanem mindig a’ körülmé
nyekhez mérjük azokat; mi sem szűk ,-sein bőkezűség
hez kötve nem vagyunk (Orvosi T. 1833.) Őszinte meg
vallom , hogy nemcsak a’ homoeo- és hydropathia , ha
nem a’ többi, részint még fenálló részint már megbukott, 
rendszer i s , nem csekély hasznos befolyással volt 
ama régi, évezrek óta virágzó ’s még sokáig virágzan
dó rendszerre, raelly minden hasznos felfedezést, ha 
a’ természet’ szent törvényin alapszik ’s a’ szenvedő 
emberiség’ javára forditható, nemcsak tulajdonává nem 
teszi , hanem azt öntáplálására is fordiija. llészemrül min
den okirányos újítás iránt szives örömemet mindig kész 
vagyok kijelenteni , erősen meg lévén győződve , hogy 
csak ez azon egyetlen út, mellyen a’ tökéletesség’ fő 
pontjához jobban’s jobban közelíthetünk ; ’s igy, mint ec- 
electicus, nem érdemiem azon alaptalan ellenvetéseket, 
mikre én értekezésemben alkalmat sem adtam, mintha 
én mindent, mi uj, anathemizálnék.—

M agyarország és n s Országgyűlés.
Az Alig. Z g , melly most hazánkról bővebben em

lékezik ( ’s ez reánk magyarokra nézve kedvező jelen
ség, mert élénkebb ’s pezgőbb életet nyilványít) 291d. 
számú melléklapjában a’ föntebbi czím alatt egy pozso
nyi levelet közöl, mellynek tartalmát Társalkodónk’ t. 
Olvasóival tudatni nem leend érdektelen.

„Pozsony, oct. 4.1839. Az Alig. Zg’ különféle czikkje 
közt, mellyek Magyarországban a’ dolgok’ állapotjárul 
szólnak , kétségtelenül a’ „Pia Desideria“ czímü érde
mel fő figyelmet. Ez különösen ama’ nyugalmasb tartás 
által nyer jelentőséget, melly kevésbbé ingerült állapotra 
mutat, mint miilyen talán az volt, melly a’ többi é’ tárgyú 
tudósításokat nemzé ; ezenkívül azt sem tagadhatni, hogy 
a’ szerző úr, hazai viszonyink ’s köriilményinkkel nem egé
szen isméretlen : de mind e’ mellett is meg kell jegyez
nünk, hogy e’ tudósítások’ valósága igen gyakran hamis 
összefüggésben jelenik-meg; hogy a’fennállónak idegen 
indítóokok ’s motívumok tolatnak alá, ’s ez által nem 
ritkán álkövetkeztetésekre szolgáltatik alkalom. E’ téve
dések’ okát kiváltkép azon álláspontban kell keresni, melly- 
böl a’ magyarországi ügyek e’ tudósításokban is tekin
tetnek. Ezen álláspont pedig német ,  ennélfogvást hozzá 
sok ollyas távul fekszik, mi a’ mi nézetinknek mint alap
ok igen közel jelenik-meg. Általányos tételek, mikép a’ 
magasság-pontok , könnyebb áttekintéseket engednek : 
ámde a’ szem épen illy pontokrul sokszor a’ fönéze- 
tek’ egész sorain tulszökik, mert azokat a’ csekélyebb 
jelentésű , de közelebb fekvő tárgyak eltakarják. így a’ 
„Pia Desideria“ czimű czik’ Írója is nem tekinti hazán
kat soha önálló nemzetinek, hanem csak mint tartományt 
(  Provinz ) , mint lépcsőt, mellyre Nyugotnak lábát kell 
tennie, hogy Keletre jusson; ennélfogvást bennünket ó 
csak módszer ’s eszköznek ismer a’ nyugoti népek’ ke
zében, egyszersmind közvetve ’s közvetlenül felszólít,

hogy elhagyván a’ nemzeti, ’s elfogadván a’ világpolgári 
elveket lepjünk azok’ soraiba. Ámde Magyarország nem 
tartomány ; az egy constitutionalis ’s mindennemű mu- 
nicipalis szabadsággal gazdagon ellátott ország, melly 
ugyan óhajtja , hogy fölvétessék a’ nyugati nemzetek’ 
nepszóvetsegebe, de ehez más utat választ, mintmellyet 
a’ ,pium desiderium‘-ok javaslanak. Hazánk ország, melly 
nemzeti, sajátszerü ki fejlésnek indult, ’s így a^Vilá»-- 
polgáriságtól igen távul van; távul azon világpolgári- 
8ágtól, mellynek h jányát a’ hazaszeretet elég gazda
gon kipótolja. Hazánk ország , melly igen bölcsen oda 
törekszik, hogy legcsekélyebb áldozatok által legnagyobb 
hasznokat nyerjen. Ha mindjárt ezen ut nem a’ legrö
videbb is, ’s ha épen ezért nem a’legkivánatosbis azon 
népekre nézve, mellyek olly állapotbul, mint a’ „Pia 
Desideria“ czimü czik’ szerzője javasolja, velünk egyenlő 
hasznokat húzni reménylenek: még is sokkal biztosabb 
út marad, mintha a’ nemesi Rend azon jogárul, hogy az 
egész nemzetet lassankint magához emelje, csak részen- 
kint is le fogna mondani, mire őt a’ tudósitó ismételve 
felszólítja. Rendkívüli gyöngeség’ jele , midőn valaki a’ 
hatalomnak használni készül, mivel attól (art, hogy más 
részi ül 'ugyanezen hatalomnak ártani fog.

Az érintett czik’ szerzője sopánykodik, hogy a’jelen 
Országgyűlés álirányt választott. Ezen állításra válaszul ám 
vizsgáljuk meg, mit munkált ugyanezen Országgyűlés ed
dig ; mi van a’ KK és RRdek’ tábláján egészen, ’s a’ fő RR- 
dek’ tábláján legalább részszerint bevégezve. Elsőbb is látni 
fogjuk, hogy meg van felelve a’ második királyi előterjeszí- 
vénynek, melly a’ katonai élelmezést tárgyazza; végzéssé 
lön , hogy a’ paraszt a’ terhes szállásozásoktul mentes- 
sék-föl ’s az állandó katonaság’ számára építtessenek 
laktanyák azaz kaszárnyák. A’jobbágy nem fogja ezentúl 
az élelemnemüket (mint adójának egy részét) bizonyos 
meghatározott csekély árért természeti minemüségben 
szolgáltatni, hanem azokat mostaniul fogva szabad leend 
jutányos áron megváltania. Ez által az élelmezési nemek’ 
piaczi árának egész fölöslege az adózó jobbágynak ma
rad ; mi magában nem csekélység, miután a’ piaczi 
ár nem ritkán kétszer meghaladja az élelemneműknek már 
M. Terézia’ országlása’ idején meghatározott árát. E’ 
kérdés’ csekélyebb jelentésű pontjait mellőzöm, csupán 
azt szándékom itt megjegyezni, hogy e’ kérdés’ eldön
tése a’legnagyobb jótétemények’ egyike az adókkal annyira 
megterhelt jobbágyra nézve, és pedig mind anyagi mind 
erkölcsi tekintetbe a ; anyagi tekintetben a’megválthatás’ 
utján szülendő tettleges nyereseg' által, meg inkább pe
dig erkölcsi tekintetben az által, hogy a jobbágy a ka
tonától ment marad ’s így idegen tag az adózónak csa- 
ládkörébül eltávolittatik. —

A’második bevégzett tanácskozás az urbei t tárgyazza.
* Én ennek fontosságát, úgy vélem, egy korábbi czik- 

ben már előadtam, ’s itt még egyszer csupán annak ötö
dik szakaszára útalok, melly a’ pórjobbágynak teljes 
sajáti-jogot biztosít. Mind két kérdés, de főleg ez utóbbi, 
sokkal terjedelmesb és fontosabb , mintsem hogy , miután 
az most egészen el van döntve , a’ KK̂  es RRket ké- 
sedelmességrül lehetne vádolni. — Ezen főfontosságu kér
déseken kívül, még következő igen nevezetes tárgyak’ 
minélelóbbi megvitatása hozatott indítványba, miket az 
oppositio különösen támogatott: egy ut-épitést szabályzó 
törvényjavaslat; egy másik törvényjavaslat, mellj altal
jában a’ hitel-ügyet megváltoztatja, vég’re egy nemze i- 
bank’ felállitalása. — Más, nem kevésbbe fontos, wditva- 
nyokrul hallgatok. ’S most kérdezem : tehetni e egy^or
szággyűlésnek , melly illy utón jar, azon szemrehányást, 
ho°'y az anyagi érdekeket elbánj ago ja

keresteJésűnk ahoz képest, »’ mi ma«_ viszonyok
ban lehelne, csekély“, ebben »’ tudósítóval en is egyel-
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értek; de vájjon nem hozhatni e más nyomosabb okokat 
e’ tágyra nézve föl, mint mellyeket ö idéz ? Azt mondja 
t. i . , hogy az oppositio gátolja az ideális érdekek’ egy
oldalú hajhászása által az anyagi érdekek’ előbaladását. 
Mint kelljen ezt érteni, minden részrehajlatlan megítél
heti azon kérdésekből, miket az oppositio megpendít és 
keresztül visz. A’ kereskedés’ emelkedése és hanyatlása’ 
egyik főokát az utak’ elváltozásában kell keresni. Négy fő- 
utunk van , mellyeken a- külfölddel összeköttetésbe lé
pünk: egyik a’ Galicziába vezető; ez a’ korábbi időkben 
a’ legnevezetesb volt, ’s jelentőségét tanúsítja számos 
mellette-fekvő egykor virágzott város; ámde ezen út 
most nem nagy figyelmet érdemel, mert hazánkbulrajta 
csekély dohány ’s még csekélyebb bor ritetik-ki, ’s ba- 
sonlag csekély a’ hozzánk beszállított pályinka. — A’ 
második főút a’ Dunán fölfelé vezető : ’s az most a’ leg- 
nevezetesb. A’ harmadik főút a’ Fiúméba vivő ; a’ leges- 
legfőbb jelentésű ut pedig, melly a’ Dunán lefelé egész 
a’ fekete tengerbe vezet, csak néhány év óta nyilt-meg, 
’s úgy szólván a’ dunai gözhajózás által födöztetett-fel, 
mivel korábban majd alig használták. Az első ut, mint 
följebb megmutattam, csekély figyelemre méltó; a’ má
sodik ut, a’ határszéli vámszedések, ’s a’ harmadik a’ 
szabad-kikötői vámvonal által szakasztatik-meg; a’ má
sodik ut, fönállását csak azon szükségnek ’s körülmény
nek köszönheti, hogy a’nélkülözhetlen életnemek egye
dül csak rajta hozatnak forgásba. A’ negyedik ellenben, 
melly t. i. a’ Dunán lefelé vezet, a’ legközelebb fekvő 
’s legtermészetibb út; az a’ folyó’ menete által jegyzi- 
ki azon pályát, mellyen haladnunk kell. A’ népek min
dig folyamok mentiben húzódtak magasokrul a’ lapályokra 
és tengerhez alá; folyókon küldözék terményeiket a’ 
tengereknek, hogy azokat ezek ismét siktéreiken más 
folyambirtokok felé vezetvén átmeneteit képezhessenek 
’s a’ különböző magasságok’ tartományait összekötte
tésbe és kapcsolatba hozhassák. A’ természet ezen utat 
jelölé ki a’ magyar nemzetnek, mióta ezen európai ha
zában megtelepült, ’s a’ nemzet a’ legnagyobb hibát 
követte-el, hogy már régen nem választá azt és hala
dott rajta. Végre a’ legújabb időkben , különösen Szé
chenyi gróf’ fáradhatlan munkássága állal izgatva, a’ 
századokig szendergett nemzet’ feleszmélt; végre in
dulni kezd a’czél felé; végre át kezdi látni, hogy az or
szág’ legtermékenyebb folyamtájai, mellyek a’ fekete ten
ger’ birtokához tartoznak, a’ termék-kereskedésnek ezen 
irányban jelölik ki útját, lianem most az a’ kérdés: mi 
akadályok lépnek itt élőnkbe ? ’s a’ válasz erre nem egé
szen örvendetes , ha az akadályok’ sokaságát nézzük ’s 
az ut’ újdonságát veszszük fontolatra; ha meggondoljuk 
az áru-megállapító helyek’ hijányát mind duna-hosszant, 
mind pedig magának a’ fekete tengernek partjain ; ha 
tekintjük azon népek’ tapasztalatlanságát és hanyagságát, 
kiknek tartományain ezen ut keresztül visz; végre ha 
tekintjük llusszia’ féltékenységét, meliy a’ dunai tor
kolatok’ birtokában van. Kívánhatni é ennélfogvást tő
lünk, hogy ezen akadályokat mind tüstint’s mintegy futó
lag elmozdítsuk ? hogy egy félig még ismeretlen utón 
szintolly biztosan haladjunk , mint járunk egy régen is
mért ösvényen ‘i ’s ha kérdezné valaki: miért olly új ezen 
út, tehat hivatkozom a’ történetre , hazánk’ alsó tájainak 
a’, török járom alatti hosszú rabszolgaságára ; hivatko
zom arra, hogy sok idő kelle, nüg hazánk a’ huzamos 
harczoktul magát kipihenvén erőre kelhetett, ’s hogy 
az ország’ ezen részében sok határ csak nemrég vé
tetett művelés alá. Egy másik nagy-fontosságú okát ke
reskedésbéli hátramaradásunknak Magyarország’ koráb
bi elszigeteltségében kell keresni; honfitársaink igen 
ritkán ’s csak egyesen utaztak még a’ legközelebb le
folyt időkben is külföldre, ’s még ritkában sükerült az 
idegeneknek hazánkba mélyebben n/on ulhatni. Kü

lönféle előítéletek uralkodtak, mellyek minket Európa’ 
egyéb népeitől elkülönzének, valamint ezeket is mitó- 
lünk; ’s csak rövid idő óta (Köszönet ezért a’ mostani kor
mánynak !) könnyebbült meg a’ közlekedés minden tekin
tetben. Uly körülmények közt hol tanulhatott a’ ma
gyar polgár kereskedési érdekeket becsülni ? hol volt 
alkalma magát gyakorlatilag kiképezni’s azután szerzett 
isméreteit használni ? Ezen elzáró-rendszer nem igen 
rég szünt-meg , 's a’ külföld, szabadabb érintkezés ál
tel észrevette, hogyha a’több áruezikre rótt átvitel-v. is 
transito -  vám jóval alábbszállíttatnék , ez által élén- 
kebb közlekedésre adatnék alkalom. — Imígy talált utat 
folyó-évben tetemes mennyiségű dohány Ausztrián ke
resztül Francziaországba, imígy szállíttatott ugyan oda 
tetemes bőr, pehely ’s t. eféle ; ’s joggal reméllhetni, 
hogy rövid idő múlva nem csupán gyapjú leend az egyet
len magyar áruezik a’ világkereskedésben. Ám nézzük , 
mennyi idegen utazik minden gőzhajóval Bécsböl Ma
gyarországba , ’s reményemet senki nem fogja hiúnak ’s 
alaptalannak mondani. De régi megidősült szokás: az 
embereket röstségrül ’s egyéb vétségekrül akkor vádol
ni , mikor ezeket már rég levetkőzök, ’s mig a’ rósz 
szokások teljes virágzásban állnak, addig az ellenkező
nek lehetőségét úgy szólván senki sem hiszi. — Még 
van egy harmadik ok , melly miatt hazánk a’ kereske
désben hátra van, ’s ez a’ tulajdonképi magyar’ idegensége 
minden iránt, mi az adásvevési ’s miiipari szakba vág; 
a’ magyar ideális érdekeire sokkal figyelmezőbb , ’s a’ 
politikai elem, mint nemzeti leikül étének fő vegyrésze, 
ágzik-el a’ társaság’ minden osztályiban. Ennélfogvást 
nálunk kevesebb vágy mutatkozik gazdagság után , ’s 
csekélyebb szükségeink, mellyek az élet’ kényelmét 
eszközük , nálunk sokkal könnyebben kielégíthetők, mint 
sem más országokban.

Végre az anyagi érdekek’ elhanyaglásának utolsó 
okául hozhatni-föl, hogy a’ magyar a’ legújabb időt másra 
forditá. Lettdolog, hogy a’ magyarok 17í)ltöl 1825ig 
mély álmot aludtak, mellyből őket hirtelen anyanyelvűk’ 
hangja, ’s ujdan-keletkezö nemzetiségjök’ hajnalbibora 
ébresztő föl. A’ kül-elemek elleni visszahatást Ildik Jó
zsef alatt elnyomák az európai közháborúk ’s a’ rá kö
vetkezett tizenegy év még a’ vis inertiae’ útját folytató 
a’ régi kerékvágás szerint; ’s még 1825dik évben is nem 
anyagi hanem eszmebeli érdekek voltak, mellyek a’ma
gyart inték, hogy itt az idő a’ nemzetek’ sorába lépésre.

0 ez intésnek engedelmes Ion, ’s 15 év alatt egy nyel
vet képezett, mellynek alapzatiban hangszépséget ’s erőt 
egyesítve talált; ő nemzeti lelkületének, municipalis al
kotmányának, ’s hazája’földjének jelességií megismerte,
’s többe nemáll szó és tett nélkül a’ többi nemzet’ elle
nében; ő fel nem tartóztatható előhaladásnak indult, ’s 
ha most megállapodnék, midőn neki az ösztön meg van 
adva, lehetne szemrehányásokhoz, ezen legtöbb tespe- 
dőre nézve legjobb sarkantyúkhoz, nyúlni, ’s ot vakság- 
rul vádolni. Illy szép siker’ reményében mindazáltal kü
lönösen olly jó-indulatu embertől, miilyennek a’ „I*ia 
desideria“ czik’ szerzője magát talán nem méltatlanul 
nevezi, kívánnék, hogy a’ hanyagság ’s roszszivüség 
egyes e s e t e i t me l l yek  minden országban előfordulnak, 
kevésbbé hirdesse az egészre kihatónak, ’s imígy ne ál- 
lítson-fel maga elrettentő rendszert az idegenek ellen, 
mellyct ő maga is , mint nálunk fenállót, gáncsol.

*0 En itt azon esetet értem, mellyet a’ „Pia Desideriau 
czik’ írója, értekezésében felhoz. Szerinte egy magyar 
kereskedő más angol kereskedőházzal kenderszallitasi 
szerződést kötött, ’s a’ szállításkor a’ tiszta kender közé 
a’ hulladékokat is keverte, hogy imígy a’ szállitvány töb
bet nyomjon. A’ magyar kereskedők’ becsületére azonban 
képes vagyok az Allgcm. Zeitung olvasóit bizonyosak
ká tenni, hogy ezen csaló nem volt magyar. —
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(t p l ó sn ti u l.
Őszelő 19kén indultam ki Eperjesről Bárffára, ne

velni az ottani ev. szentegyháznak kétszáz év előtti föl
szentelését racgujitandók’ számát. Utam többnyire völ
gyek , de még sem egészen kietlen tájak közt veze
tett ; mert erre több csinosan rendezett falu ’s gazda
sági épületek váltják föl egymást. így telt-el fél-napi 
utam , ’s a’ hold’ sugári a’ félig fenálló ’s félig leomlott 
Bártfa’ falain töredeztek már, midőn beértem a’ városba. 
— Más nap még nem kezdődött az ünnep, midőn szál
lásomról e’ várost megtekinteni indulék. Bárífának ó-iz- 
Iésü, négyszögü piacza’ közepén magányosan áll a’ 
városház,mellyben több, hajdankorra emlékeztető, tárgy 
tartatik. Midőn igy gyönyörködém a’ régi ízlésben, sze
membe ötlött a’ katli. szentegyház, melly ISOöban épült, 
némcllyek szerint ekkor csak megujittatott, és I liib e n  
építtetett. Ide bémenvén Iegelsőbb magára voná ligyel- 
mera’ egy a’ templom’ baloldali’ falán függő kép, melly 
fels. Ferdináml királyunkat ábrázolá; ’s igen meglepő 
volt részemről, hogy a’ többi német, diák’s tőt feliratok közt 
csak ezen láttam magyart, melly et olvasóimmal itt közölni 
méltónak tartok:

Bártfa örülj, születés-napját védangyalod ülli, 
Védiinkct ’s trónját tartsa az égi király.

A'templom sok szép szobrászati műben gazdag. A’nagy 
oltár’ jobb oldalára nyúló falon egy négyes aláiratu nagy 
szobor tűnt leginkább szemembe , mellyekből többet ki 
nem veheték, minthogy diákul iratvák, ’s lüOIdik évben 
emeltetett. Mindazáltal itt a’ művészet’ legszebb szülöttét 
az ide nyiló sekrestyében találtam föl, hol egy termé
szeti nagyságban kimetszett sisakos és pánezélos hős, 
egy oroszlánon tápod, jobbjában zászlót tartva, hosszú 
méltóságos bajuszszal ; ezen körülirattal a’ baloldalon : 
„Magnificus Dominus Bezeréd“; jobb oldalon pedig „Obiit 
die 23g. Mensis Április anno 1557.“ —> Közdicséretet 
mondok az itt levő egyházi urakra, hogy e’ vörös már- 
ványbul készült ritka müvet minden sérelemtől óják. 
Bezeréd, mint a’ régibb iratokbul kivevém , Rákóczy’ 
vezére volt. Kijöttemkor egy különös alakú, ’s mint mond
ják , mammuthesontot, láttam a’ templom’ oldalán függni. 
E’ templombul az ünnepre siettem, ’s midőn az ev. egy
házhoz jöttem, éppen akkor érkeztek a’ t. ev. lelkész 
urak, kisértetve a’ város’ növendékitól rs fejérbe öltö
zött polgár-lyányoktól.— Az ünnepet ének után, a’pol- 
gár-lyányokbul rendezett kar’éneklése kezdé meg, mel- 
lyet követett az eperjesi lelkész ur’ ékesen előa
dott velős beszéde az oltárrul, — mint ezen kerület’ Se- 
niorának — ; ezt több ének váltá-föl, ’s bevégze ez 
ünnepet a’ szónokszéken egy jól rendezett hosszú be
széddel a’ helybeli lelkész. A’ gyülekezetei ez ünnephez 
képest csekély számúnak mondhatni. — Innen indultam 
báró Bentheim tábornagy’ katonai növendék-intézetébe, 
hogy lássam, mi renddel megy végbe ebédjük is; be- 
inenvén mindjárt az ebédlő terembe vezettetem az inté
zet’ helybeli felügyelőjétől, hol az ifjak két részre, jele
sül kisebb’s nagyobb évüekre, osztva ebédeltek; továb
bá megvizsgálván a’ hálószobákat, ruhatárt ’s a’ fegy
vertárt, valóban nem lehet nem dicsérni a’ jó rend ’s 
tisztaság miatt az itt felügyelő tiszt urakat; végre a’víadal- 
terembe mentünk, hol a’ felügyelő ur összehiván az in
tézet’ növendékei közül némellyeket, meglepő volt látni, 
mikéi) a’ legkisebb is egész hévvel ’s elszántsággal tört

ellenére. — Délután mintegy 3 órakor a’ casinóba ve- 
zetíetém, mellyben igen megörvendeztetett az , hogy e’ 
város’ polgárjai is , kik közt a magyar nyelv majd^fejér 
holló , olly részvéttel viseltetnek a’ magyar nyelv iránt 
hogy nyolez német ujságlap mellett három magyarra is 
találtam, jelesen Hírnökre , Ismértetőre és Jelenkorra. 
Kár , hogy e’ lelkes társaságnak könyvtára nincs! de 
mint mondák , iparkodni fognak annak minélelőbbi fel
állításán , mellyben leginkább minden jelesb magyar könyv 
meglegyen. — Innen szállásomra tértem, hol kocsim 
készen várt, mellyen a’ fürdőhelyet megnézni indulék; 
e’ fürdőhely, mondhatom, minden nyári mulatságra meg- 
kivántatóval, jelesül sétatérekkel, lugasokkal, ’s kerti 
mulatóhelyekkel van ellátva. Említést érdemel, hogy a’ 
vendégek’ számára még egyház is épült, melly egyszerű 
belseje miatt minden hitfelekezetüt befogad, a’ körülié
vé többnyire földszinti házak a’ legszebb Ízléssel épit- 
vék. — Estve volt, midőn a’ városba értem , ’s már ott 
egy tisztes fiatal úr várt reánk , (mivel eperjesi jogá
szok többen voltának jelen) minket egy házi mulatságra 
hívandó. Itt voltam szerencsés némileg a’ bártfai lakoso
kat megismerni; ők nyiltszivüek, vendégszeretők, nem 
fényűzők, de szorgalmasok ’s csinosak. Köztük mintegy 
visszavarázsolva képzelém magam’ az ehez hasonló múlt 
századba. Jóllehet itt örömem nagy volt, de meg nem 
foghatám, hogy illy helyen , mint Bártfa fekszik , hova 
a’ felföld’ színe gyűl össze nyaranként, nem furakoa- 
hatott a’ fényűzés. Más nap visszajövék Eperjesre, ’s 
úgy tetszett, mintha egy uj század fogadott volna föl.

llosvay R u d o lf
*/V kert- és erdőpusztitó herptyókrul, és 
azon tnodvul 9 pnelly á lta l jövő  évelőre 

nézve a z  áltatok okozandó károk  
elliárittatnak.

(Közli R e i s i n g e r  J á n o s ,  kir. egyetembeli tanár.)

Több évi tapasztalás tanítja, hogy némelly pillan
gók (papiliones) ’s eresztő vagyis fonó pillék (phalaena 
bombyx) hernyóji (larvae) a’ kerteket ’s erdőket iszo
nyúan pusztítják; láthatni t. i. az erdők’s kertekben, mi
kép a’ leveleiktől megfosztott fák általok száraz seprűkké 
változtatnak , vagy másodszori hajtás által zöldülni kez
denek ’s nyomorén tengnek; mi nem is csuda, mivel a’ 
növényéletbuvárok’ (phyto-physiologus) észrevételei ’s 
tett kísérletei után tudjuk , hogy a’ növények, különösen 
a’ fák, inkább leveleik’ szívó tehetsége, mint gyökereik’ 
ereje által táplálkoznak; hóimét szükségkép következik, 
hogy a’ fák’s minden más növény, leveleiktől, mint leg
főbb felszívó életműveiktől, megfosztva nemcsak majd 
semmi gyümölcsöt nem hozhatnak, ’s növéseikben is 
hátramaradást szenvednek, hanem még szükségkép el is 
kell veszniük előbb-utóbb a’hozképest, a’ mint inkább 
vagy kevésbbé pusztíttatnak. A’ növények t. i. gőzköri 
léget (aér atm.) és vizet leveleik’s gyökereik által szí
nak, a’ víz savitó és gyulóbul (oxyg. et hydrog ) a’ 
gózköri levegő pedig amabbul és fojtóbul (azoum) áll, 
mellyben még egy kis savitó és szénőbül álló szénsav 
(acídum carbon.) is foglaltatik. Hogy a’ növények ez 
elemből magok’ alakját megkapják, ’s hogy belőlük nö- 
vekhessenek, a’ gyulót és szénöt nemcsak fölveszik, 
hanem magokban meg is tartják, a’ fölösleg savítot pe
dig kigőzölik, holott a’ fojtóbul vagy igen keveset, vagy
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épen semmit sem vesznek föl; könnet a’ növények a’ vi
lágosság’ közbejártával savítót eresztgetnek magokbul, 
miért is a’ mezei élet a’ gyöngélkedő egészségű embe
reknek különös hasznú. Felszívó életműveit a’növények
nek tehát a’ levelek teszik, honnét ezek nélkül veszniük 
kell. Közönséges tapasztalás, hogy a’ leveleiktől meg
fosztott növények sem annyi, sem oily jó édes és fűsze
res gyümölcsöt nem teremnek, mint a’ sértetlenek; mi 
nem csuda, mivel a’ hernyók által leveleiktől, mint fel
szívó életműveiktől, megfosztott fában az életerő inkább 
a’ fa’ tápláltatására, mint jó-tulajdonú gyümölcs-előho- 
zásra fordítatik; mert valamint a’ láng annál élénkebben 
lobog, minél több olaj emésztetik e l , úgy minden fa 
annál elevenebb, minél többet szí föl, mert annál jobban 
táplálkozik; ellenben ha hernyók által leveleit veszti, 
rövid ideig Ínségesen tenghet ugyan, de sem nem növek- 
hetik, sem jó-tulajdonú gyümölcsöt nem teremhet. Mik 
így lévén, mivel gyüra. fákra átaljában mindennapi szük
ségünk van, mert hisz ezek’gyümölcse sok lakos’jöve
delmeinek fő részét teszi, ’s mivel a’ jótulajdonú gyü
mölcs mind az ínyt gyönyörködteti, mind az egészséget 
ápolja: a’ kormánynak mind a’ közgazdaság, mind az 
egyes lakosok’ egészsége’ tekintetébül a’ hernyó-kiirtás, 
hogy ekként jövendőre ez országos csapástul megme- 
nekhessünk, közönyös dolog nem lehet; melly ügyben 
hogy czélt érhessünk: a) kikutatandó, mellyek azon okok, 
mellyek a’ hernyók’ e’ szokatlan és káros mennyiségét 
előhozzák? b) mellyek azon hernyófajok, mellyek az 
erdők ’s kertekben ez iszonyatos dulást véghöz viszik ? 
c) végre mellyek azon módok, mellyek által e’ káros ál
latkák’ mennyisége megkisebbíttelhetik?

Az ártalmas hernyók’ nagy sokasodásának két oka 
van: egyik a’ gaz iák’ rösíségc, mert nyíltan meg kell 
vallanunk, hogy közülünk sokban keleti természet van 
még, mivel sen  a’ hernyók’ fészkeit, sem a’ hernyókat 
gyümölcsfáikról nem irtják; a’ hernyó-sokasodásnak másik, 
még pedig főbb okát a’ robarfogyasztó madarak (aves in- 
sectivorae) vadászat és madarászat által tett fogyasztá
sában találjuk, mert semmiféle más állat nem fogyaszt 
el ’s emészt meg aránylag olly nagy mennyiséget, mint 
a’ madár; csak a’ legkisebb madárka is nem képzelhető 
mennyiséget fogyaszt-el naponként a’ káros hernyókbul, 
sőt némellyek hernyókkal jól-lakva mintegy játsziságbul 
számtalant megölnek mind a’ hernyóbul, mind az ezek
ből lett robarokbul; miből eléggé kitetszik, hogy a’ ro
barfogyasztó madarak’ vadászat és madarászat által lett 
fogyasztásánál alig lehetne a’ kertek ’s erdőknek feltűnőb
ben ártani.

Az erdők’s kerteknek legkárosb, egyszersmind leg
falánkabb ’s legszaporább hernyói a’ következők: a) A’ 
g a 1 a g o n y a-p i 11 a n g ó hernyója (larva papilionis cra- 
taegi, Weissdornsohmetterling, Baumweissling) a’ leg- 
szivósb életű állatka, a’ hideget minden ártalom nélkül 
tű ri; a’ kertek’ valóságos csapása. — b) A’ s á r g a -  
f a r ú  p i l l e ’ hernyója (larva phalaenae bombycis crhy- 
sorrhoeae — Goldafter, Schwan, Mistraupe) az erdőkben, 
erdőkhöz közeli kertekben ’s szőlőkben dúl. c )  Az 
e g y e n e t l e n  p i l l e ’ hernyója, vagyis a’ por os  h e r 
nyó  (larva phalaenae bombycis dispar ; — Grosskopf, 
Breitkopfspinner, Síammraupe) a’ szilvásoknak, almá
soknak veszedelmes, de az erdők sem mentek tőle. d) 
A’ g y ű r ű s  p i l l e '  hernyója (larva phalaenae bombycis 
neustria —Ringelvogelraupe) szinte a’ szilvások és erdők’ 
ellensége. Ezenkívül még a’ k é k f e j ű  p i l l e  hernyói 
(larvae phalaenae-bombycis caeruloe-cephalae) valamint 
a’ m é ró p i 11 e (phalaena geometra) különféle faja is szinte 
nagy dulást visz a’ kertek ’s erdőkben végbe, de még

sem olly veszedelmesek, mint az első 4. szám alatt fel
hozottak.

Ezeket előre bocsátván, azon legérdekesb kérdés 
támad: mikep kevesbíthetni a’ kert ’s erdőpusztifó her
nyók’ vegellen számát ? mire nézve sokan sokfélét ajánl
o k ,  némellyek a’ pillangókat ’s pilléket összefogni ajánl
ják , meg pedig nőszési idejük előtt vagy alatt, hogy 
eként a’ hernyók’ származása meggátoltassák; rneíly 
czélra a’ kert’ egy ágyába teljes virágú kék szarkaláb 
(delphinium consolida flóré pleno; gedoppelter Ritter
sporn) vettessék, melly növény magához csábítván a’ 
pillangókat, ezek olly igen neki esnek, hogy könnyen 
osszefogdostathatnak ; mások a’ kert’ nagyságához képest 
kisebb nagyobb számmal zelniczét (prunus, padus Linn. 
Traubenkirschbaum) ajánlnak ültetni, mellyre száll majd 
valamennyi pillangó’ ’s hernyóik rajtok pajodokká (pup- 
pae) valnak, mellyeket aztán összeszedhetni ’s megöl
hetni. Az éjjeli pillék’ megfogására a’ kertekben több 
égő gyertya tétessék ki éjjel egymástul illő távolságban; 
az erdőkben pedig rakassék tűz több helyen, ’s a’ gyer
tyák ’s égő tűz körül lépes-vesszők rakassanak, a’ pil
lék a’ világosság által elcsábíttatván vagy megégnek, 
vagy a’ vesszőkre tapadnak. A’ hernyók’ kevesbítésére 
szolgáló többi mód a’ tojásfészkek és hernyók’ össze
gyűjtésében, szétzúzásában ’s megégetésében áll. Nyár’ 
végén és őszszel, tavasz’ nyiltán a’ fák szorgalmasan ’s 
többször vizsgáltassanak meg, és ha, miután a’ többi 
levél lehullt, némellyek hengerré tekerőzve selyera-fi- 
nomságu fehér fonalakon függnek az ágakrul, ezek 
mint pilletojás- vagy hernyófészkek, főkép a’galagonya
pillangóéi szedessenek le , töressenek össze, vagy mi 
jobb, égettessenek meg. A’ fák’ törzsökéi ’s vastagabb 
ágai, valamint a’ közel falak is tekintessenek meg au- 
gustus és septemberben, martius és áprilisban, és hol 
emelkedett, főkép fehér vagy sárga finom mohhal (la
nugo) fedett foltok látszanak , mint fókép az egyenet
len pillék (phalaena bombyx dispar) fészkei nyélre tűzött 
vas eszközzel vakartassanak le ’s töressenek vagy éget
tessenek össze. A’ vékonyabb ágak is szorgalmasan és 
többször vizsgáltassanak meg, mellyeken köröskörül szép 
sorba rendezve, erősen odatapadva számtalan tojás talál— 
tátik, mellyeket leszedni, összetörni vagy megégetni 
szükség. Jókor reggel nap’ kelte előtt, vagy esőzés 
után , vagy hideg napokon a’ különféle hernyók gorao- 
lyokba gyűlnek össze, vagy fészkeikbe mennek vissza, 
’s leginkább a’ nagyobb ágak’ összeszögellésinél talál
tatnak, midőn is ezrenként összeöldöshetni őket. Hogy 
pedig a’ fák, raellyekröl a’ tojásfészkek vagy hernyók 
leszedettek, a’ másunnan jövő hernyóktul megótalmaz- 
tassanak, sokan sokfélét ajánlanak : úgy, hogy a’ 
fa’ törzsöké terpetínnel, kőolajjal, higanyírral, vagy 
szarvasszaruolajos csepúvel, vagy kötelékkel vétes
sék körül, mit közlő nem ajánl, mivel a’ törzsök’ fedett 
részétül a’ gőzköri légnek’s esővíznek odahatása gátol- 
tatik, mi főkép a’fiatal fák’ vesztét okozza, sőt szerző 
azt is tapasztaló, hogy a’ fa’ nevét viselő papírral szo
rosan körültekert törzsök, ez félévig le nem vétetvén , 
a’ fa’ halálát okozta. A’ hernyók kiirtására nem elegendő 
néhány gazda’ törekvése, hanem egész helységeknek, 
sót tartományoknak egyet kell érteniök; tehát a’ kiirtatan- 
dó hernyók’ ügyében közönséges törvények kivántatna- 
nak; a’ törvény-áthágókra büntetés hozassák, ki ezen 
üdvös törvényt meg nem tartja, az büntetessék is meg. 
Tétessék tehát a’ törvényhatóságok által kötelességül 
minden kertbirtokosnak, hogy ősz és tavaszkor, mielőtt 
a’ hernyók fészkeiket elhagynák, ezek kerestessenek 
föl, szedessenek le ’s égethessenek meg. A’ fák vizs-
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gáltassanak meg tavaszszal és nyáron hideg napokon, 
jókor reggel, vagy esőzés után, mivel illy időkben vagy 
fészkeikbe térnek vissza, vagy rakásokba gyűlnek össze, 
melly alkalommal egyszersmind el is pusztíttathatnak. A’ 
hernyókat ekként a’ kertekből kiirthatni, — de nem az 
erdőkből — vagy legalább számuk megkissebbíttethetik. 
Hernyó-kiirtásra az erdőkből a’ jó természet a’ robar- 
pusztitó madarakat (aves insectivorae ) rendelte. Igaz 
ugyan, hogy némelly igen meleg nyarak után, enyhe 
tél következvén , a’ kártevő robarok igen megszaporod
nak elannyira, hogy azok’ elpusztítására a’madarak nem 
elegendők; illy esztendők azonban ritkán fordulnak elő, 
’s átalában a’ robarpusztitó madarak a’ robarok’ nagy el
szaporodását akadályozzák; és nem is kétkedhetni, hogy 
a’ káros robarok szerfeletti elszaporodásának oka a’ ro- 
barpusztító madarak’ vérengző, müveit emberhöz nem 
illő, kiirtatgatásában létezik ; ezen erdőknek ártatlan ze- 
uészei t. i. fákrul ’s növényekről a’ robarokat leszedege
tik , tömérdek elszaporodásuknak határt ejtenek, ha va
dászat és madarászat által nem pusztíttatnak. A’ budai 
erdőkben két három évtized előtt szinte minden fárul 
üdvözlők és mulattaták énekeikkel az elmenőket a’ ma
darak, és azon időkben soha sem voltak a’ fák annyira 
elpusztítva, mint most szinte minden esztendőben láthat
juk ; jelenben a’ járó-kelő alig lát v. hall madárkát még 
nappalis: csuda-e hát, hogy a’ robarok’ száma’s igy a’ 
hernyóké is annyira szaporult, hogy tőlök a’ kertek ’s 
erdők is veszélyben forognak ? és mégis ámbár a’ robar- 
pusztító madarak’ száma annyira kevesbüit, a’ külön-kü- 
lönféle fajú kóborlók hivatalos kötelcsségik’ elhanyaglá- 
sival vadászat és madarászat által a’ leghasznosb mada
rakat pusztítani meg nem szűnnek, ezeket üldözik, ölik, 
fogdossák; mi több, külországokbul is bekalandoznak hoz
zánk sokan, kik sok ezer madarat, a’ többi közt ro- 
barpusztítókat is, évenként irtanak, azokat kitömik, ’s ve
lők kereskedést űznek. Továbbad szokássá vált nálunk, 
mint külföldön is, hogy még egyes emberek is madár- 
gyűjteményeket alapítnak , gazdagitnak, melly okbul is
mét ezer’s ezer igen hasznos madár öletik meg; csuda-e 
hát, hogy a’ robarok évről évre nagyobb 's nagyobb du- 
lást okoznak ? Azon pusztítások’ elhárítására tehát, mellye- 
ket a’ robarok és hernyóik okoznak a’ növényeknek , a’ 
leghasznosb madarak’iszonyatos öldöklését ’s összefog- 
dozását eltiltani szükség, mert csak ekként reméllhetoi, 
hogy az ártalmas robarok’szerfeletti szaporodásának gát 
vettetik, mit az A d l e r  nevű folyóirat is julius 8dikárul 
1839ben bizonyít: „A’ legszomorubb hírek érkeznek a’ 
hradischi — és preraui kerületből Morvaország’ leggyü- 
mölcstermóbb vidékiről hozzánk. Mivel különféle szerek 
alkalmazta sükeretlennek tapasztaltaték, (tagadom) a’ ro- 
barirtó harezot ezek’ ellenségeire, a’ madarakra, bízzuk, 
mellyek, hogy a’ vadászat és madarászaiul kiméltesse- 
nek meg, valóban figyelmet érdemel.“ De nem elég egye
dül nálunk a’ madarak’ vadászatát és fogdozását megtil
tani , hanem ezen törvényt egyszersmind újságok által 
külföldön is hirdetni szükség, hogy így a’ külföldiek, 
kik eddig évenkint több ezer madarat összelódöztek or
szágunkban , visszaijesztessenek. A’ magyar tudós tár
saság , melly a’ hazai tudományosság’ előmozdításában 
már eddig is nagy érdemeket szerze, a’ lakosok’ anyagi 
hasznának előmozdítására sokat eszközölhetne az által, 
ha tudósait azon díjjal tiszteltetendó munkára szólítaná 
fel, hogy a’ kerteknek, erdőknek, réteknek, mezők
nek és szántóföldeknek ártalmas robarok és hernyóik 
rajzokkal és világított képekkel ellátva, úgy azok’ kü
lönféle kiirtásmódjai adatnának elő, meg pedig népszerű, 
értelm es nyelven, kérdés és feleletekben. Illy munka

népi oktatásul iskolákba is felvétethetnék, hogy így a’ 
nép egy nagy ellenségével megismérkedvén, azokat ki
irtani annál inkább törekednék.

*4’ d u n a i  C r ő z h a jó z á s »
b Az Alig. Zg. 29id. számú raelléklapja, egy leve

lezője után, föntebbi czim alatt, következő ige^ érdekes 
tartalmú czikket közöl:

„Azon gáncs, melly Demidoíf úr’ tudósítási óta a’ 
dunai gőzhajókrul itt amott hallatszék, mindinkább sem
mibe oszlik az ezen világtörténeti vállalatban évenkin 
eszközlött javítások által. A’ mit láttam , az minden vá
rakozásomat meghaladta. A’ hajók díszesek, öblük te
res , ’s többnyire igen sebesen haladnak. A’ kapitányok 
ügyes és értelmes hajósak, a’ kalauzok biztosak, a’ 
conductorok udvariasak ’s becsülettudók, ’s a’ konyha 
ízes étkeivel ajánlkozó. — Pesttől kezdve, hol egész 
Konstantinápolyig az utas hajón tölli az éjszakát, czél- 
szerü fekhelyek, széles matráczok, tiszta ágynemű, ’s 
elkülönzött szobácskák vannak , ’s az utas’ választásá
tól függ: a’ hajóterem’ pamlagain akar é hálni, vagy 
pedig padokon. A’ gőzhajói életkényelemre tehát elég- 
gond van fordítva; az ár is, tekintvén hogy a’ vállalat’ 
kezdete annyi nehézséggel ’s akadálylyal jár, tűrhető 
’s épen nincs magasra rugtatva; azonban a’ szabad con- 
currentia itt is, mint mindenütt, nemsokára jótékonyabb 
hatásait fogná tanusítni. Egyébiránt a’ leggyöngédebb ’s 
kényesebb dáma is most gondtalanul léphet Pécsben gőz
hajóra, a’ szép utat keletre megteendő, a’nélkül hogy 
ezen útjában a’ háziélet’ igen sok kellemét hijányzani 
tapasztalná. Az anyagi fökivánatok nagyiészint betölt— 
vék, de az idő, melly ezen utazásban eltelik, még igen 
hosszadalmas. Most Becsből Konstantinápolyig tizennégy 
nap alatt jut a’ gőzhajó, holott ezen utat kétségtelenül 8 
nap alatt be lehetne végezni. Az első késlető akadály 
az Islás melletti úgynevezett vizomlásokban áll Drenkova 
és Orsóvá közt, mellyek, ha közelben tekintjük-meg, a’ 
folyamágy’ kis felbüzgásivá törpülnek. A’ grebeni szír
iek’ hosszában már egy mesterséges út van készülőben, 
hogy ezentúl az árúk ’s utazók szárazon szállíttassanak 
által. De nem tekintvén, hogy minden átrakodás időié— 
kozló egyszersmind alkalmatlan , erősen hiszem, hogy 
10— 12 lóerejti lapos és széles gőzkompokkal, ezen utat, 
melly kivált fölfelé azaz folyam-ellen terhesnek monda
tik , meg lehetne tenni, ’s így még mindig négy őt óra, 
mellyet evezős-csolnakokon kell eltölteni, volna meg
nyerve. De miért nem épittenek itt ’s a’ mindjárt Orso- 
ván alul kezdődő Vaskapunál csatornákat ? Islásnál illy 
csatornát a’ folyamágyban lehetne ásni , miután főleg az 
a’ kérdés forog fen, mint lehessen magasabb vizet nyer
ni ; a’ Vaskapunál a’ természet a’ Dunának kikönyöklő jobb 
ága által már adott erre intést, ’s a’ szerb parton csak 
egy kis darabra kellene a’ sziklákat áttörni, hogy ezen 
átkos roszhírü kataraktot, melly egyébiránt sokkal cse
kélyebb , mint bármelly szigeti-hullámtorlás az oczeánon, 
gőzhajókkal kikerüljék. Ezáltal egy napi idő ’s azon ké
nyelem volna megnyerve, hogy az utazó folyvást hajó
ján maradhatna. — Mi sem fogja mindazáltal az utazást 
oiiy lényegesen gyorsítani, mint a’ Czernawodátul Kus- 
tendsehe felé vezető már kész u t, mellynek használá
sára a’ török porta már engedelmet adott. Ezen ut által 
az egész kerülő elvágatik, mellyet az itt éjszakra ka
nyarodó Duna Moldován és Bessarabian által te sz ,’s im 
ezen hat órai szárazföldi ut négy napig tartó hajózás
iul szabadít-föl. Tagadbatlanúla’ Duna hajdan egyik agat 
e’ völgyön nyujtá-ki, ’s az embernek csak a’ Trajan 
alatt már félig elkészült töltést kell követnie, hogy egy
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csatornát ásson a’ tenger felé. Egy 160 lábnyi viz-eset 
nem igen alkalmas ugyan csatornának, de ha megtekint
jük a’ trollhättai zsilipeket, úgy e’ szakban alig van 
többé akadály, főleg ha Kusteudscheben egy révfal át
töretik. Az utazók a’ legközelebb hónapban már ezen 
megrövidített szárazföldi vonalon fognak járni; a’ gőz
hajók Konstantinápolybul Kustendschébe hozzák őket ’s ott 
ismét fölveszik.

Most láttuk, hogy a’ tér-akadályok’ félremozditása 
által három napot nyerhetni; ’s még három nap van hátra, 
liogy az utazást Bécstől Konslantinápolyig 14 nap he
lyett 8  nap alatt bevégezhessük; e’ három napot is kön
nyen meggazdálkodhatni utazási gyorsítás által. Erre 
azonban csak egy mód ajánlkozik, t. i. külön kell szál
lítani az árukat ’s külön a’ személyeket. Az áruk ’s por
tékák’ áttételével föl ’s lerakásával Pesten egy nap megy 
veszendőbe ; Orsován vagy Skela-gladovában egy •, Ga- 
laczban ismét eg y ; ’» ha ide számítjuk még a’ számos 
közbeeső állomást, tehát három napnál jóval nagyobb az 
idövesztés. E ’ mellett nem kell felednünk, hogy magá
ban az utazásban is még némi schlendrián uralkodik, 
mellyet csak pontos valódi gyors haladás , vagy szabad 
concurrentia által távolithatni el. Jelen időnk mindig élén
kebben sürgeti a’ lehelő leggyorsabb összeköttetési mó
dokat ; miért tehát magányos személyek nem vállalkoz
nak gyors szállításokra ? miért nem használják erre a’ 
legjobb hajókat, mellyek’ mindegyike a’ fenérintett csa
tornákon átrakodás nélkül egész Kustendscheig alájöbet- 
ne , hol a’ tengeri gőzhajó várakozik? Az utazók termé
szetesen magukkal fognák vinni podgyászikat; ezenkí
vül még apró terhek is küldöztethetnének szét e’ gyors 
szállitóhajókon; ámde a’ főárurakományt vontatóhajók szál
lítanák tova, miután erre nézve egykét napi késlekedés 
nem nagy fontosságú. Milly tetemes haszon fogna szü- 
lemleni illy javításokbul az utazó közönségre , de minde
nek előtt magára azon társaságra nézve, melly e’ nagy 
vállalatot alapitá ! — Amaz állítás, hogy az ausztriai kor
mány e’ javításnak ellenszegül, sokkal képtelenebb, mint
sem megczáfolást érdelmeljen. Ausztria mindent elkövet, 
hogy e’ hatalmas viziutat előmozdítsa ’s általa kereske- 
kedését virágzásba hozza. Nagyszerük már eddig is a’ 
következmények, ’s az aldunai gőzhajók ellepvék török 
és görög kereskedőkkel. Ila pedig egyszer az uta
zás’ ideje olly rövidre lesz húzva , hogy az utas nyol- 
czadnapra Bécsbül Konstanápolyban terem, akkor kétség
kívül ezen, Levantebe vivő ut akármi tengeri útnál el
sőbb leend, ’s az ausztriai iparnak ’s műszorgalomnak 
áldott bőségszaruja, ’s gazdag magtára egy még eddig 
föl sem számítható nyereséggel fog a’ keleti vásárpia- 
ezokra kiáradni ’s özönleni. A. Z.

Elegytár.
( V a n d a l i s m u s  F r a n c z i a o r s z  á g b a n ) .  

Bizonyos Rey úr, ki sokat foglatoskodik Francziaország’ 
régi históriájával ’s jelesül a’művészet’ történetével is, a’ 
franczia földön tett utazásiban számos régi diszinüvet, fa- 
ragványt, föstvényt, föstött üvegeket ’s több e’félét, 
mik korábban megvoltak, vagy összerombolva ’s törve , 
vagy épen nyomukat sem találta. Haragja’ hevében ,,a’ 
francziaországi emlékek’ fentartására alakult társaság“ 
üleseben tervet olvasa-fel „a’ Vandalismus’ történetéhez 
Franciaországban“ 0  a’ rombolásokat a’ 12 század’ Cot- 
tereaux-és Rou ier-jeitől kezdve egész Praguerie-ig VII 
Károly alatt, nevezetesen pedig a’ 16 ’s 18 század’ 
pusztításait szándékozik rajzolni, mivel itt a’ pusztításo
kat nem tudatlanság szülé, hanem vad dühösség a’ mű
vészet és történet’ régi emléki ellen. (A—r)

(Ü t-ér t a p i n t á s  Ch i n á b a n . )  Ismeretes dolog, 
hogy keleten, a’ férfiak’ féltékenysége miatt a’ nőnem min
den szabadság, sőt inondhatnók minden jog , nélkül él. 
Mennél főbb-rangú a’ férfi , annál korlátoltabb az asz- 
szony. E ’ korlátoltság kiterjed még azon esetre is , ha 
valamelly asszony megbetegszik. A’ nagyok’ háremeiben 
illyenkor csak igen ritkán bocsáttatik a’beteghez férfi-or
vos , bárraelly aggott volna is ez. Persáknál a’ nőnem 
között az orvosi miivészséget csak olly eleműit asz- 
szonyoknak szabad űzni, kik sem Írni sem olvasni nem 
tudnak. Chinában a’ paticns’ keze’ szárára egy selyem
fonalat szokás kötni, mellynek vége kezébe adatik 
az orvosnak, a’ patiensre nézve nem láthatónak; úgy 
hogy ezen fonal’ rezgésiből kell aztán az üíér’ mibenlé
tét megítélnie.

Gondolattöredékek.
Ki feláldozá keble’ legfőbb kincsét: az ártatlansá

got , az feláldozá védszellemét. — Mig a’ tudós magas 
körben forgó nézetivei a’ közjó-előmozdításra ismércteket 
szerez, illő, hogy azokat, a’ földi jókkal megáldottak cse- 
lekvényekké alakítsák.—Lemondani tudni arról, mi éltünk’ 
örömét eszközli’s éltünkben legbecsesb ; ’s érdektelenül 
viseltetni a’szerencse’ mulékony kegyei iránt, ez szilárd 
nemes lelkek’tulajdona. — Nyiltszivüség, az elóhaladás’ 
egyik lépcsője. — Ki szebb jövőkrül álmodozik, jelenét 
aluszsza-el. — Úgy látszik, az emberre], földi pályá
ján , nem kö/.öltetik az igazság’ boldogító fénye , mert 
tévelygőnk] általányosan , de csupán azon különbség
gel , hogy kiki más utón. — Az élet: erény, sze- 
retet’s barátság nélkül ollyan, mint az árboczaitul meg
fosztott hajó a’ föllázadt tengeren.—Rejtve van a’végzet’ 
könyve előttünk, ’s csupán egy lapja áll nyíltan, ’s ez 
a’ jelennek percze. — A’ sors nagyobb veszteséget nem 
okozhat az emberiségnek, mint ha reményitől fosztja meg.
— Szenvedés az életben vészszel fenyegető ború
ját, mellynek múltával a’természet mintegy uj életet nyer.
— Sok ember szüntelen előkészületeket tesz az élet
hez , ’s az élvezés’ időpontját soha sem éri e l ; a’ balál— 
rul ellenben nem is gondolkozik ’s észrevétlenül clkö- 
zelg.—Vágyaink annál számosbak’s gyakoribbak, minél 
több ért vala közülök teljesülést; ezek t. i. ezer szín
ben ’s alakban több újat támasztanak.

Berecz Károly.
• V S z a m o s .

(  M. Csenger, October 15. 1839 .)
,Erdély’ elsiető máskor, most lassú követje !

Monddsza, mi jó , mi öröm-hirt hozás? onnan alá?
És ha szabad kérdnem: medrednek sárga fövényén 

Honnan e’ rest ömlés, mért e’ szokatlan apály?'
„H rt hozok én nektek, p irtom’ fia, szégyenitö hirt,

’S rest ömlésem’ okán arezotok elpiruland.
Erdélyben kel az Olt, majd nemhoni téreken úszik 

’S fényes aranyhomokon görgve Dunába siet
Folyt, de hiába lefolyt a’ dús folyam ezredek óta:

Nem hordtak jelenig habjai lenge hajót;
’S Erdély gyermeki közt most férfiak egyesülének, 

Észszel, erős karral öt megigázni török.
A’ kivívott nagy czcl’ nyomain fog kelni az élet 

’S áldásnak lészen,kútfeje a’ szilaj ár.
Itt ti alusztok még Ébredjetek, intsetek, cs én 

Ekkorig ellenség, béke’ barátja leszek.
Egyszerüsilsét k pályám’ százrétü kígyóját:

’S szép egyenes vonalon gyorsan iramlom alá.
És, ha szabályzottan fognak hullámún ömölni,

És ha kimért korlát fékezi árjaimat:
Níem merül átok alá a’ gazda reménye tavaszszal 

’S bö vizemen nem lesz rendes ur őszi apály.
Büszke hajók fognak rajtam leröpűlni Tiszáig 

’S partimon a’ város és falu fclviruland.“
K is hú Jgnúcz.

S zerk eszti H eiineczy. nyomtatja Trattner-Károlyl u r lu tc z a  012-
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JP o l y  á  v  i e »• d e  tat,.
fordulható szükséges nemeiben, kérelem- és köt-levelek, 
nyugtaíványok’ készítésiben , ’s a’ falusi iskolákban ta-

Milly szomorú állapotban sínylődnek — minden, fáj
dalmas felkiáltás mellett is, — népnevelő intézetink , f. i. 
falusi es sok kisvárosi iskoláink, — erre nézve, azokon 
kívül, mik a’ honi hírlapokban „jav it ni  és t en  ni  va
ló k a neve alatt, mint igen nagy hijányok, már több
ször ’s többtől előadattak, tudnék még én is némelJye- 
ket, és talán a’ legfontosbakat, előhozni. De az, ki ha
zánk’ több vidékin megfordult, ’s ott az iskolák’ álla
potával , a’ gyermekek’ neveltetésivel, csak úgy is mint 
én, megismérkedeít, — legyen csak el nem fogúit — 
tudhat eleget, sőt tud mindent, mi eddig elhallgatva ma
radt is; ki pedig illy isméreteket magának még eddig 
nem szerzett, — vagy azért, mert az egész ügyet ma
gához nem tartozónak véli, vagy, mert boldogtalan meg- 
eiégiiltségében magát azzal vigasztalja, hogy, ha eddig 
jól volt igy, jól lehet most és ezentúl is — azt úgyis, 
egykét szóval, más érzésre ’s véleményre bírni igen 
bajos. — Azonban nem kevesen, tán megsértve is érez
nék magukat, ha a’ híven rajzolt hibák’ és azok’ okainak 
olvasásakor, ón keblükbe lennének kénytelenek nyúlni: 
azért mind ezt mellőzve, másokra, vagy tán máskorra 
hagyva, csak olly dolgot említek az iskolákat illetőleg , mi 
senkit nem sé rt, sőt hazafiúi örömre ’s tiszteletre indít 
mindenkit; — mit eddig elhallgatni szerénység volt, most 
igaztalanság lenne.—Bér eg megyében fekvő Nagy-Lónya 
helység’ lakosi, kik néhány urasági cselédet kivéve, 
reformátusok, — több év óta tapasztalák már egyik föl— 
desuroknak, biharmegyei főispánf-helytarfó, re. Lónyai 
János urnák azon kegyességét, hogy tanulógyermekeik’ 
sorkentésire, az évenkint kétszer tartatni szokott köz
vizsgálat’ alkalmakor, megbízott tisztje által, szép pénz
summákat osztatott-ki, jutalmul és serkentésül a’ tanulók 
közt — azon meggyőződéstől vezéreltetve, hogy a’ köz
ember’jólétének és fölemelkedhetésének talpköve az, ha 
jó és okos emberré neveltetett. Az idén pedig, széplelkű 
nőjével — ki már a’ szentegyházat is sok szép aján
dékkal ékesítette— egyetértve, azon kegyes elhatáro
zásukat közlötték a’ helybeli pappal, hogy ezentúl, csak 
jó sikerét tapasztalják, maguk fogják az iskolatanitót egy 
summában fizetni, mi által a’ szülék, minden kivétel nél
kül , fölmentetnek a’ szokott tanításdíj-fizetéstül. Ren
deltek ezenfelül bizonyos summát, mellyből a \ magukat 
megkülönböztető gyermekek, köz vizsgálatkor jutalmat, ’s 
ismét más summát, mell>ből minden gyermek szükséges 
könyveket ’s elegendő papirost fog kapni, úgy hogy e’ 
szerint itt a’ szülék, gyermekeiket egészen ingyen 
taníttathatják. — Soknak elfogódott keble, számosnak sze
mében csillogtak az örömérzés’ néma de sokat jelentő 
könnyei az eddig magára hagyatott nép közzül, midőn 
ezen ritka ajánlat előtte közönségessé tétetett. Ilálaer- 
zés fogott el mindenkit, midőn a’ f. e. September 2.9én 
tartatott közvizsgálaton , ő ngysgok egész csuládjokkal 
megjelentek, és az 5 —10 éves tanuló gyermekeknek
— kik tanuínivalóikat, mellyck számukra elég bőség
gel kidolgozvák , nagy részint maguk Írják le , ’s tulaj
don írásaikból tanulják; — a’ hit- és erkölcs-tudományban, 
természethistóriában , természettudományban, Magyaror
szág’ történetei’ előadásában, Magyarország’föidleirásában,
— földabroszrul ’s  a ’ nélkül — a’ számvetésnek ú g y 
n e v e z e t t  n é g y  s p e c ie s é n  kivüJ, több, a ’ k ö z é le tb e n  e lo -

nittatni szokott más e’félekben tett előmenetelüket látván és 
azzali megelégülésöket kijelentvén, húszasokat, kesz
kenőket, nyakkendőket, szalagokat, ’s t b. osztattak-ki 
a’ jelesb és szorgalmasb tanulók között; hozzá (éve még 
azon Ígéretet is, hogy, ha a’ bekövetkező télen talál
koznék olly szegény gyermek, ki csak azért nem jár
hatna iskolába, mivel a’ szülék’módja nem engedi, hogy 
számára csizmát vagy bocskort vehessenek: ollyannak 
számára lábbeliről is fognak gondoskodni. E’ mellett 
magát az iskolatanítót is illőleg megajándékozták.— Em
lítést érdemel itt az is , hogy a’ 1. 1. pártfogóknak szü
léikhez méltó lijaik, több darab — részint ön mulatsági- 
pénzükből szerzett, részint szüléik által kisebb koruk
ban számukra vett — hasznos olvasókönyveket ajándé
koztak az iskolának, mellyeket a’ gyermekek már ed
dig is örömmel használnak. — Hasonló ajándékokat osz
tottak ki ez utóbbiak, a’ szomszéd kis-Lónya helység- 
beli tanulógyermekek között is , küzv z gálatkor.

Uraim ! kiket a’ dolog illet, vagy érdekel, illy példákra 
fígyelmezzünk !! míg a’ népnevelés’ elkezdését egy vagy 
más okbul helytelenül halasztgatjuk; mig annak terhét 
’s gondját hol egynek hol másnak nyakába háritgatni 
kívánjuk, jobb, ha mi addig elkezdünk munkálni, el
kezdünk, ha nem sokat is, de legalább valamit, kiki a’ 
maga köre, rendeltetése és sorsához képest tenni. — 
Ha lesznek lélekisméreíes szorgalmas tanítók, lesz meg
jutalmazó is, — ha nem egyéb, legalább azon legbol- 
dogitóbb öntudat, hogy emberi kötelességünket önként 
teljesítve h sználtuk; ha akadnak pártfogók: találkozik 
mindjárt az is, ki a’ pártfogást megérdemelje. Legszebb 
dolog ugyan valami jót és szépet kezdeni, még pedig 
sem önhaszonkereséstől, sem szoros kötelességtől nem 
hajtatva , hanem csak egy tiszta és nemes érzésű 
kebelnek, embertársaink’ javát ’s felemelkedését óhajtó 
indulatitől vezettetve kezdeni; és azé mindig a’ dicsőség, 
ki a’ jó utat másoknak megmutatta. De ne essünk két
ségbe ! sok még a’ tennivaló, és követni ’s folytat ni is az 
elkezdett szép munkát, soha nem marad illő méltánylás 
nélkül. — Alulirt megjegyzi, hogy, noha neki az egész
ben semmi része nincs egyéb, azon hazafiúi édes öröm
nél, mellyet kiki érezhet, midőn polgártársainak a’ felvi
lágosodás által jobb létre emelkedését, vagy egyesek
nek a’ hazapolgárok köz hasznára ezélzó nemes tet
teit látja: mindezeket csak azért közli, mivel ez által 
az ügy és igazság iránti tartozását — ha egyebet tenni 
nem áll is tehetségében, — teljesíthetni véli; biztosan 
reméllvén egyszersmind , hogy, illy pártfogás mellett, 
azok, kik eddig kötelességjöket az iskola körül lélekismé- 
retes szorgalommal teljesítették, csüggedni nem fognak — 
mind pedig a’ ritka szerencsében részesült lakosokba’ 
tisztelt mgos család’ kegyességét, az által, mi illy szép 
áldozatért tőlük egyedül kívántatik — hogy t. i. gyer
mekeiket taníttassák— megérdemelni ügy ekezendnek.

közli Súsbe/ii A/idur.

,11 ci fc f( i l v i o sic ó l a .

Az értelmi kifejlődés minden embernek, hogy sor
sával ’s a’ gondviselés által kimutatott állásával egybe
kapcsolt kötelességit maga ’s embertársai’ javára híven 
teljesíthesse, nagy mértékben szükséges. Ezen kétségbe
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nem hozott indítóok azonban még kétszeresül oNy karra 
nézve, melly politikai jogokat bir ’s gyakorol. Mert az 
országos dolgokba bármi csekély avatkozás, annak meg
felelő elmebeli világosság ’s isméretek nélkül, nemcsak 
gyümölcstelen, hanem veszélyhozó. Igen örvendetes je
lenet vala tehát, hogy Marosszékben, a’ szabad szé- 
kelység’ egyik honában, ébredt fel a’ műveltség’ szük
ségének érzelme,’s pendült meg egy, azt hatósan elő
mozdító intézet’ alakítása. Egy „nemzeti oskola“ terve 
létesült ’s ennek helyéül Makfalva határoztaték. — A’ 
meleg hazafiai kebelből keletkező intézet mindjárt szü
letésekor hasonló meleg-keblü pártfogókra talált, ’s annak 
alaptőkéül alkirálybiró Barátosi Anial űr 1509; a’ hely
beli evang. reform, egyházi közönség pedig 2 0 0 0  váltó 
forintot ajánlának. Az iskola’ felállítása iránti szán
dékot biztosb állása’ tekintetéből a' fenálló egyházi rend
szerbe sorozni ’s mintegy törvényszeiüsítni szükség vala. 
Ennélfogvást a’ marosszéki reform, egyházi előjáróság a’ 
tervet a’ ref. consistoriumnak bejelenté, hol azon szép 
reményekkel biztató terv nemcsak helybenhagyást ha
nem pártfogást is nyert. A’ főconsistorium ugyanis 1833. 
360 szám alatti rendeletében az iskola-elrendezésre 
biztosságot neveze ki Toldalagi Zsigmond gr. elnöksége 
alatt,’s e’ biztosságaz iskolát érdekelhetőkben amaz egy
házi főtanácsosai közvetlen kapcsolatban áll. Meghatároz- 
taték az is , hogy két fógondviselöt az iskola-felügye- 
lésre mindig a’ főconsistorium nevezzen ki; kik jelenleg 
Toldalagi Ferencz gr. és Barátosi Antal uu. A’ fenirt 
nagylelkű ajánlatokat mások és többen követék, ’s az is
kola’ virágoztatása iránti buzgalom’ mutatójául szolgálhat, 
hogy az alaptőke személyes ajándékok’ utján 15,965 v. 
ra. forintra növekedett, melly summából a’ Maros-Vásár
helyen létezett, s z ü k s é g b e n  s e g í t e n i  k í v á n ó  
t á r s a s á g  1838ban történt megszűntekor 2981 m.ftot 
adtak annak tagjai; 6000 m. ftot pedig nemrég Buttler 
János gróf űr ajándékozott. De leginghatlanabb alapot 
nyert az iskola’ gazdasági léte b. Wesselényi Miklós’ 
hazafi nagylelkűsége által. Midőn t. i. a’ marosszéki Szé- 
kelység’ nagyobb része 1833. évi decemberben tartott 
gírás-gyüléskor azon érdemes hazafi’ számára egy sza
bad székely nemesi telket közköltségen vásárolni határo
zott ’s ez ígéret’ következtében a’ Makfalván vett telek
birtok az 183 Iki országgyűléskor a’ báró urnák egy biz
tosság által ünnepélyesen által is adatott, azt a’ báró olly 
nyilatkozattal fogadta e l , hogy ez ajándéktelken Mak
falván alapítandó nemzeti tanuló-intézetnek iskolaházat 
fog építtetni, ’s a’ í.

A’ lelkes ajánlat teljesülésbe is ment, mennyiben 
a’ 10  ezer váltó r. forintba kerülő iskolaház már annyira 
kész, hogy rernéllhetóleg ez év’ folytában az iskola’ 
használatára át is fog adathatni. Az iménti sorokban em
lített alapítvány is folyamatba indult, mint a’ melly czélra 
évenkint 600 váltó r. forint kiíizetteíésére közelebbről 
rendelést tett a’ báró. A’ tanítás addig, mig az erőteljes 
és, szellemdűs székely fiák’ közfigyelmet érdemlő patta- 
nósságának ’s lelki és testi tehetségiknek kifejtésire, a’ 
tőke’ öregbítésével állandó terv állapíttathatnék meg, azon 
tárgyakra vau szorítva, raellyek’ ismérete a’ közéletre 
nélkülözheti en : miilyenek az olvasás, Írás, számvetés, 
vallás, történet, természeti tudományok. Ezeket egy, is
kolai pályát végzett és a’ ra-. vásárhelyi professorok állal 
ajánltatni szokott ifjú tauítja, kinek fizetése most 300 
váltó r.forint, a’ helybeli egyházi közönségtől szolgáltatni 
szokott fa, és azon határzatilag biztosított remény, hogy, 
ha magát érdemesíti, a’ raarosszéki egyház’ keblében 
ürülendő papi hivatal’ elnyerhetésiben az elöljáróság ál
tal mások felett pártoltatni fog. Az iskola’ népessége raost

61. Ez ismértetésből, melly a’ kezünkhöz jött adatokat 
híven tolmácsolja, kitetszik, hogy az irt iskola, minden 
nagy áldozat után is, még ideigi állásban van. Távul 
legyen azonban , hogy ezt mint hibát emlegetnék, sőt 
inkább ha valahol, illy tárgyban, kell lassan és tapogatva 
haladnunk, nehogy a’ gerjesztett nagy remény csalóka 
ámulassal fizesse az emberbarátot. De épen ezen ideigi 
állás bátorít nemi kivánatinkat előhoznunk , nem mintha 
azoknak m tr tudását és meggondoltát a’ fenérintett biz
tosságról ’s az iskolai tisztelt fögondviselőrül fel nem ten
nék , hanem mivel e’ tisztelt testületet a’ közvélemény’ 
meltánylóinak hiszszük ’s a’ közvélemény nem egyéb, 
mint egyesek’ véleményeinek summája. Elsőben tehát o- 
hajtanók, hogy a’ mindigi iskolatanitó előre tanulná-meg 
azon mesterséget, mellyet folytatnia kell, ’s ne kényte- 
lenittetnék mint egy 2dik Kadmusz betűket feltalálni, mi
dőn már mások olvasnak’s írnak is azokkal. Neraiít helye 
magyarázgatni azon nemzetigaz lasági elvet, hogy még a’ 
leganyagibb dolgokban is a’tőke nemcsak a’készpénzből, 
hanem egyfelől egy bizonyos gyárlatra megkivántató kel
mékből is áll. Szellemi gyártásra (ha szabad illy kife
jezéssel élnünk) szellemi kelme szükséges ; illy szellemi 
kelme, még pedig gyümölcsezó tőke lenne azon tanítási 
tudomány és jártasság, mit csak egy rendbeli illy felküldött 
hozna magával szegény hazánkba ; mert ez minden további 
űt nélkül itt helyben másokra átmenendene. Hanem erről ké
sőbb szólandunk. Mustosak azt kívánom a’ felhozott hasonlí
tás által bebizonyítani: hogy, ha az iskola’jelen tőkéjének 
kamatjából azon ütés tanulási folyam nem telnék ki, azt a’ 
pénztőkének egy részével is pótolni nem lenne semmi 
kár, minthogy csak tőke tőkével cseréltetnék, anyagi, 
szellemivel. 2) Tudva van, hogy a’ tanítás olly munka
nem , mellynek gyári napszárakint csak kenyérért telje
sítése czélt nem éret. Másfelől a’ legfényesb adományok, 
készület és hajlandóság mellett is beleszokásokat ’s ta
pasztalást kíván , mit csak idő adhat meg. Ezeknél fog
yást a’ fiatalság’ tüzes rohanása , véres reményei szinG- 
űgy csökkentik azon fontos hivatal’ teljes sükerü betölté
sét, mint az öregség’ hidegülő hanyagsága. Az első idő
szakon hadd menjen keresztül iskolamesterünk , de ue 
jusson semmikép a’ másikba. Éltének egy időszakát kell 
kiszabni, mellyen szép állása’ tisztjét folytassa; ne igen 
rövidet, mert így közelebbi elóraozdíttatása’ reményében 
inkább a’ ragyogóra , szembetűnőre, mint az alaposra, 
állandóra törekednék tanításában ; ne fölöttébb hosszat, 
hogy netalán belefáradjon az üdvös, de bizonyosan egy
formasággal járó ’s még is mindig ipart és feszült figyel
met kívánó munkába. Ezzel kapcsolatbani kivánatunk 
volna, hogy állása ne lenne csak némi papi növendék- 
ség , mellyből minél hamarébb kivergódni ’s „czélt érni“ 
ügyekezzék, hanem egy magában czélt foglaló állapított 
hivatal kényelmes helyzettel ’s elegendő fizetéssel, melly- 
ben hoszasb maradását óhajthassa. Ugyanazért ama’ ki
szabott időszak után pályája’ végeztével is nem papság
gal hanem vagy nyugpénzzel vagy egy, köréhez szorosb 
kapcsolatban álló hivatallal, p. o. egy iskolai tanítás’ tett
leges felügyelójeével szeretnék jutalmaztatni. Salzmann 
zsíros papságot hagya-el, hogy egész idejét embersan- 
rető intézete’igazgatására fordíthassa. 3) ’S utoljára óhaj
tanok, hogy mivel még ez időben kevés kinézésünk egy 
iskolamestereket tanító intézet’felállítására, lenne a’ mak- 
falvi nemzeti iskola,miután tanult tanítót kapott, egy ollyan- 
nak ideigleni pótlója. így értem én azt,hogy az általa beho
zott szellemi töke nemcsak el ne veszne,hanem elágaznék 
és gyümölcsöket teremne. Küldené oda választott vagy 
már hivatalhoz is kezdett iskolatanitóját egy két évi gya
korlat végett, saját költségin minden egyházi közönség,
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nielly e1 hivatal’ fontosságait ’s az ennek czélszerü méd- 
dali betöltését átlátni képes. Ila kevés lesz is eleinte 
az illy áldozattevők’ száma, de majd az utánzás’ ingere 
’s még hathatósabban a’ látott jó többet is példakövetésre 
ösztönzend és talán — de nem akarunk fényes jövendő
ket festeni, ’s magunkat az annyiszor tapasztalt csaló
dásnak kitenni,— azt gondoljuk, hogy a’ felebbijavas
lat eléggé magával hordozza ajánlatát. Egy sükeres ta
nítási terv’ megbatárzása első előadott kivánatunknak 
majd önkéntes következménye lévén, erre már csak azért 
sem terjeszkedénk ; meg nem állhatjuk azonban azt meg
említeni , hogy az elme’ tehetségei’ kifejtése mellől, a’ 
test’ ereji ’s hajlékonysága’gyakoroltatása, az úgyneve
zett gymnastika se felejtetnék ki az akármikor készí
tendő teivbül. (Vas. Ujs.)

C $ é p l ö - g  é p e l y .
A’ legrégibb időktől fogra különféle módot használ

tak ’s használnak ma is szalmás terményekből a’ mag v. 
szem’ kifejtésire. Hazánkban két mód divatozik: cs  ép
l é s  és n y o m t a t á s .  Földmivelésünket a’ nyert mag’ 
mennyiségéből Ítélvén, legczélszerübb a’cséplés, mert a’ 
magot ez legkevésbbé hagyja szalmában; e’ tekintetben 
a’ cséplési munka, melly emberi erővel ’e vigyázattal 
vitetik véghez, olly tájakon, hol a’ terméshez aránylag 
elég munkás kéz van, a’ nyomtatást felülmúlja, de tisz
taságára nézve is ajánlhatóbb. Bő-termésű nagyobb ha
tárokban , hol a’ népesség e’ munkára nem elégséges, ’s 
mind a’ mellett a’ szorgalmas földmivelö és birtokos még 
őszi napokban kénytelen termését szalmájától elkülönze- 
ni, gyorsabb eszközlés végett a’ nyomtatást gyakran te
temes kárával gyakorolja. Mennyi alkalmatlanságnak, mag
veszteségnek ’s lopásnak van kitéve a’ gazda illy módok 
által, csak az tudja, ki több éviglen körülte foglala
toskodott. —

E ’ czélra az eddigi mód helyett legajánlhatóbb a’ skó- 
tziai c s é p i  ö-g é p e l y ,  melly már hazánkban is hasz
nálatba jött. Előbb Galicziában , most már Munkácson is 
Greenfield Vilmos és Sándor angol testvérek által ké
szíttettek illy szaporán’s pontosan cséplő-erőmüvek, mel- 
lyek a’ várakozásnak egészen megfelelők, ’s akármi 
cséplés-módnál czélszerübbek. Az eddig készített ’s 
használt illynemü gépelyeknek két lényeges hibájok volt, 
mert vagy ki nem verték tökéletesen a’ magot, vagy 
pedig összezúzták azt. Greenfield’ szerencsés szerke
zetű gépelyénél mind két hiba tökéletesen el van mel
lőzve. —

A’ gépely’ első nagy kereke a’ szárazmalmok’ for
gókerekéhez hasonlít, azon különbséggel, hogy ennek ön
tött-vasból készült fogai egyenesen föl ’s nem oldal
vást dolgoznak; ez lovak, vagy viz által hozatik moz
gásba, melly a’ fölüttelevó fekvő-tengelyt, ’s az arra 
illesztett sokszorozó kerekeket, négy szárnynyal ellátott 
verő-forgonyt (dobot) , sodrony-hengereket ’s két ge- 
reblyét hoz mozgásba. A’ szalmás eleség két, egymásra 
helyezett ’s öntöttvasbul készült, sodrony-henger elibe 
tétetik, mellynek egyike rovatékos’s másika sima; ezek 
azt maguk alá húzzák, nehézségjök által a’ magot ösz- 
szetőrés v. széllyelzuzás’ nélkül kimorzsolják ’s alábo- 
esátják a’ gömbölyűre alakított, ’s négy verőszárnynyal 
ellátott dobnak, melly a’ kalászokat, a’ fölötte takaróul 
szolgáló rovatékos öntöttvasból készült köpönyeghez olly 
erősen és szaporán csapkodja, hogy minden hüvelykre 
száz ütésnél több esik, es itt történik a kicseples. A 
szemek, természetes nehézsegjöknel fogvást, lefele hull
nak, a’ szalmát pedig a’ dob mellé közvetlen helyezett 
két gereblye veszi által, azt kirázzák, ’s a mozgony

jiálulsi részén kivetik. A’ mag, egy rovatékos üregen 
keresztül hullva, szelelö-rostára jő ’s poly válói kitisz- 
tulva s tisztán felszorva jut azon részébe az épületnek 
melly elkülönözve és elzárva csupán magtarfó-helyüí 
szolgai. Külön hajtja a’ polyvát, elválasztja a’ töreket, 
’s a’ szalmát más irányba veti ki. — Főhasznai 1) a’ 
szapora ’s jó cséplés, mert csupán az éretlen mag ma
rad tokjában ; 2) a’ szalmát összepuhitván jóízűen eszi 
a’ marha ; 3) záros üregbe folyasztván a’ szemet, ez imigy 
az elidegenítésnek kevésbbé van kitéve; 4) minden
nemű szalmás terményt kiver és kitisztít; ’s 5) össze
köttetésbe hozván vele a’ szecskavágót, mellyen a’ ki
vetett és felfogatott szalma összevágatik, ugyanazon 
idő alatt ’s működés által nagyobb mennyiségű szecska 
nyeretik (minden perez alatt legalább fél pozs. mérő) 
’s ennél fogvást takarmánypótló is, ’s különösen a’ juh
tenyésztésnél ajánlható.

E’ gépely, mint feljebb már emlitém, lovak, vagy 
viz által hozatik mozgásba , ’s ló-erőre számítva, ké
szíttetnek 2 , 3 , 4 ,  ’js 6. ló-erejüek, melly után hatá
rozatik meg a’ mellette -  dolgozók’ ’s a’ kiveretendő 
eleség’ száma , sőt a’ gcpely’ ára is.

Egy j ó- s zc r kcze t ű  i l ly c s ő p 1 ő-g c p cl y
k i v á ii k i c s é p e l kerül Iiely- van

10 óra a la tt egy 1len minden ra jta
lovat mnnkas esik perez hozzávaló vas

em bert lló ra a la tt anyaggal
18 kévés pengőben

keresztet kévét kéve ft mázsa
6 ló--erejű 6 8 203 3600 600 6 1080 40
4 ló-■erejű 4 6 83% 1590 376 2 % 804 34
3 ló-erejű 3 5 60 10S0 360 1% 550 24
2 ló--erejű 2 5 50 900 450 *Y* 500 20

Az itt kitett kereszt -  mennyiség nem tekintet
hetik a’ gyakorlásnál meghatározott számnak, mert a’ 
szalma’ hosszától, mellynek behúzására több vagy ke- 
vesbb idő kívántatik , a’ kévék’ kisebb nagyobb töme
gétől , a’ lovak’ gyorsaságától , de leginkább az ügyes 
és serény feladástól igen sok függ. Búzából ’s rozsbul 
kevesebbet, zabból ’s árpából többet kicsépel. Tapaszta
lásom szerint a’ hat ló-erejű kiver 10 óra alatt buzábul 
és rozsbul 110—130 keresztet; árpából ’s zabból 130— 
180 keresztet, a’ négy lé erejű 10 éra alatt búzából 
és rozsbul 40 — 60 keresztet; árpából és zabból 70— 
80. keresztet; két és három ló-erejűek itt nem létez
nek , ’s igy nem volt alkalmam azokon próbát tenni.

A’ munkácsi és sz.miklósi uradalmak’nagyobb termé
sű gazdasági udvarai illy gépelyekkel láttatnak e l , ’s 
mióta négy udvar ezt használja , termésünket minden 
esztendőben jókor kicsépeljük; mit ezelőtt a’ cséplők’ 
hijánya miatt uj termésig is ritkán , vagy csak nagy 
bajjal eszközölhettünk: sőt még elég idő marad fen má
soknak is részért a’ cséplést megengedni. Tapaszta
lásba! mint a’ kívánt czélnak egészen megfelelő, a’ 
gazdaságra nézve igen hasznos ’s idókimélö talál
mányt hazám’ minden nagyobb birtokosinak nem ajánl
hatom eléggé, de ki működésével személyesen megis
merkedik, maga az erőmű eléggé ajánlandja magát. 
Czélirányosságáról a’ szomszéd lengyel birtokosak meg
győződvén, jószágaikat illy cséplőgépetekkel látták ej, 
’s ott háromszáznál több, ugyanezen erőmű vészek által 
készült, gépely van forgásban.

Greenfield testvérek ’s erómüvészek az illy gé
petekhez megkivánlató fa- és vasrészek’ legkönnj eb
ben megszerezhetése’ tekintetéből gyárukat Munkácson ál
lítván fel, a’ magyar hazát innen szándékoznak müve
ikkel ellátni. Gépelyeik úgy vannak szerkesztve , hogy



a’ legtávolabb vidékekre is könnyű általszállifani; mert 
jobbadán vasrészekből állván az elromlásnak nincsenek 
szerfölött kitéve.

Ha az eddig szokásban levő cséplő-rész’ megnye
rését , a’ lovak által okozott magfogyasztást, ’s a’ szal
mában maradt magnak veszteségét a’ gépely’ terheivel, 
melly a’ lovak’ megszerzése ’s tartásábul , a’ mellette 
foglalatoskodó emberek’ fizetéséből ’s annak árábul áll , 
összehasonlitjnk , nagyobb termések mellett egy pár év 
alatt a’ kitűnő nyereség a’ gépely egész’ árát kifizeti, 
kivált ki vízre alkalmazhatja, már első esztendőben a’ 
kiadott summát visszanyerheti, fenmaradván magtárok’ 
hiányánál azon kényelmes kezelésmód is, hogy magot 
akkor nyerhet a’ birtokos, mikor a’ szükség kívánja. 
Gépelyeken kivül készítenek a’ fennevezett erőmüvé- 
szek mindenféle gazdasági és technical erőmüveket, 
eszközöket ’s gőzösöket is. E . lilén Eeler

gazdaság) ügyelő.
SZlegytár.

(A’ l e g n a g y o b b  a n g o l  k e r e s k e d ő h a j ó . )  
,The British Queen* nevű óriási gőzösnél, melly nem rég 
Ujyorkba indult, nagyobb kalmárhajót az Oczeán még 
hátán sohasem hordozott. E’gőzhajó 500 ló-erejű; hosz- 
sza puskalövésnyi távulságra terjed, szélessége 84 láb, 
’s 1868 tonna terhet bir. Első utjának vitelbére 120,000 
forintra rúg. E ’ nagyszerű pompás vizűim’ alakja mindent 
meghalad, mit ember valaha e’ nemben látott, sőt megha
ladja a’ legmerészebb képzeletet is. A’ fedélzet a’ fővá
rosnak egy életteljes, vidor, széles és fényes utczáját ábrá
zolja , mivel a’ szobák mindkét oldaliul olly magasan nyúl
nak fe l, hogy némileg csinos kalmárboltokkal diszló kis 
házakhoz hasonlítván — a’kilátást a’tenger’ tükrére gátol
ják ’s így a’ csábítást tökéletessé teszik. A’ hat lábnyi 
hosszú ’s 5 1. széles fekhelyek eJJátvák mindennel, mit 
e’nagy szó ,Comfort* magában foglal. Azon kamra v. in
kább ház , mellyben a’30 lábnyi magas, 841. hosszú és
1 0 0 , 0 0 0  mázsás erőmű-szörny rejtezik, hasonlítIíephös- 
tosz műhelyéhez, mellynek üregiben a’cyclopsok megan
nyi törpéknek tetszenek. A’ gyülekezeti nagy terein világos, 
szellős , tiszta, ’s ritka művészi ügyességgel van föstve ’s 
oily fényesen bútorozva , mint akármelly herczegi palo
tának díszterme. A’ bársony vánkosokat, aíJaczfiiggönyö- 
k e t , elefántcsont-faragványokat ’s mindennemű egyéb 
eszközt cgyenkint elősorozni ’s rajzolni itt hosszadalmas 
volna. Elég annyit mondani, hogy azon benyomás, mel- 
lyet e’ gőzzel-éltetett roppant tengeri szörny előidéz, 
valóságos diadala a’ művészet és civilisationak.

(A ’ l i p c s e i  m i h á 1 y v á s á r , 1 i t e r a r i a i t e 
k i n t e t b e n . )  A’ legközelebb lefolyt lipcsei őszi vásárt 
szellemi terményekre nézve igen élénknek hírlik. A’Waid- 
mann’ könyvkereskedésében megjelent vásári-jegyzék, 
melly mintegy 20 ivre terjed, 3625 kész azaz: húsvétiul 
fogva f. évi Mihályig nyomtatásban kiadott munkákat fog
lal magában; meUyekhez többek közt 69 könyvkereskedés 
Lipcsében 599; Berlinben 48 könyvkereskedés 339; 
Poroszország’ keleti részében 63 köny vk. 383 , ’s nyu
gati részében 45 könyvkeresk. 258 ; Bajorországban 52 
könyvkeresk. 3S8; Würtembergben 33 könyvkeresk. 276, 
a’ badeni nhgségbeu 19 könyvkeresk. 149 , és Szász-Wei- 
marbau 11 könyvkereskedés 96 nyomtatott iromány nyal 
járult.

( V á r a t l a n  a j á n d é k )  Néhány hét előtt Pim- 
baud asszony , gazdag irósvaj-árusnö, köz kocsin me
ne Párisba. Két mérföldre Versaillestöl egy pórasszony,

ki némi kis köteget nagy vigyázattal (arta kezében, 
ült fel a’ kocsira ’s Pimbaud asszony mellé települt-le. 
Azon pillanatban, midőn a’ kocsi, lóváltás végett, meg
állapodik , az idegen némber leszáll, ’s kéri Pimbaud 
asszonyt, lenne szíves azon néhány perez alatt, míg 
távul lesz , a’ kis kötegre gondot viselni. A’ kocsi meg
indult, anélkül, hogy a’ pórnő visszatért volna, ’s 
Pimbaud asszony nem tudja mire vélni a’ dolgot, míg 
végre a’ gondviselése alá bízott kötegbül némi gyönge 
nyöszörgés hallatszik ’s a’ kötég’ tartalmát vele megis- 
mérteti. Pimbaud asszony a’ köteget vászontekercsiból 
sietve felbontja ’s ím eg y , néhány napos leánycsecse
mőt pillant-meg. Egy mellére tűzött levélke a’ kisde
det találójának gyámkegyébe ajánlja. Pimbaud asszony 
az illy különös utón reászállott örökséget nem utasítá 
vissza, hanem jelenté, hogy kész azt gyermekének 
elfogadni.

ß  e t  ü - s s  e r  e i e tn.
Lydnykák’ körében édclegtem,
’S olly édes volt c’ társaság;
Ki mondja az t , hogy asszonyokkal 
Semmit nem ékült a’ világ ? . .  .
Annak szeretni kell ,
’S bizonyryal ertni fog,
Ha értni van feje ,
’S elvéhez nem konok.

'S mondám: a‘ K olly szép bctűcske ,
Véghetlenül tetszik nekem;
Mennyet jelenthet, ’s ez , miért én 
E’ K betűt úgy kedvelem.
’S mond a" leánysereg:
Ki a' mit űz , keres;
K éj é r t  lesz a’ betű 
Talán olly érdekes.

’S mondám : az A is szép betücskc ,
Ennek báját is erezem;
’S szól a’ leánykor: tán a r a n y r a  
Vágyik szomjazó kebelem.
’S szólék: a’ T is olly 
Igéző ’s 'olly becses;
’S a’ lánykör válaszol :
Ez t á n e z é r t  érdekes.

És folytatóm: az I betűt is 
Olly nagy hévvel magasztalom ;
’S mond a’ leánykör: tán i g e n r e  
Oldá meg ajkit angyalom ? . . .
’S ismét szólék : az N 
Betűn is olvadok ;
S ím válaszúi nyerém:

Hogy n á s z r a  gondolok.

’S ismétlőm, hogy K ’s A betűk most 
Másodszor is még kedvesek;
’S szóltak: k ö k é n y - s z e m ,  ’s a n g y a l ,  a’ kit 
Szivem’ hevével ölelek.
’S mondám : kit e’ betűk 
Rajzolnak — bájtavasz ;
Isten hímzetté föl •—
’S K a t i n k a az !

Tűnik •

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Trattner-Károlyl url utcza 61*.
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Író és olvcssó-Iiözöta.fég,

(Útmutatásul II. E-nek)

Xemellykinek igensok mondanivalója van jelen időnk
ben , ’s vagy kell vagy nem, pnblicum elé tálalja esz- 
mejit, melly mindent szeret ugyan ízelni, de étvágya 
csak a’ jóizüekre csiklandik ; mert egy közönségnek, ki
vált olvasó-közönségnek, csalhatlanul jó ’s tiszta gyomra 
van , bárha ittott egyedi Ízetlenségek mutatkoznak is. 
Mondják: a’ jó rosta mindent áthullat; de még is marad 
o’ tiszta magvak közt néha konkoly is, kesernyés-izű és 
szaga. Az Írónak, mielőtt tintába mártja tollát, tudnia 
kellene, nemcsak: „mit“, hanem azt is: „kinek“ ír; kü
lönösen pedig hírlapi Írónak , kinek észszüleménye annyi 
szem elé kerül. A’ tudományok’ külön osztály it tárgyazó 
rendszeres iratok csak az avatottakat illetik, — csak 
azokat érdeklik a’ munkák’ külön nemei, kik magányos- 
vagy élet-szükség ösztönözte szorgalom által előkészü
leteket tőnek azok’ használhatásira : az újság-lapok pé
tiig , köz- ’s magányos helyeken mindenkinek lárvák ; 
változatos szeszélylyel, komoly eltökéléssel , unalombul 
vagy jó kedvbül kár- vagy tiszta örömre, intés, feddés, 
dicsérés v. rágalmazásra egyiránt használhatók, mit nem 
kévés példa bizonyít. — De ki nem unalombul olvas; kit 
az Írók’ zajos hada nemigen ragad bámulásra ’s csődü
lésre: az egyedül szépet ’s jót óhajt, és ha e’ tiszta 
nyeremény-párt megközelíthette, czélt talált. Fő feladata 
hírlapi-írónak: a’ kor’szükségit kipuhatolni, a’ hallgató 
közönséghez Hiedelemmel szólni , a’mindent megtisztázó 
időszeltemmel társulva , minden rontásvágy nélkül, újít— 
gatni, rokon szívhez nyájasan simulni; nem pedig nap
számos kezekkel tépni a’ gyomot, mint némellyek akar
ják és szokják.

A’ „Társalkodó’“ múlt számaiban , néhány czikket 
(ávastunk II. E-től , meílyekben a’ sárospataki főiskolát, 
szellemi- ’s anyagilag javitni buzog, ’s az említett főis
kola’ falaira tűzve csata-zászlóját, túlfeszített merény- 
nyel katonáskodik, ’s hadonázásközben majd az igaz
gató testületnek , majd a’ tanítói karnak , majd némelly 
egyesnek vág szivébe. E ’ vágás - okozta seb kicsiny , 
igen kicsiny , kiváltba tudjuk, hogy az egész bonczolé, 
’s uj alakokat működni akaró gépelyt parányi galvanis- 
mus mozgatja. II. E. boldogult Xyiryvel bajlódik, úgy pe
dig , hogy a’ derék bölcs’ érdemihez törleszkedve, ba
rátságosan akarja befenni, a’ nagy férjíi által kivitt ’s 
örökösített „bülcsek-kövét.“ Mi haszna van a’ nyiryi ta
nítás-rendszer fölötti kegyes elmélkedésnek ? hogy egy
kori tanítványai hidegüljenek az önképezte tudós’ porai
hoz ? mert hisz’ az igazságot ók átlátják dobszo nélkül 
I»; — vagy hogy a’ bölcseség’ hallott igéit — ha csak
ugyan úgy akarja II. E., a’ gyüszűnyi mennyiségneket 
— az , őszerinte mindig száraz, a’ halalfuvásra pedig 
már igazán kiapadt kút fűhez visszautasítsák ?; vagy tán 
az haszna, hogy elmúlt eső ellen köpönyeget ránczol- 
jon ; a’ százszemü elöljáróságot vigyázni tanítsa; adott 
szavát, paroláját megmásitfassa’s a’ megháboiitolt tanító’ 
törvényes utódjának rendszabályt adjon? — aligha czélt 
ér IT. E. egyikben is 1 Mert az egykori szerencsétlen 
nyiryanusoknak, e’ neopbilosophoknak , egy része már 
megokosult, az illető elöljáróság nem egykönnyen hagyja 
magát leszavazni; a’ Nyiry-utód pedig, úgy tartom, nem 
szorult II. E \  tanácsára. Egyébiránt,  a’ ki leczkéztetni

akar, ne kandikáljon más’ könyvébe, hanem ma »a Írjon 
’s adjon tanítási szabályokat. — n. E-nek a’ szóban forgó 
faiskola’ néhány tanítójához van szava ; („Olly tudományo
kat sürgetek, mellyek a’tizenkét rendes tanitószék’me
gyéjébe esvén, néhány megülepedett professor’ concocti- 
otul elmaradható erejének évenkint csak egyszeri meg
feszítésével is jobb lábra állíthatók“) ügyes kézzel ’s 
kiváltságos joggal söprögeti a’ pókhálós iskola - terme
ket. A’ fáradatlan ’s jeles hittudományi oktató’ „érdemeit“ 
elvégre, nagy vajúdások közt „kivallja“ (79. szám); mi
előtt nem restelte megkiáltani, hogy: ,,a’ pataki főisko
lában, a’ legelvontabb hittan . . .  elölegesen bírja a’ köz
figyelmet, . .. melly körül kevés van engedve az ember
észnek : mert ezerszer hajótörést szenved a’ gondolatok’ 
olly tengerén, hol minden erőködés hasztalan, ’s a’ visz- 
szavert ember egyedül szive’ hitében nyughatik meg, 
nem a’ tudás’ bizonyosságán.“ (old. sz.) És igy a’ fő
iskola’ szellemirója puszta erkölcsi tant hisz ’s kivan, ’s 
Pál apostol’ hitét megveti. Hát csak azt hiszi szellemiró , 
mit lát, hall, tapint, érez ’s a’ t . ; és mindazt, mihez 
észfogattal nem közeledhetik ’s kikutatni nem képes — 
mint a’ mindenséget magát is — tagadja ? Valóban szűk 
létkörbe szorít minket szegény embereket, ’s legel
vontabb — hittanunkkal együtt a’ vallás’ boldogító remé
nyétől foszt meg. Hogy az ember egyedül „szivének hi
tében nyughatik meg“, nem szenved kétséget: de ne fe
ledje szellemiró , hogy a’ szívhit sokféle, mint az em
ber, vallás, szokás, nevelés-példány, törvény-módosítás. 
Nekünk változhaílan erkölcstanunk van, mellynek czik- 
keihez 1839 év óta sem nem tettek, sem belőle el nem 
vettek. E’ rendilhetlen alapon nyugszik szivhitünk 's lé- 
lekisinéretünk, mellyet a’keresztyénvallás’ nagy tanítója 
tiszta kézzel tőn le ; és midőn hozzá folyamodunk, lép— 
esónkint kell emelkednünk rendeltetésünk’ titkos forrá
sához, ’s itt hittanunk „elvont“ lesz, mert meggyőződé
sünk,  sem külső sem belső tapasztalásaink’ tárgyai nem 
lehe nek. — — (79dik szám) Az ember -  élet val
lással koránylik , ’s azzal alkonyul $ és ha az erő 
megbotlik , a’ voltaire-i szellem ég után eseng. A’ 
néptömeg ’s egyesek vallás által biztosifvák, és a’ 
real tudományok úgy haladhatnak; mert nem lakunk éj
szaki Afrikában, hogy a'Korán’ magyarázatával beérjük f 
’s mig keresztyének vagyunk, nemcsak az alacsony Pa
takon, hanem Europa’ minden müveit iskoláiban csaku
gyan legelső a’ hittan. Nemzetünk, hála az időnek! nem 
szégyenli, hogy az „ifjú Németországtól“ elmaradt, az 
idő ’s józanság-emancipálta hit- ’s erkölcstudományt utá— 
ba állója azon haladásiul lantoló promeíheuszi tervezőknek, 
kik a’Philosophia’ leplealatt tánczolni ’s (ánczoltatni [igyek
szenek. A’ keresztyén hittan’alap-igéi mit változtak, je
lenkorunkra, annyi polemizálás uián is ? s a Philosophia 
mennyi kézen ment’s megyen által 1 mennyi toldozas-fol— 
tozáson l Láttunk ’s látunk siló, nevető, fekejevér.i, maj
moló, irigy, rágalmazó, kétkedő, kötekedő bölcseket 
'h ezek mindnyájan bölcsek! mert az észt kocsi clibe 
ragaszták , ha gyeplőjük nincs is. II. E. szivhitre utal, 
’s még sem akarja abban feltalálni az igaz böicseségeí „ 
melly nem egyéb a’ „helyes erkölcsi törvény nyel egyező 
cselekedetnél.“ Lentebb okát adom; most csak azt emlí
tem, hogy egykor — ha szükség, azt is megmondom , 
hol — ezeket olvastam: „Ar tiszta bölcseseg azon leiek
ben találtatik, melly a’ láthatáron mindig ben marad , * 
a’ gondolatok’ tárgyai’ megválasztásában csak epen azo^M*
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fordítja figyelmét, mellyek az élet’ okosan ’s haszonnal 
folytathatására a’ legszükségesb ismeretek’ megszerzé
sét kívánják. Mert a’ nehézségek’ tévelygő utaiból szőr- 
szálhasogatással soha sem vergódhetni-ki; a’ különböző 
’s habzó vélekedések’ keringőivei olly bizonytalanságok’ 
örvényibe ragadtatik az ember, mellyek egészen meg- 
lábolhatlanok, az embert csak a’ kétség ’s hitetlenségnek 
kőszirteire kapaszkodtatják, mellyeken megállapodni nem 
bátorságos , visszatekinteni pedig irtózíaló.“

A’ valódi philosophia soha sem tanítja azt, hogy egy 
józanéletü, közönséges ’s miveltlelkü oktatót titkon még 
museumában is meglessünk, ’s többel együtt, ártatlan, 
szégyen-padra ültetni igyekezzünk ; nem tanítja: hogy 
egyetlenegy magyarországi főiskolát, annyi sok egyenlő, 
sőt sok részben csekélyebb közül kiemeljünk ’s nevet
ség’ tárgyává tegyünk. Azon orvost, ki betegei’ nyavalyá
ját kifecsegi — nem becsülöm, bármi nagy észszel bírjon 
is. Az iskolák európaszerte 1818 óta különböző előme
neteleket tesznek ; Abrahamson , Brougham ’s egyebek 
mégcsak most vetének kanóczot iskoláik’ csillagára: ’s 
a’ szegény pataki iskola felett tépelöznek; lánczokkal ’s 
emelö-rudakkal akarják megbolygatni szent nyugalmában, 
mellyet idő, vallás-vetély , szegénység, sors pöcsétel- 
tek meg. — A’ s. pat. kathedra , vagy boldogult Xyiry 
tanította e’ bölcselkedést ? — „ Kövynek Patakon csak 
betűi sötétlenek, szelleme jobb világba költözött. Utóda, 
helyét öröklé, nem egyebét is.“ Mitakar ezzel igazoló? 
egybeköti a’ tanítói tehetséget a’jogszellemiséggel ? Vagy 
Kövyt hallgatta, vagy utódját, vagy egyiket sem; ha 
az elsőt: előítéletes ; ha a’ másikat: interessatus ; ha egyi
ket sem : más’ szájával szeret beszélni. Köyv’ utódjának 
tudománya ’s hatása van hivatalához , mit bizonyíthatnak 
tanitványi. Vagy tudom már, mit akar az igazoló: „Kövy 
meleg nyomára hideg ember lép, egy anatom, ki holta
kon üz galvanicus kísérleteket, az élők felé pedig háttal 
fordul.“ ’8  igy előbbi állítását ebbül következteti, mert 
csak igy mondhatja Kövy’ utódját tehetetlennek. De hát 
Csajdovics tehetetlen azért, hogy „paradoxonokat“ irt? 
tudna ő  erre felelni! — Boldog, kinek ész és s z í v  van 
birtokában! de ha az utolsó hiányzik, még azért nem 
veszett el az első; mert úgy, merem állitnl, sok em
bert elzárnának. Xe essék igazoló, ellentétbe magával; 
a’ paradoxonok’ Írója épen a’ természet-jogot akarta el- 
disputálni,’s midőn az embert meggázolni törekvők, Írásával 
mutatta meg, hogy, ha neki szabad, másnak is lehet véle
ményt adni, gondolkodni, mert épen e’ sarkon forog termé
szeti jogunk. Még azért, hogy valaki „holtakon üz galvani
cus kísérleteket“ nem „anatom“, — mert neki is van ter
mészet-joga; ám miként tartsa öt meg bite; Jaj a’ tanítóknak 
meg minden hivatalosnak, ha elődeiknek, illy könny en, csak 
„helyökei“ öröklik ! ez igazán a’ „holtakon űzött galvani
cus kísérlet“ eszméje. Aztán sok nemakarom szó elpat
tan hallgató-termekben, migcsak emberek tanitnak; halla
nék csak! piaczravaiók illy hirkolompok; elmét 's cbaractert 
élet fe jt, melly lesepri az annyi változatos körülmény 
közt ránk tapadt iskolaport; ’s „jurarein veiba magistri“ 
csak azok szoktak, kik szivek- ’s eszöket használni res
tek , igaz jogaikkal élni nem tudnak, ’s hideg szoká
soknak meglapuloak. Mik „vonták hát el Pataktól a’ f«.n- 
álló jogkathedrák mellől is a’ tudás’ barátit ?“ Jól mondja 
Zs. L .: „Papa 's Kecskemét azon czélt eszközük, raely- 
lyet eddig Patak ’s Debreczen eszközle; a’ honi jogta- 
nitásban pedig Losoncz és Sziget is segéde lön.“ És e’ 
kézzelfogható igazságot nyilván tagadja If. E. Ezelőtt 
csak 4, 5, évvel is teltebb volt Patak’ jogterme; honnét 
e’ bűbájos kevesbülés ? Kövy régecskén szállt sírba. 
Ugyan combináljon igazló u r! de ne paradoxonnal —

vájjon nincs é Zs. L*-nak kristálytiszta igazsága ? E’ de
rék válaszolót kerülgette Ön, gyerkőczként, midőn le
játszva a’ hátasdü, ütés-idő után buvósdit kezde. Hamis 
a’ toll és ha szó szót húz, szabadra tudja magát rágni. 
Igazoló ellen factum szól; Zs. L. a’ 70d. sz. alatt nyo
mosán felel szellemirónak; ’s már a’ 72d. sz. alatt egy 
uj »tekintet“ jo „a’ s. pat. főiskola’ jövendőjére,“ ugyan
csak Szellemirotol, ’s itt, miután „Patak városa’ egyhangú 
raüveletlenségét ’s lakosinak raegcsontult természetét, 
melly előtt semmi nagy jövendő nincs többé“ elhatározza, 
’s látnoki lélekkel bírálja, — utána teszi: „a’ tehetősb 
szülék bár mennyire becsüljék is apai hagyomány után 
Patak’ iskoláját, többoldalú műveltségért kénytelenek azt 
odahagyni, . ’s gyermekeiket olly helyen taníttatni, hol 
korszerűbb nevelést reménylenek.“ Xéhány sorral följebb 
pedig igy szól: „népesség ad az iskolával jövedelmet’s 
tanítványt; imez nélkül amaz haszontalan. Innen kivilág
lik, hogy annál sikerhozóbb az iskola, kivált felekezeté, 
mennél nagyobb saját közönség’ közelében vagy épen 
közepében áll.“ És mégis Kövy’ méltatlan utóda ’s egyéb 
űzi szét a’ pataki főiskola’ másfél ezernyi növendékét! 
Ezért nem tetszikMI. E-nek a’ „statistikai katonáskodás;“ 
és még, mert: „Tetessék át a’ pat. főiskola Miskolczra. 
A’ dunántúli kerület Komárommal cseréli fel Pápát; a’ 
magyar ’s t. eir. (73d. sz.)“ Tegyünk borsót az iskola- 
épület alá , ’s toljak Miskolczra (!) Sok lesz egyszerre ; 
az illy indítvány tán még Angliában is buknék, nemcsak 
Pápán vagy Patakon; nem lehet kettőt egyszerre gyó- 
gyítni. II. E. alkalmasint a’miskolezi miveltségböl akarja 
a’ pat. főiskola’ szellemi erejét ki- ’s megnöveszteni: 
de úgy is , csakugyan nem a’ tanitó-karban alapuland a’ 
hiba. Xo de olly haladó város, miilyen Miskolcz, meg
érdemli a’ pataki főiskolát, mert „fópiacza a’ gaboná
nak,  miből az ember él (72d. sz.)“;merí: „rnikor“iga- 
zoló „a’ kenyértudomínyok’ tanítása ’s tanulása fölött pák- 
czát tört, azt viseié eszében, hogy a’ szellem’ helyét is 
gyomor (?) ne foglalja el. (79d. sz.) !!!“ Hát a’ mis
kolezi szépen virágzó lyceumot hova szándékoznék ILE. 
szúrni 5 rendes oktatójával ? mert csakugyan kell ke
nyér, ha mír gyomor van! pedig minden ember másra 
hivatott. Egy főiskola elnyeli a’ kisebbet; és mentül több 
az iskola, annál virágzóbb a’ status. Xéuieíország élő 
példa; mindenütt virágzó iskolák benne , és ha az e- 
gyedül a’ tanulók’ nagy számából következtetnék, az ok
tatói sokadalmat bizonyosan kevesítni lenne szükség.

H. E. a’ s. pat. főiskolában tanult; magam is ott töl— 
téra iskolapályám’ három végső-évét. II. E. tisztitó tüzet 
vet az anyaiskolának; sokérdemü előljárójit, választott 
oktatójit, kíméletlenül szórja lángba: ’s az öreg intézet* 
romjain, kézzel lábbal törekszik czifra sátort ütni; én, 
meleg keblű barátja a’ józan újításnak, hacsak szájjal’a 
szóval is — kímélem ’s védem az anyát; tisztelem öltö
nyét , mellyet annyira rongyallottnak kiáltanak; éspedig 
lélekisinérettel, tiszta hálával tisztelem. l)e bármellyik 
tanító intézet is érdemli ezt, ’s kíméléste méltó, mégha 
lassú lépéssel halad is elé, mert száz meg száz oka vau 
némelly hátramaradásnak. Az olvasó közönség nem ötül, 
nem épül, midőn személyeskedés van szőnyegen; mert időn 
’s pénzen bizonyosan becsesb portékákat vásárolhatni. A’ 
publicum’ jogai szentek ’s igazak; ’s a’ ki egyes sze
mélyeket , vagy köz-, kivált nevelő-intézeteket epébe 
mártott tollal rohan meg, ezeket ’s amannak jogait egyi- 
ránt sérti. Tisztelem a’ nyilványosságot, kivált közügy
ben: de minthogy II. E. titkos takarójából nem bontakozik, 
a’ t. ez. közönség’ engedőimével, magam is csak kezet 
fogok e’ részben vele.

V. P.
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J ll i ss  I* f i r  d o  e J u l i a .

Nevét olvasván , kiki tudandja, hogy e’ lelkes nő- 
személy Angolhon’ magzata. Születési ’s hazájabeli vi
szonyít mi sem adhatjuk bővebben elő, annyit azonban 
tudunk, hogy nevelését nagyrészint Parisban vette, és 
francziául majd úgy ért ’s beszél, mint angolul. Kilencz 
nagy munkája tanúul szolgál éles és termékeny elméjé
nek. Ezen isméret után sovárgó elme hagyatá el vele 
azon szűk kört, mellyet szokás inkább mint természet jelölt 
ki az asszonyi nemnek. Ő látni akará a’ világot, e’kis 
és mégis nagy földet, mellyen az ember’ szerepe olly 
kevés évre terjed 5 inelly elől a’ szemek olly hamar be
csukódnak. És többet láta már, leány-léte’ daczára, mint 
a’ mi féríiaink’ legnagyobb száma. Mert mi, a’ nagyobb 
szám, külföldön nem vagyunk honn; a’ hazában pedig 
idegenek vagyunk ..  .

P a r d o e  J u l i a  kisasszony egyike a’ legjóza
nabb ’s legfürkészőbb utazóknak. Figyelmét semmi ne
vezetesség nem kerüli k i , ’s mindent feljegyez magá
nak. így szaporodtak munkái olly sok kötetre, mellyeket 
itt névszerint felhozunk: 1) L o r d  Mos  c a r  of  II 0- 
r e w a l d ,  történeti regény hóditó Vilmos’ idejéből, 4 
kötetben, Sadrét, megjelent 182öban. 2) T r a i t s  and  
T r a d i t i o n s  o f  P o r t u g a l ,  két kötet , 2dik kiadás 
1828. 3) S p e c u l a t i o n ;  beszély, 3 kötetben, 1829.
4) T h e  M a r d e n s  of  t h e  D a v e  n t r y  s, 3 köt. 8 r. 
1831. 5) T h e  C i t y  o f  t he  S u l t a n ,  2dik kiadás, 3 
köt. 1837. 6) T h e  Ili v e r  an d  th e  D es ar t ;  2 kök 
1838. 7) T h e  R o m a n c e  of t he  H a r e m ,  3 köt. 
183J. 8 ) T h e  B e a u t i e s  of  t h e  B o s p h o r u s .  1 
köt. 4 rétben, rajzokkal. 1839. 9) L a P e s t e , Sorelli 
Guido’ versezete 3 könyvben, angolra fordítva. 1833.

Mi s s  P a r d o e  már huzamosb idő óta hazánkban 
tartózkodik; ó meglátogatá Pozsonyt ’s az országgyű
lést , nem különben Nyitrát, a’ Vág’ völgyét, Trencséoyt, 
Selmecz és Körmöczbányát, most pedig Budapesten tar
tózkodik, vizsgálatit folytatva’s jegyzeteit papirosra téve. 
Nem sok íra tehát hazánk’ ’s fővárosunk’ méltányos raj
zolatát várhatjuk tőle. Míg abban böngészhetnénk, jónak 
találtuk a’ 6 1. sz. alatti munkójábul egy levelet fordításban 
közleni, mint itt következik.

1X-DÍK LEVÉL.
A’ k ö r ü l m é n y e k ’ h a t á s a  az ember i  cha r ak t e r -  
re. E l l e n t é t  a’ r e mé n y ’s e ml é k e z e t  közt .  A’ ma

ga t u 1-f ü g g é s’ n e h é z s é g e  a s s z onyokná l .
Helle de M. i, Marseilles' vidéken.

Különös, mi gyors és teljes átváltozást okoz termé
szetünkben a’magátul-függés' kénytelensége. Mig mások 
vannak körültünk, kikre támaszkodhatunk, kikben bizha
tunk, kikhez folyamodhatunk, szilárdságunk részint fej
letlen , hajlandóságunk kiképezetlen ’s határzatlan, min
den erőnk aluszékony marad.

Testi- és szellemileg tompák vagyunk; gyönyörkö
dünk tehetlenségiinkben , mert szereljük törekvését, ta
nácsát, gondjait azoknak, kik drágák elöltünk; kiktől 
minden önkéntes lekölelezés kedves ajándék. Nem egyen
getjük párnánkat a’ betegségben , ha tudjuk , hogy van 
egy gyöngéd kéz, melly raj a minden redőt megigazít; 
nem aggódunk boldogságunkrul az egészségben, ha tud
juk hogy vau egy más „legszeretőbb, nyájasabb és jobb“ 
ki nagyobb és jobb koszorút köt számunkra: és az élei’ 
komoly é3 súlyosb ügyeinél szívesebben folyamodunk a’ 
biztos és meleg barátok’ Ítéletéhez, mint hogy egy
szerre a’ cselekvés’ bajának ’s felelősségének kitennők 
magunkat.

Nem akarom tagadni, hogy bizonyos önzési adap
ts van ezen ön-elhagyottság’ lerázásában ; de bizonyára 
ez az önzés’ utolsó föllázadása. El azon erővel melly 
e segedelmet, érdeket ’s fölvigyázást eszközli; és ha 
az elme szilárd ’s jól rendezett, a’ megtágult ideg azon
nal feszülend , a’ lomha er ep-teltségbe ugrik, az in
gatagság elhatárzássá változik, a’ kétség bizonyossággá 
fejlik, a’ hibázási félelem elenyészik a’ reméllt süker’ 
buzgása mellett; és valamint a’ kígyó kibúvik az élette
len bőrbül, mellyet épen most hányt le, ’s a’ dermedést 
a’ takaróval együtt elveszti: úgy a’ lélek kiszabadulva 
a’ szép ugyan de erótlenitő rabszolgaságbul, lehányja 
a’ külső-függés’ öltönyét ’s tulajdon raunkássági erejét 
öl i fel.

Ezen munka kétségkívül nagy és bajos ; mert a’ haj
landóság’ kötele olly sok ’s igen finom szálául van fon
va, hogy igen ügyes kéz kívántatik mindazoknak félre- 
mozditásához, a’ nélkül hogy némelly kedves jótékony 
viszonjt elszakaszszon, mellynek töretlenül ’s fonnyadat- 
lanul kellett volna sírig nyúlnia!

Mennyivel kedvesb az emlékezet, mint a’ remény! 
Az emlékezet’ báj-álmai mind rendesek, világosak; és 
ha talán felhő boritá is az eget, mig a’ bűbájos munkáló 
a’ kéjeket szövögető, mi csak a’ napfényre emlékezünk, 
melly rá következett.

De a’ remény’ föladása: migcsalaíni. Az Ígéret 
nagy ; de ah! sajnos — mi sok jó liztatás, mint látszék, 
élő sziklára volt építve, ’s a’ vihar’ első érintésekor ha
muvá égett,— keserű/é, minő a’ holttenger’partjait födi.

Az emlékezet raktár, melly becses és kimondhatlan 
kincsekkel van tömve ; de a’ remény „festett koporso“, 
mellyben minden — semmi. Az emlékezet társunk az 
éjjeli viraszlásnál, — velünk van betegágyunkon — nem 
hagy el a’ búban. 51a életnapunk besötetül fölöttünk, 0 
az egyetlen csillag, melly a’ homályban világít, derítve 
’s vigasztalva. Az emlékezet jo/anon lakik velünk; nem 
zaklatja az érverést, nem házasítja az arezot, nem csalja 
meg a’ képzelődést: de a’ remény a’ napfény es a’ del’ 
szülötte; a’ kór és bú’ óráiban k é t s é g b e e s é s  nevet 
kap az ö osztályrésze; és ha nem kepes ezt elűzni he
lyérül, — kevésbbé bús segédet, a’ k i s l e l k ü s e g e t  
hagyja hátra, hogy vele együtt nyomrul nyomra víjael
ménket. Ót leverni pedig gyakran nincs ereje.

A’ remény gyakran kábán játszik velünk ’s ezer 
ábrándos bolondságra ránt; ’s gyakran, igen gyakran, 
midőn azt gondoljuk, hogy az óhajtott czél elérve van, 
a’ sükerületlenség’ lebocsatott kapuinál leljük magunkat, 
kopogtatva; az okosság pedig mellékesen all és gúnyolva 
inosolyg erőlködésünkön.

Fogadjuk a’ reményt ünnepitársul, de kedveljük az 
emlékezetet mint kebel’ vendégét, ő minden évszak’ ’s 
minden sors’ barátja.

Ezen áldott a j á n d é k o t  végtere az emberek magokkal 
hozzák a’ világba , — és ő kezet fogva sétál velők, míg 
a’ remény kis távolságban előmegyen, a letel halvány 
képeit a’ képzelődés’ mulékony színével festve, es a 
valódi csalódást bájjá változtatva.

’S ha az emlékezet valóban olly nagy áldás, az, ki el- 
szakaszija a’ fonalat, mellybül évekig készült annak szö
vedéke , e’ munkához remegő szívvel kezdhet; mert a 
kéznek, melly azt félre mozdítja, biztosnak kell lenni; 
hogy semmi, hidegen kezdett és kétségbeeses áltál ne
velt szakadás ne rontsa meg az eltékozlott elet’ szöve
tét , mikor ő a’ világ’ kikopottsága közül távúiról tekint a’
múltra vissza. . . , , „ ...

Asszonyoknál a’ részinti magansegites ugye s*uk- 
ségkép tízszer inkább különböző es bajos ; ők mii d tér-
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mészeti- miad társaságilag sokkal függőbbek , mint a’ 
férfiak; ők bölcsejöktül kezdve szintolly féltékeny mint 
szerető szemektül őriztetnek, gyöngéd műszerekkel bír
nak, kőrülsánczolvák a’ házi- őrség’ bájos körével, szok- 
tatvák az engedelmesség ’s önmegtagadáshoz, gyámnok- 
ság alatt vezetvék. Mégis, ha a’ körülmény kivánja tő
lök, és szilárdságjokat követeli, ha a’ hazai kedves ös
vény fölcserélteték a’ világ’ lágabb ’s durvább utaival ; 
a’ nő, a’ szelíden dajkált, a’ gyöngéden nevelt, ki eddig 
minden durvább széllül's alkalmatlan napfénytől ovaték, 
— ő is kiszabadíthatja magát a’ szokott puhaság’ jármá- 
bul ’s elfoglalhatja helyét a’ világ’ tolongásában, félénken 
ugyan , de hathatósan.

Valami szép van a’ hölgy’ teli ellenségében. Azon 
bizodalmas ragaszkodás, melJy külső támaszt keres, kel
lemmel árad és szivérdeklő, — félénkség nemének jel
leme (charakterej ; de maga számára is megvannak en
nek veszélyei, alkalmatlansága, szenvedései. Első törek
vése az összeliasonlitott szabadság után, eléggé keserű, 
mert a’ kényes elme visszaborzad minden szokatlan érin
téstől ; ’s a’ meleg ömlő s z í v  minden közelítésre össze- 
huzódik , mint az érzékeny mimosa-virág.

A’ férfi egyszerre meghatározhatja állását ’s elfog
lalhatja helyéi; a’ nőnek keresnie kell azt, és ah! félek, 
hogy ámbár vidám arczot ’s csendes ajkat mutat azon 
sokasághoz, melly között útja viszi; de ezen arcz he- 
vülend, ezen ajkak remegnek utoljára; miglen , mint a’ 
sebzett madár, gyorsabban siettethet: útját a’ csendes haza 
felé, hol a’ fáradt fej nyájasan támogattatik ’s a’ repdesó 
s z í v  nyugalomra vezettetik.

A’ nők’ mástul függése az élet’ közuapi dolgaiban 
mindazáltal, inkább szokás mint szükség’ következése : 
sok és dicső példa van, hogy, hol szükséges, a’ nő elég 
tud lenni magának, és szerepét az élet’ nagy drámájá
ban hitellel ’s talán sükerrel is játszhafja. Magányos el
méjének panaszai, visszahúzódó érzékenységének kitö
rései, elrablóit szivének sóhajai csak magányának csen
des szentségében bocsátvák meg. A’ világ nem látja, 
nem gyanítja a’ vitát, a’ küzdést, — ’s mások’ tudásta- 
lanságában fekszik ereje. Gyöngeségének titka rejtve 
van saját keble* mélyiben ; és ó a’ lét’ zaja és bajai közt 
olly, természetére nyomott, pecséttel halad keresztül, 
m Jlyet csak nyájas szerető kéz törhet föl, vagy melly 
csak a’ kielégített honvágy’ könyütben olvad föl.

V a j ő  a.
JElegigtútr.

(A’ d a r d a n e l l á k )  Most, midőn egész Európa’ 
figyelme a' dardanellákon függ, nem lehet érdektelen 
azoknak rövid rajzát adni. A’ dardanellák közti útnak 
hossza mintegy 60 ang. mföhl. Az ezen utat védő erős
ség-müvek a’ földközi tenger’ bemeneténél veszik kezde
tüket , ’s végződnek Sestosz és Abydosznál, hol a’ csa
torna már igen szélesül. Kívül a’dai danellákon, a’ csatorna- 
toroknál európai oldalon létezik a’ Siiil-Bahar nevű vár, 
az ázsiai oldalon pedig Kum-Kale nevű erősség. Mind
kettő a tenger felől erős védelemmel bír , de a’ száraz 
felé úgyszólván védetlen állapotban áll. Egy óranegyed
del följebb van két álgyutelep, mellyek a’ szárazföldi 
részről egészen nyitva állnak : í. i. az európai oldalon 
Eski-sarlek, ’s valamivel följebb az ázsiai oldalon 
Kizzis-Boorum. Innét kezdve egészen a’ tulajdonképi 
dardanella-várakig (az európainak neve Killet-Bahar, ’s 
az ázsiainak Sultanie-Kakssie) több erősitvény nem ta- 
láltatik. — A’ dardanelláktól Abydőszig a’ távulság kö
rülbelül négy ang. mföld. Parihosszant több pattant) ú-

telep van, mellynek álgyuji úgy fektetvék, hog/ keresz- 
tiizet folytatnak, miglen alant az álgyuk Sestosz ’s Aby- 
doszbul egyenes irányban a’ csatornán alálódöznek. Az 
európai parton Skarni-kaleban fekszik 15 álgyu, Sitii— 
baharban 70 álgyu’s 4 mozsár, Eski-sarlekban 12 álgyu, 
Killet baharban 155 álgyu, Ktanale-bounnieban 30 álgyu, 
Bovalli-kalessie v. is Sestoszban 53 álgyu, összesen 332 
álgyu ’s 4 mozsár; az ázsiai parton ellenben, jelesül 
Kum-Kaleban 80 álgyu ’s 4 mozsár, Kizzis-booruraban 
40 álgyu, Sultame-Kalessieben 190 álgyu , egy másik, 
közelfekvő uj pattantyűtelepen 50 álgyu, Kiosse-Boo- 
rumban 20 álgyu, Xagara-Boorumban v. is Abydoszban 
84 álgyu; összesen 482 álgyu’s 4 mozsár. ’S igy min
den hajó, melly a’ dardanellákon átmenni akar, nem ke
vesebb mint 822 álgyu közt halad el ’s ezen álgyuk közt, 
jelesül Sultanie-Kalessieben, találtaíik 17, mellyek 24 
hüvelyknyi átmérőjű kógolyókat szórnak, ’s még egy 
más álgyu, mellynek 20/ a hüvelyknyi ('s igy több mint 
2 lábnyi) átmérőjű gömbjei vannak. Ámde ezen álgyu- 
tclepek — kivevőn az abydoszit— nincsenek jó védálla- 
potban ; hirök csak az álgyuk’ sokaságán ’s gömbjeik’ 
iszonyú nagyságán alapszik.

( Csu ila tö k ) Az A d l e r ’ szerint „a’ bécsi csar
nokban oef. 24ikéii egy óriási nagyságú tököt mutattak , 
melly 310 fontot nyom, ’s körülete 10 lábat mér.“ A’ pesti 
tök, mellyet a’ városháznál az idén mindenki láthatott, csak 
150 fontot nyomott ’s körülete 7 '/2 lábat mért. ’8 így a’ ka
ján szerencse még azt sem engedte meg Pestnek, hogy 
ö termeszsze a’legnagyobb .tököt! — Valóban félhetni, 
hogy a’ b u d a i 1 '/2 r ő f n y i h o s s z ú  u b o r k á n a k  
is , mellyet Fülkhorn Antal ur, egyik szőlejében az ijlén 
termesztett, valahol versenytársa akad , melly reá ár
nyékot vet.

K ö l t e m é n y e  ft.

BARÁTIMHOZ.

Ó ne feddjetek, barátim,
Hogy setét bú, érzetein —

És örök gyászt rejt magában 
Szívein, versem, énekem.

Voltam én is boldog egykor 
Éltem' gyöngy tavaszkorán ,

Mig kéjelgíietém a' lányka’
Mézes ajka’ bíborán ,

’S míg a’ tündér képzemények’
Föllengö lángszárnyain —•

Istenülve andalogtam 
Létein’ édes álmain.

A’ csermely’ ezüst vizében ,
A’ szűz rózsa’ kelyliiné!,

Lombos biikkök’ hűs magányin 
’S az éj néma csöndiuél —

Mindenütt öröm m solygott 
Mint korányi fény felém;

Élvemet minden virágnál
’S hariuat-cseppnél fölleléin.

Ah , de m ut az esti szellő 
Elleng a’ zöld fák között,

Szívemből az égi béke
Messze — messze költözött!

Mert a’ lányt, kit úgy imádtam 
Lelkem szent érzelmivel,

Mint üdv-osztó égi angyalt,
Más ragadta tőlem cl.
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Ó ne feddjetek barátim ,
Hogy setét bú, érzetem — 

És örök gyászt rejt magában 
Szívem , versein ’s énekem 1 

Sze/itimrei/ Lajos.

VIGASZTALÁS.

, Ha búban sínylik élted,
’S a’ sors’ csapása ért, 

Fohászod száll az ógbo 
Isten’ kegyelmiért.

’S ha keblednek nyugalma 
Mint pára elrepült,

'S szived’ derült egére 
Sötét bú-fölleg ü lt; —

Tűrj és reméllj : az élet 
Nem lesz oily végtelen, 

Hogy szíved megrepedjen 
i Zordon keserviben.

EMLÉK.

Midőn feletted ó Hazám! 
Dúltak viliarz .tok ,
Hős véren nyert liatáridat 
Védték jó magzatok ;
Kik a’ tetőn ’s a’ síkokon 
Csatázva víttanak , 
Királyukért és honjoké<t 
A’ sírba szálltának :
Nem látni bár sirjok fölött 
Márvány emlékjelet,
De őrzik a’ liü honfiak 
Áldott emlékjöket.

Berecz fyároty*



•ddatofc a s  életből, 
a’ Minimum*'s Maximum’ tárgyában.

A’ gr. Széchenyink által javaslóit és Fényes Elek
től jelesen támogatott Minimumnak’s a’vitatkozásba csú
szott Maximumnak ügyében legyen szabad nekem is 
egyket szót váltanom , vagy is inkább egykét valóságos 
adatot előhoznom.

Elére bocsátom, hogy a'Minimumot ésczéJjáíaz or
szággazdaságban úgy sem igen jártas honosink, úgy 
látszik , nem értik. Némellyik azt mondja, hogy jogta
lanságot s egyenetlenséget támaszt az atyafiak köztt.— 
Sót ez egy fillérben sem károsítja egyiket a’ másik fö
lött. Hát I». o. Pesten mi jogtalanság történik, ha a’ há
zakat föl nem darabolhatván, az örökösek árverésre bo
csátják , ’s a’ pénzzel egy fillérig osztozkodnak, vagy az 
árverési summáért valamellyik osztályos megtartja ? Vagy 
telan a’ pénzt némellyik elvesztegetné ? A’ vesztegető, 
földein is túladhat. — Másik azt vitatja , hogy csak a’ 
földbirtokosak jó hazafiak,ők a’ hon’ védőji.—Ez ha állna is, 
intézkedésünk' hibája volna. Legyen érdeke minden polgár
nak szeretni a’ hont. ’s nincs miért féltenünk a’ hazafiságot. 
— Azt is mondják, hogy ez által földönfutókká lesznek az 
a$>ró nemesek. — Végre némellyik még azt is előhozza 
siralmasan: „hogyan lehetne ősei’ birtokából kikergetni 
a’ szegény nemes embert?“ Úgy tartom, sokkal nagyobb 
élentény, ön érdeme ’s ipara után szerezni magának más 
birtokot vagy vagyont, mint a’ legjobb esetben is ősei’ 
lakában vagy viskójában lesni a’ jó szerencsét, vagy in
kább nyomorogni, mert többre egy sem viszi. A’ nem
zeti jólétnek nincs nagyobb ellensége, mint a’ henye, do- 
logtalan élet, ’s nincs nagyobb boldogítója, mint ha mun
kája vagy esze után minden , vagy legalább a’ lehető 
legtöbb polgár nemcsak annyit szerez, mennyit megeszik 
’s megiszik, hanem valamicskét félre is tehet. ’S ez igen 
természetes; mert különben hogyan járulhat nemcsak em
bertársai’ ’s hazája’ előmozdításához , hanem hogyan vi
heti előbbre saját gazdaságát is, ha a’ mindennapi szük
ségen túl többet nem szerezhet? Az igen szétdarabolt 
földbirtok’ urai, még ha legügyekezőbbek is, szerezhet- 
nek-é többet a’ mindennapi kenyérnél ? Tehát a’ Mini
mum kényszeritné őket, hogy más felé forduljanak, azaz 
mesteremberek ’s művészekké ’s tb. legyenek, miknek úgy 
is oily nagy híjával van hazánk, hogy külföldiek sze
rencséseknek tartják magokat, ha honunk’ valamelly vá
rosában megtelepülhetnek. Alaptalan azon félelem i s , 
hogy a’ Minimumról hozatandó törvény zavart okozna 
honosaink között; mert hisz a’ törvénynek visszaható e- 
reje nem lehetvén, mi már felosztatott, az úgy marad; 
sót a’ hozatandó törvény arról is rendelkezhetnek, hogy 
a’ melly gyermekek a’ törvény’ kihirdetésekor p. o. 12— 
16 évet meghaladtak , ’s mesterség- vagy egyéb’ tanu
lására már magokat nem adhatnák, a’régi szokás szerint 
osztakozzanak. Annyi még is tagadhallan, hogy a’ Mi
nimumnak teljes ’s könnyű létesítésére mulhatlanul meg- 
kivántatik az ősiség’ eltörlesztetése.—Ezeket elöbocsátván, 
a’ Minimum tettleg már fenáll honunkban. Mert mind azon 
nemes társink, kiket a’ csekély örökség vagy hozzátar
tozóik ’ clőgondossága másfelé űzött, ’s velők más élet
nemet választatott, és ennél fogva, kik illy módón papok, 
ügyvédek, orvosak, ’s a’ mi legjobb, mesteremberekké 
lettek, úgy tekintethetök, mintha már valósággal fenállo

törvény kényszeritette volna őket. ’S van-é valaki, kinek 
áriul tapasztalása nem volna, hogy mindazok, ha külön
ben szorgalmasok’s takarékosak, honnhagyott rokonaiknál 
többnyire jobban állnak? Saját tapasztalásomból előho
zok nehány esetet.

Lakásommal majd át-ellenben van egy kétemeletű 
ház, szűcs mesteremberé. Minap atyjával találkozván 
kérdem: ,Hát Öreg úr most Pesten lakik V — „Néha itt* 
néha másik fiamnál.“ — ,Hát van másik fia is V — „Igen \ 
egy jószágocskámban gazdálkodik ?“ — ,IIát mellyik fia 
bír többel ? az é, ki az ősi jószágban gazda maradt, vagy 
ki mesteremberré lett V — „Hja uram! amazt nem is lehet 
ehez hasonlítói. Amannak egész értéke egy pár ezer; ez 
pedig száz ezeren felül áll, ’s nekem mint apjának kö
szönheti, hogy mesterségre taníttattam; de hálás is érette
’s a’ t.“ ------ Közönségesen tudva van , hogy Debreczen
városa szerencsétlen és törvény-elleni gazdasági rend
szer miatt nem más egy nagy compossessoratusnál. Ezen 
gazdasági rendszer leginkább ezekben áll: 1) Minden 
házzal föld is já r, ’s a’ melly kereskedő vagy mester
ember vagy hivatalbeli, házat szerez, egyúttal földe is 
van; ’s ha nem állítom is , hogy ennél fogva sem gaz
dának, sem mesterembernek vagy kereskedőnek stb. nem 
jó, annyi mégis igaz, hogy kik eleinte legjobb mester
emberek ’stb. voltak is, mihelyt házat, ’s vele földet 
kiváltkép, ezenfelül még más tanyát is szerzének, mes- 
terségjöket, kereskedésüket ’stb. azon túl igen hanya
gul viszik, mind magoknak mind az egésznek nagy ká
rával. 2) A’ házzaljáró földön felül minden ember vehet 
még egy kis tanyát, mellynek maximuma meg van hatá
rozva, hogy t. i. minél több polgár vehessen részt a’ 
mezei gazdaságban. 3) Még ezeken kívül is osztatnak ki 
földek apró részekben csekély haszonbér mellett, hogy 
a’ szegényebbeknek is legyen gazdaságjok. 4) Roppant 
köz legelő hagyatik főn marhatartás végett. 5) Téli takar
mány’ szerzése végett erdórészek hasittattak ki ismét apró 
részekben ’s Maximum mellett, hogy mindenkinek jus
son. — Szerencsétlennek mondám ezen rendszert, mert 
minden, ki országtudománynyal foglalkodik, tudja, hogy 
a’ nemzeti jólét leginkább a’ fogyasztók ’s producensek’ 
egyensúlyában alapszik, hogy p. o. mit a’ földmivelő ál- 
lit-eló, azt a’ raesterségüzö fogyaszsza es viszont; es 
hogy különösen magoknak a’ városoknak nem a’ földmi- 
velésben, hanem a’ mesterség- ’s kereskedés- üzesben 
fekszik valódi hasznuk; ’s oily város, melly földmive- 
lők közepeit hasonlókép a’ földmivelést űzi ’s pártolja , 
hasonlít azon kalapos mesteremberhez, ki olly helyre 
menne mesterségét űzni, hol már csupa kalapos lakik. 
Törvény-elleninek nevezém azért, mert világos eŝ  igen 
bölcs törvényünk van a’ törvénykönyvben, hogy kezmi- 
vesek teljességgel ne bírjanak földet „ut mechanici in 
locis, ubi residentiara fixerint, nullos fundos habeaní, ne 
per culturam eorundein amanufactura distrahantur, Con
silium regium locumtenentiale providebit“ (Is  23: 117).

Az érintett rendszer mellett tehát, mint mondám , 
Debreczen városa nem egyéb egy nagy compossesso
ratusnál ; maga József császár, mint beszélik, nagy fa
lunak nevezte. Innen polgárai’ vállalatát, kik cse^f,]£ 
tanyarószükról lemondván egészen kereskedésre a(Jalí 
magokat, valósággal úgy tekinthetni, mint valamelly 1- 
nimum’ szüleményét. ’S ez az, mit idetartozona \e e 
hogy vannak illy vállalkozó debreczeni születésű c‘^  
kedók Becsben, sót egyebütt i s , p. o. Hamburgban.
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minden honnmaradt (anyabirtokos rokonikat összesen kifi
zethetnék- —

Sőt enmagam is a’ példában vagyok. Apám ’s gyer
mektelen testvérei, kik mindnyájan fijoknak tekintének , 
saját erejűkkel neveltek föl, mig tisztességes kereset
móddal magam is segiték némileg magamon. Azonban 
korán elvesztett anyámróli nagy-anyám után saját mive- 
lődésemnek mintegy közepeit Szikszó mezővárosában 
kétféle örökség maradt rám ’s egy másik osztályos ro
konomra. Az egyik állott egy nemesi de úgyszólván puszta 
curiából, ehez tartozó néhány hold földdel ’s réttel együtt. 
Ezen curia’ egy része már azelőtt is a’ 12 apostolé volt, 
azaz: magam sem tudora, hány rokonimé. Az örökség’ 
más része állott egy taksás (privilegiált városi) telekből, 
rajtafekvő becsületes házzal együtt, és hegy vám alatt 
levő szőlőből. Apám ’s nagybátyám, mint gyáraaim, igen 
jó tapintattal ez uó'sót (azaz: taksás házat’s úrbéri szó
lót) választák, ’s az ősi nemesi curia a’ hozzá tartozók
kal együtt osztályos rokonomé maradt. Mi lón a’ követ
kezés? A’ curialis részért, melly a’ 12 apostolra nézett, 
néhány fillérre is alig lehetett volna szert tenni, midőn 
a’ taksás telek, ház ’s úrbéri szóló minden órán kész 
pénzen ’s jó áron eladható vala, ’s gyámaim’jó szándéka 
is épen ez volt. Későbbi müveltetésera végett pénzre na
gyobb szükségem lévén, kivált midőn egy nagy úr majd 
két-évi napi-dijaira’ nagy részét elfogta, a’ taksás-ház ’s 
úrbéri szőlőnek eladatásával segiték magamon , ’s 
most legalább teljesen függetlenül , vonzalmam szerint, 
ha csak némi részben is a’ tudományoknak élek; mi
dőn ellenkező esetben, az eldarabolás’ elve mellett honn 
maradva számos nemes társimmal én is talán a’ kópé
kat kergetném.

Gróf Széchenyi’ ’s Fényes Elek’ elvei tehát ta
pasztalás szerint is állanak, ’s az álfalok javaslóit ’s 
védett Minimumnak azon szent czélja van, hogy sze
gényebb nemestársaink ne ragaszkodhassanak a’ véget- 
len elaprózáshoz, hanem annak idejében gondolkozza
nak magok vagy szüléik által más’ élet’ neméről, ki
vált pedig mesterség-üzésre adják magokat; hogy ek- 
kép, valamint a’ honn-maradtaknak, inkább lehessen kis
sé nagyobb gazdaságban jobblétre tenni szert ’s ma
gokat jobban kimivelni, úgy azon rokonaik i s , kik 
más éJetnemet választottak, iparkodóbbak, gazdagab
bak legyenek, mint ha honn maradtak volna, ’s mind
nyájan jobban értsék ’s czélszerübben gyakorolják ne
mesi jogaikat is, mint a’ mostani körülményekben, ’sa’t.

Fogarasi János.

Al kát h egyház' állap ötjei Éjszak* 
a mer lkában.

E j s z a k - A m e r ik á r a  s z e r e t ik  o l ly  i g e n  s z e m e ik e t  

f ü g g e s z t g e t n i  m o s ta n i  e m b e r e in k ,  t e k in t s e n e k  t e h á t  
n a g y  v i z s g á n  a k k o r  i s  o d a ,  m id ő n  a ’ k e l e t i  s z a k a 
d á s o k  m ia tt  a ’ k a t h o l ik .  e g y h á z o n  a g g ó d n a k ,  ’s  lá tn i  
f o g j á k , h o g y  it t  a ’ k a th .  h i t  n a p r u l  n a p r a  j o b b a n , 
s z in t e  ó r iá s i l a g  t e r j e d , m it  I s t e n  u tá n  a ’ k o r m á n y  

k e d v e z é s e i n e k ,  a z  e u r ó p a i  s e g e d e lm e k n e k  ’s  b u z 
g ó  t é r i t ő k n e k  k ö s z ö n h e t n i  l e g in k á b b .  A ’ b é c s i  L e o -  
p o ld - in t é z e t  id ő s z a k o n k é n t  h iv a t a lo s a n  n y i lv á n y i t n i  

s z o k o t t  j e l e n t é s e in e k  X H d ik  f ü z e t é b ő l  n é m e l l y  r é s z 
l e t e s  a d a to k a t  e z ú t ta l  a n n y iv a l  i s  in k á b b  j ó n a k  lá t 
tu n k  k ö z l e n i ,  m iv e l  b e lő lö k  f e lv i l á g o s i t á s o n  f ö lü l  h a 
z á n k r a  f é n y  i s  á r a d . —  V a la m in t  s z a p o r o d i k  a z  ú j 

v i lá g  n é p e s s é g e  b e v á n d o r lá s o k  á l t a l ,  m o n d h a t n i ,  
m a jd  s z in t o l ly  a r á n y b a n  g y a r a p o d ik  a ’ k a th .  e g y h á z  

i s .  B r u t e  S im o n  v in c e n n e s i  p ü s p ö k  p é ld a  g y a n á n t  

Í r j a ,  h o g y  l S 3 6 b a n  c s a k  N a g y b r i t ta n n iá b u l  7 2 e z e r  
e m b e r  v i t o r lá z o t t  A m e r ik á b a .  í g y  1 8 3 1  —  1 8 3 7  

é v s z a k b a n  e g y e d ü l  a ’ u j y o r k i  k ik ö tő b e n  2 6 6 , 9 0 0  

l é p e t t  s z á r a z r a ,  k ik  j o b b á r a  ir la n d ia k ,  f r a n c z i á k , 
b e l g á k  ’s  n é m e t e k  v a lá n a k .  E z  u tó b b ia k  s z á m á r a  

i g e n  k ív á n ta in a k  l e l k ip á s z t o r o k ,  s ő t  e u r ó p a i  p a p o k  

a z  o d a  k ö l t ö z é s r e  n a g y  l e l k e s ü l é s s e l  s z ó l i t t a t n a k  f ö l .  
A m e r ik a i  n é m e t  a ty á n k f iá i  k ü lö n ö s e n  m e g é r d e n f i k  

a ’ s z á r a z f ö ld ie k  f i g y e l m é t , m in t h o g y  j ó v i s e l e t ű e k ,  
s ő t  M e l .  B la n c  u j o r le a n s i  p ü s p ö k  ta n u té te le  s z e r in t  

h it  é s  e r k ö lc s i  s z i lá r d s á g b a n  ő k  a ’ l e g p é ld á s a b b a k  

A m e r ik á b a n .  A ’ s t .  l o u i s i  m e g y é b e n  2 0  é v  e lő t t  R o s a t i  

J ó z s e f  m o s ta n i  p ü s p ö k  l e v e l e  s z e r in t  4  p a p , 8  v a g y  9  

n y o m o r u lt  f a t e m p lo m , 8  —  9  e z e r  k a th .  l é l e k ,  m in d e n  
c o l l e g i u m ,  k l a s t r o m ,  i s k o l a  n é lk ü l ,  p e d ig  m in t e g y  

1 6 4 , 3 0 0  Q  a i t g o l  m é r fö ld e n  ö t s z á z  e z e r  l é l e k  l a 
k o t t .  J e l e n l e g  4 4  t e m p lo m o t  s z á m lá l ,  ’s  k ö z ü lö k  1 9  

t é g la  é s  k ö b ü l , a ’ tö b b i f á b u l , ’s  e z e n  f ö lü l  m á r  

m ú lt  é v b e n  1 6  u j e g y h á z  v a la  é p i t t e t e n d ő ,  id e  n e m  

tu d v á n  a ’ tö b b i m a g á n y s z o b á t ,  m e l ly b e n  i s t e n i  s z o l 
g á la t  ta r ta t ik . P a p j a  v a g y o n  6 8 ,  k is p a p ja  4 0 ,  v a u  

e g y  n e v e l ő h á z a , ’s  2  j e l e s  c o l l e g iu m a ,  m e l l y e k e t  a ’ 
t ö r v é n y h a t ó s á g  e g y e t e m e k k é  m a g a s í t o t t ,  6  k ü lo n - i s -  

k o l á j a , 1 0  a p á c z a - k l a s t r o m a ’s e z e k  a z  a m e r ik a ia k ’ 
l y á n k á i t  m in d e n  k i v é t e l  n é lk ü l  ( é v e n k in t  m in t e g y  

1 2 0 0 a t )  in g y e n  t a n i t j á k ,  m á s o k  p e d ig  a ’ b e t e g e 
k e t  ( p .  o . 1 8 3 7 b e n  5 5 6  b e t e g  á p o lta to t t  á l t a lo k )  

á p o l j á k  i n g y e n :  ’s  i g y  e g y h á z o k  b e c s ü le t é t  é s  ö n 
l é t ü k  h a s z n o s s á g á t  k ö z t e t s z é s r e  ta n ú s ít já k ;  v a n  e z e n 
k ív ü l  á r v a h á z a  i f j a k  é s  l y á n y k á k  s z á m á r a ,  v a n  m in t-  

e g y  1 0 0  s t a t io  a z a z  m i s s i o ,  v a g y  i s  o l ly a n  h e l y  a z  
in d iá n o k  k ö z t , h o l  p o g á n y o k  t é r í t é s é v e l  f o g la lk o d -  
n a k a ’ b u z g ó  p a p o k ,  ’s  i g y  s t .  L o u is -b a n  2 0  é v  l e 
f o r g á s a  a la t t  m i l ly  r o p p a n t  v á l t o z á s ! —  M a r y la n d -  

b a n  e g y e d ü l  a ’ j e s u i t á k n a k  1 5  t e m p lo m jo k  v a g y o n .  
P h i la d e lp h ia  v á r o s b a n  m á r  6  e g y h á z o k  v a g y o n  a ’ 
k a th .  h í v e k n e k ,  ’s  m é g  k é t  ú jn a k  é p í t t e t é s é h e z  f o g 
t a k  ’s  tb . S z i n t i l l y  g y o r s a n  h a j l ik  a ’ s z .  k e r e s z t  z á s z -  
ló j i  a lá  a z  in d iá n  p o g á n y n é p  i s ,  o l ly k o r  e g é s z  k ö z ö n 
s é g e k k é n t .  E ’ m e l le t t  m é g  n a g y o b b  e lő m e n e t r ü l  t e s z 
n e k  b iz o n y o s a k k á  A m e r ik a  b u z g ó  p ü s p ö k e i ,  h a  tö b b  

p a p j a ik  v o ln á n a k ;  d e  e z e k  s z ű k e  ig e n  n a g y .  E ’ r ö v id  

v á z la t b u l  k itű n ik :  m i l ly  a r á n y b a n  n ö v e k s z i k  a ’ k a th .  
v a l l á s  A m e r ik a  s z a b a d  s t a t u s ib a n ,  ’s  n e m c s a k  s z á m -  

s z e r i n t ,  h a n e m  l é l e k b e n  i s .  A ’ k é r .  k a t h o l ik u s o k  

A m e r ik á b a n  m é r t é k l e t e s e k , a d a k o z ó k , i s t e n i  s z o l 
g á la tb a n  b u z g ó k ,  n y u g a lm a s o k .  P h i la d e lp h iá b a n  ig e n  

n a g y  s z á m ú  a ’ k o l d u s ,  d e  i g e n  n a g y  s z e r e t e t t e l  i s  

g y á m o l i t t a t n a k ,  ’s  m in t e g y  3 0  e z e r  k a th .  n é p s é g e  
3  á r v a h á z z a l  b ir . M in d  e z t  á t lá t v á n  a ’ k o r m á n y , 
s o k  in d iá n  k ö z s é g  f ő n ö k e i  á l t a l  h iv a t ta  m e g  a ’ k a th .  
t é r í tő k e t .  T á v u l  s e m  k e l l  a z o n b a n  h in n ü n k , h o g y  o t t  

k ö n n y ű  m u n k a  a ’ t é r í t é s ,  s ő t  s z e r f ö lö t t  n e h é z .  M in d e n
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r e l i g ió - g y a k o r l á s  u g y a n i s  t e l j e s  s z a b a d s á g r a  l e v e n  
h a g y a t v a  i t t ,  i g e n  s o k f é l e  v a l lá s r a  á g o z n a k  a ’ l a k o 
s o k ,  m i , a ’ n e m z e t i  k ü l ö n s é g e k e t  i s  id e  é r t v é n ,  ig e n  
n a g y  g á t o t  g ö r d ít  a ’ k a th .  t é r í tő k  e l i b e ,  é s  s o k  g y ü -  

l ö l s é g ,  r á g a lo m  ’s  e lő í t é l e t t e l  k e l l  m e g v ím o k .  A z t  

m e l l ő z v é n ,  h o g y  a z  in d iá n  t e r m é s z e t é n é l  f o g v a  m in 
d e n r e  lo m h a  é s  m é r t é k le t l e n s é g r e  h a j ló ;  c s a k  a ’ m i-  
v e l t  v i l á g ’ f ia in a k  á r m á n y it  h o z z u k  f ö l .  N é m e l l y  a l a 
c s o n y - l e l k ű  k e r e s k e d ő k  n y e r é s z k e d é s  m ia t t  k á b í t 
j á k  b o r s z e s z ü k k e l ,  v a g y  á lo k o s k o d á s o k k a l  a z  e g y ü -  

g y ű e k e t ,  m á s o k  b o s s z ú b ó l  v a g y  r e l ig io  - u t á l a t b u l ; 
p . o .  f ö l h o z h a t n i ,  a ’ m it  P ie r z  F e r e n c z  ir t  1 8 3 7  

d e c .  1 5 k i  l e v e l é b e n :  , .S z .  J ó z s e f  s z i g e t é n  k i j á t s z a 
to t t  b u z g ó s á g o m ,  —  ú g y  m o n d  a ’ fá r a d h a t la n  f é r 
f iú , a ’ m in t  5 0 - n é l  tö b b  in d iá n  p o g á n y t  a ’ s z .  k e -  

r e s z t s é g h e z  o k t a t t a m , e g y  g o n o s z  f e h é r  p o g á n y  c s e l -  

s z ö v é n y i v e l  h a j ó j á r a  c s a l t a  a ’ s z e g é n y e k e t ,  é s  m e s 
s z i r e  v i t o r lá z o t t  v e l ő k  é s  i t a lo k k a l  e lk á b i t o t t a .“  E b 
b ő l  lá t h a t n i ,  h o g y  m é g  e r ő s z a k k a l  i s  h á tr á l ta t já k  s z .  
f o g la la t o s s á g u k b a n  a ’ j á m b o r  t é r i t ő k e t .  E z e r  b a já t  

m é g in k á b b  m e g g o n d o lh a t n i  a z  a m e r ik a i  t é r i t ő n e k ,  h a  

m e g f o n t o l j u k , h o g y  a l ig  v a n  e l e g e n d ő  k e n y e r ü k  

a ’ j á m b o r o k n a k ,  a l i g  h a j l é k j o k  n y u g a lo m r a  , s e m  

k ö n y v ü k  s e m  r u h á j o k ,  s e m  i s t e n i  s z o lg á la t h o z  s z ü k 
s é g e s  e s z k ö z e i k ;  a z  a m e r ik a i ,  f ő l e g  b e n s z ü lö t t u g y a n  
i g e n  r a g a s z k o d ik  a ’ l e l k i a t y á h o z ,  i g e n  á t lá t j a  a n n a k  

i g a z s á g á t , h o g y  k i  a z  o l t á r n a k  s z o l g á l ,  m é ltó  h o g y  
o l t á r o n  s z e d j e  t á p l á l é k á t ,  ’s  e z é r t  ig e n  i s  a d a k o z ó ;  

á m d e  s z e g é n y s é g ü k  a l ig  k é p e s  ö n lé t ü k e t  fö n ta r ta n i .  
E u r ó p a  n a g y l e lk ü l e g ,  a ’ m in t  i l l ő  i s ,  ü g y e k s z i k  b u z g ó  
im á d s á g iv a l  é s  a d a k o z á s iv a l  A m e r ik a  k a th .  e g y 
h á z i t  t á m o g a t n i ,  a ’ r o m a i  p r o p a g a n d a ,  a ’ f r a n c z ia -  

l y o n i ,  b a j o r - L a j o s ,  a u s z t r i a i — L e o p o ld  k a th .  h i t 
t e r j e s z t ő  e g y e s ü l e t e k  u t já n . H a z á n k  k a t h o l ik u s in a k  

b u z g ó s á g a  s e m  á l l  e ’ r é s z b e n  h á tr á b b  m á s  m iv e i t  

n e m z e t e k é n é l .  E m lé k e z t e t é s ü l  id e  ik ta t ju k  a ’ l e g ú j a b 
b a n  h iv a t a lo s a n  n y i lv á n y i t t a t o t t  1 8 3 7 k i  m e g y é n k in t i  
a d a k o z á s o k a t :  E s z t e r g o m  6 8 9  f .  2  k . ,  E g e r  3 0 0  f. 
5 0 k r . ,  K a lo c s a  7 5 0  f . ,  D i a k o v á r 5 6  f r . ,  P é c s  2 7 2  

f r .  9  k r . ;  N .V á r a d  4 5 7  fr . 3 6  k r .;  K a s s a  1 0 8  fr .;  
N y it r a  2 0 0  fi; R o z s n y ó  5 5  f r . ; E r d é ly  1 7 5  fr .  3 9  
k r ;  F e h é r v á r  6 8  fr . 3 2  k r ;  S z a tm á r  2 5 5  fr . 2 0  kr;  

S z o m b a t h e ly  2 1 4 f r ;  T e m e s v á r  2 0 0  f r ; S z e p e s  m e g y e  
1 2 4  fr . 4 0  k r . Ö s s z e s e n  3 9 2 6  fr  4 8  k r  e z ü s t b e n .  
A z  e s z t e r g o m i  m e n n y i s é g b ü l  1 0 ,  a ’ k a lo c s a ib u l  2 0  

e z ü s t  f t .  Y i s z o c z k y  A n d r á s  h a z á n k f iá n a k .  I l ly  fo r m á n  
a d a k o z ik  e ’ s z .  c z é lr a  é v e n k é n t  h a z á n k .  A d o t t  m á r  a  
s z e p e s i  e g y h á z m e g y é b ő l  e g y  t é r i tő t  i s ,  ’s  a ’ t é r í t é s  

ü g y é t  s z i v ü k ö n  v i s e l ő k  ö r ö m é r e  ,  k ik  j ó l  tu d já k  ,  
h o g y  m in d e n e k  f ö lö t t  t é r i t ő - p a p o k  s z ű k é b e n  v a n  
É j s z a k a m e r  ik a ’ e g y h á z a ,  tu d a th a tju k , h o g y  a z  e s z 
t e r g o m i  f ő m e g y é b ő l  j e l e n l e g  e g y  a p o s t o l i  s z e l l e m t ő l  
l e l k e s ü l t ,  e l s z á n t , e g é s z s é g e s , s z é p  m ű v e l t s é g ű  's  
h iv a t á s s a l  b ir ó  f ia ta l p a p  i s  k é s z ü l  o d a  t é r i t ő n e k ,  k in e k  # 
e ’ s ú ly o s  p á ly á r a  i s t e n i  m a la s z t o t  ’s  t ő le  j ö v e n d ő  m u n -  

k á j á r u l  t ö b b s z ö r i  t u d ó s í t á s o k a t  ó h a j tu n k . M . I.

Ö t l e t e k .
Az ártatlanság szintúgy mint a’ vétkes öntudat földre 

szegzi szemeit, azon különbséggel, hogy a’ tiszta s z í v ’ tük
rén, az arczvonalmakon, derült mosoly mutatkozik, mig a’ 
vétkesnek redos homlokán marczonán tükrözi magát a’ 
benső kínok’ arja. — Ha széptehetségű gyermekeket tiszta 
keblüektol latok ápoltatni, szivemet benső öröm fogja el 
mivel hatás- és diszteljes jövendőjük ötlik önkéntelenül 
is eszembe. — Ki mindig csak szerencse után kapkod, 
az ezt soha sem éri e l, mivel a’ valódi boldogság csak 
a’ megelégíiltnek keblében lakozik. — Nincs nagyobb hiba, 
mint ha az ember nem akarja átlátni hibáit; milly nagy bal
gatagság, inkább az egész világnak kitálalni gyarlóságit, 
mint önmagának megvallani azokat. — Csalóka szemeid
nek ritkán ’s tiszta szived’ sugalminak mindig higy. — 
Sok jeles ’s érdemteljes ember van hazánkban, kiknek 
érdemit a’ m o s t a n k o r  fájdalom! nem ismeri el, ’s 
kiknek tán más nemzetckkint holtuk után fogunk emléket 
emelni. — Ki nyugodt szívvel tekinthet múlt napjaira, az 
ne féljen jövendőjétől. — Tudjuk, hogy a’ tilalmasnak 
különös ingere van reánk nézve ; nem rósz lenne talán 
minden magyar könyvet pro forma megtiltani ’s igy li- 
teraturánk talán fölkapna. Virányi Tivadar.

Elegytár.
(A’ s z u l t á n ’ s z e r e l m e  ’s a’ s t a t u s t ö r-  

vény. )  Abdul-Medschid , a’ most uralkodó fiatal szul
tán , egy rabhölgyet szeret ’s örömest nőül választaná öt, 
hogy vele európai szokás szerint éljen , ámde a’ mufti, 
a’ török főpap, e’ szándéknak ellenszegül, mert a’ tö
rök statustörvények nem engedik meg, hogy a’ szultán, 
trónralépte előtt, nőt v ilaszszon, ’s mert csak azon hg, kit a’ 
szultán uraik, alatt ennek valamellyik harem-asszonya szül, 
nyer jogot Törökország’ írónjára lépni. Ha az ifjú szul
tán keresztyén szokás szerint házasodnék ’s a’ soknöü- 
séget eltörlesztené, akkor ez minden tekintetben fonto
sabb lépés volna a’ műveltséghez, mint megholt atyjának 
rendeleíe, melly a’ turbánt süveggé változtatta által.

(Az e g é s z  f ö l d t e k é n  a’ s z ü l e t é s ’ és ha 
l o m á s ’ j e g y z é k e )  Egy angol statistikus kiszámitá , 
hogy, ha a’ föld’ összes népességét körülbelől ezer mil
lió emberre (ennök, kik átaljában véve 30 évigélnek, 
akkor életre jő ’s meghal: minden másodperczben 1 ; min
den minutumban 60; minden órában 3600; minden nap 
86,400;minden héten604 800;minden hónapban 2,592,000; 
minden évben 31,596,000; minden 30 évben 946 millió 
80 ezer lélek.

(A’ h i t e h a g y o t t n a k  j u t a l m a . )  Egy euró
pai keresztyén, bizonyos gazdag törököt szolgálván Mo
hammed’ vallására pártolt által, ’s értesité urát ezen kö
rülményről. „Szivembül örvendek rajta — válaszolt a’ 
török ú r— de mivek most bort innod már nem szabad, 
tehát ezentúl hónaponkint 30 piaszterrel kevesebb fizetést 
kapsz“

( Kü l ö n ö s  e s e t )  Nem rég Savergneben egy ti
zenkét éves leányka holmi rozsé és szárazgaly-gyüjtés 
végett az erdőbe ment, felkúszott egy agg tölgyre , 
’s midőn az odvas törzsökön állna, lába véletlenül meg
csúszván,szegény a’korhadt fa’ üregébe esett. Bizonyos idő 
múlva eljött az aggódó anya öt keresni, ’s hallá a’ faodu- 
ból kiáltozónak panaszos hangjait. Az anya tüstint se
gélyért futott ’s csakhamar visszatért néhány férfival, 
kik , miután a’ leányzót az üregből kihúzni leheílennek 
tárták, fejszéhez kaptak, ’s a’ fának egyik oldalát vag
dalni kezdék. Már úgy szólván nyitva volt a börtön, 
mellyben a’ szegény leányka 7 óráig kínlódott, midőn 
az egyik fejsze egészen áthatván, testéből veit fakasz-
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ott, (le szerencsére, a’ rajta esett seb nem volt veszé
lyes. — A’ leányka imígy kiszabadult, jóllehet illy szűk 
üregbeni nagy crőködések testét rendkivül elbágyaszták. 
(A —r.)

( L o v a g ü n n e p  B r ü s s e l b e n . )  Idei sepf. 25- 
kén tartá Brüsselben lovagünnepi járdalatát a’ Sz.-Lórincz-
társaság, ’s mindenünnen számos nép csődült össze ezen 
ó-korbeli nevezetes népünnep’ szemléletére. Midőn a’ nép
tömeg a’ Schaerbek-kapun átvonult, akkor jött épen Lae- 
kenből a’ király és királyné, nyílt kocsiban, ’s megálla- 
podánaka’ királyutcza’ végén , bevárandóka’lovagünnepi 
menet’ átvonultát. Nem kis bajjal nyithatott azután is utat 
magának a’ király’ kocsija a’ néptömegen, mellynek köze
pette egész óriáscsaládok valának szemlélhetók; orosz
lánokon , párduczokon , sárkányokon lovagló fiúk; pom
pásan fölékesitett’s mindennemű díszes ruházatba öltözte
tett gyermekekkel megrakott diadalkocsik. Ezeknek egyi
kén sz. Mihály’ képe volt, mikép az ördögöt földhez sújt
ja ; egy másikon Sz. Lőrincz, a’ társaság’ védnöke, vala 
ábrázolva; az utolsó koesin tánczoló parasztok mulattató 
képcsoportulatot képezének , Teniers’ festvényeihez ha
sonlót; igazi ílamandi ünnepjelenet, mi közben egy gyer
mek a’kocsin volt vendégház’ablakából galambokat röp
tetett. A’ számos lovag közt sok középkorbeli alak ’s tör
téneti személy vala látható; minden öltözet igen illő, helyes 
állású, ’s közte némelly igen szép és gazdag volt. A’me
net minden az ünnepélyi tervben kitűzött utczát ’s tért 
bejárt. A’ király ’s királyné azon pillanatban, midőn a’ 
tömeg a’ fejedelmi lak előtt elvonult, az erkélyen volt. 
7 órakor visszatért a’ tömeg Schaerbek külvárosba. A’ 
kertligetben 5 órakor elkezdődék a’ nagy hangászat. Este 
egészen kivilágíttaték a’ kertliget, hova nyolczadfél óra
kor a’ király ’s királyné csupán 4 főtiszt’ kíséretében ko
csizott k i , hol a’ nagy tömeg által zajos éjjennel fogad
tattak. (Sz—k.)

( P o z s o n y . )  Az Eilpost’ „Salon“ czimű mellék
lapja ezeket Írja Pozsonyrul: Alig lehet regényesebb vi
déket képzelni, mint Pozsony, melly a’ magyar ország- 
gyűlések’ széke. Pozsony a’ Duna’ balparrján fekszik. A’ 
folyamon 385 lépésnyi hosszú híd vagyon. Környöskörül 
zöld ligetek és a’ város fölött egy hajdaui vár, melly az 
egésznek ollyan féle alakot ad, mint Heidelberg. Most 
képzelje az ember ezen kellemes helyen a’ magas ter
me ű (?) magyarokat tarka középkori öltözetben, a’ pa
rasztokat kék nemzeti dolmányokban fejér köpönyeggel 
(talán szőrrel ?) , horvátokat, czigányokat, szilaj, kép
zeletingerlő zenéjükkel; a’ mágnásokat ázsiai pompájú 
viseletűkben, ingadozó toliakkal, pengő szablyával, sar- 
kantyusan; a’ legszebb hölgyeket olly toilettel, melly- 
nél bujábbat még zsebkönyvekben sem láthatni; equipa- 
geokat, lovakat a’ legnemesebb fajból, szolgákat a’leg- 
idegenszeriíbb öltözetekben ’s mind ezt tolongva és egy- 
beszorulva egy középszerű városkába diákul, magyarul, 
tótul, ráczul , németül, francziául társalkodva és kia
bálva (?). Alig lehet különösebb és sajátságosabb helyet 
ennél képzelni! (Athenaeum)

( A p r ó s á g o k )  Parisban az évenkinti pörvitel- 
kölíségek körűibelől t i z e n e g y  millió francra terjed
nek. A’ Szajna-megye számlál 8500 ügyvédet, jegyzőt 
’s Ítéletvégrehajtót. — Az orosz birodalom’ 1838dik év
ben több mint 60 millió lakossal birt. — A’ berlini ál
latkertben minap egy akasztott ember’ testére találtak. 
Kabátja zsebéből egy pipa csüggött-ki, mellyen illy 
tartalmú felirat vala olvasható: „Éld az élet’ kedveit 1“ 
— Páriában egy kőedény-gyár a’ nemzetek’ történeteit

tányérok’fenekére kezdi rajzolni. így tehát unalmas ven
dégségeknél , az ember némileg isméreteit szaporíthatja! 
— Scherliben bizonyos nagy-elméjü mechanikus olly mű
szert talált fe l, melly csépel, tejet köpül, burgonyát re
szel, bölcsöt ringat , harisnyát köt. E’ műszert alkotója 
nem ok nélkül nevezi jó háziasszonynak. — Ceylon szi
getében bevett szokás az orvosokat csak akkor fizetni, 
ha a’ beteg meggyógyul, mert ha tovább is beteg ma
rad , vagy meghal , mit sem kap. — Tán inkább he
lyeselhetni uémellyek’ szerződését Hazánkban, kik szün
telen fizetik a’ rendes orvost, mig egészségesek, — nem 
pedig ha megbetegülnek. —

K ö l t e m é n y  ele.
TITKOS SZERELEM.

Titkaim* legédesebbje ,
Boldog szerelem !
Rejtett kéjed’, mondd , Szivemben 
31cddig v selem ?

Mellyen kárhozat gyanánt cg 
A* fedő lepel,
Melly korig lesz bűnpecséttel 
Zárva c’ kebel?

Forr , feszül az érzelemtől 
A’ gyönyör miatt,
*S e’ gyönyört, hajh, rejtenem kell,
Rejtni lángomat.

Ajkaimtól a’ kedves név 
Nem nevezhető ;
Ah. e’ tiltott szívcserének 
Súlya égető.

Titkaim’ legsúlyosabbja 
Boldog szerelem!
Rejtett kéjed’, mondd , szivemben 
Meddig viselem ?

BORUDAL.

Fellegpalástot ölt 
A’ láthatár,

'S hegyeknek ormiról 
Lezúg az ár:

Szivemben is sötét 
Búfellegek ,

’S szemem’ hő könnyei 
Lepörgenek.

Áttörve fátyolén
A* hold , ragyog ,

’S szebbek ború után 
A* csillagok:

Örök leend az éj 
E’ szív’ egén »

Ah nem deriti azt 
Szelíd remény !

Hiskó Ignúcz.

I g a z í t á s .  F. c. T á r s a i k .  88d. számában a’ „N a p ! ó ra
b u l “ nevű ez.kkben némelly kézirat! hibák a’ nyomtatásba 
is átcsúszván, azokat a’ közlő igy kívánja megigazíttatni. 
Az 1 szeleten 34d. sorb, e’ helyett: ,, Xlagnijicus Dom i
nus Jlezeréd"  olvastassák Magnifictis Dominus Geor
gius de Sered." — ’S alább a’ 38d. sorban e’ helyett: 
,, t í  ezeréd , mini a* régibb iratokbul k iverem , Húkóczy 
vezére vo h ít olvastassék : „ t i z e n  Seredy, mint a' régibb 
in i lokbu l kivehetőm , Sered ura da lom’ birtokosa to l t , s 
az ö u tód já tó l  vette-meg II .  Húkóczy G y ö rg y , monda 
szerint  16,000, egy-évben v e r t , aranyon .“

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Trattner-Károlyi url utcza 612.



Ö2, szám,. P e s t , Eiovemlíer’ 9 1839,

•/¥ selmeczi ágostoii-vallásu atiga- 
iskola.

Bölcs polgári alkotmány , a’ társas-élet’ czéljának 
elérésire okossággal vezető törvények, ’s hazafiaknak 
ezek iránti buzgalma és szeretete azon áldások, miket 
a’ haza’ nemtőjétől várhatni. Ezer év óta elkülönözve állt 
hazánk, nyelvére és szokásira nézve a’ többi nagy euró
pai népségtől, mint csepp olaj a’ nagy vízben, mint mes
sziről setétlő sziget a’ sík tengeren , mint züldelő hely 
a’ nagy saharai sivatagon. — Számtalan viharban ha
zánkat ki tartá meg épségében ? Kinek köszönhet
n i, hogy megállt hazánk minden részeivel, mint kő- 
szirt a’ viharos tengernek közepén? Mind ez a’ ha
za’ nemtójének boldogító lehelete! — ’S e’ sugalmit a’ 
haza’ nemtőjének a’ selmeczi oskola is vezér-csillagul 
tüzte-ki magának múltban ’s jelenben. Mert ámbár küsz
ködvén körülményei’ raostohaságival, még is feladatának 
miképi megfelelése abbul is kitűnik, hogy mindig voltak 
tanítói, p.o. Richter, Severíni’s tb., kiknek nevök ország
szerte, sőt a’ tudományos külföld előtt is jó hírben ’s 
becsben állott. A’ felsőbb tudományos nevelés a’ hazát 
közelebbi ül illetvén, azon igyekezett ez intézet, hogy a’ 
reá bízott ifjúsággal a’ haza ’s király iránti szereteíet mé
lyen felfogassa, 's növendékei nocsak alkalmasok le
gyenek a’ haza’ szolgálatira, de hivatásuk’ teljesítésire 
is lángolók. íIly hazaszerte tisztelt ’s fényes polezon 
álló férfiakkal szép számban dicsekhetnék ez oskola, ha 
valódi érdem a’ szerény hallgatástól elválasztható volna. 
Leginkább pedig az által törekvék a’ haza’ inéltánylatát 
megérdemleni, hogy a’ diák nyelv’ alapos terjesztésén, 
mellyen a’ törvényhozások , egyes szerződések , közta
nácskozások egész a’ jelen napokig folytának, a’ rokon 
intézetekkel győztesen vetélkedett. Ezt is kitüntetni olly 
növendékeivel könnyű volna, kik a’ köz érdeket, felsőbb 
’s alsóbb helyeken , értelmesen, velősen, hathatósan pár
tolni ’s a’ haza’ boldogságára kivíni is tudták. ’S e’ tu
lajdona’ őrzésiben, mint haza-iránti kötelességiben , min
dig híven eljárt.

Azonban sokban megváltoztak a’ haza’ érdekei ez 
utolsó időkben, ’s a’ holt diák nyelv’ helyét elfoglalta az 
élő magyar. Noha könnyű volna e' hazafi törekvések’ mes- 
szeható nagy czéljait bővebben kijelölni, még is, nehogy 
a’ már másutt ’s mások által velősen mondottakat ismé
telni láttassunk, hallgatással mellőzzük el. Elég az, hogy 
a’ haza’ nemtője kieszközlé, ’s mégis szentesítő köz 
törvény által ez uj időszakot. Mit tett erre a’ selme— 
czi oskola ? — Való ugyan , hogy az ágostai vallásik
nál a’ magyar nyelv csak gyérebben hallatott, mint velők 
született hangok. Való, hogy oskoláik is a’haza’ szóza
tára igen megdöbbentek, mert mind a’ pásztorok, mind 
a’ nyájak uj legelővel kináltattak-raeg. Elpártolták e te
hát a’ köz ügytől? Nem hajlottaké az édes-anya’hang
jaira? Távul legyen! Előttük is szent volt a’haza’ aka
ratja. Noha küszködve, még is nyomban utána eredtek, 
lassan ugyan , de még is haladva a’ haza által kijelölt 
ösvényen. Magyar hangok eddig csak gyéren hallattak 
Selmeczen is ; azért telidesteli volt hallgatókkal azon te
rem, mellyben a’ magyar nyelv-gyakorlás végett össze
állóit iskolai ifjúság évi előmenete’ első zsengéjit bemu
tatandó vala. Az uj hangok’ könnyű kiejtésin örült s 
bámult a’ tisztes sokaság. ’S ez volt kezdete a nagy

szerű munkának. Re a’ hazafi-tűz áthatá az ifjúság’ 
fogékony keblet, elannyira, hogy a’ magyar nyelv, nem 
sokára azután, társasági divatozó nyelvvé vált a’ tanuló 
nép között, ’s úgy kapott lábra, hogy sokan, a’ nélkül 
hogy más helyeket magyar nyelv-tanulás végett nagy 
költséggel kerestek volna, csupán Selmeczen lehetősé
gig sajátjokká tevék azt. Már most csekélységnek lát
szott csak beszélni tudni magyarul. így történt, ho^y 
a’ magyar nyelv’ gyakorlóji által elintézett esztendei 
örömnapra gyéren ’s gyérebben gyűltek össze a’ meg- 
bivatottak. Magyar nyelvbeli hangok tudniillik megszűn
tek újság lenni ott, hol nemcsak a’ tanuló ifjúság’ tete- 
mesb része, de még a’ városbeliek közül is sokan azokkal 
már megbarátkozva voltak. Jelenleg pedig inkább más, 
mint magyar nyelven beszélők’ kevességét tapasztalhatni 
a’ tanuló fiatalság köztt. Mind a’ mellett taníttatnak más 
nyelvek is: meit a’ csupán e g y  n y e l v e t  b e s z é l ő k ,  
köz t a p a s z t a l á s  s z e r i n t ,  ne m é p e n  m a g a s  
f o k á n  s z o k t a k  á l l ni  a’ m i v e 11 s é g n e k. — Kön • 
nyen tanul az ifjúság! — Re a’ tanítók. . .. ?

Tudják azok milly szellem izgatja a’ selmeczi taní
tókat e’ hazai uj indítványok iránt, kik velők akármi érint
kezésben éltetlek. Nincs egy is köztük, ki e’haza’szóza
tára hálátlan legyen. A’ íiatalabbakról bátran mondhatni, 
hogy a’ haza’ e’beli czéljainak valósíthatására eléggé 
elkészülvék. Örök hála azoknak , kik anyagi eszközöket 
is szolgáltattak arra, hogy a’ tanítók is fölébredhesse
nek ’s a’ köz- óhajtásoknak megfelelhessenek! Leg
érzékenyebb hála Be n y o v s z k y  P é t e r  táblabiró ur
nák , ki az iskolai könyv-tárt legújabb magyar-literatúrai 
munkákkal igen bőkezűen gazdagitá meg, ’s az által a’ 
magyar nyelvet mind tanítóval mind tanítványnyal egya
ránt megkedvelteté! — Re még ez sem vala elég. A’ 
tejtől elszokván, táplálóbb eledelre volt szükség. Ezen 
hézagot is kipótolva ’s a’ legbuzgóbb óhajtásokat telje
sítve lá'juk. A’ bányai főtiszt. Superintendeníia t.i. Sel
meczen egy új magyar-literatúrai tanitószéket alapított, 
mellyre tiszt. t. M o l i t o r i s  Ká r o l y  úr, a’ szarvasi es- 
perességi oskolából hivatott meg, és sz. András hava 5én 
köz örömre ez uj foglalatosságába következő renddel ik- 
tattaték. — A’ helybeli elöljárók ’s előkelők és a’ ta
nuló ifjúság’ számos gyülekezete előtt megnyitó az ün
nepélyes szertartást a’ helybeli lyceum’ növendékeinek 
t i s z t .  M a r t i n é k  K á r o l y  úr igen dicséretes igaz
gatása alatt kellemes négy hangú zenéjök. Ezt követé 
S z e b e r í n y i  J á n o s  superintended úrnak, az érdek
lett tanilószék’ egyik főemeltyüjének szokott lelkes szó- 
noklatu iktató beszéde, az egyetértésnek iskolára nezve 
nagy hatását fejtegetvén. A’ beiktatottat szíves beszéd
del fogadó a’ lyceum’ idei rectora tiszt. t. L i c h a r d  Dá
n i e l  úr,  arra figyelmeztetvén az ifjúságot, hogy csak 
az méltó uralkodásra, ki szerényen engedelmeskedni ta
nult. A’ beiktatott uj professor pedig értekezett alapos 
tudományossággal, még pedig kedves honi hangokon, a 
magyar-nyelv’ tanulásának és kiművelésének szükségé
ről hazánkban.

A’ mondottakból könnyű most a’selmeczi anyaoskola’ 
jövendőjét megjósolni. Már a’ nevelés’ közérdekeben állni 
fog ez intézet. Mert ha valaha hívek, hogy nev e cs 
szelídíti az erkölcsöket, szünteti a’ kicsapongásokat, 
megkedveltet! a’ munkásságot, tisztelted az orez..g a
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kotmányát, semmisíti a’ lázadásokat: úgy ezen hitetmost 
bátran általányos, szíves belső meggyőződésnek tart
hatni. Buta nép, buta erkölcs; rósz isméretek, gonosz 
cselekvények’ forrási; azért a’józan népek’mostani je l
szava: c s a k  n e v e l é s ,  c s a k  o s k o l á k !  Megáll 
tehát a’ selmeczi oskola is. De erősen hihetni még azt 
i s , bogy közhasznúsága még inkább gyarapodni fog. 
Vannak oskolák, mellyek nem élnek , csak tengődnek; 
hol a’ tanítványok fásult keblek ’s lelketlen márvány-da
rabok, mellyek kívülről csak némileg faragtatnak ’s ido- 
raítatnak meg; melly idomitások azonban a’ legcsekélyebb 
tudományos megrázásra is róluk, mint tapadt sár, lehull
nak. Vannak megcsontult tanítók i s , kik csak lelketlen 
szókat — signa sine signato — adogatnak. Jaj illy os
kolának : ott mind mámoros, mind halál! — De léteznek 
olly intézetek is , mellyekben bár nem mind, de több az 
élet; hol a’ tudomány élőfa, raellynek leggyöngébb szálai 
is belől fakadnak, belől tápláltatnak, ’s kölcsönösen erös- 
bülnek, ’s mellynek csak néhány gyümölcse selejtes ’s 
éretlen. Illy oskolában életdús a’ tanító, ’s a’ növendék 
tudományok után szomjuzó. Mint látszik, illy oskola mél
tó a’ XIX századhoz ; illy oskola’ dicsőségére vágyik 
a’selmeczi oskola is. Áldás hasonló törekvésekre hazánk’ 
véd-angyalától!! . S. P.

•I« úrbéri szabályozásrul szóló 1&36 : 
íö .  törvény czilib.

Midőn a’ jelen országgyűlésen az úrbéri törvény
c ik k re  nézve némelly világosilások ’s módositások 
javasoltattak, csudálkozni lehet, hogy a’ törvényhozó 
test’ ’s az utasitásokat-adó megyék’ ügyeimét épen a’ 
szabályozásrul szóló Xik törvényczikk kerülte ki, holott 
közösen tudva van, mikép az úrbériek közit épen ezen 
törvényczikk az , mellynek leginkább van világositás ’s 
módosításra szüksége. — Tapasztalhatni ugyan is uri- 
székeken ’s azokon kívül, hogy a’ szabályzó perek’ foly
tatása’ módjára nézve a’ hány fe j, annyi a’ különböző 
vélemény; minek azon káros következése van, hogy a’ 
különben is igen költséges úriszéki pörlekedés ezáltal igen 
megnehezül, a’ szabályzó perek fonákul folyván l e , a’
n. m. m. kir. helytartótanács által egy vagy más hijány’ 
kipótolása végett gyakran visszaküldetnek, ’s magában 
ugyanazon egy megyében sem eszközölhető a’ pörlekedési 
rendre különösen megkivántató egyenszerüség. —

A’ felidézett törvény’ értelme ’s alkalmaztatása iránt 
támadni szokott vitatások ’s ellenkező magyarázatok, ta- 
l>asztalásora szerint két okbul erednek; 1) Onnan, mivel 
a’ törvény a’ szabályzó perekben előforduló téteinényekre 
(actus) nézve olly sorozatot állita-fel, melly szerint e’ 
perek’ folytatását gyakoilatilag nem eszközölhetni. 2 ) 
Onnan, mivel több kérdés iránt, njellyek’ vitatása a’ sza
bályzó pörökben elkerülhetlen , a’ törvény semmi hatá
rozást nem tett. — Mi az elsőt illeti: a’ Xdik törvény
c ik k ’ 6  §ának g) pontja a’szabályzó perre tartozó tété— 
menyeket illy renddel számítja elő: „az elöleges kérdés’ 
biroi eldöntetése után a’ jobbágyi tartozmányok’ jelen ál
lapota méressék-föl, e z e k  u t á n  p e d i g  a’ d ű l ő k ’ 
ú s z t á l  y z a t a  m e g t é t e t v é n  a’ rendbeszedési terv 
készíttessek e l , azután az ú r i s z é k ’ f o l y a m o d á 
s á r a  kinevezett megyei küldöttség által, a’ földabrosz, 
d ű l ő k ’ o s z t á l y z a t a  ’s a’ földkönyv, h i t e l e s í t -  
t e s s e n e k m e g .  Már hogy ezen sorozat a’ szabály
zó-per’ természetével ellenkező, ’s a’ törvény’ szavai
hoz betűről betűre és sorrul-sorrai ragaszkodás , (mint 
azt sok megyében tapasztalhatni, mellyek egyeztető 
küldöttséget sem neveznek k i, hacsak a’ törvény’ sza

vai szerint az iránt nem az uriszék folyamodik) káros 
következéseket is húzhasson maga után, világos a’kö- 
vetkezőkbül. A’ törvény a’ dűlők’ osztályzatát ’s annak 
meghitelesítését, a’ mérnöki munkálatok után rendeli vég- 
hezvitetni; a’ ki tudja, mi szükséges a’ telek-könyvek* 
’s uj terv’ elkészítéséhez, az , reményiem, nem fogja 
tagadni, hogy a’ d ü l ö o s z t á l y z á s n a k  ’s m e g h i -  
t e l e s í t e s é n e k  mind a’ jelen állapotot világositó te
lekkönyv, mind az uj terv’ elkészitésát meg kelljen előz
nie. A’ munkáló mérnöknek mulhatlanúl szükséges tudnia, 
hány [J öllel számítsa-ki a’jobbágytelki állományi holda
kat; mi fog erre neki kulcsúi szolgálni, ha a’ dűlők’ 
osztályzata előbb meg nem történt; mi fogja munkája’jó
ságáról biztosítni, ha az osztályzat előbb, mint sem a’ 
kiszámítást megtenné, meg nem hitelcsítetcti ? — Igaz 
ugyan, hogy az úrbér-behozatal’ alkalmakor utasításuk volt 
az iránta’ végrehajtó tisztviselőknek, hogy az urbérileg 
rendezendő helységekben a’ dűlők’ osztályzatát is tegyék 
m eg,’s róla a’ végrehajtásrul szóló bizonyítványban em
lítést tegyenek, hogy (a’ mint Instr. Exequ. Mag. Cap. 
V. §> 31 .— Instr: Com. Reg. § 31 tartja) ha idővel a’ 
helység szabályoztatnék , a’ mérnök az említett végre
hajtási jelentésnél fogvást tudhassa, hány [] öllel szá
mítsa ki a’ telki állományokat; hol tehát a’ végrehajtó 
tisztviselők e’ kötelességjöknek eleget tettek, ott leg
alább a’ jelenállapot’ kiszámításában lenne ugyan kulcs, 
mihez magát a’ mérnök tarthatná, de, mint a’ tapasztalás 
mutatja, a’ végrehajtó tisztviselők, utasításuk’ épen ezen 
pontjának nem tevén legtöbb helyen eleget, szükség kulcs
ról gondoskodni, mihez magát a’ mérnök tarthassa; mit 
az előre bocsájtott dűlő-osztályzat által szerezhetni meg. 
— Sőt nem elég az osztályzatot előre csak megtenni, 
a’ mérnöki munkálatokat meg kell előzni a’ dűlők’ osz
tályzata’ meghitelesitésinek i s , ha a’ mérnöki munkála
tokkal járó nagy költséget veszélyeztetni nem akarjuk; 
megtörténhetik ugyan is p.o. az: (mit nemrég Borsod 
megyében valósággal megtörténtnek is tudok) hogy az 
osztályzat’ alkalmakor bizonyos dűlők lsó osztályzatba 
tétetvén , a’ mérnök e’ kulcs szerint tévé számításait ’s e’ 
szerint készité az új tervet i s ; a’ meghitelesítéskor a’ me
gyei küldöttség e’ dűlőket 2 dik osztályzatba tevén , a’ 
mérnök’ minden addig tett munkálatinak füstbe kellett e- 
nyészniök, ’s kiszámításait a’ meghitelesitett osztályzathoz 
kellett újra alkalmaznia. —

A’ törvénykezési rendet különösen ajánlja az egy
szerűség, ’s az , ha minél kevesb költséggel jár. Hogy 
a’ szabályzó perekre nézve rendelt forma e’ tulajdonsá
gok közül egyikkel sem bír ’s hogy összebonyoluit és 
sok elkerülhető költséggel jár, azt a’ mindennapi tapasz
talás igazolja. — Midőn a’ törvény a’ szabályozásra nézve 
az uriszéket rendelte bitónak, ’s annak tagjául tette az 
illető járásbeli szolgabirót ’s esküttet, megkívánja a’ 
jobbágyság’ részirül a’ megye által kiküldött tiszti ügy
véd’jelenlétét ; mi szükség van akkor arra, hogy az egyez
tetés’ megpróbálására, a’ mérnöki munkálatok’ ’s osztály
zat’ meghitelesitésére, az egybehasonlító iromány’ elké
szítésére még különös küldöttséget kell kérni ? hisz mind 
ezt a’ különben is megyei íagokbul álló úriszék szint olly 
hitelesen véghez viheti, mint a’ megyei küldöttség! — 

Azon kérdések, mellyek a’ törvény’ világos határozatá
nak bijánya miatt úrbéri szabályzáskor költséges idő-vesz
tegetéssel összekötött vitatásokra szoktak alkalmat adDi, 
következők : i .)  Törvény által lenne elhatározandó, hogy, 
midőn két megyében fekvő helységet kell szabályozni, 
mikép kell az úriszéket összeszerkeszteni, ’s a’ feljebb- 
vitel’ útján mellyik megye’ törvényszékét illesse a’ per’ 
megvizsgálása. — Hasonlóul 2) miután az Vdik törvény-
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csikkben csupán a’ bánsági és slavoniai megyékre van 
az iránt határzat, hány G öllel kelljen a’ belső telki il
letőséget kiszámítani: világosan szükséges volna az iránt 
is határozni, vájjon a’ többi megyében az úrbér-behoza- 
talkori gyakorlat szerint 1 1 0 0  [] öllel számíttassák é a’ 
két pozsonyi mérőre szabott egész telek utáni belső il
letőség, vagy (a’ mint már tudom, hogy történt) osztály
zat szerint 1100, 1200 vagy 1300 [] öllel.— 3) A’rét
beli illetőségre nézve nem lévén az iránt határozás, hány 
G öl számíttassák a’ rét’minemüségéhez képest egy em- 
be -  ágóra, e’ miatt önkénynek legtágabb mező van nyit
va. — 4) Sok helyen a’ régi úrbéri gyakorlat’ ellenére 
a’ dűlők’osztályzatában négy’s több több osztályt is tesz
nek.— 5) A’ földmérői munkálatok’meghitelesitésére néz
ve a’ törvény nem világos ; ugyan is a’ Xik törvény 6 ik §a’ 
g. pontja szerint e’ foglalatosság a’ megyei küldöttséget 
illeti, a’ 8 dik §ban pedig az rendeltelik, hogy az illető 
mérnök által készített minden munkálat biróilag kikül
döttek által hitelesíttessék meg. — Szükség lenne tehát 
világos törvény által kimondani, kik értetnek a’ biróikép 
kiküldöttek alatt, az úriszék v. a’ megye által kiküldöttek 
é ? Valamint 6 ) azt is , hogy, miután a’ földes úr osz- 
tályozat szerint és haszonvehető földeket tartozik jobbágy
telki állományban adni, legyen é joga vagy sem kijelölni 
a’ határ’azon részeit, inellyekből az összesitendő ’s el- 
különzendó jobbágytelki állományok kiszakittassanak. 
Végre 7) az urbér-behozatal óta többnyire minden hely
ségben , majorsági földeken ’s udvartelkeken sok zsel
lér települvén meg, vitatásokra ad alkalmat úrbéri pe
rekben azon kérdés is: vájjon úrbérieknek kell é ezen 
zselléreket tekinteni, vagy ollyanoknak, kiknek telkeiről 
a’ földes úr mindig szabadon rendelkezhetik ? ’s ki kell 
e részükre a’ VIdik törvényczikk 3dik §ában megha
tározod zsellér-legelőbeli illetőséget adni vagy sem?

J e g y z e t: A’ legfelsőbb helyen is megvizsgált tisza- 
löki szabályzó perben kiadatott királyi helytartó-tanács’ 
intéző-levele szerint az illy zsellérek még azon esetben 
is , ha adóbeli összeirásban foglaltatnának, úrbérieknek 
nem tekintethetnek, ’s legelóbeli illetőségjök nincs. — 
Ezekből láthatni, hogy a’ szabáiyozásrul hozott törvény- 
czikknek is , valamint többi testvérinek, világositásokra, 
módosításokra ’s kiegészítésre van szüksége ; mire nézve 
óhajtanok, hogy a’ jelen országgyűlésen pótlólag czélirá- 
nyos határzatok tétetnének. II. J.

•I1 pesti művészeti egyesület9 első 
nagygyűlése.

A’ pesti művészeti egyesület f. e. nov. 10.11. és 12én 
tartott nagygyűlésében, miután az egyesület alkotottnak 
nyilatkoztatott, ’s a’ jegyzőkönyvnek’s átaljában minden 
hivatalos irománynak, a’ külföldi levelezesek’ kivetelevel 
magyar nyelvenivitele elhatároztatott, köv. statútumokat 
alkotott magának : I. Az egyesület részvények’ utján ál- 
littatik fel. Egy részvényért évenkint öt p. ft. fizettetik, 
’s ha meg nem ujittatik, csak egy évre kötelezi le az alá
írót. II. A’ részvények’ száma nincs meghatározva; egy- 
e°*y személy több részvénynyel is bírhat, de ekkor is 
csak egy szavazattal. III. Az egyesület’ közvetlen czélja : 
évenkint festvényeket és szobrászati munkákat kiállítani, 
mindazáltal ez utolsóra csak annyiban terjed ki munkás
sága, mennyiben jövedelmeivel összefér. IV. Az egye
sület’ végczélja: a’ nemzeti művelésre hatni; a’ művé
szet pedig hazánkban még zsenge kezdeteiben lévén , 
az ide^en^inüvészek is hivatalosak munkáiknak kiállitásrai 
beküldésére. V. A’ műkiállitás 1840töJ fogva minden év
ben tavaszszal, közvetlenül a’ becsi mukiállítas után, Pes

ten, alkalmas helyen történik meg. VI. az évenkint! jöve
delem — leróván az igazgatási költségeket -  jelesb fösl- 
venyek megvetelere fordíttatik, melJyek’ negyede az 
egyesületnek marad alapítandó képtár’ számára, a’ többi 
pedig a’ reszvenyesek között sorshúzással játszatik ki. 
M I. Azon esetre, ha csak egyetlenegy festvény vásá
roltatnék meg, ez egy nem maradhat az egyesületé ha
nem sorshúzás’ utján részvényesnek jut. VIII a’ rész
vények a’ szerint, a’ mint befizetés után kibocsáttatnak' 
szamokkal jegyeztetnek meg, ’s e’ számok fognak nyerni 
a’ sorshúzásban , ’s általok vagy az eredeti részvénye
sek , vagy azok, kikre a’ részvények’ tulajdona szállott. 
A’ nyomtatásban kiadatandó betűrendszerinti névlajstrom 
minden évben a’ befizetés’ végső határnapján záratikbe! 
IX. Ha valamelly evben négy száz részvénynél több kél 
e l , a’ megszerzett képek’ egyike rézre vagy kőre met
szetik , ’s az egyesület minden részvényesnek egy pél- 
dánynyal kedveskedik. Az első lenyomatok azoknak jut
nak, kik elsők lesznek a’ részvények’ befizetésében. X. 
Ha az egyesület’ részvényei felülhaladják az ezer számot* 
a’részvény-leíizetés által évenkint alakulandó tőkének ötödé 
régibb nyil ványos műemlékek’ fentartására ’s helyreáJlitásra 
úgy szinte újaknak emelésére fordittatik. E’ czélra, mellyre 
szükség’ esetén a’ megkivántató summa’ begyüléseig az 
évenkinti ötöd félretétetik, bárkitől évenkint vagy egy
szerre lefizetett summák is elfogadtatnak, ’s az ekép 
alakulandó summa külön mire-ford'tása iránt, az egye
sületnek akárki, még nem részvényes is, javaslatot tehet. 
XI. Az egyesület’ ügyeit, nagygyűlésen kívül, igazgató 
választmány, titoknokkal’s pénztárnokkal — elnöki ellenör- 
ség mellett — vezérlendi. Tiloknok és pénztárnok az 
egyesület’ pénzerejéhez mérsékleti fizetést húznak, ’s 
az első a’ nagyobb vagy igazgató választmányban sza
vazattal is bír. XII. A’ pénztárnok , mihelyest a’ pénz
tár száz p. flot felülhaladó summát foglal magában, az 
illető száz p. f őt felülhaladó pénzmennyiséget valamelly, 
a’ nagyobb választmány által e’ végre kijelölendő, pesti 
nagykereskedöháznak kamatra kiadja. Választmányi meg
hagyás nélkül csak 50 p. ft. erejéig rendelkezhetik az 
elnök. Minden év’ végén pontos számadás terjesztetik a’ 
közönség’ elibe. XIII. A’részvények’ rendes befizetésére 
december’ utolsó napja tűzetik határnapul. Évenkinti já 
rulékát a’ bekövetkező év april. utolsó napjáig le nem 
fizető, az illető évben nem vehet részt a’ sorshúzásban, 
valamint az egyesület’ egyéb kedvezésiben sem, köte
lezése a’ részvény-lefizetésre fenmaradván. A’ tagok’ 
kilépése vagy meghalálozása által meddőkké vált rész
vényszámok az évenkinti számadásban kijelelíetnek ’s uj 
vállalkozóknak adatnak ki. XIV. Az egyesület a’ kiállí
tásra hazai vagy külföldi művészek által beküldött müvek’ 
szállítási ’s rokonnemü költségeit magára vállalja ; szob
rászati müvekre nézve azonban csak azon esetben, ha 
a’ beküldés, előleges jelentés után, elfogadtatott. Posta 
úján csak bérmentes küldemények fogadtatnak el. XV. 
Az egyesület minden, helyesen becsinálva érkezett, mű’ 
kipakkolása vagy kiállítása közben netalán történendő 
kárvallás’ kipótlásárul az egyesületi töke’ erejéig,^ —• 
úgy a’ meg nem vásárlóit müvek’ gondos visszatérítésé
ről is kezeskedik; fenmaradván az egyesületnek a’ vi- 
szonkereset az illető, kárt-okozó személyekre. Az eset 
vagy a’ beküldő’ hibája által származott károkért nem 
kezeskedik az egyesület. XVI. Az egyesület az éven
kint legalább egyszer tartatandó nagygyűlés’ idején kí
vül, mellyben minden részvényes szavazattal bír, neg>- 
ven tagbul álló és szavazattöbbséggel kijelölendő nagyobb 
vagy is igazgató választmány által képviseltetik. X^ I . 
Mindenik nagygyűlés az illető nagygyűlés! elnök’ va-
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laszíásával kezdetik meg. X V I Í I .  A* nagyobb választ
mány minden évben megújittatik , ’s elnökét önkebelé- 
böl választja. Kiegészítésére legalább is tizenegy ta g , 
elnököt és titoknokot is beszámítva, kívántatik minden 
ülésre. Az elnök’ távollétében , sürgetősebb körülmé
nyek között, a’ titoknokis összehíhatja a’választmányt, 
ennek joga lévén illyenkor magának ez ülésre kebeléből 
helyettes elnököt választani. X I X .  A’ nagyobb választ
mány által választatik a’ műkiállitást szerkesztő kisebb 
választmány, melly hét tagból áll ollykép: hogy magá
ból a’ nagyobb választmányból egy az elnökségviselés
re, ’s hat müismerő a’ részvényesek’ számából — tekintet 
nélkül, ha a’ nagyobb választmány’ tagjai-e vagy sem — 
választassék; a’ kiállításban résztvevő művészek kö
zül is választathatnak ide, csakhogy ez esetre müveik
nek az egyesület által megvásároltalhatásáról előre le 
kell mondaniok. X X .  Az évenkint kiadandó réz- vagy 
kőmetszet’ tárgyát a’ kisebb választmány jeleli ki, va
lamint ennek áll kötelességében alkalmas teremről is 
gondoskodni. XXI. A’ műkiállitás’ megszemléléseértjáró 
belépti-dij a’ nagyobb választmány’ határzatától függ. 
A’ részvényeseknek magok személyére szorított szabad 
bejárásuk van. — Ezen pontok’ megállapítása után, Tre- 
fort Ágoston köz felkiáltás által választatott e’ jelen nagy
gyűlés’ elnökének. Titkos szavazat’ utján az 18a% 0ki 
nagyobb választmány’ tagjaivá választattak : gr. Andrássy 
Károly. Barabás Miklós. Bartakovics Auguszt. Benyovsz- 
ky Péter. Bercsényi Károly, gr. Desseiv.Ty Aurel. Eck
stein Fridiik. b. Eötvös József. Fercnczy István. Fes
tetics Dénes. Fröhlich Fiidrik. Grimm Vincze. gr. Hal
ler Sándor, lleckenast Gusztáv. Heinrich X. János Ilen- 
gelmüller Mihály, b. Jósika Miklós. Karlovszky Zsig- 
mond. Lányi Imre. Lónyay János. Lukács Móricz. Xeefe 
Károly, b. Orczy György, b. Prónay Albert, b. Prónay 
István, b. Redl Imre. Rosty Albert. Rupp János. Sar- 
tory János., Schedel Ferencz. Schedius Lajos. gr. Se
rényi László, gr. Széchenyi István. Székács József. 
Szekrényessy Endre. Szemere Pál. Tasner Antal. Tre- 
fort Ágoston. Ürményi Ferencz. Wagner Sándor.— Az 
egyesület’ titoknokává Szalay László, pénztárnokává 
Grimm Vincze választattak közfelkiáltással. Költ Pesten, 
nov. lókén 1839. Szalu// László

e g y e s ü l e t i  t i t oknok .

Töredék-jegyzeteit a z  állat-kínzók  
ellen.

Most, midőn a’ világon a’ szelíd ’s józan embere
dé» mindinkább terjedez, ’s mindenki fölvilágosull-, mü
veit- ’s szelíd erkölcsűnek kivan tartatni, illő, hogy az 
állatkínzás megszüntessék. Egyesületek alakultak már 
korábban Angol-és Francziaországban, igy Würtemberg 
’s Bajorországban is ; ’s most legközelebb, Szászország
ban is keletkezett egy társaság, melly az állatkínzók’ ké
nyét megtolni ügyekszik. Vajha Hazánkban is létesülne 
illy egyesület! Társalkodónk korszerűnek látja itt a’ bécsi 
újság után némi töredékeit közleni egy csak privát-kiosz
tásra határozott könyvecskének, mellyet illy czim alatt: 
„Próba, a' jóltevöség’ határit emberek ’s állatok iránt kitá
gítani“, Berchtold Leopold g r.,e ’ nemes és hökeblű ember
’s , természetbarát irt.

AZ EMBER’ JOGAIRÓL AZ ÁLLATOKRA NÉZVE

Az ember’joga: az oktalan állatokra nézve következő 
pontokra szorítkoznak : 1) Szabad az állatokat megölnünk, 
saját személyünk’ biztosítása,táplálkozásunk’s egyéb szük

ségeink végett. 2) Szabad azokat hatalmunk alá hajtani ’s 
szabadságjokat kellően korlátozni. 3) Szabad azokat kímé
lettel hasznunkra’s szolgálatunkra alkalmazni.------Mind
az, mi e’ rendszabályokkal összeütközik, igazságtalan ’s 
vétkes cselekvény. Az embernek tehát nem szabad az álla
tokat kénye’s kedve szerint kínzani, vagy szükség nél
kül megölni. Ha a’ természet’nagy alkotója ’s fentartója 
irgalmas ’s igazságos , mint bizonyosan teljes mértékben 
a z , tehát nem lehet közönyös dolog előtte , kegyetlenül 
bánunk é az állatokkal vagy nem, mellyekre ő szintúgy, 
mint az emberekre, atyai gondot visel. Kétséget nem szen
ved tehát, hogy ő az emberek által az állatokon elkövetett 
éktelenségeket egykor inegbüntetendi. Mind e mellett a’ 
meggondolatlan ’s durvaszivű ember határtalan zsarnok
kényt gyakorol az állatokon; így p. o. a) minden józan ok 
nélkül megsemmíti a’ természet’ hatásait az állatok’ sza
porodása’tekintetében. b) Durva Önkényből számtalan ál
latot megöl, mellyek neki sem lételökkel nem ártanak, sem 
halálukkal nem használnak, c) 0  egész állatfajokat kiirt, 
mellyeket ártalmasoknak tart, mivel a’ teremtő’ bölcs czél- 
ját azokra nézve ki nem nyomozhatja, d) 0  a’ vadállato
kat kegyetlen módon fosztja meg életüktől ’s néha csak mu- 
luíságbul. e)Osok eleven állatot széttaglal, ’s imígy ne
kik irtóztató ’s gyakran igen sokáig tartó kínokat okoz , 
még akkor is , ha ezen; vizsgálódásit a’ holt állatokon 
szintúgy megtehetné, f) 0  sokszor különféle módon meg
hosszabbítja, minden szükség nélkül, sőt néha épen ti
lalmas czélbul halálos küzdésit azon állatnak , mellyet 
megöl, g j 0  a’íiatal állatokat megöli az üregek’ távulle— 
tében ’s viszont; ’s így kétségkívül neveli szenvedésit 
egy érzéssel biró teremtménynek , melly illy vad’ bánás
módot seinmikép nem érdemlett. hj 0  egészen hidegvé- 
rüleg sebzi-meg az állatokat, ’s csonkítja azok’ küíön- 
fajait, a’ nélkül, hogy nagy fájdalmaikra ügyeljen ’s ezt 
csupán próbálatul teszi, hogy az állatnak termetét, mellyel 
azt teremtője bölcsen megajándékozá, balga tetszése sze
rint megjavítsa, i) 0  az állatokat természetükkel ellenkező 
különféle gyakorlatokra tanítja, miáltal az emberi társaság
nak mitsein használnak; ’s hogy nehézkes, ügyetlen ta
nítványait ízlése szerint képezze, veri ’s koplaltatja azo
kat, megfosztja álmuktól, fájdalmas helyzetre ’s állásra 
kényszeríti, tagjaikat csonkítja, ’s vassal, tűzzel’s min
dennemű kínzó eszközzel él, miket az emberi kegyetlen
ség csak kigondolhat, k) 0  a’ szelíd ’s békeszerető ál
latokat egymással-küzdésre ingerli, vagy pedig elmu
lasztja az^állatok’ czivódását meggátolni, ha ez hatalmá
ban áll. 1) 0  a’vad ál latokat megfosztja szabadságjoktul min
den szükség ’s legkisebb haszon nélkül, ’s mind a’mellett 
hogy tőlük az olly szükséges testmozgást ’s ama hasz
nokat , mellyek a’ természet’ állásához illők, megtagad
ja ,  még gyakran elég táplálékot sem ad nekik, m) O 
nem él czélszerü fenyitő és serkentőmóddal, hanem ir
tóztató eszközökkel veri azokat, gyakran még testök’ leg- 
gyöngédebb részeit sem kíméli; néha igen kínos módon 
döfi, szúrja is azokat, n) 0  nem könyörül az állatokon, 
mellyek különféle kényelmetlenségnek kitétetvék, miből 
néha irtózta tó kínok származnak, ha t. i. azok az ember’ 
gondatlansága által igen sokáig tartók, o) 0  megfelejt
kezik azon lényeges szolgálatokrul, miket neki a’ házá
nál megvénült állatok tettek; megfelejtkezik, ha azok 
életinentőji voltak ; meg, ha őt azok vagyonhoz segítek; 
meg azon mulatságokrul, miket az állatok neki szerző
nek ; ő azt hiszi, hogy az állatok iránt hálával nem tar
tozik, ha azok, öregségjök miatt többé nem kepesek, 
neki hasonló élénkséggel szolgálni ’s a’t. (Vége köv.)

Szerkeszti Helmeezy. Nyomtatja Trattner-Károlyi url utcza 012.
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Éljen a’ szelő , fája teremjen ,
, ’S minden időben kongjon a’ kád; 

Éljen ölökre, a’ ki kapálja
Gonddal e’ hasznos isteni fát ! —

Hozd ide gyermek! szép koszorúban, 
Rózsa-bakarral telt kosarad’ ; 

Börtöne leszen itt ez üres kád ,
Hol nyomorok közt élte szakad.

Megszakad élte; ’s forrva tüzévcl,
Sirja’ ölében, másra viraszt; 

így teszen a’ sors ifjú erőnkkel,
Sok viszonyink közt edzi meg azt! —

Lyánka! tekints csak itt e’ gerézdre ,
Mint maga a’ lét, úgy mosolyog;

Vedd kezeidbe, ’s szídd ki a’ nedvet, 
Melly kebelében érni buzog.

Majd ha megérik -szeszre, erőre ;
’S szívem a’ pálya’ gondjain át,

Küzdve hanyatlik, légy Ganymédem ,
’S nyújtsad az élet’ lángpoharát.

Lángörömekben élve, fogyasztom 
Kis hegyi szőlőm’ sárga borát ,

’S üdvöket osztva áldom a’ szőlőt,
'S hol terem , e‘ szép ősi hazát! —

Gazdag/i Lajos.
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5 iíedeyed vörösszeiuíi , Berlinből 2 — — 4 45 6 23 sept. 25ken J  Ezen burgonya ter
mésre nézve követke
zőket kell megjegyez
ni 1) kis mennyis ég
be ni próbák, bár egy
nemű földben ’s helyen 
tétessenek ’s cgyará- 
nyulag kezeltessenek , 
bizonyos siikerre nem 
vezetnek. Meg kell a- 
zonban ezeket tenni. 
hogy több magot nyer
hessünk, ebből terjed
tebb ültetvényeket te
endők. 2) A’ Königs- 
vvartból került Kohan- 
burgonya csak;i 4 részt 
hozott a’ gödi ugyan
azon fajta burgonyá- 
!ioz táépest; minek nem 
adhatni egyéb okát , 
hanem hogy ezen ké
sön érő faj múlt évben 
nem eléggé ért-meg 
Csehországban, *s e’ 
miatt rósz plántát ne
veit, 6 J A’jelenév ál
talában a’burgonyater- 
mésre mostoha v.dt: 
mert a) a’ sebes esőzé
sek april és május hó
napokban a’ földet oily 
keményre verték, hogy 
a’ később fejlett go- 
móknak crejök nem 
volt kellőleg a’ földben 
terjeszkedni; b j mert
a’junius’közepétől kez- 
dödött 2 hónapi száraz 
sá"- és szerfölötti hő
ség igen ártalmasán 
hatott a’termésre. Vég 
rc c) mert az augusz
tus’ végéveli esők cse
kélyek, és sept. ismét) 
száraz és bő volt.
1-, - •- ■ ■ j

Q 5 13
9

32
77
48

4
n

23
4V •I

2812 Angol Shaw (bokor-burgonya) •• 4 — 6 3 — —
16 Fekete angol gesztenye-burgonya 6 — 18 55 8 4 sept. 18kán
18 i - t  ̂ n íi 11., 4 7 73 6 20 sept. 2 kánivoran-eio iveaiu) •• •• •• •• •• •• 4
19 Vörös veseburgonya , Erfurtból •• 4 — 12 91 10 — sept. 25kén
20 Angol veseburgonya , Berlinből •• 4 — 6 190 6 23 — —
21 Beureuthi bokorburgonya.......... 8 — 13 57 6 30 — —
31 Xewcarly nyugat -  amerikai• • •* 2 — 3 35 3 12 — —
15
53

Everlasting •* •• ......................
Vesterwaldi jutalmazott •• •• ••

6
7

— 13
13

110
128

5
10

26
28 sept. ISkán

51 Sárga [)alálltaburgonya.............. 4 — 8 96 5 3 --  --
55 Pfalzi kora világosvörös .......... 4 — 7 89 3 16 sept. 2kán
5 7 Erfurti kora márványos.............. 4 — 9 37 4 20 — —
63
70

Gömbölyű vi ágosvörös...............
Sárga asztali•• •• •• •• ...............

7
5 —

14 '/fi 
9

102
105

7
6 22

sept. 25kén

83 Nemcsirázó vörös késő ; Franczia
országban igen kedvelt.......... 7 — 23 87 9 8 — —

86 Violaszínü, Marlyból •• ............... 5 — 11 78 7 8 sept. 2 0 kán
83 Breiíenseei dióburgonya .......... 2 — — 4 83 4 8 sept. 25kén
92 Berlini Fillerkes koránérő.......... 4 — 10  % 60 2 4 — —
Öl Vörös zwieback-burgonya • • •• 4 — 7 56 3 20 — —

íGO Olasz delicate-burgonya .......... 6 — 17 1 0 0 9 — — -—

101 Vörös telitermő.............................. 6 — 14 67 7 23
1 0 2 Howarts-burgonya • * • • • • • • • • & — 8 47 6 20 sept. ISkán
163
103

Hannoverai vörös telitennő , jo Ízű 7 — 13 102 7 26 sept. 25kén
g ö/u 47 2 4 --- ---Röhnfalli Capbul........... •• •• •• "
4 9 3 — — —

A JL.A 
12 2 Pome de térré jaune d’ avers •• •• í — 6 83 4 21 — —

11 — 80 5 16 --- ---1ÖO
Rohan-burgonya •• •• •• •• •• •• 4 — 8 43 7 24 —  —

r ~ Gödi Rohan-burgonya •• •• •• •• 
/>. Pudma/ticzky L á s z l ó  ú r tó l

4 — 8 53 10 8

1
2 
3
45

a Iára:n hóvef/n'Zó :
Koratermésű ..................... ••
Koratermésű.......... •• ...............
Koratermésű...............................
Gödi koratermésű kék ►*••****

6
5
6 
*

-z
16
19
16%
13

59
61
66
42

7
7
6
5

16
2
8

28

sept. 25kén 
jul. 30kán 
sept. 25kén 
sept. 18kán
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A’ báró Dercsényi Pál ur által 1837dik evben Fruncziaországbul szerzett burgonya fajnak idei
n c t y y s z e r i i  termése.

1 E l ü l t e t e t t
Minemüsége 

a’ földnek
K e z e 
l é s e

T e r m é s

J e g y z é sh o 1 ?
hány
mérő

vagytfc

hány
□

ölre

mérő
vagy

ife

hányszor 
térülí-meg 

a’ mag ?

esik 
1600 1 

□  ölre

Gödön, 1. szám
6 mérő 
felda

rabolva
768

kövér, trágyá
zott nedves 
kertiföld

egyszer laposra 
kapálva, kétszer 

feltöltve
156

mérő 26 szór 339
mérő

Az l.é s  2d. számnál a' tavaszi 
esőzések miatt keményebb volt 

:a ’ föld, mint a’ 3d. számnál 
melly porhanyús minemiiségii; ’s 

1 bár ez utóbbi föld nem olly kövér, 
;mint az 1. és 2d. szánni, a’ termés 
i még is jóval nagyobb volt; mi 
' aira mutat, hogy azon burgonya- 
fajnál , melly olly nagy gomőkat 

'képez, főleg szükséges , hogy a’ 
föld olly porhanyú legyen, nií- 

í szerint ez könnyen szét tolat- 
hassék a’ burgonya által.

dtto 2 . szám
1 2 mérő
felda

rabolva
1185 ugyanaz ugyanaz 235

mérő 2 0 szor 235
mérő

dtto 3. Szám
7 mérő 
felda
rabolva

800
jól trágyázott 
kertiföld, száraz 

de porhanyói)li az 
l.és2d szamánál.

ugyanaz 239
mérő 31szer 478

mérő

Egyéb helyeken is meg voltak elégedve e’ burgonyaterméssel, mi majd egy későbbi tabellából ki fog 
tetszeni. Nem szükség egyébiránt emlílnünk, hogy olly mostoha burgonyaterraó esztendőben, mint az idei, a’ 
föntebbi termés minden várakozást és reményt meghalad. Göd, november 5kén 1839,

Cziriuk F. inspector. Seydler V'. kertész.

Tüzér ti Törvénytuilománybál.
(Folytatás.)

Dudva terem néhol a’legszebb vidéken; mi csuda, 
ha a’ tudományok’ szép mezején is ? — Napjainkban, mi
dőn egy güttingai professort láttunk föllépni a’ rabszol
gaság’ védelmezőjéül, nincs mit csudálkoznunk , hogy 
vannak tudósok, kik a’ természetjog’ valóságát általa— 
nyosan tagadják. Szerintök, az igazság vagy igazta- 
Janság, csupán emberektől alkotott törvények’ szülemé
nyei , ’s mindenütt igazságos a z , mit a’ státus’ törvénye 
azzá bélyegez. — De ha ez ál l , honnét van, hogy a’ 
legközönségesb emberi ész is különbséget tesz i g a z 
s á g o s  és i g a z s á g t a l a n  törvény között, ’s ez 
által elismeri, hogy valahol még egy felsőbb elvnek is 
kell léteznie, melly szerint az emberi törvények’jó vagy 
rósz létét megítélni lehessen ? Törökországban ’s az ázsiai 
despotiákban , a’ szultán , trónraléptekor, minden fitest— 
vérit kivégezteti ; náraelly éjszakamerikai egyesült stá
tusokban büntetés van arra szabva, ki rabszolgát olvasni 
tanít, vagy a’ rabszolgaság- eltörlesztést csak indítvá
nyozni is merészkedik ; már ezeket bizonyosan egy em
ber sem fogja jó  t ö r v é n y e k n e k  mondani, ha csak 
a’ legdurvább önzés nem vakítá-el. Van tehát próbakő, 
melly szerint az emberektől alkotott törvényeket megí
télni kell; de mellyik az? fiijába mondanék, hogy a* 
köztársaság’ f e n m a r a d á s a ,  vagy b o l d o g s á g a  
— ezen próbakő. Ez által a’ kérdés fel nem oldatnék, 
hanem feloldatása csak elhalasztatnék. Mert igaz ugyan, 
hogy a’köztársaság’ érdeke, mint ez a’ physikai világ
ban ezer meg ezer ellenséges hatalom ’s szenvedély’ 
közepeit létezik, m i n d e n ü t t  megkívánja a’ természeti 
jogok’ némi hol kisebb hol nagyobb korlátoztatását , és 
így lehet ugyan olly köztársaság, mellynek fenmaradá
sa az említettem törvények nélkül lehetlen; — de ha 
van, bizonyosan senki sem fogja mondhatni, hogy olly 
társaság a’ tökéletesség’ nagy ’s irigyletre méltó lépcső
jén á ll; hanem ismét a’ legközönségesb emberi ész is 
kénytelen lesz elismerni, hogy azon köztársaság’ álla
potán valamikép javítni, ’s ezt olly karba helyezni kell, 
mellyben azon törvények többé szükségesek ne legye
nek.— Mi pedig a’ köztársaság’ bo 1 d o g s  á g á t illeti, 
mindjárt azon kérdés tűnik élénkbe : k i boldogsága ér
tetik alatta ? Mindnyájáé, vagy a’ nagyobb részé, vagy

csak néhány tagé, vagy épen csak egyé ? Tudjuk ezen
kívül , hogy majd minden ember más valamiben keresi ’s 
találja boldogságát; ha már a’ társaság’ valamelly tagja 
nem abban találja azt, miben a’ többi: szabad é neki a’ 
társaságbul kilépni, (a’ rabszolgának megszökni) vagy 
szabadé a’ többinek ót erővel is visszatartóztatni?

Már csak ezen egy kérdés’ feloldásában is, egy 
felsőbb elv’ szüksége tűnik elő; — szóval; akármerre 
forduljunk, valamit keresnünk kell, min a’ positiv törvény 
alapulhasson. — Hisz’ minden nemzet és kormány, hu 
nem is theoretice, de tettleg ’s gyakorlatilag mindénnup 
megismerik, hogy törvényeiken, intézvényeiken , időrül 
időre változtatniok kell, sőt azokon igazán változtatnak is, 
azaz: j a v í t n i  gondolják azokat; mert r o s s z  ab b í t— 
n i, készakarva« tán csak nem kívánják. Lebeg hát előt
tük egy ideál, racllyhez közelítni törekszenek, ’s me Ily
nek tehát n é m a ’ már hozott törvényekben, hanem a z o 
kon f e l ü l  kell léteznie.

Ezen ideál tehát nem lehet más, mint a’ t e r m é 
s z e t j o g ’ s z a b á l y i v a l  t ö k é l e t e s e n  m e g e 
g y e z ő  j o g á l l a p o t .  Valamint minden más ideál, i/gy 
ez sincs tökéletesen elérve sehol, ’s az emberi természet 
magában tökéletlen lévén , soha nem is fog tökéletesen 
eléretr.i ’s a’ physikai világban létesülni; ’s innét van, 
hogy az egyes polgár nemcsak k é n y t e l e n  de kö
t e l e s  is, természeti jogainak némi korlátoztatását tűrni, 
azon nagyobb jók miatt, mellyek reá a’ társasági intéz— 
vényekből áradoznak. De még is amaz ideálhoz mindin
kább közeledni: a’ nemzetek’ ’s kormányok’, főkép pedig 
a’ törvényhozás’ dicső feladása ’s szent kötelessége. — 
fia tehát valamelly uj törvényről azt kérdezzük : vájjon 
jobb é az, vagy rosszabb a’ réginél? a’ felelet abbtsn 
fekszik: vájjon inkább közelít é amaz ideálhoz, vagy 
pedig távulabb esik tőle , mint a’ régi ? Első esetben az 
uj törvény , j a v í t á s ;  2dikbau h á t r a 1 é p é s (Rück
schritt). Például: A’ természetjog kívánja, hogy minden
kinek, következőleg a’ szultán’ fiiestvérinek is , élete 
bátorságban legyen, ’s attól, saját vétkök nélkül meg ne 
fosztathassanak. A’ természetjog továbbá kívánja , hogy 
mindenkinek, következéskép a’ rabszolgának is, ba illyen 
valahol még létezik , szabadságában álljon, lelki ’s testi 
tehetségeit a’ szerint képezni, mint maga jónak látja. 
Azon törvény tehát, melly a’ szultán’ fiteslvéreit halálra 
Déli, — vagy azt, ki rabszolgát olvasni tanít, bünle-
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tésre kárhoztatja — akkor, midőn hozatott, bizonyosan nem 
közelítés amaz ideálhoz, nem j a v í t á s ,  hanem h á t r a 
l é p  és  volt, ’s igy az elnemfogúlt józan ember-ész’ 
itélőszéke előtt javalást nem nyerhet. — Ha valamelly 
köztársaságban iIly hátralépések szükségesekké válnak , 
(mi magában nem lehetetlen,) ez bizonyos je le , hogy 
a’ társaság’ szerkezete hibás , ’s hogy a’ törvényhozás 
valamelly elmúlt időpontban tetemes hibát ejtett. Ezt te
hát minél hamarább ki kell fürkészni,’s rajfa javítni úgy, 
hogy a’ hátralépés’ szüksége szűnjék meg. Illy hátralépés 
volt a z , midőn II Ulászló alatt a’ parasztok’ szabad köl- 
tözhetése eltörlesztetett. Meglehet, hogy akkor az szük
séges volt; mi ezt most nem nyomozzuk. De a’ hibát, 
mellyből a’ szükség folyt, ki kelle fürkészni ’s javítni, 
’s ezt meg is tette a’ később kor, a’ pórnépet nagyobb 
értelmességre ’s jóllétre emelni ügyekezvén ; ’s im ! a’ 
szükség hamar elenyészett, ’s a’ szabad költözhetés, 
minden veszélyes következés nélkül, visszaállíttatott.

Egy országban, mellynek lakosi többféle ’s pedig 
nemegyenló jogú ’s kiváltságé Rendekből (Stände), val
lási felekezetekből, testületekből’s a’t. állnak, midőn ar
ról van szó , hogy a’ kevesebb kiváltsággal biró rend , 
felekezet, testület’s a’ t. az előbbkelónek némelly jogai
ban részesíttessék, ez utóbbi soha se tartsa veszteség
nek az t, mit amazzal közöl vagy feloszt, hanem csak 
azt vizsgálja: vájjon e’ felosztás által a’ köz társaság 
közelít é a’ jogállapot’ amaz ideáljához , mellyet a’ ter
mészetjog élőnkbe állít ? A’ valódi hazaíiság’ legszebb 
diadala: személyének, vagy testületének magányos ér- 
dekiről megfelejtkezni, polgártársai’ javára. Mindazál- 
tal meg kell vallani, hogy sokszor az imént említett hátra- 
lépéseket az tévé szükségesekké, mivel a’ törvényhozás 
az e l ó r e l é p t e t é s s e l  igen hamarkodott. Tegyük fel 
például, hogy olly országban, hol az alsó néposztályok’ 
nagyobb része még tudatlan, babonás, vakbuzgó, min
den politikai isméret nélkül szűkölködő , — egyszerre 
minden egyes polgárnak egyenlő szavazási jog enged
tetik a’ tisztviselők’ választásában , vagy törvényhozás
ban; — illy ország bizonyosan megfogja bánni hirtelen- 
kedésit,’s kénytelen lesz h á t r a l é p n i ,  ’s a’ választási 
jogot keskenyebb határok közé szorítani, nehogy okta
lanok uralkodjanak az okosakon , ’s az egész köztársa
ságot végveszélybe döntsék. De mi következik ebből ? 
Az é, hogy a’ népet tovább is tudatlanságban kell meg
tartani , ’s a’ rabszolgát eltiltani az olvasástól ? Korán- 
sera! hanem a’ törvényhozás’ legszebb tiszte, legfőbb 
bölcsesége , legjótékonyabb hatása épen abban áll, hogy 
azon akadályokat, mellyek miatt a’ természetjog’ kivána- 
fit veszély nélkül tökéletesen teljesíteni nem lehet,lépcsőn
ként távoztassa e l ; u. m. a’ felhozott példában , az alsó 
néposztályok’ értelmességét és physikai jóllétét, (mert 
ea teszi őket a’ megvesztegetéstől függetlenekké, a 
hazaszeretőkké) annyira nevelni ügyekezzék, hogy azok 
a’ szavazás’ jogában is, ártalmas következesek’ félelme 
nélkül, részt vehessenek. — Mondjuk még egyszer: 
é r t e l m e s s é g  ’s p h y s i k a i  j ó l l é t  azon két elein, 
melly az embert képessé teszi a’ politikai joguk’ gya
korlatára , ’s melly a’ társaságnak biztosítékot nyújt az 
iránt, hogy azokat a’ társaságnak nem kárára, de javára 
fogja gyakorolni. De épen azért, azon választási ren dsze- 
rek aligha számolhatnak méltán javalásra, mellyek a’ 
két elem közül csak e g y r e  ügyelnek, ’s a’ legértel- 
mcsb embert is , bár egyszersmind jó hazafinak’s önzés
nélküli polgárnak, ismértessék, még is a’ szavazási jog’ 
gyakorlatából csupán azért zárják ki, mert egy pár fttal 
kevesbet adózik , egy két holddal kevesbet szánt, mint 
mennyit a’ törvény megkíván. Ne feledjük, hogy a regi

nemzeteknél a’ legszegényebb polgárok sokszor legeré- 
nyesbek vaknak, ’s a’ hazának legtöbbet szolgáltok ’s 
áldozták. Nem g a z d a g s á g ,  nem egyedül, f ö l d 
b i r t o k ,  (bar egyébiránt igaz, hogy ez erősb kötelék
kel csatolja az embert hazájához, mint az ingó érték 
vagy csupán munkautáni élelem) hanem csak j ó l é t  
(Wohlstand) ’s az ebből származó függetlensé«’ kíván- 
talik-meg a’ politikai jogok’ gyakorlására, >B Így olly 
ember, ki becsületes kézimunka, műipar, vagjT tudo
mányos foglalatosság által, magának ’s háznépének annyi 
élelmet szerez, hogy mások’ önkényétől független, bizo- 
zonyosan nem ér kevesbet a’ gazdag henyélőnél, ki csak 
századok előtt elhunyt ősei szorgalmából el.

De ime abból, mit csupán például hozánk fel, majd 
külön értekezés vált, mellynek nagy-terjedelmű tárgya 
a’ tisztújító-székek’ rendezésébe, az annyira feszege
tett Minimum’ ’s Maximum’ kérdésébe ’s isten tudja még 
mi másba vág. Mind ezt tehát máskorra halasztjuk, ne
hogy ezen értekezésről az mondathassék : Amphora coepit 
institui, currente rota urceus exit.

F ubriczy Sámuel.

T ö r e d é k - je g y z e te k  a z  á l l a t k í n z ó k  
e l le n , ( V é g e . )

AZ E M B E R N E K  ÁLLAT O K - I R Á N T I  K Ö T ELE SS EG IR Ó L.

Az ember’ fő kötelességei az állatok iránt, mellye- 
ket szabadságjoktul megfoszta ’s házához von, követke
zők : 1) Gondoskodni folyvást olly táplálékrul, melly az 
állatok’ természete- és egészségéhez alkalmazott, egy
szersmind azoknak elég időt engedni az evésre. 2) A’ 
munkát az állatok’ testi erejéhez ’s egészségi állapot— 
jukhoz képest ’s idő szerint meghatározni. 3) Az álla
toknak megadni a’ szükséges nyugalmat’s azokat a’szom- 
bat’ jótéteményiben , melly nemcsak az ember, hanem 
az állatokra nézve is szünnapul van rendelve , része
síteni. 4) Meggátolni, hogy az állatok’ élete v. egész
sége veszélyeztessék. 5) Czélszerü módokat használni 
a’ beteg állatok’ meggyógyítására, legyenek ezen álla
tok a’ miéink , vagy pedig csak gondviselésünkre bí
zottak. 6 ) Semminemű kegyetlenséget és szilaj-kényt 
nem gyakorolni rajtok, ’s meggondolni, hogy nekünk 
azokat csak okszerüleg használni van megengedve; a’ 
föltétien uralkodást fölöttük a’ mindenség’ atyja magának 
tartá-fen. — A’ világ’ irgalomteljes megtartója Mózes’ 
törvényiben különféle parancsot adott az állatok’ javára. 
Nem Mózes az egyetlen férfi, ki parancsolá, hogy az 
állatokkal szelíden bánjunk; sok népnél hozattak törvé
nyek, az állatok iránt szelíd bánásmódot parancsolok. Az 
első törvényhozók, kik az embereket a’ vadság’ állapot— 
jábul kiszabadítni törekvének, nemkülönben sok üdves 
intézkedést tőnek. Hlyen volt Triptolem a’görög törvény
hozó ; igy léteznek még ma is törvények a’ hinduk, 
banian ok , chinaiak , mohammedanoknál s a t.

ÓHA JTÁ SO K  AZ ÁLLATOKRA N É Z V E .

Az állatokat illetőleg, fő ’s leglényegibb óhajtásaink 
közé tartoznak a’ következők: 1) Adatnának elő a’nép
nek gyakran ’s erőhatással v. lelkészek által a’ templom
ban,'vagy tanítók által az iskolákban az embernek álla
tok iránti kötelességei, ’s mellékeltetnének e’kötelessé
gek még a’ hitvallási katekizmushoz is. 3) Mindennemű 
kegyetlen’s erkölcsvaditó nép-’s magányos-mulatsago ', 
mik állatkínzással köttetvék össze, p- o. állatküz es, ro 
kucsaptatás, ludakra-hajítás, ökör-fejezes ’s t. e ese, 
kemény büntetés alatt tiltatnának-meg. 3J i em u 
a’ húsvágók-, szakácsok-, vadászok-, baromkeres e ,
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pásztorok-, ’s szekereseknek (különösen a’ bér- ’s egyéb 
kocsisoknak) ’s altaljában minden olly osztálya emberek
nek , kik állatokkal sokat foglalkodnak, mindennemű ke
gyetlenkedés, szigorú fenyítés terhe alatt, tiltatnék-meg. 
4) Boncztudományi kísérletek is , mellyek állatkínzással 
történnek, hasonlag erősen tiltatnának-meg, ’s ha valaki 
engedelinért folyamodnék aziránt, hogy különös esetek
ben illy kísérleteket tehessen, ezen engedelem csak nyil- 
ványos tanítások’ alkalmakor adassék-meg, ’s ekkor is a’ 
bonczoló figyelmeztetnék azon föltételekre, raellyeket 
állatok iránti szánakozásunk hangosan követel.

J U T A L O M K É R D É S E K ,  A Z Á L L A T O K R A  N É Z V E .

Nyomos jutalomkérdések lennének a’ következők : 
1) Milly megboesáthatlan kegyetlenségeket szokott em
ber a’ szelíd ’s vad állatokon elkövetni, mellyek megtiltásra 
’s kemény büntetésre méltók? 2) Mint vághatni ’s öl- 
betni-le mindennemű házi állatot leghamarébb ’s úgy, hogy 
az állat minél rövidebb fájdalmakat érezzen ? 3) Mellyik 
volna a’ legjobb módszer: a’ vonó ’s teherhordó állat’ 
erejéhez alkalmazott súlymértéket megállapítani, ’s imígy 
a’ szerfölöiti megterhelésből szülemlő állatromlásnak biz
tosan elejét venni? — 4) Milly, az állatok’ bánásmódját 
illető, nyomos tárgyak méltók jutalomkérdések által megvi- 
lágosíttatni ? 5) Minemü büntetéseket kellene az állatkín
zók ellen megállapítani ?

Elegytár.
(B r i 11 a n n i á n ak k e l e t i n d i a i  b i r t o k a . )  

A’ brittek’ birodalma Keletindiában a’ világtörténet’ leg- 
nevezetesb tüneményi közé tartozik. Egy század előtt 
e’ birtok csak egy csekélyjelentésű kereskedési gyar
mat volt, ’s azóta milly roppant nagyságra emelkedett! 
Közel 200 millió embert számlál, kiknek fele közvet
lenül , fele pedig közvetve hódul Angolország’ királyi 
hatalmának. Térnagysága 50,000 geogr. négyszegmföld; 
kiterjedése éjszaktól délfelé majd szintolly nagy, mint 
Torneo-tul Messzinaig,’s a’legszélsőbb véghalárok közt 
keletről nyugotra épen annyi távulság van, mint Lissa
bon és Smolensk közt. Innét kiviláglik, hogy Keletindiát 
staíistikai ’s éghajlati tekintetben világrészünk’ egy bi
rodalmával sem hasonlíthatni össze, csak Európával ma
gával. Jeles-szerkezetű had-erő védi Britt-keleíindia’ 
határit, e’ fegyveres hatalom a’birmanok ellen viselt há
ború’ idején 400 ezer főre terjedt; évi jövedelme több 
mint felével haladja meg az orosz birodalomét. Kalkutta 
város’ lakosai száma egy millió; ’s más nagy városok, mint 
p. o. Delhi , Benares, Lucknow és Puhna 300 egész
500,000 lakossal bírnak; Madras és Bombay nevezetesb 
kereskedő városok, mint Velencze és Genua valaha leg
virágzóbb idejében volt. — ’S kik meghóditóji ’s ural- 
kodóji ezen már magában egy világot képező birodalom
nak , melly mint varázslat által keletkezett Ázsia’ szá
razföldjén , ’s melly egy nagy Sándor’ , Tamerlan ’s 
Nadir shah’ roppant monarchiáival mérközhetik? A’ leg 
távolabb Xyugoínak egy szigetén, egy keskeny utczá- 
ban, hol a’ nap’ sugárai csak ritkán törhetnek a’ vastag 
kőszén-gőzön keresztül, tartja egy békés kereskedők
ből alakult társaság üléseit; ’s e’ kereskedők Indiának 
meghéditóji; ők uralkodnak e’ roppant földhatáron.

( K é t f e j ű  g y e r m e k . )  Tavaly, Sartori helység
ben, Sardiniában egy kétfejű-gyermek született A’ lel
kész eleinte habozott a’ keresztelés’ dolgában, mig végre 
elhatározás hogy mindegyik fejet külön keresztelje meg. 
Az egyik fej a’ kereszteléskor It i 11 a, ’s a’ másik K r i s z - 
t i n a nevet nyert. A’ kettósfejű gyermek az itteni ter- 
mészetvizsgáló társasághoz küldeték’s csak mosta’ leg

közelebb múlt napokban balt-meg. Mig Rítta és Krisztina 
egészségesek voltak, addig mindkettőnek ütere rendesen 
’s egyformán vert; de miután Rítta, melly már szüle
tésétül fogvást gyöngébb volt, raegbetegült, Krisztinánál is 
az ütér gyorsabban kezde verni. Rítta elhunyt többna
pig tartó halálküzdés után, Krisztina pedig hirtelen ’s egy
szeri felkiáltásra ugyanazon pillanaiban, midőn Rítta kiadá 
lelkét. A’ test felbontatván a’ mell-üregben két szívre 
találtak, mellyek egymást hegyeikkel érinték, de fenék
lapjaikkal egymástól különszakadtak. (P—a)

( Új a b b  t h e o r i a  a’ nap,  h o l d  é s  f ő i d r ő l . )  
Angliában egy munka jelent-meg , következő kissé za
varos czím alatt: „Remarks on the laws of distance, 
magnitude , shadows and parallax , as opposed to modern 
astronomy and in favour of the Mosaic account of the 
creation.“ Szerzője egy londoni seborvos; neve Francis 
Eagle. 0 egész komolysággal azt ügyekszik megmutatni, 
hogy a’ Koperniktól felállított világrendszernek semmi 
alapja nincs, ’s hogy valósággal a’ uap forog a’ föld 
körül. — Ezen irat’szerzője tehát Galileitől kezdve egész 
Ilerschelig valamennyi csillagász ellen csatasíkra kel, ’s 
uj! állításait főleg a’ következő alapra építi: „Előttünk a’ 
nap, hold, csillagok és planéták’ természete, léte , mi- 
nemüsége, tömöttsége és összetétele egyáltaljában is- 
méretlen tárgyak ; mi mitsem tudunk azok’ nagyságáról, 
vagy valóságos távulságjokrul; mitsem a’ gőzkörrül, rnelly- 
be azok burkolvák ; mitsem a’ sugártörések’ hatásárul, 
midőn azokat a’ földről tekintjük ; szóval: mi semmi bi
zonyost nem tudunk , mi által képesek volnánk ezt vagy 
amazt categorice elhatározni. Nem nevezetes példája 
tehát az alázatosság- ’s bölcseségnek az , hogy csillag
tudósaink , kik az orruk előtti tárgyat is alig látják vi
lágosan, több millió rafőldnyi távulságra akarnak látni ’s 
a’ tüneményekről Ítélni?“ Eagle ur a’ világrendszerről 
létező eddigi nézeteket mind megveti, ’s azt mondja 
(fönebbi állítása’ daczára, miszerint ember a’ napról, hold- 
rul ’s a’ t. mitsem tud) hogy a’ nap , hold és csillagok 
korán sincsenek olly távul tőlünk , mint az emberek vé
lik ; ő a’ planétákat és csillagokat átaljában nem tartja 
tömött és szilárd testeknek, hanem csak „ v i l á g  v. is 
f é n y e s e  p p e k n e k “ ’s igy azt is kétségbe hozza , 
hogy a’ nap szilárd tömeg, valamint azt is, hogy a’ föld 
gömbölyű-alakkal bír. (A—r)

(R é g i  a d ó s s á g . )  Most egy 43 esztendős férfi 
ül Párisban az adósak’ fogházában, mert d a j k á j á n a k  
a’ t éj ’ á r á v a l  a d ó s  mar a d t .  Szüléji 1795ben meg- 
haltak’s 300 frcota’dajkának kifizetni elmulasztottak. Midőn 
az egykori csecsemős gyermek ifjúvá serdült, elismerő 
az adósságot, kötelezvényt adott róla, de mivel az vál
tig lizetetlen maradt, tehát a’ summa a’ kamatokkal együtt 
végre 5790 francra növekedett, ’s ide az 1213 frano- 
bul álló börtönköltség még nincs is számítva. Már ko
rábban csakugyan nem lehet adésságcsináláshoz kezdeni.

( O r v o s o k ’ s ta t i s t i k á j a P o r o s z o r s z á g 
ban)  1837dik év’ utolján létezett Poroszországban 2316 
polgári-orvos, 278 polgári-gyakorlatra meghatalmazott 
hadiorvos, 546 első ’s 1501 másodrendű polgári sebész, 
100 pedig különös orvosi segéJszemély, 1352 gyógy
szerész , ’s 11,155 okleveles bába v. szülésznő.

Egy fiatal európai férfi nemrég. E s m e szultannő’ 
háreméből a’ legszebb rableányt ragadta el. Mondják, 
hogy a’ szőke vény hölgy másfél millió piaszter értékű 
drágaköveket’s ékszert csipett-el magával. A’ szerelmes 
pár eltűnt, ’s mostanig minden nyomozás süker nélkül 
maradt. Ha kézre kerülnének, a’ törvények’ értelme sze
rint mindkettő elevenen a’ Bosporusba vettetnék.______

S zerk eszti H elm eczy. Nyomtatja T rattner-K árolyi url utcza 6 1 2 .
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Z r í n y i  I l o n a ’ s í r j a  é s  te te m e i  $

úgy szin te  T ö k ö l y  l e n r e ’ végórai 
*s e ltem ettetése .

A’ Jelenkor’ f. évi 56dik, ’s az Athenaeum' f. félévi 
tOik számában közöltetek azon hír, miszerint Galaíában 
Zrínyi Ilona’^sírját ’s tetemeit egy kőmives megtalálta. 
E’ hir’ alaposságát Ungvári János űr a’ Társalkodó’idei 
80ik számában „ellenmondó adatok“ czim alatt kétségbe 
igyekszik hozni. 0 ugyanis Mikes Kelemen’ „Tör ök-  
o r s z á g i  l e v e l e k “ czimü munkájára, ’s ebben a’ 
llodik levélre hivatkozik, hol is következőket olvas
hatni: „A’ porta megengedvén, hogy titkon szegény 
„Urunk’ testét Konstantinápolyba vihessük , egy nagy 
„ládát csináltatván, a’ koporsót bele zárattam , hajóra té
tettem , ’s egynéhány magammal 4én megindultam, (ián 
„Konslantinápolyba érkezvén, a’ ládát, a’ kiben a’ ko
porsó volt, a’ jezsuitákhoz küldöttem; a’koporsót kive
rvén belőle , felnyitották, hogy a’ testet meglássák ; sírt 
„pedig azon a’ helyen ástak, hova temették volt az Urunk’ 
„anyját. A’ kinek is csak koponyáját találták meg, cs 
„a’ fia’ koporsójába zárták, ’s együtt eltemették.“ Mikes
nek ezen állitásábul tehát az világlik-ki, hogy Zrínyi 
Hona Konstantinápolyban temettetett el azon helyen, hova 
később fiának Ildik Rákoczy Ferencznck tetemei taka- 
rittattak. De ezen adatnak ismét ellenmond, ’s az Athe
naeum’ ’s Jelenkor’ említett számai mellett szól egy a’ 
kezemnéllevő kézirati másolat, mellyböl a’ kérdéses tárgy’ 
felvilágosítására szükségesnek láttam következőket kie
melni: „1702. A’ melly fővezér a’ német’ kedvéért ide 
relegált bennünket, hogy másképpen urunknak ő nagy
ságának complaceáljon, ügy adván fel az ideküldetés- 
kor a’ császárnak a’ dolgot, hogy ő nagyságának ma
gának volt kedve ahoz, hogy Konstantinápolyban ne lak
jék : hogy közel Xicodemiához mulatságra való alkalma
tossága is legyen, a’ császárnak nevével 5 erszény pénzt 
parancsolt adatni, mellyel megvétethesse, — mind ma
gának azonban, mind pedig nekünk bojároknak (igy ne
veznek bennünket egynéhányan a’ törökök usque ad íi- 
nem vitae) a’ császárnak udvarába járni szokott prae- 
hendák felól conlirmatiút küld vén. Es igy Xicodemiánál 
beljebb Ázsiában, Bithyniában a’ tenger’ végén tű! 2 
órányi földön, az Illyés próféta’ hegye alatt, a’ virágok’ 
mezején , azon pénznek egy részén vette meg ö nagy
sága egy Bostandsi Mustafa agától ezt a’ virág cziílikef, 
vagy majorházat, meilyben most lakunk, az ő szép vi
rággal beborult mezejével, a’ közel való havasokról le
jövő gyönyörűséges, hüves pisztrangos patakjaival, szép 
bő hideg forrásival, sok szép gyümölcsös árnyékos sű
rűfáival, ’s minden életre való alkalmatosságival ’s azzal 
a’ pusztavárra!, melly egy hegyen a’ cziílik felett van, 
valami ruderáival. Ezt vette be elébb a’ török; álgyu- 
kat itt öntetett, — ebből vette be Nicodemiát is. — Ez 
a’ virág-cziílik a’ mélíóságos Zrínyi Hona fejd elem-asz- 

; szonynak ezen bnjdosásában, kivált a’jó vízért, igen ked
ves lakóhelye volt; a’ minthogy 1703ban halálra bete
gedvén , a’ Phtysis és Pleuritis rajta erőt vevén 23 na
pig tartott kínlódása után 18dik Febr. délben 12 óra
kor szép csendesen e’ világból kimúlok. Megmenekedtel 
istenfélő, kegyes, tisztaéletű, jó erkölcsű, sok boldog- 
talanságidat férfi szívvel meggyőző, ’s annyi gyölrelrai-

det békességes tűréssel szenvedő jeles fejcdelemasszony 
nekem édes jó kegyelmes asszonyom, e’ rossz világtól 
és bizony a’ mennyit e’̂  világon szenvedtél, soha több 
purgatoriumba nem mentél. Leszakasztá a’ halál a’ vi
rágok mezejéről ezt a’ legnemesebbik virágot, ki mel
lett papja helyett én voltam ezen halálos betegségében 
és bizony semmit el nem mulattam, valamit az én Is
tenem szent lelkének vezérlésével, lelke javára ’s vi
gasztalására elkövethettem , éjjel nappal sokat imádkoz- 
tatván lelkét, a’ mi üdvezitő Jézus Krisztusunkban any- 
nyira megbátoritottam, hogy nyilván ’s nagyon mon
dotta , hogy semmit immár nem fél az ördögtől, sem 
kárhozattól, ’s már semmit nem gondol e’ világgal is; 
kórt is engemet, hogy már se magam ne imádkozzam , 
se őt ne imádkoztassam azért hogy ó meggyógyuljon , 
mert már ö az ő hitének kezeivel megfogta az ö üdvö
zítőjét, a’ Jézus Krisztust hadd ne bocsássa e l , hogy 
minél hamarébb mehessen hozzája. Erre nézve egyné
hányszor reszkető kezeit fölemelvén , deákul mondotta 
előttem : Domine! in manus tuas eommendo spiritual meum; 
’s végső szava is e’ volt: Venisancíe Spiritus! — Ha
lála előtt ötöd vagy hatod nappal könnyebbségét látván 
mondottam: miért nem íeszen valami dispositiót ? hiszen 
azzal hamarább nem hal meg; de ha életében megmu
tatta nagy nemes bátorságát, mutassa meg, ha meg kell 
is halni, halálában is ne hagyja el magát, hanem erő
sítse meg. Akkor édes fiját méltóságos Bákóczy Ferencz 
fejedelmet eszébe juttatván (kinek rabságból való meg
szabadulásával nem kevéssé vigasztalódott meg az előtt 
feles, tendővel) kérdést tevén arról is , ha meghal, hova 
kell temetni ? és micsoda köntösben ? megköszönvén 
nekem ezen dolgot, nevezetesen legalá némelly alkal
matosságait édes fiának Rákóczy fejedelem ő nagyságá
nak — rólam, ’s némelly becsületes szolgáiról sem 
felejtkezett e l , — temetésének helyéről ’s öltözetéről 
is említést tőn, mellyeket Isten engedvén különös Írás
ban teszek Je , és a’ mint meghagyta, szóval is referá
lok méltóságos fejedelem ő nagyságának. — Azután 
elnehezedvén , csak hamar a’ mint urunk ö nagy
sága azon házban feküdt egy ágyban , cn szegénynek 
az ágya előtt ülvén szemeit reám vetvén, kezét a’ nya
kamra tévé, fülemet épen a’szájához hűzfa (nem szólhatván 
nagyon) a’ mint igen lassan szólhatott monda : követem az 
én édes Uramat, ha mit cn vétettem ő kegyelmének, én u 
kegyelméhez ig'az voltain, másokat is követek kicsiny
től fogva nagyokig, nekem megbocsássanak, én is min
deneknek megbocsátok. Azután harmadnappal tőlem is 
nevezetesen elbűcsűzék, fejemet magahoz öleié, meg
csókolván mindkét orczáraat monda: az én Istenem áldja 
meg Kegyelmedet én hozzám való jo voltáért, igaz hű
ségéért, ’s szolgalatjáért, én Kegyelmednek ez*életben 
meg nem jutalmazhattam , hanem jutalmazza meg az is
ten .! — Ő azért szegény ISdik febr. vasárnap délben 
meghalván, ’s 2 0 dikán koporsóba tevén , Nieudemiába 
vitetvén, és ott 8 va Mart. hajira (evén, és vele lOma 
Mart. Galatába érkezvén ugyanazon napnak esívéjén a’ 
g a l a t a i  j e z s u i t á k  k i s e b b i k  t e mp i  o in á b a n 
pompás solemnitással eltemeitetvén , (még' életében lel- 
kemre köté eltemettetését ő-nagysága, de urunk ő nagy
sága is reám bízta, minthogy beteg leven X ico d e- 
m i á b a n  maradott volt); feliér márványkobül szép mo
numentumot erigáltatfam, ’s egyiket a sírja fölibe, me y -
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lyen a’ czimere vagyon,’s alatta illyen írás: ,Donee resur- 
gat‘ másik a’ sírja felett a’ kőfalba téve, mellyen öreg 
(nagy) arany betűkkel illyen írás vagyon:

„Hie reqviescit ab Ileroicis laboribus Virilis animi 
mulier, sexns sui, ac seeuli gloria Celsissima Domina 
Helena Zerinia, Zeriniae atque Frangepaniae gentis decus 
ultimum, Tökölyii Pricipis uxor, olim ltákoczyi, utroqve 
digna coniuge, Magnis apud Croatas Transylvanos Ilun- 
garos Siculos inelyta titulis Factis ingentibus toto in orbe 
clarior, Varios aequa mente fortunae casus experta, par 
prosperis maior adversi*, Cumulatis Christiana pietate, bel- 
licis laudibus , Fortém domino reddidit animam, Mortem 
eluetatain suo Floruin campo ad Nicodemiensem Bythiniae 
sinum. Ao Salutis 1703. Aetatis 60. die 18va Februar». Re- 
quiescat in pace. Amen.“

A’ férfi, ki ezeket emlékezetben hagyta— mennyire 
a’ kijegyzett sorokbul következtethetni: a’ honábul ki
költözött fejdelmi pár’ udvari embereihez tartozék, sőt 
ha kéziratunk’ czimlapjának hitelt adhatni: titoknoka volt. 
A’ czimlapon e’ sorok állanak: „ Ma g y a r  és E r d é l y  
o r s z á g i  b ú j d o s ó f e j e d e l e m  K é s m á r k i  T ö 
k ö l  y i I m r e  S e c r e t a r i u s á n a k  K o m á r o m i  
J á n o s n a k  T ö r ö k o r s z á g i  d i á r i u m j a , ’s e x 
po r i e n t  i á i . “ — De honnan bizonyul be, hogy Tökö- 
lynek volt illy nevű titoknoka? E ’ kérdés’ következési- 
ben nem tartom fölöslegnek azon néhány sort kijegyezni, 
mellyek szinte a’ kéziratnak czimlapján följegyezvék: 
„Hicce Komáromi sub motibus Rákoczianis ex Turcia 
egressus , collatam sibi accepit possessionem Asguth a 
Rákoczio, ibidemque sub peste anno 1711 obiit.“ — Kár, 
hogy e’ sorok minden históriai kútfő’ idézése nélkül áll
nak itt, különben az irománynak hitelt szerezhetnének. 
De mind e’ mellett is Koraároraink nem marad költött sze
mély, ’s kéziratunk nem Stilfrid ’s Bi unszvik-féle kró
nika , mert csak ugyan találunk róluk hiteles históriai 
adatot * — nevezetesen Veszprémi Istvánnak illy czimű 
munkájában: „Succincta medicorum Hungáriáé et Tran- 
silvaniae biographia ; a’ második darabban, a’ 114 lapon 
egy esillag alatti jegyzésben ezt olvashatni: „Comaro- 
miorum gens haec quum in amplissimos diífusa sit ramos 
in Hungária, aliis definiendum committimus cuius? an 
huius potissimum sit prosapiae Joannes ille Komáromi, 
qvi exulantis comitis Emerici Tökölyi lateribus, cuius in- 
divulsus fuit conscribendarura magister epistolarum, ita 
firmiter se se adglutinavit, ut non nisi mors turbatoris pa- 
cis publicae eura inde avulserit,— et in pátriám e Turcorum 
dominio redire coegerit famosissirao aeque seditionum 
auctori Francisco Rákoczio eadera quae victrico servitia 
praestiturus : abhoc mox ille perbenigne exceptus, et in 
eomitatu Saarossiensi praedio Csetfalvensi liberaliter do- 
natus anno 1710 peste correptus interiit. Ob id saltern 
hominem hunc a’ nobis in istam tabellám relatum, quod 
„Diarium fatorum actae vitae“ in collectione manuscripto- 
rum S^ékelyiana in hunc usque diem ab interitu adser- 
vatum reliquerit, exquo qui históriáé patriae amantissi- 
mi sunt, temerarios duum virorum faetiosorum ausus, 
et iniqva consilia íideliter consignata magna ex parte 
haurire poterunt.“ Itt tehát világosan mondatik, hogy Tö- 
kölynek volt Komáromi János nevű titoknoka, ’s ennek 
irományai, ,Diarium fatorum actae vitae4 czim alatt maig- 
lan is (1776) a’ Székelyi-féle kéziratok’ gyűjteményé
ben tartatnak. A’ közelebbi jegyzésnek végső sorai azon
ban kevésbé illeszthetők a’ kezemnél levő kéziratra, mert 
ezen 8  Ívre terjedő irományban csak úti jegyzetek, (1697. 
8 dik October — 1705 sept. 13) törökföld, és néprajzok 
foglaltatnák , ’s igy a’ honi történeteket kedvelőkkel csak

Zrínyi Ilona, és Tököly Imre’ körülményesen lerajzolt 
beteg ágyát, halálát, és eltemettetését láttatja. De ezen 
egyszerű észrevételem ne láttassa azt, miutha én Vesz
préminek nagybecsű jegyzését kétségbe akarnám vonni, 

csak a’ kezeranel lévő kézirati másolatot akarnám ki
zárólag Komáromitol eredetinek állítani, mert vájjon ama’ 
Szekelyifele gyűjteményben — ki tudja nincs e Veszprémi 
által érdeklett dolgokat tárgyazó , ’s más nemű kézirat 
is Komáromitól ? — Lehet igen is. — Tekintsünk csak 
vissza a’ fejedelemnö’ halálát tárgyazó sorokra, ott meg
látjuk, mikép tesz Ígéretet a* hű titoknok: „Temetésének 
helyerői, ’s öltözetéről is — úgymond Komáromi — em
lítést tőn (Zrínyi Ilona), mellyeket isten engedvén külö
nös Írásban teszek le“ — ’s ki meri tagadni, hogy sza
vát a’ hű titoknok megtartotta, ’s ki állítani, hogy a’ 
megigértetett iromány maiglan is (1839) nem volna meg 
a’ Székelyiféle gyűjteményben ? És vajba megvolna ! — 
ekkor mind az Athenaeurnban érdeklett díszes és fényes 
öltözet ’s korona, mind pedig a’ Jelenkorban biresztelt 
dominicana apácza öltözet tisztába hozathatnék, ’s Ung
vári úrnak „Mellyik tehát igaz?“ kérdésére határzottan 
felelhetnénk e’ részben. De ámbár a’ fejedelemnőnek 
halotti öltözetéről bizonyost nem mondhatok is , mindaz- 
által kéziratunk után — mellynek hitelességét, mennyire 
szűk körülményeim engedék, kivíhattam— bátran me
rem állítani, hogy Zrínyi Hona nem Konstantinápolyban 
— mint Mikes Kelemen akarja — hanem Galatában , ,,a’ 
g a l  a t a i  j é z s u i t á k  k i s e b b i k  t e m p l o má b a n “ 
temettetett e l , — annyival inkább, mivel Pálma Ferencz 
is jNotitia rerum hungaricarum* czimü munkájában , a’ 
második kiadás’ 3dik része 342dik lapján ezeket jegyzi 
m eg: ----------„Praecesserat iám ante virum coniux He
lena Zrinia XII calendas Mártii anno superiore sublata, 
c o n d i t a q v e  C a l a t a e  a pu d PP. s o c i e t a t i s J e- 
s u.“ — E’képen próbáltam a’ kérdéses dologra némelly 
fölvilágosító sugárokat deríteni, de megérdemli az ér
dekes históriai tárgy, hogy a’ kiktől telik, bővebben is 
tisztára hozassék.

Nem tartom pedig helytelennek a’ nagy fejedelemnő’ 
tetemei fölött férjéről Tökölyról is megemlékezni. De nem 
czélom az ő viszontagságteljes életrajzába bocsátkozni, 
mert korkönyveink eléggé bőven ismertetik velünk — bár 
különböző nézetek szerint — a’ férfit; egyedül csak hal
dokló ágyához, ’s onnét sírjához akarom vezetni a’ tü
relmes olvasót. Legyen kalauzunk a’ kezemnél levő kéz
irat’ következő kivonata:

( l é g e  hüvetkezik.)

R é g i s é g .

E ’ nevet szabad kir. Zólyom városa nemcsak hogy 
magával hordja, mivel Ó-nakneveztetik, de valósággal 
egy is a’ legrégibb városok közül hazánkban. Eredete 
elvesz az ős- régiségben, olvashatni ezen, az eltűnt 
századok’ vihari közt sokat kiállott városról hazánk’ több 
történetíróinál, — nem régiben a’Fillértárban is. En mint 
régiségbuvár csak ezt jegyzem meg, hogy ezen sz. k. 
városban ezelőtt néhány évvel sok broncz-eszközt ástak 
ki., mellyek’ nagyobb részét a’ gondos és szokott fogla
latosságokon kívül a’ tudományokat is kedvelő tanács a’
n. város’ levéltárába tétetett. Flemming János úrnak, 
ezen sz. k. város’ egyik nevezetes polgárának gazdag 
gyűjteménye megtekintése után lévén szerencsém fő f. 
prépost kelemenfalvi Rakovszky János urat tisztelnem, 
úgy ev. praedikátor tiszt. Mákonyi Pál urat is, mind a’ 
két nagy érdemű, lir által szívesen fogadtattam, ’s a’ 
városháznál levő ritkaságokrul tudósítfattam, — mire nézve
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tiszteletem’ tettem t. Sztrezsenitzki Sámuel úrnál, ezen 
sz. k. v. főbírójánál ’s Zólyom megye tbirájánál, ki a’ 
jelenlévő környülállásokban sok foglalatossági mellett is 
a’ városházhoz szives volt meghíni, ’s ezen nemes város 
főjegyzője és ns Zólyom és Turócz megyék’ táblabirájok 
t. Alitisz Dániel úr is a’ ns Tanács több érdemes tagjai 
egyenlő akarattal nemcsak az említett romai régiségeket 
elóhordatni parancsolták, hanem egy darabbal gyűjte
ményemet szaporítani is méltóztattak. Ezen itt talált ré
giségek húsz száz éves dolgok,mellyet mi mázáról’s ércz- 
vegyitékérül ismerünk. Formája e’ régiségeknek kürtő és 
tepsi-forma, ’s ujnyi vastag szegletes bronczdrótbul van 
összetekerve; de mire használták ezeket a’ régiek, még 
nincs eldöntve. Némelly tudósok azt állították, hogy kar- 
pánczél lett volna; mások lámpáknak,— ’s ezen véle
ményű sz. k. Nagy-Győr városa főbírája, magy. akad. ren
des tag t. Czeh János úr is. Azonban illyek olly nagyok 
is fordulnak elő, hogy az ember lábait is beléjök dug
hatja, ’s illy nagyot kaptam múlt tavaszszal Horvátország
ban, ’stb. t. Kis Ferencz úr’gyűjteményében van olly ki
csiny is , hogy hüvelykre is alig húzhatni fe l, ’s van 
példánk , hogy nemcsak bronczbul, hanem ezüstből, sőt 
aranybul is találtak efféléket. Ezután raeglekintém a’ vá
rat is. — A’ kasznár úr megrautogatta minden szege- 
lyukát, — azon szobát is , mellyben Bethlen Gábor a’ 
koronát tartotta. Szerencsém van közleni ezen levelét 
Thurzo Palatínusnak, ezen sz. k. v. azon időbeli érdemes 
elöljáróit e’ szerint czimezve : „Prudentibus ac Circumspe- 
„ctis Dominis Judici et JuratisCivibus LiberaeCivitatis Re- 
„giaeVetero Sollensis etc A m i ci s nobis honorandis(L.S.) 
„Prudentes ac Circuraspecti Domini! Amici nobis hono- 
„randi!! Salutem et Benevolentiae tiostrae oblationem , 
„Cruoulara cum Imbre delapsara per Pru lentes ac Circura- 
„speetas Doones Yras nobis transmissam, vidimus etcon- 
„trectavimus : quamquia ad requisitionem nram eandem 
„raiserant, rém gratam nobis praestiterunt; visamque Doo- 
„nibus Vris illára remittimus : Faxit Deus , ut ómen hoc 
„in publicum Patriae nostrae ; ejus praesertim Civitatis, 
„cujus tale est, uti eadem Crucula repraesentat Insigne 
„cedere possitbonum: Hoc Doonibus Vris rescribere ha- 
„buimus: Easdem bene ac feliciter valere optantes: Da- 
„tumin Arce nra Lethaviensi die 10a Octobris Anno 1615. 
„Earundem Doonum Vestrarum Amicus benevolus Comes 
„Georgius Thurzo m. p. Jussu amp. Magtus pro parte et 
„ad requisitionem tit. Dni Sarauelis Nemes Literal, Anti- 
„quarii Budensis Lect. et Extradatum per Dánielem Ali— 
„tisz m.p. L. R. Cittis Veterosoliensis jur. ord. notarium.

A’s Literati Sámuel.

T o y .
F o y  (Miksa Sebestyén) Ilamm-ban, (Somme-me- 

gyében) febr’. 3kán 1775. született. Atyját, ki előbb 
mint katona a’ fontenoy-i ütközetben részt vett, utóbb 
pedig lakhelyén postaigazgató és biró volt, már öt éves 
korában elveszté. Az özvegyre, 5 neveletlen gyermek
nek anyjára, szállt tehát a’ háztartási és család-gond ; 
’s ő terhes hivatását olly buzgón ’s ügyesen teljesité, 
hogy a’ vidéken női okosság’ ’s anyai gyöngédség’ pél
dányául szolgált. A’ kis Sebestyén, anyjának legifjabb, 
egyszersmind kedvencz gyermeke volt. Dicsérik benne, 
mikép férfi-szilárdságot ’s élelmességet olly. mértékben 
egyesite anyai jósággal’s női gyöngédséggel, hogy kör
nyezete ’s családja őt egyaránt tisztelte és szerette. Bi
zonyos, hogy F o y  élte’minden körülményiben olly von
zalmat ’s tiszteletet mutatott iránta, melly még későbbi ko
rában is gyermekdednek látszék ’s mind az anya’ jeles-

ségit, mind a’ fiú érdemét tanusitá. Kiemeljük e’ körül
ményt, mert sokszor mondaték, hogy a’ legjelesb fér
fiak közül sokan anyjuktól nyerék az első nevelést ’s 
képezest, s gyermek-eveiket felvigyázatuk ’s gyámgond
jaik alatt tőitek. F o y  eleven , vidor, szeretetre méltó 
ifjú vala; szerencsés hajlamokban gazdag, mellyek közt 
rendkívüli emlékező tehetség ’s éleslátás , melly nyom
ban fölleié a’ dolgok’ valódi fekvését, tünteték öt ki. Első 
tanulmányai a’ régi nyelvek valának, mellyekben olly 
példás előhaladást tón , hogy a’ soissoni oratórium’ col- 
legiumából, hol szokásszerint ö nyerte el az első jutal
makat, már 14. éves korában elbocsáttaték. Fiatalabb lé
vén még, sem mint fensőbb tanító intézetbe léphetett 
volna, elhatároztaték, hogy Parisban ismételje a’ rhe- 
toricát. Ez megtörtént, de reménylett süker nélkül. A’ 
fiatal Foy érzé , mennyire múlja felül tanulótársait,’s ke
vés tanulnivalót lelvén az intézetben, eltökélé magában, 
hogy visszatér honába. Elhatározni ’s véghezvinni a’ 
megszökést, nála azon egy pillanat’ müve volt. Végig járta 
Paris’ utczáit, megjegyzéseket tőn az alkotmányhözó- 
gyülés’ tagjairól, kik mellette menőnek a’ gyülésterembe, 
eljött a’ főváiosbul honába-vivö kijáráshoz ’s most vévé 
észre, hogy nincs pénze útját folytathatni; soká hülede- 
zett, soká gondolkozott, hogy némi módot találjon! Az 
intézetbe bünbánólag visszatérni ’s megvallani büntetés
re méltó szándékát? Lehetetlen! ’S  mit mondand anyja, 
hogy igy hagyá-el Parist, ’s megegyezte nélkül kérésé 
föl a’ szülék’ házát ? De a’ hüledezések fiatal korban sem 
nem tartósak sem nem fontosak, ’s ki szerencsés könnyen 
túladhatni rajtok, könnyen szenvedi azokat. Mi az em
beren , sőt országok- ’s népeken gyakran inkább segít, 
mint minden előrelátás, gondolkozás vagy ész , az se
gített a’ fiatal Foyn is , t. i. a’ szerencsés vak-eset, a’ 
gondviselés, vagy azon valami, mi az emberi dolgokra 
nagy, gyakran elhatározó befolyást gyakorol. Mig az 
ifjú ott áll az utón, sóvár szemeit a’ táj felé fordítva, hol 
anyja lakik, kihez üres zsebekkel el nem érhet,azalatt 
egy kocsi épen azon irányban elrobog mellette. A’ ben- 
ülö egy régi ismerős, látja öt haboztában, kérdi szán
dékát ’s minthogy azon utón menendő, felveszi őt ’s anyjá
hoz igy jó állapotban ért el; de mi czélbul ? Feltaláltáé 
itt azon eszközöket, mellyek ót jövendő hivatására ké
pezzék? A’ család tanácskozék együtt ’s érett megfon
tolás után azt határzá, hogy az ifjú adassék katonának, 
mihez különös hajlandóságot árula el. A’ la-férei pattan
tyúsiskolába küldék tehát, hol 18 hónapi tanulás után 
olly jeles próbát ada, hogy több mint 300 versenytárs 
közt a’ harmadik helyet nyerte. Néhány hónap múlva egy 
pattyantyús-ezredhez második hadnagyul neveztetett ki, 
’s 17 éves korában az éjszaki hadsereghez indult. Jelen 
volt az 1792 ’s 93ki ílandriai ’s belga táborozásokban, 
azután a’ lovas-pattantyússághoz első hadnagyul tétetek 
át ’s mivel belátást ’s elszántságot tanúsított, nemsokára 
kapítánynyálón. Hadi pályája azonban, mellyet Du mo u -  
r i e z ,  D a m p i e r r é ,  P i c h e g r u ,  J o u r d a n  ’s 
H o u c h a r d  alatt dicsőén kezde, veszélyesen szakadt 
félben. A’ pártok’ ’s politikai szenvedélyek’ azon korá
ban, mellyben azok dühösen harczoltak egymás ellen, 
nem tisztelteték az érdem’s erény, ha föltétlenül nem hó
dolt a’ kormány-tartó pártnak. A’ szabadlelkü Foy éle
sen nyilatkozott a’ május- 31iki véres nap iránt, mellyen 
élesének a’ Gironde főnökei. A’ hegyi-párt győzvén a’ 
törvényhozásban , Francziaország’ legnemesb ’s legjobb 
férfiainak meggyilkoltatása által, kik csak azon hibát kö
veték e l , hogy félreismerték vagy tán nem illően mél
tatták koruk’, népük’ és saját helyzetük’ nehez hivatá
sát, használta diadalát, mint azt partok hasznaim szók-
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jók, feláldozó t. i. a’ meggyőzőiteket. F o y is elfogatott 
Cambraiben, tömlöczbe vettetett ’s törvényszék elé állí
tatott. A’ vizsgálat olly lassan folyt, hogy thermidor’ 
í)ke, mellyen R o b e s p i e r r e  ’s az úgynevezett rém- 
férfiak meggyőzeitek, őt még életben leié. Kétségkül e’ 
körülménynek köszönheté F o y életben-maradtát. 1821ben 
midőn baja volt a’ visszaállított királyság’ jakobinusival ’s 
a’ törvényszerűség’ terroristáival, a’ kamra’ máj.’ 2 oiki 
ülésében , visszatért élete’ e’ körülményére , mondván : 
„Igen fiatal koromban az éjszaki hadseregtől, hol hazám’ 
ellenségei ellen harczolék , elszakasztatám , hogy L e- 
b o n  József börtönébe. Cambraibe hurczoltassam ’s (her- 
midor 9ke nélkül más áldozatokkint elestem volna. Tud
ják e Önök, vétkem mi veit? Az, a’ mi most, hogy nem 
tudom gyöngéden ’s lágyan kimondani azt,  mit melegen 
érzek ’s tüzesen gondolok; vétkem akkor is az volt, 
mi most, hogy utálom a’ bűnt, származzék bárkitől; vét
kem akkor is az volt, mi most, hegy egyenlő átkokkal 
üldözöm a’ guillotine ’s akasztófa’ jakobinusait.“

Az 1795. ’s 96ki táborozásokban M o r e a u  alatt ki- 
tünóleg szolgált lovas paííantyússágával. Itt D e s a i x -t 
ismeré meg, ki nála idősb ’s osztályvezér volt ’s a’ had
seregnél tekintetben állt, de a’ még alig 20 éves Foy 
kapitányt figyelmével ’s utóbb barátságával megtisztelni 
nem idegenkedék. ,Ez idő óta, mondá F o y ,  nyílt föl 
szemeim előtt a’ világ; ezen erény, talentum és szellem 
által kitűnt férfi’ társaságában fanulára érteni a’ háborút 
’s politikát.* Neki mondá Desaix, midőn látta, hogy Bo
n a p a r t e  elkezdő dicső pályáját: „ez azon férfi, kit 
én vártam.“ —

Fegyverszünet lön a’ carrpo-formioi béke után ’s 
F o y ,  ki a’ táborban is fegyverzörej közt, az ellenség’ 
szeme előtt status- és társaság-tárgyazó tudományokkal 
foglalkozott, szabad idejét Sírassburgban arra forditá, 
hogy az ország-’s népjogokat tanúba a’ hires Ko c h  
professortól. 1798dik év’ tavaszán mint lovas század
főnök , miül még Németországban a’ csatatéren nevez
tetett kij az úgynevezett angol hadsereghez ment. Ott 
Nagybrittanniába kiszállási készületeket színiének, mi 
az angolokat nem igen szeppenté meg, de a’ francziák’ 
valódi czélja felöl, mi nem vala egyéb, mint meghódí
tani Aegypust, mégis megcsaló. E ’ regényes expedi
tion Olaszország’ meggyőzője választó. O e’ merész vál
lalathoz olly férfiakat ügyekezett szerezni, kik belátás, 
bátorság ’s hűség által szerencsés süker-eszközlésre kü
lönösen hivatva látszának. Bonaparte, Foy  lovas század- 
főnököt segédéül nevezé ki Desaix’ hathatós ajánlására, 
melly tanusitja, mi nagy véleménynyél volt ő barátja felöl. 
Foy nem fogadó el e’ kinevezfetést, ámbár az fényes 
jövendőre kilátással kecsegteíé. E ’ lépését nem érték az 
emberek ’s ő azt felvilágosítás nélkül hagyó. Nem lába 
hihetőleg tanácsosnak közelebb érintésbe jönni olly fér
fival, kinek magát Charaktere ’s elvei által, mellyeket 
sem nem titkolhatott, sem titkolni nem akart, ajánlhatni 
alig reményié. 0 nem osztozék Desaix barátja’ kedvező 
véleményében , hogy vele elmondhatta volna : „ez azon 
férfi , kit én vártam.“ Foy tehát néraikép maga zárta ki 
magát az aegyptusi expeditióbani részvételből, miért kp- 
servesen lakolt-meg, mert a’ directorium a’ schweizi 
hadsereghez teve öt által, melly S c h a u m b u r g  alatt 
folyta'á az istentelen rabló- és sarezolói-hadaí a’ schwei- 
ziak ellen. Foy, mennyire tőle függött, emberiséget 
’s jóságot tanúsított a’ zaklatott nép iránt ’s nem titkoló, 
hogy szégyenli diadalát. 17 J.9ben az Ausztria ’s Orosz
ország közti uj szövetség fenyegetvén Francziaország’

határit, Massena lón a’ schweizi hadsereg’ fővezére, ’s 
a’ zürichi csata által megmenté Francziaországot a’ szö
vetségesek’ beütésitől. F o y  olly lényegesen segité-elö 
a dicső következményt, hogy a’ fővezér (üstint a’ csa
tatérén vezérsegéd- ’s dandárfönökül uevezé-ki. Az 
1800ki táborozást F o y  a’rajnai hadsereggel kezdé meg, 
azu án parancsot nyert az olaszországihoz menetelre , 
hogy ott a’ fővezér alatt, ki már halhatatlanságát kivít- 
ta , még egyszer határozza el a’ had’ sorsát. Ö távolabb 
volt, hogy sem a’ nagy napon eljuthatott volna a’ ma- 
rengoi csatatérre. Boszankodva látó, hogy nélküle van 
kivíva a’ csodás diadal, még csodásb következményeket 
maga után vonandó ; de legalább megkimélteték a’ fájda
lomtól, hogy tanúja legyen az általa tisztelt és szeretett 
Desaix’ halálának.

ISOlben F o y  mailandi parancsnok volt, honnan 
kirándult Olaszországba, Nápolyi’s Romát meglátogatta, 
a’ régi világ’ dicsősége lelkében fölelevenült ’s egy nagy
szerű múltat alkotott összehasonlítva a’jelennel, mellyet 
az utóvilág tán sziníolly nagynak tekintené , ha múlttá 
lett. Az amiensi béke után mint pattantyúsezredes Fran- 
cziaországba tért vissza. 180-1. elején Parisban vala ’s 
mivel gyakran látó Moreau-t, ki már előbb részvét- ’s 
barátsággal viseltetek iránta ’s érzelmeit őszintén kimon
dani nem félt, a’ rendőrségnél — a’ nem biztos kormányok’ 
e’ védszelleménél — gyanúba esett. Azon pillanatban , 
mellyben elkezdeték a’ hires por, ellene elfoga ősi parancs 
adatott. De arról egy barátja által hirt vevén, Hollandba 
menekült; az első consul visszavételé az elfogatási pa
rancsot ; Foy az utrechti táborban vala, midőn folyamat
ba vétetett a’ G e o r g e s ,  P i c h e g r u  ’s M o r e a u  el
leni vád. Ezen ünnepélyes alkalmat a’ tábor’ főparancs
noka nem akaró elszalasztani a’ nélkül, hogy saját ’s 
katonái’ szerencse- ’s áldáskivánatait le ne tegye Fran
cziaország’ parancsnoka’ lábaihoz. Eljött az idő, hogy 
az emberek érteni tanulók a’ romai császárok’ ’s nyo
moré tanácsuk’ történeteit ’s T a c i t u s ’ évkönyveit, mel
lyeket, valamint a’ németekről irt rajzait, Romára irt gúny
nak hajlandók valónak tartani. A’ teljeshatalmu’ elő- ’s 
cselédszobáinak udvarias erkölcsei magába a’ táborba ’s 
őrszobákba is utat leiének. Mások’ példája szerint tehát 
az utrechti tábor’ parancsnoka is alárendelíivel az első 
consulhoz egy felírást Íratott alá, mellyben kimondák 
egész utálatokat az istentelen bűnösök ellen ’s örömüket 
egy drága, kipótolhatlan élet’ megtartása "s ezérti kö
teles hálájokat az ég iránt. A’ felírás Foy elébe is ter
jesztetek, de ő sem Cambraiben foglyoskodásán, séma’ 
törvényszék’ intésén , sem a’ szemes rendőrség’ elfoga
tási parancsán nem okulva elöljárójának kinyilatkoztató : 
„Én,valahányszor kell, szerencsét kivánandok az első con- 
sulnak, ho_gy az élete ellen forralt összeesküvéstől meg
szabadult. De olly felírást, melly ezt vagy amazt össze
esküvés’ szerzőjének vagy főnökének bélyegzi, sem ma
gam sem tiszteim által soha alá nem iratok, mert én ka
tona vagyok’s nem biró!“ Ismernünk kell a’ kort’s em
bereit, hogy tudhassuk, illy beszéd milly benyomást szült. 
Akkor a’ boltiglani consulságtól a’ császárságra átmenetei’ 
kritikus időszaka volt. EgészFrancziaországban lajstromok 
adattak ki, mellyekre a’ polgárok följegyzék a’ dolgok’ 
uj rendje mellett vagy ellene szavazatikat. A’ tribuna
l s ’ javaslatára az uj rendet a’ törvényhozó test elfogadó, 
a’ fentartó .tanács pedig helybenhagyó. De a’ nép gya
korló fölségjogait; ’s szerencsére! a’ császárság mellett 
nyilatkozott, mi a’ nemzetiakarat’ e’ nagy tette nélkül létre 
nem jött volna. (Vége következik.)

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Trattner-Károlyt urf utcza 613.
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*&’ vasa gyár tudom . tlF.ademia 
nyilványos ülése.

P e s t e n  nov. 24én délelőtti tiz órától délutáni ket- 
íődfélig tartá a’ magy. nemz. tudom. Akadémia ns Pest 
vgye nagyobb teremében 8 dik köz- vagy nyilványos 
ülését, mellyen számos ’s jeles mindkét nemű vendég 
(a’ hölgyek koszorújában az európai hírű angol iró Miss 
Pardoe is, kirül lapjaink már egy pár ízben emlékeztek) 
szives vala megjelenni a’ Társaság minden rendű’s osz
tályú tagjain kívül. Az ünnepélyt szokás szerint nniélt. 
Teleki József gr. b. tit. tan. koronaőr, zabolcsi főispán 
mint akad. elnök velős szónoklatu beszéddel nyitotta meg, 
mellyben a’ nyilványosságnak mind egyesekre, mind tes
tületekre ’s bármi nevű ’s nemű intézetekre ható fényes és 
árnyékos ennélfogvást azokat javítani vagy rólok ferde 
hiedelmet támasztani kajánul.szándékló oldalait nyomosán 
előtünteté ’s a’ javításra igazolásra ezélzót, mint alap
ra jz iig  az Akadémia által is kitüzötteí kellő érdelüké
iben méltatá. Ezt követé a’ titoknoki előterjesztés a’ tár
saság munkálatiról 1838 nov. 21kétül 1839 nov. 24keig, 
odvasva Szalay László segédjegyzőtől (lásd alább). Utána 
Péczely József r. tag azon fontos kérdésről értekezett: 
Igaz e ,  hogy a’ történetírásban hátrább az uj kor a’ré
ginél ? meggyőző pragmatikai tollal okszerű egyenközt 
vonván a’ hajdankor classicusai ’s az újabb világ jeles 
lörténetiróji közt, mind a’ két korbeli remeklőknek meg
adó érdempolczát, azon lelkes tanácscsal rekesztvén az 
ifjúsághoz intézett szavait az ó és ujkorbeli munkákra 
nézve, hogy ne sokat, hanem inkább keveset olvassa
nak közülök, de sokszor. — Ezt követé Szalay László r. 
tag Kollár Adám Ferencz mint jogtudós isméríetésével, 
nyomos vázlatban rajzolván e’ rendes publicistánk sok 
ágú vizsgálatinak nagy hatású ’s következékü ered vé
ny it a’ magyar korona közjogi állapotjára nézve. Miután 
Sztrokay Antal r. tag házassági törvények, szertartások 
’s viszonyok szemléje czimü tanulságos értekezéséből több 
szakaszt olvasott fe l; őt b. Eötvös József eddig levelező 
most már tisztel, tag váltottafel szivet, lelket, észt egyen
lőn hóditó gyászbeszédével Kölcsey Ferencz fölött. Di
cső a’ tárgy, de dicső a’ szónok is, ki a’ Túr csendes part
ján egy csekély ravatalon kivül még semmi egyébbel ki 
nem tüntetett alacsony sírban szendergőnek árva, sze
gény körülményit, tanuló korában a’ debreczeni homok- 
buczkák közt is magának llellaszt ’s Rómát teremtő költő— 
ségét, később egész 40 éveskoráig mind Álmosdon (Bi
harban) mind Csekén (Szathmárban) ’s egyebütt a’ vi
lágtól elvonult’s muzáknak szentelt magánykodását ’s in
nen szatmármegyei jegyzöségre ’s országgyűlési követ
ségre jutíát’s mind ezen, mind költői, mind kritikusi, iroi 
*e több pályaköri érdemeit, mind ezek szülőjét t. i. a’ korán 
hamvadénak csüggesztbetlenváltozhatlan haza-szeretetef, 
oily láng- szellem- ’s képdus de mindenben hű ecsettel raj
zoló, hogy teli kebléből áradozó szavai kezdetiül fogva 
végiglen az elbájolt hallgatóság lélek- ész- szellem és 
szivhurjait örök édcsbűs rengésben tartván még sok férfi 
szerapillát is könyre fakasztanak. Az emlék- ’s illetőleg 
gyászbeszéd remek alkotása, a’ lelkes szavalás, Köl- 
cseynek mint hazafi költőnek, Írónak es szónoknak egesz 
dicsőségi sugaraiban előlüntetése, szóval: minden, minden 
a’beszéd változatos indulat ’s viszonyrajzi szerint,hol öröm- 
hol fájdalomkéjre ragadozónak, mellyet a’ kedves szónok

elnemultaig folyvást növekvő idomú hullámoztában vagy 
könyre olvasztó komoly csend, vagy harsány javalás 
szaggatónak felben s koronaztanak meg. Szűnni nem akaró 
éjjenekkel halmozva lépett szópolczárul le a’ közszere- 
tetü dicsőítő. Mind ezt négy rendű jelentése követé az 
akadémiának Szalay László levéltárnok által előadva: első 
az 1838ki nagy jutalomra érdemesített munka ’s más di
cséretre méltatott müvek felöl. A’ nagy jutalom az idén 
felosztatott Balásházy János ,,A’ háztartás és mezei gaz
daság tudománya Debreczen 1838.“ és Vörösmarty Mih. 
„Marót bánja“ közt; a’ nagy billikom és 100 arany Balás- 
házynak, másik 1 0 0  arany Vörösmartynak jutott; dicsé
retet nyert 1838ban megjelent két munka: Gebhardt Fe
rencz különös nyavalya- és gyógyítás tudománya 2 dik 
kötet és Tarczy Lajostól a’ Természettan az alkalmazott 
mathesissel egyesülve. Másodrendű jelentés a’ nyelvtud. 
osztálynak 1837ben kitűzött köv. jutalomkérdésére : Mel- 
lyek a’ két hazában és hajdani magyar tartományokban 
részint fenlevő részint régi emlékekben találtató azon ma
gyar hangzatu hclyirási és családnevek, mellyeknek 
eredeti jelentését bizonyossággal vagy legalább hihető
séggel meghatározhatni ? beküldött három felelet közül 
viszonylag legjobbnak talált ’s 10 0  arannyal ’s ezüst bil- 
likommal jutalmazott, de ki nem nyomatandó pályairatról, 
melJvnek szerzője Lenkey Zsigmond pelsőczi ref. lelkész; 
3adrendüjelentés a’ pphiai osztálynak 1837ki jutalomté
tére: Nyomoztassák ki a’ pantheismus természete ’s eredete 
szülő okaival ’s elágazásival együtt ’s adassák elő : milly 
befolyása volt a’ régi, közép és ujabbkori pphiai rend
szerekre ? jött hat versenymunka közt legjobbnak Ítélt 1 0 0  
arannyal, a’ többi rangú tiszteleídijra vagy dicséretre mél
tatott pályamunkákról, az ezüst billikommal ’s 1 0 0  arany
nyal jutalmazoítnak szerzője Iletényi János ekeli ref. 
lelkész ’s kétszeri koszorús pályázó, melly nyomtatásban 
is megjelenend, a’ másod rangúnak szerzője Warga 
János nkőrüsi prof. ’s akad. 1. tag. — 4ik jelentés az 1839ki 
drámái jutalomra bejött 13 szomorujáték közt 100 aranyra 
’s mint ehez legközelebb álló tiszteletdijra érdemesített 
munkákról. 1 0 0  aranyra méltattaték ’s ezüst biliikomra: 
Tóth Lőrincz Hunyadi Lászlója; nyomtatott ivétől 4 arany 
tiszteletdijra Gyurmán Adolf 4dik Lászlója, dicséretre pe
dig I Károly és udvara. Ezek után kihirdető az idén ki
tűzött jutalomkérdéseket. A’ törvénytudományi ez : Ila- 
tároztassék meg a’ büntetés’ értelme és czelja; adassa
nak elő annak biztos elvei, és ezekhez alkalmazható ne
mei; fejtessék meg, találhat-e köztök helyet a’ halál- 
büntetés , és melly esetekben ; ’s miképen , és milly si
kerrel gyakoroltatott ez a’ régi és újabb népeknél , kü
lönösen hazánkban. Jutalma 100 arany. Természettudo
mányi ez: Jelöltessenek ki azon gyógy-és műtani testek, 
mellyek honunkban is teremnek, vagy termeszthetők, ’s 
mind a’ mellett részint még most is külföldről hozatnak 
be, részint mind eddig kivitelre nem fordítatnak ; mi en
nek oka, ’s miként lehetne azt eszközölni, hogy azok 
ne csak országunk’ szükségeit pótolnák, hanem külke
r e s k e d ő m  czikkelyekké is válhatnának. Jutalma 100 arany.

Mindenik osztálybeli pályairatok’ beküldésének val- 
tozhatatlan határnapja, mellyen túl semmi felelet el nem 
fogadható: marlius’ 21. 1841., midőn azt, Írója’ nevet 
rejtő pecsétes levélre hivatkozó jeligével, a’ tiíoknok 
veszi által. A’ beküldött másolat, melly ki nem átlátás 
esetében is az academia’ levéltárában marad, a ne > 
h o g y  a’ s z e r z ő  a’ munka’ sajátsági jogát elvesztene, ide-
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gen kézzel és tisztán Írva, lapozva, kötve küldessék. 
Ha a’jeligés levél’ felbontása után kitetszenék, hogy a’ 
munka saját keze’ Írása a’ szerzőnek, ez a’ jutalomtól 
elesik. A’ 100 arany jutalmon kívül, másod, sőt harmad 
karbelinek találandó felelet is kiadathatik, ivenként sza
bandó tiszteletdíj mellett. E ’ közülés alatt osztatott ki nyom
tatásban a’ magy. tud. társaság Igazgatóságának (minden 
megyéhez és törvényhatósághoz is raegkiildetendö) je 
lentése a’ Társaság 1833beli munkálkodásból ’s pénztára 
mibenlétérül, az elsőt múlt évi 73 sz. Társalkodónk közié; 
a’ pénztár állapotja pedig 1838 végén imez volt: Az akad. 
gyümölcsöző magpénz alapitványok-adományok ’s kamat- 
hatodokbul: 343,197 p. ff. 49 kr.; ’s ezenkívül 1398 ft. 
holtigajánlat (vitalitium) évenkint; a’ főpénztár bevétele 
ISSSban volt: 29,857ft. 43% 0 kr., kiadása: 25,476 fit. 
56 kr. (e’ közt csupán jutalmazásokra : 18S0 p. ft. ’s já 
tékszínre , színdarab fordítások és páholy bér fejében : 
621 fi): A’ mellék-pénztár bevétele pedig: 42,882 frt 
5 i% 0 kr., kiadása: 10,955 ft. 21 kr. ( ’s e’ közt csupán 
tisztelet- és szerkesztési dij : 2188 fr. 32 kr. mind pgő- 
ben. Végre a’ nm. elnök gr. rövid hálaszóval zárta be az 
ülést, melly egyenlő népes ’s méltató figyelmű vala mind 
fogytiglan. Választások a’ nemz. akad. résziről ezek: 
Levelező taggá lettköv. 12: Bal 1 a K á r o l y  gazdasági 
’s egyéb literat. ágbanisméretes iró, B e r t h a  Sándor 
akad. ügy. az 1830ki Országgyűlés történetírója, B r i e d 1 
Fidél sz. Benedek rendi prof. több tudománytári czikk 
szerzője, másoknak pedig kiadója, C s a c s k o  Imre győri 
akad. prof. az általányos tiszta természetijog Írója; E r 
d é l y i  János ’s G a r a y  János költők; H o r v á t h  Mi
hály váczi megy. pap. Xádasdy Tamás élete ’s több tör
téneti mű írója; K is Bálint szentesi ref. lelkész a’Ma
gyar régiségek szerzője; Kis Ferencz, ügyvéd nagy 
pénz- és régiségbuvár ; L u k á c s  Móricz egyebek közt 
Byronnak Társalkodónkéul is ismért hű magyar tolmácsa; 
Szabó István pleb. görög anthologia, több görög szónok ’s 
most Homér fordításával foglalatos ; Vecsey József pphiai 
prof. Debreczenben, több czikk Írója a’ bölcselkedés me
zején. Horvát Endre halálával a’ nyelvtudományi osztály
ban megürült 4dik helyre választatott rendes tagnak. 
K o v á c s  P á l  dr. beszély- és dráma*ierző; Xyiry el- 
hunytával a’pphiai osztályban megürült vidéki másod helyre 
r. tagnak: S z o n t a g h  Gusztáv több pphiai és szépli- 
texaturai dolgozaton felül a’ Propylaeumok Írója, végre 
a’ természettudom, osztályban egy vidéki taghelyre ajánl- 
tattak az Igazgatóságnak kinevezés végett: T a r c z y  
L^jos pápai coll. physik. prof., B r a s s a i  Samu kolozs
vári unit. collég, a’ történ, prof. és K l a u z á l  Imre Ká
rolyi Lajos és Batthyány G. grófok jószágigazgatója. Tisz
teleti tagokká választattak: D e á k  Ferencz Zala or- 
szággy. követe, E ö t v ö s  József b. a’ tiszáninneni kér. 
tbir. és S t a h 1 y Ignácz dr. kir. tan. ’s egyetemi prof. 
Az Igazgatóság résziről valódi ülés nem tartathatott, 
minthogy 9 tag, mennyi az ülésre kívántatik, nem vala je 
len az országgyűlés miatt, ’s így ez most csak Pozsony
ban fog tartatni. Azonban a’ halaszthatatlanok még is el- 
intéztettek.

T ito lm o l i i  e lő a d á s  a ’ »nagy. t. tá r s a "  
s ú g  »Keic l S 3 s/gbeli d o lg a ir ó l .

A’ társaságnak, most befejezett academiai évi mun
kálkodásairól kívánván jelentést tenni, mindenek előtt a’ 
nyelv körüli munkálatokat kell említenem, és pedig kü
lönösen a’ nagy szótár’ munkába- vételét, miután annak 
terve még egyszer átnézetett, példányczikkelyek dol
goztattak, ’s a’ társaság által közrebocsátott Zsebszótár’

fonalán az osztályi illetőségek kivonattak. E’ mellett a’ 
nálunk meg pólyáiban fekvő hadtudományi műnyelv’ ki
dolgoztatásáról is gondoskodott a’ kis gyűlés, felszólít
ván egy előre minden e’ szakkal foglalkodó hazafit b  
idevágó, készületei’ közlésére ; minek következtében Vi- 
ragh József egy csapat általa ajánlott műszavakat már 
be is küldött. Továbbá pótlékokat a’ Zsebszótárhoz Ha
las hazy, Fábián, Péczely r. tagok írtak össze; az ezen 
academiai évben megjelent Tájszótárhoz Horváth József 
rt. Vas és Ilont megyeieket, Horváth József It. balaüm- 
inellékieket; köszönettel fogadta a’ társaság több, kebelén 
kivüU, hazafiak’ szíves közléseiket i s , így Tatay János 
lövői plebánus Soprony, Vas és Zala, Makáry György 
ügyvéd Egerben Heves - Szolnok, Danák János kegy. 
isk. prof. Xyitran Abauj, Ruchietl Miklós tornamegyei, 
Sümeghy Pál piarista szegedi; Plötz András Abaúj és 
Csongrád .megyei, Vas József piarista göcseji tájsza
vakkal nevelték a’ társaság’ gyűjteményét. ’S mid n ez 
itt, a’ múlt evek’ szokása szerint, köz helyen megem- 
littetik, egyszersmind azon reménye fejeztetik ki a’ tár
saságnak , hogy e’ munkás részvét nem fog megszűnni 
a’ társaság’ szókincsének folyvásíi nevelgetésében, hogy 
az egykor minél teljesebben adathassák a’ nemzet’ ke
zeibe. Hasonlokep örömmel vétetett károlyfejérvári ka
nonok Lukácsi Kristóftól a’ magyar és régi örmény nyelv
ben találtató rokon-hangú ’s értelmű szók’összejegyzése, 
mik becsesen nevelik a’ társaság’ tagjai által már befeje
zett összehasonlítását nyelvünknek a’miénkkel érintkezés
be jött nyelvekkel.

Xyelvünk’ régi emlékeinek , annak mind belső mind 
külső történetei’ tekintetéből gyűjtését ez évben is foly
t t á  a’ társaságnak e’ részben külön megbízott r. tagja 
Döbrentei Gábor. Szám szerint ez ízben tizenegy levél
tárból ’s a’ nemz. muzeum’ gyűjteményeiből 76 darab irat
tal neveltetett a’ társaság’ gyűjteménye a’ XVI. század
ból , 160nal a’ XVlIből, használandók a’ Xyelvemlékefe’ 
gyűjteményében, mellynek első kötete tavai óta a’ kö
zönség’ kezeiben van, a’ másodiknak nyomtatása pedig 
végéhez közelít.

— Atmen vén a’tudományi munkálatokhoz , itta’ tör- 
tenettudományinyomozások érdemelnek első helyet.Ugyan- 
is Kállay Ferencz rt. a’ keleti nyelvek’ magyar-történeti 
fontosságáról, valamint a’ magyarok’ ősi honáról, Jerney 
János rt. a’ magyarországi bessenyőkről értekezett, Pod- 
hradczky József lt. Sáros-Patak’ történeteit, Zermegh 
János’ életét adta, Ágnes és Beátrix hgnókrül, Balmaz
újvárosról, Érsekújvárról, sz. Márton’ születése’ helyé
ről ’s Xádasdy Tamás’ hitvallásáról — , Péczely József 
rt. a’ régi ’s új kor’ történetírói’ becséről értekezett: Ilob- 
lik Márton lt. a’ Verőcze megyei népiakt dalmi szokásokat 
irtaié. Továbbá Győry Sándor rt. a’ fel- és visszatorlásrél 
értekezett, Vásárhelyi Pál rt a’ Berettyónak a’ Bege’ mód
jára hajózhatóvá tételéről, Vállas Antal rt. a’ napfogyat
kozásokról. A’ hadtudományi helyre elválasztott első ren
des tag Tanárky Sándor, a’ hadtudományoknak különösen 
nemzetünk’ fentartására való fontosságáról szóló érteke
zés’ olvasásával foglalta el székét. Warga János lt. a’ phi- 
losophia’ encyclopaediáját folytatta, Horváth'Zsigmond U. 
a’ népnevelésről szólott. A’ törvényosztályból Sztrokay 
Antal rt. a’ házassági törvények , szertartások és viszo
nyok’ szemléjét adá, Szalay László rt. Kollár Ádámot 
mint jogtudóst állítá elő, Szleraenics Pál rt. az örökségi 
jószágokról értekezett. Ismét Frivaldszky Imre rt. a’ma- 
gyarországi kőszén-telepeket adá elő. Végre beszedek
kel üllék elhúnyt társaik’ emlékezetét: Balogh Pál For
gó Györgyét, Bugát Pál Schuster Jánosét, Sztrokay An
tal Perger Jánosét, b. Eötvös József Kölcsey Ferenczét.
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Némellyek e’ dolgozatok közöl a’ jelen ülés’ folytában 
lesznek a’ közönség elibe terjesztve; ’s mind részint a’ 
társaság’ Évkönyveiben látandnak világot, részint a’ Tu- 
dománytárban, a’ mennyiben e’lefolyt évben még ki nem 
jöttek.

El voltak a’ tagok a’ nyomtatás végett beküldött kéz
iratok’ vizsgálatával is foglalva. Ugyanis a’ múlt évről 
maradiakhoz 9 járult még , különösen egy egy classica-li- 
teraturai, szépliteraturai, philosopbiai, históriai, műta- 
n i, törvényi, közgazdasági ’s két hadtudományi; visz- 
szavettetett 13 : elfogadva lón a’ következő négy, u.m. A’ 
hellen classieusok’ 2d. kötetébe Plutarch’ Parallelái, első 
darab, görögbül fordíták D. Székács József és D.Taub- 
ner Károly; ugyanazon gyűjtemény’ 3il. kötetébe: Szik
rák a’ hellen szónokokbul, Szabó Istvántól; a’ Külföldi 
Játékszín’ XlXd. kötetébe: Az epigraram, Kotzebue’ vig- 
játéka , fordítva Kazinczy Gábor által; ’s végre: Az em
ber’ szelleme , Hartmann ut. D. Soltész János. — A’ Tu
dománytárba küldött ’s vizsgálat alatt voltakhoz járult 2 0  
dolgozat; ’s közülök elfogadtatott 16, visszavettetett 5 , 
visszavétetett 1 , vizsgálat alatt 3 .

Megjelentek a’ társaság’ utolsó köz ülése óta :
1. Tudománytár (1838) XXd. kötet, ’s (1 8 3 9 ) 

1 — 1 0  füzet.
2. Magyar tájszótár, kiadta a’ m. 1. 1
3. Nyelvtudományi pályamunkák , kiadja a’ m. t. t., 

második kötet.
4. Romai classieusok, magyar fordításokban, kiadja 

a’ m. 1. 1. Harmadik kötet: J. Caesar’ minden munkái’első 
darabja Szenczy Imqétöl.

5. Közhasznú népi oktató könyv, Edvi Illés Páltól. 
Második kiadás (a’ „Néptanító könyv“ 2. és 3d. darabja.)

6 . Philosophiai anthropologia. Irta Köteles Sámuel.
7. Elmélkedések a’ physiologia ’s psychología’ köré

ben , különös tekintettel a’ polgári és erkölcsi nevelésre. 
I). Mocsi Mihálytól.

8 . Blair Hugo’ rhetoricaiés aestheticai Ieczkéi, Kis 
János által. Második kötet.

9. Kazinczy Ferencz’ eredeti munkái. Második kö
tet . Utazások.

10. Sebészség. Chelius után. Harmadik kötet, ford.
D. Smalkovics Mihály.

11. Eredeti játékszín; kiadja a’m. 11. VHd. kötet: 
Az Atyátlan. Tóth Lőrincztöl.

12—15. Külföldi játékszín , kiadja a’ m. 1.1. XIV. kö
tet : Zászlótartó, Schröder ut. Molnár Sándor. XV.k. A’ 
levelezők; Ész és szív, Steigentesch ut. Külkey ; Kény
telen házasság, Moliére ut. Kazinczy Ferencz. XVI. k. 
Rágalom’ iskolája , Sheridan ut. Tóth Lörincz. XVII. k. 
Romeo és Julia, Shakspeare ut. Náray AntaL

16. Magyar t. tár-asági névkönyv, astronomiai nap- 
könyvvel és kalendáriommal 1839re.

Az alaprajz általa’ társaságnak kötelességei Köze tett 
játékszíni ügy’ előmozdítására a’ szokott versenyjuíalmon 
kivül, ez évben is egy külön választmány munkalko lőtt, 
melly a’magyar színműtárt ismét tizenkilencz darabbal 
nevelte.

Az ez évi különféle jutalmazásokról külön jelenté
sek fognak szólni.

A’ külső tudós testületekkeli viszonyát illetőleg, a’ 
társaság ez évben a’ fiorenczi Accademia della Crusca, 
a’ bajor és porosz kir. academiak ’s a’ philadelphiai philos. 
társaságtól vette évkönyveik’ legújabb köteteit.

Örömmel tapasztalta a’ társaság ez évben is a’ ha
zafiak’ buzgóságát az academiai gyűjtemények’ neve
lésében. Köszönettel fogadta soknak kedveskedéseit a’ 
pénzgyüjteményhez, a’ kézirattárhoz, U. Zipser es Ku-

bmyi Ferencz urak’ ásvány- küldeményök’ második szá
zadat ; Ilorvat Endre’ közel hétszáz darab könyvből álló 
hagyományát; de nem lehet itt és minden alkalommal 
külön ki nem emelni gróf Batthyány Gusztáv’ nagylelkű 
ajándékai, melly közel harminczezer kötetre megyen 
’s testvere gróf Batthyány Kázmér’ kisebb, u. ?m. vala
mi 1800 dbra menő válogatott gyűjteményét, menyek
kel ez évben az academia’ tudományos segédforrásait 
nevelték. A’ társasság óhajtja azon idő’ minélelébbi meg
jelentét , midőn módja leszen ezeket, a’ gróf Teleki
család által felajánlott ritka-becsü könyvtárral együtt 
felállítva 5 a’ közönség’ használatának megnyitni.

— Tagjai’ sorára tekintvén a’ társaság, uj veszte
ségeket , új hézagokat fájlal. Az igazgató tanácsból b. 
Pfónay Sándort, hazánk’ egyik legtudósabb és köztisz- 
teletü férfiát ragadta ki a’ halál; a’ rendes tagok kö
zül Horvát Endrét, Árpád ’s több szerencsés eposi mü
vek’ szerzőjét; a’ levelezők’ sorából Angyalffi Mátyást, 
a’ gazdasági ismeretek’ buzgó terjesztőjét; Buczy Emilt 
ki aestheticai dolgozataival vont magára figyelmet, ’s 
utóbbi éveiben Plato’ áttételében fáradozott; a’ sokfelé 
ágazó munkásságu Gorove Lászlót, ki még élete’utolsó 
évében is egy, nemes lelke’ irányát jellemző alapítvány- 
tétellel biztositá emlékezete’ fenmaradását; és végre tisz
teleti társai közül Guzmics Izidort, a’ mind végeiglen 
buzgón fáradozott férfiút, közepén egy áldandó pályá
nak, ’s félbenszakasztva őt egy terjedelmes munka’ alko
tásában , melly litteraturánk’ dísze leendett. Idörül időre 
uj elmék tűnnek fel , uj gyümölcsök teremnek, kár- 
pótlandók bennünket a’ veszteségekért; de mégis fáj
dalmas annyi jókat, kikhez tisztelet, régi megszokás, 
barátság kötött, mellőlünk kimúlva látni; ’s ezek — , 
sőt a’ jobbak’ legjobbjai közé tartozott, kinek nevét nem 
lehetett ez imént az elváltakhoz illetődés nélkül so
roznom.

T  6  k  ö  1 y  0 sí? n? cí’ v é g é r á i  
e l t e i t t e t i c í é s e .

(Folytatásul T  á r s á l  k o cl 6 n k’ múlt számához.)

„Mi ezek alatt Ázsiában, mint a’ káposztás kertben 
a’ nyulak, úgy füleltünk; de a’ jó Isten bennünket az 
Imperiumnak illyen nagy felháborodásában is megótal- 
mazott, úgy hogy nekünk senki is semmit nem ártott, 
még csak nem is szólott: dicsőség legyen a’ nagy Is
tennek érette. — Én azonban a’ rettenetes forró melegek 
miatt igen elbetegedvén, ’s többire majd két esztendeig 
sínylődvén, midőn a’ többi között Urunk ó nagysága 
látogatásomra hozatta volna székiben magát, es vigasz
talt ’s bátorított volna, mondottam: Isten megáldja éret
te; én már a’ halálra elkészültem, Istenemmel ’s lel
kem’ isméreíével megbékéltem; magamat egeszen, ’s az 
édes árva fiamat Istennek ajánlottam; várom csendesen 
a’ boldog órát, ’s e’ világiul való megválásomat. De ké
rem én is alázatosan ő Nagyságát, készítse o magát aj 
halálhoz; mert a’ mint ő Nagyságán megismértein, ó 
Nagysága is nem sokára meghal, tegyen testamentomot, 
mert ha indisposite hal meg, ezek a’ remenytelenség-
ben levő boldogtalan szolgák egymást öszsze vágják javai’
kapkodása’ alkalmatosságával; mellyet a’ török észreve- 
vén , mind gályákra küldi őket, ’s hazájokba nem ver
gődhetnek. A’ mi becsesebb javai vágynak, pecsét alatt 
küldje titkon a’ franczia oratorhoz, ott secure megállhat 
minden, és halsten’ rendeléséből meg talál is halni, tes- 
tamentomának íidelis executora Jeszen ; ha pedig elete 
továbbra terjed, könnyű lesz tőle visszahozatni, az
zal hamarébb meg nem hal; mert egyebarant is az a
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lélek boldog', mejly ^elkészíti magát a’ minden órán le
hető megoszláshoz. 0  szegény , nagy szemeit rám me
resztvén , és a’ dolgot tréfának nem vevén elvitette ma
gát szállására, ’s mentest bezárkózván a’ testamentom- 
hoz fogott; más nap el is végezte, ’s bepecsételvén, 
mind az t, mind féltőbb javait a’ franczia oratorhoz kül
dötte. Azonban szemlátomást a’ száraz betegségbe, vagy 
hectiea febrisbe esvén , mind inkább fogyván ’s elszá
radván, midőn tizednap múlva elnehezedni kezdett volna, 
13a septembris anni 17Ü5 éjfélkor futva jön egyik inasa 
a’ szállásomra, ’s zörget erősen az ajtón; kérdem: „ki 
vagy?“ nevét megmondván, monda: ,Urunk ö ngsága hivatja 
Kegyelmedet ’s én mondék: „miért nem hagytok békét, 
látjátok, milly nyomorult vagyok, hadd nyugodjam“ — 0  
monda: ,bizony igen nehezen van ő nagysága; Kegyel
medet sietve hivatja/ Azonban más is sietve supervenialt, 
hasonló sietséggel. En csakhamar nadrágot vonván , az 
ingre mentét vevén fe l, le menék ö nagyságához. Kö
szönök, ’s becsülettel fogadta; — látám, hogy ábrázata 
igen megváltozott, szemei is nem egyenesen járnak, ’s 
mentest megismértem, hogy itt az utolsó órája. A’ mint 
előtte állok , ő az ágyban fent ülvén, mond az inasok
nak : „tegyétek közelébb ágyamhoz a’ széket.“ Az inasok 
a’ veresbársony virágos-széket ágya elébe tevék, ’s ő 
monda: „jőjön közelébb Kegyelmed — intvén kezeivel 
i s — üljön le Kegyelmed“ közel ültetvén maga előtt, 
úgy hogy térdeim az ágyát érték-, — egyideig csak 
nézett reám ’s hallgatott. Ekkor elibe kérvén az asz
talán állni szokott ezüst kis kalamáris-ládácskát, felnyitja, 
’s egy az előtt harmadnappal irt ’s bepecsételt, de ti
tulus nélkül való levelet kivéve belőle ’s monda: „A’ gyer
tyát tartsátok közelebb.“ — Nagy öreg viaszgyertya volt, 
’s jól égett, ’s még is mondá : „micsoda rósz égő gyer
tya ez? nem látok nála; elég viaszgyertya van, gyújtsa
tok mást is“ és vévé a’ megmondott levelet, ’s pennáját 
a’ tintába mártván, azt akarja vala a’ levélre Írni titulus 
helyett, hogy: holtom után szakaszsza fel Komáromi uram 
ő Kegyelme; a’ kezei már reszketvén ezt irta : „hol 
t om ut án  K o m á r o m i  e’ l e v e l e t ,  — . . . . “ ’s néz
vén egy kévéssé az Írását, maga kivevé az ezüst por
zóját, megporzá, ’s a’ dátumot, diest, annust is kiírta, 
’s a’ nevét is subscribálta , azután maga-meghajtásával 
reverentziát tevén a’ levelet kezembe adá; de semmit 
felőle nem szólott, csak nézett reám. En látván, hogy 
holta után való dolog, a’ levelet csak eltevém. Azonban 
mondék : Látom Ngságod rosszul van, noha én is rosz- 
szul vagyok, de nem szánom fáradságomat, ha Nagy
ságod akarja, könyörögjünk; — 0 monda : „Kegyelmed jó 
akaratja.“ — A’ mint Isten tudnom adta , imádkoztattam,
’s velem az imádságot botlás nélkül elmondta; — azu
tán sok szeníirásbeli lelki vigasztalásokat ’s bátorításokat 
mondván előtte. — Kevéssé nyugodván mondék: ha Nagy
ságod’ kegyelmessége , még egyszer imádkozzunk; — 
akkor is monda : ,,a’ Kegyelmed’ jó akaratja.“ — Azon
ban hogy a’ devotióra annál inkább provocáljam, az ágya 
melleit térdre esvén , haldokló embert ilietö szép imád
ságot mondván előtte , ó is szegény velem botlás uélkül 
elmondván, mondám: ,Nyugodjék Nagyságod egy kévés
sé / A’ mint az ágyban ülő-formán volt, fejét egy ke
véssé a’ falfelé fordítván, én az ágya elől az asztalhoz 
menék, ’s a’ franczia oratornakcgy levelet kezdék írni, 
hogy: a’ fejedelem igen rosszul vagyon, nem hiszem 
sokáig vigye, Istenért kérem, ha valaha, in hoo casu 
patrocináljon , mert bizony tartok, bogy a’ törökök róla

heletre, ’s nem érezvén mondám: vegyétek le a'tükört; 
mellyet a’ szájához tartván , hát már híre sincs a’ lehe
letnek — mondék: jó barátim! e’ szegény megholt — 
terítsétek le a’ szőnyeget a’ földre, — az ágyról vegyé
tek le , ’s mosogassátok meg‘ ; azután fekete köntösét 
felreteven adattam rá tisztességes fejedelmi ruhát: test- 
szin-nadrágot, habos narancsszin tafota pánczélinget, 
szép széles aranycsípke a’ kerületein, ’s testszín-nyusz- 
tos süveget a’ fejéhez, ’s harmadnapra koporsóba tettük; 
— halálát ötöd-napig a’ törököktül eltitkoltuk, mig pos
tán a’ franczia oratorí tudósítottuk, a’ ki is mentest can- 
cellariusát küldé oda egy kipás-jancsárral, hogy valami 
alkalmatlanság ne essék. Azután a’ török császárt supplí- 
caltuk, hogy a’ mint testaraentomában meghagyta, en
gedné meg Erdélybe , vagy Magyarországba vitetni 
testét az eltemetésre ; de csak az lett a’ válasz : A’ hol 
megholt, ott teraettessék el. — En aztán a’ Nicodemiá- 
ban levő vezérnek, (k i azelőtt fővezér volt , a’ 
császárral egytestvér a’ felesége, de degradáltatván, exi- 
liumba oda küldetett; a’ fejedelemnek azért igen jó em
bere volt) reménykedtem, hogy engedje meg, hogy te
metni Xicodemiába vihessük , mert ott az Illyés’ hegye 
alatt igen rósz helye lesz; a’ tolvajok kiássák a’ testét, 
a’ kuvaszok is, farkasok is széllyelhordják a’ testét. — 
’S  megengedte, ,csak hogy, úgymond, ne hozzátok által 
a’ városon, a’ testet ne lássák a’ törökök, mint hogy ez 
szent hely/ — Ott Nicodemiában a’ császár’ udvarán túl 
közel a’ tengerhez vagyon az örményeknek egy béke- 
ritett nagy új temetőjök, kibe szegény gyakran járt magát 
mulatni, egy nagy sűrű fa alá, egy hideg forrás mellé, 
hol közel senki sincsen temetve, (én azon helyet az ör
ményektől 60 talléron megvettem) ’s a’ sűrű fa alatt, hol 
életében sokat feküdt, neki sirt ásaíván, ’s kővel a’ko
porsót körül megrakatván, vastag cserfákkal beboríttat- 
ván eltemettettem, ’s azonfelül övemig rakattam kőrakást, 
mellyen felül nagy öreg fehér márványku monumentumot 
teltem, mellyre aranyosan a’ czimerét felmetszettem , 
illyen Írással, azt is mind megaranyoztatván tisztességesem
II IC REQUIESCIT AB HEROICIS LABORIBUS CELSISSIMUS
D o m in u s  E m e r ic u s  T ü k ö l y i d e  K é s m á r k  H u n g á r iá é  e t  
T r a x s s il v a n ia e  p r in c e p s  V ir  a  r e b u s  p r o  a s s e r e n d a  
P a t r ia e  l i b e r t a t e  f o r t i t e r  g e s t is  t o t a  E u r o p a  Ce 
l e b r is  P o s t  v a r io s  f o r t u x a e  Ca s u s  t a n d e m  e x t o r r is  
S ub ip s a r e x a s c e n t i s  H u n g á r iá é  l i b e r t a t i s  s p e  E x il ii  
S im u l  , e t  v it a e  f ix e m  f e c i t  in  A s ia  A d  N ic o d e m ie n -  
s e m  Bit h y n ia e  s in u m  I n suo  F l o r u m  c a m p o  A nno  S a -  
LUTIS 1705. 13 SEPTEMBRIS.

A’ monumentum fölibe szép cserepes épületet csi
náltattam. Már ezt minden utonjárók, valakik jőnek men
nek egész Ázsiában a’ szentföldre , vagy Kanahán föl
dére , Egyiptomba, Syriába, Mesopotamiába, Babylouiá- 
ba, Arábiába, a’ Sinai hegyre, egyszóval: akárhova Per- 
siába ’s egyéb helyekre, minthogy más utón nem is me
hetnek, mind láthatják,— a’mint méltó is hosszas buj- 
dosásaért, édes hazájáért való martiromságert szegény
nek : „Requiescat in pace. Amen.“

E ’ sorok’ értelmével ellenkezőt látszik állítani Pálma 
Ferencz’ föntebb nevezett munkája az ugyanott kitűzőt! 
lapon, annyira, hogy egyedül temetése helyében egyezik 
meg, ’s ebben is azon különbözéssel, hogy az : ecclesiát 
(templomot?) kéziratunk pedig temető-kertet mond. De 
lássuk magát az idézett helyet: „Ferunt Emericum Tö- 
kölium reapse redire parantem, in itinere lethali morbo 
correptum fuisse, ex quo etiam postquam in manibus P. 
Francisci Bernierii S. J. missionarii catholicam fidem pro- 
fessus est, decessit idibus sept. anno 1704, in arme- 
uorum ecclesia Nicodemiae sepultus.“ •—

sokat maradni vélvén belenk garázdálkodnak. Eddig ír
ván a’ levelet, kérdém az inasoktul: hogy vagyon ? mon
dának : ,csendesen/ — En oda menék hallgatván a’ le (Vége következik.)

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Trattner-Károlyi url uteza 612.



v l‘ p e s tm e g y e i  T a k a r  é k * p é n z tá r ' 
ü g y é b e n .

Mit minden emberbarát forrón ohajta, minden, Pesí- 
megye’ lelkességét ismerő hazafi biztosan reményle — 
megvan! A’ pestmegyei Takarék-pénztár létesidéschez 
küzelget. Örvendő kebellel jelenthetem, hogy a’ Megye’ 
tisztviselő Karának buzgósága, néhány emberbarát’ lel
kessége , ’s a’ minden rendű ’s állapotú közönség’ nemes 
részvéte, nagylelkű pártfogása által, ez Intézetnek mind 
alapítványa, mind az előleges kikészítés’ költségeire 
szánt gyámoló pénz öszvege már annyira biztosítva van, 
hogy annak megnyitása biztosan megrendellcthcték. Az 
e’ tárgyban kinevezett megyei küldöttség, folyó évi nov* 
hónap ü k én  adá be a’Megye’ közgyűlésének maga tu
dósítását ; mellyböl kitetszik, hogy a’ megbízott urak’ 
lelkes munkássága' következtében, az Intézet’ teljes biz
tosítására megkivántató 400 részvényből (száz pengő 
ttjával, mcíly be nem fizettetik , hanem csak tíz évig 
kamatja jár az Intézet’ számára) az említett nffpig 326 
részvény Íratott alá; az intézet’ előleges költségei’ fö- 
dözésire kívánt két ezer pgő fíból pedig 790 pgő for. 
38 kr. és egy darab arany gyüjtetett öszve. Minthogy 
november’ ü k é ig  sem a’ Megyének távul lakó , felszó
lított és még felszólítandó nagy birtokosai, főpapjai, fő 
urai válaszaikat a’ Megyének nem adák ’s nem is a,d- 
katák, azonban mindezekről feltenünnk sem szabad, hogy 
az emberiség’ legszentebb ügyében hátramaradói kíván
nának ; minthogy továbbá az aláirásszedő urak közzül is 
néhányan még be nem küidék íveiket, a’ követség! tudó
sítás még akkor nem lehete, ’s ugyanazon okokból nem 
lehet mai napig is teljes. Azóta beérkezett 23 részvény 
és 174 pgő for. 24 kr. és Szalazár Károly ügyvéd űr’ 
ajándékából 182 darab könyv. így miután a’ Megye’ köz
gyűlési határozatából ’s több lelkesnek ajánkozásából a’ 
két rendbeli aláírás-szedések, még egészen jövő i840ik 
évi martiusi közgyűlésig fognak folytaüatni; miután fel
tennünk kell, hogy többnek a’ nagyérdemű Közönségből 
vagy nem vala még ideje ’s módja megismerkedni az Inté
zet’ czéljával, kiáradandó üdveivel, többen annak léte— 
sülhetósét a’ szokott rcszvétlenség’ gyanújából messzes 
távolban állani vélték , ’s igy a’ hozzá-járulhatásra ma
goknak még időt engedtek, miután emberi természetben 
alapult tapasztalás az, hogy, La rögtöni foganatját látjuk 
segélyünknek, munkálkodásunknak, készebbek, buzgób
bak vagyunk ezekre ; miután mint emlitém több tehetős 
és lelkes főpap, urak, kir. városok még nem unatkoz
tak, maga az ügy’ szentsége, üdv es és előleges léte pe
dig hathatósan harezol magáért minden emberi kebelben, 
mellyet nemesb agyagból gyúrt Titán, — kétséget sem 
szenved, hogy mind a’ megkívántaié részvények, mind 
az előleges költségre számított pénz-öszveg lövid időn 
összekeríilendnek. Ha több jő öszsze mind kettőből, annál 
jobb annál biztosabb az intézet’ alapja, annál jótékonyabb 
jövendője. Már eddig is kétségtelenül nagyobb alapítványi 
tőkéje, mint bármellyik ismeretes cuiópai takarékpénz
táré vala első megnyitásakor. Iiogy azonban annak na
gyobbnak is kell lenni hazánk’ környülménycinél fogva, 
kétségbe sem hozható, ’s ezen biztató kilátásomat nem 
azért közlöm a’ nagyérdemű Közönséggel, hogy az ed
digi aláírások általa már megelégeltessenek, hanem in
kább buzdításul arra, hogy az elmaradtak siessenek fel

vetetni az emberiség’ azon díszes névsorába, mellyben 
a’ hazának annyi kitűnő jeles és lelkes férfiúi állnak 
már ; meg pedig többen tisztán emberbaráti nemes ösz- 
tönbül állnak benne, tekintet nélkül arra, hogy ők Pest 
megyének nem fiai, nem leányai, nem birtokosai; mert 
nemesen érzék azt, hogy a’ hazának magzati ők mégis 
’s az emberiség’ nagy lánczának szemei. E’ végre bi- 
z/dalommal jelentem a’ nagyérdemű Közönségnek, hogy 
kön a’ járásbeli szolgabiró és megbízott urakon kívül, ben 
Pest városában akár részvényt akár gyámoló-segélyt min
denkor aláírhatni tek. alispán Simoncsics János , főjegyző 
Nagy István és Xyáry Pál, főszolgalbiró Zlinszky János 
uraknál és alulirtnál; mire mindenki , kit hon’ és embe
riség’ java érdekel, ezennel tisztelettel felszólíctatik.

(Folytatása 's nemeity tudnivalók következnek.)
t'úy András.

tJh'é h á n y  s z ő
ce’ pesti m űvészeti egyesület' ügyében

I.
Hét százhoz közeledvén már az eddig begyült alá

írók’ száma, a’ pesti művészeti egyesület, mint a’ hír
lapokból tudatik, november’ lOdikén tartatott első nagy
gyűlésén magát alkotottnak nyilványította, egyszersmind 
az alaptörvények’ megállapításával ’s egy igazgató-vá
lasztmány’ ’s az intézet egyéb tisztviselőinek megvá
lasztásával munkássági pályára indult. Ezen intézet azon
ban kitűzött czéljait csak úgy érheti el, ha a’ közönség’ 
részvételére’s pártolására számot tarthat; ezt pedig csak 
akkor reméllheíi, ha irányát, feladását, ’s munkásságát 
nyilványos vitatkozás’ tárgyaivá teszi, a’ netalán felőle 
keringő balvéleményeket megczáfolja vagy felvilágo
sítja; szóval: minden fontosabb lépésit a’ közvélemény’ 
Ítélete alá bocsátja. Alulírt a’ nagygyűlés elibe jóváhagyás 
véged terjesztett alapszabályok’ tervének egyik készítője, 
’s az ugyanott támasztott gáncsok elleni egyik legmaka
csabb védője lévén, a’ tisztelt közönség iránti köteles
ségének tartja azon okokat előadni, mellyeknél fogva né- 
ineily pontokra nézve javaslóit, ’s tagok ’s nemtagok által 
hasznosaknak vélt, módosítások’ elfogadása ezéiirányos- 
nak nem találtatott; ’s iparkodni fog ezen intézet’hitelét 
a’ közvélemény előtt csökkentő, némelly előítéleteknek 
alaptalan létét, mennyire ezen tárgy körüli csekély is
meretei engedik, megmutatni. —

Először is azon kérdés támadhat: vájjon tanácsos-é 
az intézetet elölegesen csak egy évre megalapítani ? Igen
is , az volt! Mert ezen egyesület más hazai intézetek
től annyiban különbözik, hogy tagjaitól nem vár, nem 
kíván a’ haza’ oltárára áldozatot, melly a’ lélekisméret’ 
javulásán kívül egyéb jutalmat nem szokott ígérni! ’S ezért 
nem ok nélkül várták a’ tervkészítők, hogy ezen első próba
év’ elteltével az egyesület nemcsak felbomlani nem, ha
nem inkább a’ részvényesek’ számának tetemes szaporo
dása által növekedni fog. A’ bécsi művészeti egyesület 
három száz részvényessel kezdé meg ezelőtt néhány év
vel munkásságát ’s ím! az azzal járó élvezet ’s haszon 
azoknak számát jelenleg már négy ezerre vagy többre 
is emelte! Ez könnyen magyarázható, ha egy kis pénz
beli számolásba ereszkedünk; ha szemeiéit tartjuk,hogy 
az öt forintos részvény után , minden tag egy a’ bíráló 
választmány által kijelölendő kép után készített kőnyoma
tot, réz- vagy aczélmetszvényt nyer, mellynek becset 
azon körülmény rugtatja szerfölött magasra, hogy csak



szorosan a’ részvényesek5 számához szabóit példányok 
nyomatnak le ; mi által, minthogy csak a’ több részvény
nyel biró tagok szokták a’ nekik jutott felesleg-példányo
kat a’ miiárusoknak átengedni, e’ lenyomatok a’ kedvelők 
által annyira keresett ritkasággá válnak , hogy például 
a’ bécsieknek közönséges bolti ára négy pgő ft, tehát a’ 
a’ részvény’ öszszes árának négy ötödé; továbbá a’ mű- 
kiállítás’ alkalmakor minden részvényes’ saját személyére 
azt bármennyiszer, minden beléptidíj nélkül, megtekint
hetvén , e’ művészeti élvezet, mellyet eddig csak költ
séges és fárasztó utazások által szerezhettünk magunk
nak , e g y pgő fttal talán csak nincs drágán fizetve, ’s 
így azon tagok , kikkel a’ kedvező sors , az egyesület 
által talán három—négy száz pgő forinton ’s pénzerejéhez 
képest talán még drágábban is megveendő , ’s a’ rész
vényesek közt kijátszatandó festvényeket elnyereti, ezen 
kedvezésben úgy szólván ingyen részesülnek. Ennyi 
várható haszon mellett nyugton lehetett az egyesületnek 
egy próbaévet kitűzni, mellyben a’ honi közönség gya
korlatilag meggyőződhessék, hogy hozzájárulásával fé
nyes hazafiúi czélt, minden áldozat nélkül, sót nem csekély 
nyereség’ reménye mellett, érhet el. Ha a’ nagygyűlés’ 
bizodalmával megtisztelt igazgató választmány’ munkás
sága a’ közönség’ méltányos várakozásának megfelel, — 
miről, csak a’ részvények fizettessenek be pontosan, alulirt 
kezeskedni mer; — ha a’ közönség már jövő nyáron je 
les müvek’ kiállításában gyönyörködhetik ’s Ízlését mű
velheti; ha a’ tagok közt jól választott és csinosan met
szett lenyomatok osztatnak szét, a’ mire különös tekintet
tel kell lenni; — ha végre a’ réssvényesek közül né
hányon nagy áron szerzett remekműveket fogtak meg
nyerni, szóval: ha akárki látni fogja, hogy ezen egye
sület’ tagjává lévén , pénzét csupa hazafiságból ’s igen 
kétséges hála’ reményének fejében nem dobja feneketlen 
örvénybe, hanem termékeny földbe veti, érette gazdag 
szellemi ’s anyagi aratást nyerendő, akkor nyugodtan 
nézhetnek ezen intézet’ alapítóji ’s baráti a’ jövendő elébe 
’s annak jfená'lását biztosan reméllhetik, mert nemegye- 
dül hazafiságra akarták számolásikat építeni, hanem a’ 
magányos érdekekkel is kívántak szövetkezni. Ezen te
kintetet, mclly az egyesületnek nem végsó czélja ugyan, 
de fenállhatásának egyik mulhatlan feltétele, minden 
egyéb intézkedésnél is szem előtt kelle tartani,’s ugyan
ezen inditóokon alapul az alapszabályok’ azon pontja is, 
raelly azon nem hihető esetre, ha az egyesület’ pénz- 
ereje csupán egy rem.k-munka’megvé:elét engedné, azt 
rendeli, hogy az ne a’ társaság által alapítandó képtár* 
számára tartassék meg, hanem a’részvényesek közt sors
húzás’ utján játszassák k i, ezek’ jogai mindig fő tekin
tetet kívánván; mert ezeknek megelégülése ’s szaporo
dása biztosíthatja egyedül az egész intézet’ jövendőjét ’s 
ennélfogva közvetve az alakítandó képtár’ létrejöhetését 
is. De még inkább gáncsoltatik némeilyek által, és pe
dig, úgy hiszem, tiszta hazafi érzésből, a’ rendszabályok’ 
egy másik pontja, mellynél fogyást a’ külföldi művészek 
is hivatalosak a’ kiállításba küldendő müvekre nézve, és 
pedig a’ honiakkal egészen egyenlő jogokkal. Azon ma
gasabb polezot tekintve, mellyen a’ külföldi művészet áll, 
sok ebben a’ hazainak elnyomatását, honi művészeink’ 
érdekinek veszélyeztetésit látják, ’s ezért az utóbbiakra 
nézve némi kedvezéseket kívánnának kikötni. Mielőtt 
ezen kérdésbe mélyebben ereszkedném, tisztában kell 
előbb lennünk az iránt, hogy a’ most alkotott egyesület
nek mi lehet czélja? ’s ha netalán többféle czéíjai is le
hetnének, mellyik közülök fótekintetre méltó, mellyiktől 
várhatunk leggazdagabb, legállandóbb eredményeket? 
Itt igen messze vinne, ha a’ művészet’ általányos becsét,

annak üdvös hatását az emberi lélekre hosszasan fejte
getném, elég legyen Ovid’ szavait említenem: Didicisse 
fideliter artes emollit mores nec sinit esse feros ; ’s azt, 
hogy a’ művészet már azért is legbecsesb ajándéka az 
égnék, mivel az embert mugasb sphaerákba emelvén, el
felejteti vele a’ mindennapi élet’ ezernyi gondjait ’s a’ 
sokféle nyomasztó ’s szorító földi viszonyokat. Felesleg 
is volna ezekről bővebben szólani, mert, úgy hiszem 
senki sincs, ki el nem ismerné, hogy, ha a’ szomszéd 
müveit nemzetek’ sorába akarunk lépni, minden-oldalú 
kimivelésre kell törekednünk, ennélfogvást a’ művésze
tet is, melly a’művelődés’ virága, nálunk honosítanunk. 
Itt tehát mellőzvén minden elméleti okoskodást, csupán 
gyakorlatilag kívánom a’ kérdést felfogni’s ez úttal csak 
a’ mó lrul szólani, mikép lehessen azt legbiztosabban esz
közölni; úgy-e, ha a’ művészetet a* művészek’ magányos 
érdekinek feláldozzuk, v. ha ezeket csupán jelen állásokhoz 
képest méltatván figyelemre, őket lassan a’ művészet’ 
felsőbb polezaira emeljük? Ila vájjon tanácsosabb-e, hogy 
most élő festöinknekjó ’s rósz munkáinak kirekesztő vá
sárt nyissunk ’s az egyesületnek gyenge pénzalapjából 
egy pár gyenge müveiket összevásároljuk, vagy hogy 
bárhonnan jött remekművek’ kiállítása, azoknak eredeti
ben ’s jeles lenyomatokban az egész hazában elterjesz
tése , a’ jelesb munkák’ kijelölése, érdemeik’ nyilványos 
lapokbani méltatása által, a’ közönség’ Ízlését nemesítsük 
’s benne a’ művészeti élvezet’ szükségét’s vágyát mintegy 
felébresztve értőket ’s vásárlókat teremtsünk ’s ez által 
honi művészeinknek jövendőjét biztositsuk. Eléggé vilá
gos , úgy hiszem, hogy ez utóbbi módot kívánja a’ honi 
művészei’ érdeke , ha némelly egyes festőinké nem is. — 

De lássuk, még mi módon lehetne a’ magyarmüvészeknek 
a’ külföldiek’ rovására kedvezni ? Háromféle módot kép
zelhetek csak: 1) ha a’ külföldi művészeket egészen kizár
juk ; vagy 2 ) ha törvénynyé teszszük, hogy a’ művek’ vá
sárlásában a’ bíráló választmány a’ magyar művészek’ 
munkáinak, ha a’ külföldiekkel egyforma becsűek, első
séget adjon; 3) ha a’jövedelemnek egy bizonyos meg
határozott része, fele vagy harmada , kizárólag magyar 
müvek’ vételére fordíttatik.— Ha az első módot követjük, 
akkor az egyesületnek kitűzött fóczélját annak elérésére 
szolgáló eszközével együtt eltévesztjük, mint azonnal 
látni fogjuk. Mert hány honi művészünk van, kinek mun
káin Ízlését a’ közönség nemesíthetné ? Senki jobban nem 
tisztelheti azon keveseket: Barabást, Markót’s a’ t., kik
ben a’ haza méltán büszkélkedik; de vájjon hány képet vár
hatnánk évenkint ezektől? Három vagy négy képet ag- 
gassunk-é fel valami kis szobácskábán ’s ezt pesti művé
szeti kiállításnak nevezzük? így f«.lejünk-e meg a’kö
zönség ’s a’ részvényes társaság’ méhányos követelési
nek? így tegyük ezen első magyar művészeti intézetet 
a’ külföld előtt nevetségessé ? vagy hogy legalább szá nra 
több képünk legyen, vegyünk-e fel in;nden honi festőiül 
beküldött bolt-ezímerféle mázolást's azokat kiállításra és 
stúdiumra méltó müvek gyanánt nm'atván téveszszük-é el 
a’ közönségnek eddigelé gyakorlatlan Ízlését, hogysem 
azt feladásunkhoz képest nemesítsük? Végre, ’s ezen 
ellenvetés a’ többi javaslatra is illik, kit mondjunk tulaj
donkép magyar művésznek ? Azt-e, ki történetből a’ ma
gyar korona alá tartozó valamelly helységben született, 
ha mindjárt stúdiumait — a’ külföldön tette, ott telepedett 
meg, ’s nyelvre, szokásra, egész gondolkodásmódjára 
nézve idegen lett ? Vagy azokat tartsuk honi fesíészek- 
nek, kik külföldi születésűek’s neveltetésnek ugyan, de 
a’ sok versenytárs miatt nem igen boldogulhatván ha
zánkba jöttek, köztünk laknak ’s magyar pénzen élnek ? 
Vagy csak azon képeket mondbatjuk-é honi eredetűek-
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nek , raellyek’ festője magyarul beszél ? így talán leg- 
küvetkezetesbek volnánk, de akkor a’ műbiráló választmány 
mellé még egy philologiait is szükség lenne kinevezni, 
rnelly előtt a’ művésznek magyar nyelvbeni jártasságát 
kellene bebizonyitnia, mielőtt müveinek felvételére számot 
tarthatna. Egyéb módot c1 háromnál nem képzelhetek va- 
lamelly mű’ n e m z e t i s é g é n e k  meghatározására. De 
menjünk által a’második javaslatra, melly kötelességéül kí
vánja tétetni a’ biráló választmánynak, hogy a’ magyar 
müvekre különös tekintettel legyen ’s ha a’ külföldiekkel 
egyenlő beesűek, amazoknak adjon elsőséget? Feltevén, 
hogy egészen hasonló becsű müvek létezhessenek, a’ mi 
igen kétséges, vájjon mire használna e’féle rendszabály? 
Igen valószínű, hogy egy magyar egyesület által válasz
tandó biráló választmány, a’ honi művészet’ érdekei mel
lett buzgó férfiakból fog állani, kik hajlóbbak lesznek 
honi művésznek, a’ szoros igazság’ határin tói is, mint
sem külföldinek kedvezni de tegyük Cél, hogy bármi ok- 
bul a’ biráló választmány’ többsége valameJJy külföldi 
művészt akarna a’ honiak’ rovására pártolni, akadályoz
hatná-e azt illy hazafiutlan szándékában a’ javaslóit rend
szabály ? A’ vásárlandó képek’ kiválasztására minden e- 
setre több vagy kevesb tagbul álló kiküldöttséget kell 
megbízni; már pedig ez akár maga a’nagygyűlés, akár, 
mint az alapszabályok kívánják, ennek képviselője , az 
igazgató választmány által neveztessék k i, a’ kinevezés 
után ennek minden további befolyása ’s ellenórködése a’ 
dolog’ természetinél fogva megszűnik ’s a’ biráló választ
mány minden rá bízott munkálatiban szükségkép függet
len , mert bármilly utasításokkal képzeljük is azt meg
köthetni a’ müvek’ becsinek meghatározásában, tettleg 
még is csupán csak egyedi izlésöket fogják a’ bírálók 
követni. Ila tehát a’ rájok ruházott bizodalommal vissza 
akarnának is élni a’ honi művészek’ szándéka’ elnyoma
tására, ha kisebbbecsű külföldi műnek akarnának is a’re- 
mekebb honiak felett elsőséget adni, ezért őket feleletre 
vonni nem lehetne; mert mikép bizonyíttaihatnék-be rész
rehajlásuk? Hol van olly mérték, mellyel művészeti be
csét megmérhetni ? A’ roszakaratú választmány tehát ki
játszhatna bármi szoros rendszabályt; a’ mennyiben pe
dig hibás választás miatt a’ közvélemény, vagy mi az 
e’félékben többet nyom, az értők’ véleménye által meg
rovatnék, ezen büntetést el nem kerüli, akár legyen uta
sítása, akár nem. — Most még a’ harmadik javaslat volna 
hátra, mellynél fogva az évi jövedelemnek bizonyos része 
kizárólag magyar művészektől festett képek’ vételére volna 
fordítandó. Ha ez alapszabállyá tétetik, úgy mindenesetre 
akár érkezik be magyar festésztól müvészl-becsű munka, 
akár nem, a’ meghatározott pénzmennyiséget a’ netalán 
beküldött középszerű vagy épen silány honimüvek’ véte
lére is kellene fordítanunk ; hogy pedig ez könnyen meg
történhetik , senki nem tagadhatja, La elgondolja, hogy 
erre nem kell egyéb, mint egykét művészünknek, kiket 
e’ nevezet a’ szó’ teljes értelmében illet, bármi ok által 
müveik’ beküldésébeni gátoltatása. Ebből pedig mi kö
vetkeznék ? Először is a’jelesb külföldi művészek meg
tudván a’ munkáik’ megvételére szánt pénzmennyiség’ ez 
általi tetemes kevesbülését, nem reméllvén tehát azok
nak eladhatását, kivált ha nagyobb becsüek ’s egyebütt 
is vevőkre számot tarthatnak , nem fogják azokat hiába 
idegen ’s nem legjobb hitelű országba küldés által veszé
lyeztetni, ’s így csak középszerű külföldi festészeknek 
csekélyebb árú képeiket, de csekélyebb művészi becstie- 
ket is, mellyek sehol egyebütt vevőre nem akadtak, vár
hatnánk ’s igy az intézet’ fő czéJja t. i. a’nagyobb közönség’ 
Ízlésének remekművek’ látása általi müveltetése, el volna 
tévesztve; mert a’ nagyobb rész, — épen az , mellyre

ezen intézet hatni kivan, mert a’ müveit ’s gyakorlott Íz
lésű erre úgy sem szorult — a’ netalán beküldött silány 
munkákat a művészét’ non plus ultrájának tartva a’ ha
zai művészet iránti követeléseit ezentúl sem fogná a’ jó 
Ízlés’ szabályihoz alkalmaztatni, jé vagy rósz munkáik 
közt különbséget nem fogna tehetni’s igy nekik ösztönt 
sem nyújtani tehetségeik’kiművelésére. De mi történjék 
az e’kép összevásárlott silányabb honi müvekkel ? A’ 
reszvenyesek közt játszassanak—e ki? Csakugyan kiját
szása volna a’ részvényesek’ méltó reményeinek, menyek
kel őket az egyesületbe-lépésre édesgettük, ha álhaza- 
flságból a’ várt remekművek helyett holmi silány mázo- 
latokat nyeretnénk velők. Vagy az egyesület tartsa-e 
meg, alapítatandó képtára’ számára ? Ennek tetemesb gytij- 
teménynyé növekedése természetesen csak a’ később jö
vendőben lévén reméllhetö, eleinte főleg arra szükséges 
figyelmünket fordítanunk , hogy azon kevés számú ké
pek, mellyeket az évi jövedelemnek negyedén ezen czélra 
szerezhetni, olly művészeti becsüek legyenek, hogy 
azoknak látása és stúdiuma az ifjú honi művészt lelkesít
vén őt utánzásra és tökéletesülésre serkentse ’s művé
szetének magas feladásáról legalább zsenge fogalmakat 
szereztessen vele; de ezt elérjük-e, ha vegyest jót 
rosszat veszünk fel ’s zavarba hozzuk a’ kezdő fcstész- 
nekmég gyakorlatlan Ízlését; ’s példányául mellyiket vá- 
laszsza ? ’S vájjon nem sértetnék-e meg érzékenyen , ’s 
méltán, nemzeti hiúságunk, ha a’ külföldi művészet’re
mek termékei mellett, kontár kezektől eredt honi mü
veket kellene az idegeneknek mutatnunk ? De azt mond
ják: serkenteni kell a’ magyar művészeket. Minden bi
zonynyal, de mire ? Arra-e, hogy olly hívatlanok is, kik
nek nem a’művészet’ virágoztatása, hanem magányos ér
dekük fekszik szivükén, tudván hogy bizonyos pénz- 
mennyiség kirekesztőleg magyar müvek’ vételére van 
szánva’s tekintvén a’ jeles honi művészek’ csekély szá
mát ’s ennélfogva nein ok nélkül számot tartva bármi si
lány dolgozataiknak elkelésére is, a’ kiállítást középsze
rű vagy épen kontá -müveikkel sáska-sereg gyanánt el
borítsák? ’S a’művészet’ ezen mostoha fiainak munkáival 
akarjuk-e kiállítási termeink’ falait teli aggatni? Illye- 
nekkel akarunk a’ külföld előtt mint hazai művészetünk’ 
termékivei dicsekedni ? ezekkel a’ közönség’ ízlését ne
mesíteni? Ellenkező esetben azonban csak olly honfiaink 
fogják müveiket beküldeni, kik magokban hivatást érez
nek a’ külföld’ művészivel megmérkőzhetni, kiknek mun
káit büszke önérzéssel fogjuk mutathatni a’ hazánk’ fő
városát látogató külföldinek, mellyeknek hazafiui örömmel 
de a’ mellett igazságosan is fogjuk talán oda ítélhetni a’ 
többiek feletti elsőség’ koszorúját. Egy két illy munka 
nagyobb diszére szolgálna a’ hazának, ’s a’ honi művé
szeket inkább serkentené haladásra a’ valódi művészet’ 
pályáján, mint száz kontárrtak pénzvágyból inkább mint 
művészi ihletésből eredt gyári készítményei , kiket 
a’ művészet’ érdekében inkább elrettenteni, mint serken
teni kellene.

Nem örömest említek még egy másik ezzel homlok- 
egyenest ellenkező, de aligha olly tiszta fonásból eredt 
gáncsot, mellyet némellyek, de hála az égnek csak ke
vesen, az alapszabályok’ azon pontja ellen emeltek, melly 
az egyesület’ hivatalos nyelvének a’ magyart rendeli. 
Megvallom , hogy ezen gáncs olly egyesületre nézve, 
mellynek majd minden tagja ugyanazon magyarhon’polgára 
’s épen olly pillanatban, midőn a’ nemzet’ felséges fej- 
dcliuéhez is már drága anyanyelvén szólhat, váratlan s 
meglepő. Valóban túlságos, sőt vétkes foka volna a 
vendégszeretetnek, ha egy több mint hatszaz magyar 

születésű tagból álló-hibetóleg jövendőben is kirekesztő-
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leg honfiakkal szaporodó, testület, néhány idegen-ajkú 
tagjainak kedvéért hazai nyelvét elmellőzné; ezt kíván
hatni, hogy sokat ne mondjak, példátlan gyöngédtelen- 
ség, holott az egyesület bármelly honú ’s nyelvű tagjai
nak szavazási ’s tanácskozási jogait legkisebbé sem akarja 
megszorítani; de midőn illy roppant többség a’ cseké
lyebb minoritásnak is jogait tiszteli, méltán kívánhatja 
ettől, hogy saját legszentebb jogai is elismertessenek, ’s 
képtelenség volna tőle azt várni, hagy nézeteinek ’s 
egész hivatalos munkásságának orgánumává más nyelvet 
válaszszon a’ nemzetinél, egy olly nyelvnél, melly most 
már az európai viszonyok’ mérlegében is nyomni kezd, 
mellynek talán a’ közel jövendőben hasonló feladás ju t, 
mint vitéz eleink’ fegyverének, hogy védfala legyen a’ 
müveit világnak egy barbár elem’ árjai ellen.

Lukács Móricz.

T ö k ö 1 y I tn r e’ végórái 's 
eltem ettetése. (Vége.)

Miután Veszprémi István’ megjegyzéséből láttak, 
hogy Tökölynek volt Komáromi János nevű hiteles Ír
noka, ’s láttuk, hogy ugyanez, ura halála után, Török- 
országbul visszajöttRákóczynak hasonló szolgálatot teendő, 
’s ennek irományai „Diarium fatorum actae vitae“ czim alatt 
maiglan is (1776) a’ Székelyi-féle kéziratok’ gyűjtemé
nyében tartatnak: óhajtható, hogy c/en gyűjtemény ha
zánk’ valamelly könyvtárában felfodöztessék; ’s ekkor 
nem leszünk kénytelenek a’ hazai történeteinkben nem 
csekély szerepet játszott Tökoly ’s Rákóczy két férfira 
nézve majd e ’, majd ama’ kétes históriai adathoz sze
gődni. Valóban — hogy tárgyunkhoz közelebb menjek
— sajnos dolog! Zrínyi Hona 1703ban hal meg, ’s te
mette tik el — bár hova is — már 1735ben Mikes Kele
men azt akarja az akkori ’s későbbi világgal elhitetni, 
hogy 32 óv elégséges az emberi tetemeket föld’ gyom
rában annyira megemészteni, hogy csupán a’ koponya
csont marad meg épségben. De mintegy meglakol később e’ 
következetlen állításáért az érdemes udvari tiszt. Ugyan 
is meghal II Rákóczy Ferencz. 0 a’ temetés’ mestere 
írásba (éve hagyja a’ késő maradéknak ura’ halomása’ 
nap- ’s évszámát ’s eltemettetése’ helyét; ’s ki hinné?
— 62 év múlva a’ Jettdolog után L a d v o c a t  magyarra 
tett Históriai Dictionariumában, a’ Vük darab 31ik lap
ján találunk adatot, melly II Rákóczy Fereuczet nem 
Konstantinápolyban, hanem Smyrnában, a’ katholikusok’ 
templomában mondja elteíuetettnek. De ki győzné kor
könyveinknek a’ nevezetes két féríiróli egymástól elütő 
nézeteit kijelölni! ? — Mielőtt pedig csekély értekezé
sem’ bezárnám, kötelességemnek tartom Veszprémi Ist
ván’ hamvainak hálámat nyújtani, mindazért: hogy kéz
iratomnak, mellynek segélye által a’ kérdéses tárgyhoz
— bár avatatlan kezekkel — nyúlhattam, nagybecsű 
jegyzése által hitelességet szerzett; mind pedig azér', 
hogy Komáromi János’ többnemü eredeti Rományinak is 
nyomába igazítja a’ hazai történetek’ kedvelőit. Valóban,
— helyén van reménylenünk, hogy a’ ,Magyarok’ Tör-
ténetei’-nek sokérdemü Írója magáéivá tevén Veszprémi 
István’ jegyzésének végsorait, a’ Székelyi-féle kézira
tok’ gyűjteményének hollétét, ’s benne Komáromi János’ 
eredeti irományait kmyomozaudja, ’s nagybecsű hi tó- 
riai dolgozatának hátralevő részében mint leghűbb kútfőt 
használandja. Xe vegye rósz névén parányi személyemtől 
a’ tudós férfi ezen hazafiúi kit tiből származott— talán 
szükségtelen — ömledezéscmtt. Lám Perbelén novem
berben, 1839. Bulky Étidre.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja

Msokratcs' intése iíemonikoszhoz 3
M ip p o n ik o s z ' f iá h o z .

(Folytatás.)
Gyűlésben leginkább óvakodjál a’ részegeskedőktül; 

ekkor, ha valaha rajiad megesik, kelj fel a’ részegség előtt. 
Mert ha az embert a’ bor megrongálja, épen úgy jár, mint a’ 
szekerek, raellyekbol a’ szekeresek kilökettek. Azok rósz 
fele temek vezető nélkül, ’s a’ lélek is számos hibára 
tér megrongált elmével. —

A’ halhatlanságot szemed előtt tartsd , hogy magas 
leiekkel bírhass; a’ halandóságot, hogy holmiddal mér
tékletesen élj. —

Azoknak, kiknek barátságát megnyerni akarod, va
lami jót mondj azok előtt, kik elhagynak: mert a’ 
barátság’ kezdete dicséret; az ellenségeskedésé gúnyolás.

Midőn tanakodol, a’ múltakat a’ jövendő’ példányává 
tedd; mert a’ mi homályos, abból, mi nyilványus, leg
jobban megismérheted. —

Lassan elmélkedjél; hamar teljesítsd, mit elhatá
roztál. —

Legjobbnak tartsd az istenektől a’ jó szerencsét, 
minmagunkíól a’ jó tanácsokat.

Ila félsz valamelly dolgot nyilván kibeszélni, és 
még is közleni akarod néhány baráttal, úgy közöld, mint 
valamelly idegen dolgot; mert így azok’ véleményét is 
meghallhatod , Ó3 te sem nyilatkozol. Ha pedig saját 
dolgaidban kívánsz valakitől tanácsot, vizsgáld meg elő
ször, hogyan látta az el dolgait; mert a’ ki saját dol
gait rosszúl látta el, soha sem ad másokéban jó taná
csot. Úgy pedig leginkább buzdíttatol elmélkedésre , .ha 
megtekinted, milly nyomorúságok kisérik a’ vakmerősé
get. Mert az egészségre is akkor van legnagyobb gon
dunk, ha megemlékezünk a’ fájdalmakról.

Kövesd a’ királyok’ erkölcseit, ’s utánozd ügyeke- 
zetiket: mert őket dicsérni és dicsrevágyni látod. így mű
velheted , hogy a’ néptömegnél is nagyobb dicséretet ’s 
azoknál is tartósb kegyet nyerj. Engedelmeskedjél ugyan 
a’ királyok’ törvényinek is, de legszilárdabb törvények
nek erkölcseiket tartsd: mert miként a’ köztársaság’ pol
gárának, hol a’ nép uralkodik, a’ népet kell tekintenie, 
úgy illik az országban lakozónak is a’ királyt bámulnia. —

Tisztviselőség’ parancsára a’ teljesítendő ügyekben 
semmi gálád szolgálatot ne kövess-el; mert'miben az 
bűnhődik, annak vétke neked fog tulajdonítatni. A’ 
nyilványos hivataloktól, nagyobb dicsőséggel, mint gaz
dagsággal távozzál: mert a’ nép’ dicsérete sok vagyonnál 
jelesb. Semmi rósz ügynek ne légy sem pártolója, 
sem védője. — ( Folyt üljük.)

P á t lé k tá r .
(K ö 11 s é g  e s k o in a s ág.) Parisban a’ komául- 

hivást elfogadni ’s annak illöleg megfelelni sok pénzzel 
jár. Először is egy keresztapai kosárkát kell mintegy 80 
francon venni; e’ kosárkába tétetik 72 pár keztyű, egy 
pár legyező, egy bokréta mesterséges virág’okbul, rael- 
lyek a’ természetiekhez hasonlítsanak,’s még más egyéb 
apróságok, p. o. rózsaszesz, pastilles du Serail, ’s t. e’li. 
’s ez kerül mintegy 409 francba. A’ gyermekágyasnak 
vesz a’koma 2 0  louisdoron néhány porczellán-díszedény- 
két, a’ gondviselő asszonynak 5 louisdoron valencien- 
nes-i csipkéket, ’s a’ dajkának egy merinoshaivl-t ’s ez 
minden Minden esetre az ujanszületett gyermeknek meg 
egy csörgetyűt 10 louisdor-on. Szóval: 5 —600 tallér
ral a’ koma íürhetöleg felel-meg tisztének; kevesebbel
alig'. (P.) ____________ _
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• 4 ’ p e s t tn e g y e i  T a k a r é k - p é n z tá r ’
. i iy y é b e n .

( Folytatása '$ vége.)

A’ küldöttség’ örvendetes tudósítására elhatárezá t. 
Pest megye’közgyűlése, hogy a’ Takarékpénztár-intézet 
jövő 1840. január 4kén mulhatlanul nyittassék meg. Mi 
végre a’ IíRdek addig is , míg a’ már előbb elrendelt 
két hivatalszoba a’ megye’ uj épületében, melly még csak 
most kerül fedél alá, elkészülhet, ideiglen az ügyvédi 
hivatal’ egyik szobáját valának kegyesek az intézet'szá
mára áltengedni; a’ szükséges előkészületek’ megtéte
lere pedig, addig is, míg a’ részvényes egyesület az 
intézet’ kezelését áltveendné, az eddig e’ tárgyban mun
kálkodott küldöttséget megbízni. Ugyan a’ tisztelt lUldek 
a’ részvényes egyesület’ közgyűlése’ határnapjául f. évi 
december lóik napját tűzték ki olly végre, hogy akkor 
ívz egyesület, alispánul-’ elnöksége alatt, az intézet’ vá
lasztmányát’s tisztviselőit is válaszsza meg, egyszersmind 
«inak^ kezelését vegye át. Melly egyesületi közgyűlésen 
leendő megjelenésre minden részvényes t. ez. ur ’s asz- 
sy.onyság, addig is , míg különösen meghívó-jegy által 
sv.olittatnék fel , ezennel megkéretik. Felszólittatnak a’ 
megyei küldöttség’ határozatánál fogva azok is, kik az 
intézetnél p é nz tá r n o k i (OÖOpengő for. fizetéssel) el- 
1 e n ó r i (500 p. ft. fizetéssel) és i r n o k i (300 p. ft. fiz.) 
hivatalokat vállalni kívánnának.. Ezen urak folyamodási- 
kat decemb. 15keig t. Simoncsics alispán urnák adhatják 
be ; folyamodásaikban eddigi pályájokról, tiszta józan er
kölcseikről bizonyítványokat mellékelvén. Minden tiszt
viselőnél mellözhetlen a’ v a g y o n i  j ó t á l l á s ’ k i mu 
t a t á s a .  A’ tervben ez a’ pénztárnokra nézve löezer p. 
fra, ellenőrre nézve 6 ezerre, ’s Írnokra nézve 2 ezerre 
tétetett. Meg fog é az egyesület ezen jótállási mennyi
ségben állapodni, vagy ne talán környülinények’ tekin
tetéből ez öszvegeket lejebb szállitandja? előre nem tud
hatni. — Felszólittatnak továbbá Pestmegye’ minden rangú 
’s állapotú mindazon birtokos urai, kik a’ megnyitandó 
pestmegyei takarékpénztárból pénzmennyiségeket köl
csönvenni szándékoznak , hogy Írásbeli bejelentéseiket 
szándékjo-król, ’s a’ felveendő öszveg’ mennyiségéről 
decemb. lókéig fentisztelt alispán urnái, azontúl pedig 
az intézet’ igazgató) nál jókor megtenni méltóztassanak. 
E ’ kölcsönvételre nézve röviden ezek a’ tudnivalók: 1) 
Az intézet mindenkor ugyan, de különösen az első év
ben, míg munkálkodásai teljes állapodásba jönek, jótevői
nek,  pártfogóinak tekinti azon érdemes urakat, kik sze
mélyes és vagyoni bátorsággal bírván, az intézet’ pénz
tárából pénzt vesznek kölcsön. így mind ezen, mind kü
lönösen azon tekintetből, hogy a’ takarékpénztár’ inté
zetének kölcsönei több kedvezéssel birnak, reménylenünk 
lehet, hogy még azok is, kik egyes magányosaknak adó
sai, ezek’ kielégítése által inkább intézetünknek óhajta
nak adásivá lenni. — 2 )  Senkinek puszta személyes 
hitelére pénz nem kölcsönöztetik. Ennélfogva biztosító 
jótállás nélkül, csupa vállalatra , kötelezvényre , élelmi 
pénzre, tisztviselői fizetésre vagy ingó zálogra kölcsön
pénz nem adatik. 3) Az egyesületnek más rendeléséig, 
pénz egyeseknek csak lOezer pengő ftig kölcsönöztet- 
hetik. — 4) A’ köicsönvevőnek pestmegyei birtokosnak 
kell lenni; a’ külmegyei, csak napra ’s órára szóló ke- 
zoesége mellett a’ belmegyeioek , kaphat kölcsönt az in

tézetnél. A’ városi bátorságok iránti rendelkezés az egye
sület hátát ozatátol függend. 5) A’ sorozat szorosan meg- 
tartatik; mikent a bejelentések tetetnek, a’ szerint adat
nak ki a’ kölcsönök; senki nem mellóztethetik el, ki 
megkívántaié tulajdonokkal áll elő. Ajándékoknak, lero
vásoknak történni az intézetnél szabad nem leend. 6) A’ 
kölcsönvcHni kívánó urak, bejelentéseikhez szükségkép 
mellékelni tartoznak a’ megyében fekvő ’s lekötendő 
vagyonuknak szabatos és jövedelem-kimutató szolgabirói ’s 
eskütti öszseirását; továbbá bizonyítványt arról, hogy e* 
jószágra semmi vagy aránylag csekélység van bejegyez
ve (intabulalva) ’s a’ t. Ha a’ magát jelentő isméretes 
nagy vagyonú a’ megyében, ki aránylag vagyonához, 
olly csekély öszveget kivárnia felvenni, melly jövedel
mi tekintetben vagyonának egy hatodát sem tenné : nem 
szükséges a’ szabatos öszveirás , hanem az intabulaíiói 
kimutatás mellett csak szolgabirói ’s eskütti bizonyítvány 
arról, hogy a’ jelentőnek vagyona nemcsak kény-becs 
szerint, hanem jövedelmi tekintetben is, hatszor vagy 
többször is meghaladja a’ kívánt kölcsönt. — Egyébiránt 
a’ választmány előtt kimutatandó bátorságnak tisztának, 
perekkel ’s adósságokkal nem terheltnek, a’ folyamodó’ 
tulajdonának, ’s jövedelmi tekintetben legalább két any- 
nyit érőnek szükség lenni, mint a’ kölcsönkivant ösz
veg teszen. — A’ kölcsönvevö példány-szerinti szoros 
kötelezvényt ad arról, hogy a'félévenkénti kamatokat 
pontosan fizetendi, ’s az intézetnek köícsönvevési sza
bályit szorosan megtartandja. — 7) A’ köicsönvevőnek 
az intézet, egy év’ múlta előtt, sem egészen sem rész
ben fel nem mondhat, a’ hitelbeli csalatás’ vagy tudo
másra jött csökkenés’ eseteit kivéve. Sőtéventúl is egé
szen csak az említett esetekben, vagy ba a’kölcsönve
vö a’ kamatot nem fizeti, mondhat fel; részletes ösz
veget azonban, úgy hogy egyszeri felmondás egy ne
gyedét tehesse a’ felvett pénznek, felmondhat minden 
évben egyszer , ha szüksége úgy hozza magával, de 
mindenkor kölcsönvételi idősor és nem önkény szerint. 
Ellenben a’ kölcsönvevő, egy év után, minden félévben 
felmondhatja az intézetnek kölcsöne’ egy részét, azon
ban nem alább annak negyedénél. A’ mindkét részről 
történendő felmondásoknak, a’ pénzöszvegek’ nagyságá
hoz képest, határidők szabatvák ’s a’ t . — 8 ) Nagyobb, 
közpénztárral biró, vagy kiváltságos községeknek (ha 
küldötteik a’ megbízatást bebizonyítják) mind ezeknek 
teljes bátorságára, mind pedig azon isméretes pontos
ságra nézve, mi illy községeknél a’ fizetésekben gya
koroltatni szokott, pénz adatik kölcsön. — A’ kölcsönvé- 
tel’ környülményeinek, kezelési szabályinak bővebb ki
fejtéseit takarékpénztári nyomtatott tervemben láthatni; 
miket azonban az egyesület a’tapasztalandókhoz képest, 
miként azt jónak látandja, módositand, megszoriíand, vagy 
kiterjesztend.

Ezekből láthatni, hogy egy személyes és vagyoni 
bátorsággal biró pontos adósa az intézetnek biztosítva 
van a’ felől, hogy a’ felvett töke neki egy könnyen fel 
nem raondatik; hogy a’ tőkét éveken keresztül megtart
hatja mindaddig, míg azt, kivált a’ részenkénti visszafi
zetések által, inegterheltetése nélkül róhaíja le. Mert az 
intézet’ érdekiben fekszik öt megtarthatni adósának; az 
intézet’ szüksége pedig csak rendkívüli esetekben lő
hetne nyomasztó. —

Az intézetnek további gyarapodásiról időnként meg 
fognak tétetni a’ szükséges tudósítások; valamint az e -
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digi részvényes urak’s asszonyságok’ diszes névsora’s 
majdan a’ gyámolóké i s , nem sokára, ideigleni bálaem
lékül , közöltét™ fognak a’ nagyérdemű Közönséggel, 
Pest nov. 25.1839.

¥áy András.

F  O y .  (Vége.)

F o y a’ császárság' ellen szavazott, ’s íg'y a’ 
hadseregnek is volt C a r n o t-ja. E’ makacsság , 
vagy mit együg'yű emberek lélekisroeretnek nevez
nek , egyik’ szerencséjét sem mozdítá elő. F o y-val 
még is kimélőbb módon bántak, mert vagy használ
hatónak lelek , vagy ellenmondásával nem sokat törőd
tek ; ő helyén maradt; mi oily kedvezés vala, mil- 
lyennel csak kevés dicsekheték , kik , mint ő, felségjo
gaikat gyakoriak. Sőt 9 évig maradt helyén , ’s a’ ve- 
zérsegédi érdemlett diszpolczot i s , mellyet a’ zürichi 
csatatéren nyert, megtagadók tőle. 9 évi bünhödés után 
megbocsátanak a’ vétkesnek, ’s 1808kiseptemberben végre 
dandárvezérül neveztetett-ki. A’ spanyol és portugáli 
háborúban felváltólag majd egyik majd másik hadsereg
nél volt a’ félsziget’ mindkét országában, ’s bajtársival 
osztozott a’ kemény harcz’ következményei- ’s minden 
veszélyiben. ISiOben a’ portugáli hadsereg’ fővezére, 
Massena marsai, Parisba egy küldeménynyel bizta-meg. 
Helyzete aggasztó kezde lenni. Lehetetlen volt Lissa
bon felé nyomulnia ’s az angolokat hajó'*b i-szállásra kény
szerítőié. A’ császárt föl kelle világosítani a’ dolgok’ 
állapotja felöl, hogy képes legyen róla Ítélni’s czélszerű 
utasitványokat adni. A’ marsai előtt F o y látszék legü- 
gyesbnek e’ bizornány’ végbehajtására. Ez tehát útnak 
indult csekély órkiséretével, egész Portugálián, meüy 
ekkor fegyverben állt, keres/tülmenendő. Néhány ka
tonával Pan-Corvoba érvén , számos fegyveres állal 
megtámadtaték. F o y  összegyűjti embereit’s ellenszegül 
azon reményben, hogy a’ nemzeti-őröktül, kiket a’szora- 
szédhelységben hagyott, segittetni-fog. Ezek hallván 
a’ tüzelést csakugyan oda sietének ’s segitségjökkel a’ 
csapat el lön széllyesztve. Azalatt szétrombolák ’s ki- 
rablák a’ tábornok’ kocsiját, ő maga pedig lova alatt, 
mellyet egy lövés földre terített, feküvék ’s kevésben 
múlt, hogy a’ dühöngő sokaság öt hatalmába nem ke
rítő , ha a’ segély alkalmas pillanatban nem érkezik. 
Úgyszólván meztelen jött Francziaországba, megszerző 
a’ szükséges ruhaneműt ’s tisztfoka’ egyenruháját, vég
rehajtandó a’ kapott bizományi. Napóleonnak benmtattat- 
ván, előterjesztő küldetése’ czélját ’s tudósítást adott a’ 
portugáli hadsereg’ munkálatai-, segédforrásai- ’s hely
zetéről. A’ császárnak , ki F o y-t nem igen ismérte , 
vele megelégiiltnek kelle lenni, mert nemsokára osz- 
tálynokvezérül nevezte öt ki. Foy-nak a’ tüileriákban 
bemutattatása után , másnap a’ neufchateli bg’ tisztkará- 
tól egy tiszt érkezők a’ császárhoz némi megbízatással. 
A* generálra fordulván a’ beszéd, e’ tiszt elbeszélő 
paneorvoi balesetét. Napóleonnak felötlött, hogy F o y  
nem emlité e’ jelenetet; magához hivatá tehát ót ’s el- 
mondatá vele az esetet. ,’S miért nem értesítő Ön engem 
a’ veszélyről, melly Önt fenyegető’s a’ szenvedett vesz
teségről kérdő a’ császár. „A’ dolog csak engem ille
tett, Sire — válaszolt F o y  — ’s nem tártára eléggé fon
tosnak azt tudatni Felségeddel.“ — Néhány nap múlva
2 0 ,0 0 0  francot nyert jutalmul. Foyra  nézve azonban leg- 
fontosb az volt, hogy közelről látá Napóleont, ki- vele 
gyakran mulatott ’s két óráig is beszélgetett. A’ császár, 
ki embereit ismérte ’s velők bánni tudott, erős és tartós 
hatást tőn F o y -ra , kit a’ csudálat egészen elragadott.

Napoleon a’ jövendőről beszélt vele, ’s mi alakot szán
dékozik annak adni; érintő óriási terveit ’s kifejté való- 
síthatásuk’ eszközeit. Ez egvike volt azon taríalom- 
dus szép szakaszoknak, raellyekbe valódiság ’s ámí
tás vegyült, mellyek sz. Ilonán többször ismételíeté— 
nek s Las - Cases’ emlékiratiban olvashatók. F o y  
bámuló a’ császár’ nagyszerű terveit, mellyek’ valósíl- 
hatásán maga sem látszék kétkedni. Azonban a’ nehéz
ségeket sem titkolható el, p. o. az ellenszegülést Európa’ 
hatalmasai’ résziről, a’ megoszlott véleményeket ’s el
lenes érdekeket, mellyek kibékitendök vagy legyö/.eten- 
dók valónak, ’s minden csodálata mellett is, melly őt 
athatá, nem tartózkodók szerényen kimondani aggodalmát. 
„Mit akar Ön? —- így fejeze be válaszát Napoleon — 
helyzetemben minden veszteglés hótralépés, ’s én hátra 
nem léphetek, hátralépnera nem szabad.“

Az 1311 ’s 12ki táborozások alatt F o y  Spanyolor
szágban vagy Portugáliában majd mindig több osztálybul 
aüo külön hadtesteket, szerencsés sillerrel vezérle. 
13l3ban is, midőn a’ francziák csak legnagyobb erőkö- 
dissei tarthatók fen magokat az angol és spanyol had
erővel szemközt, F o y  jé , bár a’ hadsereg egészben 
véve rósz, karban volt. Mint dönteték-el a’ nagy harcz, 
tudva van. F o y  Spanyolországban csatázott, míg Na
poleon a’ haza’ földén uralkodását, Francziaország’ di
csőségét ’s határai’ épségét ótalmazni törekvők. ’S midőn 
ez látta, hogy lemondani kénytelen, F o y  a’ világ-ügyek 
iránt különös részvét nélkül, nehéz sebekkel borítva, 
ágyon feküdt ’s életéért rettegének. A’ visszahelyezett 
kormány őt gyalogság’ parancsnokává tette, melly hiva
talát a’ csudós martius’ 20kaig viselte. Waterloonál olly 
hősi elszántsággal harczolt, melly jobb sorsot, mint mii
lyen neki jutott, érdemle. I.t kapta lodik ’s utolsó sebét, 
mellyel bevégzé hadi pályáját. Ütött az é ra , melly Na
poleon’ ’s vele Francziaország’ ’s Európa’ sorsát eldöntő. 
Uj időszámlálás kezdődők uj tervek- ’s ámításokkal, mel- 
lyekben a’ régiek csak inegifjult alakban ismételteiének. 
Arról, mit F o y  mint harezfi ’s vezér tón, csak egy a’ 
vélemény ; ugyan az a’ hadvezéreknél, kik alatt szolgált, 
’s a’ katonáknál, kiket vezérlett.— üesaix, Moreau, Mas
sena ’s a’ marsaink, kiket a’ vezérségben felváltottak, 
megkülönbözteték ő t , ’s maga Napoleon i s , ki későn 
méltányló érdemeit, elismerő azokat, ’s még sz. Ilonán 
is megvallá, hogy F o y-t azon kevés derék férfi közé 
számítja , kik marsali rangot várhatónak.

Feltűnő valóban, hogy azon férfi, ki a’ csatamezén 
fényes dicsőséget aratott, hasonló sükerrel lépett-föl a’ 
szószéken is. A’ béke’ ’s had’ diadalmit csak szellemi 
tulnyomóság, biztos és gyorslátás, melly az embereket 
’s dolgokat valódi alakjokban fogj»-fel, ép ítélótehetség 
’s elszántság által víhatni ki. A’ béke’ ’s had’ mestersé
gei egymást ki nem zárják, hanem egymásnak szolgál
nak ’s a’ legnagyobb hadvezérek nagy statusférfiak is 
valónak. F o y ’ sátora egyszersmind olvasóterem volt,’s 
kardját könyvvel váltá-fel. A’ régi nyelvekkel ’s litera- 
turával megismerkedvén , ezekkel úgy foglalkodotf, mint 
korunk’ nyelveivel, mellyeken sokat beszélt ’s olvasott, 
’s a’ fontosb dolgokat, miket bennök müveit férfi talál, 
kiszemelő. Nála Caesar’ Commentár-jait, Virgil’ költe
ményeit Tacitus’ és Montaigne’ munkáji mellett lehete 
találni, ’s a’ harezfi, statusember és szónok azonegy 
kútfőből mentének. Táborozásai ’s utazásai egyaránt szol
gáltak oktatásául, ’s azon országnak, mellyben tartóz
kodók, megtanuló nyelvét, szokásit, alkotmányát, meg- 
ismerkedék literaturája’ kincseivel ’s okult jeles férfijai- 
’s tudósaitól. így vala lehetséges, hogy F o y  a’ legkü- 
lönnemúbb isméreteket: a’ hadtudományon kívül egész



terjedelmiben , az európai országok’ statistikáját, ország- 
’s népjogot, köz pénzügy-, mennyiség* ’s természettu
dományt ’s történetet egycsité.

Az 1815dik év véget vete F o y ’ hadi pályájának. 
0  magányba vonult. A’ nyugalmat, mellyet neki a’ ma
gány adott, a’ spanyol forradalom’ ’s háború’ történetei’ 
leírására forditá. E ’ foglalkozásban félbenszakasztá öt 
diszteljes meghivatása a’ kamrába. Aisne-megye t. i. kö
vetéül választá őt 1819ben. Ez volt Foy’ dicsvágya , ’s 
már előbb kérésé e’ megkülönböztetést, melly által illő 
munkakört lelni ’s honának használni reményié. Ennek 
szüksége volt férfiakra, kik, mint ő, neraeslelkück, be
látók, elszántak, szabadság’ ’s népügy’ baráti valának. 
A’ régi Francziaország, mint azt királyai bírták ’s újra 
bírni akarák, nyilványos és titkos háborút folytatott az uj 
Francziaország ellen, mintáz a’ zendüJet óta alakult. 
Az aristokratia’ serge , melly a’ törvényszerű királyságot 
majd czélul, majd ’s gyakrabban eszközül akará hasz
nálni, nem titkolá ellenséges mozgalmit a’ nemzet’jogai 
és szabadsága ellen , hanem magát a’ fejdelmet is kitolta 
a’ királyság’ óhajtásai- és szándékából. Európa örömest 
nézte barátságos érzelmivel a’ csatát, ’s biztatás és se
gítés nem hiányzott, hogy az újítás’hydráját ezen nem
zedékkel irtassa k i, mellyet az maga szült. F o y  a’ kö
vetkamrába léptével nagy reményeket támaszta ’s fölül— 
mulá a’ legnagyobbakat is , mellyeket baráti ’s csudlálóji 
kebleikben tápláltak. Bátran szállott a’ hatalom’ merész- 
leteivel szembe, ’s a’ kormány’ visszaéléseit ’s az aris- 
tokratai többség’ inditványit olly ügyesen ’s alaposan 
ostromlá, hogy az ellenzők közt fényes, ha nem első 
helyet, ’s polgártársaitól tiszteletet nyert. Bátran szegült 
a’ rainisterek’ mértéktelen kivána'i ellen , kik kiadásik- 
ban nem az ország’ valódi szükségire , nem a’ nemzet’ 
eszközeire, hanem a’ hatalom’ hajlandóságai-és szeszó- 
lyire ügyeiének. Ilarczolt a’ sajtószabadság mellett. EI- 
liacárzottan ellenzé a’ spanyol háborút, mellynek egyéb 
czélja nem volt, minta’ félszigeten elnyomni a’szabad
ságot ’s az által Francziaországban is előkészíteni ’s 
megkönnyebbíteni annak megsemmíttetését. A’ milly 
mértékben részesült ezen törekvései által a’ nemzet’bi
zodalma- , szeretete- és tiszteletében , ugyanazon 
mértékben tapasztalj a’ kormány’ idegenkedését ’s az 
aristv/kratai párt’ gyülölségét i s , melly az idegenek
től neki átad tott Francziaországot ismét birtokába vett 
törvényes sajátjának tekinté. Nem hiányzanak próbála- 
tok, hogy F o y  kizárassék az 133íki uj kamrábul. De 
három megye választá öt egyszerre követéül. E’ díszes 
elismerés növeszté buzgalmát ’s munkásságát, ’s csak 
annál erősebben ’s elszántabban küzdött minden rendsza
bály ’s próbálat ellen , mellyek Francziaország’ jóllétét 
’s a’ nép’ jogait és szabadságát sérteni látszatának. El
lenszegült az indítványozott katonaszedésnek, mellyet 
vér-adónak nevezett, a’ követkamra’ hétévig tartásának, 
a’ kivándorlottak’ kármentesítésének, kiket, mint mondj, 
a’ követek közül kettő egy ellen, de a’ nemzetben ezer 
ellen alig egy pártol, ’s az Ouvrarddal kötött gyalázatos 
kereskedésnek. A’ soknemü ’s nagy eróködés végre meg- 
rontá különben is évek óta gyöngélkedett egészségét, 
’s meghalt nov. 2 Skán 1825ben.

F o y ’ halálának híre terjedvén, gyász ’s rémület 
szállá meg Francziaországot. Mirabeau óta egy halál
eset sem szült olly mély ’s általányos benyomást. „Gyászt 
ölthet egész Francziaország — ez olvastaték halála’ hir- 
detvényében — mert egyik legnagyobb polgárát veszté
é i : F o y  generál nincs többé!“ Hullámzott a’ nép azon 
utczában , mellyben ö lakott. Hangos jajgatás vala hall
ható, ’s ezren könnyezének. Midőn a’ kocsi megindult

a boldogulnak földi maradványival ’s a’ tolongó néptömeg 
közt alig lelt átmeneteit, a’ jo g -’s orvos-iskola’növen
dékei sok tiszttel elonyomulva kérek azon tiszteletet, hogy 
ok vihessek templomba a’ testet. Ez megtörténvén, tö
mérdek sokaság, minden rangú ’s osztálybeli ember 
marsai és senatortul kezdve egészen a’ szatócsig ’s kéz
művesig, ünnepélyes csöndben, füdetlen fejjel kiséré 
őket. A’ gyászmenet ’s mise alatt özönkint szakadt az 
eső; de az nem széllyeszté el az összegyűlt néptöme
get ’s nem sietteté a’ menetet. Azon rendben , egyenlő 
léptekkel ment az végig a’ hosszú utczákon, hol az em
berek két sorban álltának; mások pedig az ablakok ’s 
házakat foglalák-el. Mondják, hogy e’ kíséretnél 30,000 
ember volt jelen. Midőn a’ számos halottkiséret csöndes 
rendben kozelgett a’ temetóhez, nászkocsik által, mellyek 
vendégeket vidor lakomához vivének , tartóztatok - fel. 
Ez egyike volt azon mély-elmü contrasztoknak, mellye
ket Shakspeare’ lángelméje az életből olly szerencsésen 
tudott utánozni: a’ fönséges ’s aljas, halál ’s élet, fáj
dalom ’s öröm, őrültség ’s okosság rokon közelségben! 
A’ zajgó vendégek érzik, hogy a’ néma gyász, melly 
környezi, megszállta őket is. ,Foy-t temetjük* — mond
ják nekik ; ’s eltűnnek a’ virágok és szalagok, mellyek a’ 
vidorokat ékesítek, megürülnek a’ kocsik, ’s mindnyájan, 
kik ünnepélyes lakomához valának útban , a’ sirkertbe 
menökhez csatlakoznak.

F oynak szép, tettgazdag élete és szép dicső ha
lála volt. Polgártársai’ hálás elismerése sírján túl is ki- 
terjedett ’s családjának fizette meg a’ tisztelet’ adóját, 
mellyet a’ hon neki meg nem fizethetett. Élete ’s halála 
mutatja, hogy minden, minek sikerülni, tenyészni virá
gozni ’s gyümölcsözni kell, alkalmas pillanatot kíván. 
Nagyobb erők nyom nélkül enyészhetnek el, nagyobb 
áldozatok semmibe vétethetnek, nagyobb erőködések 
foganatlanok lehetnek. Nem az ember’ belső valódi tar
talma az , mi meghatározza mások, kortársai ’s utóvilág 
előtti becsét, hanem munkája ’s tettei, a’ külvilágban fel
tűnése, a’ kor’szükségének kipuhatolása, melly épen ki
elégítést kíván ’s azon jutalmat teszi, mellyet adhatni ’s 
adni szabad. ’S e’ jutalom nem annyira az árutól, mint 
a’ vásártól függ. Minden, mi a’ világon tenyészni ’s foga
natos lenni kíván, alkalmas órában történjék; utóbb vagy 
előbb semmi vagy csekély becsű. Nem eshetünk gya
núba , hogy item illőleg méltányoljuk F o y ’ szép hajto- 
mait, erényeit ’s érdemeit. Mi tiszteljük, becsüljük, sőt 
csüdáljuk őt; de valamint jeles ember, derék csatász, 
nagy polgár, hatalmas ’s ügyes szónok vala: szintolly 
igaz, hogy csak a’ kedvező körülmények fejtheték-ki 
hajlóinak ’s foganatosíthaták jelességit 's erényeit. A’ 
francziák’ mozgékony Charaktere, melly kiilhatásokra olly 
fogékony ’s azokat örömest közli másokkal j — egy fő
város , mellyben ezer meg ezer illy mozgékony ’s köz
lékeny ember találtatik ; — a’ polgárnak aggodalma, hogy 
a’ revolutióban szerzett jogait és szabadságát elveszt
heti az ellenrevoluíióban , melly épen akkor aggasztá a’ 
lelkeket, — ’s más körülmények nélkül, mellyek’ fel
számlálása nem ide tartozik, F o y  nem érte volna el a’ 
népszerűség’ azon magas fokát, mellyre csak kevesen 
vergődhetének-fel Francziaország’ hosszas ujjá-szüie- 
tése alatt. Azon korban észrevéilenül ’s föl sem vétetve 
szálltak sírba olly férfiak, kik léleknagyság’s charakter- 
szilárdságban Foy-val mérközhetének. De ők nem Jelek- 
föl korukat; azt , mit vásárra hoztak, senki nem terese. 
Száz vágás alatt állva marad a’ fa, ’s csak az utolso 
alatt látszik kidőlni. Ez a’ foganat ’s ez után ítél az em
ber ; ’s müve — a’ történettudomány. E ti enne  , l oy 
barátja, ’s kamrai tiszttársa, mondja róla: „Cuszkenek
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’s érzetteljesnek születvén , lelkesen nyilatkozott a’ re- 
volutio’ ügye mellett; védte azt meggyőződésből, de 
nemes és tiszta szíve fellázadt annak kihágásai ellen. 
Jobban érté a’ szabadságot, mintsem a’ rakonczátlanko- 
dást ne gyűlölte volna. A’ dicsőség’ fénysugara által, 
melly a’ nemeslelkü honvéd előtt elrejté hazája’ véres 
baleseteit, boszankodva fedezé-föl szeme az örvényt, 
mellyeí megnyitott a’ fejetlenség, ’s diadal-emlékink be 
nem tölthetők azt. Dicső pályához készülve, őrtűz mel
letti helyét szószékké változtatta ’s onnan dörgött az el
nyomás ellen; a’ becsület’ mezeje ’s máglya közé állít
tatva kétszeresen koczkáztatá életét, meg lévén győződve, 
hogy idegen’ gyilka, vagy bakó’ pallosa alatt csak Fran- 
cziaországért vesztheti azt el. Arrasi börtönbe taszittatva 
clhagyá azt, hogy siessen a’ vész’ helyeire. 0  nemcsak 
nem vádolta a’ szabadságot, hanem szerété minden kín
jaival, raellyeket miatta szenvedett és szíve’szentségében 
őrzé, minthogy föl kelle azt áldozni az ország’ függet
lensége’ megmentéséül. Önkény’ színe is fellázitá nemes 
lelkét, ’s őt is , mint minden nagyszerű charaktert, bi
zonyos vonzalom ösztönző, hogy véráldozatául legyen 
az elnyomásnak. A’ hadseregnek is valának udvaronczai; 
’s volt idő , mellyben vitézség ’s érdéin sem vala elég 
a’ tisztfokozaton eiúléphetésül: ez okbul a’ hadi pályán 
lassan haladott előre ; minden előléptetését, megkülön
böztetését fegyveres kézzel vítía-ki. Ö csak kötelessé
gének rabja volt; a’ hadi fenyíték’ járma alatt megőrzé 
leike’ függetlenségét; de a’ honszeretet volt hajlomásai 
közt a’ legbensőbb, legszívesb, ’s a’ dicsőség’ kegy
mutatásai vígasztaluk őt a’ szabadság’ bal-esetiben.“ — 
(S;aaís-Lexic.) Agárdi.

E l e g y t á r .

( V a s ú t  á l t a l  a j á n l k o z ó  u j h a s z o n . )  Az 
éjszakaraerikai hírlapok nagy örömmel említik, hogy a’ vas
utak némi bajt készülnek megorvoslani, mi által eddig leg
több fővárosban veszedelmes betegségek láraadíak, ’s kü
lönösen a’ gyermekek’ élete legnagyobb veszélynek vala 
kitéve. A’ vasutak által e’ népes helyek megszabadulnak a’ 
rósz tejtől, mellyet eddig a’helybeli árusoktól drága pén
zen,vjzzcl vegyítve’s gyakran a’ legártalmasb módon meg
hamisítva keile megszerezni. így most Bostonnak a’ wor- 
cesteri vasút, melly e’ várost a’ legfugazdagabb vidékekkel 
köti össze, legolcsóbb’s legjobb tejet szolgáltat. Két em
ber elég a’ falukról összegyűjteni a’ tejet, ’s alkalmas edé
nyekben a’ szállításra elkészíteni. Melegebb napokon a ’ 
téj-edények kádakba jég közé tétetnek. 15—20 mföldnyi 
távolságra jég helyett hidegvíz is megója a’ tejet a’ savóso- 
dástul. Mivel az edények’ födelei szorosan zárkóznak ’s az 
edények a’ kocsigépelyen hasonlag wegerösíttetnek, tehát 
a’ kocsi mozgása alig érezhető, és szállítása, legkisebb 
bajjal sem jár. A’tejet, jó ’s hamisítatlan mineraüségében 
legjutányosb áron szerezhetni meg, ’s mind vevők, mind 
vasutak az áruczikkből egyaránt jó nyereményt húznak. 
Különösen kedvező pedig ez a’ távolabb falusi lakosoknak, 
mert ók a’ tejért sokkal több pénzt kapnak, mintsem ha ab
ból irósvajat és sajtot készítenek; ók több tehenet üg>ekez- 
nek szerezni, a’ szántóföld és kert jobban trágyáziathat.k,
’s a’ fővárosokban iuiigy a’ lakosok tetemes pénzt kiméi
nek meg , ’s különösen — kevesebb a’ megromlott gyo
mor. (W. ZiJ

(A’ k é t n e j ü  ango l . )  Angliában a’ bigamia v. 
kétnejüség a’ gyakran előforduló vétségek’ sorába tar
tozik. Ez tehát magában nem vai iini rendkívüli történet; 
de sajátszerünek mondhatni bizonyos S h a r r  o ok s T a 

m á s n a k ,  Burryben (Manchester mellett) a’ szegények’ 
háza’ felvigyázójának esetét, ki mindkét feleségivei egy 
födél alatt élt. Négy év előtt nejéül vevőn Ilibbert Bet- 
tyt Ratcliflfe városkában, innét Burrybe jött ’s folyó évi 
jul. 2 0 kán egy 18 évű csinos lánykával is inegesküdött; 
e’ házasságot különösen ajánlá az uj jegyes’ vagyonos- 
sága. Az összekelés azonban nemcsak Ilibbert Betty’ 
tudtával ’s akaratjával történt, hanem, a’ mi több, ez első 
feleség a’ menyekzö’ alkalmakor még egy nászolóasszony 
szerepét is játszotta ’s az uj menyasszonynak még saját 
jegygyűrűjét is oda kölcsönző. Illy különös eset nem so
káig maradt titokban ; az asszonyok csevegni kezdőnek, 
’s igy történt, hogy a’ rendőrök Tamást kis háreme’ kö
zepeit elfogták , ’s két nejének minden sikoltáei ’s jaj— 
veszéklési daczára börtönbe vitték. A’ kétnejüség’ kö
zönséges büntetése — több évi számkivetés.

(A ’ b o g á r k e d v e l ő . )  1793ban egy liatal, kö
rülbelül harminezéves férfi bolygott álruhában , minden
kitől elhagyatva’s a’ respublica’ kémszolgáitól félve Bor
deaux’ vidékén. Ezen magányos bujdoklásiban tudomá
nyát választá mulató-társul, mellyet szenvedélyesül ked
velt— ’s e’ tudománya’ bogarak körüli búvárkodás volt. 
0  útközben sok ’s különféle bogarat gyűjtött össze, vizs
gálta azokat ’s ezen tudományból merített élvezet által 
száműzte magától a’ sötét gondolatokat. Bordeaux' ka
puja előtt végre egy rongyos és vakbuzgó asszonysereg’ 
körmébe került, kik ót megragadván börtönbe hur- 
czolták. Hat óra múlva sorsának koczkája megvettetett, 
mert ő személyéről nyílt vallomást tón ’s másnap rajta 
a’ halálos Ítéletnek végrehajtatnia keile. Míg a’ szegény 
bíintelen egyszerű vacsorája mellett ült, a’ börtönös nem 
beszélt egyébről előtte, mint büntetlek- ’s kivégeztefé- 
sekröl; végre a’ törvényszék’ elnökét is kezdő előtte 
rajzolgatni, ’s monda, hogy az, ha véres hivatalától meg
pihen , egyetlen kedves mulatságát abban találja, hogy 
a’ szabadban szertejár, és pillangókat ’s bogarakat’s 
a’ t. fogdoz. Ez természetesen a’ szegény rab’ figyel
mét fölébreszté, ki most hirtelen megeszmélve magát 
egy ritkafaju bogarat kis gyűjteményéből elővön ’s azt, 
míg a’ börtönmester beszédét folytatta, titokteljesen egy 
tűvel alant palaczkjának dugaszához szúrta. A’ börtönös 
ezt igen jól látta, ’s hihetőleg valainelly igen veszedel
mes merénynek tartá ; mit sem szólt ugyan, ámde a’ pa- 
laczkkal ’s dugaszhoz szúrt bogárral tüstint az elnökhez 
ment , neki arról jelentést teendő. Kevés idő múlva az 
elnök maga is itt termett ’s a’ két bogárkedvelö, inaguk 
körül mindent elfelejtve, sokáig ültek, nem mint biró és 
elitéit rab, hanem mint barátok együtt. A’ bogár ez utób
bit megmenté a’ haláltól. A* fogoly az elnöktül pénzt, 
ajánló-levelet ’s legjobb bizonyítványokat nyert jó re- 
publicanusi gondolkozás-módjárul. — E’ halálra itclt de 
megszabadult rab : a’ nagy természetbúvár, L a t r e i 1- 
l e ,  volt. (A-r.)

( G a z d a g  o r o s z )  Nem rég halt-meg Volozyn 
nevű jószágán Tiszkiewicz úr, ki Orosz-lithvániának 
leggazdagabb lakosa volt. O három fiának húszezer egész
telkes jobbágyot ’s több mint 60,000 férfi alattvalót ha- 
gya örökségül; ezen kívül még készpénzben harmincz
hat millió lengyel forintot, v. is hat millió porosz tal
lért. (A -r)

( S z e r e t e t ü n k ’ l é p c s ő j e )  Harmadik ’s ne
gyedik éves korunkig : szeretjük anyánkat, hatodik évünk
ben atyánkat, tizenhatodik évünkben a’ szépruhákat, a’ 
huszadikban leánykedvesinket, a’ huszonötödikben fe
leségünket , a’ negyvenedikben gyermekinket, ’s a’ hat
vanadikban minmagunkat.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Traííner-Károlyl nrl utcza 013.
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Társalkodónk ezen, W e l f h e i m  grófhoz irt ér
dekes tartalmú levelet az Alig. Zg’ egyik legújabb számú 
toJdalékábul közli.

Pest, nov. 20. 1839. Különösen tisztelt Gróf! 
Excellentiád’ kegyes tanácsát követve, Magyarország
ban egyik első foglalatosságommá tevém, Bábolnán a’ 
katonai-ménest megtekinteni, ’s most sietek Excelleníiádat 
ezen kirándulásomrul előleges rövid vázlatban a’ szokott 
utón tudósítani. — Mindenek előtt fájlalva kell megval- 
Ianom , hogy én, igentisztelt Barátom! Önhez irt korábbi 
levelei’ egyikében az ezen országban a’ lónemesítés kö
rül olly kitűnő érdemeket szerzett derék Herbert őrnagyon 
méltatlanságot követtem el, midőn Syriában egyoldalú 
tudósítások ált«l elcsábítva — mikép most átlátom ’s ké
sőbb még bővebben ki fogom fejteni,— az ő ottani cse
lekvésmódjának igen czélszerü motívumaitól az érdemlett 
etösmerést megtagadtam. Tévedni emberi dolog, de én 
mindig kötelességemnek tartám, a’ tévedést, ha arrul 
meggyőződtem , azonnal őszintén ’s nyilván meg is val
lani. — Szerencsém volt a’ rövid de minden tekintetben 
kedves utazást Bábolnára Pückler bgasszony’ társaságá
ban tennem , ki engem majd hat-évi elválás után itt Pes
ten látogatásával megörvendeztetett; ’s ámbár nem tar
tozik szorosan ide, nem lehet ez alkalommal nem érin
tenem azon rendkívül nyájas és szeretet- teljes fogad
tatást, mellyel mi idegenek Magyarország’ fővárosának 
Jegdiszesb ’s választottabb társaságától tapasztalánk. A’ 
legkellemesb módon győződtem itt meg régi nézetem’ 
alaposságáról, t. i. hogy Németország’ déli tartományiban 
O  Magyarországban is áltálán fogva a’ műveltebb kö
rökben német műveltség uralkodik) a’ nagyvilág’ iónjá
val, nem kevesebb szellemi erő mellett sokkal több nyá
jas szivjóság, — ’s ha szabad magamat így kifejezni 
— több valódi-nemes természetesség vegyült, mintsem 
hazánk’ éjszaki tájain. Irigység ’s gyűlölet, mellyek a’ 
jót mindig átnézve, epés ötleteiket ’s fanyar ehnésség- 
jöket csak oda fordítják, hogy a’ hijányost mindenütt ki
gúnyolhassák ; pedantság ’s döly fos ügyetlenség ; félelem, 
melly csak túlságos önszeretetbül és személyes fontosság’ 
mértékfölötti hiedelméből származik — mind olly tulaj
donok, mellyek egy igazi jó társaság’ békeszerető, igény
telen önmegadását ’s kellemteljes lemondását paralyzál- 
ják , — itt csak mint ritka kivételek láttatják magokat, 
mit fájdalom valamennyi fővárosunkról nem mondha
tunk. —

Mi Pestről déltájban, szép őszi idővel indulánk-ki, 
de az utakat, a’ korábbi esők miatt, olly roszaknak ta
láltuk, hogy a’ gyorsjárásrul hires parasztposta’ daczára 
is csak sötét estve érkeztünk Neszmélybe. A’ magyar- 
országi utaknak ezen hihetlenül rósz állapofja, hol gyakran 
egész sor kocsit láthatni a’ sárban elakadva, sőt vannak 
példák , hogy lovak az országút’ közepén, mint valamelly 
mocsárban egészen elsüllyedtek ’s belefultak — kétség
telenül ezen, sok más tekintetben még virágzó, szűz or
szágnak legnagyobb fogyatkozásai közé tartozik, de 
mellynek épen ezért igen reménydús jövendője van. — 
Valóban csak még néhány, a’ nagytomegbül kiváló, szel
lemre van szükség, miilyent márgróf Széchenyi István
ban nyert, kik hasonló módon magokat hazájok’ előhala- 
dására szentelni ’s azt csüggedetleu szorgalommal ’s vas

akarattal eszközleni készek — ’s e’ remények naponkint 
nagyobb ’s nagyobb áldással valósulandnak. Az irány pe
dig , mellyet a’ jeles magyar hazafi választott, bizonyo
san a’ valódi csalhatlan ’s leghaszonárasztóbb ’s üdvíxo- 
zóbb, mivel az egyszersmind a’ legtevölegesb. A’ dunai 
gőzhajózás, melly által a’ kereskedés uj életet nyert ’s 
mellynek teremtője gróf Széchenyi volt; nem messze 
Orsovátul az általa épitett szikláét, melly törmérdek ne
hézség ’s veszély közt hozatott létre ’s mellyet más or
szágok’ illynemü legsikerültebb müveihez méltán soroz
hatni ; a’ roppant ’s óriásnagyságu lánczhid Pesten, melly 
most vétetik munkába, oily emlék, melly az egész nem
zet’ becsületére válik, de a’ gróf’ legyözhetlen szilárd
sága ’s ingadatlan állhatatossága nélkül hihetőleg soha sem 
jött volna létre ; más, hasonló gyakorlati vállalatokon kivüi, 
— mellyek’ éltető lelke gróf Széchenyi, — az országra 
nézve dicséretesbek ’s valódibb hasznot hajtanak, mint 
száz politico—ideológiai desiderium és statusjavitási ter
vek, mellyek hihetőleg még sokáig fognak a’theoriák’szellős 
országában légvárak gyanánt lebegni. —

Neszmélyen a’ jeleshirü zamatos bort, mellyet az 
itteni hegyvidék szolgáltat, a’ hely’ színén szintolly sa
vanyúnak találtuk, mint a’ pesti fogadókban és dunai 
gőzhajókon; itt meg kell jegyeznem, hogy Magyarország
nak e’ tekintetben má$ egyéb országokkal közös sorsa 
van: a’ legjobb magyar bort — külföldön találhatni fel; 
mert a’ bort és prófétákat leginkább a’ távolban becsülik. 
Az utolsó állomáson a’parasztposta eltévedt, ’s mi kény
telenek valánk , a’ szántóföldeken keresztülkosul hajtva, 
sötét éjszakán az utat nyomozni;’s nem tagadhatom, hogy 
a’ kocsinak ez által előidézett heves és gyakran aggasztó 
ingásai nekem megféleinült uti-társnöm’ részérül több 
szelíd szemrehányást szültek késő fölkeltem miatt, melly 
bennünket az 5 órátul délig halasztott indulás által illy 
Ínséges bajba ejtett. Azonban eltévedésünknek semmi ká
ros következése nem volt, kívevén hogy Bábolnán, hova 
reggeli 3 óratájban érkezénk, tetemes bajba került a’ 
fogadóst és cselédeit fölkelteni, kik kénytelenek voltak 
az általok lakott szobákbul kitakarodni, hogy nekünk 
szűk éjjeli szállást szerezzenek. Mi hallottuk ugyan, hogy 
Smiihling tábornok ’s pesti parancsnok ur’ szives köa- 
benjártára a’ kormányzói épületben, mellyet Herbert ur 
bir, számunkra lakszobák állnak készen ; de mi vonakod
tunk —’á méltán — illy alkalmatlan órában az őrnagy’ ven
dégbarátságához folyamodni. Ezen éjjeli tanyázás azon
ban némi mulatsággal is járt, ’s mielőtt felóra lefolyt, 
már minden a’ legjobb rendben volt; a’ hónapos po; le— 
törülteték, a’ házban uralkodott nem igen kedves gőzt 
’s kipárolgást levendula-vízzel enyhítők ’s a’ magunk
kal hozott pogyász’ segedelmivel türhetőleg kényelmes 
fekhelyet késziténk. — A’ belletristicus fogadós még két 
divatszerü almanachot i s , mint valami különös luxust, 
fektetett egy éjjeli szekrénykére, miből olvasgatnom szük
ség sem volt, hogy tüstint a’ legegészségesb álomba merül
jek Másnap reggel épen felébredek, midőn az érdemes 
őrnagy’ látogatását tudtomra adók, ki jö tt, hogy ben
nünket a’ legnyájasabb ’s lekötelezóbb módon aszía.aboz 
vendégíül ’s a’ ménes’ megtekintésére híjoo-megv

Mi elsőbb is a’ Herbert úr által Syriaban ’s az ez
zel határos sivatag pusztában vásárlóit ménekét « unió'-  
meg; fölséges lovak, mellyek közül légin a) ‘ ^ “
vonák figyelmünket a’ Kühel-fajból eredeti hüvelyket- 
szürkémén; magassága megüti a’ 15 mar-, - ; **'
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erős testalkattal bir ’s minden tagja legszebb idom- 
zatban áll; továbbá a’ Dahabi nevű világospej mén. A’ 
kanczák is igen nemesek; mindnyája közül feltűnt egy, 
Kähel-Adshuss-fajabeli, Seria nevű szürke kancza, melly 
nekem valóságos ideálnak tetszett, ’s melly, mint a’ többi 
kancza is mind, már jeles csikókat hozott, — mert az 
aráb kanczák’ sok jeles tulajdonihoz még különösen 
igen nagy szaporaság is tartozik. Mivel útközben az őr
nagy úr néhány lovat elvesztett, ’s másokat ismét Mes- 
sohagisba kelle adnia, tehát szálirányából csupán hat 
mén^s négy kanczaló maradt meg. Ezek többnyire mind 
izmos testalkatunk, egészen hibanélküliek, és — a’ mi 
mindenki előtt, ki aráb lovakat saját hazájokban többször 
látott nehezen valósítható feladásnak fog tetszeni, — 
általában mentiek minden folttul (blemish). „Ön látja — 
nyilatkozók Herbert úr — hogy én illy nehéz ’s utasítá
somban kitűzött szűk ’s korlátolt választásnál nem bocsát- 
kozhatám hosszas alkudozásba, mint talán privát ember 
cselekszik, ki saját ura, — ’s hogy minden tekintetben hi
bátlan lovakat hozzak vissza, e’ feladásomhoz képest 
e^y két ezerrel több vagy kevesebb piaszíerre nem ü- 
gyelheték; mivel itt legfontosabb volt, az alkalmat mindig 
üstökén ragadni, mellynek ritkaságát Ön szintúgy ismeri,
valamint én.“ — r

Ez tökéletesen igaz ’s most következmenyiben annál 
gazdagabb, mivel a’ hadiesemények által’s az aráb nép
törzsöknek a’ syriai kormányzósággal majd alig elhárít
ható ellenségeskedési miatt a’ nemes lovak’ további vá
sárlása magoktul a’ beduinektöl, a’ pusztának e’ részé
ben majd lehetetlen, vagy legalább mindig nehezebb, 
fáradságosabb ’s veszedelmesebb lesz. Azonban még is 
bátorkodom itt azon mellékjegyzést tenni, hogy, véle
ményem szerint, nem jó azon individuumnak, ki tenyész- 
lovak’ vásárlása végett keletre küldetik, igen megszorító 
utasításokat adni, jelesül minőkkel Herbert jár vala el
látva mellyek szerint ó hat esztendőnél idősb lovakat 
nem vásárolhatott, ’«» még ezeknek is minden legkisebb 
folttul, sőt még diszteleuitö bélyeg-jegytől is egészen 
mentieknek kellé leuniök. — Ez által, mint más alkalom
kor már mondottam, igen könnyen azt nyerjük, hogy olly 
lovakat szerzünk , mellyeken egyes hibát ugyan nem 
mutathatni-ki, de hol maga az egész ló hiba, s ez leg
inkább az aráboknál fordul-eló, kiknek egész éietmód- 
jok ’s azon kíméletlen bánás, mellyel barmaikat folyvást 
illetik, még a’ legjobb’s legnemesebb állatokon is elék- 
íclenitó foltokat ’s rút bélyegeket szül, mellyek mind- 
azáltal a’ tenyésztésnél tekintetre sem méltathatok, mivel 
át nem öröködnek. Ide tartoznak különösen a’ legcseké
lyebb bajoknak, mindenütt sütés ’s égetés általi nevet
séges gyógyítása ; bizonyos esztelen szem-mutételek 
olly betegségeknél, mellyek a’ látás’ műszereivel leg
csekélyebb összeköttetésben sincsenek, az állat’ mindnégy 
lábának folyvást, összebékózása , mi nem ritkán dagana
tokat , szertelen foltokat ’s a’ nehéz lefekvés miatt pus- 
kos térdeket, nem különben egyes ki- ’s begörbült lá- 
bokat nemz. A’ gyakori megsebesítések szinte nemritkán 
a’ lovat elékicleníiik ’s kiveszik formájábul, mi ugyan 
kellemetlen a’ szemnek, de azért az állat’ valódi becsé- 
bül niitsem ró- le. Herbert űr maga beszóló, hogy egyik 
legnemesebb, ’a különben hibanélküli ménlován kevéssel 
a’ hftjóbaszállitás előtt ismét túladott, mivel első lábainak 
egyike kissé kifelé állt, ’s ennélfogvást nem bátorkodott 
magával elhozni. Ezt a’ benszülöttek tüstint gáncsolák ’s 
nekem akkor elbeszélték, mondván: a’ német báró még 
utoljára, a’ nélkül hogy valaki tudhatná miért, egyik 
legnemesebb lovát egy sokkal csekélyebbért cserélte-el; 
igen, de küldetésének egész ideje »ladt ezen , az őrnagy’

részérül nyilványított nagy, — ’s mint most tudom, kény
telen — nagy aggodalmaskodás a’ benszülöttek előtt 
feltűnt , ’s azt hijányos lőisméretének tulajdoniták. 
Herbert ur azon korlátozó körülmények közt bizonyosan 
mindent megcon,a’ mi hatalmában állt;de én hiszem,hogy ha 
ó mint privatferfi teljes szabadsággal munkálhat vala, még 
kedvezőbb ’s kielégítőbb következményeket tanúsított 
volna. Helyzete némileg az egykori ausztriai hadvezérek’ 
helyzetéhez hasonlita, kik a’ fóhaditanács’ engedelme 
nélkül ütközetet nem kezdhettek. Az életkor miatti meg
szorítás szinte gátoló; mert egy nemesvérü aráb mén 
harminczadik évéig is hasz náltathatik tenyésztésre; egy 
aráb kancza pedig még huszadik esztendején túl is kap
hat vemhet; ’s az őrnagy, saját nyilatkozása szerint, kény
telen volt a’ legjelesb ’s legdelibb termetű lórul, mellyet 
a’ pusztában talált, lemondani, mivel az már a’ tizedik 
évet meghaladta. — Én mindezt csak az ügy’ javára ho
zom fe l, a’ nélkül hogy a’ fensóbb hatóságokat (kiknek 
kitűnő jeles munkálaterejök az ausztriai birodalom’ vala
mennyi ménes-iutézetiben a’ legfényesebb módon nyi
latkozik) legkevésbbé is ama’, véleményem szerint, igen 
korlátolt utasítások miatt gáncsolni kívánjam; mert őket is 
tulajdon felelósségök kényszeríti illy elövigyázatra. Ez 
egy folyvást megújuló ’s majd el sem mellöztethetó baja 
minden illynemü intézvénynek — mellyek a’ kormány- 
hatóságtul indulnak-ki, legyenek azok ménesek, gyárok 
bányák ’s a’ t.; — szóval minden iparintézetnek, hol a’ 
függetlenül munkáló tulajdonos mindig kedvezőbb állás
sal birand. Az angol lónemesítés, melly egészeD ma
gányosak’ kezében van, egyik legmegygyózöbb tanúbi
zonyság erre ; ’s én még némi ide tartozót alább érin
teni fogok.

Miután derék és szeretetreméltó vendéglőnknél 
a’ korai jó ebédet elköltöttük, mellyet még a’ szomszéd 
órségekrül több lovassági tiszt’ jelenléte kellemesen fű- 
szerze, a’ ménes-intézet’ minden egyéb osztályainak meg
tekintésére indultunk. (Vége következik.)

JSfft/ orvos' köziemé ttyiböl. *)

í.  Halál a' pipe h e a sz t \ lnál.

— ,Mit sem használ, anyám; hasztalan igyekszel 
lebeszélni; én P* asszonyság’ báljába megyek , ’s ke
rüljön bár életembe . . . .  E’ mellett maradok! Hisz te 
szint olly jól tudod, valamint én, hogy X. hadnagy is olt 
leend ’s holnap elhagyja a’ várost. íVlost fölinegyek öl
tözködni.'— „Charlotte, miért vagy olly makacs ? Tudod, 
milly beteges valál egész héten; ’s X* orvos mondja, 
hogy misem árt neked annyira , mint éjjeli tánczvigal- 
makban ’s társaságokban részt venni.“ — ,Ej mit, anyám.' 
bohó beszéd ! balga félelem!‘ — „Kérlek, csak most egy
szer engedelmeskedjél! Xézd kedves jó gyermekem, 
milly rémitö kísérletes éj ez ; az esó szakad ’s a’ 
szélvész dühöng. Átázol, ’s hidd el, náthát kapsz. Xemde, 
édesem, itthon maradsz, ’s a’ mai estvét az é u társasá
gomban töltőd ? Légy szófogadó gyermek.*— ,Igen jól 
tudod, anyám, hogy erre minden más estve egyformán 
alkalmas. Én P. asszonysághoz akarok menni, ha az ég 
kutyákat ’s macskákat hullatna is. ’S most felmegyek a’ 
lépcsőkön, föl, fölmegyek. — Ment ’s vígan dalolt:

*) Dr. H a r r  is  s o n ’ (W arren Sámuel) közleményei az 
egész müveit olvasó világot elragadák. emberiszív’ 
legbensöbb, legtitkosb redöinek mély phj’schologiai ismerete 
öl ragyog* a tüntető ki Anglia ’s egész Európa elsőrangú 
írói közül, ’s hiszem , hogy folytatandó közléseim n á- 
l u n k  is kivívandják nevének e ’ fényt.
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Tánczra ékesítve, hófehéren 
Ment, miként egy mátka ö.

így tudata miss J. határozatát anyja’ kivánatai’ ’s 
kérelmei’ daczára. Egyetlen gyermeke volt az elözve- 
gyült nőnek, néhány hét előtt huszonhatodik évét tölté 
be, ’s még nem volt egyéb kilátása, a’hideg szűzi szent
ségnél. Kényesebb, könnyelműbb ’s gőgösebb leányzó alig 
élt valaha; ö szeretetreméltó anyjának gyötrelme ’s is
merőseinek csapása volt. Az elsőnek körülményei szigo
rúk valának ’s a’ jó anya c-ak épen annyival birt, hogy 
középszerű, illedelmes módon élhessen. De akármikép, a’ 
leány ki tudta elégitni pompavágyát ’s fényelgési szenve
délyét; itt ott ’s mindenütt, mint Iegczifrább ’s legpipe- 
résebb tűnt föl a’vidék’hölgyserge közt Bár sem szép 
arczczal sem deli termettel nem bírt (görbe-tartásu ’s 
rendkívül sovány lévén), mégis kecsesnek hívé magát ’s 
főleg tarka társaságokban, gyöngédtelen viseletmódja ’s 
folyvásti csevegése által mindenkinek felötlött, ’s imígy 
elhitető magával: hogy másoktól is érdekesnek tartatik.

Körülbelül két év óta orvosa valók. Folyvásti hal
ványsárgás arczszin ’s más egyéb jelek azt tanusiták, 
hogy májbajban szenved ’s utólsó látogatásimat pana
szai okozák a’ mellében érzett gyakori nyomás és fájda- 
lomrul , ’s ugyan ez világosan mutatá a’ s z í v ’ életmű
ves hibáját. Jogom vala tehát tudatnom az anyával, hogy 
leányának rögtöni halála nem lehetetlen,’s öt figyelmez
tetnem a’ fenyegető veszélyre, mellynek ez táncz, éjjele- 
zés ’s hosszabb ébrenlét ’s tb. által kitevé magát. De J. 
asszonyság’ kiméló, szeretetteljes szelíd előadásai leánya’ 
makacsságán hajótörést szenvedtek ’s minden intés el
hangzó szózat vala a’ pusztában. Xyolczat ütött, midőn 
a’ miss gyertyát gyújta és szobájába ment öltözködni. 
Menésközben anyja ót czivakodni hallá a’ szobaleány- 
nyal , mive! ez bizonyos ékszerét, mellyet az esti vi
galomhoz fölvenni kívánt, ki nem keményité. Mivel öl
tözködése rendszerint hosszadalmas volt ’s igen sokáig 
tartott, nem igen ötlött fel anyjának, ki a' kandallónál kis 
szobájában imádságosköny ve mellett ült, a’ leányzó’ el
maradta; ’s már elüté a’ negyedet tizre a’ nélkül, hogy 
Charlotte megjelent. Azon zörgés és zaj, mellyet fon, 
szekrényeitől a’ pipereasztalhoz ide’stova menve indított, 
mintegy fél óra óta megszűnt; ’s anyja gondola, hogy 
tűkör előtt ül, haját ’s arczfestékeit rendezendő. — Miért 
czifrálkodik a’jelen éjszakára olly sokáig ’s oily gondo
san Charlotte?—monda J. asszonyság, fölpillantva köny
véből ’s gondolkozva nézvén a’ kandalló’ tüzébe — ah , 
hihetőleg azért, mert a’ fiatal X* hadnagy is ott leend. 
Meglehet; magam is fiatal voltam egykor ’s Charlotíe- 
atk  e’ hibája menthető. . . .  0  ! . .  0 ! .. — Itt olly kisér- 
tetesen hallá a’ szelet zúgni, h >gy a’ tűz’ szenét ösz- 
szébbszitá ’s épen kitevé a’ fúvót kezéből, midőn X® 
templom’ harangja a’ második negyedet elüté tizre. —

,Különös! ugyan mit mivelhet Charlotte olly sokáig 
termében ?‘— kérdé ismét az anya. —Hallgatott. —Három 
negyed óta nem hallám mozdului! Elhívom a’ leányt ’s 
kérdezősködöm.4 — Csöngetett.

— ,Betty , a’ miss talán már elment kérdé az ér
kező szobaleánytól. „Xem,—válaszolt a’ szobalány — csak 
egy óranegyed előtt vittem föl a’ sütövasakat, mert egyik 
fürtje felbomlott; ’s monda: rövid idomulva kész leend; 
új ruhája is elfeslett ’s ez a’ kisasszonyt igen rósz sze
szélybe hozta.“ — ,Menj föl, Betty, nézz utána, nincs-e 
valamire szüksége; ’s mondd neki, hogy már tizedfél az 
óra.‘ — A’ leány úgy tön, mint meghagyaték, ’s egy
szer, kétszer, háromszor kopogtatott a’ miss’ ajtaján; 
halálcsend uralkodott kivevőn ha a’ szél zörgeté az ab

lakokat. Tán elaludt a’ miss? Lehetetlen! — a’ leány is
mét kopogtat, de most is hasztalan ’S kis szünet után
fölnyita az ajtót; bement. A’ miss tükre előtt ült. _
,E j, e j, kisasszony — mondá Betty, feddő hangon fe
léje menven öt perczig kopogtattam, és ........1

Eliszonyodva szökkent a’ leány, vissza hangos sikol- 
tásival elrémítve J. asszonyságot,ki most ijedtében, ma
gánkívül , tántorgott föl a’ lépcsőkön. — _  Charlotte 
meghalt. —

Kevés perez alatt ott termék, mert lakásomat csak 
két utcza választá-el. Viharos martiusi éjszaka volt • a’ 
puszta utczák 's a’ szél’ szomorú orditozása , a’ folyvást 
szakadó eső, nem különben a’borzasztó esemény, melly 
miatt hívattatám , mind ez bennem legkomorabb kedvet 
szült, mit a’ látvány, mellynek tanúja valók, iszonynyá 
növeszte. Az anyát heves rángásokban lelém, több, se
gélyül jött szomszédtól környezve. Legott a’ halottszo
bába indulók ’s itt ollyast láttam , mit el nem felejtek 
soha. A’ szobában egy fejér függönyös ágy volt, az egyet
len ablak előtt asztal, ’s ezen fejérredőzetű tükör ’s el
szórt tűk , ékszerek, hajfodrok, szalagok, keztyük ’sa’t., 
asztal előtt karszék’s ebben ült Miss J. halva, ’s mere- 
vülten mint szobor. Feje jobb kezében nyugvók, kö
nyöke az asztalon, bal-keze lefüggött és sütővasat tarta. 
Fényes megaranyozott karpereczek boríták el a’két kéz
csuklót ; ruhája fejér mousselin, csipkékkel. Arcza a’ tü
kör felé volt fordítva, melly az elhamvadó gyertyafény
nél irtóztató hűséggel sugárzá vissza a’ nedves, moz
dulatlan , karminnal-festett arezot. A’ hideg halott, me
redt tekintettel épen önmagára irányzott szemeket. Arcz- 
vonahnit közelebbiül nézvén, hiú ’s öntetsző mosoly’ 
nyomait hívéin rajta felfödözni,mit azundokitó halál sem 
törülhetett egészénél. A’halott’ puha’s fényes haja kike
resett gondossággal vala fodrozva ’s a’ sovány sárgás 
nyakon drága gyöngysor csillogott. A’ halál’ ezen irtóz
tató képe, a’ mint így, a’ divat’ csilíámiból ’s raesterké- 
zett öröm’ hiú pompájából elómeredezett, iszonyú kigú
nyolása volt a’ földi élet’ bohóságinak!

Valóban, a’ legalázóbb ’s iszonyúbb látvány volt 
ez! Szegény nérnber! épen akkor megtörve a’ haláltól, 
midőn női hiúság’ oltárán áldozni készült! — Midőn el- 
érkezém, már legalább is húsz perczig vagy fél óráig 
holt vala, mert már úgyszólván minden állati melegség 
elenyészett a’ rendkívül sebesen meredő testből. Hasz
talan ügyekeztem karján eret vágni. Néhány jelenvolt 
asszony ágyba akará vinni a’ halottat, kinyujtandókazt. 
Millyiszonyú érzéketlenség! semmi ellenzés, midőn kar
ját egyenesre hajták, ’s állát ugyanazon fejérszalaggal 
bajlódtak összekötni, mellyet miss J. az esti vigalomnál 
derekán akart viselni. — A’ bonczolás’ alkalmakor láttam, 
hogy halálát egy szívsérv okozta. Hihetőleg több évig 
élhet vala még, ha t. i. az én ’s anyja’ tanácsát követi. 
Sok száz halottat láttam természetes halál’ nyugalmában, 
erőszakos végtől elundokítva: de olly satyrát az emberi 
hiúságra, olly undorító, érzetlázitó ’s ocsmány tüneményt 
soha sem , mint ezen b á l r a  é k e s í t e t t  h a l o t t  vala!

Kazinczy Gábor♦

Ellentét a ’ g y e r m e K  9s i f j ú  Közt.
A’ kis-gyérmék, bölcsejébenbepólyázva, kevés rin- 

gatás után szelíden aluszsza álmait; ’s ha fölébred is , 
anyja’ éltető keblén még mélyebben alszik-el; míg 
vé<» re — mint víg kikelet’ első ibolyája felmosolyg pólyája 
alul ’s angyali ártatlanságban, me^  tisztább az 
éjhomályban ragyogó drágakőnél köszönti az eg Urá
nak fényözönét. Xem így az if,u: o messzesovargo



393

nyugtalanság közt fekszik-le ’s ébred fö l; ha mindjárt 
hattyűpehelylyel tölt párnán heverhet i s , keble egya
ránt nyugtalan, ’s hiú álmainak közepeit az indulatok ’s 
epedés ostromára riad-fel. — A’ gyermek’ álma csön
des , mint sirok’ éjszakája; az ifjúé pedig viharos, mint 
szélvész, melly a’ kevély bérezek’ szirtrögeit is szét
rombolja. — A’ gyermek gondtalan ’s nem ismeri a’ 
bút ; az ifjú pedig alatta nyög ’s melléből gyönge só
hajok röpülnek-ki.— A’gyermek szabadon és nyíltan be
szél ; az ifjú pedig titkolózva, mint szerelmes, kire 
nagyin vigyáznak. — A’ gyermek’ gondolatai egyenesek 
’s nyilványosak; az ifjúéi tekervényesek, mint tenger’ 
örvényiben keringő halak’ utai, vagy mint sziklákon 
csúszó kígyók’ ösvényei. — A’ gyermek mindenki iránt 
nyájas; az ifjú is, azon különbséggel, hogy szive csak 
egyért dobog, csak egy tárgyon pihennek-meg fáradt 
szemei. — A’gyermek és ifjú ollyan, mint üvegház’ elibe 
rakott virágok, azon különbséggel, hogy a’ gyermek 
hasonló azon virághoz, mellyel a’ zápor elől elzártak, 
az ifjú pedig ahoz, mellyen az eső’ sűrű csepjei erő
szakot tevének. — A’ gyermek’ keble , mint tükröző hab 
tiszta; az ifjúé pedig zavaros, mint azon patak, melly 
hosszas folyásában különszínű vizekkel vegyült. — A’ 
gyermek megelégült ’s vidám; az ifjú’ ajakán az elégű- 
letlenség viharja von barázdát. — Szerelem a’ gyermeket 
nem bántja, de az ifjú’ erejét’s hatalmát megtöri; az erős 
Sámsonokat is rabbilincsre fűzi , előtte az ember letér
del , mint imádott bálványa előtt, a’ türelem ’s ébren
lét szent jelét megváltoztatja, királyok ’s fejdelmek 
bukóinak előtte; az éles fegyverek megtompulnak, a’ 
tompák kiköszörültetnek ; fiút elidegenít apától ’s 
viszont; testvért testvér ellen, barátot barát ellen in
gerel , ’s mindkettő varázs ereje által veszti életét!!! — 
A’ gyermek hasonlít azon virágszálhoz , mellyen az 
örömhajnal’ ragyogó könnyei csillognak; az ifjú pedig 
azon virághoz, melly minden reggel pompáz, de délre 
megfonnyad. — Ollyan a’ gyermek , mint május’ zöld 
csemetéje; az ifjú pedig mint a’ fiatal-fa, mellynek 
gályáit gyümölcsei megerőtették. —A’ kis gyermek’ szeme 
játékán függ; az ifjúé egy száj» szemen, egy derült 
homlokon, egy piczinyke lábon ’s ügyes mozdulaton. 
— A’ kisgyermek ollyan , mint a’ bársonyszinü gerezd , 
mellyet még kéz nem illele ; az ifjú pedig , mint for
rásnak indult szólónedv. A’ gyermek előtt a’ szerelem 
ismeretlen, mellynek ónsúlya alatt az ifjú’ epedőkeble 
egyaránt viharzik. A’ gyermek a’ nyarat csak azért ked
veli , hogy porában nádszál-paripájával nyargalhasson ; 
az ifjú pedig sétatéréiért, virágoskertiért, hol kedve
sével találkozhassék ’s mulathasson. A’ gyermek a’ 
telet nem szereti, mert szabadban nem járhat; az ifjú 
pedig alig várhatja; mert már szeretne gyűrűt váltani, 
oltárnál állni kedvesével.— A’ gyermek hasonló a’zöld- 
hüvelybe zárt rózsabimbóhoz, az ifjú pedig a’ nyilt kelyhü 
rózsához.—A’ gyermek mindenkire egyformán tekint: az 
ifjú pedig különböztet. A’ gyermek egykedvű a’ körülte 
levők iránt; az ifjút pedig egy szelíd tekintet lángra 
lobbantja, megfosztja keble’nyugalmától, meg mindené
től, csak a7 kínzó epedést hagyja maga után. Valóban 
ide illik, mit ar mostankornak egy szépleikű leánya 
mond; Az ember addig boldog, míg érezni nem tud, 
sem jót sem rosszat. Egy szivrabió állás, egy mosoly
gó alak, hullámzó szép kebel, rózsaszínű piczi-száj , 
szerelmet mosolygó szemek, ezek azok, mik alatt az 
ifjú sárgul ’s hervadoz; midőn az ezeket nem ismerő 
gyermek rózsaszínt ölt magára. Csúlhy Zs.

E l e g y t á v .

( G y á r o k M a n c h e s t e r b e n )  Manchestert 
méltán nevezik Anglia’ főgyárvárosának. Van ott több 
kereskedőház, melly évenkint több mint 6  millió tal
lért vesz be gyárműkészitvényiért ’s mintegy 50 com- 
mis-t tart elfoglalva. A’ városnak több fonómalma van, 
melly hat, hét sót nyoloz emeletű, ’s mellyre nemritkán 
fél millió tallérnyi tőke forditatott ’s hol közel 2 0 0 0  mun
kás kéz dolgozik. Névszerint B i r l e y  é s  t á r s a i ’ 
fonógyára 80,000 orsóval b ír, évenkint 4 millió font 
nyers pamutot használ fel, ’s a’ gőzműszerekhez, mely- 
lyek összesen 397 lóerejük, 160,000 mázsa kőszén kí
vántatik. A’ műszer-részek kenésire e’ gyárban évenként 
5000 gallon olaj ’s 50 mázsa fagy_>yú szükséges; a’ 
légazeszvilágitás mintegy 5000 tallérba kerül. — Egy 
roppant nagyságú teremben h a t s z á z raűszék áll együtt. 
E ’ városnak egy erőmű-készitó intézetében az érezöntés 
óriási alakban űzetik ; itt nem ritkán olly egyes darabo
kat öntenek, mellyek 150 mázsát nyomnak; sót öntöt
tek már 700 mázsa nehézségű fogas kerekeket is. Egy 
400 lóercjü gőzmüszer itt 4000 mázsa éreztöraegbül áll 
’s mintegy 40,000 tallérba kerül. E ’ roppant nagyszerű 
gyár hetenkint 1 2 0 0  mázsavasat fogyaszt-el’s munká
éinak h e t e n k i n t  7000 tallérnyi bért fizet. (T. B.)

( E g y h á z i  n ő s z ó n o k o k  L o n d o n b a n )  Je
lenleg Londonban a’ quaker-községek 96 felavatott hit
szónokkal bírnak, ’s ezek közt van 15 asszony és leány
zó. A’ közlő , ki illy quaker-gyülekc/.ctben jelenvolt, 
önszemeivel látta, mikép lépett az ének’ végezté
vel egy fiatal hölgy — fején díszes szalmakalappal — 
a’ szószékre. Miután kalapját levette, szüvható érzé
keny könyörgést monda, ’s erre egy velösíarfalmuigen 
czélszerű szent beszéd következett. Egy quaker-község- 
nél mindig 6 férfi ’s 6  ékesebb nószemély van előjáró- 
ku! alkalmazva. liía az egyházi törvényeket egy asszony
v. leányzó megszegi, akkor az csak a’ saját nemebelí 
előjáróktul intetik-meg. Engedetlen községi tagok tüstint 
elmozdittatnak. ’S ez oka, hogy századok óta még egy 
qutker sem szenvedett, mint gonosztevő, nyilványos 
büntetéstv (P.)

(A ’ L o n d o n i u l  M a n c h e s t e r i g  t e r j e d ő  
v a s u t a k ’ é p i t é  s-k ö 1 t s é g e.) A’ vasutak’ fölépí
tése Londoniul Birminghamen ’s Liverpoolon keresztül 
egész Manchesterig került 220,718,000 francba, jele
sül: Londoniul Birminghamig 137,866,000 francba(3mil- 
lió,063 638 franc’s 83 cent. egy franczia mföldre) ; a’ 
Grand-Jancíion vasút Birminghamtől Liverpoolig 47,mil
lió, 439,000 francba (1,395,000 fr.egy franczia mföldre; 
’s a’ Liverpooliul Manchesterig terjedő vasút 35,420,000 
francba (2.833,600 franc, egy fran. mföldre.)

( G r e e n  ne k  uj  l é g h a j ó j a )  Green Károly, 
nagyhírű léghajós, most egy ujneraü léggolyó’ készíté
sével foglaiatos, mellyel az atlanti tengert, Ujyorktul An
gliába , áthqjózni szándéka. E’ léghajó óriási nagyságú 
lesz , ’s Green ur állítja , hJgy ő ezen utat szint-olly 
biztosan teendimeg, mint két év előtt, midőn magát Lon
doniul Xassauig röpité; mondja egyszersmind, ha ő ak
kor magát nem kötelezte volna le , hogy bizonyos meg
határozott időre léghajójával együtt Parisban terem, tehát 
egészen Törökországba, mellyel épen egyenes vonal
ban volt, ment volna. O bizonyos tudós társaság’ sza
mára is készíttet egyet, mellyet ennek tagjai csupán 
tudományos kísérletekre szándékoznak használni. (A -r)

Szerkeszt! H elm eczy. I fo m ta tja  T rattn er-K árolji úri utcza 6 1 2 .
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A.' honi szobrásza t' iiyyéhen.

Nagy a’ kor, mellyben élünk , a’ haladás' ’s em
beri benszülött erők’ kifejlési kora. Nagy a’ feladás, nielly 
előttünk áll: utolérni Európa’ annyira haladt ’s folyvást 
haladó n a g y  nemzeteit; megfutni azon térközt, nielly 
köztök ’s köztünk , a’ csaknem négyszázad óta hátra
maradtak közt létezik, ’s mellyen innen az enyészet, 
túl egy nagy nemzet’remény teljes jövendője vár reánk. 
De tehetjük é ezt ? — A’ magyar kebel szint olly hő, 
színtől ly fogékony minden j ór a ,  n a g y r a  és s z é p r e ,  
mint akármelly más nemzetbelié; ennek is szintúgy osz
tályrészé azon é g i  s z i k r a ,  melJy jobb részünk’ is
teni eredetének záloga, ’s melly könnyebben senki más’ 
keblében nem gyúl lángra, de fájdalom! hamarébb sem 
aludt eddig el, mint mienkben, ’s határtalan lobbanása 
,szalmatűz4 gúnynevezést nyert.— Bennünk az anyag ép, 
egészséges, az erők nem hiányzanak, ’s egy leendő 
nagy nemzet’ minden alkotó-részeivel bírunk ; de eddig 
nem volt k ö z  l é l e k ,  melly a’részvétlenség merevítette 
tagokba életet lehelt, nem volt k ö z é r d e k ,  melly az 
eldarabolt erőket központosította , a’ fellobbant, de ismét 
kialudt szikrát élesztette, ’s jótékony hatású tüzére foly
vást táplálékot rakott volna. E’ köziélek’ , e’ közérdek’ 
hiányzása, vagy is nem értése azon örök igazságnak: 
„ k ö z é r t  t et t  á l d o z a t  l e g b i z t o s a b b  h e l y r e  
a d o t t  ’s j ö v ő b e n  l e g g a z d a g a b b  k a m a t ú  
k ö l c s ö n “ hátramaradásunk’ egyedüli oka. A’ kisebb 
vagyonú semmit nem tett, mert, úgymond, kevese annyi 
hiány-pótlásra mitsem használna; a’gazdag, mert, úgy
mond, egymaga úgysem tehetne mindent. ’S igy a’ kö
vetkezmény mindenütt és mindenben semmi, vagy még 
annál is gonoszabb Ion. A’ helyett, hogy a’ külföld’ 
virág ’s gyümölcs-gazdag plántáit barátságos éghajla
tunk ’s termékeny földünkbe mi hoztuk volna be, ma
gunkéit is idegeneknek engedtük által,’s legkisebb szük- 
ségiukben is külföldre szorulva , nemcsak a’ cselekvés
től szoktunk el, de a’ bizodalmát is: „sa j á t  e r ő n k  
á l t a l  t e h e t n i  v a l a m i t “ elvesztők. Innen követke
zett a’ külföld’ remekeinek , mint követnivaló nagy pél
dányok’ tisztclése helyett, a’ k ü l f ö l d i n e k  m i n d e n 
b e n  választás nélküli bálványzása, ’s önokozta vakság
gal hátatforditás mindennek, mi h a z a i . — De há’aaz 
égnek ! melly valahára felnyifá szemeinket, ’s láttatá ve
lünk apáink’ ’s min magunk'hibáif.Ez eddig mú l t  i d ő n k ’ 
rajza. A’ j e l e n ,  szebb ’s virágzóbb j ö v e n d ő ’ kez
dete. A’ n e m z e t ’ g e n i u s  a, képzelt, látatlan isten
ség eddig, élő ’s elevenítő valóság’ alakjában megjelent 
közöttünk. A’ közlélek felébredt, varázsereje nyakát sze
gé ama’ százfejü hydrának , az ö n z é s n e k ,  melly 
eddig keblünkre nehézkedve, felemelkedésünket hátrál
tató; szövétneket ada kezünkbe, mellynek világánál 
tisztán áll elöltünk: , , mi t  k ö z é r t  t e s z ü n k ,  ma 
g u n k é r t  t e s z s z íi k ;“  olthatlan szomjat gerjeszfe 
csengni minden jó ,  nagy és szép után, ’s ellenállhat- 
Jan vágyat: k ö z r e m u n k á 1 n i. Ív nemes vágy már 
tetté lön, ’s néhány l e l k e s n e k  vezérlete alatt már 
js több történt, mint eddig s/.ázadoktul várhatónk. 
A’ szellemi forrás útján az ú j j á s z ü l e t é s  rég várt 
időszaka bekövetkezett. Egy helyt maradnunk többé 
nem lehet. A’ gondolat hogy tetté váljék , csak fi
gyelmeztetésre, tárgy- ’s út-kimutatásra van szük-
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seg. Ki hiányt lat, pótolnivalót, ’s hallgat, nemzete ellen vet; mert azt hozza nem érdemlett gyanúba 
mintha a’ cselekvést most is olly örömest mellőzné! 
Ki ezt akár hanyagságból, akár személyes érdekből * 
akár rósz szándékból teszi ’s teheti, szálljon fejére az utókor átka! J

Mi alulírtak illy felelőséget hagynánk magunkra rovatni, sőt bűnt követnénk-el, ha névvel ’s érzéssel 
rokon polgártársunkat egy tárgyra nem figyelmeztet- 
nők: Egyetlen szobrászunk, a’ nagy Thonvaldsen ’s 
még nagyobb Canova tanítványa, a’ nemzeti múzeum
ban álló ,,pásztor-leány ,“ az esztergomi fő templom
ban levő „István martyr,“ a’ Kisfaludy Károly em
léke ’s több jeles szobrászmű’ készítője, a’ legszeré
nyebb ember, derék művész, ki a’ honért mindent, 
mert életét a’ honi művészetnek szentelő , de kiért a’ 
hon eddig semmit sem tett: Ferenczy István, 
majd két év óta munka nélkül; azon takarék-men
nyiségből, mellyet, mint munkái bérét, külföldről hoza 
honába, tetemes költséggel Iludán felállított műter
me ’s képző intézete majd üresen , ’s Columb- 
ként művészi lelke sngalta után indulva, leirhatlan fá
radsággal keresett ’s feltalált márványbányája hasz
nálatlan hever! ’sínig a’bonunkban idegen görög ifjú 
szemeibe ,,pásztor leánya“ könnyeket, az elragadtatás 
könnyeit idézi, ’s lelke elébe a’művészet.’s művészek 
nevéről, elenyészte után is nagy emlékezetű hazája 
hajdani képét tüntetve, a’ szobor előtt csókra hajol- 
le, hazafiak! kinek jutott eszébe közöttünk: inilly 
kincset bírunk e’ férjliiíban , ’s benne inilly kincset 
veszthetnénk ? A’ művész nincs honhoz, nemzethez kötve; ő nem anyagi, hanem szellemi világban él, ’s 
hazája ott, hol művészete értőkre, tisztelőkre, ’s hő 
vágya kielégítő tárgyra talál. Művészt nem minden 
idő szül; művészt előteremteni milliókkal sem lehet; 
ő egyedül a’ sors ajándéka, épen azért osztva olly 
gyéren, hogy becsét annál inkább érezzük;’s jaj azon 
nemzetnek , melly azt becsülni nem képes ! Azonban 
alig van nemzet, mellytől az ég ezen malaszfját egé
szen megvonta volna; ’s e’ részben mi, kik művé
szetért eddig legkevesebbet, vagy tán éppen semmit sem tevénk, legkevésbbé panaszkodhatunk. Iiany 
derék művészt szült honunk? — a külföldnek. 
’S most midőn a’ felébredt nemzeti közlélek arra int, 
hogy a’művészetet külföldiekben tiszteljük, ’s áldo
zattal is körünkbe varázsolni igyekezzünk, rokonunkat, azon hazánkfiát mellőznők-e el reszvetlen , kire 
eddigi munkái után is méltán kevélyek lehetünk ? Elviselhetnők-e azon keserű szemrehányást, mellyet 
az utókortól várhatnánk? hogy egyetlen szobrászunk, 
Thonvaldsen ’s Canova tanítványa, barátja, a’ dicső 
Árpád-alkotta, a’ Nagy Má'yás alatt annyi idegen inüvész-lakta, ’s a’ felséges ausztriai ház szelíd kor
mánya alatt minden másban haladó magyar honban, 
10 millió polgártársai közit, egy maga nem értve, nem méltányolva, ’s figyelemmel mellőzve, művésze
téhez illő anyagot nem lelhetett! — Mit kell tehát 
tennünk? Cs. k. főherczeg ő fensége, hazánk szeretett nádora után indulva, ki Ferenczyt, a’meg ak
kor hona által nem ismert magyar ifjút, Thor\vaIusen 
műtermében meglátván . öt évig nevezetes pénzmen
nyiséggel segité; ’s követve néhai Hudnay Sándor hg példáját, ki az esztergomi főtemplomba szükséges
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szobrok készítésére meghívó; de a’ honi művészetnek, 
ha magas lelkületű utódja hasonlót nem teend, pó- 
tolhatlan veszteségére a’ h a l á l  á l t a l  ezen szán
déka létesítésében megakadályoztatott: a d j u n k  a’ 
m ű v é s z n e k  m ű v é s z h e z  i l l ő  n a g y s z e r ű  
m u n k á t .  E ’ végre, mi alulírtak társasággá alakul
ván , ’s e’ korban, midőn a’ külföld ismeretes nagy 
emberei emlékeinek közhelyen felállításával az ér
demnek ’s művészetnek egyszerre adózni egymással 
vetekedik , idő leikéből keletkezett eszmének vélvén, 
’s felgerjedte után elolthatlan vágyat érezvén keblünk
ben: azon nagy férjíiaknak, kik honunk évkönyvei
ben v e z é r c s i l l a g o k  gyanánt tűnnek elő, a’ haza 
szebb létre juttatásában szerzett érdemeikért tartozó 
hálánkat azzal nyilványitni: mi szerint neveik örökí
téséül, tiszteletökre F e r e n c z y  I s t v á n  által hazai 
f e h é r  m á r v á n y b ó l  k é s z í t e n d ő  nagyszerű 
emlékek emelését hozzuk indítványba nemcsak, hanem 
azok közül ez úttal elsőnek már ki is tűztük

Munyady Mátyást,
Kit mint királyt, mint hadvezért, mint 
embert , mint tudományok és szép 
m esterségek barátját , k egyeltjét , 
egyaránt nagynak, a* haza és embe

riség jóltevőjének  ismerünk.
E ’ tárgyról többet szólni , *s javaslatunkat 

okokkal támogatni, hazánkfiai velünk rokon érzel
mének megsértése volna ; ’s midőn hiszszük, hogy e’ 
kettős czélra — melly egy részről Ferenczynek mű
vészt is lelkesítő nagyszerű hazai tárgygyal foglalkod- 
tatása, más részről nagy királyunk minden hazafi szi
vében mélyen vésett emlékének látható jelekkeli örö
kítése — figyelmeztetéssel nem egyebet tettünk egy 
minden jobb érzésű keblében rég nyugvó húr megpen- 
ditésénél; ’s csak annyira szerencsésbek másoknál, 
mert ezt tenni elsők lehetőnk, hogy czélt érjünk, elég
nek tartjuk a’ magyar kebelben minden szép iránt fen- 
buzgó érzelemre hivatkozni. Ideigleni választottsággá 
alakultunk, ’s annak ideigleni elnökévé Sirnoncsics Ján. 
pestmegyei másod alispán, társaság pénztárnokóvá Fáy 
A ndrás, ideigleni jegyzővé Nyáry Pál pest megyei 
főjegyző, együtt munkáló társaink kinevezése után, 
következő határozatinkat közöljük a’ két testvér-haza 
íijaival és leányaival: a) a' czél kivitelére mint legbiz
tosabbat az aláírási utat választók , ’s azon tekintet
ből , hogy annál többen vehessenek részt ezen maga 
nemében első hazai emlék emelésében, az aláírási sum
mát egy pengő forinton kezdve 5() pengő forintig szab 
tuk-meg. b) 1810 januar 12dik napjára Pestre , nemes 
Pestmegye’ termébe t á r s a s á g i  n a g y g y ű l é s t  tűz
vén ki, állandó választvütság’ nevezése, az akkorra be
mutatandó terv’ megvizsgálása, a’ müvészszel kötendő 
szerződés és egyéb szükséges intézet’ tétele végett 
azokat, kik addig aláírnak, vagy akkor szándékoznak 
aláírni, hazafiéi bizodalommal ezennel meghíjuk. c) A’ 
készítendő emlék’ helyének kijelelése szinte a’nagygj ü- 
lést illeti ’s előre csak annyit jegyzünk meg: hogy ter
vünk ’s véleményünk szerint annak Pesten vagy Budán 
közhelyen kellene felállittatnia. d) Minden esetre k'jelen- 
tetik: hogy a’ mi az aláírandó pénzmennyiségből a’ fen- 
kitüzött emlék -  felállításra kívántaié költség’ kifizetése 
után fenmaradandna, az a’ társaság’ belátása szerint vagy 
más hasonnemü emlék’ létesítésére, vagy szobrász-ké- 
p e z ö  in té z e tr e  fordittatik. V é g e z e t r e  a’ hazai dicsőség

’s művészet nevében fölszólítjuk a’ két magyar haza fómél- 
tóságit, minden szertartásu érsekeit, püspökeit, káp
talanit, helvetziai ágostai és unitar. vallások főcurátorit 
’a inspectorit, superiutendenseit és szerzetek és semi- 
nariumok elöljáróit, föispáuit és királybirájit ’s e’ két 
hivatal helyetteseit, minden megye alispánait, szabad ke
rületek igazgatóit, minden magyar lovas ’s gyalog ezred, 
kir. egyetem , akadémiák, lyceumob ’s egyéb tudom, és 
tanító intézetek kormányzóit, szabad kir. városok és sza- 
biditékos községek biráit, casinók és egyéb egyesületek 
elnökeit, nemkülönben két testvér országunknak közügy 
iránti buzgalmukról ismért fiait és leányait; különösen: 
n. m. Grassalkovich sz. Eszterházy hgné, Brunszvich sz. 
Majthényi grófné, Jósika báróné sz. Csáki Rosalia grófné, 
Forray báróné, Bethlen sz. Haller Borbála grófné, Bethlen 
sz. Bethlen grófné , Kendeffy grófné, Ráday sz. Teleki 
grófné, Zay grófné, Reviczky Imrené sz. Orosz, Si- 
moncsicsné, Marczibányiné, Borsiczkyné, Földvárynó , 
Szfrokayné, Szentkirályiné szül. Zsembery, Bártfayné, 
Schodeiné asszonyságokat. Abaújban: Fáy István gróf, 
Péchy Emmanuel gr., Fancsali Joob Mátyás Bagy-prép., 
Bárczy Dániel t. b., Patay Sámuel t. b. Aradban; Bohus 
János t. b., Csernovich János t. b., Fábián Gábor t. b., 
Bittner Imre orv. tanárt. Árvában : Kubinyi Mihály t. b., 
Szmrecsányi Antalt t. b. Bácsban : Szucsics Károly t. b., 
Markos Pál t. b. Baranyában : Majláth György m. a. i., 
Perczel István f. sz. b. Barsban : Balog János t. b., Tar- 
nóczy Kázmér t. b., Lipovnitzky Vilmos t. b. Békésben : 
Horváth Antal t. b., Szombathelyi Antal í. b., Magda Pál 
prof. Beregben: Perényi Gábor b., Buday István f. p. t., 
Buday Lázár t. b. Biharban : Beöthy Ödön t. b., Ivomáromy 
György t. b., Szilágyi Lajos t. b., Vincze Miklós t. b., 
Jakab Mihály t. b., Bódé László t. b., Péczely József prof. 
Borsodban : Palóczy László m. a. i., Bük Zsigmond f. b., 
Nagy Gedeont, b., Ötvös József b., Ágoston Józsefi, b., 
Fodor Ferencz sz. b., Szemere Bertalan t.b. Csanádban: 
Nákó Jánost, b., Nyéky Antal főjegyzőt. Csongrádban : 
Klauzál Gábor. t. b., Brünek József t.b., Dobosy Lajos f. 
p. t., Kaszap Mihály f.j. Esztergomban: Majthényi Antal 
kanonok., Német György kanonok., Kruplanics János t  b., 
Marczibányi Livius a. j. Fehérben : Zichy Ödön gr., Ötvös 
Dénesb., Gáal József kanonok., Kandó Józsefi, b., Hollósy 
Károly sz. b. Honiban : Nyáry Antal b., Semberi Imre f. 
sz. b., Fehérváry Miklós t. b. Gömörben : Kubinyi Ferencz 
t. b., Tornallyai Antal t. b., Sándor Ferencz t. b., Mada- 
rassy Lajos sz. b. Győrben : Sütő József kanonok. Takács 
Sándor t. b., Szerdahelyi Ferencz t. b., Kovács Pál orv. t. 
nevesben: Kovács Márton kanonok., Keglevich Miklós 
gr., Bernáth András t.b., Blaskovich Gyula f sz. b., Borbély 
Sámuel f. sz. b., Sütő János sz. b. Komáromban : Huszár 
Ferencz f. sz.b., Sárközy József f. sz. b., Ghyczy Kálmán 
f.j., Pázmándy Dénes 'f.j., Veesey Károly leik., S/.endy 
László lelkészt. Körösben: Fodróczy Gyógy f. ü. K. Szo.- 
nokban: Bánfy László b., Teleki Domokos gr. Krassóban: 
Fülep Jézs. f. b., Ásboih Móricz f. sz. b., Szeiényi Fér. a. j. 
Liptóban: Kubinyi Ferencz t. b., Madocsányi Pál f. j. 
Mármarosban: Darvay Balint t. b., Darvay Peter t. b., 
Szaplonczay Zsigmond f. sz. b., Szaplonczay Sándor., 
Pogány Károly a. j. Nógrádban: Jankovich Antal t. b., 
Prónay János t.b., Kubinyi Ferencz t. b. Nyitrában: Je- 
szenák János b., Berchtold Antal gr., Greguska István 
kanonok., Bartakovich August t. b., Berényi Ferencz gr., 
Szerdahelyi Lőrincz t. b., Thuróczy Bálint. Pozsonyban : 
Döme Károly kanonok., Pálfy Móricz gr., Zay Károly ar., 
Somogyi Ferencz t.b., Olgyai Gáspár t. b. Pestben : ö r
ményi Ferencz b. 1.1., Prónay Albert b., Ráday László gr., 
Ráday Gedeon gr., Ságby Mifc. váczi n. pr., Girk György



395

kai. kan., Laffert Antal b., Benyovszky Zsigmond gr., 
Szapáry Antal gr., Patay József t. b., Szentkirályi Móricz 
t. b., Szemere Pál t. b., Kis László t. b., Patay Pál t. b., 
Steinbach Ferencz  k. t., Csehfalvay József t. b., Halász 
Fér. t. b., Halász Kálmán t. b., Munkácsy János praef. t. b., 
Földváry Mihály t. b., Károlyi István ü., Mátray Gábor ü., 
Nagy József n. k., Török Pál lelkészt., Székács Józs. leik. 
Somogybán : Somsich Miklós t. b., Somsich Pál f.j., Csa- 
pody Pál (. b., Kacskovics Ignácz t. b. Sopronyban: Nagy 
Pál t. b., Kis János superinf., Tatai János pléb. Szabolcb- 
ban: Dessewffy József gr., Elek Mihály t. b., Vay János 
t. b., Zoltán Mihály t. b., Eördög Alajos t. b., Komáromy 
György sz. b. Szathmárban : Lázár Ján. kanonok., Darvay 
Ferencz fö sz. b., Eötvös Mihályt, b., Kovács Lajost, b., 
Gerzon Imre f. p. t. Szepesben : Andujár János n. prép. 
Fabriczy Sámuel b. ü., Temesben : Kövér János t. b., Gál 
József t. b. Tolnában: Bezerédy 1st. t. b., Sztankovánszky 
Imre f.j., Auguszt Antal f.j., Perczel Móricz t. b., Döry 
Lajos t. b. Tornában: Andrássy György gr., Jakabfalvy 
András t. b. Torontóiban : Csekonics János t. b., Bárány 
Ágoston 1.1. Trencsényben : Marczibányi Antal t. b., Bor- 
siczky István k b. Turóczban: Prónay Gábor b., Révay 
György b., Rakovszky Adolf f. j. Ugocsában: Perényi 
Gábor b., Székely Albert t. b., Szentpály László t. b., 
Gulácsy Sándor t. b. Ungban: Buday Vincze f. sz. b., 
Pongrácz János t. b., Szemere György t. b. Zágrábban: 
Machik Józs. m. ny. t., Mtkusay ph. t. Zalában: Deák Fér. 
t. b., Kisfaludy Sándort, b., Horváth Zsigmond lelkészt. 
Zarándban : Lukács Márton f. orv. Zemplényben : Vécsey 
Pál b., Kazinczy András f. j., Lónyai Gábor t  b., Fáy 
Ferencz t. b., Szirmay Antal t. b., Somossy János prof. 
Zólyomban: Fogt Józs. kanonok., Radvánszky Antal f.j. 
Varasdban: Faller Miklós u. ü. Vasban: Zarka Jánosra.
a. i., Bitnicz Lajos á. 1., Gegó Elek szerzetest. Vállas 
Antal prof., Edvi Illés Pál lelkészt., Klauzál Imre t. b-, 
Veröczében: Iloblik Márton fó ü. Veszprémben: Szalay 
Imre kanonok., Zsoldos Ignácz f.j., Stettner György prof. 
N. Kunságban : Illésy Ján. k., Eördög Józs. f.j,, Kálmán 
Józs f. ü. K. Kunságban: Péter Zsigmond t. b. Hajdú
városi kerületben: Csáthó szoboszlai lelkész., Oláh Mi
hály t. b. Erdélyben: Bethlen Ferencz gr., Vas Imre gr., 
Mikes János gr., Bánfy József gr., Bethlen Lajos gr., 
Bethlen Gábor gr., Bornemisza József b., Bánfy Miklós
b. , Teleky Domokos gr., Kemény József gr., Teleky 
László gr., Bánó István prof., Barra Imre orv. t , Méhes 
fcáámuel prof., Szász Károly prof., Szilágyi Ferencz prof., 
Bolyai Farkas prof., Bólöni Farkas Sándor, Brassai Sá
muel prof. u. u.tisztelettel megkérvén mindnyájokat: hogy a’ velők 
közlendő aláírási iveket elfogadni, az aláíróit summákat biztos alkalommal a’ fennevezett pénztárnokhoz 
küldeni, ‘s velünk közre munkálni szíveskednének. Az aláírók’ kötelezett mennyisége mint szinte az ada
kozók nevei lelizetett adományukkal együtt mind hála s 
ö*zt önpélda és köztudomás, mind nyilványos megnyugta
tás’s ellenőrködés végett, mint a’ Kisfaludy Károly em- lékieknel történt, nyomtatásban ki fognak adatni. Költ 
Pesten oct. 1839. Simoncsjcs János m. k., Föidváry Gábor m. k., Ráday Gedeon m. k., Fáy András m. 
k., Kubinyi Ferencz m. k., Szemere Pál iu. k , Ilkey 
Sándor in. k,, Pólya József m. k., Nagy István m. k., 
Egressy Sámuel in. k.

J X y á r y  P á l  n i .  k .
ideigleni jegyző.

Javasla t : ml szerint a* Ifjúság a  . 
g yá r nyelvet mivel„i óhajtván, a ’ diák 

szót se It any a tj ölj a-el.
Nem gondolhatok hazánkban hazaüt, ki nemzeti 

nyelvűnknek első rangra lett emeltetésén, ’s jelen or
szággyűlésen is intézetbe vett országossá-tételén szívből 
ne örvendjen’s kimivelése’ számithatlan hasznairól meg
győzeivé lévén, a’ tőle kitelhetőkben — vagy csak jám
bor óhajtásai által is — azt gyarapífni ’s tökéletesítni forró 
kívánsága ne volna. Azonban ha talán még is találkoz
nék olly rövid-látó és szűk- vagy hideg-keblű, ki e’ 
részben máskép érez , a’ Tudom. Gyűjteményben , Tár
salkodóban ’s más folyóiratokban köz lőtt velős érteke
zések, mellyek a’ nemzeti nyelv’ virágzásba-hozatalá- 
nak országos hasznait alaposan kifejtegették, és szint azon 
elvekből keletkezett újabb tör.czikkek, azt is már józanabb 
gondolatra bírhatták.— Ezen hasznok’ bővebb ’s viszonta- 
golt előterjesztésivel ugyanazért az olvasó Közönséget 
untatni szerénytelenségnek látván — csak arról czélom 
szólani: hogy, midőn ifjaink a’ nemzeti nyelvet pallérozni 
törekszenek, akkor egyszersmind a’ diák nyelvet se 
hanyagolják el. Ugyan is ha a’ tudományok’ bármelly ágára, 
jelesül a’ magyar Törvénytudományra nézve veszszük is 
fel a’ diák nyelvet; most még — midőn többnyire min
den tudományos szakba tartozó diák-könyveknek magyarra 
fordítása jobbadáu csak buzgó óhajtásban létezik, a’ diák
nyelv’ tudása nélkül csak középszerű műveltség’ fokára 
is itt hazánkban nehezen vergődhetni, mit jelesen — 
tekintve a’ magyar törvénytudományt, következőleg kí
vánok kifejteni:

a) Hazai törvényink’ kútfejei: a’ magyar törvény- 
könyv’ testületé (Corpus Juris) — a’ Hármas Törvény- 
könyv ; — a’ nmgú két táblából álló kir. udv. fó Törvény
szék’ bírói ítéletei v. Curialis Decisiók, mellyek mivel az 
ország’ rendszerinti birájinak: u. m. a’ nádor-, ország
bíró- és királyi személynöknek a’ mondott tábláknáli el
nökléseik alatt hozatvák , 2ae 6. szerint a’ törvényes 
igazság’kiszolgáltatásának rendiben az alsóbb birói-szé- 
keknek zsinór-mértéket szabnak’s utasításul szolgálnak ; 
nemkülönben a’ királyi adominyos ’s egyébnemü kivált
ságos levelek is — diák nyelven Írattak. — Több kútfő’ 
sorában említendők még: b.) Azon nevezetesb professo- 
rokuak, u. m. Kelemen-, Fleischakker- és Kövynek mun- 
kájik, kik a’ magyar Törvény-tudományt diák nyelven 
alkalmatosb rendbe szerkesztve adták elő ; kik közt azon
ban Kelemen’ munkája — egyebeket elhallgatván — csak 
azért is koszorúra érderaesb, mivel a’ római polgári 
törvénykönyvbűi kivont Contractusok’ több nemének ide 
csatlásával , ’s különben is bővebb ’s az ifjúság fogal
mához alkalmazott fejtegetésivel — sűkeresb ’s érde- 
kesbbé tette az t; — és ezek is diák nyelven kerültek 
Bajió alul; mellyek’ magyarra fordításában a’ tisztelt pro-
f e s s o r u k n a k  a z o n  e r e d e t i s é g é t  —  m e l l y  d i á k  m u n k á j o k b a n

létezik — nehezen érhetni utói. Ide járul, hogy c.) a’ 
nmgú magy. kir. udv. fó kormányszéknek és magy. kir. 
helytartó-tanácsnak; — hasonlóan a’ n.mgu kir. fó tör
vényszéknek — a’ priinási, érseki és megyés-püspöki 
szentszékeknek — a’4 kerületi törvény szol. táblának ; —
valamint a’ vármegyéknek, szab. kir. ’s más kiváltságok 
városoknak ; jászok, kunok és hajdúk ’s úgy hiszem 
a’ 16. szepesi város’ kerületeinek is , — műid a’ polgári, 
mind a’ szoros törvény’ útjára tartozó állapotokra nezve 
— levéltáraik (mellyek’ sorába az ország eve ara is 
számítandó) vagy többnyire diák, vagy mag} ar 
vegyes irományokkal teljesek, Jeg>zC onyvei.i p
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__ az utóbbi időket kivéve — át aljában diákul vezetteté-
nek. — d.) A’ káptalanok” s más hiteles helyek’ levéltá
riban is jobbadán diákul vannak a1 levélbeli eszközök , 
a’ jegyzőkönyvek pedig átaljában diákul. — e.) Az or
szág’ zászlósai ’s más fő RRdei úgy szinte a’ középosz
tályú nemesek’ magányos levéltárainak is ugyan illy sor
suk van; sőt a’ kisebbrendü nemesek közt is alig lé
tezik ollyan, kinek leveles ládájában diák-nyelvű iromány 
ne találkoznék.

Ezek igy lévén, mig mindezen iromány és könyv 
(még pedig hitelesen) magyar nyelvre nem lesznek át
fordítva , kérdem: mikép fog magán segíteni a’ jövendő 
maradék, sőt csak a’ jelenkor’ sarjadéka is, raelly a’ nem
zeti nyelv’ országos-rangra történt emelteiésével ne talán 
azt hiszi, hogy már nem is szükséges magát diák nyelv- 
tanulással fárasztani?; kérdem továbbá : mivel lehetlen az 
utókornak kikerülni, hogy olly adatokkal is — mellyek 
régibb vagy újabb diák irományokra hivatkoznak — fog- 
lalkodnia ne kelljen, és valamint a’ polgári állapotok’ el
intézésinél: úgy az igazságnak szoros törvény’ utjáni ki
szolgáltatásánál is — diák levélbeli eszközök — levéltári 
’s jegyzőkönyvi kivonatok ’s másnemű iratok elő ne for
duljanak — mikép fog a’ diák nyelvet elmulasztó utókor, 
kivált pedig a’ tiszti-kar, hivatalos foglalatosságában 
boldogulhatni ? a’ polgári állapotokat pontosan elintézen- 
di é ? ’s a’ törvényes igazságot is helyesen kiszolgáltat
hatja é ? ------- En legalább azt hiszem, hogy a’ diák
nyelvnek is értése ’s tudása nélkül hazánkban valódi, a’ 
közönséges hivatalokra alkalmas, tisztviselő nem válhatik, 
valamint igazi érdekes ügyvédet sem várhatni; ugyan
ezen megjegyzés alá esik az orvosi ’s mérnöki kar is , 
ha különben németnyelv-isméret állal magán nem sc- 
gitend. - -E z e k ’ megfontolása még azon aggodalmat is 
keletkezteti: hogy jövendőre nagyon is megritkulván a’ 
diák-nyelvet értők’ száma ’s ez okbul a’közhivatalra al
kalmas tagok közül válogatni nem lehetvén, ollyannak 
is kerülhet kezébe a’ közhivatal' viselése, kinek erényes 
oldala kétséges lévén, tőle ’s általa a’ köz jó’ előmoz
dítását, ’s az igazság’ szilárd és egyenes kiszolgáltatá
sát nehezen reméllhetni. — Mindebből tehát azt követ
keztetem : hogy minél nagyobb divatba jő a’ magyar- 
nyelvinivelés, a’ diáknyelv-tudásnak szüksége is an
nál nagyobb mértékben fejlődik-ki. — Minthogy illy .kör- 
nyülállások közt — legalább a’ nevezetesb tudományok’ 
körében — valamint főleg a’ magyar törvényhez is tar
tozó könyvek és iratok— hasonlóan az országos ’« más 
közhivatalé jegyzőkönyvek ’s irományok’, magyar nyelvre 
leendő fordításával üdvösebb lépés nem is történhetvén, 
annak lassankénti teljesítését a’ magyar tudós társaság
tól ’s az általa megbizatandó hazai tudósoktól a’ magyar 
közönség méltán várhatja. — i. U. (Jy.

( / \'ge következik.')

E l e g y t á r .
(A’ s z í n h á z ,  e r k ö l c s ’ i s k o l á j a  l e g y e n )  

Minap Londonban több fiatal ember, elkövetett tolvajság- 
miatt börtönbe jutott; ók a’ fenyitó bíróság előtt azt val
lották , hogy őket a’ „Gack Sheppard“ czimű színjáték , 
melly Harrison Ainsworth’ hasonnevű regénye után ké
szült, ’s melly London’ minden kisebb színházaiban majd 
naponkint adatik, csábította e’ vétkes cselekvényekre.

( S i k e r ü l t  h u 11 á m v é s z.) A’ játékszini mutat
ványoknál most mindenkép a’ természetet kívánják utá
nozni, hogy annál tökéletesb legyen az illusio. Esőzés, 
villámlás, égdörgés, havazás, szélbörabölés ’s a’ t. ter

mészeti hangjok, szinök ’s alakjokban varázsoltatik a’ néző 
közönség elibe. Említők már egyszer, mint akará Edin- 
burgban a’ színház’ gépelymestere Lear király’ adatása- 
kor a’ mennydörgést természethíven utánozni. — Most 
ismét egy német lapban következő igen mulattató leírá
sát olvassuk a’ tengeri hullámvész-utánzásnak : „Paris
ban a’ 8z. Márton-kapui színház’ igazgatója igen meg- 
elegületlen volt azon móddal, miszerint az oczeán bizo
nyos idő óta hullámit a’ színpadon feltorlasztá. Szüksé
ges eleve megjegyeznünk , hogy a’ tengerhulláraok a’ 
színpadon egy széles zöld vászondarab által ábrázoltai
nak , melly alatt két vagy három tuczat, különösen illy 
czélra fizetett, siheder kölöncz, fölfelé tárt karokkal 
ide stova fut. Azonban nem rég a’ hullámok épen egy 
hajótörési jelenetnél szép csöndesen gyümölcsöt edde- 
géltek, a’ helyett, hogy zordon erőszakkal ütköznének 
a’ háttérben elömeredó sziklákhoz. ,Ez a’ tenger igen 
lomha és aluszékony — gondolá magában az igazgató — 
megpróbálom, lehetnék e színpadomon Isten: szeretnek 
a’ tengeren szélvészt indítani.4 — Ekkor egy rövid kor
bácscsal kezében a’ vászon alá lopódzik , ’s mint va
rázs hatalom által most felzúdul az oczeán, a’ hullámok 
játéka rettentő lesz, majd hegymagasra duzzadnak, majd 
ismét lelohadnak, úgy hogy a’ vászon majdmajd kire
pedt. ,,’S most, jó tengerhullámim , nem süvöltöznétek 
kissé?“ kiáltott a’ színpadi Neptun, tridensét olly vité
zül forgatva, hogy még a’ legnehézkesebb láb is merkuri 
szárnyra talált. ’S csakhamar olly süvöltés ’s orditozás 
keletkezett, raelly a’ széles vászonfalakon borzasztó 
hatással hangzott vissza ; a’ néző az éjszaki szél’ böm- 
bölését ’s felhőszakadások’ zugó játékát vélé hallani. — 
„Fölséges ! dicső! milly természetes képe a’tengeri vész
nek!“ kiáltanak százan a’ parterre-on ’s karzatokon, — leg- 
kevésbbé sem gyanítva azon manoeuver-t, mellyet a’szín
pad-igazgató a’ tenger’ fenekén illy csalatás’ elóidézhe- 
téseül gyakorlott.

(A’ g a z d a g  f r a n c z i a  po lgár.)„N égy  Mi l l i óm 
van a’ király’ számára“ illy felírás vala Párisban egy 
kivilágítás’ alkalmakor olvasható. Másnap tüstint megje
lent a’ finanz-hivatal’ fő elienőrje azon polgárnál, kinek 
házablakán a’ különös jelmondat fényelge. A’ szegényül 
bu orzott terembe lépvén monda: ,Én a’ finanz-hiva- 
tal’ fő elienőrje vagyok. Örülök, Önnel megismérkedhetni, 
’s nem kétlem, hogy Ön betöltheti’s be is fogja tölteni, mit 
ablakán tegnap olvastam.4 — „Az már be van töltve“ 
válaszolt a’ szegény lakos. ,Hogyan ? mikor? hisz ne
kem azt legjobban kellene tudnom.4 — „Ön ugyan nem, 
de a’ hadminister talán tudni fogja. Megfejtem a’ mesét. 
Az én nevem: Mi l l i ó ;  négy fiam van, kik mindnyá
jan ó királyi felsége’ hadsergében szolgálnak.“ A’ nag/ 
finanzférfi hamar ismét eltávozott.

(A’ s h a k j  á t s z ő . )  Labourdonnais úr, hiresshak- 
játékos Párisban , újabb tanujeleit adta fényes talentumá
nak az által , hogy a’ londoni shak-clubb’ egyik legü- 
gyesb tagjával egyszerre két partiét játszott, és pedig 
arczczal falfelé fordulva, mi alatt versenytársa mind- 
a’ két shaktáblát maga előtt tartá. Mindkét partiéban La
bourdonnais úr leve nyertes.

(M in t  k e l l  j ó  a n g o l  r o s t  bee  f-e t k é s z í 
t en i . )  Az ember egy ökröt vásárol, az ökörbe dug*egy 
bornyút, a’ bornyúba egy firüt, az ürűbe egy bárányt, 
a’ bárányba egy pulykát, a’ pulykába egy kappant, a’ 
kappanba egy fogolymadarat, a’ fogolyba egy húrosrigot, 
ebbe ismét egy pacsirtát — ’s illy módon megsüítetik az 
egész. — Nem sokba kerül. Probatum est.

Szerkeszti Helm^czy. Nyomtatja Trattner-K árolyl url utcza 6 1 3 .
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J a v a s la t: m i szer  isit a z  ifjú ság  a ’ ;n a -  

g y ú r  nyelvet niivelni óhajtván , a' diáfc 
szó t se hány a gólja-el.

( V é g  e.)
Hogy diák nyelv iránti értekezésemnek nyomosabb 

behatást szerezhessek, nem hallgathatom e ] , miszerint 
önmaga az 1827ki Országgyűléstől a’ tudományok’ körében 
(in re literaria) kirendelt nmgú országos küldöttség is 
magyar honunkban a’ diák-nyelv’ szükségessége felől 
teljesen meggyőződött, mert annak a’ grammatikai, 
humanitási és más osztályoknál is taníttatását javallottá, 
rendszeres munkájának 2 dik része’ Iső fejezetében 60. 
§Jban pedig igy nyilatkozott: „Proximum post doctrinam 
„Religionis Chr/stianae vendicat locum — linguae Latináé 
„insíitutio ; cujus summa estin Hungária necessitas, cum 
„usus ejus nativus jani quodainmodo sít redditus ne do- 
„raesticus. Ut nihil dicaíur de praeclaris illis veteris Latii 
„Scriptoribus , sine quibus vera et genuina amoenitatis 
„Literaiurae cognitio comparari non potest.“ — íme az 
egész Törvényhozó-test’ választott képvisel iji, ’s a’ tu
dományos tárgyban megbízottai midőn azt állítják: hogy 
a’ régi diák írók nélkül — a’ tudományok’ lélekemelő 
kellemességének valódi ismerete megnemszerezhető , 
akkor egyszersmind a’ diák nyelvre koszorút füztenek. —

Meg kell itt vallani: hogy valamint a’ nemzeti nyelv’ 
Művelődésének divatba-jötte előtt, úgy azóta is — noha 
már csökkeníebh iparral — a’ e ttholica iskolabeli ifjú
ság a’ diák nyelvben jeles előmenetelt tőn ’s tészen is; 
’s talán azért: mivel az ö k. felsége’, Helytartó-tanács’utján 
gyakorlott legfelsőbb felíigyelése alatt — a’ tudományos in
tézetek’igazgatóji ’s a’ professorok is gondosabb figye
lemben tartatnak. — Az ágostai vallástételt követő, ’s 
egyesült ó-hi ü ifjúság is a’ diákban szépen gyakorolja 
magát; de a’ helvétziai vallástétel követő ifjúságot — 
mennyire tapasztalásom terjed — ez oldalrul ’s oily mér
tékben nem dicsérhetni. — Hogy tehát ez ifjúság az is
kolai pályafutás’ ezen ágában is hátrább ne maradjon , 
szükség, hogy a’ fejekezefjökbtli oskola-igazgatók’ fcl- 
űgyeléseik mellett — illető professoraik által e’ végre 
hathatósan serkentessék. Egyébiránt pedig az élet’ hasz
naira ható tudományok’ sorában, kivált a’ magyar Törvény, 
minden felekezetű iskolában diák nyelven is tanittassék , 
mert azonkívül, hogy e’ tudomány’ fen-irt kútfejei diákul 
iratvák — a’ benne előforduló mesterszavakat az ifjúság 
máskép sajátjává nehezen teheti, a’ diák eredetiben lé
tező szellemet utói nem érheti, ’s az előadott esetekre 
alkalmazandó törvények’ kikeresésire sem fog olly kön
nyen ügyességet szerezni; különben is az ügyészi szo
ros vizsgálatot, melly még eddig többnyire diákul tar
tatott, — illő készséggel le nem teheti. Ennek folytában 
bárdányi gr. Butiler János ur, ki számos egyéb nevelő 
intézet’ gyarapítására tett áldozatai között— a’ marma
rosi 8zigethi ref.lyceumban felállított magyar-törvényi uj 
taoitószékre igen jeles alapítást tőn, olly korlátozással, 
hogy ezen cathedránál, a’ magyar Törvény, kizárólag', 
boni nyelven tanittassék; min legkönnyebben úgy segít
hetni, ha legalább a’ magyar törvényi műszavak’s egyéb 
mellőzhetlenül szükségesek magyar és diák nyelven ta
níttatnak.

Nem szerzek talán unalmat annak elóhozásával i s : 
hogy mindegyik oskolában valamint a’ diák ’s magyar
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nyelv, úgy más tudományokra nézve is lehetnek olly pro
fessorok , kik vagy éltes koruk , vagy beteges testal
kotásuk , vagy a’ valódi kimivelődést hátráltató avult 
vagy hibás elvekhezi ragaszkodásuk, vagy a’ tudomá
nyok’ rendszeres előadásaiul távozásuk, vagy végre a’ 
tanulmányokat az ifjúság’ fogalmához alkalmaztatva ért
hetőié»- fejtegetni nem képességük miatt, hivatalokat 
czélszerüleg nem folytathatják ; iJlyenek illő nyugdíjjal 
elláttatván — inkább más tagokkal váltassaiiak-fel^hogy 
sem az ifjúság hátramaradást szenvedjen.— Ezt kívánja 
a’ köz jó’ előmozdítása! ’s korunknak nyíltabb kifejlő
désre törekvő szelleme!! Lám az országos ’s más fő- 
hivataloknál is egész holtiglan ön hivatalában nem min
den tisztviselő maradhat meg. — A’ vármegyéknél is 
rendes időszakokban előkerülnek a’ tiszti szék-ujitások 
vagy azért: hogy, ha a’ közhivatal-viselés terhes, v.pe
dig becsület’ utján való pályafutás, ne mindig ugyanazon 
tagok, hanem más honfiak is részesüljenek abban, ’s je
lesül az ifjak is lehető jeles elméjök ’s ügyességjök’ ki
tüntetésire nyílt mezőt nyerhessenek; vagy pedig azért, 
hogy az ellankadt tisztviselők pihenésre bocsáttassanak. 
Miért ne történhetnék ez meg a’ professorok’osztályával is, 
holott közzülök a’ felesb számunkra nézve hivatalokból 
kiléptük után is — ha t. ;i. arra magokat érdemesítették 
— országos gondoskodás fordittatik; az evang. feleke- 
zetbeliekhez tartozók is pedig — saját nagyobb s közép- 
rendű iskoláik’ tökepénzeiból (mellyek vajha elég ova- 
kodással ’s mindig teljes biztositébu bátorságos helyekre 
adatnának-ki) ’s azok’ kamatiból, vagy az e’ végre szá
nandó ’s eddig is szánt kegyes hagyományok ’s alapít
ványokból kitelhető, ’s érdemeikhez mérséklendő éven
kénti nyugdíjjal elláttsthafnak. — Az e’féle elecírizál- 
tatásnak a’ nemzeti nevelés bizonyosan sokat fogna kö
szönhetni; de országos sikere lenne annak is: ha hogy 
a’ professoroknak , mint a’ hazában egyik legérdekesb 
tárgy körül foglalkodóknak, az ő világi ’s polgári te
kintetűk — vallás különbség nélkül — a’ mostaninál fen- 
sőhb rangra emeltetnék; ez esetben az elébbkelő házak
ból származott nagyobb elméjüek közül is némellyek e’ 
pályára ajánlkozván, általok a’ professorságra való con- 
currentia szaporodnék, ’s e’ szerint a’ tanítási ügyes
ség iránti nemes vetélkedésnek lelke is inkább feltá
madna. —

Érdekesek a’ tárgyak, mellyek iránt bonfiíársimhoz 
felszólaralék; de szentek is — minthogy az utókor’ szá
zadokra terjedő jövő boldogságára irányozvák !! méltók 
azért a’ közfigyelemre, a’ közükbe csúszhatott hibás vé
lemények pedig a’ megigazitásra; különben is a’ tiszta 
igazság csak az eszmék ’s gondolatok’ kölcsönös súr
lódása ’s vitatása által bontakozhatván-ki. — Mélyen 
fájlalnám azonban, ha valaki jelen értekezésemnek bár- 
melly pontját is sérelemre magyarázni volna hajlandó , 
mert ezen előterjesztésem tiszta kebelből ’s üdvös czél- 
ból származott, ’s egészen távul volt a’ mást sérteni-aka- 
rástól; reményiem is tehát, hogy a’ miatt kárhoztatna’ 
tárgyául nem leszek kitétetve. — Mindezt elórebocsát- 
ván ’s értekezésem’ fölvett fő czéljához a’ diák nyelvhez 
visszatérvén, — a’ melly eszménél elkezdettem, ugyan
annál zárom is be iratomat.— Az egész magyar Ifjúság
nak, ’s annak rendiben szinte iskolai pályátfuto sajat 
fiaimnak i s —jövendő boldogságjokat óhajtva buzgón 
javalván: hogy, kivált a’ mélyen tisztelt országos Kü - 
döttség fenemlitett alapos előadásából eziránt teljesen meg
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győződhetvén — midőn a’ nemzeti nyelv’ kimivelésén 
’s egyetemivé ’s országossá tételén iparkodik, a’ diák
nyelv’ szorgalmas gyakorlását se mulaszsza el. — Bereg 
megyében, Ilosván, novemb. 9kén 1839.

I. Ilosvay György.

.4 ' Je. ménes Bábolnán.
F o ly ta tá s a  's vege  a’ W e l t h e i m  grófhoz intézett, ’s
Társalkodónk’ 98d. számában megkezdett l e v é l n e k .

Nem akarom Önt, igen tisztelt Gróf, üres szóbő
séggel fárasztani, olly tárgyban, melly különben is gya
korlottabb ’s alaposabb dologismerót kiván ; én itt csupán 
a’ tőlem látottaknak legáltalányosabb rajzát közlöm. — 
Egy korábbi tudósításban, mellyet az Alig. Zg a’ bábol
nai ménesről közlőit, olvastam egyetmást, p.o. hogy az 
istállók télen fütteínek, mi is összeköttetésben több ha
sonló nyilatkozással, mellyeket Pesten az úgynevezett 
angol felekezet’ embereitől hallék, bennem majdmajd 
azon hiedelmet szülé, hogy itt a’ fiatal lovak’ túlságos 
elkényesztetését fogom szemlélni. Ez mindazáltal leg- 
kevésbbé sem valósult-raeg. Mi a’ fűtést illeti, ez csupán 
egy igen nagy istállóban történik, hol néhány legjelesb 
kancza ’s egy két csikó áll, ’s ezen istálló csak azért 
fülik, mivel az télen a’ csekély számú állatokra nézve két
ségkívül igen hideg volna. De hogy valamennyi ló a’ leg- 
Iólekisméretesb tisztasággal ápoltatik ’s nagyrészint több
ször váltogatott száraz szalmán áll, ezt a’ rendkívül 
számos katonai szolgálat, melly fölött legpéldásabb rend 
uralkodik, ’s azon gazdaságok mellett, mik a’ ménes
intézet’szükségit ellátják, igen dicséretreméltónak ’s czél- 
szerünek mondhatni; a’ tapasztalás egyszersmind bizo
nyítja, hogy a’ puha homok a’ fiatal lovak’ patáinak 
legkevésbbé sem ártalmas , sőt inkább azokat olly 
épségben tartják meg, mint minőkkel őseik bírtak a’ ho
mok sivatagban. Az istállók kivétel nélkül szellösek, té
rések ’s magasok, mint nagy lovagló-iskolák szoktak 
lenni; azok egyszersmind a’ legczélszerübb módon több 
tanyára feloszívák, mellyeket mi az intézet’ aráb lovai
tól mintegy elkapatva rövid idő alatt egymásután mind 
megtekinténk. Különös örömünkre szolgált jelenlebetni a’ 
csikók’ sétainulatságin, mellyek a* végig láthatlan rop
pant mezőtéreken (miknek csak Herbert úr kezde jólsi
került ültetvények által némi élénkebb szint adni) szá- 
zankint szabadon iramiának tova, csak néhány lovastul 
juhászebekkint körzetve ’s engedelmesség’ pórázán tar
tatva. Illy szolgálatra mindazáltal igen jó aráb lovakat is 
kell alkalmazni, mivel gyakran illyesmihez nem csekély 
ügyesség és gyorsaság kívántatik.!

A’ bábolnai intézet, mint arábló-tenyésztő iskola , 
már igen régen fenáll ugyan, de csak azon nyolez év 
alatt, mióta t. i. Herbert úr annak igazgatója, mutatko
zik kitűnő törekvés azt k i z á r ó l a g  azzá alkotni, ’s 
lassankint csak egészen tiszta’s tökéletesen nemes aráb 
vért abban megszenvedni. Eleinte, fájdalom, itt is angol 
’s azonfelül még nem is a’ legjobb vérrel akarák ke
verni; ’s Herbert urnák még folyvást elég bajába keiül, 
azt lassankint elkülönözni. Azon angol-eredetű egy két 
darab, melly még itt létezik, a’ nagy csikó-istállókban 
áll az egyenkorú arábvérüekkel átellenben, ’s az össze
hasonlításnál, mit a’ legiészrehajlóbb is kénytelen meg
ismerni, igen nyomom’s szánásraméltó szerepet játszik. 
Nem hozom azonban kétségben , hogy vannak az or
szág’ egyéb helyein angol tenyésztvények, mellyek ked
vezőbb alakban tünnek-föl, mintsem azok, mellyeket itt 
egészen eltávolitni szándék; én erről nem Ítélhetek,miu
tán eddig még egyet sem láttam; de az a r á b  f a j ’ r e n d 

k í v ü l  s z e r e n c s é s  t e n y é s z e t é r ő l  E u r ó p a ’ 
f ö l d é n  most Bábolna már éló tanubizonyitványt szol
gáltatott, ’s én e d d ig  legalább soha, még Mehemed-Ali’ ’s 
Ibrahim basa’ méneseiben sem, láttam illy számos nemes 
es szép anyakanczát es csikót; jóságra mindegyik egyenlő, 
annyira, hogy igen nehéz lenne közöttük választást tenni’ 
’s mind a’ mellett az apa és anya’ fájbélyege tisztán ki- 
ösmerszik a’ csikón. Ezenfelül a’ teoyésztvény méjr foly
vást növekszik becsében, mert a’ kétesztendós csikók a’ 
háromesztendőseket kitünőleg meghaladják; az egy- 
esztendősek pedig még többet ígérnek. Milly kiképzet
teknek mutatkoznak ezek már gyönge korukban ! egy
általában mind a’ három nemzedék’ termetét ’s erejét, — a’ 
nemes formáknak ’s valamennyi testrész’ csudás egyen- 
raértékének tökéletes megtartása mellett — láthatni: meg
haladta minden várakozásomat. Ezen arábvérhez úgy
szólván^ aránytalan nagyság- ’s erőnek feltűnő resuíta- 
tuma kétségkívül az igen gondos dajkálás és kövér táp
lálék által, (mert a’ csikók világra jöttük után néhány 
nap múlva m ir zabot kapnak)idéztetik elő;’s minthogy az 
érintett két tulajdonságot most minden színű ’s árnyék- 
latú felekezet leginkább becsüli, tehát a’ bábolnai aráb- 
faj-tenyésztvény ebben is megtesz mindent, valamit csak 
kívánhatni. En mindazáltal, kin az uralkodó napi divat 
kevés hatalmat gyakorol, a’ növés’ és egész kiképezés’ 
ezen majd üvegbáz-szerü gyorsításától (mellyet Angli
ában csak azon törekvés szült, hogy a' lovak minélba- 
marébb versenyfutásra váljanak alkalmasokká) az aráb 
tenyésztvényre nézve, ha az t. i. mértéken túl űzetnék, 
igen félek, ’s előbb tartom azt kár-, mintsem haszonho
zónak. — Megerótetett növés’ árt mind a’ szépségnek, 
mind a’ későbbi tartósságnak, ’s az alapzat’ valódi ereje 
inkább az inak ’s izmakban létezik, mint vastag cson
tokban, kiváltha (mikép a’mostani angoloknál olly gyakran 
megtörténik) mindkettő nem áll többé egymáshoz arány
ban , ’s a’ széles csontszáron csak egy zsinegvékonyságu 
in fut-le. Mostanig még nem tapasztalhatni Bábolnán 
semmi kárt ezen fölvett elv után , ’s ugyan itt szeren
csére az angoloknak egy másik túlzó hibájátul is, mi
szerint a’ lovakat igen korán alkalmazzák szolgálatra, 
gondosan óvakodnak; már csak ez maga is igen huza
mos ideig gátolhatja a’ kora -  kifejtés’ veszélyes kö- 
vetkezésit, mit én semmi tekintetben nem kedvelek , ’s 
melly engem mindig berlini homok- és trágya-spárgá
inkra emlékeztet, mellyek szinte legnagyobbak ’s vas
tagabbak, de egyszersmind legizetlencbbek ’s  fásabbak 
egész világon.

Most csupán azon nagy ellenvetést kell megemlíte
nem még, mellyet az angol tenyésztvény’ pártolójiazon 
többé nem tagadható factumokra nézve, miket Bábolnán 
az aráb tenyésztvény nyilványit, szüntelen felhoznak. 
„Jól van — imígy szólnak — a’ ti lovaitok szépek ’s ma*- 
gukon viselik a’ nemes faj’ bélyegét; mi azonban állít
juk, hogy angol-eredetű lovaink mindent, kivétel nél
kül , jobban visznek véghez, ’s a’ tieiteket a’ cselekvés’ 
minden nemében felülmúlják. Ti ezt tagadjátok; miért 
tehát nem álltok lovaitokkal elő; hogy nyilván meggyőz
zetek bennünket az ellenkezőről ? miért nem jöttök ve
lünk pályázni, miért mellőzitek a’ steeple-chases-t, ’s 
más egyéb nálunk divatozó versenygyakorlatokat? Míg 
ez meg nem történik, addig kénytelenek vagyunk azt* 
gondolni, hogy ügyetek ingatag lábon áll ’s hogy lovai
tokban ti magatok is szintolly kevéssé bíztok, valamint mi.“
— Megvallom, ezen okoskodásra nem sok ellen
mondani való van, ’s miután a’ nyilványosság jelen időnk
ben szükséggé vált, ’s egy ember sem akarja többé még 
a’ legvilágosb igazságot is csupa tekintetnél fogva meg
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ismerni: tehát valóban igen sajnos, hogy a’ bábolnai
ménes igazgatójának nem áll szabadságában a’ kihívást 
elfogadni; mellynél, mint szilárdul meg vagyok győződve, 
igen keveset koczkázhatna , ’s mellynek következménye 
szükségkepigen nagy felvilágosításul fogna szolgálni azon 
mindenesetre fontos kérdésnek: vájjon Magyarországban 
az angol vagy aráb tenyésztvényt illeti é az elsőség V*) 
Itt most újra nyilványul azon már egyszer emlitett baj, 
melly folyvást a’ korinánybatósági intézvényekkel jár. 
Az országban egy privat férfi sem bir eddig tiszta aráb 
tenyésztvénynyel, még a’ legkisebb kiterjedésben sem, 
’s a’ bábolnai intézet’ igazgatójának, hol az fényesen 
valósult, nincs engedelme a’ kívánt pt ©bálátokhoz , sót, 
mi több , ö még lovakat sem adhat el saját méneséből.
— Haliam mondatni, hogy nálunk Poroszországban is 
szintúgy van a’ dolog , ’s hogy eddig a’ hazánkban lé
tesített lóversenyekben a’ királyi tenyésztő-intézetekből 
egy lónak sem volt szabad részt venni. De nálunk leg
alább a’ kiselejtezett állatok adatnak el, ’s ugyan illy 
kiselejtezett ló, mint mondják, nyerte-meg az utóbbi évek
ben a’ legnevezetesb jutalomdíjakat. Egyébiránt távol 
legyen tőlem, hogy valamelly lófajnak elsőbbségét a’ 
pályázás’ egészen egyoldalú következményén alapitsam. 
Ez csak Angliában bir fontossággal, hol a’ lovak’ ver
senyfutása úgy szólván népivé vált, hol ezeren abbul 
élnek és száz ezren nyerészkednek rajtok, úgy hogy 
a’ pályázó lovak ’s ezek’ szüntelen változó értékét az 
egykori hollandi vöröshagymához, vagy a’ mai börse- 
speculatiókhoz hasonlíthatni. Ennyire a’ dolog Európa’ 
egyéb részein nehezen fog kerülni; de van sok más 
próba, raellyek a’ valódi, egyszersmind kellemes hasz
nálatra elhatárzóbbak , ’s ezeket, véleményem szerint, 
lehető legnagyobb különféleségben kellene alkalmazni.

Ez úttal Jegyen szabad még egy pár szót idemel
lékelnem , mellyek csupán engem illetnek. Haliám, hogy 
egy hirlapbau (az Alig. Zgban é , vagy más újságban ? 
nem tudom, mert magam azt nem olvasám) egy czikk 
jelent meg, mellyben egy angol telivér vagy angol-ere
detű ló mellett egy magammal hozott aráb ló ellen velem 
akármi fogadásra készekre nyilatkoznak. Erre először is 
azt felelem, hogy engem Jegkevésbbé sem izgat a’ fo
gadásvágy, ’s lovaim, mellyeket csak en-kedvtöltése- 
raűl szerzék , nekem sokkal kedvesebbek , hogysem illy 
hasztalan csigázásnak ’s botor megerótetésnek kitegyem; 
másodszor pedig, mivel még egy fecske nem csinál ta
vaszt, nem látom által, mit segítsen az a’ fókérdés’ el
döntésében, melly csak közhasznú érdekkel van össze
kötve, ha privát versenyben angol vagy aráb ló nyer.
— De ha azok, kik nekem ezen ajánlást tevék, szem 
előtt tárták azon nyilatkozatomat, melly Excellentiádhoz 
intézett egyik levelemben foglaltatik, hol kétségbe^ ho
zom, hogy egyenlő körülmények közt egy angol teuyeszt- 
vényű ló képes legyen azt megtenni, mit hiteles tudó
sításoknál fogvást a’ turkoman-lovak nemcsak egyeukint, 
hanem tömegesen is valójában megtettek , akkor a’ do
log máskép áll. Mert az ellenkezőt c.-ak egyetlenegy

») Egy kis véletlen próbán magam is jelen valók. Midőn 
Bábolnát elliagyám, az őrnagy szives valu engem négy 
saját nevelésű lován 4 órányira vitetni. A’ kocsi megle
hetős nehéz volt, az ut mindenütt vagy mély homok, vagy 
mély sár. Mind e’ mellett a’ kocsis , pillanatnyi pihenés 
nélkül, az egész station sebes-ügetve hajtott végig Czél- 
hoz közel, a’ dunaiad előtt meg keile állapodnunk, mert 
épen egy bajó ment alatta keresztül. Én vizsgáltam a’ 
lovakat^,'mellyek kissé izzadtak ugyanide a’ nélkül, 
hogy csak egyis vékonyát legkevésbbé pihegtetíe volna. 
Ők^olly csöndesen cs szilárdul álltak, valamint az is
tállóban.

eset áltál is megállapítani, minden bizonynyal nevezetes 
diada volna az angol párt’ ügyére nézve; ez azt fogná 
az áltál tanusitm, hogy egy angol ló a’ legjobb keleti 
lovak legfőbb erofeszultscgével mérközött-meg, mialatt 
más reszrul mar el kell ismerni azt, hogy keleten két 
dologban t. i. a gyorsaságban rövid futásnál, ’s az u g a 
tásban utolérni eddig soha még csak nem is próbálták, m!t az 
angol lovak tudomás szerint már megtettek._Illy ered
mény megérdemlené a’ fáradságot ’s hogy az előidéz
tessék, annál könnyebben határozhatnám el magam’ minden 
fogadás iránti idegenségem’ legyőzésére, minél kevésbbé 
volna szükséges a’ mellett saját lovaimat fárasztani.

A’ netaláni fogadás’ propositiója akkor következő
leg alakul A’ szerint, mit az utolsó perzsa király trónra- 
léptekor véghezvitt, ’s a’ mi, hasonlókép, Burnesur’bi
zonyítása szerint, a’ balkhi vidékről kicsapó törökök’ 
rablójárásinál sokszor megtörténik, képes egy nemes és 
gondosan betanított török-ló az ó tökéletesen fegyverzett 
’s a’ legszükségesb élelmiszerekkel ellátott emberét 
hordozva, 6 nap alatt 600 angol mföJdet megjárni. Ez 
— négy és fél angol mfüldet számítván egy (24000 lábnyi) 
német mföldre — teszen kerek számban körülbelöl 136 
googrr. mföldet, mellyeket legalább is 170 fontnyi teher
rel , ’s töltetlen utón (mire én alázatosan a’ Pestről Te
mesvárig terjedő utat javaslanám) hatszor huszonnégy 
óra alatt azonegy lónak kell befutni. — Ha valaki ezen 
versenyre angol-tenyósztvényü lovat szándékozik kiál
lítani , akkor kész vagyok a’ fogadás’ közelebbi föltéte
lei iránt vele alkudozásba bocsátkozni, ’s eleve megké
rem Önt igen tisztelt Barátom, vállalja-el ezen ügyben 
egyik itélobiró’ hivatalát.

Ezzel, kedves Gróf! mostanra tudósításomat bezá
rom, ’s könnyebb áttekinthetésül még ide mellékelem a’ 
ménes-intézet’ mostani hivatalos állapofját *) mikép azt 
Herbert őrnagy ur velem közleni szives Volt. Felszólí
tom egyszersmind sürgetve Önt, látogassa-meg szemé
lyesen Bábolnát, hogy annak becsét mint hozzáértő mél
tányolja, ’s azután lótenyésztési dolgokban már rég fő 
auctoritásra emelkedett tollával a’ közönség előtt leraj
zolhassa azon intézetet, mellyet én — tekintve annak 
annyira érdekes és fontos törekvésit ’s eredményeit — 
a’ maga nemében egyetlennek tartok, ’s melly még is 
eddig a’ külföld előtt úgyszólván isméretlen maradt; mert 
hisz Ön tudja, menny i kitűnő, jeles és lassankint elöha- 
ladó történik itt szüntelen, a’ legnagyobb csöndben. Ne
künk pedig ez különösnek tetszik, — nekünk, mondom, 
kiknél szokássá vált, minden általunk talált kis magocs- 
kát tízszeresen kikü: tölni!

Excellentiád őszinte barátja és szolgája.
P  i i c k l  e r hg.

*j Bábolnán a’ katonai ménes-intézet’ személységi ’s tenyészt- 
vényi állapotja 1839dik évi oct. 20kan kővetkező volt 
A) *352 e mb e r ;  kik között 1 őrnagy; 2 másodkapi
tány; 1 alhadnagy; 1 adjutáns; 1 káplán; 1 igazgató; 
1 száiuvivö segéd; 1 főorvos;3 katonairnok; 1 főorvos- 
kovács; 1 főkovács; 2 alkoyács; 2 nyereggyártó; 3 
kerékgyártó: 4 seg ídkovács; 2 ács; 2 köm vés; 1 lakatos; i 
kéménytisztító; 7 valóságos és 3 névszerinti őrmester; 
12 valóságos és 8 névszerinti káplár; 147 közlegény; 1 
katonainas; 4 -prívatszolga; 16 szekeres; 20 kocsis;
34 esikós, 00 béres. — B) 565 1 ó : jelesül, 9 könnyű 
magló (pepiidére), 7 nehéz és 32 könnyű, honi-bagó
mén; 38 3 esztendős, 41 kétesztendös és 50 1 esztendős 
csódör; 29 elválasztott ’s 1 szopós ménc-ikó; 113 tu- 
nycsz-, 34  igás, és 4 fiatal anyakancza; 30 haroroesz- 
tendös , 41 kéteszténdős, és 37 egyesztendős kancza ; 
28 elválasztott kanczacsikó; 2. 3esztendös s 1 e e6 "̂ 
tendös heréit; 33 paripa és 35 igís ló. -  Ezenkívül t )  
130 járma® ökör.
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•Adatok Szeremből.
K r a l j e v e z e  hajdan B a s i a n a ,  D o b r i n c z e

és P e t r o v c z e  falvak Szeremben, a’ rumai kerület
ben, hajdan híres, nevezetes helyek voltak. K r a l j e v 
e z e  a’ IVdik században püspöki város volt (lásd Szalá- 
gyi 1. 3. p. 163.) D o b r i n cze  ’s P e t r o v c z e  határi 
pedig máig is némi fönséges épületek’ maradványival bír
nak. Ilid. K ú n L á s z l ó  magyar király’ idejében Dr a -  
g u t i n  I s t v á n  Szervja’ fejdelme (ki 1297től 132iig 
uralkodott) a’ magyar király’ leányát nőül vevén, ezzel 
jegyajándékul nyeré Szerémet ’s a’ machói tartományt ; 
ezen Dragutin ístván nem sokára ipa’ segedelmivel saját 
atyját elüzé polczáról , de midőn később J e l l a k  mel
lett lovagolna, lova megrettenvén futásnak eredt, miköz
ben Dragutin róla leesvén lábán tetemes sebet kapott, 
ennek következtében Szervia’ kormányát M i 1 u t i n test
vérének átengedvén, fejdelmi nejével Szerémbe,Dobrin
cze ’s Petrovcze vidékére költözött ’s megtartván királyi 
czimét, palotát és szentegyházat épített. E ’ lakhelyéből 
igazgatá Szerémet, Matisföldét, Szmederovát, Branji- 
csevát, Kuchevát, Nisszát és Vidint; végre Ulászló ne
vű fiat hagyván utódul, 23 év múlva itt meg is halt (I. 
Pejacsevics História Serviae pag. 219.) Dragutin’ birto
kát a’szerb nemzet’ ivadéki hagyoraás után máig is I s t 
v án  k i r á l y ’ f ö l d j é n e k  nevezik, mellynek birtoká
ba utóbb II. B r a n k o v i c s  L á z á r ,  utolsó szerb fej
delemnek Am ur á t  h török császár által szemök-vilá
gától megúsztatott testvéri, G y ö r g y  és I s t v á n ,  ju
tottak. György, atyja’ halála után szerzetessé lön Ge r 
ma n  név alatt, István pedig nejével, a’ szenthirü A n- 
g c l i n á v a l ,  Szerémbe költözött, ennek lijai közül 
G y ö r g y  rövid uralkodás után Szerémben a’ Kulpeni- 
czai zárdában (melly ma már nem áll—fon) szerzetessé 
lett M a x i m  kolostori név alatt ’s mint illyen L e v i t a ,  
sophiai metropolita, által szerémi püspökké szenteltetett; 
ekkor építé ő a’ k r u s h e d o l i  zárdát és templomot, ’s 
magához hivatván a’ nagyhírű hős J a k u s h i c s ,  ( J a 
ko s h i c s) I s t v á n ’ sógorát íijával M á r k k a l , » ’ zár
dát ’s templomot beavatá, fölszentelé 1496ban. Innen az 
a r d s e z i  zsinat által havasalföldi metropolilául vá
lasztatván , oda költözött, ’s ott több rendbeli zárdát 
építtetett, de Sőrémtől vonzatván ismét K r u s h e  dó i 
r a  tért-vissza, ’s mint első szerb érsek Krushedolon 
boldogul mult-ki e’ világból lolöban (Pejacsevics Hist. 
Serviae p. 219. 372. és Fessler’ Geschichte der Ungern 
V. Th. S. 595.) Már azelőtt Istvánfölde öecsére J á n o s -  
r a szállott, ki azt 15ö3ig bírta , utolsó birtokosa pedig 
Jakoshics Hona volt 152Iig , midőn a’ török egész István- 
földét elfoglalá ’s Ilona testvéreihez a’ magyarhonba me
nekült. A’ törökjárás alatt romba dőltek István' palotáji, 
’s ma Dobrincze és Petrovcze határiban bámulja az an- 
dalgó utazó az őszkori nagyság’ bús omladékit, mint a’ 
hajdan’ kedvezőbb napjainak szomorú bizonyitványit.

Hullik M.

E l e g y t á r .
( B i z o n y  j e l e s  e m b e r ! )  Maceratai S an  ta 

r é i n  Mihály, tudós professor, nemrég Romában az ar- 
kadiai journal’ 79.fk  kötetében a’ földtengely’ hajlásá- 
rul igen elmés felvilágosítást adott, melly a’ tudósok előtt 
igen nagy nyoraosságg d bir. O sok megközelítő számo
lás által megmutatja , hogy az északi félgolyó körül be
lül 643.042.068.039.000 fonttal nehezebb , a’ délinél; 
mivel t. i. az elsőnek sokk.i nagyobb földfelülete van

(iotül 52,/s arányban) mint az utóbbinak, mellyet úgy
szólván egészen víz borít.

(A’ k é t  i d e g e n ’ k a l a n d j a . )  A’ „Carniolia“ 
czimü hírlap egy lissaboni levél után következő furcsa 
kalandot közöl: Santaremben, egy fogadóban minap két 
csinos-öltözetü idegen ur üle asztalnál; egyik sem ös- 
meré a’ másikat; beszédjük’ után mindkettő gazdagnak, 
fényesházból születettnek ’s igen műveltnek látszék; 
társalkodásuk folyvást élénkebb lón, ’s végre az egyik 
a’ másikat estveli sétakocsizásra hítta-meg; a’ vendég
társ , mint látszék , a’ meghívást különös örömmel foga- 
d á-e l, ’s a’ meghatározott órában útnak indultak egy 
mezei jószág felé. Egy erdőben hirtelen megállapodott 
a’ kocsi; mellynek tulajdonosa most egy kettőscsövű 
pisztolyt vont-elő, ’s épen utitársához fordult, kérvén 
tőle óráját és erszényét, midőn a’vendégtárs is hasonlng 
kísérőjét agyonlövéssel fenyegeté , ha vonakszik óráját ’s 
erszényét átadni. Képzelhetni most a’ két Sennor’ álmél- 
kodását! Végre a’ kocsi’ura raor.dá, hogy ő az erósbik, 
mivel bakonülö szolgája szinte el van látva fegyverrel. 
„Es ha százan ülnétek is körül — válaszolt a’ másik — 
én B e n z a vagyok ’s e’ név elég !u—„Én pedig Z am e n- 
t a r a “ — Uj álmélkodás ! ’s valóban itt két leghíresebb 
haramia-főnök találkozék egymással. — Most a’ helyett, 
hogy egymást agyonlőjjék, különös örömmel szorítának 
kezet, ’s ismérkedésük’ napját fényesen megüllni hatá
rozók. Ebben mindazáltal akadály történt. A’ városban 
t. i. a’ rendőrség kitudfa a’ jeles vendégek’ neveit, ’s 
visszatértükkor legott elfogattak.

( N e v e z e t e s  g y a l o  g-v e r s e n y . )  Nov. llén  
London’ közelében T o w  n s h e n d és M o u n t j o y két 
hires gyalogló közt versenyfutás történt. A’ kitett dij 
50 ft sterling volt, ’s a’ pályázás egy körülbelül fél angol 
mföldnyi hosszú téren ment végbe. Mindegyik pályázó
nak 2 0  mföldet menni, egy mföldet futni, egy mföldet 
háttal előre menni, egy mföldnyi távolságra egy kere
ket hajtani, ’s 40 követ, — mellyek’ mindegyike 4 láb- 
nyi távulságra feküdt egymástól — szájával fölvenni kelle. 
Mivel e’ verseny a’ főváros’ szomszédságában történt, 
tehát számos néző gyűlt össze. Townshendé lón a’diadal 
’s igy a' pénz is ; testét megdörzsölteté, hogy görcsöt 
ne kapjon, ’s végre jóked.vel bajtott-fel egy palaczk 
portoi bort.

( í l i b a i g a z i t á s ,  p ó t l é k  ez  i k k - a l a k b a n )  
A' f. évi Társalkodó' 94 , 95 ’s 96ik számában megje
lent „ Z r í n y i  H o n a ’ s í r j a  és  t e t e m e i ;  ú g y  
s z i n t e  T ö k ö l y  I m r e ’ v é g  ó r á i  ’s e l t e m e t t e 
t é s e “ czimü czikk’ közlője nem „ Ba t k y  Endre“ ha
nem „ Bá t k y  Endre, ref. iskolatanitó“ — E’ hiba a’ 
Haszn. Mulatságok-ba is (lásd ezek’ legközelebb múlt 
V. is 46d. számát) átcsúszott; miről azonban az érd. 
Szerkesztőség nem tehet, mert ő lapjaiba csak olly be- 
t imagot hintett-el, miilyent a’ Társalkodóiul kölcsön 
vett. Van mindazáltal a’ II. Mgokban valami, mi ezek’ 
Szerkesztője a’ Társalkodó-tul nem kölcsönzött, t. i. a’ 
czikk végén az ,1833’dik év, 1S39‘ helyett. Ezt szük
ségesnek tartók megjegyezni, mert — miután Társalko
dónk a’ II. Mgokban forrásul , more consveto‘ megne
vezve nincs , ’s az említett czikk a’ Társalkodóban előbb 
ugyan de korábbi dátummal van közölve, mint a’ II. Mu- 
gokban — az olv. közönség könnyen azt vélhetné, hogy 
Társalkodónk e’ ezikket a’ II. Mgoktul még kéziratban 
sajátította—el.— E ’ gyanúsítás ellen védjék Társalkodón
kat ( ugyanennek 9 4 dik számában) a’ czikk’ kezdő 
sorai. — fA ' Szerk.J

Szerkeszti H elm cezy. HTfomtatja jj^^ttner-H árolyl url otez» 6 1 2 .

lUDüttlfOS MUílA



l O É .  s z á n » . Pest, december’ 18. 1839.

•dz ú rbéri sza b á lyo zá sró l szó ló  1836  : 
lO .  törvénycziltfk.

Ezen czim alatt jelent-meg az 1839dik évi Tár
salkodó’ 92dik számában, egy igen tanulságos irat, melly- 
beu az úrbéri szabályozás’ végrehajtása közben támadni 
szokott nehézségek adatnak elő. Kettős köszönetét ér
demel a’ beküldő jeles férfi, mindazért, mert olly tárgyat 
hoza fel, mellyhez az egész haza’, egyesek, úr, jobbágy 
’s törvényhatóságok’ érdeke van kapcsolva ; mind azért 
mert tárgyhozéríőleg és saját tapasztalatin épült fejte
getéssel lépett-föl; mind végre azért, mert ezeket te
vén , a’ megyékben szokott eljárások’ természetével kö
zelebbről ismérkedtet meg, ’s hihetőleg további alkalmat 
nyujtand, hogy az eddigi bizonytalan , sokban nem tör
vényszerű, sőt inkább törvény-elleni , önkényes munká
latok , biztosabb elvekre alapittassanak, egyszerüsittes- 
senek, ’s a’ törvények’ értelme kivilágosittassék. Illy 
szándékkal lévén, koránsem mint ellenmondó (mert 
hogy a’ tisztelt értesítő által felhozott nehézségek sőt 
étinél több is feles számraal’s elláíhatlanul kölönféíe színben 
’s alakban szoktak előfordulni, jól tudom), hanem inkább, 
mint becses czikkjének íovábbfolytatója, a’ törvények 
mellett ’s értelmében kívánok némelly észrevételeket 
tenni. —

A’ nevezett értesítés két részre oszlik : „A’ feli
dézett törvény’ értelme ’s alkalmaztatása iránt támadni 
«szokott vitatások ’s ellenkező magyarázatok, tapaszta
lásom szerint, két okbul erednek u. m. 1) Onnan, mivel 
sa’ törvény a’ szabályzó perekben előforduló téteményekre 
„(actus) nézve, olly sorozatot állita—fe l, melly szerint 
„e’ perek’ folytatását gyakorlatilag nem eszközölhetni. 
,2 ) Onnan, mivel több kérdés iránt, mellyek’ vitatása a’ 
„szabályzó perekben elkerülhetlen, a’ törvény semmi ha
tározást nem tett.“

Mi az elsőt illeti: a’ törvények iránt tartozott hódo
lat kívánja, hogy azoknak, magábul a’ dolog’ természe
téből ’s folyamatából következtetve, olly értelmét keres
sük, hogy ellenmondásokra ’s képtelenségekre ne ve
zessen ; a’ törvények’ elejét ’s utolját önkényesen ösz- 
sze ne vegyítsük , ’s az e’ tárgybani eljárásra nézve 
magunkat a’ törvényesen élőnkbe tűzött rendhez alkal
maztassuk. Illy szempontbul indulván pedig, az elöleges 
munkálatokat ’s a’ rájok épített végrehajtást el kell egy
mástól választanunk ’s megkülönböztetnünk. Az elöleges 
munkálatok’ megtételére a’ törvény, névszerint ’s félre- 
inagyarázhatlan szókkal, a’ törvényes bizonyságot a’ tisz
ti-ügyészt ’s munkálkodó földmérőt nevezi-ki, ’s ezek’ 
közbejöttével végrehajtandó munkálatokat szinte névsze
rint számlálja elő a) az urbér’ behozatabeli állapot’ ki
nyomozását; b) a’ jelen állapot’felmérését ’s meghitele- 
sitését; c) a’ dűlők’ osztályzata’ megtételét; d) a’ telki 
állományok’ uj rajzolatát egyetemben (in  c o m p l e x «  ’s 
nem külön-darabonkint ’s egyes telki-állományokra fel
osztva) kimutató földabrosz’ (vagy is úgynevezett kép
zeli terv, p l a n u m  i d e a l e )  elkészítését. ’S ba ezen 
elósorzoít munkálatokra nézve a’ törvény’ rendeletén túl 
nem megyünk, egymást-érő uriszékeket ’s küldöttsé
geket nem tartunk ’s kérünk ott, hol azt a’ törvény nem 
kívánja, hanem a’ kinevezett tisztviselők által megteendő 
előmunkálatokat azokra bízzuk, kiket illet ’s kiknek ha
táskörűkhez törvényesen tartozik: úgy valóban helyesen

alkalmazhatjuk rá a’ Sz. úr’ minden tekintetben alapos fi- 
gyelmezteteset, t. i. hogy ezen t ö r v é n y k e z é s i r e n 
de t  k ü l ö n ö s e n  a j a n i j a  az  e g y s z e r ű s é g ,  ’s 
^ ® S y az ,  mi n é l  k e v e s e b b  k ö l t s é g g e l  j ár .  
Úgy szinte a’ következőkben is helyesen teszi fel azon 
kérdést: „Mi szükség van arra, hogy az egyeztetés’ 
„raegpróbálíisára, a’ mérnöki munkálatok’ ’s osztályzat’ 
„meghitelesítésére, az egybehasonlító iromány’ elkészí
tésére még különös küldöttséget kell kérni ?“ Mert való
ban ezekre semmi szükség, ’s az elöszámlált követelé
sek a’ törvény’ értelmén túljárnak.

Mindazáltal némellyekre nézve részletesebben kell 
kiereszkednünk, még pedig „A’ jelen állapot’ felmérését 
’s meghitelesítését tárgyazólag.“ Noha az uj törvények’ 
megjelenté előtt már divatozó szokás , mellyre a’ tettle
ges gyakorlat tanított, a’ darabonkinti (individuális) föl
méréseket , mint nemcsak haszontalan ’s tömérdek költ
séggel járókat, hanem egyszersmind czéliránytalanokat 
is rég félrevetette; noha az Yd. törv. czikk’ bevezetése 
rendeli: hogy „az eddigleni úrbéri rendeletek által meg
állapított hely-osztályozat’s állomány-mennyiség jövendőre 
is fen fog tartatni“ ; ’s ugyanazon czikkögsza, hogy: 
„az állomány’ mennyisége fél és negyed telekre nézve 
mindenkor egyenes arányban értetik“ ; noha az uj tör
vények a’ felséges M. Terézia alatt költ úrbéri rende
leteken alapulnak ’s csak annyiban módositvák, hogy Te- 
mes, Torontói ’s Krassó megyéket kivéve , hol az Vsad 
rész telki állomány meghagyatott, az ország egyéb ré
szeiben eddig ugyan a’ divatozó szokás, jelenleg pedig 
törvény által, legkisebb telki állományul J/4 telek álla
píttatott (1. V. törv. czikk 6 §. osztályzati tabella Temes, 
Torontói, Krassó) az Instr. Exequ. Mag. Cap. V. § XVIII 
pedig rendeli: hogy „ipsa distributio non stricte juxta 
„integras médiás et quartales, séd magis juxta sessiones 
„oetavales (tehát uj törvényeink szerint juxta quartales) 
„fiat, ubi tarnen id ipsom nulla ratione fieri posset... ad- 
„lahorabunt tarnen et in his domini terrestres, ut suc
cessive in talibus quoque locis fundos sessionales, ad 
„rectara pro eodem Comitatu a proportione obtingentis 
„classis praescriptam integraruin médiámra quartalium et 
„octavalium sessionum mensuram coram testimonio tarnen 
„Coraitatus redintegrare, et adaequare possint, dummodo 
„per talem adaequationem et redintegrationem neque nu- 
„merus sessionatorum colonorum, restringatur, neque 
„fundis colonicalibus per subditos haetenus possessis, et 
„usuatis quid subtrahafur.“ — ’S ezen felidézett rende
letek a’ darabonkénti felméréseket annyival inkább szük
ségtelenekké teszik, mivel a’ kiosztandó mennyiséget 
nem a’ régi rendetlen birtok’ menn) iségéhez, hanem a’ 
telki illetőséghez kell arányosítani; ’s noha végezetül a’ 
törvény részletes fölmérést nem kíván , sót a’ kepzeti 
terv’ rajzolatátis egyetemben (in complexu) parancsolja 
készíttetni: mindezek’ ellenire uémelly megyék, tete
mes költségszaporitással ’s káros idővesztegetessel esz
közölhető ’s mind a’ mellett czéliránytalan részletes föl
méréseket tétetnek. Czéliránytalan pedig illy részletes 
fölmérés, az elöszámláltakon kívül azért, is, mivel minden 
földmérő meg fogja mondani, hogy az általányos felme
résből sokkal tökéletesebben nyomozhatni-ki a’ jelen ál
lapotot, mint a’ részletesből, mellynek rendetlenségit min
dig az általányoshoz kell igazítgatni ,’s annak folytában 
egyik hibát a’ másikra tetézni ’s halmozni. Hogy a’ rész
letes fölmérés némileg használható lehessen, annak szó-
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kottnál nagyobb lépteken (scala) kellene megtörténni és 
egy nem nagy kiterjedésű,— 4—5 ezer holdnyi— határnál 
1 Ö— 1 2  regal-ivet foglal e l , ’s még akkor is a’ munkát 
szaporítván, nem hogy az általányos felmérésnél helyesb 
resultatumot adhatna, sőt a’ további folyamatban több ’s 
’s több nehézségeknek ’s zavaroknak válnék szerző 
okává- —

Mi a’ jelen állapot’ előleges fölmérésének meghite- 
Iesitését illeti: mind ez, mind a’ többi munkálat egészen 
e’ szavakig : „Miután minden perbeli segéd-eszköz ké
szen lesz ’s a’ t.“ a’ kinevezett tisztviselők’ hatáskö
rébe tartozik, nem állván ellen, hogy a’ X. 8  §ban ol
vassuk „A’ dolog’ folytában az illető földmérő által el
készített minden munka biróikép kiküldöttek által részre- 
„nemhajló földmérő’ közbejöttével hitelesíttessék meg“ 
mert e’ szóknak semmikép többetmondó értelmet nem tu
lajdoníthatni , mint: hogy a’ fen nevezett tisztviselők bi
róikép legyenek kiküldve (judicialiter exmissi), felhatal
mazás és kinevezés nélkül a’ munkálathoz ne fogjanak, 
’s meghitelesités’ alkalmakor részrehajlatlan mérnök’se
gedelmével éljenek.

O s z t á 1 y o z a t. A’ képzeti-tervet megelőző osz
tályzatnak hitelesen kell megtörténni, nem pedig meg- 
hitelesittetni ’s az egész munka’ végrehajtásáig ingó 
állapotban maradni, különben minden bizonynyal nem
csak a’ mérnöki munkálatok ’s azokra tett költség leend 
veszélyeztetve, hanem , ha egyszersmind az olly törté
netek, millyeket az érdemes beküldő említ, sűrűbben 
előfordulandnak, a’ közcsenddel fognánk űzni veszélyes 
játékot. Az Instr. Exequ. Magistr. a’ 9 kérdő pontra nézve 
elölegesen ezt tartja: „Loci judicera et juratos cum ali
quot senioribus constituant, eosdemque adjureni“ azután 
Cap. I. §. I l l  az osztályozatra nézve különösen: „Intuiiu 
agrorum sessionalium accurate examinentur: an et quanta 
circiter in parte territórium loci fertilius, mediocre, et 
respective magis sterile est? quo sic hujus etiam fun- 
damento exequens Magistratualis in relatione sua execu- 
tionali tanto exactius exprimere possit, nura in territorio 
hoc et illő, jugerum unura a 1 Í0 0  vei 1 2 0 0  aut 1300 
orgÜ8 quadratis dimetiendum sit.“ ’8  ugyanezen rendele
tet Cap. II. §. IX ismétli, ’s ezen eljárással uj törvényeink’ 
értelme seramikép ellentétben nincs, minthogy az osz
tályzat iránt csak pótlólag rendeltetik, hogy a’ felek’ ’s 
az egybehivatandó szomszédok’ jelenlétében, nemkülön
ben alkalmas, részrenemhajló, ’s uraság ’s jobbágyok 
által szabadon ’s egyenlő számmal választandó személyek’ 
hozzájárultával történjék meg. Megjegyzendő tehát: hogy 
nem e’ kérdést kell az osztályzó személyek elibe tenni: 
lsó 2dik vagy 3dik osztályba tartozik-é e’ ’s ama’ dű
lő ? hanem ezt: ruellyik része a’ határbeli szántó földek
nek legjobb, középszerű vagy terméketlen ? ’s az ezen 
kérdésekre adott feleletek után kell az osztályzat’ minő
ségét megállapitani. Első esetben kinem kerülhető, hogy 
az osztályzóknak az elejökbe tett kérdésről világos fo
galmuk nem lévén, akár készakarva akár tudatlanság
ból a’ classisokat összezavarják, vagy pedig ellenke- 
zökép Ítélnek; — másik esetben pedig egyedül képesek 
arra, hogy a’ fogalmukhoz alkalmazott kérdésekre egye
nes feleletet adjanak. E’ szerint a’ kívánt osztályozni mind 
a’ törvényes bizonyság’, mind a’ tiszti ügyész’ jelenlété
ben illöleg végrehajtatván, Írásba tétetvén ’s aláírások
kal megerósittetvéu , nem lesz helye annak, hogy más 
küldöttség az eddigi munkálatokat raegsemmithesse. Mert 
ha az osztályzat a’ törvényes bizonyság ’s tiszti ügyész’ 
jelenlétében hitelesen történik , minden bizonynyal többé 
nem kétségbe vonható, hanem teljes hitelt érdemel ’s a’ 
törvénykezés folyamatában mindenütt teljes hitelűnek kell

tekintetnie; vagy ha ezen különösen kiszemelt esetben 
hiteles nem volna, hanem más, reá következő meghite
lesités tenné hitelessé , railly ellenmondás lenne a’ tör
vényes bizonyság’ hitelességét más meghitelező’ hiteles
ségétől függeszteni fel! Nincs pedig a’ törvényekben 
nyoma, hogy akármi küldöttség a’ munkálatok’ alapos 
felforgatására törvényesen fel volna hatalmazva. Törvé
nyeink a’ közcsend’ fentartását, ’s a’ megháborithatlan 
békés nyagalmat tartván szem előtt, még a’ fenforgó 
kérdések’eligazítására ’s megtörtént fogyatkozások’ hely
rehozására nézve is igy nyilatkoznak: „A’ fenforgó kér- 
„déseketazon felek’ szabad 's önkénti «'-szveegyezésökkel 
„kiegyenlíteni (igyekezzék-—a’fogyatkozást részben szen
vedő minden jobbágy csak az urbé. i lajstrom’ megi- 
„gazíttatását kívánhatja; az úrbéri rendbeszedés’ meg- 
„igazitása úrbéri megszabott utón több Ízben is eszközöl
hető  ’s a’ t.“

A’ rendbeszedésí terv’ készítése iránt nem látok 
semmi nehézséget felhozatva. Jól látom pedig, hogy a’ 
félreértések’ forrása nem egyéb, mint az, hogy a’ végre
hajtott munkálatok’ meghitelesítése az előleges munkála
tokkal egyátaljában összezavartad. Miután a’ rendbe
szedési terv helybenhagyatott, annak nem lehet más kö
vetkezése , mint hogy a’szerint a’ valóságos szabályozás 
végre hajtassák ’s raeghitelesittessék. Erre megyen te
hát által törvényünk, hogy miután minden perbeli segéd
eszköz, még pedig névszerint a’ munkálkodó földmérő 
által készített földabrosz, dűlők’ osztályzata, ’s földkönyv 
készen lesznek, az úriszék a’megyéhez folyamodik, melly 
küldöttséget rendel ’s a’ t. Ezen küldöttségnek tisztéül 
teszi hogy a’ munkálkodó mérnök által készített földabroszt, 
dűlők’ osztályzatát, földkönyvet meghitelesítse, egybe- 
hasonlitó irományt készítsen, a’ földkönyvet, ’s minden 
telki állomány’ számszerinti rajzolatát kimutató földabroszt 
az úriszék ’s lépcsónkénti feljebbvitel’ utján a’ k. Hely
tartótanácsnak elibe terjeszsze. Mind ezeknek azonban 
az előleges munkálatokkal történhető egybezavarása, úgy 
vélem , a’ törvényhozó-testületnek előrelátó gondoskodá
sában meg sem fordulhatott.

Meglevőn minden előkészület, helybenhagyatván a’ 
rendbeszedésí terv, kibasíttatván a’ szerint a’ telki állo
mányok, minden bizonynyal a’ munkáló földmérő mind 
ezen munkálatiról földabroszt, — mégpedig minden telki 
állománynak számszerinti rajzolatát előmutató földabroszt 
— köteles készíteni, ’s ahoz földkönyvet csatolni, melly- 
ből hitessék: hogy munkálatit a’ véghezvitt előkészüle
tekhez szorosan alkalmazta. Ebben ki kell mutatni: mel- 
lyik darab tétetett lső 2ik v. 3ik osztályba 1100; 1200; 
vagy 1300“  ölével, sőt ha az osztályzat vegyessé lett, 
mennyi javítással ? mik nem számíttattak telki illetőségbe 
mint egészen haszontalanok ? raikép egyenlittetett-ki a’ 
belső-telki réti vagy szántóföldi hijány’s felesleg ? ’stb. 
így pedig teljességgel neai volna kielégítő meghite
lesités csupán a’ négyszeg-öiekben számított tartalom’ 
mennyiségét meghitelesiteni; hanem ki kell terjesztetni 
a’ meghitelesitésnek oda i s : vájjon a’ telki állomány’ 
mennyisége az elórebocsátott osztályzattal egyezőleg ada
tott ’s méretett-é ki. ’S im ez a’ földkönyvnek ’s dűlők’ 
osztályzatának végső meghitelesítése, melly nemcsak hogy 
az első osztályzat’ hitelességét, ha a z , elórebocsátott 
módon törvényesen megtörtént, semmikép kétségbe nem 
vonhatja, hanem szükségkép, ha csak a’ zavaroknak kaput 
nem nyitnak, az első hiteles osztályzatot tartozik tenni mun
kálatinak ’s itélethozásának alapjául.

A’ fö'tett kérdések, mellyekre nézve az érdemes ér
tekező törvényes rendeleteket óhajt, következők: 1 ) 
„Törvény által lenne elhatározandó, hogy, midón két me-
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„gyében fekvő helységet kell szabályozni, mikép kell az úri 
„széket öszveszerkeztetni ’stb.“ — Ez áll. 2) „A’belső 
telki illetőséget hány [] öllel kell számítani ?“ A’ zsel
lérekre nézve meg lévén határozva, hogy egy zsellér’ 
illetősége belső telekben [J 150 öl, egy telekre pedig 8  
yseller számittatik — uj törvényeink’ értelme azt látszik 
kívánni, hogy 1200 [] öllel számitfassék. 3) A’ rétbeli 
illetőség meghatározása az osztályzat’ végrehajtó tiszt
viselők’ hatáskörébe tartozhatik. — 4) „Sok helyen a’ régi 
űrbéli gyakorlat’ ellenére a’ dűlők’ osztályozatában négy 
’s több osztályt is tesznek.— Mivel a’ mérnöknek a’maga 
munkálatát az előrebocsátott osztályhoz képest kell végre 
hajtani, raegeshetik pedig, hogy nemcsak a’dűlők hanem 
egyes darabok is a’ végrehajtott vagy hajtandó szabá
lyozáskor ollyformán esnek k i , hogy egy dűlőben vagy 
darabban két ’s többféle osztály kerülhet elő: illyenkor 
az igazságos arányt kell kitenni, a’ végetlenül sokféle 
osztályozás’ elkerülésire azonban a’ 3 törvényes osztály
zatot megtartván a’ főkönyv mellé csatolt jegyzékbe ik
tathatni az osztályzatot felmuló [J ölek’ mennyiségét. 5 ) 
A’ meghitelesíiési nehézség fentebb elbánhatott. — G) 
„Hogy a’ f ö l d e s  ú r n a k  van- e  j o g a  a’ h a t á r ’ 
r é s z e i t ,  m e l l y b e n  a’ t e l k i  á l l o m á n y o k  ki 
a d a s s a n a k ,  ki  j e l ö l  ni?“ — E’ kérdés a’ por folya
matában minden egyes esethez képest lesz eldöntendő, 
ha olly helyeket mutatott-é ki a’ földesuraság, menyek
kel a’ jobbágyok ’s a’ pártfogó ügyvéd raegelégedhetik; 
különben ha minden esetre általányos (örvény állíttathat
nék fi 1 , a'törvénykezés’ folyamata egészen fölösleg vol
na. — 7) Az e’ pont alatti kérdésre a’ jegyzetben meg 
van felelve.

Előttünk vannak az 183Gd. évi Országgyűlésnek ama’ 
nagyhatású ’s szép reményt-igérő intézkedései, mellyek 
az ugar’ megszüntetésivel, a’ közös legelő clkülönzési- 
vel, ’s az értelmes!) gazdálkodás’ behozatalával a’ honi 
termesztő erőt, bízvást mondhatjuk, két annyira emelhe
tik. Fájdalom! a’ végrehajtás közben előforduló nehéz
ségek ez üdvös törvények’ létrehozását annyira akadá
lyoztatják, hogy e’ részbeni reményeinknek az eddigi 
munkálatok’ sükere távúiról sem felel-meg. Észrevételim’ 
előadásával legalább hazafiúi kötelességemnek kívántam 
eleget lenni. Oyőry Sá/ulur jülduiéro.

P e s t i  l e v e l e k .
(November, 1839)

I.
Minthogy többen vagytok honn, kiknek itt mulató

som alatt a’ látott vagy tapasztalt doígokrul Írnom kelle
ne: reményiem, idő- ’s posíabér’ tekintetéből is, meg
fogtok bocsátni, ha olly utat választok, melly nem egészen 
szokatlan, ’s e’ nyilványos lapokban, nyílt levelekben te
szem tudósitásimat, mikbül kiki csak azt szemelje k i, 
mit keres, vagy mi ót érdekelheti. Mit fog azonban az 
olvasó közönség e’ leveleimre mondani, nem tudom; ré
szemről örülnék, ha azokat megöl vasasra méltatna. Éde
sen akarom levelezésem’ kezdeni; meglehet, keserueu 
végzem.

Utolsó ittlétem óta azon szép épületek’ sorában , 
mellyek a’ váczi-uti homok- de jelenleg sár-tengerbul 
emelkedtek, legkitűnőbb Lichtl’ roppant ’s pompás ezukor- 
gyára ’s tb. Még bejövetelem’ első napján szerencsés valék 
a’ most is itt mulató Pückler-Muskau hget kíséretestül 
láthatni. Ő magas termetű férfi; halvány arczán némi me
lancholia uralkodik; jobbján ment az abysszini hölgy, kit 
a’ gazdag utazó messze földrül hozott magával; ez sár
gás fekete-szinű, vézna, beesett arczczal, alacsony ter

mettel, kis lábak- ’s kezekkel bir. Öltözete férfias volt: 
violaszin-vörös mente ’s pantalon nadrág; fején turbán. 
Az utánok-ment apród , egy vidor-arczú afrikai szere- 
csen íiu volt, vörös-ajakkal, hófejér fogakkal; kezében 
kis ostort tarts, mellyel a’ vele incselgő utcza-kölönczö- 
ket elhajtó. Mindnyájan lassan lépdeltek; Pückler és sze- 
recsenh Ügye olaszul beszéltek egymással. Az „angol ki
rálynéhoz“ czimzett fogadóba érvén, itt Pucklert a’há®-- 
csózaton több szegény asszony — kézben tartott iratok
kal — és térdelve! — várta; kik közül egyet a’ fogadói 
kapus figyelmeztetésére kezével elutasított, a’ többinek 
pedig apródja által pénzt adatott. Az őket kisérő nép’ 
szeme inkább a’ gazdag Pückleren, mint kíséretén füg
gött ; én ellenben szerecseneit néztem; néztem és — 
szántam; ’s míg egyrészt a’ néger-kereskedés’ egész 
Í3zonyatosságát érzé szivem , másrészt e’ kereskedés’ 
körülményesb elgondolását bensőmben lágyítani akarván
— róluk szemeim’ elfordítani ’s ekkor Göthének valahol
— tán Wahlvenvandschaft-jában , — a’ szerecsenekrül 
mondóit roppant-mélységű gondolatjában osztozám: hogy 
t. i. majmot és szerecsent maga mellett nem egykönnyen 
tarthatna. — De félre illy németkölíói érzelgéssel! Érin- 
téra már, hogy a’ pesti nép tódul Pückler hg’ látására, 
’s a’ hírlapok, mint egykor, most ismét annyit imák róla. 
Bizonyosan azért olly híres Pückler, mivel utazó és író 
is ? Ilm! ha Mungo-Park élne ’s itt tartózkodnék,— néhány 
szegény tudóson kivül ki sem nézne rá; pesti salortink- 
ban pedig Pückler — a’ herczeg — most kizárólag a’ 
beszélgetés ’s tisztelet’ tárgya.— Itt-mulatásom alatt több ’s 
különféle gyűléseken volt alkalmam jelen lenni ’s a' csak 
imént alkotott művészi egyesület’első közgyűlésén is. Itt 
egy nem megvetendő indítványt tőn U. . .  úr,  mi mellett 
többet lehetett volna mondani, mint mennyit ő szólott mel
lette. U . .  . ur indítványozó t. i. hogy az évenkint meg
vásárlandó képek’ fele minden esetre magyar művészek
től vétessék ’s ez utón is mozdítassék elő a’ még zsen
géjében levő magyar művészet. Az indítvány különösen 
Szemere Pál’ jeles szónoklatának köveikeztiben , melly 
általányos  ̂cosmopoíitisraust lehelt, nagy többséggelmeg- 
bukott. (Ö 's a’ többség a’ legjelesb képek’ megvásár
lása mellett volt, bárha azok összesen külföldi művészek’ 
dolgozatai lennének is). SemU. . .  úr, sem más közülünk 
nem volt képes Szemere’ világpolgársági elveire felelni; 
hiányzott Kölcsey; ó — tudott volna. Ma ezen indítvá
nyozásában nem volt is tökéletes igaza U... unnak , de an
nál tökéletesb igazság volt, a’ vitatkozásuk alatt, a’ pesti 
hangász-egyesületről kiejtett azon észrevételében: hogy 
ez nem használ, de árt a’ nemzetiségnek. És vájjon 
nincs-e úgy, ha ezen első magyar bangász-egyesület’ 
aeademiájiban mindig csak német hang zengedez? Nem 
kívánom én , hogy verbungost húzzanak a’ hangászok ; 
nem; de mint magyar, méltán kívánhatom, hogy a’ ma
gyar hangász-egyesület által előadott olasz vagy német 
Jene’_  énekeinél legalább a’textus legyen magyar. És 
csakugyan ez nap délután tartaték a’ bangász-egyesület’ 
academiája. Jelen volt Pückler hg ’s hallván a’ német éne
ket ’s körulte a’német beszédet, vájjon nem teljes joggal 
gondolhatá-e , hogy Berlinben van ?

A’ művészi gyűlésből a’ casinonak e’ teli első hang
versenyébe mentünk. Egyik jámbor hazafi szomszédom 
csodálkozék , hogy a’ nemzeti casinóban a’ magyar első 
énekesné (Scbodeíné) németül éneklett, én pedig már 
nemzetiségünk ’s nemzeti intézvényink’ állásánál fogva 
azon csodálkoztam volna inkább , ha a’ magyar casíno- 
ban németül nem énekeltek volna! Apropos! megkell itt 
még említenem: hogy a’ művészi ülés alatt alkalmam 
volt Daguerre’ egyik fényképét látni; megvallom: hogy
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szemre szebbnek gondoltam az egyébiránt dicső talál
mányt, mert kinek kissé gyengébb látása van — ’s ez 
okbul ránk magyarokra nézve tán egészen haszonvehet- 
len lesz a’ Daguerreotyp — nem élvezhetendi e’ talál
mány’ dicsőségét, mellynek bélyege nem annyira szép
ség , mint természethüség. A’ kép Paris’ egyik szajna- 
melléki részét ábrázolá ’s nemcsak a’ nagyobb tárgyak, 
p. o. hid, ház, de a’ legkisebbek is: a’ házakon levő 
ablakok, ezek üvegei, rámái, az utcza-lámpák, ezek
ben az olaj- vagy gyertyatartó- bádog; a’ folyam, en
nek keringése ’s habjai’ csapkodása; az utczán átrepülő 
madár, sőt még ezeknél is több: a’ lég ’s ennek sűrű
sége vagy ritkulása, mikép az t. i. a’ külső körülmények
től származott, a’ legtermészethivebben voltak előadva! 
— Tegyetek egy homályos tükröt a’ camera obscurába és 
tökéletes fogalmatok lesz a’ Daguerreotyprül. —

Vendégi jegyet kapván tudományos academiánktul, 
ennek is egyik nagygyűlésében , — bár csak egy napon 
julbaték be, — szerencsés voltam jelenlehetni.

Honti,
l i l é d , « ’ p a t f e á n y  ó ik a t  i t i  I r t a n i .
A Jelenkor’ ,97dik számában Torda megyebeli P a- 

g o c s a  helység által a’ poczegerek vagy is patkányok’ 
sokasága miatt kérelem történt az iránt, ha valaki t. i. e’ 
gonosz állagok’ kipusztitására valami módot tudna vagy ta
lálna,'líözlené azt. Ezennel van szerencsém rémülésben 
levő emberbarátinkkal a’ következő módot tudatni— melly 
ebből áll: —Fogjanak össze 10, 12. vagy több patkányt, 
zárják ezeket olly helyre, honnan semmi módon ki nem 
jöhetnek; itt több-napi tartatásuk által annyira megéhez
nek, hogy kénytelenek éhség miatt egymást megtámadni 
’s fölemészteni. Ez által hozzá szokván saját fajok’ 
húsához — azon egykettóí, melly közülök fenmarad, sza
badon kell bocsátani, az imígy kiéhezett patkányok a’ 
többit megrohanván lassankint megöldösik ’s felfalják. 
Ezen próbát egyszerre több helyen kell megtenni ’s igy 
több éhes patkány által az egész tőkét minélelőbb ki- 
puszíithatni. Tapasztalásom volt szinte , hogy gyantát 
darabonkint elhintvén olly szobákban, hol több poczegér 
volt, miután ebből ettek, több egér és patkány megdögölve 
íaláltaték. Igen óhajtanám, sőt szerencsémnek tartanám , 
ha e’ gonosz vendégektől zaklatott emberbarátink szives 
javaslatomnak kellő sikerét tapasztalnák. Kis-Tiír, der. 
1 2 kén 1839. B rückner János.

E l e g y t á r .
( S z a b o l c s . )  A’ haladásnak szembeötlő példájira 

talál a’ vizsgálódó mindenütt ’s majd minden lapban ol
vashat a’ szoba-bölcs is. Versenygve ügyekez-nek ugyan
is lelkesb megyéink, sokban úgyszólván megelőzni egy
mást, a’ mi hasznos, jó és szép ; ’s míg a’ kis Torna olly 
utat épit, melly angoloknak sem válnék szégyenökre, mit 
teve Szabolcs? ? Mintegy lő  év/el ezelőtt a’ Zemplény 
és Abauj megyékből egy pontra vezető országutakat a’ 
Taktaközön (Szabolcsnak e’legszebb vidékén) keresz
tül akart Debreczen felé legegyenesb vonalban folytatni,
’s ez által Lengyel és Felső -  magyarország legsoványabb 
részei jöttek volna öszszeköttetésbe a’ dús alföl Idei. Mi 
szép’s jótékony tervez.'! Két hid, melly tehetetlensé
günkre emlékeztet, cl is készüle akkor, ’s most romjai
ban hever, ’s a’ szép és mindennel bőven megáldott Takta- 
köz, nyomorú ladikokon űzi a’ hegyaljai városokkal aligalig 
tengő kereskedését, a’ vizboritotta ideális csinált úton, ’s 
félmérföldnyi töltés nem léte miatt (mellynek, a’ hidak’ 
végeit kivéve, félölnél magasbnak lenni sehol sem kel
lene) évenként a’ Tisza árjai által három négy hónapig ,

Szerk eszti H elm eciy . Nyomtatja

kereskedésre hozzá férhetetlen. Mert a’ felföldieknek a’ 
tokaji hidon Tiszán túlra kellene kerülniök ’s onnan vesze
delmes réven visszatérniök, ha e’ vidékünkön aunyira 
kapós taktaközi gabonával akarnák magokat ellátni. Még 
is Szabolcs, a’ helyett hogy ezen töltés által bátorságos, 
’s vámmal nem terhelt utat készítvén magának nem volna 
olly bőkezű nevelője a’ tokaji hidvám-jövedelemnek (az 
lévén jelenleg Szabolcsból egyetlen kijárás Tiszán által 
árvíz idején) háromszáz szekeres ’s száz gyalog mun
kást adott Zemplény-megyének, annak tokaji hidhoz ve
zető és szabolcsiak által is használt utjai’ csináltatására. 
Több éve múlt annak is, midőn Szabolcs fogháza újólag 
rendezését határzá, azt Nógrád megye rabdolgoztató háza 
mintája szerint intézendő, ’s a’ t.

( S z e r e l e m  és b o l o n d s á g ’ h a t  e u r ó p a i  
n e m z e t n é l . )  Az angol kedveli a’ nőszemélyben a’ 
komolyságot és méltóságot; az orosz: az észt és szépséget; 
az olasz és spanyol: az emésztő lángot; a’ franczia: a’ 
gyöngéd bánásmódot; a’ német: a’ háziságot. — A’ 
kétségbeesett szerelmes angol: puncsot iszik; az orosz 
pályinkát; az olasz és spanyol mérget; a’ franczia cham- 
pagneít, ’s a’ német rajnai bort (t. i. ha van.) — Sze
retedül : az angol utazik; az orosz harczol; az olasz 
és spanyol énekel; a’ franczia tánczol, ’s a’ német eszik 
’s iszik. — Szerencsétlen szerelemből v. nőféltésből: az 
angolok komorkórságba esnek ’s magokat felakasztják v. 
vizbefojtják; az oroszok párviadalra kelnek v. jól meg
verik egymást; az olaszok és spanyolok meggyilkolják 
egymást; a’ francziák uj szerelmi szövetséget kezdenek, 
’s a’ németek elbusúlnak. — Az angol tiszteli, az orosz 
czifrázza, az olasz és spanyol őrzi, a’ franczia bálvá
nyozza ’s a’ német megénekli kedvesét. — Az angol: Phi
losoph módra szeret, az orosz természetesen , az olasz 
és spanyol dühösen, a’ franczia gyöngéden, ’s a’német 
költőileg. — Az angol b tlond: ötlet-gazdag; az orosz 
durva, az olasz finom, a’spanyol méltóságos, a’ franczia 
galant, ’s a’ német, tudós. — A’ bolondság’ kútfeje: 
angolnál a’ korraánybefolyás; orosznál a’ természetes
ség , olasznál a’ dolce farniente ; spanyolnál a’ nemesi 
gőg , francziánál a’ világuralkodás ; németnél a’ bőség. 
Az angol bolond philosophál; az orosz bolond dühöng; 
az olasz ármánykodik; a’ spanyol dagálykodik; a’ fran
czia hebehurgyáskodik ’s a’ német majomkodik. — Az 
angol bolondot csudálják , az oroszt megverik, az olaszt 
kinevetik, a’ spanyolt rettegik, a’ francziát szánják ’s a’ 
németet bezárják.------

( S z l á v - r é g i s é g e  k.) A’ Losonczon , Nógrád 
megyében lakó Kubinyi Ferencz úr múlt nyáron, Zip- 
ser zólyomi professor’ társaságában a’ h á r s as-halmot 
három nap alatt felásafta , ’s abban ismét nehány szláv 
régiségre talált. Nógrád vmegyeben , melly hajdan a’ 
nagy marahan (morva—szláv) birodalomhoz tartozott, mar 
korábban számos szláv régiségre akadtak, jelesen : külön
féle nagyságú fazekakra fekete és vörös agyagból, viadal- 
kőbárdok’ löredékire, öntvényformákra legfinomabb pa
laköbül , különféle-alakú bronczmarkolatra, fej és nyak- 
szoritókra, kapcsokra, kardokra, ollókra, tükre, kar- 
pereczekre és gyűrűkre, mellyek nagyság- alak- es 
czifrázatjokra különbözők voltak ’s gyakran a’ legszebb 
platina-érczczel borítva. (Ebből kitetszik, hogy a’ szi
bériai platinaérez sem Magyarország ős lakosai, sem 
a’ magyarok előtt, ez uj honban letelepültök után nem 
volt ismeretlen.) Kubinyi Ferencz úr Losonczon jeles 
gyűjteményével bir a’Nógrád megyében talált szláv-re- 
giségeknek. Zólyom vármegye sem szegény illy szláv
emlékekben. (A—r)  _______________
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Az összesítési földmérések jótékony aj törvényink 
folytában folyamaiba jővén , gyakran megakad a’ földes 
ur mérnökök hiánya miatt. Serdült ifjaiak ugyan számo
sán szentelik magokat ezen pályára; de részint csak 
most készülnek , részint, kik elkészüllek is, elég bizo
dalmát magok iránt még nem gerjeszthetének. Mit cso
dálni épen nem fog, ki a’ méréssel összekötött tetemes 
költséget és azt is fontolatra veszi, hog'y a’ szabályo
zásokra, mérésbeli ügyességen kívül, melly úgy is me- 
chanieai fogásokbul áll, bizonyos , csak gyakorlat által 
megszerezhető, tapintat ’s belátás is kívántatik.

Innen a’ földes urak is, nem egészen ok nélkül, 
többnyire a’ megyei, vagy más de már gyakorlatról ismerős 
raérnökökhez fordulnak.

Ezek közt azonban — engedjenek meg azon józa
nabbak, kiket itt nem értek — ezek közt mondom többen 
találtatnak, kik épen a’ most emlitett oknál fogva, mintegy 
egymással összeszövetkezve, fölötte magas dtjt kívánnak 
’s ha a’ földes úr ezt sokalván, más állal méret, elég 
gyengék a’ hitelesitéskor, mi jobbára kezükben van, 
bosszújokat mind a’ működő mérnökkel, mind a’ földesúr
ral éreztetni.

Ezen vád súlyos, tagadni nem lehet; de fájdalom! 
igaz is.

Helyzetemnél fogva több szabályozás bajaiba is folyván, 
de másokat is ismervén, tapasztaltam is hiteles egyénektől, 
hallottam is több illy esetet. Tudok esetet, hol a’ hitelesítő 
nem is lényeges de különben is bizonytalan pontokat vá
lasztván próbául, mellyek a’ mérésiül fogva könnyen 
változhattak, az egész munkát félrevetette, sőt midőn 
a’ működő a’ bizonyosabb pontokbul való próbamérést 
sürgette, a’ hitelesítő a’ földesurat és küldöttséget azzal 
ámitá-el: hogy azon pontokat a’ működő már megmér
vén, próbamérésben fölvenni nem is leh e t;— mintha a’ 
térképen ollyan pontok is, mellyek ha nem ugyan lánczczal 
de még is intersectio által megmérve nem volnának, ta
lálni lehetne ; tudok esetet továbbá, hol a’ hitelesitő egyik 
vagy másik darab földet a’ hely színén mechanice fölmér
vén ’s mindjárt ki is számítván, ezt a’ működő sokkal pon
tosabban kidolgozott calculusával hasonlította össze, ’s 
ebből hozott ítéletet az egészre ; nemkülönben esetet, hol 
hosszabb vonalnak helyszíni fölmérése után néhány láb
különbség találtatott, melly az egésznek l/ 10oo részét 
alig tette, mégis a’ munka ellen, minthogy azt átaljában 
visszavetni nem lehete, gyanú és a’ közbirtokosság azon 
tagja ellen, ki a’ működő mérnököt felfogadta, bizal
matlanság gerjesztetett; tudok végre esetet, hol a’ te
lekkönyv a’ működő mérnöktől elvétetvén ’s a’ hitelesí
tőnél hetekig feltartóztatván, bár semmi hiba nyilványitva 
nem lön, még is a’ munka csak kétes arczczal adatott 
a’ földesurnak vissza, ki aztán a’ küldöttséggel együtt 
csak mintegy kegyelemnek nézte a’ meghitelesitést.

Ezen lettdolgok által, bár csak mint műkedvelő, 
mintegy felszólítva érzem magam’ a’ térképek hitelesíté
séről nézeteimet közre bocsátani, legalább a’ jártasba- 
kat hasonlóra serkentendő.

Ha találkoznék , mit hinni nem akarok , mérnök , ki 
elég hiú volna állítani, hogy munkája a’hely színével min
denben tökéletesen megegyező , az , mint az ámitók

jobbára , a’ be nem avatottak előtt ugyan hírt, talán csu- 
dáltatást aratna, de egészen másképen tekintetnék a’ 
szilárdon tudományos műértők által. Ezek igen jól tud
ják, hogy illy tökéletesség csak a’ púra maíhesisben lé
tezik, mellyben az emberi ész maga határozza meg a’ 
törvényeket ’s azután azok szerint teremti magának a’ 
tárgyakat, tehát a’ fővalóságnak , noha csak végeden 
piczinyben , mintegy , ha szabad úgy szólnom, képét vi
seli ; de tudják azok egyszersmind, és szerényen még
is vallják, hogy az illy tökéletesség! fénycsillag, valamint 
minden tudományban úgy a’ gyakorlati maíhesisben is, 
a’ nagy’s messze távolban, csak mint ideál, csillog előt
tük , mellyet megközelíteni igen is , de teljesen elérni 
gyarló embernek nem adatott. Ki erről tán kétkednék, 
vegye elő akármelly természettant, üsse fel benne, men
nyire húzódnak össze’s terjednek ki még a’kéménytes
tek is, a’ hév- ’s nedvmérö különböző fokozati mellett; 
onnan azt is megtanulhatja, hogy a’ fa, mellyböl van a’ 
mérőasztal, nem is egy viszony-egyenben (proportio) 
változik szélességére ’s hosszaságára nézve.’s tb.

Ebből azonban, úgy hiszem, senki nem fogja kö
vetkeztetni , hogy e’ szerint a’ földmérésben tökéletes 
munkanem is lehet. — 0 ! igenis, lehet: mert emberi 
tökéletesség mindenütt csak közelitésben állván, a’ föld
mérésben is annyira közeledhetni a’ tökélyhez, mennyire 
a’ gyakorlati élet czéljai kívánják. Más szigorúság kí
vántatik ugyanis egy egész ország vagy megye trian- 
gulatiójához, más az egyes határokéhoz, más ismét a’ 
vizi és száraz építési tervekhez.— De magokra a’ szo
rosan gazdasági mérésekre nézve-is, mellyekről itt szó 
van, hányféle viszony fordul elő! Mailand mellett Bur
ger szerint (Reise über Ober-Italien) 1600—1700 ezüst 
ftot adnak egy hold kaszálóért, több nagy városban 5— 6  
száz sót 1000 conv. ft egy □  öl föld. Ezek közül egy 
hold felmérése , mert felette nagy pontosságot kíván ’s 
lánczczal épen nem, csak póznákkal eszközölhető, 5— 6  
sőt 10—12 forintba kerül. — Ezen pontosság ugyan ná
lunk is eszközölhető volna; mert ha másutt, miért ne itt 
i s ; de mi lenne úrbéri szabályozatinkból , ha a’ mérés 
annyiba kerülne? vagy ki volna olly balga, ha csak 
pénzét vesztegetni nem akarja, hogy minden földlábat, 
melly úgy is a’ szántó földhöz tartozik, minden kis ár
kot, melly úgy is minden zápor mellett változik ’s tb. 
talán mint William Roy háromszögmérésében, épen üveg
póznákkal’s a’ báromszögtan szoros szabályi szerint kí
vánna méretni ? Czélunk jelenkorunkban leginkább az , 
hogy egyes határokat a’birtokosak, vagy azok es a’job
bágyság közt’összesitve osztassunk föl, ’s leginkább oda 
kell törekednünk, hogy az osztály aránylag történhessék 
ugyan , de a’ költség is a’ birtok mostani jövedelmezé- 
séhez legyen szabva. A’ mérésben ugyan lesz valami 
fogyatkozás , de jelen állapotunkban csekelysegre nem
nézhetünk.  ̂ ,

Azonban , hogy se a’ működő mérnök hanyagul ne 
dolgozzék, se a’ hitelesitő öt ’s vele a’ földesurat ne 
nyugtalaníthassa, az a’ kérdés: mit kell a’ hitelesítés 
mellett leginkább tekinteni? ’s a’ mérés’ jóságát mihez 
kell szabni? Erre ne'zve már ama’ nagy geometra Mayer 
T I (Gründl. Unterr. z. pract. Geom. Göttingen 1802 
Zw. Th : XVII. Cap: 108 § ) azt mondja: minthogy 
nem mindig ál! a’ mérnök hatalmában a’ leghasznosabb 
helyzetű búsokat venni egy háromszög két oldalában 
bibázhatik az egész oldal hosszának V4<tq részében, ha
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\  i. látcsöves astrolabiuramai, és Vaoo részében, ha asz
talkával veszi a’ szögletet; hozzá tevén azt is: ha kü
lönben a’ (helyszíni) körülmények nem különösen rosz- 
szak (misslich). A’ lánczczal-mérésröl pedig azt mondja 
Bugge: ha ugyanazon vonalt lánczczal több Ízben és időben 
mérjük, a’ mérés közt lehet ezen általányos különbség: 
a ’ vizfekvésü földön l/ l000 a’ kevés hajlásún ” 5/I000 , a’ 
halmoson és egyenetlenen ~/l000, része az egész vonal
nak, magában értődik, hogy hegyes helyen még nagyobb 
is. Bugge’s grund. Unter, z. pract. Feldm.) Hasonlitsd- 
össze : Marioni: de re ichnographica Lib. I. Cap. V. — 
Lehrb: d. Geom. v. G. Winkler Wien 1829 V iert: 
Abschn. —

Ezen ’s más hasonló , közönségesen helyesnek is
mért , elveknél fogva külső országokban, ámbár ott az 
egész mérés alá eső megyében először az lső és 2 sod 
rendű fő pontok a’ háromszögtan szoros szabályi szerint 
válogatott férjfiak által határoztatnak meg, ’s az aláren
delt mérnökök közköltségin beszerzett jó műszerekkel 
ellátva , ezen főpontok segedelmivel mérik az egyes 
határokat: bár munkájok , mihelyt egy táblával készek, 
azonnal, mielőtt helyszíni jegyeik elveszhettek, vizsgá
lat alá vétetik, addig a’ térképet a’ tábláról le sem ve
vőn : mind a’ mellett még is, ha a’ térkép ’s helyszín közti 
különbség a’ próbamérési vonalnak a’ térségen és műve
lés alatti földön ugyan 1j4töl 2|4ig ; a’ kevésbbé hasznos 
mivelésü, miveletlen , vagy épen haszontalan , nemkü
lönben a’ hegyes vidéken, 2/4töI 4|4ig vagy egy egész 
percentig ütő részét teszi, a’ munka jónak ítéltetik; ha 
továbbá a’ próbavonal az egyes részek (kivált görbe), 
megyéit nagyon hárántékosau metszi, akkor 1 '/a sőt 2 
percent is helybenbagyatik; hasonlag a’ kiszámítás is 
jónak ítéltetik, ha a’ különbség ( qqq részt felül nem 
halad a’ rendesb alakok ’s müveit föld mellett, — de a’ 
kevésbbé miveit ’s haszontalan mellett ^aotől 'jioo^S 
menő is elfogadtatik. —

Már ezeket hazánkra illesztvén: ha fontolatra vész- 
szűk, hogy honi mérnökinknek nem adatnak háromszög- 
tanilag meghatározott állandó (fix) pontok á t ; hogy nem 
országos költségen szerzett, következőleg gyakran hi- 
jányosb műszerekkel mérnek ; hogy munkájok’ hitelesí
tése nem mindjárt fölmérés után , — mig helyszíni pont
jai fenvannak, hanem gyakran esztendőkkel később, mi
dőn már az egyes részek is elszántás, zápor ’s a’ t. által 
változhattak , — szokott történni: úgy hiszem, tölök sem 
fogunk többet kívánhatni, mint a’ külföldiektől kívántatik, 
még pedig annyival kevésbbé kívánhatunk többet, mivel 
a’ külföldieknél a’ nálok szokásban levő nagy scala 
{Ausztriában 1 "= 4 0  öl) mellett batároztattak meg a’ fen
tebbi pontok, nálunk pedig szokásban van a’ kisebbel élés, 
a’ kicsinyen pedig az öl kisebb részeit kevésbbé szed
hetni le egész pontossággal. Azonban azt sem hitethetem 
el magammal, hogy a’ bitelesitendőnek joga volna holmi 
változékony pontokat felfogni ’s ezekből az egészre kö
vetkeztetést formálni. A’ főkérdés mindig az egészet ösz- 
szefüggésben tartozó pontok körül forogván , az egyes 
részekben netalán történt egyes fogyatkozást, mellyről 
egy okos mérnök sem állhat általányosan jó t, ha csak-

#)  Ez talán némellyek előtt nagy hibának tetszik. Példa: 
egy görbe mesgyénél a' mérnök’két péczekarója 10 ölre 
esik egymástól ; azonban a’ két karó közt még egy a’ 
közepén kétláb széles kihasalás van, mit észre nem vett 
’s igy a' mappán a’ két pont közt egyenes vonalt húzott. 
A’ próbamérési vonal a’ kihasalás közepén megy át, a’ map
pán levő egyenes vonalt pedig 10 fok alatt metszi; most 
már a’ helyszínén mért vonal 2 öllel hosszabb , mint a’ 
térképen, mellyről a’ kihasalás elmaradt; kérdés: mennyi 
»’ hiba? felelet: — öl.

ugyan találtatik, kiigazittatni kell, *) de a’ mialt az 
egeszet félrevetni vagy csak gyanúba is hozni, való
ságos bűn. Én úgy vélekedem, mig jobbat tenni nem tu
dunk, kövessük a’ külföld példáját. — Úgy hiszem, mi
dőn mérnökink mérést vállalnak fel, a’ fen előadott pon
tokat jól tudván, az azokban raeghatárzottnál nagyobb 
pontosságot nem is köteleznek ’s a’~ dijt is a’hoz alkal
mazzák ; tölök is tehát jogszerüleg sem a’ földesur sem 
a’ megyei küldöttség nem kívánhat többet. —

V—i.

F e ls z ó l í tá s  é s  K é r e le m

a ’ f i o n i  S e l y e i n t e n y é s z t é s ’ m i n d e n  
b a r á t i h o z  *s e l ő m o z d í t ó j t i i o z  M a g y a r 

’s  a 9 t á r s - o r s z á g o k b a n .

Azon kegyes fogadtatás, mellyel ő hgsége’ Szász- 
Coburg-Gothai Ferdinand’ részérül illy czímü munkács- 
kám tapasztalt „Alapeszraéji egy röviden-vázolt, könnyen 
valósítható tervnek“, miszerint a’ még szendergő selyem
tenyésztést Nagy-Hont megyében Felsö-Rakoncza ’s 
Méznevelő helységek’ evang. községinél, — különösen 
ö hgsége’ alattvalóinál — életre idézhetni, magara’ ke- 
csegtetéra; ’s a’ herczegi bőkezűség, melly selyembo- 
gártenyésztö intézetemet Felsö-ttakonczán és Mézne
velőn életre segité, jövendőre is községemben a’ leg- 
üdvesb ’s jótékonyabb következéseket remélhetvén — 
azon gondolatra vezetett, hogy dús hazánk’ roppant kincs- 
halmához én is letegyem filléremet ’s egy munkácskát 
adjak-ki következő czim alatt: „Rövid útmutatás: mint 
űzhetni Magyarországban a’ selyemtenyésztést több ha
szonnal , mint eddig ? mint tehetni azt könnyű móddal ’s 
rövid idő alatt olly kereset-ággá, melly a’ szegény magyar 
pórnép’ sorsán tetemesen könnyebbítsen ’s neki általa cse
kély költséggel ’s fáradsággal valódi aranybánya nyíl
jék. — Hogy e’ feladásnak minél nagyobb szerencsével ’s 
minél biztosabban megfelelhessek, szükségesnek látom a’ 
honi föld’ igaz barátit ’s köznépünk’ gyámjait ’s pártfo- 
fogójit segélyül felszólítani ’s megkérni minden t. ez. 
uraságot ’s ezek’ tiszteit, minden megye- és városha
tósági tisztviselőt, minden községi elöljárót, lelkészt, 
tanítót, természetvizsgálót, orvost, gazdasági egyesüle
tek’ tagjait, könyvárusokat, sőt minden, bármi állapotú 
’s helybeli magányos személyt i s , kik magukban hiva
tást éreznek anyaföldünk’ ezen kincsét a’ köznép’ javára 
előidézni, méltóztassanak e’ lapokban, raellyeket a’ szer
kesztőség minden hasznos vállalatnak ’s minden honi 
ipar- ’s ügy-barátnak örömest és ingyen megnyit, dol
gozó társakéi föllépni ’s nekem barátságosan következő 
kérdésekre felelni:

1) Mellyik a’ nmlgú m. k. Helytartótanácsnak a’se
lyemtenyésztésre nézve kibocsátott legutolsó rendelete? 
hány rendelet előzte azt meg, mellyik esztendőben, milly 
szám alatt, minő értelemben? teljesittetnek é e’ rendele
tek pontosan ? — 2) Milly vármegyék, városok ’s ura
dalmak bírnak a’ selyemtenyésztés’ előmozdítására külö
nösen alkalmazott tisztekkel ? mióta? ’s mint nevezik azo-

*) Erre is példa: Ausztria szélén egy mérnök a’ dűlő egyik 
sarkát, melly hasisától jobb felől 4 112 ölre esett, gyarló
ságból balrajirvá 1 inezei}yegyzőköny vébe, honn is úgy telte 
a’ térképre. Történetesen épei£ezen punt vétetett fül vizs
gálatkor ’s a’ hiba természetesen kétszer 4*|2 azaz 9 öl
nek találtatott. A’ jelenvoltak egymásra néztek, de a’de
rék hitelesítő mérnök körültekintvén észrevette az egyes 
hibát, megfejtette előttök ’s a’ rémülésnek vége lön — 
’s a’ különben jó munka meghitelesittetett. —
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kát ? Van é Magyarországban bir. selyemtenyésztő in
spector ’s raellyek kötelességei? Hol léteznek olly sze- 
derfa-ültetvények , honnan a’ magyarországi pór ingyen 
kaphat csemetéket? Sok selyem tenyésztetik é a’ vár
megyében ’s milly individuumok által ? Honn motoláz- 
tatik é le a’ selyem ? ’s raillynemü motólaház ( Filande ) 
van itt alkotva ? Mi fizetteték az idén a’ lemótolázott nyers 
selyemért, ’s mennyi a’ selyemgubók’ (gallette) font
jáért. Isméretes é már hazánkban Camille Beauvais’ rend
szere , melly szerint a’ selyemhernyó-tenyésztést 24 
nap alatt bevégezhetni; melly mesterség Bajorország
ban az ujdan alapitolt állatkertben ’s különösen a’ selyem
tenyésztés előmozdítására ügyelő regensburgi anyatársa
ságban az idén olly hasznosnak nyilványult? Micsoda 
vidéken ’s milly selyemtenyésztők szokták burgonyake- 
inér.yitovel, mellyet a’ levélre hintenek, táplálni a’ her
nyókat , ’s mi ezen táplálásraódnak resultatuma ? 3 ) Ta- 
pasztaltaíék é valahol, hogy a’ gondviseléstől a’ selyem- 
hernyók’ számára fentartott szederfát más férgek ’s ár
talmas hernyók megtámadták ’s leveleitől megfosztották 
volna, csak azon szükség-esetben is, miután t. i. ezen 
ártalmas férgek ’s hernyók minden fának, mellyet kö
zösen pusztítanak, leveleit már lerágták ? Fogja é ma
gát a’ sok-ágú morus philippina multicaulis ’s a’ chinai 
morus-morettiana nevű szederfa szintolly jelesen véd
hetni az idegen férgek ellen ’s a’ hidegnek szintúgy 
mint a’ belföldi fejér szeder -  fák , ellenállhatni? Milly 
vidéken ’s ültetvényben találkozik legtöbb illy külurszági 
növény ? Érti é a’ bánsági, tót- ’s horvátországi paraszt 
közönséges szederfácskáitezen uj bevándorlottakkal szem- 
reoltás által megnemesíteni? Van e még más módszer 
i s , mint csupán magrul termeszteni szederfát, ’s vájjon 
illy csemeték haraarébb nőnek é , mint mellyeket mag
rul tenyésztünk? Lehet é a’ legközelebb múlt tavaszkor 
magrul nyert fácskákat, meliyek több mint 3 lábnyi ma
gasra ’s ujnyi vastagra nőttek, levéllel v. szalmával a’ 
kemény hidegek ’s nyulak ellen betakarva a’ földben kár 
nélkül lehajtani ? 4 )  Mi oka, hogy a’ pesti mag
kereskedők a’ brianzai (majlandi tartomány), bergamoi, 
bresai, piacenzai selyemhernyó-magnak latját H egész 
8  peng. forinton adják e l , holott mi 1 2  év óta legföl
jebb 40 pengő krajczáron veszszük latját az óbudai se- 
iyemtenyésztő inspectortul Rosskoni úrtól, ki még azon 
felül O-Budáról Hont vármegyénkbe Nagy -  Marosra é- 
venkint májusban személyesen megjelenik, ’s körülbelül 
40 latot szétosztogat. Lépjen föl a z , ki mesterségesen, 
’s hernyómag nélkül, mint halljuk, selyemhernyókat, 
meliyek még a’ magbelieknél is sokkal erósbek ’s tar
tósbak , nemzeni képes. 5) A’ magyar szab. selyemgyá- 
rok képesek é a’ belföldi selymet feldolgozni ? Vagy pe
dig kénytelenek a’ honi selymünkben tapasztalt hiány miatt 
az olaszországihoz folyamodni? Miért nem veszi-meg 
valamennyi magyar szab. gyár a’ belföldi selyemgubó- 
ia t?  Mellyik a’ legjobb motólamü? ’s meliyek an
nak alkatrészei? Mennyibe kerülhet egy egyszerű mo- 
tólamú, mellyen a’ paraszt maga legombolyíthatná se- 
lyemgubóit , ’s nagyobb haszonnal eladhatná , mint 
eddig eladhafá ? — Hány kir. szabaditékos selyemgyár 
van Pesten? Milly nagy azon szeraélység, melly itt fog
lalatosságot talál ? A' pestieken kívül még hány illynemü 
gyár létezik Magyaroiszágban ? ’s hány a’vele egyesült 
tartományokban ? Mi lényeges tartalma azon kir. szaba- 
ditékoknak, meliyek’ jótéteményit e’ gyárok élvezik ? 
Ezen kérdésre, melly a’ k. szab. igyárok’ ügyét illeti, 
felelet adás végett bizodalmasan-ámbár másokat sem re- 
kesztve ki — megkéretik Valero pesti selyemgyár igaz- 
gazgatója , ki a’ legközelebb múlt nyáron a’ gyárában

divatozó kezelést szives volt velem megismértetni. 6 ) 
Millyen es hány selyemtenyésztö-egyesület van jelen
leg Magyarországban ’s a’ vele törv. egyesült tartomá
nyokban ? Mi ezen egyesületek’czélja? Mióta állnak fen» 
A’ pécsi selyemtenyésztö-egyesület, melly részvénye
ken alapult, barátságosan megkéretik, szíveskedjék, más 
egyéb kérdésekre adandó válaszon kívül, fölséges sta
tútumait ’s alaprendszabályát vagy ezen hírlapi nyilvá- 
nyos csarnokban velem tudatni, vagy azokat öcsémnél 
Matusska Károly hitesügyvédnél (zöldfautcza gr. Fes- 
tetics-házban) letenni. 7) Mivel nem lehetetlen, hogy 
valaki már illy-tárgyu értekezést a’ legújabb időkben bo
csátott közre , miről azonban nekem tudomásom nincs, 
tehát ezennel megkérem a’ tudós literator urakat, legye
nek szívesek illy tárgyú értekezés’ létezése felől engem 
értesíteni, egyszersmind tudtomra adni, mellyik legújabb 
stati8tika adja leghívebben elő a’ magyar selyemtenyész
tés ’ állapotját? —

Végre minden t. ez. dolgozótársat, kik e’munkács- 
kában részt venni szándékoznak, bizodalmasan megké
rek : méltóztassanak e’ hazaflui vállalatra nézve czélirá- 
nyos nagybecsű közleményiket — lakhelyük’ fekvéséhez 
képest vagy biztos alkalom által vagy bérment levélben 
megküldeni, és pedig: Tótországban Valpóra ngos Prandau 
Gusztáv báróhoz, Horvátországban a’ Srbskye noiviny 
(Narodnie) szerkesztő hivatalához; a’ bánságban t. Am- 
brosz Mátyás senior és lelkészhez Antalfalvára, Bács 
megyében Uj-Verbászra Sculteti János lelkész és conse- 
niorhoz, vagy Grossmann Mátyás Sámuel nyugalm. lel
készhez v. Godra Mihály helybeli professorhoz ; Csanád 
megyében Sághra t. Sírba Mátyás, Csanádi káptalan’ 
tiszttartójához ; Békés megyében Szarvasra Hellebrand 
János hites jegyzőhez; Nagy Lakra t. Kristoffy Sámuel 
lelkészhez; Pest megyében Czeglédre Suhajda Lajos 
lelkészhez; Sopronymegyében Sopronyba Kis János su- 
perintendenshez; Szabok s vgyében Nyíregyházra Farbaky 
Dániel úrhoz. ’S én ez úttal az itt megnevezett t. ez. 
Gyűjtő urakat bizodalmasan megkérem, ne terheltesse
nek a’ talán veendő közleményeket biztos alkalmon vagy 
Pestre a’fennevezett k. táblai ügyvédhez, vagy Selmeczre 
Bolemann István, evang. lyceumbeli professorhoz be
küldeni. Költ F. Rakonczán nov. 29kén 1819.

Matusska József. 
evang. lelkész,

P e s t i  l  e v  e l  e le.
(November, 1839.)

II.
Miután annyi ’s különféle gyűlésben részt vettem, 

ne gondoljátok, hogy többi időmet egészen eltékozlám. 
Koránsem! Én itt vasárnaponkint egészen falusi mód
szerint, korán kelve, nagyobb részvéttel siettem az ev. 
templomba hallgatni az isten’ igéjét Székácstul, mint 
sietett bármellyik pesti evang. hive , vagy — hogy még 
többet mondjak — nagyobb részvéttel, mint magyar dama 
német színházba. Milly hévvel birdete a’ lelkes szonok 
minden előítélet ’s hitkülönbség nélküli emberszeretetet;

hirdeté azt — üres falaknak ! .
Szóljak-e valamit a’ magyar szinházrul is . Szeret

ni legalább tudatni veletek, milly mutatványokon vci
njeién. Mindazáltal félek, hogy hasztalan dolgot cse
sszem , miután nem tudom, vájjon a’ magyar szín az 
»zgatósági választmánya a’ látott darabo _ eira,?a.,mF 
;talik-e kegyesen megengedni, iMgeeztalas nelku Ez 
rcein hangzik: de úgy van. Azonban egyeb darabok
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közül szerencsés voltara látni ’s tapasztalni M e g y e r y 
Garrickféle eredetiségét Peleskei Nótárius- és Ludas- 
Matyiban , E g r e s s y ’ mélységét Monaldeschi-’s Ham- 
letben, S z e r d a h e l y i  sokoldalú tehetségét a’ „«aar- 
dami polgármestcr“ben ; továbbá szerencsés valék hallani 
S c h o d e l n é  kellemes és művészi hangját, párosulva 
drámái cselekvényével, Romeo-Julia ’s egyéb darabo
kon kívül különösen Borgiában, mellynek 2 dik felvoná
sában U n g e r  rel is — kitől nem rég a’ bécsi olasz ope
rában látám e’ szerepet remekül adatni — mérkőzhetnék. 
’S végre láttam, kit tán először kellett vala több okbul 
eralitnem : L e n d v a y nét, a’ már máskor látott számos 
darabon kívül, most ismét Howard Katalin ’s Ophélia sze
repekben racheli tehetségeket tüntetni-ki. .Az operisták 
az imént- raondottakbul látni fogják , hogy részhajlatlan 
műbiró vagyok; én Schodelnét tisztelem ’s tudom becsülni: 
de józan észszel azt is megengedik, midőn Lendvaynét 
a’ maga nemében ha nem nagyobb, de szintolly nagy
nak lenni hiszem ’s állítom, mint Schodelnét. Mert hogy 
Lendvaynénak kevesbszámu nézője van, ennek részint 
a’ kor’ bélyege, részint a’ tudatlanság oka. Korunk valamint 
Jiíeraíurában a’ románt az eposz’ helyébe, úgy színház
ban az éneket a’ dráma elibe teszi; hozzá járul még az 
is : hogy a’ drámára nézve kevésnek van felfogó tehetsé
ge, míg az énekre mindenkinek füle. — A’ „Pesther Ta
geblatt“ számára , jóllehet az a’ Társalkodó f. évi 69. ’s 
70 d. számaiban közlött „Pozsony ausztriai utazásomat“ 
érdekesnek és szerzőjét noha nem egészen elcitélet- 
nélkülinek (tán azért: mivel a’ Ilirnök’ Szemléje, ma
gyar bonaparíistának’ ’s elszánt reformernek4 bérmált ?) 
— még is ,szellemdúsnak4 nevezi: meg kell e’ helyen 
különösen jegyeznem, kivált azon esetre ha ismét jónak 
vélné e’ csekély töredékimet taglalgatni , mikép ezt ez 
évi 2 1 1 . számában az utazásiakkal tévé: — hogy fe- 
nebbi, .garrickféle eredetiség4 és ,racheli tehetség4 ki- 
fejezésimmel nem azt akarom mondani, de nem is az kö
vetkezik : hogy egyik mindjári Garrick , másik Rachel. 
Az iró illy nevek’ említése - ’s idézése által csak a’ tárgy 
vagy személy’ tulajdoni rokonságára czéloz ’s több
nyire melléknévvel szokott élni, a’ nélkül hogy a’ ha
sonlított tárgyat vagy személyt magával a’ főnévvel vagy 
személylyel egészen azonítsa. A’ szikra is tűz , még is 
mást jelent. E ’ szerint nem hasonliíám én — mikép a’ 
Tageblatt vévé — érintett úti vázlatomban Széchenyit 
Napóleonhoz, hanem csak ennek lenni ábrándozám, ’s 
költém. És mi következetlenség van abban , ha Canova’ 
emlékénél ohajtám: vajha egykor Canova’ lelkes tanítvá
nya, Ferenczynk , nagy mesterét utolérné. A’ Tageblatt 
fordítása szerint meglehet, hogy inconsequentiát követ
tem e l , mert különbség van az ,einst4 ’s a’ ,baldigst4 
szavak közt, mikép azt a’ Tageblatt érté. De ez tán nem 
lesz e’ lapnak fordítási első botlása.

A’ német színházban , egyszer valék ’s gondolná
tok é ezen egyszer is miért?hogy Baba elefántot köté
lé tánczolni, ’s a’ hyenát egy dámával ölelkezni lássam. 
Isten megbocsátja tán bűnömet, hogy elmenék a’ német 
színházba: mert elefántot kötélen tánczolni vagy inkább 
járni látni, — bár ha a’ kötél szélesb volt is lábánál — 
bizony nem mindennapi dolog! Épen ezért a’ színház, 
valahányszor Baba füllépett, fuladásig tömve volt, ’s így 
történt, hogy én egy szög be szorulva csak félszemmel lát
hattam az ormányos nag> talpú kisasszonyt ’s a’ másikat 
pedig húnyva kelle tartano u egy selyemmel bevont 2 ik, 
— földszintül proprie 3dik — emeletü páholyban függő 
nagy tükör miatt , mellynek csillogása épen egyik sze

membe lövelt; ’s Így tehát mig az elefánt verklizett, én 
egyszerüleg imígy okoskodám: inkább} földszint páholy 
tükör nélkül, mint tükrös páholy a’ 3dik emeletben. — 
Itt eszembe jut N....nek minapi levelében tett azon kérdé
sére : vájjon teli van-e mindig a’ magyar színház ? fe
lelni. ,Igen 1 szépen teli van! mig a’ német előtt belépti 
jegyekért fölemelt ár mellett is úgyszólván verekedtek, 
a’ magyar csarnokábandiogeneszilámpával kellekeresni, 
nem erényes embert miilyent Diogenesz keresett, hanem 
embert, ki belépti-jegyet váltson. Hanem igaz ! ez ak
kor történt, midőn a’ német színpadon az elefánt játszott, 
’s a’ magyaron élvezhetlen darabok adattak : mert más 
részrül ismét igaz , hogy midőn a’ magyar színpadon 
Shakspeare’ Hamletje, Vajda’ forditványa szerint, adatott 
először, E g r e s s y  jutalmául, akkor bezzeg volt ám 
ember meg ember ! Én már délután 4 órakor nagy siet
séggel helyet foglaltam a’ zártszékek utáni első padban, 
és már tíz órakor az 5dik felvonás’ kezdetekor az élőt— 
temi zártszékekben öt embert számláltam mindössze 1 ! 
Hátam mögé csak nézni is féltem, nehogy a’ tolongásban 
fejem hátul maradjon. Dúsgazdag nagyaink’ páholyai 
is bizonyíták színházunk ’s a’ magát dicsőített jutalma
zandó iránti részvétöket: mennyire félre nézhettem, két 
páholyban láttam embert. Ezt N . . .  számára, ki ezek
ből elgondolhatja színházunk’ állapotját, mellyrül a’ vi
déken kevés igazat tudhatni meg. De minden tréfa nél
kül, kár, hogy újságíróink nem közük legalább a’ láto
gatók’ naponkint könnyen megolvasható számát. E ’ szín
házi hévmérő tán még is képes lenne színházunk iránt 
részvétet minden honfi’ erében, kiben magyar vér kering 
— én ugyan azt tartom, hogy eszkimó — éleszteni. Én to
vábbá, ha újságíró volnék, mennyire lehetséges, közlenék 
olJyakat, mik még is tán valamikép hatnának magyar 
olvasóimra ’s magyar indolentiánkra. Például: illy ható 
vagy hatható sze rt, nem lévén újságíró, itt közlök, vagy 
is inkább kiírok, mert én azt e’ napokban a’ drezdai Mer
kúrral járó Theaterfreund-ban olvasám. A’ czikknek melly 
magyar művészetünk iránti szeretetünkről szól, rövid 
tartalma ez : 1) Mintegy húsz év előtt hazánk első magyar 
drágakőárusa (juvelier) Szigely, (tán Szigethy ?) Pesten 
letelepült ’s legíinomabb külföldi metszetekkel vetélkedő 
ékszer-árui mellett majd éhen halt-meg, mert született 
magyar lévén , a’ magyar fővárosban vele nem beszél
hettek ’s igy inkább más németektül vásárlottak gazdag 
magyaraink ékszereket 5 Szigely pedig, hogy ében meg 
ne haljon, Drezdába költözött, hol müveit bámulák. 2.) 
F e r e n c a y  első szobrásznál, és B a r a b á s  első fes
tőművésznél csak sírköveket vagy arczképeket rendelnek 
meg a’ gazdag magyarok, mig nevezetesb rendelmé- 
nyeiket külföldön drágán és sokszor silányabb müvészi-ke- 
zekbül veszik. 3) S z e n t p é t e r y  pesti ezüstmüves’s 
magyar hazánkfia a’ verő-művészet’ legdicsőbb remekét 
—- Nagy-Sándor arbélai ütközetét — nem találkozván 
Maoenása, ezüst helyett rézlapon kellett létesitnie, ’s hogy 
fölséges müve mellett éhen, mint magyar a’ magyar fő
városban , ne haljon m eg, dolgozása közben egy két 
ezüst kanalat öntött ’s árulgatott. Num quid ad haec dicit 
Spectabilis Domine Tabulae Judiciariae Assessor ? nihil ? 
me commended Ad revidere.

Hontű

I g a z í t á s .  Társalkodónk’ 100d. számában az utolsó hasáb’
12 . sorában alulról felfelé „mi“ hely. olv. „mit“$ ’s ugyan 
itt a’ 6 dik sorban fölfelé „ k o r á b b i “ helyett olvastas
sák „ k é s ő b b  !•“

Szerk eszti Helmacay. Nyomtatja T rattn er-iL iro ly l úri uteaa 61®.
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e g y  te s tg y a le o r ló - is le o lá r u l  m . r é s z v é n y -  
u tó n  m in d k é t - n e m b e l i  i f j ú s á g '  s z á m á r a  

P es ten , f e l á t l i t t a t o t t .
„Mi vélj ki az anyagi emberben minden tehetséget, lehető 

szépségére és legtökélyesb haszonvehetöségére a’ testnek , 
mint a’ melly tanítója és szolgája a' léleknek.

A’ nevelés’ főiránya századok éta az volt, hogy 
erős ’s egészséges testben ép lélek legyen. De honnét 
van, hogy a’ test’ kimivelésére még is olly keveset ügye
lőnk, noha teljes bizonyossággal tudjuk, hogy »’gyen
gét , betegest, az elpuhultat ’s elkényeztetettet, semmi 
meg nem óhatja, az ezen áilapotjából eredő szomorú 
következményektől?— Fiad semmibe ne öröküljön ut:*- 
had ; — a’ legroszabb esetben lelkét is szegényül miveid; 
de szerezz neki egészséges, erős ’s ügyes testet: ’s ő 
egykor megáldand, ha karjai’ erejét bár ekénél vagy 
0115 körül érzeni fogja, ’s az egészség’ vidám érzete 
árhatandja. — Tökéletesítsd ellenben lelkét a’ legfőbb 
fokig, de hanyagold el testét: ’s ő egy elkényeztetett, 
sínylődő lény, — bárha legnagyobb gazdagságot hagy
nál neki, — ösraéretei’ világánál kínos érzettel emlé- 
kezendik nevelésedre, midőn izmaiban az erőtlenség’ 
rángatásait, ’s a’ koporsó’ borzalmait naponkint érzendi 
kehiében. A’legmélyebb'tudomány ’s a’ legfőbb műveltség 
idly arányban állnak az épséghez és testi-tökélyhez, mint 
fényűzés — a’ szükséghez.— Milly visszásakkor ne
velésünk, midőn nagy mesterséggel törekszik fényűzés 
után , ’s mellette a’ fő szükséget igen gyakran el
felejti. —

Gymnastica In corporo sano bonum habitam 
generare conatur.— M c r c u r i a l i s

Mjg a’ természet az embert ösztön’ ’s anyagi szük
ség’ fékén vezeté, addig folyvást a’ testgyakorlat’ szi
gorú oskolájában volt; ’s a’ nélkül, hogy maga is tudta 
vagy kiszámolta volna, azon ezél, miszerint vágyait ki- 
eiégitné, összekerült a’ test’ gyakorlása ’s tökélyesité- 
sével. — Ez a’ valódi természeti Gymnastika. — De miu
tán a’ természet a’ mivelődés’ körébe vezeté az embert, 
’s ez itt ezer emelcsöre talált szükségei’ kényelmes eny
hítéséhez , — akkor az Hiedelem, könnyű élet, elkényez- 
tetés’ szokása, ’s gyakran még az ábrándozó túlzás is, 
klsérőji lettek. Ezen bálványok elpuhiták, tul-flnomiták, 
és zsarnokoskodtak rajta; és anyagi része nem ért töb
bet neki, mint a’ kis csigának az ő haza, mellyet hátán 
hordoz. A’ test c.-<ak lakás volt, ’s úgy laktak benne, 
mint rósz gazda, ki azt el hagyja romlani. Az ember 
elfoledé második fő ezélját: testgyakorlásait. Ezen ál
lapot’ következményei nyomasztók lettek. Ekkor némelly 
bölcs népei a’ hajdannak, a’ régi természeti gymnastika’ 
helyébe szándékosan testgyakorlatokat rendeltek, hogy 
azon következményeket kevesítsék, ’s a’ polgár’ testének 
nagyobb erőt és ügyességet szerezzenek. Ez adott bi
zonynyal a’ mesterséges gymnastikára alkalmat. ’S ez 
csak hamar különös czélok szerint formáltatott; így ka
tonák’ képzéséül a’ hadi, — ünnepélyes színjátékhoz az 
athletai; —  ’s  testi bajok’ gyógyításául az orvosi —  test

gyakorlatok használtattak; — de a’ valódi mind ifjakra 
mind öregekre nézve: a’ paedagogiai maradt. — Mint a’ 
természet’ utánzója, az eröködés’ ezen oskolája helyett, 
— melly be a’ vad földipolgárt vas szigorúsággal hajtá a’ 
szükség, jóakarólag gyakorlati-kört nyitott-meg a’ szelíd 
honfinak, ’s itt jószerivel ’s nyájasan kívánta azt esz
közölni , mit a’ természet előbb erőszakkal tétetett. Itt 
csupán ezen gymnastikáról van szó. ’S ez csak megve
téssel említheti az athletait, melly némelly elvetemültek 
által, hasonlóéi légbe-szökőinkhez, életük’ egyedüli czél- 
jává tétetett. — A’ gymnastika az ifjúi gyönyör’ ruhájába 
öltözködött munka. Munka, minthogy czéJját semmi esetre 
nem nemtelen időtöltésben, hanem a’ test’ nemesítésében 
kell keresni. — Ifjúi gyönyör’ színében szükség pedig 
megjelennie, mert ez azon derült clima, mellyben a’ fi
atalság legjobban diszlik. Az öröm azon csal-étek, melly 
által az ember az életbe vonatik, hozzá szokik ’s bilin— 
cseltetik, — mint a’ gyermek édes ajándékokkal kötte
tik le az oskola’ padjaihoz. Jaj annak, ki az ifjúságnak 
azon kedves élelmét megkeseríti, ’s az által még jö
vendőjét is az édes emlékezet’ vigasztalásitól meg
fosztja.

Ha ezen tárgyat, minden aesthetikai értelmét mel
lőzve , fogjuk-fel, — úgy a’ gymnastika a’ testgyakor
lás’ olly rendszere, melly a’ test’ képzésire van irá
nyozva. Minden kézimunka gyakorolja ugyan a’ testet, 
de azért még nem gymnastika, mert czélja olly tárgy’ 
elkészítésében áll, melly a’ gyakorlón kívül van, — 
ellenben a’ gymnastika magára a’ gyakorlóra viszonylik.
Mert eredményei: 1) Tartósság, azaz: jól megalapított 
életerő és egészség. — 2) Erő, és pedig a) b e h a t ó ,  
— melly az anyagi világ, éghajlat ’s időjárat’ káros 
hatásit gátolja, szóval: physikai erő, melly a’ józan ér
telmű megkeményültséggel ugyanaz; b) k i h a t ó ,  azaz 
a’ tulajdonképi testierő, mennyiben a’ gyakorlat’ követ
kezménye ’s igy az izmok’ ügyessége. — 3) Jártasság, 
azaz gyakorlás által kivívott ügyesség, magát az anyagi 
világ’ gépi hatásitól, a’ test’ ’s tagok’ ügyes irányzása 
’s vezetése által, megmenteni. — 4) S z é p s é g .  A’kel
lemes arczvonalinak’ alapja bár nem tőlünk függ, még 
sem tagadhatni, hogy a’ nevelés áltáljában, de kiváltkép 
a’ physikai, az arcz’ képezésire igen nagy hatású le
het. Ezt némellyek talán hiú állításnak íariják? De im 
itt van egy gyermek. Gondoljunk kétféle nevelést. 
Növekedjék leginkább szobába zárva, elkényeztetve, idő
járatnak ki nem téve, gyors mozgás nélkül, sokat könyvre 
görbéd ve , vagy mint tanítvány az ülő munka’ gőzös 
műhelyében : — és halvány arcz, az arez-izmok’ elíasu- 
lása, erőtlenség’ kifejezése ’s nem a’ bátorságé, tűz ’s 
élet nélküli szemek — lesznek láthatók. — Nyissátok ki a’ 
szobát; legyen sokat szabad levegőn, mozogjon künn 
sokat, adjátok korán a’ virgoncz katona-életre, és te
kintsétek meg arczát, midőn férfi-kort ér, ’s kifejezve 
látandjátok a’ nevelés’ módját. — De itt a’ test’ szépsége 
is tekintetbe vétetik, mennyiben az az egészségből ’s 
a’ nedveknek helyesen mérsékelt mozgás által folyvást 
megtartott keringéséből, minden testrész’egyenmértéke- 
böl, helyes állásból, az erő’ kifejezéséből, az épség’ ér
zetéből származik. — így tehát a’ Gymnastika olly gya
korlatok’ rendszere, mellyek a’ test’ szilárdságát, ereje , 
ü gyességét é# szépségét ozélezzák! Ki nemlepde ne
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az egészség karjain örömest az öregség’ legmagasb fo
kára , hogy onnét a’ megújult nemzedék kezdetét lássa ? 
Még a’ túlvilágból is örömest átnéznénk ebbe, mert a’ 
földi lét iránti érdek épen úgy nem alszik el keblünkben, 
mint a’ gyermek-kor’ édes képei az öreg emlékezetében ; 
ki nem tartaná — bár olly tudós volna is mint minden tudós 
összesen, — magát szerencsésnek, testi ereje és ügyes
sége’ érzetében? ki nem becsülné a’ szépségnek min
denütt olly hangosan szóló ajánló-levelét? Miért tehát 
a’ kérdés, hogy a’ gymnastika szükségkép fölveendő é 
a’ nevelés’ tervébe ? Nemde magától megoldatik a’ kér
dés, midón a’ gymnastika olly valamihez vezet, mit min
denki annyira szeret? Azon közös tulajdona van az e- 
rénynyel , hogy mindnyájan óhajtják ugyan a’ belső 
boldog erény-érzetet, és még is, életök’ tervébe föl nem 
veszik azt komolyan. —

A’ Gymnastika’ ezen jótékony hatását az emberi
ségre megismérve , Pesten részvényes társaság alakult, 
mellynek feladata : a’ nevelés’ e’ nélkülözhctlen ágát 
megismértetni ’s terjeszteni. Folyó évi jul. Íjén nyittatott 
meg ezen nemzeti gymnastikai oskola, Clair Ignácz vivó 
mester ’s tesfgyakorlás-tanitó ur, — mint e’ részben nagy 
jártasságú ’s tapasztalt férfi’ — vezérlete alatt.

Alapul pedig e’ társulat a’ következő szabá
lyokon :

1 ) A’ tesígyakorlat-iskola részvényes társaság ál
tal alapittatik meg , ’s ez által tartatik fen. Egy részvény 
12 p. ft. 2.) A’ részvényes urak köteleztetnek részvé- 
nyöket hat egymásra következő éven által megtartani, ’s 
részöket évenkintmart.’ végével lefizetni. 3) Az évenkinti 
fölöslegpénz az intézet’ tulajdonakép nézetik ’s czélsze- 
rüleg használtatik. 4) Minden részvény jogosítja tulaj
donosát egy fiú- vagy leány-tanitványt az intézetbe min
den további fizetés nélkül beküldeni. 5) Az egyesületnek, 
mint az Intézet’ tulajdonosának , van joga más növen
dékeket is, meghatározott dij mellett, ezen iskolába fel
venni. 6 ) A’ társaság szótöbbséggel választ egy pártfo
gót, egy igazgatót, egy aligazgatót, 8  választmányi ta
got, egy pénztárnokot, kik az Intézet’ ügyeiről tana
kodni ’s azokat igazgatni fogják. 7) Az egyesület vá
laszt egy jegyzőt, ki tiszteletbeli tag leend , ’s azért 
kötelezi magát az ülésekben megjelenni, azok végzé
séit feljegyezni,— ’s azokat az igazgató és ó aláirand- 
ják. 8 )  Választ az egyesület egy orvost, ki szinte tisz
teletbeli tag lesz ’s azért magára vállalandja a’ testgya
korlatokat koronkint megszemlélni. 9) Minthogy az igaz
gató és aligazgató minden évben újra választatnak, te
hát a’ választmányi tagokkal is az történjék. 10) Az 
egyesület által elhatározott fizetésekre az igazgató — ’s 
jelenuemléíében az aligazgató ad utalványt, ’s isko
lában a’ szükséges rendre ó ügyel fel, ’s az iskola kö
rül leendő apróbb kiadások’ kifizetését elrendelheti, a’ 
követeléseket és nyugtatványokat aláírja, a’ pénztarnok 
ellennyugtat vány t adand. 1 1 ) Uogy az intézet czelját 
elérje, választ ahoz az egyesület a) egy tanítót, b) egy 
’s ha a’ növendékek’ száma úgy hozza magúval, több 
segédtanítót; c) egy felvigyázónőt a’ néniberek’ számá
ra. 12) A’ gymnastikai gyakorlások lesznek : fiúkkal ked
den , csütörtökön, és pénteken délután; leányokkal 
pedig hétfőn, szerdán és pénteken, május 1 tol October 
utoljáig; azon napokon, mellyeken a’ lyánykák fognak 
gyakoroltatni , tiltva leszen férfiaknak megjelenni ; ’s 
viszont a’ fiúk’ oktatásakor a’ némbereknek, ’s ezen nemi 
elkülöuzés mindenkor fent fog tartatni. 13) Az egyesület 
gondoskodik alkalmas iskola-helyről. 14) Evenkint két 
közgyűlés fog tartatn április és October’ elején. 15)

Midőn az igazgató urak jónak tartják, mindenkor lehet 
választmányi ülést tartaniok , de az ott végzetteket a’ 
közgyűlésnek elibe kell terjeszteni. 16) Iskolai vizsgá
latok mind havonkint, mind pedig, az egyesület által 
meghatározandó napon, egy éveukinti fog tartatni. 17) 
Az iskolai jórend’ fentartására, és tisztes emlékül, ha
tározatik, hogy egy könyv tartassék, mellybe minden 
részvényes saját kezével beírja nevét,’s hasonlóul min
den látogatónak is e’ végett elibe tétessék. 18) Az in
tézel’ szabályai és rendeletéi, mellyeknek megtartására 
minden tag köteleztetik, mindenkor olvashatók legyenek 
a’ gyakorlat-helyen. ’S azokbul minden részvényesnek 
egy példány adassák, mi a’ tanítóra bizatik, ki minde- 
niktol a’ kézhez adott szabályokról bizonyítványt nye
rem!, mi tanúsítja, hogy a’ részvényes tudja e’ szabá
lyokat ’s azokat teljesítni köteles. 19) Czélját ’s ren
deltetései ezen iskolának szem elébe fogják terjeszteni 
a’ hely’ színén felfüggesztett rajzok ’s tudnivalók. 2 0 ) 
Az intézetnek köz felügyelés alatt kell állni, ’s e’ vé
geit a’ mindenkori polgármester fog megkéretni— annak 
jelennemlétében vagy gátoltatása’ esetére pedig a’ városi 
hatóság fog fisztviselóji közül egyet erre kinevezni. 2 1 ) 
Ezen szabályok’értelmében , f. évi julius Íjén tartott köz 
gyűlésben , következő válnsztások történtek : t. L P á r t 
f o g ó v á :  Gróf Zichy Edmund ö nagysága ; i g a z 
gatóvá: Fuchs Keresztely ur ; aligazgatóvá : Iszer 
Vilmos u r ; választmányi tagokká: Vrányi Konstantin , 
Frölich Fridrik, Grimm Vincze, Kunig József, Fabricius 
József, Heekenast Gusztáv, Länderer Lajos, Hebelt En
gelbert ; tanítóvá: Clair Ignácz ur a’ gymnastika’ nyil- 
ványos tanítója ; pénztárnokká: Heckenast Gusztáv úr ; 
jegyzővé: Perlaky Sándor ügyvéd; orvossá: Kresz 
Károly seborvos úr :

A’ t  t. r é s z v é n y e s e k ’ n e v e i  b e t d r e o  d>- 
b e n : Benyovszky Péter, bír 1 részvénynyel; Bezerédy 
Mihály 1 r.; gr. Batthyány Károlyi r.; Berger Lajosi; 
Csekonics János 1 ; gr. Chotck Otto 1 ; báró Eötvös 
Dlenes 1; gr. Festetics Leo 1 ; báró Forray Iván 1; 
Fuchs Gusztáv 1 ; Fuchs Rudolf 1 ; Frölich Fridrik 1 ; 
Fabricius József 1; Fischer Péter 1 ; Guttmann József 
1; Günther Károly 1 ; Grimm Vincze 1; Grossinger Leo
pold 1; Heckenaít Gusztáv 1; Hebelt Engelbert l ;Isze r 
Vilmos Venczel. 1; Kilián György 1; gr. Károlyi György 
2 ; Kunig József 1; Kasseük Ferencz 1 ; Latinovics 
Aloiz 2; Lauderer .Lajos 1; Lónyay Gábor 1; Leyritz 
Fridrik 1 ; gr. Nádasdy Leopold 1; Nákó János 2; báró 
Orczy György 1; Patay József 1 ; b. Podmaniczky Já
nos 1 ; b. Podmaniczky László 1; Rigyetsky Pál 1 ; gr. 
Ráday Gedeon i ; gr. Szapáry József 2; gr. Szapáry 
Ferencz 2 ; gr. Széchenyi István 2; gr. Sztáray Albert 
1 ; Uhl Aloiz 1; gr. Wenkheim Antal 1, Vrányi Kon
stantin 1 ; gr. Zichy E lmund 2; Balogby Elek 1. r.
P a c i m é i  h id e g  • y y a p j u tn o  sá s ' m ó d ja .

Tagadhaílan, hogy jelen korunk’ törekvései főkép 
most, sokkal inkább, mint bármikor ez előtt, nem an
nyira szellemi, mint anyagi isméretink’ haladására irá- 
nyoztatvák, ’s a’ kornak újabb meg újabb szüleményeitől 
függő elv-változásokban az látszatik fóczélul kitűzve, 
hogy az emberek’ minden osztályiban éber és munkás 
élet fejlódvén-ki, a’ jóllét’s közboldogság biztosíttassék. 
— Az emberi tudomány’ óriási elómenete, ’s az ebből 
eredő szoros kapcsolat ’s kölcsönös hatásnál fogva, mel- 
lyek által előbb egészen külön-választott tudomány-ágak 
egyesíttetnek, a’ mezei gazdaság is , különösen a’ ter
mészettan, ’s újabb körben a’ vegytan’haladása által olly
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tudományos érdeket nyert, hogy öszszebasonlitra a’mos- 
tan-kort egy nemrég-multíal, ezen tudomány az alsó fok- 
rul egyszerre a’ legfelsőbbre szökkent, ’s ez által olly 
ellenkező irányt vön , hogy az , mi p. o. ezelőtt könnyű
nek ’s egyszerűnek tetszők , most a’ fensöbb fokra tö
rekvőnek egészen más alakban tönik-í'el. —

Minthogy a’ gyapjutermesztö gazdának mi sem lehet 
hasznosabb, mint gyapját (már csak azért i s , hogy a’ 
szállítás- és vámköltségek kevesbüljenek) mennyire csak 
lehet, fejérre 's tisztára mosatni; az újabb korban talál
koztak némelly szorgalmas vállalkozók, kiknek jeles ta
lálmányai, mikép lehessen L i, a’ juhok’ gyapját ezen 
állatok’testén m e l e g e n  me g mo s n i ,  köz figyelemre 
méltattak: de ezen módok az állatok ’s emberekre nézve 
alkalmatlanok ’s gyötrók valának.— Pachner Ferencz ur 
Pesten egy vegytani készitvenyt talált—fel, melylyel a’ 
gyapjú hidegen mosathassák ; ez hidegvízben igen kön
nyen ’s hamar feloldozható. — Ezen készitvényböl ó 
nekem először f. évi május hónapban, ’s hogy a’ téli hideg 
mosásban is megpróbálhassam, nemrég ismét bizonyos 
mennyiséget küldött, ’s a’ tapasztaltakról véleményemet 
közhírré tétetni kérte. — Minélfogva igen örvendetes 
reám nézve is a’ t. ez. közönséggel közölhetni, hogy Pach
ner urnák vállalata teljesen sikerült, mert ó egy igen 
olcsó, ezélszerü, egyébkint az előbbiektől egészen kü
lönböző módot talált -  fe l, miszerint a’ gyapjú , vagy 
az állaton , vagy a’ nyirés után , a’ nélkül hogy értéke 
’s minősége legkevesb kárt szenvedne, hidegen igen 
Ösztára ’s fejérre mosatható. — Ezen találmányával ó egy 
már régóta érzett hijányt pótolt k i, ’s úgy vélem, hogy 
minden gazdának igen kívánatos, ennek sikeréről érte
sítésemet olvashatni. — Azon hasznok, mcllyek ez uj 
találmány által a’ gyapjutermesztés’ előmozdítására árasz
ta lak  , sokfélék: mert azon kívül hogy a’ vám- és szál
lítás-, ugyszinte a’ munkabér igen leszáliitfaük, még azon 
tekintetben is figyelmet érdemlő, hogy a’ hideg mosás 
az emberek ’s állatoknak egészségesb; továbbá, hogy 
az igen drága üstök, valamint a’ költséges tüzelés ’s a’ 
fűtés körül foglalkodó személyek’ napszáma is megkimélte- 
tik, leginkább pedig jeles azért, hogy a’ gyapjúban min
den mocskot és zsírt feloldoz, ’s mind e’ mellett az sem 
puhaságát, sem finomságát nem veszti e l , sem mini a’ 
meleg mosás által szokott történni,fel nem dagad’s durvábbá 
nem válik; — mind ezen hasznot pedig olcsó áron nyújtja; 
ugyan is ezen szerből legföljebb 20—25 lat vétetik 5 
akó vízbe ’s ennyi oldozványban egy mázsa gyapjú áz- 
tathatik be ’s tiszta fejérre mosathatik. — E’ mosó-ké- 
szitvécy’ árát Pachner űr Pesten 32 pengő garasra hatá
rozta; felvevőn tehát, hogy 15 birka egy 10 akóskád
ban , mellybe 40 lat mosószer vétetik, egy óranegyedig 
áztatik, ’s tiszta:a mosathatik; továbbá, hogy mi a’ 
gyapjúból kinyomahk, még használható, ’s e’ szerint ha 
a’ kinyomás jól történik, a’ gyapjú közt 1 akcnaMöbb 
meg nem marad; az egész mosószer egy birkára % p. 
krajezárba kerül. — Valóban örülhetünk tehát , hogy 
azon gazdasági ági a, t. i. a’ gyapjutermesztésze nezve, 
melly legtöbb földesumak fó kincsforrása, ’s mellynek 
tisztítása eddig az emberek ’s állatokra egy iránt gyötrő 
leven , az alkalmatlanságok’ elhárítása végett annyi idő 
óta sikeretlenül fárasztotta a’ mezei gazdák’ figyelmét, 
végre illy szerencsés ’s olcsó találmány által a’ rég óhaj
tott czél elérve van.—Tberesienfeld (Xénietujhely mellett) 
december Skán 1839. K elri Kernül

gazdasági tanácsnok, földbirtokos és 
tulajdonosa egy, 3 rendű legnevcze- 
tcsb , spanyol leoni merino birkafajt 
tenyésztő intézetnek.

K ü lö n fé le  m ó d ja  a* p a tk á n y *  
k i i r tá s n a k ,

A’ Jelenkor f. évi 97dik számában említett nagy 
csapas, mellyel Torda-megyei P ag  ö c s  a nevű hely
ség’ lakosai az elszaporodott patkányok által szenvednek 
úgy látszik, országszerte élénk szánakozást gerjesztett 
’s a’ nemeskeblű emberbarátok külön tájakról, a’már köz- 
lőtteken kívül, újra következő patkányvesztési módokat 
ajánlanak: I. B i c s k é r ő l ,  dec. 15 1839. A’ pocz- 
egerek, v. patkányok leginkábo az eleleinkamrakat, mag
házakat , marhaistállókat ’s a’ tisztátalan helyeket lepik— 
meg ’s ott rendkívüli számmal fajzanak. Ez eset leg- 
veszélyesb akkor, midőn egész helységeket ’s néha 
egész határokat elárasztanak, mikép lb‘72dik évben Hor
vátország’ vidébin történt. Illy esetet olvashatni Erdély- 
ország’ bizonyos vidékéről 1318dik évben. És még is 
vajmi különös a z , hogy e’korig senki, vagy csak igen 
kevés ügyelt e’ valóban figyelmet érdemlő veszély’ kike- 
rülhetésire. — De a’ dologra térek! — Hol e’ kártékony 
állatok egész határokat, vagy egyes helységeket annyira 
eiárasztának, hogy maga az ember-élet sincs bátorság
ban , ’s azokat méreg- v. más egyéb szerrel már nem 
pusztíthatni el legczél-zerűbb mód : ha közülök puskával 
— azon hely’ nagyságáhozképest, mellyen tanyáznak, — 
mintegy száz v. kétszáz darab agyonlövetik (a’ lövést 
azért ajánlom, mert azokat máskép megfogni sokkal ba
josabb) ; az agyonlövöttek’ testei bizonyos helyen, a’ 
szabadban, következő vegyszerekkel, u. m. 25 font rot- 
hadt-félben v. is megavult bőrdarab, 15 font bűzaszat, 
10 font szarvasmarhaszarv, 5 font faolaj, 3 font ha- 
muzsir, 3 font marhaszőr, ugyanennyi saliíromsó , ’s 
végre 2 font legérettebb baromíi-ganéjjal; — tölgyfa- 
tüznél hamuvá égettetnek; — ezt arányleg, ha t. i. az el
fogatott patkányok’ száma kétszáz, szükség vegyitékül 
használni, vagy kétszerezni; a’ leégett vegyiték’ ham
vát az égetési-kör’féllábnyi földével együtt (hová a’ ve
gyiték’ nedve beszivárgott)szükség felszedni, mcllyis, 
egy bizonyos edénybe felolvasztott ó hajjal ’s bor- eczet- 
lel összekevertetve , diónagyságu golyókká gyűratik; e’ 
golyók napon, vagy meleg helyen megszánhatván, a’ 
használni-kivánás’ esetében porrá töretnek ’s igy akár a’ 
vetőmaggal (búza, zab ’s kukoriczávui ’s tb.) eltűntet
nek , akár széna közé kevertetnek, vagy bármelly épü
letrészekbe szóratnakis szét, hol leginkább e’kártékony 
állatok balmozvák, azokat örökre szétüzik. Szükséges itt 
azt is tudni, hogy illy porbul egy lalrtyi mennyiséggel 
1000 j] öl térségről is eliizethetők a’ patkányok, még
pedig olly kedvező ha'ássai, miszerint azok mind eldög- 
lenek. E’ szer’ működő ereje miben létezik , minthogy 
orvos nem vagyok, nem tudhatom; annyi bizonyos, hogy 
a’ teendő tapasztalás e’ jelen állításomat igazolni fogja. 
Közli llodrifi Lajos , jegyző. —

II. I l ont  megy éhül ,  dec 16. 1839. Hol a’ pat
kányok , ezen rút pusztító állatok, a’ földben v. fal alatt 
gödröket vagy fészkeket csináltak, mellyben tartózkod
nak, vásároltassék a’ patikában bizonyos mennyiségű 
v e r e s k ő - o l a j  (Oleum petrae rubrum) , ezen olajba mar- 
tassanak kóczbul sodrott madzagok, ’s minden lyukba, 
vagy fészekbe benyomkodván, azt földdel be kell takarni. 
Szagaiul a’ patkányok mind kivesznek. E’ módnak több 
Ízben j ó  sikere tapasztaltatok.

III. S. K a z i n  c z r u l  dec. 16. 1839. A’ patká
nyok’ elűzésére hathatós szer melt, gróf Csák) János 
özvegyének tapasztalt ajánlása szerint imez : 1) Lohunyor-
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gyökeret búzával v. tengerivel megfőzni ’s azt a’ pat
kányok’ fartózkodáskelyén elhinteni. 2 )  Fekete kecs
kebakot ’s házi (vagy is tengeri) nyulakat az épületekben , 
kivált lóistállóban, tartani. 3) Pézsmakácsát (réczét) is 
jó a’ háznál tartani. Ennek , valamint az imént érintett 
állatok’szagát a’ patkány nem szenvedheti. — Cs.k. posta 
hivatal által Far hús Mihály . —

IV. K u n h e g y e s r ő l ,  dec. 18.1839. Miután több
féle szert próbáltam a’ házamnál nagyon elszaporodott 
patkányok’ kivesztésére , de minden siker nélkül, végre 
használtam a’ burgonyát egérkő-porral (pulv. arsenici 
albi) következő módon: A’ nyers burgonyát 5—6 da
rabra felaprítám (főttet is használhatni) ezen darabokat 
egérköporral, egy hozzá készitett kanállal meghintém 
’s azon helyre, hol tartózkodni szoktak, gondosan szét- 
rakám, hogy más állat hozzá ne férhessen ; tanácsolta- 
tik egyszersmind e’ dolognál szoros felvigyázat. •— Ez 
volt az egyetlen mód, mellyel a’ kártékony rút állatokat 
házam körébül kiirthattam. M agyar Nép. János, gyógy
szerész.

E g y  k é t  « ’ m a g it '  h e ly é n .

Társalkodónk’ lOOd. számának utolsó hasábján egy 
jegyzetet közlénk illy czím alatt: „ H i b a i g a z í t á s  
p ó 11 é k c z i k k-a l a k b a n “ ; mellyre a’ Hazai ’s külföldi 
tudósítások’ úgynevezett H a s z n o s  Mu l a t s á g i - b a n  
(1. 50d. szára) az uj szerkesztő dr. Nagy Pál, tudós 
hazánkfia, betűszerint imígy felel:

„Ezen pótlék czikk alakban öltöztetett valóságos róka ra
vaszsága ferde előadása a’ Jelenkori Társalkodónak illő fi- 
gyelmetességét méltán megérdemli az olvasó közönségnek, lször 
hogy itt a’ megigazítandó hiba a’ B a t k y  és B á t k y  név
ben (az ékezett (á ) betűben lappang) melly valóságos hibája 
igazítása a’ Társalkodónak elfogadható , sőt óhajtandó volna 
(hamár elkezdte a’ betűi hibák felfedezését) hogy több illy 
hibáit is mindenkor-igazgatná! De a’ mint olvashatni, nem 
egyedül az ön hiba’ (ékctlcn (a ) kiigazítása volt czéldl ki
tűzve , hanem inkább tulajdon mentségére f  el h o z o 11 más 
hibájának felfedezése, (pedig tudhatná hogy non petita sui ex- 
cusatio , est sui iucusatio’)  de különben Is ki bízta rá hogy 
kaszáját más kaszálójába —vágja ?. kár a’ Társalkodónak, ki
vált a’ jó Társalkodónak a’ mulatságokat hamis alakkal za
varba hozni olvasói előtt, annyival inkább : mivel a’ Z r í n y i  
Ilona sírj áról kinyomatott, ( s  külömben becses) értekezés , 
a’ mostani Hasznos Mulatságok szerkesztője' hire, tudta és aka
ratja ellen iktattatott be , kitudja mi cselszövényes indulatból ; 
miért nem vallotta meg a’ Jelenkori Társalkodó, e’ beli hiba iga
zítása alakjában tisztelt olvasói előtt nyíltan, mint egy igaz ma
gyarnak illik; (hogy ezen Zrínyi Ilonáróli Hasznos Mulatságok
ban kinyomatott értekezés correcturáját, a’ Jelenkori Társal
kodó szerkesztői hivatalában merészlették bevégezni, ’s igy 
alattomosan illy méltatlanságot elkövetve , nem szégyenli még 
is a’H. Mulatságok’jelen szerkesztőjét, alaptalan sőt koholt vád
jaival gúnyolni. — Továbbá állítja e’ szavaknál a'Társalkodó : 
(miután Társalkodónk, a'H Mulatságokban forrásúi morc con- 
sveto megnevezve nincs) hogy a Jelenkori Társalkodó való
ságos forrása léven ezen Bátky úr értekezésének , azért ki 
kelletett volna tenni (a ’ Társalkodóból) Itt a’ Mulatságok szer
kesztője véleménye szerint, igen csalatkozik a’ Társalkodó 
szerkesztősége; mert ha százszor kinyomatja is B á t k y ur’ Zrí
nyi Ilona sirjáróli értekezését, azért nem változhatik forrásá 
á’ Társalkodó; hanem a’forrás lesz és marad Bátky úr; a Tár
salkodó pedig marad a’ forrásból merítő Azt pedig nem tagadja 
a’ Társalkodó érdemes szerkesztője, hogy egy érdekes forrás
ból többnek is lehet merítni, sőt merítenek is ; sőt a’ forrásból 
isznak mindennemű emberek és marhák; a' nélkül, hogy azok 
forrásoknak mondhatnák magokat mivel szomjvágyókat (?, kie
légítették — tDe továbbá, a szerző urak valódi óhaj ása kö
zönségesen az : hogy munkás értekezéseiket köztudatra tehes
sék : a’ mit hirdetni az újságok' szerkesztőinek elmúlhalatlan

kötelességük volna, és pedig nem különfizetésert; mert az ol
vasó közönség már aztbecsületesen megfizette. Végre nyilvá
nítja a’ Mulatságok’ mostani szerkesztője; hogy ezután iránta 
illy felállitandókat, szerkesztői pletykának tekintvén, bibelö— 
déseit komolyan nézendi; oda utasítván mindenkit, hogy ön 
háza előtt seperjen.“

Mi eddig más ujságlapok’ szerkesztőjivel minden 
pantolodást kerültünk ’s most is mellőzzük az olly nem
telen tollvitákat, mellyek a’ közönségre nézve untatok ’s 
néha még bosszantók is szoktak lenni. Mi csupán a’ 
Haszn. Mgok’ mostani szerkesztőjének azon állítása ellen 
védjük magunkat, miszerint a’ Haszn. Mgokban megje
lent „Zrínyi Ilona’ sírjáról ’s a’ t. szóló czikknek cor
recturáját a’ Társalkodó’ szerkesztő hivatalában végezték 
volna be“ Ezt alacsony rágalomnak nyilatkoztatjuk. Mi 
eddig soha egymással illy szorosan nem fraternizáltunk. 
— Követeljük igen i s , hogy, midőn valaraelly eredeti 
czikk Társalkodónkban megjelenik , ’s azt a’ H. Mgok’ 
szerkesztője egyenesen Társalkodónkba kölcsönzi, azaz 
a’ nélkül hogy illy czikk magáiul a’ szerzőiül neki is 
megküldetett volna, akkor forrásul a’ /Társalkodót* ne- 
vezze-meg. ’S ez, úgy hiszszük , igazságos kívánság is 
marad. A’ Haszn. Mságok’ szerkesztője, tudós hazánk
fia, e’ tekintetben furcsán szeretné az elsajátítási rendszert 
életbe hozni; csakhogy mi mindig ellene fogunk nyilat
kozni , azon józan emberedés’ szabálya szerint: „mit 
magadnak nem akarsz, másnak se tedd azt.“ A’többit a’ 
t. olvasó közönség’ ítéletére bízzuk, ’s a’ t.’s a’h

A Tar sulii- sierh.

E l e g y t á r .

Az „Ismertető“ idei 50ik számában ezeket olvashatni: 
„A’ tejnek bizonyos eladhatása mellett legnyereségesb a’ 
higtéj kezelése ; de ha nagy város nincs közelben ’s a’ 
tejet biztosan nem adhatni el, akkor a’ sajtkezelés haszon 
hajtóbb. Ennek valóságáról kiki itt Pesten is meggyő
ződhetik ; mert Pest külsővárosiban számosán puszta hig
téj- kereskedésből élnek, valamint a’ soroksáriak is ’s 
igen szép hasznot képesek évenkint felmutatni; mert ők 
a’ legroszabb tejnek 6 , a’ legjobbnak pedig 36 kron 
adják itezéjét. Itt Pesten azonban csak az kár, hogy a’ 
rendőrség nem vigyáz jobban a’ tejes asszonyokra; mert 
csakugyan szemtelen vakmerőség csalfaságukat olly sza
badon űzni, midőn tejüket, melly vízzel jó meg van 
keresztelve, holmi vegyülettel habbá kavarják és igy a’ 
közönséget csalják ; ennek Bécsben és más rendtartó vá
rosokban történni nem szabad. Azonban az illy csalfa- 
ság »k és visszaélések’ számtalan serege, piaczát illető
leg, uralkodik itt Pesten, mi miatt e’ városban az élelem, 
arányra nézve, sőt némelly czikkekre amúgy is sokkal^ 
drágább, mint Bécsben. Itt a’ városhajduuék, mint kofák 
tetszésük szerint taksálják a’ közönséget nagyobb részint 
a’ piaczi kisebb czikkekre nézve.

(A’ p á r i s i  k o n y h a - ’s v i r á g o s  k e r t e k ’ j ö 
v e d e l m e  z é s e )  Francziaországnak Héricart de Thury 
által kiadott uj statistikája szerint a’ konyhakertek Paris’ 
közelében 30 millió francot jövedelmeznek évenkint. A’ 
200 virágtenyésztó kertész Párisban ’s ennek környékén 
mind nyáron mind télen hasonlag tetemes hasznot hóz. 
August, likén  Párisban 50,000 francot vettek-be csupa 
virágért, ’s télen az cstvélyekhez csak egy nap alatt 
5—20,000 francnyi virág vásároltatik.

E é g e  a x  lS 3 9 k i é v ne k .



Az 1839“ éri Társalkodónak tartalm a,
betű -rendben .
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Különös szerencsétlen esemény . . . 132
Különös szerkezetű -vízi-jármű . . . 152
Leggazdagabb férfi, Angliában . . .  80
Leggazdagabb levéltár . . • • 120
Lépfene (dr. Kövesy Páltól) . . • 89 >
Levelek a’ nagymihályi völgybül (Kazinczy Gá

boriul) . . • • • • 158
Leyéltöredék Komáromba! (Csongor) . • 187
LisztlTérencznek egy leveléből töredékek . 94
London’ népessége . . . • • 1® '
L y r a i v e r s e k :  1 ’s 2d. Dal (Szendeytól)

29 1. — Reményvirág (Szelestey Lászlóiul) ;
29.— Epedés (Kun Bert.) 411. — Lemon- - 
dás (Beöthy Zsigro.) 45.—Sírkő (Zanáíby 
I gn)  52 — Jégvirág (P»pp G áboriul) 52. .
Géza, ballada (Pap Endr.) 61. — Titkos * 
bú; Kisleány (Spetykó Gásp.) 65. Magyar 
Emlékek (Spetykó G.) 93.—Kaczer leány,
—. Három csók (Riskó Ign )
ti leány (Nemes Lászh) 115.—Sóhaj (
mes Laszl.) 133. — A’ hazatért (Nemes -
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Lászl.) 145. — Honvágy (Cselejfytől) 145.
Dal (I. Ilosvay Rad.) 165. — Vándor fid 
(Literati Ján.) 188.

Madía-Sativa , nj olaj növény . . . .  44
Mágnesi álomjáró’ története ( Bencz űr J . ) 9.

14. 58. 61. 6 6
Magyar Emlékek . . . . . .  93
Magyarkák 151, 188

Ivíahmíid , és Mehemed -  Ali 174. 183. 190.
195. 199, 204

Marhadögnek hideg viz általi biztos gyógymód
ja (Kalmár Györgytől) . . . .  115

Marbadög-veszélyben, segély . . , 71
Marmarosí oláhok . . . . .  139
„Marmarosi oláhok“ czímü értekezésre észre

vételek (Pap Zsigmondiul) . . . 149
„Marmarosi oláhok“ czimő értekezésre ’s az erre 

megjelent észrevételekre egykét szó (llon- 
fitul) . . . . . .  . 173

Mértékletességi egyesületek’ befolyása a’ nép’
erkölcsére . . . . . . 164

Mindenkinek a’ m agáét....................................... 155
Minimum’ kérdése (gr. Széchenyi Istv.tól) . 178
Minimum és Maximum’ tulságai (Balia K.) . 193
Mi volna a’ legczélszerübb, Magyarországban a’ 

mellék-ági kereskedési közlekedés’ előmoz
dítására (S . . . s) . . . . . 198

Moldva jáa Oláhország’ kereskedése , . 143
Nagykanizsai uj naptár . . . . .  84
Néhány nap, Nagy Körösön (Ozory Elektől) . 154
„Néhány nap, Nagy Kőrösön“ czimő utazási töre

dékre v i s s z a t e k i n t é s  (Baksay Dán)  205 
„Néhány nap, N.Kőrösön“ czimő czikkben tett

vádakra c z á f ol a t (Csik Pétertől) . . 207
„Néhány nap, N.Kőrösön“ czímü czikkre é s z -

r e v é t e l e k .  . . . . . 208
Népnevelés Ung megyében, tekintettel a’ sze-

rednyei rézműgyárra (Szerednyeitö!) . 189
Népszokások Vasmegyében . . . . 23
Népvándorlásokrul (Trefort Ágoston) . , 194
Nevezetes májfa . . . . . 152
Nevezetes vég hagyományok . . . .  143
Nyilatkozás az Ismertető szerkesztőjéhez . 48
Nyílt levél a’ színpad’ ügyében (Kelmitől) . 43
Nyilatkozás a’ pesti magy. színház’ ügyében (az

igazg. Választmány) . . . . 81
Ole B u l l ....................................................139
Óriás egér, vizözön-előtti . 2 0
Óriáshal . . . . . . .  1 1 2
Országutairól Pest megyének (Balia K.) 13. 17. 21
Orvos-egyesület, temesvári (dr. Wachtel Dán.) 142
Orvosgazdasági észrevételek az ásványos vizek’

ügyében dr. Tognio Lajos . . . 113
Pápa város , népegészségi tekintetben ( Cse-

resnés S . ) ......................................... 91
Persa király’ ajándéka . . . . .  136
Pesti czukortisztító intézet . . . .  29
Pest megye’ országutairól (Bállá -K.) . 13. 17. 21
Philosophiai észrevételek 72. 79. 96. 115.

124. 148. 163
Pindars . . . ,  . . . 39
Polgárisodásrul (Trefort Ágoston) . . .  67

_ , . , ,  ,, Lap.
Pot,ektftr , .................................................192. 196
Programmaja a’ Pesten felállítandó művészeti

egyesületnek................................................ ............
Prónay Sándor báró (Nekrolog, Füredytői) .* 9 7
Rabok’ dologházai (Philadelphos) . . 98. 1 0 3
Régiség, é r d e k e s .......................................’ 15fi
R e j t e t t s z ó k :  Pápa 116. Köménmag 36.

Papiros 40. Pápaszem 48. Nadrág 64. Bú
vár 80. Apály 112.

Ritka emlékezőtehetség . . . , 444
,Rococo* szó eredete . . . . .  4 3 3
Romai sánczok, Bács megyében (Szép Fér. . 45
Sárospataki főiskola’ szelleme (II. E-től) . J2 0 1 -
Sasvadász . . , . . . . 4 5 3
Stati8tikai adatok Erdélyről . . . .  200
Státusadósság, angol . . . . .  4 0 8
Státusadósság, franczia . . . . .  4 2
Szárnyas paripa, Európában . . . .  3
Szép törekvései Ung megyének (Szerednyey) 69
Szép-törekvései Abauj megyének (J. A.) 400. 105
Szerelemféltés’ borzasztó példája . . .  68
Szerencsétlen szeretők . . . . .  158
Szerencsy István k. személynök’ üdvezlő beszéde

az orosz, egybegyült RRhez jun. 5én 1839. 185
Szinigazgató választmány ’s az Athenaeum . 137
Színpad’ ügyében.................................................44
Szóbeli kötés’ ereje a’ régi magyaroknál . 160
Szokás’ hatalma . . . . . .  4 4 9
Szombathely , a’ vár ’s város’ rövid vázlata . 3. 25
Szoptató-dajkák’ szellemi befolyása a’ gyerme

kekre . . • . 1 2
Temetési szokások a’ thibetieknél . . . 492
Természetesen kifejlett mágnesi álom’ példája

(Benczúr Ján ) 9 . 14. 58. 61. 66
Természettudományi vizsgálódások, (Romancsik

orvos -  sebésztől) . . , . . 151
Thierry Á g o s to n .................................................169_
töredékek, LnszUFerencz’ leveléből . . '~TFT
Török emberedés . . . . . .  144

-Történettan’ előadásáról . . . , 161. 165'
Tréfntár . . . . . . .  160
Uj úrbéri törvényekről (Sárváry F.) . , 46
Ujonczfogás , S y riáb an .......................................148
Ung megye’ szép törekvései . . . .  69
Utazás Lőcséről Krakóba és vissza (Palkovics

A.) . . . . .  198. 201
tTTazás Magyarhon’ szebb vidékein (Édes János

iul) 74. 77. 8 6 . 93. 99. 106. 117. . 225
---------- e’ czikkre észrevétel (RucbietI Miki.) 1 1 0
-  -  -  -  újabb észrevételek (Cz. Jtól) . . 163
Ünnepi beszédek a’ romai propagandában . 78
Valami az uj angol parliamentházról . . 120
Válasza Szerdahelyinek a’ Honműv. Szerkesz

tőjéhez . . • * * . • 16
Vasmegyei népszokások . . . .  23
Vasmegyei régi várak és várromok . • 3, 25
Vázlatok Nagyváradról (Ilrabovszky Ján.) . 65
-------erre néhány jegyzete II. L-nek . . 77
Vélemény a’ fogházjavitás’ ügyében (b. Eötvös J.) 33
Véleményvilágosítás a’ gazdas. szerszámokat

mozgató erörül (Vályi Mib.) • . 109. 114
Vizkere8zt Naupliában . ^
Víz és Priesznitz (dr. Váraosy által) , • 37. 4d
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, , Lap.
Abauj’ törekvései’ ügyeben (Füzéry Fér.) 255. 275 
Adatok Szeremből (Hoblik Márt.) . . . 4 0 0
Aeolfürdö . . . . . . .  2 4 8
A’ kert- ’s erdópusztitó hernyókrul(Reisinger Ján.) 349
Amerikai társaságról . . . 306. 311. 3 1 5
Amerikai városok’ félszázados ünnepe . . 276
Awdoke (hist, elbeszélés) . . . .  218
Az új úrbéri törvény miben kíván mulhatlanul ja

vítást? (Mándy Péter) . . . .  297
Bábolnai kir. ménes . . . .  389. 398
Barátság időnkben . . . . .  328
Befagyott kút . . . . . . 283
Békaegérharcz . . . . . .  210
Békésmegyei magyaril, Éjszakamerikában . 241
B re y e ro ty p ......................................................... ..........
Britanniának keletindiai birtoka . . . 372
Britt gyarmatok . . . . . .  283
Brünn (Sz...... y E n d r .) ...................................... 321
Bűvös láda . . . . . . .  300
Byron lord’ charakíeristikája . . . 246. 251
Chosrew basa . . . . . .  300
Csábítás’ áldozatja . . . . . .  211
C séplő-gépely  ........................................................355
Czigányok’ száma Európában . . . .  260
Daguerrotyp ............................................... 2 3 0
Dardanellák . . . . . . .  360
Debreczeni leányneveló intézetről . . . 339
Dercsényi Pál báró’ burgonyaterraesztó iskolája

Gödön ’s az 1839ki termés’ sikere . . 369
Dunai Gózhajózás . . . . .  •
Édes Albert’ észrevételei, gr. Széchenyi István’

indítványára . . . . .  209. 213
Egyházi személyek’ fizetésének jobb módjáról ’s

ennek haszn. következésiről (Csik Péter) . 273
Egy két szó a’ maga helyén . . . .  412
El  e g y  t á r :  224. 231. 236. 240. 259. 264.

267. 276. 283. 288. 320. 363.
Ellentét a’ gyermek ’s ifjú közt (Csűiby) . . 391
Ellentételek kelet és nyugat közt . . . 230
Emlék . . . . . . . 360
Eredeti ötletek (Édes Alberttól) . . 324. 328
Észméletek a’ magy. nemzetisedés és nemzeti

nevelésről . . . .  233. 237. 245
Észrevételek a’ Társaik. 57. számában kijött táj

szavakra (Szabó mérnökiül) . . . 283
Észrevételek némelly új úrbéri czikkekról (Czi-

búr Jánostól) . . . . . .  285
Fáy András’ takarékpénztári terve, mellyet Pest

megye elfogadott . . . . . 241
Felszólítás és kérelem a’ honi selyemtenyésztés

barátihoz Magyaroiszágban . . . 406
Felszólítása a’ drámabiráknak a’ Tageblatt’ szer

kesztőjéhez . . . . . .  340
Feneradak’ mivelődése . . . . .  344
Fiatal uralkodók . . . . . .  284
Fiesór János meggyógyul . . . .  219
Figyelmeztetés a’ Térképek’ hitelesítéséről . 406
Foy’ életrajza . . . . .  375. 386
Földalatti e r d ő ...............................................267
Francziaország mostani tengeri hatalma . . 292
Futó gondolat a’hidegviz curáról (Békés Csabáról) 306

„ „ erre ellenészrevételek (Budapestitől) 317
„ „ Budapestinek ellenészrevételeire fe

lelet dr. Schlotterbeck Páltól . . 346

Függőhíd, legnagyobb, Európában . . 232
Füzér a’ m. Törvénytudományból (Fabriczy S.) 370
Gergelylakyak’ ostora . . g»*
Gondolattöredékek . . . *
Greennek uj léghajója . * . . * 3 9 2
Gyapotgyári müipar Angliában . . ] 2 5 9
Gyárok Manchesterben . . . . .  3 9 2
Gyógyszer a’ víziszony ellen . . . .  292
Gyors é le tra jz - iró ...................................................... 224
Hahnemann orvostanárságának 60ik évnapja ’s a’

Homoeopathia (Argenti Dömétől) . . 345
Halála egy Veteránnak . . . . .  260
Halál a’ pipere-asztalnál . . . .  390
Haszontalan kutyák . . . . .  288
Hibás fordítás . . . . . .  288
Históriai a n e k d o t á k ..............................................3 0 8
Históriai vázlat Skótországról . . . .  226
Ilomoeopathicus orvosokat illető kivonat . . 321
Honi protestáns iskolák a’ magyar nyelvmivelés’

tekintetében (Kossányi Józseftől) . . 261
- - - - -  e’ czikkhez toldalék . . 334
Honi szobrászat’ ügyében (Nyáry Pál) . . 393
Hurdwari vásár . . . . . .  298
Igazság időnkben . . . . . .  824
író és olvasó közönség (utmutatásnl H.* E*nek) 357
Isokratesz’ intése Demonikoszhoz (folyt.) 220. 224. 384 
Jankovich Miki.’ajándéka a’pesti ref. egyháznak 225
Javaslat: miszerint az ifjúság a’ magy. nyelvet 

mivelni óhajtván , a’ diák szót se hanyagolja 
el. (I. Ilosvay György) . . . 395. 397

Jelentés a’ Temesmegyében felállítandó magyar
iskolákról . . . . . .  301

-  -  -  -  ugyané’ czikkelyhez toldalék . 311
Jelmondatok, elmések és silányak . . . 284
Jogtudós és tanácskérő . . . . 216
Katholika egyház’ állapotja Északamerikában . 363
Kép a’ nemesi zálogrul (Várday) . . . 337
Lady Esther Stanhope , a’ palmyrai királyné . 327
Legnagyobb angol kereskedőJiajp . . . 3á£L>
Legnevezetesb orgonák Éurópában . . . 256
-  -  -  -  erre észrevételek (Somogyi Alajostul) 304
Legvastagabb énekes . . . . .  282
LélekÍ8méret és tapintat a’ Politikában . 22o. 229
Lóherések’ rósz, de javítható alkotásáról, (Er-

nyei Károly) . . . . . .  217
L y r a i  k ö l t e m é n y k é k :  A’ boldog (Barsi 

Józseftől) 216. — Mohács; ekedal (Zeyk 
Ján.) 220. — Dal, Köny (Ilosvay Rúd.) 225.
— Erény és Emlékezet (Kún Bert.) 237. —- 
A’ Sír (H. K.) 245. — Tó fölött. Két barátom’ 
emlékkönyvébe (Riskó Ign.) 260. —A’ visz- 
szatért. Mezei álom (Riskó Ign.) 284. —
Bordal (Ormy Béla) 297. — Mérnökdal (Ki
rály Károlytól) 333. — A’ Szamos (Riskó I.)
352 . — Betűszerelem (Tünde) 356. — Ba
rátomhoz (Szentimrey Laj.) 360.— Vigasz
talás; Emlék. (Berecz Kár.) 260. — Titkos 
szerelem ; Borúdal. (Riskó Ign.) 364.
Szüreti dal (Gazdagh Lajos) 369. ^

Macready, angol színész • g3ö
Madia-sativa , uj olajnövény .
Mágnes-erejű tengeri rák • , - * *
Magyarország és az országgyűlés . • •
Magyar régiség (Nemes L. Sámueltól)
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Magyar történeti régiség . . . .  259
Magyar tud. Akadémia’ nyilványos ülése . . 377
Mahmud szultán’ családja . . . 319. 323
Makfalvi oskola . . . . . .  353
Manchester’ vasutai . . .  . . • 262
Második jelentés a’ pesti művészeti egyesület

ügyében . . . .  . . 302
Mehemed-Ali családja, és dr. Bowring’ közle

ményei Mehemed Aliról . . . .  299
íyiilos hg’ é 1 el»^>«hai^t£Xxaiza . . 211. 215
,M i n i m ü m* kérdésre (1. Társaik. 45d. számát )

felelet (Mándy Péteriéi) . . . .  222
,Minimum* kérdésre észrevételek (Csabaytól) . 222
,Minimum’ és Maximum4 tárgyában további ész

revételek (Szegedytől) . . . 249. 253
,Minimumról* még egy szó (Fényes Elektől) 267. 269 
,Minimum* melleit tovább menés (Édes Albert) 289 
,Minimum és Maximumról* még valami (Sándor K.) 292
,Minimum és Maximum tárgyában újabb szó (Bállá

Károly tói) . . . . . .  305
,Minimum* tárgyában tett felszólításra (Philadelphos) 325 
,Minimum ’s Maximum1 tárgyában további felvi

lágosítás (Fényes Elektől) . . . 329
,Minimum ’s Maximum* tárgyában , adatok az

életből (Fogarasi János) . . . .  361
Nagybrittanniába szállított idegen gyapjií . . 231
Nagykanizsai Kalendárium, tökéletesbitett alak

ban . . . . . . .  336
Nagy uradalmak mellett még egykét szó (Török

Ferencztól) . . . . . . .  214
Naplómbul (I. Ilosvay Rudolf.) . . . 349
Napóleonnak egy levele Talmához . . . 312
Néhány szó a’ magyar orvosi közlekedésről (dr

Paczck Józsefiül) . . . . .  309
Nemes mű- és katona-barát . . . .  268
Nevezetes gyalogverseny . . . .  400
Nyilatkozat egy testgyakorló iskolárul . . 410
Nyilványos nevelés’ állapotja Oroszországban 314.317 

-  -  -  -  322. 326 335
Orgonák (legnevezetesbek) Európában . . 256
Orosz művészek’ utazása a’ Wolgán . . 268
Országgyűlési szüret (H. P.) . . . .  337
Ovóintés az opiummal-élés ellen . . . 260
Őszinteség, amerikai . . . . .  284
Ötletek   363
Paohner’ hideg gyapjumosás’ módja . . 409
Pardoe Julia asszony (Vajdáiul) . . . 359
Pest vgyei takarékpénztár’ ügyében (Fáy And.) 381. 385 
Pesti művészeti egyesület’ első naggyülése . 367
Pesti levelek . . . . .  403. 407
Pesti művészeti egyesület’ ügyében néhány szó

(Lukács Móricztól) . . . . 381
Pikkely-kalapok . . . . .  . 240
Polgári érdem (Sasbéki Andor) . . . 353
Portugáliai királyi udvar . . . . .  271
Pótlékjegyzetek Kövy’ magy. fordításáról (F. ut.) 295

-- -  -  ugyan ezekre ellenjegyzetek Fo-
garasi Jánostól . . . 303. 307

Lap.Póiléktár 216. 224. 245. 256. 272. 304. 308- 324. 384 
Rándulás Pozsonvhnl Ausztriába (Honti) 274. 277. 
Régiség (Nemes Llierati Sámuéítoij“ ~ . . 374
Ritka l é g t ü n e m é n y .................................292
Ritka levelezésmód , két szerelmes közt . 240
Rohonczi gazdasági intézet . . . .  293
Rosszul sikerült mennydörgés . . . 224
R ó z s a b o r ................................................... 236
,Sárospataki főiskola’ szelleme* czímű közlemény

re (I. Társaik. 51 számát) némelly észre
vételek (Zs. L-től) . . . .  278

,Sárospataki főiskola* jövendőjére egy tekintet
(II. E—tői) . . . .  286

, ---------- ugyan e’ czikkre válasz (Oláh Miki.) 342
Sárospataki oskolatárgy (H. E.) . . . 313
Selmeczi ágost. vallásu anyaiskola . . . 365
Selyemtenyésztés Friaul 's Illyi iában . . 239
Sikeres módok, patkány-vesztésre . , . 411
Skótországrul históriai vázlat . . . 226
Számoló csuda ........................................................ 267
Szózat a’ föld alatt fuladva kimúlok’ ügyében

(Dr Ivanovicstól) . . . . .  217
Szőlöinagolaj . . . . . . .  272
Tájszavakról, valami (Lánaytól) . . . 228
Takarékpénztári terve Pestmegyének(Fáy Andr.) 241
Takarékpénztárok’ kedvező állapotja Franczia-

országban • . . . . .  288
Találmányok (újabbak) . . . . .  272
Talált pénzek . . . . . .  268
Titoknoki előadás a’ m. t. társaság’ I83s|,jbeli dol

gairól . . . . . . .  378
Tordai szörnyű eset . . . . .  232
Tökölyi Imre’ végórái ’s eltemettetése . 379. 384
Töredékjegyzetek az állatkínzók ellen . 368. 371
Trieszti út (Szekrény:eay.Endre) . . . 33jj^
LJpmérleg . . . . ^272
Uj zárda . . . . . . .  268
Uraim! mi a’ 19dik században élünk (Füzéry

Ferencztól) . . . . .  255. 257
Úrbéri szabályozásról szóló 1836. lOdik törvény-

czikk (II. Jtól) . . . . .  366
Úrbéri szabályozásrul szóló 1836. lOdik t.czikk

(Gyóry Sánd.) . . . . .  401
Utazási levéltöredékek: Brünnből321; Trieszt

ből 333; Velenczéból . . . .  413
Utolsó szerb revolutzio . . . 281. 287
Üdvözlési szokások . . . . .  216
Valami a’ tájszavakról . . . . .  228
Vállaji, gyilkos rabló . 263
Vasút által ajánlkozó uj haszon . . • 3818
Velencze (Szekrényesy Endrétől) . . . 341
Víziszony ellen gyógyszer . • • •» 292
Zárda, új . . . • • •  268
Zrínyi Hona sírja és tetemei; úgy szinte Tököly 
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