
lés, közigazgatási bizottság határozatainak megfelelő 
alakban és egyénenkénti kimutatást terjesszenek be. 
Előadja, bogy a febr.  hóban kihordatni rendelt ka-
vicshalmokból még 430 halom kihordatlan. Ebből 
legtöbb S.-Szentgyörgy és K.-Vásárhelyre esik. A 
hidak, az aldobolyit kivéve — készen vannak. Sepsi-
Szentgyörgy város panaszol, hogy a kavicshalmok ki-
mérésénél a város munkaereje nem vétetett tekintetbe, 
és hogy a többi községek munkaerejéhez képest 3 - 4 -
szeresen terheltetett. A kimérés a múltra a létező 
munkaerő és helyi viszonyok tekintetbe vételével tör-
ténvén — jövőre a városra nézve is a megye más köz-
ségeihez hasonlóan fog  a közmunka-teher kiszabatni. 

Tanfelügyelő  a közoktatási miniszternek még a 
mult év végén érkezett leiratában felszólittatván,  hogy 
a közig, bizottsággal egyetértően a baróthi és s.-szent-
györgyi felső  népiskola ügyét tárgyalván — indokolt 
előterjesztést tegyen, előterjeszti, hogy mindkét isko 
Iában hiányos a beállítás, csekély a tanulók képzett-
sége ÓB száma, hogy a cél és a törvény kívánalmai-
nak jelen szervezetében egyik se felelhet  meg. Indít 
váuyozza, hogy a baróthi felsőbb  népiskola mellé ál-
líttassák fel  a törvényben kötelezett 6 osztályú alsóbb 
népiskola, a s.-szentgyörgyi alakíttassák át polgári fi-
tanodává. A tett nyilatkozatokból átalános a meggyőző 
dós, hogy ezen iskolák jelen alakjukban feladatuknak 
nem felelhetnek  meg. Ily nagy fontosságú  kérdés rövid 
uton eldönthető nem lévén, 4 tagu bizottság küldetett 
ki, mely a jövő ülésre véleményes jelentést és javas-
latot tegyen. Bizottsági tagokul választattak : Horváth 
László, Kökösi Endre, Antal Zsigmond és szotyori 
Nagy Károly. 

Vissiak megyei orvos díszes magyarsággal tett a 
megyei közegészségügyről jelentést, mely ö r v e n d e -
t e s e n (!) tudomásul vétetett. 

A gyűlés délután 2 órakor véget ért. 

A p é n z r ő l . 
(Felolvastatott a sepsi-szentgyürgyi „felolvasó-egylet"  1877. év 

míroiai 4-én tartott estélyén.) 
Mélyen tisztelt uraim és hölgyeim I 

Minden ember, kinek egy hatosa van, uralkodik 
más emberek felett  azon hatos erejéig. Megköveteli, 
hogy a szakácsok jól főzzenek  neki, a tudósok oktas-
sák, az írók és művészek gyönyörködtessék, a sziné-
Bzek mulattassák, a kézművesek és kereskedők kielé-
gítsék, a törvény és királyuk megvédjék — azon ha-
tos erejéig. 

No, ha már valaki egy hatos erejéig képes ek-
kora uralmat gyakorolni mások felett  : mennyivel 
többet követelhet az, ki két vagy bárom hatos erejéig 
akar uralkodni? Már pl. az én igen tisztelt hallgatóim 
és hallgatónőim megkívánják, hogy a mai estélyen 
gondosan megkészített, agyamban jól kifőzött,  megfű-
szerezett felolvasással  traktáljam, oktassam, gyönyör 
ködtessem, kielégítsem, az unalomtól megóvjam, meg-
védjem. 

Már kérem alásan, hn a dolgok ilyen formán  ál-
lanak, akkor szentül hiszem, hogy uzsorások körmei 
közé kerültem. 

Ilyen nagy kamatot követelni mégsem járja I 
Nem lehetne valamikép a kamatláoat alább szál-

lítani ? Mikor az uzsorás zsidó 9-es kamatra adott ki 
pénzt, azzal megnyugtatta magát, hogy a 9-es 6-osnak 
látszik az égbe s igy ő törvényes kamatra kölcsön-

kat; a duzzadt szép ajkak bíbora és az apró, göndör 
fekete  fürtök  delejes batá»a ha nem volna a szemlé 
lőre. Fekete bársony hermelin szegéllyel födi  remek 
sxép tagjait; fürtéi  között ragyog a gyémántos házi 
korona; gömbölyű karjai vakitó fehér  és rózsaszín 
vegyülettel még feltűnőbben  emelődnek l̂ i a gazdagon 
aláhulló bő ujjak alól. Előtte féltérdre  ereszkedve egy 
férfiú  könyörögni látszik. 

— Minő vakmerőség ez öntől, conte Malrevino, 
szentélyemig hatolni be ! Melyik komorna volt oly 
gyáva, hogy ön most itt előttem megjelenhetett? 

— Ah asszonyom I istennő I ha ugy tetszik, s 
mint ilyen előtt nekem halandónak titkom nem lehet 1 
Kell-e ismételnem, mit évek óta vall szivem ön iráut, 
midőn mint hajadonnak először mert nyilatkozni ? 

— Gyáva hitszegő ! Ha a hajadon képes volt 
megvetni tégedet, mert sejté az árulót és hitsiegőt 
már előre benned : vigyázz, mert Dandallo dogé neje 
bizonyára képas loend lesújtani I Távozz, vagy csön-
getek és veszvo vagy ! Azt biszed, nem ismerem un-
dok jellemed, mely sima lányarcot hazudva, annyi 
szent jogot lábbal tapod és honfi  nevedet beszennyezi; 
lásd, moBt is ármány kodól és mások életére törsz I 

— Ki mondta azt ? — szökik fel  most elsáppadva 
a térdelő lovag. — Hisz ÓD . . . 

— Igen, te nem mered bevallani, mint állítod, 
istennőd előtt; — mond finom  gúnnyal a dogé neje 
— de lásd, tudom, hogy Alferini  Lorenzo nagy szálka 
szemedben; pedig családatya, nem pedig valamely 
szerelmi kalandodnak vetélytársa. Távozz, mondom, 
mert várom leányát Biankát, palotahölgyemet, ki nem 
sokára elkisérend többi hölgyemmel a requiemre. 

Mintha kigyó csipte volna meg, a lovag elrohant. * 
* * 

St. Mark székesegyház harangjai folyton  zugának. 
A nép gyülekezni kezd ; de a roppant terjedelmű egy-
ház belseje mint egy vásártér oly zsibongó bár, min-
dig van egy egy oltár, egy-egy dórosilop árnya, hol 
a néptoloDgás dacára magánosan lebet valaki, sőt töb-
ben is elrejtve. 

(Folytatás kiivetkezik.) 

zött; de önök uraim éa hölgyeim, lm majd számolni 
kell, mivel védik magukat? Igen I Értem mogt már; 
azt fogják  mondani, hogy az egész kamat csak olyan 
száratlan 9-es volt. 

Miután már ennyire tisztában volnánk, lássunk a 
dolog után. Szóljunk valamit a pénzről, melyet Petőfink 
„az élet szekérkenőjének" nevezett; a pénzről, mely 
a társadalom nagy gépezetét mozgatja. 

Az emberiség művelődés-története nem mutat fel 
kort és nem népet, a melyben és a melynél a pénz 
szerepet ne játszott volna. Csakhogy a pénz fogalma 
a különböző népek miveltségi fokozata  szerint mindig 
más és másféle  volt. Sőt napjainkban is a vad népek 
más fogalommal  birnak arról, mint a különböző mi-
veltségi fokon  álló nemzetek. Annyit azonban minden 
nép elértett, hogy a pénz csereeszköz ; de hogy „cse-
reeszközül" miféle  tárgyat használjanak, az ÍBmét az 
egyes népek miveltségi állapotától lüggött. A történe-
lem előtti korban egész a bronz korig, hihetőleg, mint 
ma is a legvadabb népeknél, különböző productumok, 
iparcikkek szolgáltak csereeszközül. Ilyen volt pl. az 
„opossum" bőr, inely igen sokáig volt esereeszköz. 
Használtak ezenkívül csigákat, ékkövekot, sót stb. A 
bronz-korban már a bronzpénz játszotta az előkelő 
szerepet. Gyűrűket csináltak ebből, melyeket karjaikra 
húztak vagy felfűztek. 

Ezen bronz gyűrűk kezdetben egészen simák, 
későbbi korban a miveltség előhaladásáboz képest kü-
lönböző cifrázatokkel  voltak ellátva. Az arany és ezüst 
pénzek keletkezése már egészen a történelmi korba 
esik. Ujabb búvárlatok szerint vert arany és ezüst 
pénzt először Lydia lakói használtak. Az első pénz 
verde Aegina szigetén volt. 

A pá«ztornépeknél a barom volt a legszokásosabb 
csereeszköz, sőt miit némely utazók állítják, ez divik 
ma is Afrika  némely vad törzse'nél. Homer írja, hogy 
Diomedes^ paizsa kilenc ökröt ért. Homer után sokáig 
rézgyűrűk vagy szögek szolgáltak pénz gyanánt, me-
lyeke! később Pheidon ezüst pénzei váltottak fel. 

Az angolszászok egy időben rabszolgákat hasz-
náltak pénz gyanánt ; Uj-Foundland lakói még a mult 
Bzázadban is tőkehallal fizettek  pénz helyett. Virginiá 
ban régente dohány helyettesitette a pénzt. Massachu-
settsben pedig a buza. Smith Adam irja, hogy az ő 
idejében Skótország egyik városában szögekkel fizet-
tek az emberek egymásnak pénz helyett. A régi kar-
thagóiaknál valami eddigelé ismeretlen tárgyat hasz-
náltak pénz helyett, mely bélyegzett bőrbe volt gön-
gyölve. Ebb/'l némelyek azt következtették, hogy ná-
lok a b ő r d u b szolgált pénzzUl- Ez azonban tévedés-
nek bizonyult be. Khinában sok ideig a császár arc-
képévej ellátott fahéj  darab helyettesítette a pénzt. A 
spártaiaknál, mint tudjuk, Lykurgtis vasból verettte a 
pénzt, melyek meglehetős súlyosak valának. Ezzel 
akarta a fényűzésnek  és a haszontalan költekezésnek 
elejét venni, mert senki magánál nagyobb öt^^eget 
nem hordhatott. A limaiaknál előbb tiszta rezet hasz-
náltak pénzűi, idővel ezt is vegyítették. Az arany és 
ezüst pénz csak később jött d<vatba, mely főleg  a 
köztársaság ideje alatt annyi bajnak, annyi nyomornak 
lett kútfeje. 

Már a punháboru korában megkezdődött a pénz-
hamisítás. Az állam maga szedte be a tiszta arany 
pénzeket s e helyett olyanokat hozott forgalomba,  me-
lyek csak kívül valáüak aranyak, belől pedig vas, réz 
vagy egyéb valami. 

Az aetbiopiakról mondják, hogy ezek faragott 
kavicsot használtak pénz gyanánt. A csöndes óceán 
szigetein s Afrika  és India egy részében ma is apró 
csigákat használnak pénz helyett. Thibetben és Khina 
egy részében az összenyomott thealevelek apró darabjai 
helyettesitik a pénzt. A régi aineiikai gyarmatokban 
sokáig a lőpor és golyó képviselte a pénzt, Yukatan 
félszigeten  a campeche-fa,  Nyugat-India szigetén a cu-
kor, Abyssiniábau ped'g a só. Afrika  némely részeiben 
gyapotszövet darabokat használnak pénz gyanánt. 
Baith említést tesz a „rothl* használatáról is, mely 
valami képzeleti pénz volt, ugy hogy a valóságban 
épen ugy nem létezett, mint az angolok stedingje, 
bár „rothl" név alatt régebben voltak forgalomban 
kisebb nagyobb ércdarabok. 

Barth és Burthon Afrikáról  irt utazási könyveik-
ben azt is említik, hogy némely törzsek gyöngyszeme-
ket használnak pénz helyett. Montesquieu bizonyos 
„mucusc" nevű képzeleti pénznemet említ egyik köny-
vében, mint a mely pénznem Afrika  északi részében 
hajdan igen el volt torjedve. 

Szükségesnek látom e helyen ha nem is történe-
tét, de legalább első keletkezését megemlíteni a bank-
jegyeknek. Honnan származhattak volna ezek egyebün-
nen, mint Angliából, az ipar, kereskedelem és üzér-
kedés hazájából ? 

Angliában az elsők, kik péuzüzletet gyakoroltak, 
zsidók valának ; de mert üzérkedésök a törvény ren-
delőivel szemben uzsoráskodásnak tekintetett: elűzettek, 
éa helyüket a lombardok foglalták  el. Ezek hozták 
be a váltók használatát és pénzt is kölcsönöztek bi-
yonyos határidőre, melyért 20 százalékot követeltek. 
Ezek helyét I. Károly alatt az ötvösök foglalták  el és 
meg nem elégedve áruik eladásával, banküzletekbe 
is bocsátkoztak, mely üzletágat az akkori viszonyok-
ból magyarázhatni legjobban. Angliában ugyanis huza-
mosabb idö óta szokás vala a kereskedők közt, hogy 
pénzüket a londoni várban őrizzék, hol bizonyára biz-
tosabban el volt helyezve, mint nálok, minthogy ott 
vastag falak  és bevehetetlennek tartott sáncok védték. 
Pedig csalódtak. Angolország királyai ugyanis több 
izben vettek kölcsön e pénzekből ; de I. Károly ugy 
vélekedett, hogy a kölcsönvevésnél jobb az e 1 v e v é s, 
és 1640 bon lefoglaltatta  mindazon kincseket, melyek • 
várban őriztettek. 

Képzelhetni a hatást, melyet ez eljárás különös 

módja okozott: London várának jó hire örökre oda-
veszett s az napságtól fogva  arra határzák el magukat 
a kereskedők, hogy péuzöket ezentúl inkább maguk 
nál őrzik. Ezalatt támadtak a belháboruk s azokkal 
számtalan uj veszély. A mesterek akárhányszor meg-
lopattak szolgáik által, kiknek e zavaros időben több-
nyire sikerült odább álhatni. Ez inditá a londoni ötvö-
söket, kik már akkor elég gazdag és hatalmas testü-
letet képezének, hogy letéteményi pénztárt nyissanak. 
Ok azután átvették péuzét nemcsak a kereskedőknek, 
de még a főuraknak  is, kik azt ott nagyobb biztos 
ságban tudták, mint Baját váraikban vagy lakásaiaon. 
E ietéteményekről bizonyos esetekben némi csekély 
kamatot is fizettek,  a maguk részéről pedig jóval ma-
gasabb kamaton kölcsönözték oda ismert egyéneknek, 
kiknek vagyona mulandó zavarba jutott. Pénzügyi mű-
téteik eme körét lassan lassau tágiták, rendelvényei 
jegyeket leszámítottak, beszedték a járadékokat é) 
cserében a nálok letéteményezett pénzért elismervé 
nyeket bocsátottak ki, melyek „ötvösök jegyei" név 
alatt voltak ismeretesek és kézről kézre jártak. Ezen 
jegyekben látjuk a bankjegyek első eredetét. Később 
a nemzeti bank felállításával  o jegyek változáson men-
tek át s lassanként más nemzetek is átvették, mint 
oly pénznemet, mely könnyen hordozható és továb-
bitható. 

Nem levén célom a pénz történetét irni meg, a 
helyett, hogy talán már is uualmassá vált vázlatomat 
tovább folytatnám:  áttérek a pénz társadalmi jelen-
tőségére. 

Van-e közöttünk, ki ne ismerné, ne tudná azt, 
hogy mily nagy befolyása  vau a pénznek ugy egye-
sekre, mint családokra és az egész társadalomra ? — 
Egész jövőnk, jólétünk, örömünk, boldogságunk leg-
többször a pénztől tételeztetik fel. 

Mind ámító az, legyen bölcsész, költő, vagy bár 
miféle  hivatásu egyén, ki a pénzt megvetni látszik. 
Bármely pályán dolgozzunk, munkálkodjunk, a dicső-
ség nem elégít ki. Mert elvégre is, ha dolgozni, ki-
tűnni akarunk, élni kell ; élni pedig pénz nélkül nem 
lehet. „Ne higyj azoknak, — mondja Bacon — kik a 
vagyont megvetni látszanak, mert senki sem rosszabb, 
mint ők, ha hozzájutnak." Az ily emberek hasonlitnak 
a Virgil hárpiáihoz, kik undort akartak gerjeszteni 
azon ebéd iránt, melyet önmaguk akartak felfalni. 

A mai anyagias világban igen ritkák a bibliai 
„lelki szegények". Ma mindenki előbbre hatolni, va-
gyonosodul törekszik. És ez jól van igy. Részemről 
nem találok semmit abban, ha valaki tisztességes uta-
kon, önmunkásság, szorgalom és igyekezet által akar 
pénzhez jutni, amallyel talán magának és övéinek jö-
vőjét biztosítsa. A pénz, a vagyon igen sok jónak le-
bet kútforrása,  s helytelenül gondolkozik az, ki a lé-
lek minden nemesebb mozzauaMit egyenesen a sze-
génységben keresi. A szegény ember minden órában 
lehet oly kísértéseknek kitéve, melyekről a gazdag 
sóiukíí ee™ ind-

Vannak igaz oly erények, melyek a szegénység 
zord éghajlata alatt és terméketlen talajában viritanak, 
mint szorgaloii), egyszerű ölet, előre törekvés, a nehéz-
ségek közti kitartás ; de hogy mit)dezek csak olyan 
tulajdonok legyenek, melyek a szegénységgel járnak 
és abból származnak — kétlem. 

Hála istennek, elmúlt már azon idő, hogy a val-
lásos hitet, a becsületességet, a teremtő akaratában 
való rendületlen megnyugvást azon embereknél keres-
sük, kik a mindennapi munkát megvetve, a vagyon-
értéket mire sem becsülve, a kősziklákra vagy a fák 
ágaira tiltek fel  dicsőíteni azt, kinek minden teremt-
ménye munkál a természetben, küzd a létért ét töké-
letesedni törekszik ! 

Nem kell a föld  javai iránt hideg közönnyel vi-
seltetni; nem kell minden bakteroen vagy kémény-
seprőben egy-egy erényhőst látni, mert a pénzszerzés 
vágya az, mi az emberekből munkásokat csinál; <z 
azon inger, mely több miut a félvilág  idegeit mozgás-
ban tartja. Ettől függ  a találékonyság, ügyesség, ér-
telein, tapintat s versenyzés eredményeinek legnagyobb 
része ; ez az erkölcsi egyensúly, mely minden dolgo-
kat saját helyükön s a társadalmat együtt tartja. 

Maga azon munka, melyet az embernek teljesít-
őié, azon önmegtagadás, melyet luüveluie kell, inagá 
ban véve nevelés. Ezek kényszeritik a fegyelemre  és 
fokonként  idomítják erkölcsi és értelmi hatalmát. Az 
értelmi fegyelmet  épugy meg lehet szerezni a pénz-
szerzés által, mint a mennyiségtan által, a pénz köl-
tésének módja pedig igen biztos kulcsa a jellemnek. 

De a pénz, mint egy jóuevü amerikai iró mondja, 
nem csak „jellem", hanem hatalom is. Csekély tehet-
ségű emberek, kik más körülmények között alig tűn-
nének fel,  ha néhány százezernek birtokában vannak, 
hatalmas, nagy urak. Minden mondás, minden éle, 
mely ezek száján kijön, jelentőséget nyer, ha még oly 
silány is. Rang, tudomány, elmebeli tehetség, mindeu 
igen szép dolgok, de mennyivel szebbé válnak, ha 
ezek háta megett néhány ezer forint  évi jövedelem 
áll. Ezen jövedelem azon tartalékerő, mely az élet 
harcában győzelmet biztosit számára. A hibák, társa-
dalmi, vagy erkölcsi botlások, mily szépen eltakar-
tatuak a bankok ezrei által. Hátmögött, de akkor is 
suttogva beszél a világ az aranyborjú hősei és hősnői 
bűneiről. 

Gyakran a legszentebb erények, kötelességek 
feláldozása  csak akkor lesz bíin, ha nincs, hogy mit a 
mérleg túlsó felébe  dobjunk. „Jaj a legyőzötteknek," 
mondá Brennus kardját a mérlegbe tetve, midőn nom 
vala elég aranya Romának a hadi sarcot megfizetni. 

Ne szenvelegjünk, ne bölcselkedjünk sokat a 
pénz valódi becsét illetőleg, valljuk be őszintén annak 
értékét. Valjuk be, hogy nem volt soha nép, mely 
áldozatot ne hozott volna a pénzért, s jöjjön akárhány 
nemzedék utánunk, az mind meg fog  hajolni a telt 


