
ez mintául szolgálván, lassanként mindenütt állíttassanak fel 
gőzmalmok, s hazánk gabona helyett végképp liszttel űzze ke
reskedését; miáltal nemcsak mezei gazdáink nyernének tete
mesen, de a szegényebb sorsúnak is kőszénásás, molnárság, a 
lisztet felfogó dongák készítése sat. által új keresetkor nyittatnék.

De előleges számolásán azt mutatják, hogy nem várhatni vál
lalatomnak biztos sikerét, míg azt a liszt árszabásának súlya 
nyomja.

Míg pedig a siker, hidegvérű egybeállítások után, lehető leg
nagyobb hihetőségben előttem [nem] áll, addig egy lépést sem 
merek tenni; mert honunkban, még most legalább, vállalatok
nak elbomlása nemcsak a vállalkozókat sújtja, hanem az egész 
közönséget is legveszedelmesebben érinti, minthogy ez rosszul 
számított s elhibázottak által a leghasznosabbaktul elijesztetvén, 
előlépés helyett számosb évekre régi tespedtségébe löketik visz- 
sza. S azért esedezem a Tek. K. és R. előtt, méltóztatnának 
küldöttséget rendelni, mely tárgyamat megvizsgálva, arrul annak 
idejében a nemes Vármegyének, bölcsessége szerint teendő ha
tározás végett, jelentést adna be. A Tek. K. és R.
Pest, június 7. 1837.

alázatos szolgája 
Gróf Széchenyi István

58 William Tierney Clarknak
Pest, 1837. június 15.

Kedves Uram!
Végre örömmel tudathatom önnel, miszerint a Buda és Pest 

között építendő híd dolgában csaknem valamennyi morális ne
hézségen túl vagyunk. A hídpénzt, mely minden valószínűség 
szerint 15-20 millió font évi jövedelmet biztosít, törvénybe ik- 
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tattuk. Az ügy előmozdítására összehívott bizottság számos vál
lalkozó közül Sina bárónak adott elsőbbséget. Sina báró óriás 
vagyonnal és köztisztelettel bir, úgyhogy már csupán egy dolog 
maradt elintézetlenül, s ez a munkálat műszaki részének irányí
tására alkalmas személyről határozni; a döntés is megszületett, 
ha ön képes és hajlandó elfogadni azt, mivel Schönerer úr, ki 
önnek ennél korábban írott levelemet nyújtja át, fel van hatal
mazva Sina báró nevében önt szerződtetni, és önnel megálla
podást kötni.

Reményiem, elégedett velem, és könyörgöm, adjon okot arra, 
hogy én önnel ugyanúgy elégedett lehessek, tehát:

1. Jöjjön ön ide, amily hamar csak lehetséges, mert itt ver
seny folyik, és semmi sem képes az ellenpártot inkább szét
szórni, mintha részünkről sietünk.

2. Írja meg azonnal, mikor hagyhatja el Londont, s mikorra 
érkezhet.

3. Közölje, mily előkészületeket tehetnék itt önért, hogy időt 
takarítsunk meg a nyersanyagokra és kellékekre (vasnak, kőnek 
stb. stb. mintáira) nézve az előmunkálatok céljára, mivelhogy 
semmi ehhez hasonló még nem történt, mindenfajta előkészü
letre gondot kell viselnünk.

Isten áldja önt, és tartson őszinte hívének 
Pest, 1837. június 15.

Gr. Széchenyi I.

A propos, még valamit meg kell említenem önnek. Oly sok 
csaló kívánta a munkálatokat irányítani, hogy a bizottság azt az 
elvet követi, hogy csak az irányíthatja a munkálatokat, aki auto
matikusan bizonyítani tudja egy a Buda és Pest közt épülő híd
hoz foghatóan bonyolult vállalkozás teljes sikerre vitelét. Az ön 
neve és jó híre minden kétséget kizár, az ellenpárt azonban ne
hézségeket támaszthat még az ön személye melletti határozat
tal szemben is, hacsak Ön autentikusan nem tudja nekik bizo
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nyítani, hogy Ön a megfelelő ember. Bárminő angol építész 
ellen, úgymond, azt az ellenérvet fogják felhozni, hogy sem
minő tapasztalata sincs a jégzajlás felől. Nos, kedves Uram, azt 
tanácsolom önnek, hozza át tervrajzait, becsléseit, Mr. Col- 
coon Pétervárott készült jegyzeteit, a néhai Mr. Rennie-vel 
való kapcsolatainak bizonyítékait stb. stb. stb., röviden mindent, 
minek segítségével ön elleneink elhallgattatására számíthat.

59 Georg Sina bárónak
Pest, 1837. június 18.

Méltóságos Báró, igen tisztelt Barátom!
Itt küldöm önnek a jegyzőkönyvet egyelőre az eredeti nyel

ven, hamarosan írásban megkapja ön a német fordítást, s leg
közelebb az egészet A-tól Z-ig mindkét nyelven nyomtatásban. 
Gróf Batthyány elnöki minőségben fog írni önnek.

Az ön ügye a lehető legjobban áll. Wodianer et Co-t vagy 
tulajdonképpen Sztáray, Ullmann et Co-t egészen fejbe kólint- 
hattuk volna, ám ezt nem akartam, mert reakcióktól nyomorul
tan félek. Most félreállítottuk őket, és ellenzékünket teljességgel 
megbénítottuk. Gróf Sztáray - minthogy nem tudta az egészet 
szétbomlasztani - most más nótába kezd, melyre Ullmann-nak 
és W[odianer]nek bőghetnékje van; ő (Sztáray) ugyanis az elé
gedettet játssza, a haza megmentőjét: „Célunkat elértük, szere
pünk lejárt - mond ő -, a küldöttséget korlátai közé utasítottuk, 
különben az feltétel nélkül mindent odaígért volna báró Sinának 
etc.” U[llmann] és W[odianer] azonban e politikai tüntetéssel 
semmiképp sem látszanak elégedettnek, és bizonnyal főnököt 
fognak keresni. Nem csodálkoznék, ha Rotschild a vállalkozásba 
mégis belépne. Ez kellemetlen volna. Időt nyerjünk, ez min
den, mert végül minden a főherceg kezében van, ő pedig tel-
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