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Dr. Wildner Ignáez úr, ki a' mult orsyággy Kle

sen a' magyar Váltójog szerkesztése köitil tett erdemei

végett, bazafiiisitisi oklevcllel jutalmaztatott, nebány

bónappal ezelótt, német nyelven egy röpiratot boesáta

kiizre illy ezim alatt: „Ein Hauptbindernis« des

Fortsebri ttes in Ungarn" (Magyarország

elómentenek egyik fó akadálya). Ebben ó

Magyarország elómentenek egyik fo akadályául a' statns-

kinestár üresseget, ennek okául pedig a' nemesség adó-

mentességet tüzi ki, szerzo itt sok jó szépet, igazat

mond, bellyel közzel legalaptalanabb állitásokkal keverve.

Magyarország javát boldogságát, beesületct sziven lior-

dozván, lelkes ömledezesei közt az olvasó gyakran olly

sorokra bukkan; mellyekben a' szerzó nj hazája, nem-

zetünk, 's az egesz Ország Europa' szine efött sze-

gyeupadra állittatik. Majd uj bona alkolmáuyábozi bu
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vonzalmát fejtegetven, nemelly szavai akaratlanul elá-

rulják, bogy Ö nem alkotmányos orszag szülöttje, mert

koronkent szabadon választott tisztviselókben nem tesz

fel annyi jó szándékot, bogy azok bivataljaiknak ko-

molyan megfeíelni akarjanak vagy tudjanak *) Szep kis

bók, egész munieipalis szerkezetüuknek, 's szabadon

választott megyei tisztviselóinknek! Wildner línmk Шуeй

's basonuemîi fonákságaira nemelly magyar birlapok fe-

leltek ugyan bol gunyosan, bol komolyan de leginkább

meg is feketesárga szemüveges kaesingatásai róvattak

njeg; ellenben két allitása, mellyekkel bennünket magya-

rokat egész Europa szine elótt szégyonpadra állita, 's

mellynek egyiké't meg számokkal is igyekezék bebizo-

nyitani, mind eddig ezáfolatlanul maradt, mi annvival

mkább sajnálbató, mert mar némelly német bblesek az

angsburgi Allgemeine Zeitung ban, •Wildner úr

pintó vádjaira, mint döntbetlen auetoritásra kezdenek

bivatkozni.

Azt íUlitja t i. Wildner ur es;y belyen, bogy Ma-

gyarország batárait 's integritását a' franezia Despota

ellen nz ansztriai nem magyar tartománvok öriztck me*.

's a' Magyar Tengerpartot, 's Hor?átország egy reszét

is, melly kis ideig az anyaorsz;ígtól elszakitatott, ax

*) Többek közt Magyarországnn az adókezelésrol szohán,

24ik lapon ezeket mondja: Was die Einhebung betrifft, so

músete diese perpetuirlieh angestellten beamten an

vertrauet werden, denn die "Wählbaren wenden kei

nen Ernst an ete. (sie!)



ansztriai német tartományok saját vagyonukkal, ve

ril k k el, és életükkel szerezték vissza, a' magyarok-

ról esak mellékesen tétetvén emlitést. Már itt akar azt

értette W. úr, mit elótte többen állitottak, mintba

Magyarország népességébez képest aránylag nem adna

annyi katonát, mint az ansztriai uralkodóbáz tÖbbi or-

szágai; akar azt gondolta magában, mit Gross-Hof-

finger, ba nem esalódom az Adler német folyóirat

mostani szerkesztóje magyarok elleni dübvel irott köny-

vében világosan kiteve, miszerint a' magyar ezredek

olly értéknélküliek , bogy báboníban német ezredeknek

kell ágyukkal bátnk megett állniok, bogy az ellenség

elól el ne szaladjanak, akar mit ertett utondom W. úr,

miudenik esetben felelettel adósok nem maradbatunk.

Hát azon állitását W. ñrnak, bogy Magyarország sta-

tusjövedelme még katonaságtartásra sem elegendo, 's

ennelfogva 's magyar király udvartartását, a' nemzet-

nek külndvaroknáli képviseltetését, 's az ország beli-

gazgatási költségeit másbonnan kelletik pótolni, ball-

gatással mellózzük? Hát ki adja ezen költségeket? A'

magyar nemzet nem adbatja, mert ennek statnsjövedel-

me W. iír szerint még a' szükséges katonaságnak sem

elég. De a' magyar király erszényét sem terbelbetik

ezeu kiadások, mert olly országot, mellyet királyának

kellene kitartani, 's nem annak emezt, életemben még

nem láttam, sot nem is olvastam. Ki tengeti bát ben-

nünk magyarokban a' lelket? Természetesen nem más

Г
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mint a' velünk egy fejedelmet uraló nemet, — eseb,

olasz , es leng) el tartományok. Arva lolkemre mondom,

szomoru sorsra jutottál szeretett bazám; mert olly or-

szágra, mellyet báboniban mások vedelmeznek, bekében

¡degen tartományok tartanak, 's meg is törvényköny-

véból e' szót: független bátorkodik idézni, valóban

Europa esak megvetéssel tekintbet.

No de se baj, maskep leszen ezután,

Szóval, tettel, majd segitsünk a' bazán,

Ha az Isten ugy akarja mint magnnk,

Szennyet rajta es bitor bunt nem hagynnk.

Igyekszem tebát én is a' Wildner úr által nem-

zetemre rátapasztott szennyet lemosni, 's militán maga

felszóllita minden igaz magyart, bogy az igazságot

fennen birdesse, számokkal es törteneti tenyekkel fo-

gom W. úr piritó vádjainak alaptalanságát megtuutatni.

De felelek azért is, mert maga buzditott fel bennünköt

magyarokat, bogy a' kormány es nemzet közti bizodal-

mát, 's az egy atyáskodó fejedem alatt eló külön nem-

zetek közt a' testveri szeretetet meggyökereztetni igye-

kezzünk, mi alkalmasint egesz röpiratában legokosabb

tanáes, esak bogy maga nem követc azt; mert midon

kormány érdekében akarván irni, a' nemzetet szegyen-

padra állitja, 's az egy uralkodó esaládban összeforrott

német, eseb, lengyel, es olasz testvereinknek ugy mu

tât be minket magyarokat, mint bereket, kiket saját

">
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verükkel 's vagyonukkal nekiek kell oltalmazni, es

fentartani, akkor valóban tanáesával maga bomlokelle-

nest eselekszik. Mcgezáfolván pedig W. iir alaptalan

állitásait en is megmondom azon »kok at, mellyeknek

bazánk száuakozásra méltó áüapotját, mit W. úr olly

elenken festett, köszönbetjük; vegre azon keYdésre:

adózzek-e a' magyar nemes, es miert, mikep ¿s ki-

nek? szerény vëlemenyemet szinte eloterjesztendem.

Tebát dologra!

'
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1. Szakasz.

Magyarország maga magát

megoltalmazsa.

izámos német könyvekben 's birlapokban gyakran volt

szerenesénk magyaroknak olvasni, bogy Magyarország-

ból német üzte ki a' törököt, bogy német segitség nél-

kiil mai» is töiök tartomáuy volna, 's a' t. Illy en 's

basonnemü emlékeztetésekre, mig azok az illó korlátot

át nem kágják, valóban nem tartanám érdemesnek felelni.

Hiszen mi igaz ezekben van annyit köszönettel 's hálá-

val elismerünk, de kissé tnlságos diesekvések sem liá-

boritják meg nyngalmnnkat, mert tudjuk, miszerínt van

nak egyesek ugymint egész ueinzetek, kik szeretik jóté—

teményeiket gyakran felbordani, 's nem is engedik meg

hogy m ás о k által diesértessenek ; no de mind ez az em-

beri binságnak köunyen megboesátbató.

De midüu komoly dolgokban, mint a' német vám-

egyesület ügyében többen felállnak, 's állitják: hogy

Magyarországnak szùkségkép a' német vámszovetségbez

kell esatlakoznia, 's német érdek ellenében önálló vám-

rendszert hálátlanság 's igaztalanság bélyege nélkül nem

is bozbat, es pedig azért, mert valamint multját a' Né

met országnak köszöni, ugy jelenje 's jövendóje is attól
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!ügg, már ekkor többé ballgatniink nem lebet, sot szük-

èég történetíleg felvilágositani , menuyiben vettek részt

jó német szoïnszédaink Mngyarország megszabaditásában,

's lebet -e ebból olly realis jogot követelni, in i által ba-

zánk Europa független országai közül irgalmatlannl ki-

törültetnék. A' világ évkönyvei telvek példákkal , miilön

egy mértékentul elbatalmasodott nemzet ellen, több nem-

zetek szövetkeztek , 's az elleuség torkának legkozelebb

kitétetett országot közös vérrel és péuzzel orizték és véd-

ték; védték pedig nem felebaráti szeretetból vagy паду

ielküségból, banem politieal okosságból, ön érdekük

józan felfogásából, mert tndták azt, bogy ba egy báz

meggyulad, a' tüzet szomszédoknak kell oltani, mivel

ennek elbanyaglását sajàt kúrnkkal 's veszedelmükkel

dragán fizetnék meg.

A' bós eseb király Ottoear, részint személyes vi-

tézsége, részint a' lengyelekkel, oroszokkal, 's némelly

felsó németországi tartomáuyokkali szovetkezése altal an-

nyira elbatalmasodott, bogy magok a' német történetirók

megvallják, miszerint ba o a' Morva mezején Hillfried

mellett, 1278 Aug. 26 kán történt ütközetet meguyeri,

nem esak az ansztriai német tartományokat, banem a'

nenie t esászárí tbrónt is elfoglalja, 's Habsburgi Ru~

dolf nem leend alapitója a moslan diesoségasen

uralkodó ausztriai háznak. 3Iár |iedig ezen ütköze

tet Rudolf egyenesen IYr. László király magyar bad-

seregének segitségével nyerte meg, sót Ottoear maga

is ket magyar lovag, Vid László es Wenzel, a'

mostani Irin y i nemzetseg ósei' fegyvere által esett el.

De ezért volt-e magyar, ki az austriai német tartomá-

nyok megtartását 's a' H a b s b u r g i báz diesóségének meg
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alapitását egyenesen Manyar országnak tulajdon i tot ta,

's e' miatt valódi követelésekkel lépet volna fel? Soba es

seuki. A' magyarok epen nem nagy lelkùségból sietének

a' szorongatott Rudolf megmentésére hanem Üt to

ear a' înagvaioknak is mar IV. В e la es 1st van alatt

sok borsot törven orruk alá, az O t toear es Rudolf

közti versengést jó alkaloiuuak láták arra, bogy Otto-

ear on boszút állbassanak ; 's vettek is rajta férfiast, 's

evvel a' dolognak vége lön.

Igy a' török ulintán Asiaban mar számos nemzete-

ket megbóditott, a' görögesászárságot pedig balomra don-

té, az egész europai kereszténységnek félelmes es közös

cllenségéve vált. Ezért a' végveszélybez legközelebb

alló magyart, nem esak németek, banem olaszok, Spa-

iiyolok, Lengyelek is segitették a' robanó vad törökesoport

ellen, sót a' bires szentgotbardi gyözedclemben a' lran-

ezia lovagok is nevezetes részt vettek. Mind ezeket pe

dig nem nagylelküségból, vagy valami mentalis reser-

vátábol tevék e' nemzetek, bauein józanul kiszámitott ön

crdekük miatt; mert közös vala a' veszély 's igy közös

vérrel es vagyounal kelle azt elbáritani.

Hasonló eset adá magát eló az ujabb idókben, mi-

don a' franeziák elbatalmasodott esászárja, Napoleon el

len, az europai nemzetek osszeszövetkeztek. Valljon

Németország függetlensége egyedül nemet ver és vagyon

által vivatott ki? Nom vettek-e ebben tetemes részt

oroszok, svedek, angolok, magyarok is? Mit felelné-

nek már most a' németek azon angolnak, ki a' német

vámegyesületet, melly a' in indent elnyomnifenyegetó an-

gol ipar ellen van irányozva, azon okból támadná meg,

's mondaná igazságtalannak , mert a' németországi sza-
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baditó báború szerenesés kimenetelére az angolok ís nagy

befblyással voltak? Valóban bis/em, bogy a' felelet e'

9zerenytelen követelcst férh'ason visszavtasitaná, 's ezt

egy független nemzet ellenében igen méltáuytalan kivá-

natnak bélyegezné. Erzik ezt azon nebány német irók

is (nebányat mondok mert a' többség dieséretére legyen

mondva a' németeknek, más nemzetek eránt igazságos

és méltányos szokott ienni), kik basnnló okokból, ba-

sonló követelésekkel lépnek fol a' fiiggetlen Magyaror-

szág ellen, 's ezért bogy képzelt jogaiknak nagyobb nyo-

matékosságot adjanuk, képesek a' magyaroktól a' török

bábonit illetóleg iuinden érdemet megtagadni. Ezért

mondja az angsburgi Allg. Zeitung ievelezóje (1842.

dee 10 St.) mikép Magyarország a' török ellen Németor-

szágnak soba sem vala védbástyája, sot az elsó roba-

násra összeomlott, 's lóOévig nyögött török járom alatt,

's bogy inegszabadúlbata 's alkotmányát fentartbatá (ez

utóbbit Dr. Wildner Ignaez ur is biszi), egyedül az au-

sztriai német, eseb, olasz 's a' t. tartományoknak köszön-

beti. Valóban nines nevetségesebb dolog, mint midan va-

laki mást akar lesujtani, 's ön maga ellen forditja gyil-

koló fegyverét. Igy járt az érdemes levelezó is. Mert

ó tudatlanságból vagy szándékosan nem tudta, bogy mig

3íagyarország maga volt, 90 esztendeig állott ellent a'

roppant török eronek, 's bogy még a' mobáesi ütközet

után is, Soliman az ország egy részének pnsztitásával

megelégedvén , Magyarország batárain belol esak egy fa

lnt sem tartott meg a' török, banem a' giínyosan emle-

getelt 150 eves török iga azon idóre esik, midon már

Magyarország az ansztriai némct tartományokkal egy

uralkodó bázban egyesiilve vala. Ha teliát esakngyan
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olly szégyen loti' volna a' 150 viselt török zsarnokság,

mint ezt ievelezó allitja, ugy ebben igazságosan nein

esak a' magyaroknak, banem a' nemeteknekis kell osz-

toznia. Azouban nem olly szégyenteljes megbóditás volt

oz, mint ueiuelly német szomszédaink gondolják, mert

Magyaroszág egészen solia török tartománynyá nem vált.

Száz ötven évig szak adatlanul tarto barez

es báború volt ez, melly alatt a' magyar minden tal—

palatuyi foldet vérrel áztatva dragán engedett át, 's egész

környékekról , mint a' Bánság, 's Drávantuli kerület,

inkább kibagyá magát gyökeresen pnsztitatni, mint sem

törököt uraljon, és tudjuk mikép fegyvernyugvások alatt

is, a' kissebli esatázások szakadatlanul tartottak, egy

szóval férfias életre 's balálra küzdú' barez volt ez, melly

minden méltámosan gondolkodni tndó idegennek jóvaba-

gyását, sot esudálkozását regen meguyerte, és kivivta.

Es még is Magyarország soba sem vala védbástyája a'

török ellen Németországnak, sót az egész enropai ke-

reszténységuek. Avvagy nem tudja, a' ievelezó mikep

egyebet nem emlitve, báromszor kondula meg a' vész-

barang Németország felett, mindannyiszor roppant török

sereg gyülven össze Németországot megbóditandó, 's mind

e' bárom izben a' bóditásra indult roppant török badak,

meg mielott ezeljiikat érbették volna, már Magyarország-

ban tönkre tótettek, és pedig nem német segitsoggel,

banem egyedül a' balbatatlan kószegi, egri, szigetbvári

magyar bósök, es Leonidások által? Oportet esse me-

morem. Hát aira mit feleljünk miszerint Magyarország

alkohnányával együtt esak az ansztriai nem magyar tarto-

mányok segitségével állbat fel? Valóban midön Porosz-

országot 5070 Dmfdnyi kéterjedéssel, és 15 millio né-
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pességgel mindenki elsó rangu batalmasságnak elismeri,

a' mintbogy azis ugyan akkor a' 6175 Dmfd nagyságn,

's 13 millio nepességü magyar birodalomnak magábani

fenállbatását is kétségbe bozui, legkiméletesebben szólva

logicai fónakság. Vagy talán a' magyar nejn olly eszes

vitéz, bonszereto mint a' porosz? Ab de itt bibetóleg

Wildner ur basonlitásnnkat azért tartandja sántik;il<)nak,

mert a' magyar nemes semmi foldadót nem fizet. Bi-

zony e' tekintetben Poroszország sem nagyon baladt fel

bennünket, mert itt is tetemes adófelriSztási egyetlenség,

és sok teljes adómentesseg találtatik. Jgy példánl a'

Poroszországboz tartozó szász tartományokban, Joldadó-

képen nemesi jószágoktól 1 j] , polgáriaktól 8" , parasztok-

tól 10 száztólija fizettetik a' tiszta jnvedelemnek ; a'

többi keleti porosz taitományokban a' nemesi jószá-

gnknak már semmi tiszta 'jövedelmük nines. Nagyobb

fontosságn ellenvetés volna az, miszerint a' magyar

müipar es kereskedes alig basonlitbntó a' poroszorszá-

giboz. De ebbeli bátramaradásnnkat is eddig éppen az

ansztríai nem magyar tartományokkali összeköttete-

sünkiiok köszönbettük ; mert egy részról a' magyar nyers

termékek kivitele az idegen tartományokba szerfelett

magos vámok által teibeHetik , más részról még is a'

magyar egyedül ansztriai német es eseb gyármüvek vé-

telére van szoritva, az angol és franezia gyármüvek

magasabb vámok által a' eoneurrentiatól ñgy szólván

egészen el leven zárva. Mind ez azonban ezentul más-

kép leend, mert a' magyarok iïne'rdekeiket napról napra

jobban átlatván, remélljük, bogy ba törvenjkönyveikben

e' szó, miszerint Magyarország a' többi ansztriai tarto-

mányoktól teljesen független, továbbra is gnny nem akar
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manidni, igyekszendnek Magyarország es a' többi ansz-

triai tartoiuányok közt olly vámrendszert bebozni , melly

mind kct részról az igazságnak , méltányosságuak, és

törvenynek tökeletesen megfelelend.

A' töriik haborút illetoleg tebát nemet testvéreiuk

erdemeit 'Magyarország körül, 'saz innen származbató

jngnkat is eléggé kifejlettük. De Dr. Wildner ur itt sem

allapodik meg, banem Magyarorszag megoltalmazását

az njabb franrzia bábornkban is fökép a' nem magyar

ansztriai tartományoknak tulajdonitja. Ugyanis ropiratá-

ban (28 k. 1.) azou magyarokat, kik azt állirják, bogy

Magyarország az összes ansztriai birodalom statnsadó-

ságból semmit magáénak nem isiuer, 's el sem is vállal-

bat, keményen megtámadván, ezen allitást reszint

igazságtalannak, részint szeretetlennek nyil-

vánítja. Igazságtalanuak ugymond, mert a' magyar ki-

rálynak a' kinestari jiïvedelmek kezelése, baszuálata ki-

rekeszto joacgal átadatván, azokra ádósságokat is jojigal

szedbetett fel; de szeretetlen is ezen állitás, mert Magyar-

urszág batárait a' franezia déspota ellen a' nem magyar

ansztriai tartományok oltalmazták-meg saját vagyo-

n n k k a i v e г и k k e 1 , eя é 1 e t ü k k e 1 *) 's a' mi tóle

kis ideig elszakittatoft is, t. i. Horvátország egy része 's

a' Magyar Tengerpart az ansztriai nemet tartományok

*) A' szerzó saját szavai ezek : die nieht ungarisehen Länder

vehrteii mit Habe, Blut und Leben den Despoten Frankreiehs

von Ungarns Gränzen ab, wenigstens war Ungarn aus allen Frie

densehlüssen immer mit seiner ganzen Integrität hervorgegangen,

bis auf einen kleinen Theil, nämlieh Civileroatien (sie!) und das

Küstenland, aber aueh diese Theile wurden mit der Habe, dem

Blute und Leben der deutsehen Länder Österreiehs zurüekerobert«

wobei ieh nieht verkennen will, dass Hunniens kräftige Streiter

das Mögliehste thaten.

-
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vagyonával, vérével és életével foglaltatott vissza, ám

bár Hunnia eróteljes barezosai is tettek, a' mit tebet-

tek. Az elsó vádat t. i. az igazságtalanságot mi

illeti: ezt minden megkülonböztetés nélkül olí y felemelt

fövel kimondani nem merném, mint W.ur, mert elisme-

rem ugyan, bogy uémelly királyi jövedelmekrol, például

a' kamarai jószágokról a' kormány törvény értelmében

teljes joggal rendelkezbetik , azokat egészenis pénzért

eonferálbatja, 's igy ideiglen adóssággal is terbelbeti ;

de a' kinestárí jövedelmek legnagyobb része, p. o. a'

koronai uradalmak, só, barminezad, királyi városok

törvény rendeletébez képest koronai javak, 's mint illye-

nek elidegenitbetlenek, azaz valóságos fideieomissnmok

a' mag)ar királyi korona fentartására. De országgy ülé-

seken is világosan és több izbon kimondatott, bogy Ma-

gyarország esak olly statnsadosságot ismerbet el, melly

az országgy¡Llés tudtával és mogegyezésével vétetett fel;

mert alkotmáinos országunkban sarkelv az, miszerínt

országgy ülés tudta és megegyezéso nélkül a' népre sem

direet, sem indireet terbet vagy adót kivetni nem lebet.

Mellynélfogva az, bogy Magyarországnak eddig »tatnsa-

dossága ninesen, nem igazságtalan allitás, bancm

törvényekben alapuló igazság. Midön a' statnsnak

rendkivüli költségei voltak, akkor az országrendei , fel-

szólitatva, rendkivüli segedelem pénzeket (snbsidiiun)

mindeukor adtak, mint ezt a' bosszas frauezia báboru alatt,

az országgy ülési irományokból látbatjuk; de olly sratnsa-

dósságokról, melly ek nélkülök tétettek, felelósók nem

lebetnek. Hanem szeretctlenek sem vagyunk mi a' test-

vér német tartományok eránt azért, mivel statnsadóssá-

got nem ismerünk-cl, mert Wildner nr okoskodása,
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itiintba Magyarországot fôképen a' nem magyar ansztriai

tartományok oltalmazták volna meg a' franeziak ellen,

teljesen alaptalan. Az ansztriai birodalmat, az összes

ansztríai országok es tartományok közös vérrel es va-

gyonnal védelmeztck , itt mindenik megtette a' magáét,

s' egyik sem tellet a' másiknak szemrebányást, és valo

nan nem értjük, mit akart Wildner ur lentebb idézett

szavaival mondani. Betü szerint esak nem ertbette azt,

bogy Horvátország egy részét, 's a' Magyar Tengerpar-

tot is a' franeziaktól Magyarországnak az ansztriai német

tartományok szerezték vissza. Hiszen közönségesen tud-

va van, iuikép ezen részek 1813ban minden kardesapás

nélkül jöttek vissza a' magyar koronáboz, 1813 aug.

I9kén izentetett bad Napoleonnak , 's mar 23ik aug.

Radivoje vieb altábornagy Károlyvárosban volt, 's az

I809ben elszakitatott borvát vegezred, mar az' evi tá-

borozásban a' fraueziák ellen barezolt (Hietzinger. Stat.

der Militärgränze Ir В. S. 38.). De a' legutolsó eldön-

tó I8l5ki táborozást sem ertbette W.ur, mert a' Ten-

germeUeke 's Horvátország esak akkorforgott volna ve-

szedelemben, 's jöbetett volna vissza franezia uralkodás

alá, ba Murat nápolyi Királynak sikerül Olaszor-

szágot megbóditani. Ugy de a' Mur ato t összezuzó

ansztriai bad, épen megforditva iegnagyobb részben ma

gyar és nem német ezredekból állot t ; mint ezt a' maga

eredetiségében ide mellékelt barezrend mutatja. Nem

értbetett tebát W.ur mást, mint azt, mit elótte többen

moudbattak , bo«y Magyarország né|iességébez képest

aránylag nem tart annyi katonát, mint a' többi ansztriai

nem magyar tartományok; vagy azt is éitbetle (ámbár

azt rola Ieltenni nem akarom), mit Glosz- Hoffinger

k-

\
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könyveben megirt, mintba a' magyar ezredek olly gyá-

vák volnának, bogy bátuk megett német ezredeknek kell

ágyukkal allui, bogy ellenség elól me« neszaladjanak.—

Akár mikép legyen a' dolng-, de mind a' két vád mások

által világosan ki leven moinlva, ballgatnnuk tovább

semmi Metre nem lebet, 's assert az elsó vádat illetóleg

számokkal fogjuk megmntatni, miszerint Magyarország

népességebez képest aránylag sziute annyi katonát allit

ki, mint akármellyik ansztriai nemet vagy eseb tarto-

máuyi; a' nuisodik vadra pedig szôljanak a' lefolyt

franezia báborukbói magok a' történetek, es szegyenit-

sék me» azon pulya rágalmazókat, kik a' magyarnak

egyik fo eréinét, a' vitézséget is eltagadiii mereszlik.

A' magyar katonaság arámlagos iueimviségenek

megtndására, vegyük tebat párbuzamba magokat, a' tu-

lajdonképeni ansztriai uémet tartományokat. Az ansz

triai német tartomnnyok népessége Bee ber szerint

1840ben e' következeudo volt:

Also -Ansztriai számlalt 1,409,626 lelket

Felsó -Ansztriai „ 857,568 „

Stájerurszág „ 975,309 „

Kornиtb és Krajua orsz. „ 759,541 „

Német Tengerpart „ 481,189 „

Tirol „ 839,755 „

ÖswseseiT" 5,323,068 lel.

3íagyan)rszág népessége Erdelylyel együtt (itt az

egész magyar birodalomról szólok, mert a' vád a' ma

gyar koтим tartományait illeti) tett ngvan azon év-

ben statistikámban részletesen elóadott számitás szerint

12,880,406 lelket. (Beeber adatai a német tartoináuyo-

kat illetoleg, bivatalos összeirásokon alnpulván, elfo~
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gaclhatók; de Magyarországra nézve teljesen értéknél-

küliek, mivel ezeket esupán önkényesen batározta meg,

's azért ezek mind eg)bázi, mind politieal összeirása-

iukkal meróben ellonkeznek). A' német tartományok

5,323,068 népességre g\alog katonaságból adnak 9 kö-

zönseges gyalog ezredet, 2 ágyns 1 vadász ezredet, 4 va-

dász, 3 gránátos zászlóalyat, azaz minden gyalog ezredet

3 zászlóalályával számitván (a' vadasz ezredes 4 el),

öszszesen 44 zászlóalyat. Lovasságból 3 vasas, két dra-

gonyos es egy könnyü lovaä ezredet, azaz a' vasas és

dragonyos ezredeket 6, a' könnyü lovas ezredet 8 szá-

zadjával számitván , összesen 38 lovas századot. A'

magyar birodalom 12,880,406 nepességre állit 15 kö-

zönseges gyalog, 17 vég-ezredet, 5 grаnátos, 1 esaj-

kás, 1 vegzászloalyat, azaz a' rendes gyalog ezrede

ket 3, végezredeket 2 zászloalyával számitván, össze

sen 86 zászlóalyat; lovasságból 12 luiszár ezredet, azaz

mindeniket 8 századjával számitván , 96 lovas századot.

Osszeállitván már most a' nc:pessé»eket a' zászlóalyak

és lovas századok számával, kitünik, bogy Magyarország-

ban egy zászlóaly 147,423, egy lovas század 134,170,

a német tartományokban egy zászlóaly 120,978, egy

lovas század 140,080 lclekre esik; azaz gyalogsácból

a' német tortományok , lovasságból a magyar birodaloin

aránylag többet állit, a' német tartományok tudnillik

mintegy 8 zászlóalylyal , a' magyar birodalom pedig ko-

rül belül 6 lovas századdal tart többet a' viszonyos né-

pesséjjekbez mène. E' számitás szerint tebát a' német

tartományok béke idején mintegy 6000 fóvel aránylag

több katonát tartanának, mint a' magyar korona országai,

de e kis különbség is tökéletesen elenyészik, ba meg-

4
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gondoljuk, mikép a' végzászlóalyak jóval erósebbek

Hzoktak leuui a' rendesen álló zászlóalyakuál, millyenek

kivétel nélkül a' németek, de a' könnyü lovas századok

is számosabbak legénységben a' nebéz lovás századoknál

(egy könnyü lovas század tel jes békelábon 218, egy ne

béz lovas század elleuben 183 embert számlál), pedig

a' magyar lovassng mind kó'nnjü ezredekból áll, bolott

a' német tartományok által állitott 6 lovas ezred közt

esak egy könnyü ezred találtatik; melly nélfogva

bekeidején a' magyar birodalom népességé-

bez aránylag szinte annyi katonát tart, mint

az ausztriai törzsökböz német tartományok.

Lássnk már a' badi állapotot. Háboru idején, a'

rendes zászlóalyak és lovas századok teljes badi lábra

állitásán kivül, mi mind a' német, mind a' magyar ezre-

deknél egy formán történik , a' badero rendkivüli szapo-

ritásának más mód ja. van az ansztriai nemet taitományok-

ban, más ismét Magyarországban. A' német tartomá-

nyokban miuden gynlog sorezredbez még kct zászlóaly

bonvéd (Landwebr) járnl, és igy összesen 18 zászlóaly-

lyal növekedik a' badisereg. A' magyar valamint az

ansztriai olasz ezredeknél ninesenek bonvéd -zászlóalyak;

banem a' magyar országgyülés, szükségbez képest több

vagy kevesebb ujonezokat ajánlván, ezekkel pótoltatik

's egyszer 's mind szaporitatik a magyar bad. Igy pél-

dául az ntóbbi franezia táborozásokban egy magyar gya-

log sorezred 7000, egy bnszár ezred 2400 fore is fel-

ment. Általjában véve pedig az egész franezia báborul

vevén fel sinoiméitékül, mindeu gynlog sorezredbez még

egy negyedik zászlóaly, 's minden bnszár ezredbez egy

ötödik osztály, vagy 2 század állitatott. A' végvidékeu
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minden ezrednel meg egy barmadik tnrtalék zászlóaly

rendszeresitve van, 's nagyobb szükség idején ismét

mindeu ezredbez (az erdélyieket kivéve) egy bonvéd

zászlóaly állittatik, aznz a' végvidéki hadero, melly

bekeidején 48,000 fobol áll, háboraban 91,000 fóre fel-

megy *), mibez jáml még a' katonai városok által állitott

4000 fon vi bonved. Továbba ba az ország veszedelem-

ben van, a' magyar nemes törvenyes kötelességénel fogva

tartozik szemdlyesen felkelni (ezert nem fizet rendes adót),

's a' batárokon belól saját, a batárokon tul к amara ktilt-

ségén katonáskodni. Illy nemesi felkeles az elmult fran-

ezia bábornkban 4 izben történt. Az ntolsó nemesi fe i —

kelés 1809ben 50,000 fegyverest, 's ezek közt 17,214

lovast számlált. Az erdélyi nemesi sereg pedig mintegy

10,000 fóre inebet. Fentebbi számirásunk szerint tebát,

millón az ansztriai törzsökös német tartományok badsere-

güket rendki vüli esetekben 18 zászlóalylyal, vagy is mint

egy 20,000 fovel szaporitják, akkor a' magyar badsereg

békei oreje 130,000 fegyveressel növekedik; melly-

nelfogva a' magyar tartománynk beke ide

jén arány lag'sziute annyi katonát adn ak mint

az ansztriai törzsökös német tartományok,

rendkivüli báborús esetekben pedig aránylag

kétszernél is többet, 's illyeukor a' magyar

bad 260,000 az ansztriai német tartományok

serege 103,000 fóre menvén, nem fogbatjuk

») Az 1805ki franezia háboruban 64,073 végór szállott ki esata-

piaezra, 22,371 utthoii maradt, 's e' tesz 86,441 fot. Az 1799 es

1800ki táborozásokban 101,692 végör kiildetett ellensêg elébe, s

ezek közül 38,583 nem látá tobbé l)azáj.it. Az utolsó török hábo

ruban pedig 101,488 végôr harezolt a' török eilen, 's ezek kö/.t

23,9*6 áldozta fel életét.

■'
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meg, mikép állitbatá Dr.Wildner ur azt, bogy

Magyarország batárait a' franezia Despota

ellen uz ausztriai neiuet tartományok saját

vérükkel óltalmazták meg.

A' magyar katonasng számára nézve a' szerint tisztá-

ban volnánk , nezzük már ennek briso erdeket. Hogy

azonban ebben reszrebajlóknak vagy elfogultaknak ne

látassnnk, itt esak a' külfoldiekuek magyar katonaság-

róli itcleteit bozom eló; aztán bagyom szólni magokat a'

tényeket, nevezetesen a' franezia báboruban törtent ne-

vezetesebb ütközesek leirásat, 's ebbul uiutatom meg,

miszerint a' magyar katonaság soba es semmiben nem

állott alább a' nemetnél, sot nebány ütközetekben, bol

az ansztriai bad diesöseggel barrzolt, épen a' magyar

ezredek jatsznk az eldöntószerepit, s m i don a' franezia

katonai folyóirat: „Speetateur militaire" a' 32ik

franezia gyalogezred (Halbbrigade) ritka vitéz tetteit eló-

sorozá, ennek ellenebeu, párbuzamul, az ansztriai nemet

katonai folyóirat, minden ansztriai ezredek közül epen

egy magyar, t. i. a' 8ik sz:mu bnszár ezredet szemele

ki. Ezek, úgy tartom, elégge megezafolandják Grosz-

Hoffingernek magyar katouaságról költött otromba,

Bzemeremnélküli rágalmát.

A' Geist der Zeit eziiuu шпика igy irja le a'

magyart. „Der Ungar ist feurig, wie der Italiener,

sebnell eutseblossen und külin лм'e der Franzose, stolz wie

der Spanier, aber ebrlieb und bieder wie der Deutsebe.

Er ist voll Ebrgefübl, und räebt einen Sebimpf rascb

auf der Stelle. Er ¡st für sein Vaterland und seine Na

tion leidensebaftlieb eingenommen. Ungarn bilden

den Kern des österreiebiseben Heeres, sie
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sind zu Ross, wie zu Fuss die kraftvollsten

und sebönsten Soldaten desselben." Ellrieb,

belga születesü, 's egy idóben porosz szolgálatbeli tiszt,

magyarokról irt e' ezimü könyveben: «Die Ungarn

wie sie sind" megismervén , bogy a' eseb, nemet,

lengyel is vitéz katona, miudazáltal azt veti bozzá,

liogy ba valamelly nagynak, 's esaknem kivibetetlen-

nek teljesitesére vólna megbizva, tétovázás nélkül min-

den ansztriai nemzetek közül egynesen a' magyarokat

választaná ki. Hasonló itcloteket számtalanokat tudnánk

idézni, de mivel ezek esak privat egyes velemények,

lássiik mn<nikat a' tenveket.
О J

A' 25éves franezia báboruban alig vala egy üt-

közet erediuényekben olly duz, és gazdag, mint a ma-

rengoi, mellyben Bonaparte Melas ellen 1800ban jun.

14kén diadalmaskodott. Ez vala megalapitója Bonnparte

katonai diesöségenek , 's az uj franezia köztärsaság szi-

lárd állásának; ellenben ez által veszte el Ansztriai tul—

snlyát, mellyct azelott Olaszországban gyakorlott. De

strategiai tekintetben is nevezetes volt ezen ütközet,

mennyiben itt Bonaparte ennek minden sznbnlyai ellen

vétkezvén, még is gyóztes leve, 's igy bebizonyult:

hogy a' tbeoriát az clet gyakran kineveti. Ugyanis Bo

naparte saját bátráltatási vonalát feladván, magát egye-

nesen az ansztriai sereg visszavonnlási vonalára vete.

Ennek kovetkeztében Melas, 's az ansztriai bad legeri-

rieusabb állásba jöve, mert egy részról az ansztriai tar-

tományoktól Bonaparte által elzáratván, más reszról báta

mögött Massena es Suebet franezia badvezérek által

fenyegettetven , két tüz közé szorult, 'silly belyzetben

akar Melas, akár Bonaparte leendett volna gyóztes,

'

k
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egyik fél sem kerülbeté el a' tökéjetes megsemmisitést.

Mêlas ez állásában azt tetre, mît iegokosabban tebetett,

t. i. minden seregét Alexandriánál eg) be luizván, Bona-

partet egész erejevel robaná meg. Az ütközet eldönto

pontja Marengo faluja lett. Ezt franeziak e's ansztriai-

ak egymást felváltva több izben elfoglalák és ismét elve-

sziték. Végre sikerult az ansztriaialuiak a' franeziákat

innen egeszen kinyomni, 's erejüket a' faluntnl kifejteni,

mi által a' franezia sereg zavarba joven, visszavonult.

Ekkor Bonaparte legválogatottab eonsul gyalog testórse-

regét- magáboz vévén, gyalog osztályai közt átförve, 's

az ingadozókat is elóre bajtva mindent mi elleuullani

akart, összezuza, 's az ütközetet szereuesésen belyreál-

litá. A' diadalmasan elóre-nyoimiló eonsu i i gárda ellen

kirendeltetett ngyan a' Lolikovilz dragonyos ezrede, de

ez a' testórsereg kemény tüze elol esakbamar bátât for-

dita. Ez eldöntó pillanatban a' Splényi magyar gyalog

ezrede elöször is a' dragonvosainknak ¡izo franezia lova-

sokat kifejtett bomlokrenddel megtámadván, visszaveré,

aztán bátor elszáutsággal a' mindent eltipró eonsnli testór-

sereget roban á meg. Meg kétes volt mindkct oldalról

az elkeseredéssel folytatott barez, midan Frimont ezre-

des (késobben bires badvezérünk) 4 lovas századdal a'

3ik számu mostan Ferdinand fóberezeg nevét víseló ma

gyar bnszár ezredból, ritka vakmeroséggel , a' viaskodó

eonsuli testdrseregbe bevágván, annak sorait keresztül

törte, 's anuyira összerombolta, bogy esak kevés fran

ezia testór menekülbete meg a' fogságtól vagy a' balál-

tól, 's a' gvöztes gárda minden ágyui is a' bnszárnk ke-

zeibe kerültek. Most már más fordnlatot vett az ütkö

zet sorsa. A franezia osztálvok kivétel nelkül bátrálni

"4
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Kradtek, az ansztriaiaktól keményen üzetvén. Mêlas

fóvezérünk az ütközetet me«jnvertnek tarván, ennek belvé-

ról eltávozott 's Alexandriában visszament, seregein-

knek a' franeziák további üldözését basvván mear. Már

¡¿t órán keresztül szakadatlanul üztck a' mieink az ellen-

s^get, midón egy-Desaix. franezia general Bonoparte se-

gitségére megérkezett, s' a' gyóztes ansztriaiakot kése-

delem nélkül megtámadta. A' véletlen megtámadás elo-

ször is a' Wallis gyalog ezredét (29ik számn szileziai

ezred) boza zavarba, aztán a' Kellennann franezia lova-

sai a' Liebtenstein dragonyos ezredét rolmnák meg, de

ez a' megtámadást be se várván megfutamodott, 's a' bá—

trább álló 2 ansztriai dragonyos ezredet is magával vi

ven, saját lovasságnnk töre keresztül gyalogságunk rend-

jeit melly általában futásnak iramlott, 's esupán graná-

tosaink 's borvát végóreink rettentbetetlenségének tnlaj-

donitbatni, bogy egész seregünk ez nttal seromivé nem

tétetett. Itt meg kell jegyeznünk, bogy nagy^fájdal-

mára az egész ansztriai badseregnek, 2 egész magyar

huszár ezred ez ütközetben semmi részt nem vett, mert

Melas bizonyos franeziai esapatnak báta mögötti megje-

lenéséról tndosittatván, ennek fentartoztatására még az

ütközet napján 9 órakor a' 7ik és 9ik számu buszár

ezredeket bátra küldötte, kik is a' mutatkozó franezia

esapatot esakbamar visszavervén állásukban meg maradni

paranesolatot kaptak, 's igy esak az ágyuk távoli böm-

boléséból kénytelenittettek vesztegelve ballgatni, bogy

az eldöntó ütközet nálok nélkül esik meg. E' kct bu

szár ezred kimaradásának tulajdonitja a' marengoi ütközet

leirója fôképen e' esata elvesztését, s' a' Frimont bnszá-

ráinak diesó' tettét rajzolván, szavait igy folytarja
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(Österreiebisebe Militärisebe Zeitsebrift,

Ш. B. 1823. S. 2 46.): „Der Augenbliek war da,

in dem die österreiebisebe Reiterei niebt nur den begon

nen Sieg, dureb einen allgemeinen Angriff vollenden

mnsste, sondern wabrsebeinlieb die Verniebtung dieses

französiseben Heeres bewirken konnte. — Aber der

grösste Tbeil jener Reiterei, auf welebe der Feld

berr und die Armee mit Reebt ibre Hoffnung gebauet

batten, die der Feind so sebr fiürebtete, war in diesem

aller« iebtigsten Momente weit vom Seblaebtfelde ent

fernt." Az ütközetben t. i. 5 nemet dragonyos es esak

\ bnszár ezred volt jelen, két bnszár ezred, mint lát-

tuk bátraküldetven.

Az 1805ki franezia báborn általában veve szeren-

esetlen volt ngyan az ansztriai fegverekre, de ekkor is

az Olaszországban barezoló ansztriai badsereg gyözedel-

mes volt, 's a' veres Coldieroi ütközet, mellyet Ká-

roly foberezegoet 29, 30, és 3Iik na|iján Masseua fran

ezia marseball ellen megnyert, az ansztriai sereg leg-

fe'nyesebb tettei köze sorozbató. Mennyi és mino reszt

vettek e' gyózedelemben a' magyar ezretlek, szinte az

ansztriai katonai német folyóirat utän (lásd az 1823ki

II kötet 1 — 43 lapjait) röviden elóadjuk. Károly fó-

berezeg 's az általa vezerlett badsereg, miután Maek

ansztriai foveze'r Nemetorszáiïban maçát eçész seregével

a' franeziáknak megadta, igen szomorn belyzetben jött.

Ugyanis egy felól a' gyöztes franezia bad egy resze Ti-

rolba benyomulván, az olaszországi ansztriai sereg jobb

szárnyát, es visszavonulási vonalát végveszélylyel fenye-

gete; más részról szemközt álla vele egy számos, baj-

társainak ftemetországon uyert gyozedelmei áiíal fel-

Л
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bátoritott, 's egy ütközetet még пeт vesztett fôvezértól

(Massenától) kormányzott franezia hadsereg. Illy bely-

zetben ba az ansztriai sereg gyóz is, gyümölesét nom

szedbeti, mert sietve kelle visszavonúlni a' bii'odalom

meg mentésére; ba ütközetet veszt a' tökéletes megsem-

misitéstól seiumi sem óvbatja meg, 's az ansztriai biroda-

lom minden védseregtól megfosztatva, az 1805ki beke-

kötéskor nagy szerenesétlensegnek lett volna kitéve.

Érezte ezt Massena is, 's ezért Károly foberezeg sere-

gét Caldieronál megtámadni 's tönkre tenni, magát

eltökelette. A' barez 3 napig tartott, de esak a' bar-

madik napon döntetett el. Hogy pedig biztosan várt

gyózedelmének annyival fényesebb eredmenyei legyenek,

seregi'mknek egyenesen derekát (eentrum) akará keresz-

tültörni. Ezért badának nagyobb részét itt központo-

sitván, seregünk derekát nagy erovel megtámadá, és

sikerüle is barezosainkat visszanyomni , 's egy ideig a'

gyozelmet magának kivivni. Ekkor Károly fóberezeg

a' Vogelsang gránátos osztályát 's a' 32ik számu Eszter-

házy, most Ferenez Ferdinand d' Este nevét viselo ma

gyar gyalog ezredet saját vezérsége alá vevén a' dübó's

ellenség köze robant, 's azt további elónyomulásában

fentartóztatá. Most Massena granátosait 's lovasságát

bsszeszedven roppant erovel a'bósi módra viaskodó Eszter-

bázy ezred ellen fordult, de ezt minden eróködése

daezára belvéból ki nem mozditbatá. Itt nem boldocnl-

ván, seregünk jobb szárnya ellen keresett szerenesét, de

ez sem sikerülve'n , ujitott erovel ismét az Eszterbázy

ezrednek robant. Ez az uj megtámadást, legenysége

nagyobb részben elbullván, vagy megsebesittetvén, to-

vábbra ki nem ¡'illbata banem viaskodva visszavonult 's

8*
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nein sokára a' gyßzedelem másod izben a' franeziák részére

bajlott. Most elérkezék a' perez , melly életet vngyba-

lált, gyózedelmet vagy pnsztnlást borda mébében. Es e

perezben berezeg Hobenlobe-Bartenstein 5 zászlóaly ma

gyar gránátos seregnek élire állvan, tábori zene kiséreté-

ben a' gyóztes franezia bad köze tört, azt Miksa foberezeg

által rendbeszedett bátráló seregeinktól segittetve, minden

állásából kiüzte , 's iszonyn vérontás ntán kénytelenek va-

lának a' franeziák a' barezmezót vitézeinknek végképen

átengedni. Itt tebát szinte a' magyar katonaság egy reszé-

nek jutott azon szerenese , bogy epen az eldontó pillanat-

ban a' gyózelmi babért az ellenségtól kiesikarváu azt sere-

geink bomlokára füzze.

Az auszterliezi ntkôzetben, mint tudjuk az orosz

sereg mellett egy kis mintegy 15,000 föból állo ausztriai

segédsereg is barezolt. E' közt a' kct székely gyalog ez-

red ritka vitézséget fejte ki, mert a' franeziák jobb szárnya

ellen iuditott orosz badosztály rendeltetése belyére késób-

ben érkezvén meg, az ellenség egész sulyát sokáig esaknem

egyedül e' két bos ezrednek kelle kiállni , de ezek , bár a'

legénységnek már két barmada elbnllott, vagy megsebesit-

tetett, elso állásukat egészen az orosz badosztály megér-

kezéseig renditbetlenül megtartották, 's azért boldogult

I. Ferenez királynnktól kitünóleg megdiesirtettek.

Az 1809ki Asperni ütközetben fényes jelét adá

mind Károly foberezeg vezéri talentumának , mind az

ansztriai badsereg elismert vitézséftének. Itt az ansztriai

gyalogság bideg vérrel 's elszánt bátorsággal verte vissza

a' Napoleon által roppant költséggel felállitott, 's nagy

tömegekben basznált nebéz iovasságnak gyakran ismételt

megrobanásait , a' magyar bnszárok pedig e' nebézkes
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franezia vasas lovassá»ot oldulról 's bátban villám sebes-

séggel megtámadván, 's szélyelszorván megmutaták, bogr

jó kö'nnyü lovasok ellenében bar milly pánezelos nebéa

lovasok is keveset tebetnek. Ugyau ez ütközetrol meg-

jegyezzük, miszerint a' franezia badsereg kulesát az E s z -

lin geni erós állást, militán gránátosaink, 's más gya-

log osztályaink ismételve biába o.stroinlak, ntoljára is a'

Benyovszky magyar (erdélyi) ezrede foglalá el; minek

következésében a' franezia bad magát a' Duna bal part-

ján |fen nem tartbatván , ugy vonult vissza nagy vesztes-

eéggel az emlitett folyó jobb partjára és szigeteire.

Az 1813 's 1814 ki с Montó táborozásokban mino

bizodalom volt a' magyar ezredekbez, kitetszik onnan,

bogy Nemetországban az ansztriai fó badsereg tartalék-

badát az összes gránátos zászlóalyak, és 8 magyar gya-

log ezred kepezek. Altaljábau a' magyar ezredeknek

e' kct évi táborozásokban kitüutetett vitézségeit Német,

Franezia, és Olaszországban , mind elósorolni bosszas

munka volna, azert ki erról megakar gyózódni, azt ez

idószaki ütközetek részletes leirására utasitom. Itt esu-

pán csak azt tartom kiemelendónek , miszerint 18l4beu

a' franezia déli badseregnek Lyonbóli visszabnzására leg-

többet tett azon körülmény, bogy a' 4ik számu Hessen -

Homburg, most Mibály orosz nagyberezeg nevet viseló

magyar bnszar ezred, ritka vakmeroseggel 's nem kis

veszteséggel a' mély es sebes Rbodanns folyón átnsztat-

ván az ellenséget ez oldulról egészen váratlanul lepé meg.

Hogy l815ben Murat nápolyi királynak 's Napoleon

sógorának nagy számu és szép seregét, egy nagyobb részt

manyar ezredekból álló badsereg tevé semmivé, fentebh

mar emlitettük.

^
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Végre szót tevénk azon párbnzamrol, melly a' leg-

vitézebb 32ik számn franezia gyalog ezred, es az ansz-

triai bad reszéról a' 8ik számn magyar bnszár ezrede

közt buzatott (Lásd. österreiebisebe militärisebe

Zeitsebrift, Jabrgang 1828, 4. Heft. S. 36.).

E' párbnzam a' tekintetbol is igen erdekes, mivel mind a'

két ezredet ugy lebete tekinteni, mint jövendó badvezerek

es fotisztek valódi magoskoláját. Igy példánl az emli-

tett franezia ezrednél 1792ben együttszolgáló két ezre-

desból, 1 alezredesból, 6 órnagybol, 4 kapitányból , 1

segéd órnagybol, 2 segédtisztból , 1 kvartélymesterból,

1 badnagyból, 1 órmesterból, idóvel lett 2 marseball

(Massena es Serrnrier), 7 osztályos, éa 10 dandáros

badveze'r (brigadiros general). A' 8ik számn magyar

bnszár ezredne'l pedig az 1787 es 1788 ki években együtt

szolgáló 44 tisztból, 3 kadétból, 1 órmesterból, 's

1 trombitásból, idóvel lett két lovassági badvezér (Fri-

mont és Knesevieb), 7 altábornagy, 9 dandáros badve

zér (Generalmajor), 7 ezredes 8 alezredes, 15 órnagy

es 1 Kapitány. E' tisztek közöl késóbb tizenkettó

nyerte meg a' Maria Tberezia keresztjét, 's pedig öt

közülök mamiban e' buszár ezredben , és erre a' folvóirat

szerkesztóje esillagoeska alatt azon megjegyzést teszi,

bogy ki a' M. Tberezia vitézirend szigoru szabályait is-

meri (e' rend esak felette kitüno katonai vitézségért ada-

tik, 's a' rendkeresztesek nem esak különös rendes évifi-

zetesekben, banem más tetemes elójogokban is részesül-

nek), e' számot esudálkozás nélkül nem olvasbatja.

E' tények eléggé megmntatják azt, bogy a' magyar

nemzet elismert katonai vitézségét a' magyar ezredek

myid eddig szüzen fentartották, 's bisszük ezután is fen-

jêê
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tartandják; 's mivel Grosz -Hoffinger alaesony vádját

csak egyetlen egy esettel sem índá támogatni: ot egész

Europa saine elott joggal rágalmazónak nevezbetjük.

Végeredménye ez elsó Szakasznak tebát ebben köz-

pontosúl: Mintbogy a5 magyar In rod a lom kato-

nasága mind számra, mind vitézsegre nezve

a' többi ausztriai nemmagyar tartományok

badával tökéletes arányban á 11 : 's mivel az

ansztriai birodalom integritását, annak min-

den országai közös vérrel, vagyonnal, és

élettel vedték meg a' franezia despota ellen;

tebat igen termeszetes, bogy minden ország

magáért beesületesen eleget tett, 's igy Ma-

gyarország is maga magát megoltamazta;

mellynélfogva Dr. Wildner urnak azon álli —

tása, mintba Magyarország batárait az au

sztriai német tartományok saját vérükkel

védték volna meg, non esak igazságtalan,

hanem egyszers' mind szeretetlenis.

II. S/akasz.

Magyarország kozkoltségeit senki

más пет viseli, mint «' magyar

nemzet maqa.

3Iásik sulyos vádja Dr. Wildner urnak a' magyar

nemzet ellen az, bogy 3íagyarország statnsjövedelme

olly esekély, miszerint az katonasága tartására sem ele-

gendó. Ez állitását W-ur mind a priori, mind a po-

 

"
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steriori számokkalis bebizonyitottnak tartván, alkal-

mat veszen professori bangon a' magyar nemzetnek epü-

letes leezkét tartani. Megmondja, mikép bonunk, Eu

ropa minden országai közt közjövedelmi tekintetben legu-

tolsó , legerötlenebb , 's közjó iránti indiüatban leghanya-

gabb ország. Szerínte nálunk, az általa elosorzott

országok közt legkevesebb praetieai Patriotismns találta-

tik. Igy folytatván beszédét, komoly képpel kérdi: mi-

ntán a' kinestár egész jövedelme katonaságunk tartására

sem elegendó, bonnan telnek ki az ország többi kolt-

ségei? Meg fér-e a' beesülettel és igazsággal, bogy

Magyarország királyának udvartartására esaknem semmit

eem ad? Egy jól rendelt statns elveivel összeegyeztbetó

e-az, bogy minden királyi tisztviselók , a' középponti

kormányzást is betudva, az országtól fizetetlenül bagyat-

nak? Igazságosan 's testvérileg eselekszünk-e, ba

azon sok nemü kiadási-esatornákba, mellyek az ansztri-

ai birodalom összes országainak közös j avára szakadat-

lanul folyni tartoznak, Magyarországból semmi be nem

ömlik? Fogunk-e még ezen valóban diesöségtelen ál-

lásban sokáig maradni? 'E maga által feltett kérdésekre

W.ur semmit nem felelvén, mi is viszont bátorkodunk

alázatosan kerdeni : Honnan fedeztetnek tebát az ország

többi kiadásai, ba ennek kinestári jövedelme, még kato-

naság- tartására is elégtelen? Kegyelmes királynnk er-

szényéból talán nem, inert biszen olly országot, mellyet

királyának kellene kitartani, még Argyrns király meséi-

ben sem olvastunk? Avvagy Magyarország tisztviselói

ingyen szolgálnak, vagy óket a' kegyetlen nemzet, fize-

téseiket elvonván, inségben és nyomorban fetrengení

bagyja? Ezt sem biszem, mert tudtemra legalább tize
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tésük pentosan kijâr. De Lât kik lebetnek azon kegyes-

szivüek kik bennünk az életet tartogatják. Termé-

szetesen nem mások, mint az ansztriai testvér német

tartományok, mellyekkel szerenesénk vagyou egy ural-

kodóbázban összeköttetésben élni. No ez ránk magyaro-

kra nezve buldog bázasság, de a' testvér német tartomá

nyok igen szépen megfogják köszönni Dr. W. итаk leg-

ujabb felfedezését, miszerínt nekiek nemesak saját

bonjukat kelletik keserves költséggel tartani, banem

nyakukon meg egy nagy lomba testvér, egy túlök egészen

fiiggetlen nemzet is élósködik. Yalóban igazsága van

W. urnak, miszerínt sürgeti, bogy mindenkép igyekez-

zünk épen jelen korunkban, a' közös atya alatt élo

külön nemzetek közt a' testvéri szeretetet meggyb'kerez-

tetni. O maga legjobb példával megkezdi inditványát,

's bennünket magyarokat, mint beréket a' testvér német-

cseb-lengyel-olasz tartományoknak alázatosan bemutat.

JVo képzelem mino nyájas karokkal oleli a' szorgalmns

német, nagy lebeto testvérét a' magyart; és mivel az

ausztríaiak emberszeretete és jótékonysága közönségesen

ismeretes innen eredo mennyei örbmük, tmlom 100 fo-

kra jiágott, midon W. urnak nagybeesü röpiratát elol-

vasták.

Nem, nem édes Wildner ur! ba állitása igaz, úgy

á' magyar nemzet állása, nem szégyen, nem gyalázat,

banetn valóságos nemzeti bün ; mert olly nemzet, mellyet

jiáboruban mások védenek, bekében mások tartanak, az

nemzet nevet nem éidemel, az a' nemzetek sorából ¡r-

galmatlannl kitörlendó.

És mikép akarja W.ur e' gyalázatos nemzeti bünt

ránksiitni? Hja! igen könnyedén. Elóször is Magyar-

-. ■ ■ »^_*k¿ !
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ország közjüvedelmét részletesen de igen esonkán és

niányosan elóadván, ezt nagynebezen évenként 17,000,000

ezüst forintban megállapitja, aztán Dmértföldekre szedi,

s' párbuzamot von köztünk, és más europai, természete-

sen a' legsürübb népességü, 's leggazdagabb országok

közt, 's e' párbuzamból részünkre, egy valóban szánako-

zásra méltó merleget betüz ki. Itt már azok, kik az

egy és örökös logiea szabályai szerínt szoktak gondol-

kozni, azt vélnék, bogy W.ur állitásának további bebi-

zonyitására Magyarország kiadásait fogja szinte részlete-

sen, és szinte olly bíteles kntfókból elóadni, mint a'

millyenekból merittetteknek állitja lenni, a' bevételról

közlött adatait. Csalatkoztok uraim ! ezt W.ur nem teszi,

biszen igy épen ellenkezo eredmény jöve vala ki, mint

a' mit be akart volna bizonyitni. 0 nem Seblendrian,

nem régi lógiea embere, az ó okoskodása egészeu uj

találmány, 's igazán tanulságos. Azt mondja t. i. liogy

Magyarország 17,000,000 forintnyi jövedelme katona-

ságtartásra sem elegendó, és miért? itt vigyazznnk

nraim!! mert Nagybrittannia, melly 5,600

Dmértföldre terjed évenként 50,000,000

ezüst forintot költ katonáira, és igy Magyar-

országnak, 4000 Dmértfoldre legalább is

36,000,000 forintba, és igy kétannyiba ke-

rülne a' katonaság, mennyi jelenleg egész

jövedelme. 'E bizony esak ollyan, mintba mondanám :

Napragyi Demeter beesületes magyar nemes, van is ne-

ki 30,000 forint jövedelme, de azért olly szegény, bogy

ebból lovait sem tartbarja ki: mort Festeties Antal, ki

szinte nemes, esakbogy valamivel terjedtebb birtoka

evenkent esak istálloira 60,000 ftot, és igy két annyit
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kSlt, mint Napragyi nemes társának ege'sz jövedelme.

Taljon ba mi együgyü magyarok igy okoskodiiánk, nem

azt gondolná-e W.ur, bogy mi mindnyájan váezi eandi-

datnsok vagyunk (Váezon egy országos tébolyódtak

báza van tervben, de meg nem létesült)? De egy ansztri-

ai jogtndósnak szabad ignorálni, a' tanulatlan magya

rok pedig bizonyosan nem tudják, bogy Angolországban

egy gyalog közvitcz б annyi zsoldát buz, mint a' magyar

(az angol gyalog közlegény napi zsoldja 1 Sebilling

30 ezüst kr., a' magyare 4— 5 ezüst krajezár). Mi

magyarok nem tudjuk, miszerint egész Europában Orosz,

Svéd, és Magyar országok tartják ki legolesóbban ka-

tonáikat. Solia sem balottuk, bogy gyalogságot, lovas-

ságot, közembereket, tiszteket összevéve, általjában egy

katona Angliában 100 font sterlingbe vagy is közel 1000

ezüst forintba (Tbe State of tbe Nation at tbe

Commeneement of tbe ear 1822 London),

Franezbonban 936 frankba (öst. Beob. 1823 Nr.

177.), Poroszországban gyalog közvitéz 62, lovas

218 tallérba (Voigtel Statistik des preussi-

seben Staates, 1837. S. 259.), rendes %nagyar

gyalog mintegy 58, lovas 145 ezüst forintba, egy magyar

vegór pedig, ballatlan olesóság! 31, azaz barminez-

egy ezüst forintba kerül (Hietzinger, Statistik

der Militärgränze II. Tb. S. 552.). És mind a'

mellert, bogy Magyarország Nagybrittanniáboz képest

valóban szegény hon, 's kiterjedésre nálánál kisebb,

meg is Erdélyt nem is számlálva, békeidején esak-

nem annyi katonát tart, mint ama gazdag és batal-

mas birodalom, ennek száraz badiereje 108,672, Magyar-

országé 101,913 loból állván. Illy fonak okosko-

"-* • i_
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daßokkal állitja aztán W.ur nemzetinket egész Europa

szine elótt szégyenpadra!

Ezeket elóre boesátván, már most W.ur rendsze-

rint követve, elóször is a priori mutatom meg, bogy

Magyarországnak nem lebet olly esekély jövedelme, mi-

szerintazt maga a' katonaság elnyelje; másodszer a po

steriori számokkal bizonyitandom be, mikép finan-

ezialis állapotunknak W.ur általi felfedezese, nem egyébb

egy kis ansztriai jogtudosi esintalan sopbismánál.

A priori nem leltet igaz W.ur állitása: mert,

bár nálunk az egész finaneziát a' kormány kirekesztóleg

kezeli, 's rola számot solia nem ad ván, annak valódi

mibenlctct országos bitelességgel nem tudjuk: mindazál-

tal oknnk van binni, hogy ba az ország közkoltsegeit

a' kir. kinestári jövedelmek nem ledeznék, a' kormány

joga sot kötelessége volna, a' bevételt es kiadast nem-

esaknem titkolni, sót azt lebetó legnagyobb világosság-

ra, az országgyülés eleibe bozni, 's ott méltán! köve-

telni, bogy a' nemzet saját terbeit saját erszenyeból

vigye, mivel tUztelet, beesület, de sem ember sem

Isten e!ótt nem volna igazság, bogy Magyarország közi-

gazgatási koltsegeit az ugy is megterbelt ansztriai testvér

német, eseb s. a. t. tartományok viseljek. Mivel azon-

ban ez mindeddig elmaradt, sot egy kis sovnny tinanezi

adatboz is nagy bajjal jutbatunk: a priori »knnk

van binni, bogy Magyarország közköltségeit

seuki más nem viseli, mint a' magyar nemzet

maga.

Vizsgáljuk meg már Magyarország finaneziáját a po

steriori. Wildner ur Magyarország közjövedelmet,

lOévi középszamot vevén Tel 1840 ik év bezártáig, álli
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tólag biztos és biteles kutfök után, éVenként îgy adja

eló (százas számokat kibagyvan)

A) Eg) enes A dó.

1. Katonai adó . . . 3,935,000 forint ez, penzben.

2. Kamarai adó Horvát-

országban . . . 95,000 „ „ ,,

3. К i ral \ i városok királ) i adója 36,000 „ ,, „

4. Toborzási adó . . 75,000 „ „ „

5. Pótlék a' magyar k. testór-

sereg fen tart asá boz 104,000 „ „ „

6. Zsidók türelmi taksája 84,000 „ „ „

7. Subsidiuni eeelesiastienm 68,000 „ „ „

Osszesen 4,397,000 „ „ „

Ebból szerinte a' restantia tett 1840 ik évig

8,200,000 ezüst forintot.

B) Indirect Jövedelmek.

1. Harminezadi jövedelem, mind a'

külföldökkel , mind a' többi

ansztriai országokkal való köz-

lekedesben 1,418,000 f.

2. Vámjövedelem a' katonai Veg-

vidéken 438,000 „

3. - kölesönös köz-

lekedésben 1,057,000 „

4. Só 5,046,000 „

5. Taksák 119,000 „

6. Lottojáték 260,000 „

7. Posta 116,000 „

8. Salétrom és pnskapor Regale 180,000

9. Kamarai uradalmak . . . 1,683,000

10. Bányák 277,000

t'

r
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С) Különös Jövedelmek.

1. Adalébk 16,000 f.

2. Fisealitások 91,000 „

3. Megürült papi javadalmak . . 98,000 „

4. Rendkivüli jövedelmek . • . 93,000 „

5. Deperdita 632,000 „

6. Az adományzott kir. jószágok 5ß 484,000 „

Üszvege minden beveteleknek 16,395,000 ez. forint.

E' jövedelmet azonban W.ur Magyarország eránti

kedvezésból, kerek számmal 17,000,000 ezüst frintban

állapitja meg.

Köszönet a' nagylelkü urnak, de nekünk ez eloa-

dására 4 alázatos észrevételünk van. Azt tartjuk t. i.

bogy kimutatása 1. devalváló, 2. felületes, 3. bi-

ányos, 4. esonka.

I. Devalváló. En пeга állok ugyan olly, közel

a' bivatalos forrásokboz, bogy az országos jövedelmekról

10 évi középszámot is tudnék megállapitni ; de szinte

szerenesém vala egy par esztendore a' magyar királyi

udvari kamara bevételeibe, 's kiadasaiba bepillantani,

's ebból es más országos adatokból számokkal bizonyitba-

tom, bogy W.ur jövedelmeinknek több kiteteleit keve-

sebbre tette, mint kellett volna: azaz ugy is esekély

jövedelmünket szándékosan devalválta. Vegyük fel pél—

dául kimutatásának mindjárt elsó szakaszát, bol az egye-

nes adókról szól. Az országgyülési irományokból rud-

juk, bogy Magyarországon a' katonai adoban már Hor-

vátország adója, 's a' magyar királyi nemestestórsereg

számára megkivántató pótlék is benfoglalva van ; de külön

fizettetnek a' táborzási költségek *) a' királyi 's szepesi

*) Magyarországon katonai eonscriptio nem létezvén, itt a' had
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városok taksája, a' zsidók turelmi adója, végre a' Snb-

sidium eeelesiastieum, vagy is á' püspökök, apá-

tok, s. a. t. által várak fentartására fizettetni szokott papi

segedelem. Wildner ur pedig mind ez elöszámlált 7 té-

telt összesummázván, annak mennyiségét 4,397,000 fo-

rintra teszi, bolott maga a' katonai adó a' legutolsó

országgülésen tett ajánlás szerint is 4,395,244 ez. frint-

ban 38 es ^ krajezárban állapitatott meg, és igy vilá-

gos, miszerint W.ur mindjárt az elso szakaszban orszá-

gos jóvedelmünkból 4 egész tételt elnyelt, 's maga mal-

mára, mint alább látandjuk mintegy 300,000 pengó forin

toeskát megtakaritott. Az indireet jövedelmekrol köz-

lött kitételeit már nem tudjuk ugyan illy kézzelfogbató-

lag megezáfolni, mintbogy az ország jövedelmét 10

egész esztendoról nem láttuk; mindazáltal a' magyar

királyi udvari kamarának 18^g évi bevétele és kiadása,

mellyet alább egész terjedelemben közlendünk, a' szem-

betünó nagy különbség miatt, kétséget támaszt bennünk

az eránt, bogy W.ur a' 10 évi közép jövedelmet jól

batározta volna meg. Annyival inkább, mert egy tétel-

ben a'*) deperditákban, világosan rábizonyitbatjuk,

sereg idóról idóre szabad fogadás vagy is toborzás által pótoltatik

•s azért fi/.et az ország a' katonai adótól külön évenként 75,000

ez. forintot. Nagyobb szükség idején az országgyülés ajánl

ujonezokat.

*) jMik legyenek a' deperditák ezt az idegenek természete-

sen nem .fogják érteni, 's nem is érthetik , mert az adóza's e' kü-

lönös neme esak ¡Vlagyarországban feltalálható , 's abban all, hogy

a' mi adózó népünk kóteles a' katonaság számára zabot, szénát,

kenyeret szolgáltatni, azon áron, melly még ¡VI. Theresia alatt

szabatott meg. Ez ár és a' piaezi ár közt már mai idünkben nagy

a' kiilonbség. A' megszabott ár e' terniesztniényekért a' katonai

adóból visszatéritetik, de a' piaezi árigvalú veszteség, valamint a*

katonaságnak a' lürrényhatóságok által adott szálhísok, fa, gyer-

'
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mikép a' 10 éví középszámot kevesebben állapitá meg.

Ugyan is a' deperditák, a' katona élelmezés tárgyában

mnnkálkodó országos választmány eleibo terjesztett biva-

talos adatok szerint, 7 évi kozépszámmal azaz 1827 —

1833ig evenkent 910,040 forintra, 50¿ krajezárra rng-

tak pengo peuzben, o pedig 1830— 1840ig, midon a'

termesztemények nagyobb ara miatt a' deperditák tete-

iuesen nevekedtek, az evenkinti középsziimot keveseb-

ben, azaz esak 632,000 forintban ¡illapitja meg. Ismét

300,000 forint inegtakaritás! Mentbetné ngvan magát

W.ur az egyenes adora nézve avval, bogy ó ezt 4,397,000

forintra azért tevé, mert valósággal mind a' 7 tételból

esakennyi jött be; de ngy nem kellett volna ide bigyesz-

teni azon esillagoeskát, bogy ez adóból a' restantia

1840ig 8,200,000 forintra felrngott, banem világosan

ki kelle vala tenni: mennyi a' torvénves tartozás, mi

fizettetott be ebból, 's mennyi a' restantia, mert külön-

ben mindenki azt értbeti, bogy a' 4,397,000 forint re-

stantiája azemlitett 8,200,000 forint, azaz a' 4,397,000 f.

sem fizettetett be egeszen.

IL Felületes. Ha két tárgyat egymással aka-

rnnk összebasonlitni , ngy szükséges, bogy mind a' kettó

egy nemü legyen, 's mindenik minden oldalról összeba-

sonlitassék, mert különben párbnzamunknak semmi ered-

nu'nye, 's az egész összebasonlitás esnpán biábanvaló

papirosmnzolás , és idovesztegetés. Midon tebát W.nr

Magyarország statusjövedelmét a' többi europai országok

 

tya, 's más aprólekos szükségek a' királyi kinestúr által meg nem

téritetnek , hanem e' terheket a' házi adó viseli mellyet szinte az

adúzó köznep fizet az illetó törvényhatóságnak: 's e' katonaság

tartásából származott veszteség neveztetik deperditanak.
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¿val osszebasonlitá, mivel Magyarországra nézve esak

tiszta jövedelmet vett fel, lebuzván elébb minden keze-

lén költségeket, óbajtottuk volna, ba ezt a' többi orszá-

gok jövedelmeire nézve is sinórmértékül veszi , mit pedig

nem teljesitett egészen, mert némelly országoknál a' ke-

zelési költségeket is, a' jövedelemben látom, és igy tiszta

jövedelmet, nein mindenütt tiszta jövedelemmel basonlit-

ván össze, munki'ija felületes és eredménynélküli. To-

vábbá az igazság és méltányosság kivánata szerint meg

kelle vala emliteni W. шпак, miszerínt Magyarország-

ban a' közigazgatásnak több ágai egy garassal sem ter-

belik a' királyi kinestárt, baucín vagy tókék, vagy fekvó-

jószágok jövedelmeire vannak a la pitva, mellyek pedig

más országokban egyenesen a' status pénztára által fe-

kvójószágok jövedelmeire vannak alapitva, mellyek pedig

más országokban egyenesen a' statns pénztára által fe-

deztetnek. Igy nálunk az egész egybázi rend és iskolai

iigy egy krajezárába sem kerül a' királyi kinestárnak,

sót a' eatb. fo papság fekvó jószagokkal Igen is gazda-

gon van dotálva. Mellynélfogva vagy meg kellet volna

ezt Magyarországról jegyezni, vagy más országoknál is

a' közigazgatás ezen ágaira eso költségeket, például Po-

roszországban az oskolákra és papokra kiadott 2,683,000

tallért az összes jövedelemból szükséges lett volna le-

htizni, bogy igazságos, és alapos basonlitás tétetbessék,

mit azonban W.ur elmulasztván, egész párbnzama, 's

innen vont következései, Magyarország finaneziája felettí

lamentatiojával együtt egy batkát sem ér.

III. Hiányos. De nem esak alapitványi közjö-

vcdclmeket , banem valóságos adót az adózók erszényére

cvenként kivettetni szokott egyenes adót is kibagyott

3

^
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W.ur zámitásából. O tudnüllik a' bázi ad ó rol mellybol

fizettetnek nálnnk a' politíeai tisztviselók és birák,

orvosok, meruökök, biztosok, szolgák, rendórök, tartat-

nak rabok, esináltatnak ntak, bidak, 's.a. t. egy betü

emlitcst sem tesz, talán azért, roivel ez adó nem a' ki-

rályi kamara, banem a' törvényhatóságok 's a' nagy mél-

tóságu királyi belytartótanáea által kezeltetik. Hát a"

katonai adót és deperditákot ki kezeli? Ha a' deperdi-

ták közjövedelembez sorozbatók miért nem a' többi bázi

adó? Iliszen épen az ez által fedezett közköltsegek

nyelik el más országokban a' királyi kinestárjövedelemnek

igen tetemes részét. Pedig nálnnk sem esekély teber

ez a' báziadó, mert ez esupán a' vármegyéknél a' de-

perditáknn kivül 5évi közepszám szerint(l835— 1840)

évenkint, 2,700,000 ezüst forintra rug, 's legujabban

a' mezei szolgabirák felállitása következtében még tete-

mesen növekedett. Bizony ba illy szep snmmáeska is

kibagyatik a' közjövedelmek sorából, ngy könnyü volt

megmutatni W.urnak, bogy Magyarországnak van egész

Europában legesekéhebb közjövedelme, 's bogy nálunk

találtatik legkevesebb praetieai Patriotismns, és közjó

iránti indnlat.

IV. Csonka. Midön W.ur bonnnk diesoségéért

röpirata kidolgozásában izzadozott, nagyon szórakozott

lebete, mert bonunk egyik tetemes integrans részét a'

katonai Végvidéket, Magyarországból mintba oda sem

tartoznék, egészen kifelejté. O miudenütt esak 4,000

Dmfdnyi Magyarországról beszél 's a' Végvidék jövedel-

mét (az itt találtató barminezadbivatalok kivételével)

Magyarország közjövedelméból irgalom nélkül kibagyja.

E' feledékenység igen sok ansztriai irón megtörtént már,

У
lu
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deW. urról mint Magyar indígena rol fel nem tettük ezt.

Mások, 's köztök Hietzinger a' Végvidék statistieá-

jának jeles irója már világosabban lépett fel , 's a' Vég-

vidéket ngy festi, mint az ansztriai birodalomnak egy

különös, onálló tartományát. Mi ezéljuk lebet ez urak-

nak , nem nebéz kitalálni, de más részról mi magyarok

is esakngyan bibások vagynnk, mert a' Végvidék egészen

katonai lábra állittatván, 's eimek, következtében sok

ansztriai, elem esnszván be, e' miatt olly kevés részvét-

tel viseltctlünk eránta, bogy alig van bazánkban 100

ember ki ennek szerkezetét, törvényeir, 's egész in i beu

létet teljesen ismerué. Mi esuda tebát, bogy legnjab-

ban egy végvidéki batóság kétségeskedett , ba valljon

az ntóbbi országgyülésen bozott magyar váltójog a' kato

nai Végvidékre kötelezó eróvel bir-e? Bizony nem

ártana nekünk magyaroknak egy kissé jobban vigyázni,

mert könnyen ugy járbatunk mint drávántnli kerületünk-

kel jártnnk, mel h egészen eltévedt. Még ez a' törö k

bejövetele elótt kiegészitó része volt az anya Magyaror-

szágnak, 's 4 vármegyét foglalá magában (Szerem,

Veróeze, Poszega es Valkó ) és lassankint azon vettük

magnnkat észre, bogy a' valóságos Szlavonia Horvátor-

szággá, drávántnli kerületünk pedig Szlavoniavá válto-

zott által, 's e' tévedés törvénykönyvünkbe is beesúszott.

Mennyi keserü vitatkozások származtak e' miatt legköze-

lebbi országgyüléseinken? Wem jobb lett volna-e ezeket

kisse nagyobb órködés mellett elkerülni ? Hogy tebát itt is

Magyarország statnsjövedelme esonkán nemaradjon, bátor-

kodni W. urat megigazitni, 's a' Végvidék közjó'vedelmét,

melly Hietzinger szerint 1,509,230 fr. 20 kr. p. p. tesz,

maga belyén Magyarország közjövedelmébez sorozni.

"
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Ez észrevételek eloreboesátása ntán, tajékozás végett

imé közlöm a' magyar királyi udvari kamarának 1839ik

évi elsó november I840ik oetob. 31keig terjedó bev é te

lé t és kiadását, basonlitásul bozzátévén Wildner ur

adatait, mellyek szerinte 1830— 1840ig középszámmal,

és tisztán a' kezelési költségek levonásával vétettek:

Més, mielótt 3Ia«n arországnak valóságos kipótolt es

nemesonka jövedelmetadnók,sz¡Jkségesnebány felvilágosító

jegyzeteket tennem. A'kamara mint a' közlött táblázatból

látjuk, bevételeibe esak azonjövedelmeket verte, mellyeket

aga kezel; 's igy kimaradtak az orázágos jö'vedelembol

a' katonai adó, a' báziadó, a' deperditákkal együtt, mellyek

a' törvénybatóságok, 's illetóleg a' n. mélf. k. belytartóta-

náes, — a' végvidéki jövedelem, melly az udvari fó badita-

náes, és a' bányajövedelem, melly részben a' béesi közönse-

ges kamara által kezeltetik. A' katonai ado a' rosz kivetés

miatt, fájdalom nem szokott rendesen befizettetni, 's azért a'

4,395,244 fr. 38 kr. törvényes tartozásból a' restantia tesz

évenkint 7 évi középszámmal 445,568 fr. 11 ^kr. A'Vég-

vidéken a' jövedelem legnagyobb részét(§)az egyenes adók

teszik, ezntán jonnek a' veszteglóbázi tisztitásért, továb-

ba az erdókért, 's pnsztákért járuló jövedelmek. Ossze-

sen az egész tett Hietzinger szerint 6 évi középszámmal

(1818— 1823), ezelött 20 évvel évenkint 1,509,230 fr.

20 kr. Ellenben Springer legujabbi statistiknjában (2. B.

S. 220.) a" Végvidék jövedelmét 2,639,000 forintba

szabja meg. A' beligazgatási költsegek 1,157,390 fr.

30 kr., a' végvidéki katonaságra tett kiadások 1,398,617 f.

27 kr., osszesen a' kiadás= 2,556,007 lr. 57 kr. A'

magyarországi bányák jövedelmét megbatározni bizonyo-

san nem tudom. Sebvartner szerint ezeknek tiszta jö-
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vedelme meg Josef esászár alatt 1,096,400 fr. §{$ kr.

Tolt; azonban W.ur a' salétrom és puskapor regáléval

eg\ ii tt 10 esztendóre közepszámmal évenkint esak

457,000 ezüst fr. tiszta jövedelmet mond; mit en is bár

kevesnek tetszik, ne hogy W. úrral ellenkezó bibába,

nagyitásba essek, sziute elfogadok. Egyebbiránt né-

melly kissebb tcteleknél Wildner ur adatai nagyobbak

a' kamara adatainál, mi onnan megmagvarázbató, mert

ezek rendetlen és bizonj'talan jövedelmek lévén, egy év

bizonytalan eredmenyt nynjt, 's itt W.ur 10 evi számi-

tása tagadbatlannl biztosabb. Végre a' budai kir. kama

ra jövedelme közt olly 2,373,005 forintot is látunk,

melly a' beesi közönseges ndvari kamarától, 's más

ansztriai vidéki peuztároktól tetetett által, a' vidéki

magyar só -harminezad, 's más fizetó bivataloklioz.

Oka ennek az, mert a' magyar só, harminezad 's. a. t.

Livataloknál olly fizetések is történnek, mellyek az ausztri-

ai német tartományokat illetik. Ennélfogva ez esak

átfutó jövedelem leven, mind a' magyarországi jövede-

lemból, mind a' kiadásokból levonandó. Lassuk már

most kiegeszitve, kipótolva Magyarország bibetó éven-

kínti statusjovedelmét és kiadását:

Magyarország Finaneziája.

Bevétel.

1. Katonai adó 4,395,244 fr.38|kr.

2. Háziadó, deperdita nélkül . 2,700,000 „ — „

3. Deperdita ...... 910,040 „ 50 „

4. Végvidéki földadó 's más jö

vedelem 2,639,000 „ — „

5. Toborzási adó . .... 75,000 „ — „

6. Királyivárosok taksája . . 18,041 „ 2 „
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18,231 fr. 20 kr.

68,000 „ — „

158,700 „ — „

2,568,000 „ — „

457,000 „ — „

7. Szepesi városok . . .

8. Subsidinm eeelesiastienm .

9. Zsidók türelmi adója . .

10. Kamarai uradalmak . .

11. Bányák és salctrom . .

12. Megürült pQspöki javadalmak 98,000 „ — „

13. Harminezad 's vám jövedelmek 5,485,000 „ — „

14. Só regale 9,985,000 „ — „

15. Lotto 436,000 „ — „

16. Posta 154,000 „ — „

17. Tabak 119,000 „ — „

18. Adalékok különbözó fnndnsokból 54,000 „ — „

19. Donatiók 484,000 „ — „

20. Fisealitások 160,000 „ — „

21. Különbözó rendes es rendkiv.

jövedelm. . . . . . 120,000 „ — „

üsszesen 31,102,257 fr. 50¿ kr.

Kiadás.

1. Béesbe küldetik a' eentralis kinestári

pénztárba 7,210,000 fr.

2. Bndán a' felséges ndvar számára . 129,000 „

3. Magyarorszagban statns adósságokért 1,090,000 „

4. Királyi kormány és itcloszékek . 1,450,000 „

5. Sófelemelt árából, ntakra, vizekre 300,000,,

6. Megyeitisztviselók,szolgák,rabok,s.a.t. 2,700,000 „

7. Végvidéki beligazgatás .... 1,158,000,,

8. Magyarorszagban fekvÔ rendessor és

végvidéki katonaság .... 9,900,000 „

9. Restantiák az egyenes adókból . . 600,000 „

10. Jovedelemkezelési koltsegek . . . 6,565,257 „

Összesen 31,102,257 fr.
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Ezek szerínt tebát Magyarország közjövedelme eрeй

nem azon karban áll, mint W.ur állitja, mert ez nem

17,000,000 forintra, iianeiu közel két annyira felmegy; 's

igy W.ur összebasonlitäsai a' többi europai országok jö-

vedelmeivel , mellyeket fáradságosan összegyüjtött, 's in

nen levont siralmas kifakadásui, és leezkezései egy fillert

sem érnek, 's még mélyebbeu sülyednek, seit tökelete-

sen elenyésznek, ba az itt következó észrevételeket el-

fogultság nélkül figyelembe veszük.

1. Magyarországban az oskolák es papok a' királyi

kinestárnak egy krajezárába sem kerülnek; mivel ezek

kitartása vagy fekvójoszágokra, vagy pénztókék kamat-

jaira, vagy egyes adakozók joltévoségére van alapitva.

Bizony pedig az ansztriai egész birodalomban esak ma-

gok az oskolák evenkint 2^ millio ftot kivánnak meg.

(Az ansztriai birodalomra nézve adatainkat mindenütt

Springernek 1840ben kiadott Statistikájából vettük).

2. Nállunk más sürüuépességü 's gazdag országok-

lioz kepest a' készpenznek aránylag nagyobb beese, az

t4elembeli szükségekuek pedig esekélyebb ara léven: itt

kevesebb pénzerovel is többet lebet végrebajtani, mint

ama duzs országokban. Innen a' magyarországi köz

tisztviselók felette esekély lizetést luíznak. Egy eskütt

100, Szolgabiró 200, egy elso rangu iuegyeuek elso

tisztviselóje, az elsíí alispán 800, egy nagy királyiváros-

beli Senator 400 foriuttal inegelégszik akkor, midón Né-

uietországbau ennyit egy irm)k is buz.

3. Magyarorsz.igban a' közigazgatás nem esak

olesó, bauem egyszersmind igen egyszerü. Oka ennek

uiunieinalis szerkezetünk. Itt egy 200 Qmlduyi nagy-

Mgn vármegyét 50— 00 tiszt víselo igazgat, bolott Né
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inetországban illy kiterjedésü berezegségnek egész mini—

steriuma, és több száz foból alló tiszti személyzete van.

Innen a' megyei tisztviselók, szolgák fizetése, rabok

tarbisa, rendorség, ntak , bidak esinálása (mellyek igaz

bogy roszak), nem kerül többe 2,700,000 forintnál;

ellenben az ansztríai birodalomban a' tisztviselók személyes

fizetése 30,000,000 forintot, Poroszországban a' bi-

rák, politieal tisztviselók, rendórség es utak 7,067,000

tallert (mintegy 10,500,000 ezüst frintot) kivánnak

meg.

4. Honunkban, á' szoros értelembe vett királyi

tiszteket kivéve, más országos, — vármegyei, — városi

tisztviselók nyngpénzt nem Jiuznak (némelly de kevés

varmegyékben , köz tisztviselók számára magok a' bir-

tokos nemcsek adtak össze egykis nyugpénzi-fundnst).

Es ez nagy költségkimélés, mert az ansztriai birodalom

ban 1837ben 9000 tisztviseló, 790 szolga, 12,150

tisztviselóözvegy , 1200 szolgaözvegy, 9900 árva pen-

sioval, 33,420 alsó rangu személy pedíg provisi-

oval vala ellátva. Poroszországban a' rendszeresitett

nyugpénzi intézet a' statnsjövedelemból 2,550,000 tallért

nyelt el, a' katonai penziokat ide nem értve.

5. Már fentebb emlitettük, miszerint Orosz, Sved,

és Magyar országok tartják ki lególesóbban katonaikat.

Tgy az egész ansztríai birodalomban a' sorezredbeli köz-

vitézek Magyarországban és Galieiában legkevesebb,

Olaszországban 's a' nemet tartományokban legtöbb zsol-

dot búznak. Továbbá a' végvidéki katonaság kitartása,

meily különben a' magyar badi ero nagy részét teszi pél-

dátlan ólesóság. Igy tiszti fizetésekre, zsoldra, Medaill-

dijakra, ntazási 's vontatási költségekre, szálláspénzek
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re, fegyverekre és rubázatokra , szóval minden nemü

szükségekre neni fizetterik több évenkint 1,390,617

ftnál, 26 krnál. Mar mellyik statns képes 36 zászló-

alyat, 8 lovas századot, mintegy 48,000 fegyverest,

kikészitve, 's badi lábra állitva 13— I4száz ezerforint-

tal elüteremteni? E' tetemesen esekély költség egyik

nagy fontosságu eredménye a' Végvidék szerkezetének.

ftt tudniillik a' zsold foldel pótoltatik a' katonának, de

ezen föld 609 Dmértfoldet foglal el a' magyar korona

birtokából. Mennyi 's mino áldozat kellett arra, mig

ennyi föld a' liadi kinestár sajátjává tétetbetett? Hiszea

nem épen olly regen történt, bogy kikerekités végett,

nebány esekély végvidéki falukert eserében а' k aina га,

mind a' zágrábi püspöknek, mind az odavaló káptalan-

nak, 's az auraniai perjelnek bazánk leggazdagabb vidé-

kén, Torontál vármegyében terjedelmes uradalmakat

engede át. Illy áldozatoknak köszönbetjük mi azt,

miszerint egy, két zászlóalyból alló végezrednek teljes

kiallitása évenkint esak 76,995 •/. 37| krajezárba kerül

pengóben, bolott ba e' két zászlóaly olaszországi lábon

fizettetnék, három annyinál is röbbet azaz 274,405 fr.

33 kr. kivánna meg. Lassa Wildner nr, nem emész-

tifel katonasagunk bazánknak minden közjövedelmét, 's

ámbár Magyarország esak 7000 fóvel tart kevesebb ka-

tonát, mint Nagybrittannia, még is luidon ez 50,000,000

forintot költ száraz badiseregére , akkor a' miénk

10,000,000 forintal is beéri. Igy lesz nevetseges az olly

ember okoskodasa, ki a' nélkül bogy mindenik ország

körülményeit megvizsgálná, osszebasonlitásokat tesz:

bogy mystifieálbasson. Itt ugyan azt mondbatná W.ur,

bogy e' 10 millio forint esak az országban benszálásoló
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katonaságra koltetik, de ba a' nemzet által állitott sor-

katonaság mind ben az országban tanyáznék, ngy a ki-

tett summa nem leime clegséges. Ez nem all ; mert az

egész ansztriai bads'ereg köUsegei Springer szerint

42 millio forintra mennek *), már pedig ba a' végvidéki

*) Mennyibe keriil valósággal jelenleg az egész ausztriai had

sereg, ezt, mivel mostanról hivatalos kimutatását költsegeinek nem

láthattam, nem tin) un), 's azért Springer adata mellett maraduk;

de igen nagy felvilágusitást nyujthat e' tárgyban nekünk egy ré-

gibb elóttem fekvö hivatalos számadás másolatja melly az ausztriai

hadsereg pénztárának miuden bevételeit, es kiadásait részletesen

elóterjeszti. A' számadás szól 1807ik évröl. Ebben bejött a' hadi

pénztárakba:

1. Különbözó kamarai pénztárokbol . . 49,538,321 fr. 28»/, кг.

3. Eladott luis árából 943,800 „ 35»/- »

3. Idegen pénzek 10,171,292 „ 48'/- „

4. Pénztári maradváiiy 1806 oet. végén . 1,910,261 „ 33'/- „

Összesen 62,563,676 fr. 25% кг.

К i ad ás.

1. Katonaság fizetése, ruhazatara, elel-

méree. a. t 48,584,579 fr. 53«/, kr.

2. Hús kiszolgáltatást bérlöknek . . . 1,012,574 „ 18a/- »

3. Idegen pénzek viszsza fizetésért . . . 11,89^,459 „ 39»/- „

4. Pénzbeli restantiákra 1806 oet. vég. . 1,068,062 „ 35 „

Usszesen 62,563,676 fr. 25'/, kr.

Л' kiadás rovatulában a' tételek olvashatók;

1. A' szolgálatban levo generáloknak . . 1,943,157 fr. 447", кг.

2. Tisztek nyugpénzére 688,007 „ 11*/. „

3. Az ezredek és katonai testek tartására 18,825,356 „ 36'/- ..

4. Termesztmény és agybeli 12,482,694 „ 16«/- „

5. Száláspénz és salgamum 505,654 „ 9 „
6. Vontatá* és fogadott szekerek . . . 219,049 „ 39'/- ,,■:

7. Ratona állitásra, lovak szerzésére és

katonai szökevényekre . . • 313.024 „ 47 .,

8. Katonai osszeirási koltségek .... 66,636 „ 45 „

9. A' német tartományok ménesi és hágó intéz. 445,015 „ 15a/- ,,.

10. Mezóhegyesi katonai mènes .... 357,956 „ 51*/- »

11. Radanezi .... Bueovinába . . 224,367 „ 36*/' >»

12. Spanyol esódörökre 129,616 „ 37*/- »



— 43 —

17 ezredet, 2 zászlóalyt, 's 1 bnszár ezredet lebúzzuk,

тоeНусk ugyis esekélységbe kerülnek, az összes sorez-

redeknek a' magyar ezredek, egy negyedrészét sem

teszik (az ansztriai bad áll 58 sorgyalog, 5 ágyns, 1 va-

dász, 17 véggyalog 37 lovas ezredból, 12 vadász, 6 vár-

13. Orvosi szerek 173,875 fr. 2 kr.

14. Katonai ruházatra és készület. . . . 3,059,077 „ 29*/- „

15. Fegyverekre, hadi készül. ágyukra . . 1,312,426 „ 20a/ „

16. Hajós hivatalokra 118,488 „ 59*/- „

17. Tábori koesik számára készületekért • 233,807 „ 44 „

18. Kaszámyák kiigazitása 391,221 „ 59»/- »

19. Nagyobb hadi gyakorlatok költe. . . 45,201 „ 24 ,v

20. Várerositési rendes, és rendkiv. kló'ts. 641,355 „ 50*/- „

21. Végvidéki ko'ltségek 2,963,811 „ 55«/. „

22. Vesztegházi intézetek 9,262 „ 27'/- „

23. Ratona rabok tartása 4,235 „ 50'/- ,,

24. Be nem sorzott katonákra 1,716 „ 10 „

25. Katonairendorókre 20,393 „ 52'/- „

26. Németújhelyi katona Aeademia . . . 107,402 „ — „

27. Invalidusokra 2,004,865 „ 5 „

28. Katonaliu nevelóházakra 152,012 „ 43 „

29. Hernalsi katonatiszti leánynevelo intéz. 13,008 „ 39'/- „

30. Korházak buturaira 21,775 „ 564/- „

31. Lóispotályokra 37,196 „ 13«/. „

32. Fogadott szálásokra 22,649 „ 41 „

33. Posta és Caneellaria kbltségekre . , 439,509 „ 9'/, „

34. Utazási 's más napdijakért 37,885 „ 58 „

35. Jutalmazásokra 2,628 „ Vf- „

36. Váltók és pénz eursusából származá

veszteségekre 15,530 „ 14»^. „

37. Pénzek viteléért 20,742 „ 18'/- „

38. Titkos kóltségekre 37,614 „ 24/- „

39. Földabrosz készités 125,112 „ 2»/- „

40. Visszafizetett hadi segéd pénzekre . . 338,932 „ 211/- »

41. Véletlen kiadásokra ■ 62,322 „ 48'/. „

összesen 48,584,579 fr. 53«/e кг.

E' kóltségekre szükséges megjegyeznünk , hogy az akkori

pénzfolyam szerint 2 forintert 1 mostani eonv. értékíí frintot; to-

vábba hogy ekkor olasz az tartományok és Tirol a' birodalomtói

elszakitva valának.

r
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or, 2 végzászlóalyból 's a' szükséges mérnöki , tábori

ezekeres testból, 's ezek közt a' végezredeket, 's zászló-

alyakat, es az erdélyi ezredeket levonván, esak 12

eorgyalog, es 10 bnszár magyar ezred számláltatik) 's

igy az arányban sem esnék több ránk a' fen kitett sum-

mánál. De alaptalan állitás is az, mintba Magyarország-

ban kevesebb katonaság szálásolna az ország által ál-

litott bad számánál. Mert igaz ngyan, bogy gyalogság-

ból kevesebbet (ail un k, mintán leiben az országban

esak 183 gyalog század feküdt, es igy a' magyar ezredek-

ból, meg 3 ezred és 9 század bibázott, de ellenben

ugyan azon evben nálunk 16 lovas ezred tanyázván épen

a' sokkal koltsegesebb lovasságból 6 egész ezreddel szá-

lásolt több , mint Magyarország illetósége bozta volna

magával, 's bizrást állitbatjuk, bo» y illy körülmények

közt többet koltöttünk mintba esupán a' magyar ezredek

tanyáztak volna az országban.

Tenyekkel es számokkal bebizonyitottuk tebát,

bogy Magyarország közkoltsegeit senki más nem viseli,

mint a' nemzet maga. Nem igaz e' szerint, bogy tiszt-

viselöink az országtól fizetetlenül bagyatnak. Alaptalan

állitás, bogy mi királyunk ndvartartására , 's a' külsó

nemzeteknéli képviseltetésünke semmit nein adózunk,

mert a' beesi eentralis penztárba evenkint 7,200,000 fo

rint folyván be Magyarországból ; ebból, ba a mondott

terbekból reánk aran y osan báramló költségeket levonjuk

is (Springer a' esászári ndvar koltsegeit körül belol 3

millio pengó forintra teszi) még fenmarad 5,000,000 fo

rint. Szószaporítás az, bogy mi statnsadosságot nem

fizetünk, mert bár mi illyet alkotmányilag el sem ismer-

betünk, mint sine nobis de nobis törtent dolgot,

4
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roindazáltal esak a' budai kamarai pénztár statnsadósság

kamatjaira évenkint 1 millio ftnál többet kolt. Rágalom

az, boçy azon számos kiadási esatornákba mellyek a'

birodalom közös javára szakadatlanul folyni tartoznak,

Ma<;yarorszá<>;bóÍ semmisem ömlik be, inert biz azokba

évenkint 5,000,000 forintoeska esergedez , 's evvel bibe—

tóleg ismét statnsadósság fizettetik. Es itt valóban óbaj-

tanám, ba W.ur, ki a' bíteles forrásokboz állitása szerint

olly közel áll, miuden orsz.ígát az ausztriai birodalom-

nak sorba venné, és kiszámitaná, bogy levonván a' bel-

¡«razgatási, katonasági, ndvartartási , koltsegeket, eze-

ken felül mindenik valljon mennvi summáeskat eresztget

azon közös jóllétre rendelt ereeskékbe. Hiszem, e' te-

kintetben nem sok tartomány múlna felül Magyarorszá-

got, mert ba tetemesen felülmulná, ngy bizony nem lett

volna kenytelen a' birodalom a' legközelebbi idókben is

njabb statns kölcsönöket venni fel. Egyébbiránt ba szá-

mitásba ereszkedik W.ur, kerem ne ballgassa el a' mit

tud, 's ne mondja azt mit nem tud, mint ezt Magyar«

országgal eselekedte.

Végre Wildner ur, ki jól tudta azt, bogy Magyar-

ország kereskedese és ipara bilinesek közt sinylik,

sinylik pedig épen azon gyarmati állás miatt, mellybe

az ansztriai tartományok ellenében belybezve van; ki

tudta, miszerint a' Magyarország és a' többi ansztriai

tartományok közt fenlevó vámvonal fo rendeltetcse volna

az adementes magyar nemest is indireete megadóztatni,

csakboçy ez által a' gyermek a' fördóvizzel együtt kiön-

tetett; ki tudta azt, bogy e' vám rendszer következté-

ben a' eseb, vagy ansztriai közjövedelem rovatalában

szép summáeska indirect kisajtolt magyar pénz forog:

-и
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nem tudom mino joggal, mino indulattal gúnyalbatá

szegénységünket, fitymálbatá közjövedelmünket, kétséges

kedbete praetieai patríotismusnnkról. Ezekre esak azt

sugom fülcbe Wildner urnak: bogy ki másokkal igazság-

talannl bánik, 's azokat felül rá még giínyolja, azt lova-

giatlan, sót annális mélyebben sülyedt férfinak tartbatom.

-

111. Szakasz.

Mellyek föbb okai honunk

hátramaradásának?

Wildner иг egész ropiratában nom mond annyi

igiizat, valót, mint midón bátramaradnsnnkat fejtegeti.

Ezt mi elismerjük, nem tagadjnk, nem szépitjük. Itt

esak kettóre vagyok bátor figvelmeztetni W.urat. Midón

fóldmivelésünk elbanyaglásáról beszél egész biztossággal

állitja, bogy Magyarország évenkint esak 2,300,000 po-

zsoni mero tisztabiízát termeszt, bolott a' 4 szerte kissebb

Csebország 1,892,000 mérót állitbat eló. Látván, bogy

ez adatját Springer statistieájából mérité, észrevevém,

miszerint W.ur Springernek igen nevezetes snjtóbibáját

biven utánirá. Ha W.ur jobban vigyáz, figvelmét el

nem kerülte volna, bogy Springerben Magyarország

egész rovatola tévedésból Erdélyországeval eseréltetett

lol. Igy lett Magyarországnak 9,500,000 mero belyett

2,300,000 méró buzñja, 's Erdélynek minden ausztrini

birodalombeli országok közt legtóbb termesztménye, bo-

lott Erdély a' monarebiának sem legnagyobb, sem leg
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termékenyebb tartománya. Tebát még tévedésból is in-

kább kissebbite mint nagyobbita bennünket W.nr. Má-

sodik figyelmesztetésem az oskolákat illeti. Nálunk nem

aunyira abbau fekszik a' biba, bogy kevés elemi

oskolával birnnk, lianem inkább abban, bogy a' létezók

is roszak. Mert igaz, miszerint az oláboknál , oroszok-

nál, ráezoknál, borvátoknál felette kevós elemioskola van ;

de a' magyarok, németek, tótok, e' tekintetben a' sok-

kal müveltebb angolokkal, franeziákkal is vetélkedbet-

nek, miután nálok szinte minden 1 3 i k lélek oskolás-

gyermek, de biz ezek keveset tainí inak ollvar, mit jöven-

dó pályajokon basználbatnának. Ez az eset a' tndomá-

nyos oskolákkal is. Nem áll W.ur azon ál i i tása, mint-

ba nálunk kevés fooskola volna, azért mert bázánkban

esak egy, az ansztriai német tartományokban pedig 5

universitas találtatik. Sot inkább megforditva kelletinel

több fooskolánk van, miután az universitások bianyát

5 aeademia, 2 lyeenm, ineHyeknek esak aeademia néV

bibázik (a' péesi és egri), 5 eollegium, inellyekben az

orvosi karon kivül, a' többi 3 tudományos kar feltalál-

bató, bóven kipótolják, de mindezen fooskolák a' kor

szükségeit, 's kivánatait nem elegitik ki, 's ez adott

okot aira, bogy jelenleg a' kct felekezetü protestansok

egyesülve Pesten egy nj fóoskolát akarnak alapitani.

Egyetlenegy universitasunk a' pesti, szellemi müködéseit

a' béesi universitas, terjedelmes uradalmait és tókepén-

zeit, a' királyi belytartótanáes kormányozván, mind

szellemi, mind anyagi tekintetben fuggo. Egyébbiránt

gyümölese'ról itélven meg a' fát, az ansztriai universitá

sok, és a' magyar fooskolák növendékei egymásnak épen

nem sok szemrebanyást tebetnek.

'

^É »■
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Hátramaradásnnkat tcbát fájdalom ! magnnk is igen

érezzük. Itt esak az a" kérdés mikép segitbetnénk legezél-

szerübben rotbadásnak indult nemzeti testünkön? De

mielutt erre felelbetnenk, elébb az okokat, mellyek bá-

tramaradásunkat okozták szükseges kifurkésznünk , mert

az orvos esak ngy segitbet sükeresen betegen, ba nyava-

lyájának feszkét, 's okait kipubatolni, 's azokat elbá-

rirni, igyekszik, ugynekünk magyaroknakis, veszteglé-

eünk okainak kinyomozása legszüksegesebb feladat. És

mar i most tekintsük meg, mikép állunk jelenleg. Akar-

nánk, de nem tudunk elore menni, mert szellemi, "s

anyagi szegénysegünk lebilineselve tart. Anyagi jóle—

tunket nem mozditbatjuk eló, mert szellemünk, intelli-

gentiánk parányi; szellemünket nem növelbetjük, mert

anyagi erovel nem birunk. Es ebból látbatni, milly

egyóldalnak azok, kik egyiknek vagy másiknak elbanyag-

lásával, esak a' szellcmi, vagy esak az anyagi erót

akarják elóbb kirekesztóleg szaporitani. Bizony egyik

sem balad, az a' másik nelkül, banem mindeniket együtt

kell elkezdenünk, 's mindenikból annyit felfognunk, men-

nyit esak erónk engedi, különben e' keserves dilemmából

eolia de soba- ki nem vergódünk. Hány okszerüen mü-

velt gazda, kézmüves, gyáros, kereskedó van bazánk-

ban? Képes-é e' maroknyi tömeg nálunk virágzó fold-

müvelést, müipart, kereskedést elóidézni és fentartani?

De továbbá arra, bogy betegségünket meggyógyitsuk

szükséges elóbb meggyuzödnünk bogy betegek vagynnk.

Nem szomoritó-e tebát most, bogy Magyarország elet-

kérdései epen szatbmár vármegyeben snjtattak le ólmes-

bottal, azon megyében, bol min den evben, bizonyos

idószakban egy nagy re'sz az árvizek 'a járbatatlan rosz
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utak miatt alïïeai vadonnyá aljasul, bol esak madarak

közlekedbetnek szabadon egymással? De ezen olmosbo-

tos urak nem érzik bajaikat; es ez a' legveszedelmesebb

elópostája a' közel balálnak. A' buta töiöknek biaba

mmidauok, bogy nemzetére a' balálos itclet ki van mond-

va, 's bogy ennek végrebajtásat esak az europai keresz-

tény nemzetek fëltékenysége késlelteti egy idóre; ó nem

binm; ezt, 's a' türököt most is a' propheta kiválasztott

népének, 's a' világ elsó nemzetének biszi és vallja. Bol-

dog alom, édes elszenderedés a' közelgó - biztos balálra!

Istenem meutsd mes nemzetemet illy edes álomtól! Es

ti szüz vállak, ti régibez makaesul ragaszkodó magyar

bonfitársaim tekintsetek baldokló török szomszedaitokra,

és ébredjetek, bogy utódaink átka benneteket ne sujtsou!

De biszen siketeknek beszélek mert kiket e' sorok illet-

ne'nek, azok kalendariomon kivül egyebet nem olvasnak.

Népnevelés, oskolák, tanitóintézetek egyesületek tebát

szükségesek, bogy megvilágosittassanak fejeink, 's lát-

Lassnk az elóttünk tátongó mélységet. De egyszersmind

országutakra, vasutakra, vizek szabályozására , iparunk,

kereskedésünk emelésére is áldozzunk annyit, mennyi

szegénységünktól kitelik. Mind szellemi mind anyagi

szükségeinkre lesz költségünk, ba szüz val lain kra bon-

szeretetetrakimk, 's ba örökös pénzszükség-rólipanasz-

kodásunk belyett, tivornyázással 's kártyázással fel-

hagyimk.

Ugy de mind anyagi mind szellemi szegériységünk

csak okozatok, 's igy vissza kell mennünk a' régibb

idukre kifíirkeszni azon okokat, mellyek mostani bátra-

maradásunkat eszközlötték. És itt mindent biggadtan

megfontolva, 4 fo ok tünik fel elóttem, mellyek ezek:

4
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1) a' nemzet ¿s kormány közti bizalmatlanság. 2) fo aristo-

eratiánk elnemzetlenedése. 3) a' magyar birodalom, es

ansztriai német tartományok közt fenálló vámrendszer.

4) a' magyarnak nyelvével váló nem gondolása. Lássnk

egyenkint.

I. A' nemzet és kormány közti bizalmat-

lanság. Wildner urnak egész röpii atában legokosabb

tanáesa az, bogy azon bizodalmat, melly bala az egek-

nek, a' kormány és nemzet közt belyre allot t. minden-

képen meggyökeredztetni és örökre megalapitani igye-

kezzünk. Nem lebet ezt nekünk is eléggé ajánlanunk,

's tagadbatlanul e' jó szándék a' teendók sorában elsó

belyet foglal el; kerülnüuk kell mindent, mi félreértésre

okot ad liai na, 's e' bizodalmat, melly a' tbron és nemzet

boldogságának elsó ta!pköve, valamikép megzavarod-

batná. Es ezt annyival inkább, mert ba régi idókre

visszapillantnnk, tétovázás nélkül bátramaradásnnk fo

okát, 's bajaink gyökerét, e' bizalmatlanságban kell ke-

resnünk. De m ¡dön e' tárgyat fejtegetnénk , különbséget

kell tennünk a' kormány és az uralkodóbáz közt. A'

magyar nemzet szeretete, renditbetlen büsége fejedelmi

bázáboz, soba esak perezig sem szenvedett változást.

Pedig nem esak azért, mert a' magiar az örökösödési

alaptSrvényt mind két oldalról szent és felbontbatatlan

szerzódésnek tartja, banem azért is, mert az elsó magyar-

•tól fogva az ntolsóig megvan gyózódve arról, bogy

Europában egy ország tbronján sem ül olly uralkodóbáz,

inelly kivétel nélkül minden lelséges tagjaival együtt,

szelidebb, emberszeretöbb , kegyesebb volna, mint a' fel-

séges Habsburgi-Lotbaringiai báz. Ezt egyébbiránt a'

külloidiek is vallják és biszik, a' magyarok pedig nem

f
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szóval, banem ¿pen a' legveszélyesebb kôïülményekben,

tettel megmntaták. Mert midiïn M. Tberesiát legjobb

szövetsegesei elbagyák, a' magyarok szóba sem ereszked-

íek az országgyülésen megjelent bajor követtel, banem

személyesen felkelének a' szorongatott not utolsó esep-

vérig védeni, 's 1809ben, 's legeritieusabb idószakban,

Napoleon proelamatíoja még esak egyetlenegy magyart

sem tántorítbata meg fejedelmének tartozó büségében.

Tények ezek uraim, azon idegenek pedig, kik most is

Maleeontentnsokat keresnek az országban, 's kik regente

is okozói valának a' kormány 's nemzetközti boldogtalan

bizalmatlanságnak-fekete rágalmazók. A' legjobb feje-

delem is mindent maga nem tebet, nem látbat, banem

kénytelen a' kormányzásban segédeket felvenni. Ezek

emberi gyarlóságnnknál fogva bibázbatnak 's bibáztak

is, és azért, ámbar nálunk alkotmányilag a' fejedehnet

a' kormánytól különválasztani nem lebet, mindazáltal a1

magyarok soba nem valának olí y bütelenek, bogy sérel-

meiket a' királynak tulajdonitanák. Illy elveket esak

Marat és Roberspierre . állitottak fel* Nem , a' magyar

férfiasan felszólalt, valabányszor jogait a' kormányzói

segédek által megsertetteknek gondolá, de fejedelme

atyai indnlatjában soba perezig sem kételkede.

Azonban nem lebet tagadni , miszerínt a' kormány

zói batalom, 's a' nemzet közt sok ideig bizalmatlanság

uralkodott, mi bazánkat egy századra lökte vissza, mert

azon erók, mellyeknek egy ezélra kellett volna dolgoz-

niok egymás ellen müködtek, 's egymást emészték fol.

Mikep származott e' bizalmatlanság, bonnan vette táplá-

lékát, ezt történetkönyveibol világositbatjnk fel, 's ezt

kifürkészni annvival szñkségesebb, mert igy a' bizal-

4*

■X
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matlanságot szüló okokat , mind két oldalról kiismerven,

ezeket jövendóre gondosan kerülni fogjnk, 's a belyre-

allott bizalmat, mint legdrágább kiuesünket, szivünk-

ben ápolnndjuk.

Evkönyveiukból tudjuk, miszerint a' szerencsétlen

iiKibáesi ütközet ntán, mellyben a' magyarok királya

П. Lajos örökös nélkül verzett el, eду része a' nemzet-

nek ansztriai I. Ferdinaudnt, másik része Zápolya János

erdelyi vajdát, 's fo magyar nemest válsztá kiralyának.

Ez által a' nemzet mindjárt kct pártia szakadt, egyik

német, másik magyar ezimmel neveztetvén. A' német

párt azért tevé a' választást, mert igy az ansztriai és

eseb tartományokkal szövetkezve , biztosabbnak gondolta

bazánk fentartbatását, 's naponkint batalmasodó török

batalom ellen. A' magyar párt ellenben az idegen bá-

zakból választott gyenge , 's esak eselszövényekben erós

királyokat, mint Dobzse László 's a' t. megnnváu, a' ma

gyar verból származó Corvin Mátyás fényes tetteit pedig

bü emlékezetében tartván , nem akara többé idegen uem-

zetból fejedelmet választani, 'я az idegen nemzeteknek

bazánk fuggetlenségére káros következéseket gyanitott,

a' törökre nézve ismét azzal nyngtatá meg magát, bogy

a' magyar nemzet egyesülve, erós király kormánya alatt,

ennek eddig is diadalmasan ellenállbatott. A két párt

bosszas barezainak 's tnsainak végeredméuye ion, bogy

mind Ferdinand, mind Zápolya törvenyes magyar kirá-

lyoknak elismertettek , mi által az ország, mind er-

kölesi, mind anyagi tekintetben tetemesen megoszlott.

I.Ferdinand a' nemzet szeretetét megnyernikivánván, az

ország függetlenségét, tiïrvényeinket, vallásban a' lelki-

ismereti szabadságot bivebben megtartá, mint Zápolya
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Janos, minek következtében , eипek pártjából igen sok

magyart maga részire bódita; 's biztosan elmondbatjuk,

bogy Jia az utobbi ausztriai kormányok I. Ferdinand po-

litieáját követendik, Erdélyország a' Magyar koronáboa

sokkal bamarébb visszajött, a' nemzetnek az ansztriai

bázboz való bizodalma jókorabb meggyökeredzett volna,

's mi a' eivilisatióban századdal elébb állnánk, mint fáj-

dalom! jelenleg nem álluuk, banem veszteglünk. Azon-

ban a' sors máskép végzet rólunk. Idegen tanáesadók,

a' magyar nemzetet nem ismervén, nem tudók ennek

erejét megmérni, 's eselekedeteit méltányos szempontból

tekinteni; 's mivel az ansztriai német tartományokban,

és Csebországban sikerült az aristoeratiai befolyást erne

nn ta ni , 'a a' protestantismnst, bosszas küzdelmek után

a' Fejérbegy melletti ütközetben egészentönkretenni , azt

gondolák mind ezek Magyarországban is kivibetók.

Ezért inidón I. Ferdinaud az ország függetlenségét, al-

kotmányát, a' vallásszabadságot magasoltalma alá vette,

ez utóbbi idegen tanáesadók miuden pontban ellenkezókép

müködtek, 's ez által az ausztriai bázboz mind inkább

simuló nemzetet attól elidegenitvén, áz erdélyi fejedel-

mek pártjáboz kényszeritették. Igy következtek a' Boes-

kay, Betblen, Rákóezy erdelyi fejedelmek által pártolt

zendülések, mellyek sajuálandó vérontások után, a' béesi,

liuzi , uieolsburgi békekötések következtében leesendesit-

tetvén, az ország íüggetlensége, alkotmánya, 's vallás-

szabadság inind annyiszor ünnepélyesen megigértetett.

A' vesztes rész azonban nem ineggyózódésnek , banem

esak erószaknak engedvén, nem szünt meg tovább ás-

kálodni , 's a tünemenyek által is megerositett békepon-

tokat, bol titkon, bol nyilván megsérteni, mi ismét a'

f
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Tökoly es II. Rákóezy Ferenez zendüléseire adá alkalmat.

Végre a' szatbmári békekötés után mindenki azt gondol-

batá, bogy a' nemzet 's kormány közt megzavart bizo-

dalom végképen belyre álland, 's ezt annyival inkább

lebete reményleni , roivel egyrészról Erdélyország már

ekkor a' magyar koronáboz visszajövén , a' találbató elég-

ületleneknek minden menedék el leve zárva, más rész-

rol a' kormány is ennyi sok vérontások ntán átlátandja,

miszeiint a' magyar nemzetet ncm erószakkal, banem

csak alkotmányának, tó'rvényeinek, vallásszabadságának

tiszteletbeni tartásával lebetséges kormányozni. Ab! de

fajdalom a' bizalmatlanság már mind két részról mély gyo-

keret vert. A' kormány emberei a' magyarban már nem

láttak egyebet, mint pártütót. Segitette óket e' biede-

lemben azon körülmény, bogy már ekkor az ansz triai

birodalom többi országaiban absoluta monarebiai rendszer

létezvén , csak maga Magyarország volt alkotmányos sta

ins, 's ezért, ba a' magyar törvénye mellett ószinte fel-

szólalt vagy számot kért, már e' tettét az udvar elótt

gyannsitani, 's legfeketébb szinben oltöztetni el nem

mulasztották.

Három oknak tnlajdoniták ez urak foképen a'Magyar-

országban törtcnt lázadásokat. Elöször a' vrotestantis-

mnsnak, mivel a' protestansok jezuitáktól üldöztetve,

mindég legkészebbek voltak az erdélyi fejedelmekkel,

kik magok is reformatnsok voltak fogódzni; másodszor

a' nemesség nem esak szóval, banem fegyverrel is ellen-

állbatott olly rendeleteknek , mellyeket a' magyar bonra

nézve veszedelmeseknek bitt; bannadszor a' fó aristo-

cratiának , mivel a' megtörtént pártütéseket mindenkor a'

fóbb és gazdagabb mágnások vezették ¿s tartották fen.
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Ez okokat tebát jövendore megszüntetni, 's ezek-

nek tökéletesen elejét veuni, eltökélett szándék vala. Igy

iuagyarázbatjuk meg a' protestansok ismét olkezdett ül-

dözéseit, s' azt, bogy ámbár a' protestánsok szabad

vallásgyakorlata, 's egyenló polgári jogai mar szumos

békekötéseken es törvenyeken épültek, még is lassan

lassan ezekbol annyira következtettek, bogy mûr M. Tbe

resia alatt protestans közbivatalt sem viselbete. A' máso-

dik okra nézve tökéletes felvilágositást nyujt az 171 5iki

országgyülés , midón a' parasztokból alló rendes királyi

katonaság felállittatván , a' nemesség kezéból a' fegyver

szép és törvényes móddal kivétetett. Végre a' legfóbb

's leggazdagabb magyar nemesek Béesbe édesgettetvén,

's ott fiaik számára nevelóintézet allittatván, itt a' ezél

aunyira sikerült, bogy még a' legujabb idókig fó neme-

seink közül a' magyar nyelvet igen kevesen értették, a'

magyar törvényekbeu es szokásokban szinte teljesen járat-

lanok valának, mi nem esuda, ba meggondoljiik, bogy

a' béesi nemes ifjakat noveló Tberesianumban , mellv-

nek legnevezetesebb vagyontókéjét a' magyarországi bá-

taszéki uradalom teszi, a' magyar polgári törvény

és statistika tanitószékei, esak nebány évvel ezelutt

állittattak fel.

De mit ezen urak esak idójártával és alattomban

akartak, azt II. Jósef rögtön es minden titkolódzás nél-

k¡il tette. Egyszerre német kormányzási rendszer, 's a'

közügyekben basznált deák nyelv belyett, német nyelv bo-

zatott be ; a' vármegyei gyülések és levelezések eltiltattak,

országgyülések nem tartattak, sa't. Ez viszabatást és

ellenállást szüle, 's II. Jósef esászár 10 évi eióködései-

nek vége az Ion: bogy balala után minden a' régi lábra

"
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tétetett vissza , sot nagy részét rendeleteinek maga Josef

még életében visszabuzta.

A' franezia lázadas által a' magyar aristoeratia àl-

mából felriasztatván , önérdekból inkább simult az ót

oltalmazó kormányboz, de a' tel jos bizodalom még is

bibázott, sót az, az 1823iki események által tetemesen

megzavartatott. Az 1825ki országgyüléssel azonban

egy új epoebája kezdódik a' magyar uemzet életének,

's pedig ollyan, melly történetkönyveinkben , mindég a'

legragyogóbb belyet foglalandja el. Itt egy atyáskodó

fejedelem nemesszivüleg önkiiit elismeri, bogy az ország-

nak sarkalatos törvényei sértettek meg, ezt sziveból

foglalja, 's igéri ezeknek ezentul szigoru megtartatását.

A' nemzet bizodalommal fordult legkegyesebb lejedel-

mébez, atyjaboz, biszen ugy is tudta o, bogy sérelmei

solia az urolkodóbáz atyai kebléból nem fakadtak. A'

fejedelmi szót a' nemzet szentnek tartván, félelem nélkül

fogott megavult alkotmánya kijavitásáboz, 's mondbatjuk,

bogy 17 év alatt a' jelenperezig m ¡dön tudnillik a' köl-

esönös bizodalom folyvást tarta, sot az utolsó országgyü-

lés ota, némi félreértésból eredt egyenetlenségek is meg-

semmisittetvén , jobban megerosöde mint \ alaba, tolibet

tett es baladt, mint azelót 100 év lefolytában. Ëlég

ntmntatás arra, bogy a' nemzet esak királyjával karöltve

baladbat a' eivilisatio pályáján, 's foglalbatja el azon

belyet, melly neki a' nemzetek sorában kimutatva van.

De lássuk mar, m ¡ ka ros befolyása volt e' bizalmat-

lanságnak közvetlen magára a' nemzetre. A' magyar

nemesség, az ország függetlenségét , alkotmáuyát, nem-

zetiségét a' kormánytól mindég féltvén, egy megköve-

eedett, megesontosúlt testületté alakult, melly egy rész
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rol a' kormánnyal daezolui kész volt, más részról a'

iiemzet nagyobb részét, a' nem nemeseket az alkotmány

sánezaiból kizárá, mert tapasztalván azt, miszerint az

alkotmányba felvétetett királyivárosok, talán azért, mert

polgárai nagy részben németek valának, minden alkalom-

mal a' kormány részén állottak, féltek az alkotmány

sánezain többek beeresztése végett rést nyitni, nebogy

valami leselkedó ellenséges ero, az ngy is toredékeny

alkotmányt balomra dontse. A' kormány ismét látván a'

nemesség inzó politieaját, a' nem nemeseket óltalma alá

\ette, a' parasztokat földesuraik zaklatásai ellen az ur-

barinmnak törvényen kivüli bebozatala által védelmezte,

's több olly rendeleteket boesátott, mellyek a' torvény

betüivel semmikép sem valának megegyezbetók. Ennek

egyenes következése Iön, bogy a' vármegyék az illy kor-

mányi rendeleteket vagy épen nem, vagy esak banyagon

teljesitették, mi a' megyéket ismét azon rendeflenségre ka-

patta, bogy késóbb nem esupán a' kormányi paranesolatok-

ból, banem a saját magnk által bozott törvényekból is esak

azokat bajtották végre, mellyek érdekeiknek kedvezók

voltak, a' többieket pedig szép esendesen nyngalomra

tettek. Es itt vagyunk már azon pontnál, melly nem-

zeti rotbadásunknak legbiztosabb jele, 's melly bennün-

ket, ba rajta nem segítünk, okvetetlen meggyilkol, 's

ez : saját törvényeink eránti éngedetlenség, vagy banyag-

ság. Melly nemzet saját törvenyeit nem tiszteli, az

nem nemzet, az egy féktelen, rotbadásnak indult tár-

saság. Hány vármegye'van maig is, melly az urbéri tel-

keken lakó nemesekräl bozott törvényt végre nem baj-

totta, az országgyülési költségeket, a' mnseumra, nem-

zeti szinbázra ajanlott snbsidinmokat be. nem szedte?
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Más üdvös törvenyekröl, mellyek balva születtek, nem

is teszek emlitést. Valóban ¡deje, bogy illy szégyen-

teljes állásunkból, mellybe a' régi zavaros idok taszitot-

tak, valabára kivergödjünk. Minek bozzuk mi a' leg-

jobb törvéuyeket is, ba azok papiroson maradnak ? Tör-

vényeink, mellyek 10 szer is megerósittettek nem arra

mntatnak-e, soba meg nem tartattak? Nem ¿des bon-

fitársaim, illy módon bozbatnnk mi legszebb törvényeket

örökösen országyüléseket tartbatunk, de azert egy tapod-

tat sem baladunk elöre. Fejedelmünk szava kezeskedik

arról, bogy törvenyeink a' kormány részéról megtartat-

nak, a' sor tebát rajtunk van, bogy minden törvényt

szigornan az utolsó betüig teljesitsünk. Köz megvetés-

nek, büntetcsnek legyen az kitéve, ki máskép eselek-

szik. Mino lélekismerettel követel az mástól törvénytar-

tást, ki maga törvenyszegésben torkig ül? Igazság és

törvényesség tebát felülról és alulról, 's ba a' kormány

és nemzet közti bizodalmat meggyökeresitni , és szegény

bazánkat alaesony állásából kiemelni akarjuk, ugy min-

den törvényt kivétel nélkül betüig megtartani, 's gyor-

san végre bajtani, és semmi törvényen, ba még olly rosz

volna is országgyülésen kivül egyoldaluan nem változ-

tatni — jelszavimk legyen.

II. A' fó aristoeratia eluemzetlenedése.

Második szerenesétlensége nemzetünknek, 's egyik fô

oka bátramaradásunknak, a' fo aristoeratia elnemzetle-

nedése. Ha régibb idókre visszamegyünk, lebetetlen

mes;indulás és tiszteletérzés nélkül olvasnunk egy Eszter-

bázy Pál, Ulésbázy István, Homonnai Drugetb Bálint,

Boeskay István, 's más többek magány levelezéseit és

naplóit, inellyek lángoló bazaszeretetet, ritka political
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mély belátást árulnak el. Valóban bizvást elmondbatjuk,

bogy a' legveszélyesebb 's legeritiensabb napokban, or-

szágunk fuggetlenségét, alkotmányát, nemzetiségünket

legfó'bb nemeseiñk tartották meg; és midón I. Leopold

alatt egy beesi nagy eonferentia álkalmával a' magyar

uemzetre balalos itélet mondatott, ezt szegény egy ma

gyar fópap, a' bazahságról ismeretes Széebényi esalád-

nak eldódjc fogta pártfogása alá, — 's meg menté azt.

Es milly szomoritólag megváltoztak idófolytában a' sze-

repek. Nagyaink mindenek voltak inkább mint magya-

rok. Orszaggyüléseken a' felsó és alsó tabla mind két

ellenséges tábor álla szemközt. A' felsó tábláu már nem

lebete ballani szót a' batalom ellen. Csak a' közép ne-

messég küzködött meg, elbagyatva fópapjainktól, nagya-

inktól, királyvárosainktól, renditbetlenül az ország füg-

getlensége, alkotmánya, nemzetiségünk mellett, ezeket

ntolsó vonaglásaiban megmenteni igyekezvén. Es meg-

mente azt; de azért szegényen, árván maradt a' baza,

inert mit tebete a' szegényebb nemesség a' batalmasoktól

elbagyatva? Intézetek, oskolák nem keletkezbettek, mert

ezekre pénz kellett. A' tndományok, szép müvészetek,

a' iiemzeti nyelv, mellyeket más országokban a' fó ne-

mesek pártolták, nálunk ezek elnemzotlenedése miatt

parlagon bevertek. Fo nemeseink külfoldön költvén el

roppant jövedelmeiket, ez által szegény bazánk még

szcgényebbé tétetett.

De bála az egek urának, e' tekintetben is job-

bra fordult bonunk jövendóje. Fényes, bistoriai nevek,

nicllyekbez édes emlékezet 's bála köti a' neinzetet, emel-

kedtek löl , 's átalakulásunk korszakában a' vezéri zász-

lót ismct kezeikbe ragadván, nemtóivé levének bazánk-

 

"
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nak. A' magyar ludús társaság, gazdasági müipar egye-

sületek 's más intézetek nagyobbára e' bazafi nagyoknak

köszönbetik létüket. Fövárosuukban évról évre több

fó nemesi esalád telepedik meg, 's e' diesók példája a'

kctkedóket is magok után vonván, teljes reményünk van,

hoarv пет sokára a' fo nemesi rend nemzete kebelébe

visszatérend. Uly körülményekben politieai surlódásaink

közt a fo nemesség eránt , ba valóban bonszeretet lakik

bennünk, kimélettel tartozimk viseltetni, mert valakit

valamínt más idegenek, ugy szülóik bibái miatt is kár-

boztatni természeti joggal elk'ukezik. Szükséges a' fo

nemességet megnyugtatni, bogy a' mustani átalakulás

пeт ellene van irányozva, lia пет ezélunk az alkotmány

sánezaiba az egész nemzetet folvenni, bogy igazán nem-

zet legyünk, megléven arról gyozódve, miszerint politieai

jogok megosztás által пeт gyengülnek, banem azon mér-

tékben erósödnek, mentül többekkel megosztottuk azo-

kat, meglévén arról gyózüd ve, bogy batalmas nemzetben,

az aristoeratia bivatása is diesöségesebb, állása szilár-

dabb , mint ezt Anglia példája bizonyitja. Hiszen aris-

toeratiának mindenütt kelletik lenni mnnaiebiában ugy

mint koztársasá¡¡;ban, ba nem születésbelinek, legalább

pénzbelinek. Bizony pedig olly születési aristoeratiának,

melly az intelligentiát magáboz veszi 's magával assimi-

lálja elsóséget adok, a' rideg szükkeblü pénzbeli aristo

eratia elött, legalább északamerikai bankászok, mellye-

ket esak praesidensi vetokkal lebet korlátozni, nein

sok sympatbiát gerjesztéi'ek bennem, 's ba bonunkra

tekintünk, itt is nemzeti intézeteinkre született aristo-

eratink áldoztak, a' pesri 's más magyarországi gaz-

dag tózsérek minden nemzeti vállalatnál siketek marad
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tak. Rimóle t tebát és kibékülés, ez le» yon második

jelszavnnk!

III. A' magyar birodalom es austriai töb-

bi örökös tartományok közt létezo vámrend-

szer barmadik oka bátramaradásunknak, 's anyagi sze-

génységünkuek. A' magyar nemesség meg régente leg-

biztosabban vélte bazáját megoltalmazbatónak, lui azt

személyesen, maga vérével védi, 's azért e' terbes köte-

lességet semmi szin alatt nem akarta pénzzel, vagy is

rendes adózással megváltani, mert félt, bogy ba fegy-

verét kezéból kitévén adót fizet, a' nemzet lïiggetlen-

ségét 's nemzetiségét elveszti, 's egy alaesony szolga

néppé fajul. Innen midön 1715ben a' rendes katonaság

felállittatott is, a' nemesség továbba sem fizetett sem

egyenes adót, sem utivámot, banem a' belyett kikötte-

tett, bogy szükség idejeu valabányszor a' kir¡il y kivánja,

személyesen fegyverre kelend, 's a' bazát a' batárokon

belol saját költségén, azou tul királyi zsoldon védelme-

zendi. A' nemesseg ez adómentessége mindig szálka

volt a' többi ansztriai tartományok szemében, 's mivel

ók mindnyájan foldadót fizettek, kivánták, bogy a' min-

dent földmivelést elnyomni fenyegeto olesó adómentes

magyar termékek korlátozása végett, a' magyar nemesség

is indireete meg adóztassék. Erre legjobb eszköz volt

a' vámvonal, melly Magyarországot mint független sta-

tast a' legrégibb idöktól fogva szomszédjaitol , 's igy a'

többi ansztriai tartományoktól elválasztotta. Igy fej-

lüd iitt ki azon rendszer, miszerínt már III. Károly,

fokép pedig Maria Tberesia alatt Magyarország, a' kül-

ioldtol egészen elzáratott. A' boldogtalan emlékezctü

beesi kereskedó tanáesnak (Commerzien-Ratb) 's a'

*■
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tríesti Intendanznak, melly alá vala vetve visszakap-

csoltatása elótt a' Magyar Tengerpart is világos terve

volt: a' német örökös tartományokat gyári statnsokká

emelní, Magyarországot pedig reszeivel együtt a' nyers

termesztcsre szoritani, azonkivül a' barminezadot ugy

igazgatni, bogy a' német tartományok a' magyar ter-

mesztmények árának uraivá legyenek, 's azok szalitásá-

nak mennyisége a' nemet tartományi fbldmivelók javára

mérsékeltessék, 's igy Magyarország a' némct tartomá

nyok gazdagságának es jólétének forrásává, szóval, mi-

ként késóbb 1Г. Jósef kifejezé, gyarmati allásba 's viszo-

nyokba tétessék. Mennyire éretett el a' kitüzött ezél:

ezt az 1741, 1751, 1764ki országgyülések naplóiból

's az 1790ki kereskedési választmány irományaiból ki-

fakadó keserves panaszok eléggé mntatják; 's a' bajon

e' két veszedelmes testület eltörlesztése (1775) is nem

segitbetett, militán esak név es személyek változtak, de

kereskedési polítiea ugyan az maradt.

II. Jósef német tartományaiban a' müipart 's gyá-

rokat viragzó allapotban kivánván hozni, ezélját tiltó

vámrendszer által godolta elérni. Ezt valósitólag ter-

vezte, 's birdette ó ki 1784ki aug. 27kén az ngy neve-

zett elszigetelési rendszert, mit számtalan egyes rendel-

mények követtek, a' ki 's bevételt mind az áraknak,

mind a' külön tartományoknak osztályozása szerint rész-

letben megbatározók , a' kül gyár-'s kézmüveknek bevé-

telét egyáltalán nebezitók , többeket pedig, miket Ansz-

triai már szolgáltatbatott , egészen eltiltók. A' magyar

tartományoknak e' rendszer által az a' bivatás tüzetett

ki, bogy mint a' legkülönbfélébb termesztményekkel bö-

vülküdók, a' gyári anyagokat szolgáltassák. E' rendszer
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Magyarországot legsnlyosabban érte, termesztményeit

minden eoneurrentia nélkül egyedül a' német tartományok-

nak kénytelenittetvén eladui, mikre pedig azoknak

szügsége nem volt, példánl bort a' külfoldre, a' vissza-

torbási tilalmak miatt nem szállitbatván. 'S e' nyo-

masztó rendszertól esak az esetben igérke-

zett II. Jósef elállani, ba a' magyar nemes-

ség is a' pbysioeratia adórendszert elfogadja,

'a minden kozterbet egyáránt viselni kesznek

nyilatkozik, mint ezt a' magyar udvari Caneellar

gróf Pálfyboz 1785ki deeember 30kán utasitott kéziratá-

ban bóvebben kifejti. E' levélnek végét, talán nem

lesz érdektelen egesz terjedelmében közleni, meïly igy

szól: „Még egy tárgy van bátra, kegyeddel közlendo,

mi egész indulatomat elfbgja, mellyel az ország java

eránt viseltetem. " '

„Nem volna-e lebetséges a' rendektöl, mintán a'

fentebb megért adózás esak a' már megajánlott meoy-

nyiség arányosabb, egyenlóbb felosztását, vagy az emli-

tett két tebemek bason értékét teszi, új ajánlatot nyer-

ni, annak fejében, bogy minden vámadók, mellyek a'

harminezadoknál a' német örökös tartományokba szálitott

magyar termesztményektól szedetnek, eltöroltessenek, 's

egy tökéletesen szabad közlekedés engedtessék mind szá-

razon, mindfolyamon , és tengeren? Ez az országban

jelentékeny pénzösszeget folytatna be, termesztmenye-

inek könnyebb eladását eszközölvén ; egyszersmind

j>edig mas részról a' német batáros tartományoknak

mind most létezo barminezadok , mind az adók tekin-

tetében könnyebséget 's engedélyeket eszközlene, miu-

tán a' piaezi ár Karintbia, Stájer, Ansztriai, Morva
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országban, Szileziában, Galieziában bizonyosan esök-

kenne, 's következóleg az erre számitott adózás szinte

változást és kissebbitcst kiványa."

„Továbbá a' gyárak, mellyek az örökös tarto-

mányokban meglebetósen gyarapodnak, Magyarország-

ban jelenleg nem esak nem gyámolittatnak , lia nem el

is nyomatnak, mik még is jövobeu ott is elterjednének,

's az clelem szerzest 's külpenz befolyását igen megkön-

nyitnek, minian az elsó kczi anyagok az országban паду

reszben léteznek, 's a' kézi munka is az itt kevésbbé

drága élelem miatí sokkal olesóbb, mint a' nemet örökös

tartom ¡'m \ о к bau. "

Aiiualv megbatározása tebát, bogy az illy más ol-

dalrót kipótlandó, adófelemelés Magyarországban alkal-

mazbató vagy egyenesen félreveteudo ? jelenleg annál

inkább szükséges, mintbogy a' nemet örökös tartományok

adórendszere open most van kidolgozás alatt; 's miurán

az leginkább a' folyó piaezi ár szerint kiszámitandó te-

lek-terméki jövedebnekre alapittatik, ezen piaezi ár

pedig a' magyar termékek szabad eoneurrentiája által

szembeszökóleg alábbszállana, 's azert a' nemet tarto-

mányokban egy egészen más adó elvet feltételezne; min-

tán továbbá a' gyároknak, ba ollyanok folállitása ido vol

Magyarországban is lebetóssé tétetnék, gyarapodásából

a' német tartományoknak mind produetiojában, mind

fogyasztásaban származó esökkenes ismet beszámitandó

volna; azért egyedül ezen elbatározástól függend, bogy

Magyarország a' többi örökös tartományokkali viszonyá-

ban, amazokkal egyenló kedvezeseket uyerjen-e a' ke-

reskedésben, vagy ellenben mint mero gyarmat

tekintessek, mellyból mükeszitmenyei kivitelének
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lebetó megnebezitése, 's az élelemszereknek az ország-

ban fekvó katonaság olesóbb ellátása miatt igen esekély

áron tartása által annyi baszon buzassék, mennyi esak

lebetséges a' uélkül, liogy ellenben nemi péuzmeunyise-

geknek az országba visszafolyására, mi által esak a' töb—

bi tartomány károsulna, solia legkisebb gond se for-

ditassék, 's. a. t."

II. Jósefnek e' szavai elég világosak, 's mivel a'

magyar nemes azota sem vállalt adót, mi természetesb,

mintbogy a' régi kereskedési politiea is megmaradt. Hi-

ába szólaltak fel a' magyarok e' vámrendszer ellen, bi-

vatkozván az országnak törvenyben kijelentetett fiügget-

lenségére, minek következtében Magyarország érdekét,

a' német tartományok érdekének alárendelni semmikép

sem lebetne. Hiába moudták, bogy a' magyar nemesség

adómentessége , esak a' magyaroszági nem nemeseket

iljetbeti, de ebez az ansztriai nemet tartomány oknak

sejnini közük nem lebet, mert ba két fîiggetlen status

egymással kereskedési összeköttetésbe lép, bizonyosan

egyik sem vizsgálja meg a' másik polgári szerkezetét,

banem mindeniket a' kölesönös anyagi érdek vezetbeti

józanul, 's azért respubliea es despotiens ország is foly-

tatbatnak egymással basznos kereskedest. Hiába inon-

dogaták a' magyarok, bogy Magyarország és az ausz

triai többi tartományok közt, esak egy reeiproeal elvek-

kre épitett kereskedés lebet mind két részról niéltá-

nyos, igazságos és törvényes. Vessenek tudnüllik az

ausztriai német tartományok a' magyar nyerstermesztmé-

nyekre, ba félnek tólök, annyi adót mennyi tetszik; de

engedtessék meg a' magyaroknak is, bogy gyármüveket

a* német vámszövetségtól vagy Angliától, Franeziaor-

6

r
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szágtól is vebessenek, 's nyers termesztményeiket oda

bordbassák, iiol legjobban megfizetik. Mindezen igaz-

ságos követelések azonban semmi vagy igen keveset

basználtak, mert a' magyar kereskedés továbbra is szám-

talan zaklatásoknak vala kitéve, Igy azon kereskedók,

kik magyar bort akartak к ¡i I fold re vinni, kenyszerittet-

tek egy nttal ansztriai bor kivételére is. 1824ig szá-

mos es nevezetes magyar ezikkek mod felett nagy vám-

mal rovattak meg, midón külloldre vitettek. Gyapot-

gyármüveket, gyapjnszözetet, esipkét, divatárukat, ka-

lap és más rubnnemüket, réz-kender-len gyámiuveket,

's más számos czikkeket U ¡i Hold ml esak szabad level és

60 száztól vám mellett lebete beboziii, mellynél fogva

mindezeket kénytelenek valánk egyenesen az ansztriai

német szomszédainktól venni. Azonban mit a' méltányos-

ság, igazság ki nem vibete, kivitte azt a' kénytelen-

ség, miután a' fonák polítiea keserü gyümöleseit megter-

mette. Indireete megfizettették ngyan a' magyar nemest,

de egy xittal a' gyarmati rendszer a' nem nemeseket is,

és igy az egész országot tönkre tette. Magyarország

szegénysége ntána buzta a' német örökös tartományokat

is, mert bár mit mondjon Wildner úr ezek virágzásáról,

ezt bizonyosan esak Magyarországboz merve kell érteni,

mivel ezek Angliáboz, Franeziaországboz , sót a' tiïbbi

Németországboz is basonlitva, messze batramaradtak.

Nem roppant kár-e az, az egész birodalomra , miszerint

bajdan Magyarország gabonával, borral, kenderrel, do-

bánnyal nem esak az egész ansztriai birodalmat, banem

több külfoldi országot is kitartott, most pedig e' ezikke-

kért a' birodalom tetemes summát fizet eVenkint külfold—

nek? fgy 1834—1837 éveukint 1,097,000 f. áru ga
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bonát, 3,788,900 f. árn bort, 2,547,000 dobányt vettek

az ausztriai tartományok a' külföldtól. Az ángolok baj-

diin szinte igen sok kendert, (évenkiut 50,000 mázsát)

vittek el tólünk, de mar ezek is ngy elbagytak bennün-

ket, mint az olaszorzági és németalfoldi dobánygyárosok.

Igaz ngyan, bogy az 1824 aug. 5kén és 1828ki apr.

3k;in költ királyi rendelmény által sok boni ezikknek

vá inj а р. о. a' gyapjué 16 fori ut nil 1 foríntra, dobányé

lépesónkint 12 forintról, 20 krra, gabonáé 1 krra, ken-

deré 4 frról 5 krra, lene 5 frról 6 krra alábbszállitatott;

de az elbervadt iparágak fognak - e ismét feléledni , azt

a' jövendó fogja megmutatni.

IV. A' magyarnak nyelvével való nem

gondolása annyiban egyik fóoka batramaradásunknak,

mert bibázott egy kapoes, melly a' magyarországi kü-

lömb fríe ajkn népeket összetartsa, 's igy bibázott a' köz-

szellem is; továbba a' közigazgatás és oskolák nyelve

deák leven, sem a' törvény ismerete, sem a' basznos

tndományok és ismeretek nem mebettek át a' nemzet vé-

rébe, 's azért szellemileg szegények maradtnnk. A'

magyar bajdan épen nem gondolt nyelvével. Felsó Né-

metországról olvassuk, bogy ott a' szlávok eróvel sot

hálalos büntetés alatt téritettek át a' németnemzetségre,

's már ma ott bolmi kissebb szláv foltokát kivévén esupa

nt'inet ajkn lakosokat találunk. Magyarországban Sz.

István királynnk épen megforditva a' sok nyelvu nem-

zetben gyönyörködött, 's ezt tanáesolá Imre fiának is,

mcllynélfogva a' Geiza alatt bekoltözott szászok maiglan

is oros nyakn németek. — Europa példájára felvette

a' magyar is Roma bolt nyelvének jármát, deákul irattak

torvényei, fejedelme deákul irta rendeléseit, deákul osz-
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totta kegyeit, egy szoval a' nemzet nyelve itt is az ide-

gennek rabja lett. De luidón Europa más nemzetei le-

rázták már a' bolt idegen nyelvnek sulyos rabigáját, a'

magyar bátramaradt még, sot igen so kan fonák lelkese-

dessel olelték az idegen jármot. Azonban II. Jósef a'

közigazgatatásba német nyelvet hoz van, ez a' magyart fol-

riasztá álmából, 's bozzá fogott nyelve müvelesébez.

Már 1790ik esztendo ota miuden országgyülése bnzgó

lelkesedéssel sürgette a' boni nyelv emeleset, 's történ-

tek-is fontos elore lépések, különösen az 1825, 1830 és

1840ki országgyüléseken, de leginkább az 1836ki bon-

gyülés nevezetes e' tekintetben, mert ekkor a' törvenyek

magyar szerkezetének egyedüli eredetisége megismertet-

vén, magyar nyelvünk, törvényeink nyelve iön. 50

esztendeje tebát, bogy a' magyar nyelv sürgettetik, és

még is vaunak nálunk számosan, kik bar Ii i va ta Ira ké-

szültek, mindazáltal vagy szülöik, vagy magok bibája

által, a' magyar nyelvet nem tannlták, nem értik. Ez

urakat az ujabb nyelvtörvények természetesen sajuosan

érintik, 's azért nagy lármnt ütnek, bogy a' magyarok

a' többi magyarországi nepek nyelvet erószakkal kiakar-

ják tépni. Erról azonban a' parasztok semmit sem tnd-

nak, 's az egész vak lárma nebány evangeliens tót pre-

dieator és nebány magyarnl nem tudó prokátor vagy or-

vos faetuma léven, igen nyngottan lebetünk. 11 ¡aba, a'

proeessnson elóbb utcbb át kelle mennünk, de a' mostani

nemzedék kibaltával, biszem nyelvtnsával többe bajlod-

nunk nem kell. Hogy átalakásunk jelenkorszakában a'

nyelvügynek is folkellettjönni , annyiban sajuálbató, mert

bennünket a' balasztbatatlan political reform kérdések-

ben némileg késleltet.
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IV. Szakasz.

Adozzék-e a' magyar nemes?

Miért? Mikép? és Kinek?

Wildner ur Magyarország batramaradásának egyik

fu okául a' királyi kinestár ürességét, ennek okául pe-

dig a' nemesseg adómentessegét tüzvén ki, azon tanáesot

adja: fizessen a' nemesség, a' belyett bogy a' bázi adót

elvállalni akarja, evenkint a' kiuestárnak, ellenörködé's

mellett, uj ezelokra 3,300,000 pengo forintot, 's ebból

esináltassanak, országntak, vasntak, 's allittassanak más

közintézetek , s. a. I. E' tanáesa igen különösen bang-

zik azon állitása után, bogy Magyarország tisztviselóit

is, fizetés nclkül bagyja, királyának udvartartására semmit

sein ad, egész statns jövedelme katonaság tartásra sem

elegendó, azaz szóval az ansztriai német tartományok

által tartatik. Valóban a' magyarban sokkal több beesü-

leterzés van, mint sem esak egy garast is adna eddig

uj czélokra, meg az ország minden közköltsegei általa

nein fedeztetnének, 's mig kény telen volna az ansztriai

német tartományok, nyakán élósködni. Hiszen ba ezt

tenne, ugy W.ur ismét könyvet irna: bogy Magyaror

szág egyre esináltatja az ntakat, esatornákat a' testver

Hcmetek veres veritékén, mintán saját statnsjövedelme

katonaságtartására sem elegendo; mert bizony ba W.ur

szerint erre Magyarországnak legalább-is 36,000,000 p.

forintot kellene fizetni, ugy mostani 17,000,000 ftnyi

jovedelmét a' 3,300,000 frint még nagyon keveset rug-

tatná közelebb a' kivánt summáboz.

m
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Azonban W.ur álaptalan allitását tényekkel és szá-

mokkal megezáfolván , minrien idegen tauáesot mellózve,

igen nyngodtau beszélbetünk egxmással magyarok, 's mar

m a i; 11 ii к kó'zt kérdésbe tebetjük: Adózznnk-e mi magyar

nemesek? Erre minden babozás nélkül igeunel fele-

lek; mert sok okaim vannak rá. Regente a' nemesség

adómentessége, azon feltétel alatt, bogy e' belyett ba-

záját szeméhesen, és saját költségéu megultalmazni min-

den pillanatba» tartozzék, igen igazságos és igen czél-

szerü vala. Igazságos; mert a' nemes élvén legtöbb ja-

vával az orszáürnak, igazsáíínsan báromlott rea a' legna-

gyobb teber is, melly az ököljogi századokban, midon

a' nemzetek örökös báboruban éltek egymással, kétség-

fcivül a' katouáskodás vala. Czélszerü is; mert a' követ-

kezés mntatja, miszerint a' nemesség bazánkat, fugget-

lenségúnket, nemzetiségünket annyi sok kül és belbábo-

rnkban 800 esztendón keresztül épen megtartá, mi igen

természetes, ba meggondoljuk, bogy azon idókben más

nemzetek védrendszere is bübéri alapra lévén állitva, a'

magyar nemzet minden ellenségeinek ellenállbatott. De

megváltoztak az idók. 3Iiuden europai nemzet nj alak-

ba unté védrendszerét, 's igy Magyarország sem marnd-

bat isolatlan, ba esák Torokország, vagy ('bina sorsára

nem akar jutni, mellyet, bár magát mennyi birodalomnak

tartja, egy maroknyi Angol sereg is sarokba szorit.

Nem annyiban változtíik meg azonban az idók, vagy ¡9

nem azért ezélszerütlen már a' nemesi felkelés, mint

legtöbben biszik és birdetik, mi l)edig bal vélemény, mint-

ba та már esak rendosen gyakorlott örökösen fegyver-

ben álló kalonaság felelbetne meg sikeresen az ellenség-

nek. Ob nem! biszen a' legnjabbi idók példái épen el
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/enkezót mutatnak. Tudomauyosan iuüvelt fo tisztek

'sés szogált altisztek tökéletesen elégségesek ana, bogy

nem mindig fegyverbeu alló emberekból is igen basz-

nálbató es gyóztes badat képezznek. A' franezia revo-

lutio elején, Franeziaország uj katonái megverték az

europai nemzetek gyakorlott rendes badseregeit, kcsobb

a' gyakorlatlanabb porosz bonvédek gyözedelmeskedtek

a' veteran franezia test o'rokön; 's nálunk is a' végórök,

bar beke idejen esendes foldmivelók, épen olly vitézek,

's mindeure épen ugy basználbatók, mint a' rendesen

fenálló ezredek. Nem itt fekszik tebát a' baj mint mon

dám, banem abban: bogy ba az 50,000 fonyi nemes

badsereg leggyakorlottabb volna is a' világon, még sem

órizbetné már ma meg bazánkat. Hajdau a' nemzetnek

egy része 40—50,000 nemes vagy lovag vagy zsoldos,

barezolt ugyan annyi lovag vagy zsoldos ellen , 's gyak-

ran 7 évig is eltartott a' bá boni, mig a' szerenese egyik

vagy másik nemzet reszere döntetett. Ma mar nemze-

tek egész tömegben barezolnak , nemzetek ellen, 's miu-

denik fel esak egy ütközetre 180 — 200,000 ezer fegy-

verest összpontositvan, egy, legfeljebb két ütkó'zettól

fiigg a' nemzet megaláztatása, vagy gyözedelme. A' ba-

dakozásnak ez uj mod ja, e' tömeg barez a' franezia

nemzet találmánya. lgy volt képes Franeziuország 10

szerte kevesebb nepessegéVel esaknem egész Europát

inegbóditani. Igy származott azon elv, bogy bekeidejen

iuinden ember legyen esendes földmüves, iparüzó, tanitó,

8. a' t. liaborubau pedig miudenik kivetel nélkül katona.

Innen közep nagyságú országok, mint Foroszbon, vagy

Magyarország ez elv elfogadása nélkül, nem lennének

kepesek elsó rangu batalmasságokkal , példánl Franezia
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éa Orosz országokkal megmérközui. EzéVt fogadta el

Poroszország] |a' bonvédrendszert, mellynelfogva minden

ember köteles lévén fegyvert fogni, bekében 120,000,

báboruban 535,000 gyakorlott fegyverest kiállitbat, 's

akármellyik statnsnak bátran szemébe nézbet.

Ebbú'l látbatjuk, bogy nem volna jelenleg baszon-

talanabb költség, mint a' nemesi folkelést rendszerezni

adózás belyett, mint ezt Sopron vármegye inditványoz-

za; mert e' maroknyi eravol bazánkat meg nem örizzük,

's me'g is ez örv alatt áldásteljesebb áldozatok, pénzbeli

segedelmek alól buznánk ki maguukat. Azert ba az

éjszaki oriástól félünk; ba azt akarjuk, bogy elérkezvén,

a' keleti kéYdes megoldásának pereze, a' magyar korona,

a' regenten bozzá tartozó aldnnai tártományokat vissza-

követelje: akkor Magyarország 500,000 fegyverest te-

gyen a' mérlegbe, azaz fogadja el azon vedrendszert,

mit már a' bason nagyságú Poroszbon elfogadott; igy

fellépésenek , biszen jó sikere leend.

Ez inditványomon, tudom sokan megkökkennek , 's

azt kérdik: bonnan vegyük a' költséget illy roppant

tömeg katonaság rendezésére ? Tanáesos-é épen most,

midón a' panszlavismns köztünk forrong, a' szlávokat

felfegyverkeztetni , annál inkább, mivel némelly vár-

megyék meg a' végóröktól is szeretnek a' fegyvert el-

szedni, inintbogy nagyobbára szláv ajkuak? Nem len-

ne-e Toszelyes a' nemességre a' parasztoknak, mig ma-

gokat a' foldes líri batalomtól teljesen meg nem váltják

fegyvert adni kezükbe. Ez ellenvetésekben tágadhat-

lannl van valami, de nem olly szórnyüsegek ezek, ha

közelebbról fontolóra vesszük. Mi a' költséget illeti:

|
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nein kellene mindjárt elószor az'egész fegyverfogbato

népet, melly a' magyar birodalomban mintegy 1,625,000

fore megy rendszerezni. Elég leime elóbb a' magyaro-

kat és uémeteket ngy rendszerezni, mint jelenleg a'

végórök szerkesztve vannak, már igy is 500,000 fegy-

verest kiállitbatnánk , miután a' Végvidék 1,189,000

népességre 91,000 katonát minden pillanatban kiállit,

a' magyar birodalomban pedig a' magyarok és németek

száma a' 6 milliomot jóval felül baladja. Es valóban

okos gazdálkodás, és olly rendszer mellett, jnillyen Po-

roszországban, fokép pedig Würtembergben létezik, ezen

500,000 loböl álló badnak rendezésére nem sok milliom-

mal kellene pótolnunk azon sumát, mellybe most

rendes katonaságunk kerül. A' panszlavismnsra pedig

megjegyzem: bogy ezt némellyek igen kevésbe, mások

igen sokba veszik. Megmondtam már egyszer, bogy a'

szláv parasztok a' panszlavismusról mit sem tudnak,

azon ámitásokat, mellyekkel némelly esendbáboritók nyn-

galmaikat folzavarni akarják, nem biszik. Adjuk esak

nekik anyagi könnyebbséget, reszeltessük óket is alkot-

mányunk javaiba, meglátjuk: ok szinte olly bu polgár-

jai leendenek bazánknak, mint magok a' magyarok.

Épen azért eltévesztett politieának tartom azt, bogy

némelly vármegyék, a' Végvidéket, a' belyett bogy ma-

gnnkboz édesgetnénk, esupa gyannból lefegyverkeztetni

akarják. Ez legkiáltóbb tanubizonysága annak, misze-

rint ók a', Végvidéket egy altalában nem ismciik. A'

vcgóröknek sok tekintetben jobb állapotjuk van, mint a'

megyei jobbágyságnak. Ok nem szolgálnak robotat,

лет adnak dézsmát, adót igen keveset fizetnek, szülo-

földjeikbcz , fejedelmükböz tántoritbatatlanul ragaszkod-

"
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nak, és пeт kivánnak egyebet, esak liogy katonák ma-

radjanak, 's megye paraszt állapotra erószakkal sem

lebetne óket kényszeriteni. Megmutatták ezt a' likkai

yégorök, kiket egykor provineialisálni akartak, mert

földes urakat megolvén, készebbeknek nyilatkoztak

mindenestól elköltözni ; mint sem polgári szerkezet ala

ve'tessenek. Sxigorá katonai fenyéték alatt lévén az

egész katonai Végvidék, eunek szelleme ollvan, mino a'

yezérló tiszteké, ezeké ollyan, mino a' fejedelemé.

Itt tebát nines mitól félnünk.

Mi a' parasztoknak való fegyveradást illeti , ez sein

ollvan rémkép, minónek némellyek gondolják. A' ma

gyar nemesség eddig is sok engedménynyel viseltetett

az utóbbi országgyüléseken a' jobbágyság eránt. A'

szabadadást, vevest, az ürökös megváltbatást, nekiek mar

megengedte, 's a' magyar urbariumot ó'sszebasonlitván a'

eseb és ansztriai német urbariuiumal, amaz 8 pontban

kedvezobb az utóbbinál. Osszák meg még a' nemesek

a' közterbeket a' jobbágyokkal, 's részeltessük óket az

alkotmány javaiban, bizonyosan bü védei lesznek az

országnak 's alkotmáuyának ; biszen Poroszországban sem

váltották meg magokat mindenutt örökösön, még is iuiii-

deniknek fegyver van kezében, 's mint eddig láttuk

épen nem veszedelme're , banem nagy basznára az or

szágnak.

A' nemesi fölkelóseregnek elrendezése tebát magára

az ország megoltalmazására is elégtelen. De van még

a' fegy veres ellenségen kivül a' nemzetnek egy másik

bata luias ellensége is, melly azt tökcletesen semmivé

tebeti: 's ez a' müveletlenség , az anyagi és szelleini
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batrainaradás. Valamint a' pbysieai világban az erosebb

a' gyengébbet folemészti, a' uagyobb bal a' kissebbet

elnyeli; ugy az erkölesi világban az eróssebb a' gyen-

gébbet okvetlenül elnyomja. Ez olly igazság, melylyet

egy pillantás a' fold mindeu országaira kétségen kivúl

tesz. Nagy brittania 26,000,000 europai népességével,

150 ni ill ¡om emberen uralkodik. Tekintsük meg már,

mikepen allunk mi magyarok. Az europai nyngoti пeт—

zetek, a" foldmüvelést, ipart, kereskedést, a' tökéletesség

nagy fokára vitték; mind szellemi, mind any agi jólétben

sokkal felül mulnak bennünket, és még is meg nem álla—

podva, sebes léptekkel baladnak elore, országntakat,

kesziteuek, esatornákat ásnak, folyókat szabályoznak 's

vasutakkal magokat már esaknem körülbálózzák. Es mi

magyarok? Elszomorodva ballgatok ; biszen esak ország-

utjaink a' eivilisátíonak ezeu elsó jelei sinesenek. Es

miért ninesenek? Mert a' nemzet mindezeket a' kor-

mánytól követeli; a' kormány viszont üres kinestáiára,

's az adómentes nemességre utal, 's igy kct pad közt

örökke árván marad a' szegény bon. A' kormánynak

általadtnk a' jövedelmi forrásokat kirekesztó joggal ke-

zeloi, 's i'zcii ba kinestárürességról beszel , számon nem

kcrbetünk, de különben is tudjuk, miszerint statnsadós-

ságokkal terbelve van , mellyeket ba bar Magyarország-

ra nézve el nem ismerbetünkis , de esakugyan meg van-

nak azok, 'a többé azokat amugy könnyedén zsebbu

нет dngbatjuk. Ez oldalról tebát kevés a' kilátás. A'

nemesség ismét, ba megmarad szüz vállai mellett, 's

lia minden javitást esak a' só felemelt árából akar ki-

kerekiteni, szinte sovány remenyt nyiíjt a' jöveudóre.

Meddig lo« e' kolesonö.s egymi'israi utólás tartani, nem
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t иdom; de annvit szentül biszek, hogy mind ezt a' uem-

zet bánandja meg legkeservesebben. Ezértj tebát félre

az örökös szóvitákkal , ideje, bogy valabára tettekkel

lépjüuk fol baz an k megmentésére , ba mns nem keze-

li a' lépést, kezdjük mi, mert különben késón fog-

batjuk kezdeni.

Illy körülmenyek kb'zt, midón a' keleti kérdés

miatt védrendszerünket erosbiteni, egy úttal anyagi és

szellemi szegénységünköu segiteni kell, termeszetesen

sokkal nagyobb áldozattal járnl liazánk megtarfása, mint

valaba. Oseink mind kettot borzasztólag elbanyagolván,

reánk kettós teber maradt; de azert el kell azt biinunk,

ba fiiggetlenségnnket , nemzetisegünket, alkotmánynnkat

továbbra is megtartani akarjuk. A' nemesség kötelessége

a' ezel mindég a' baza megtartása volt és lesz. Ezt

hajdan magával a' fegyverrel ellebete érni , ma már pénz

is kell. Ez okból óbajtottam volna, bogy a' jövó or-

szággyulésen a' védelmi rendszer változtatása, finanaeziáuk

elrendezésével együtt vétessék föl, 's ószintén megval-

lom, bogy legegyszerübb , legigazságosabb, legkevésbbé

bonyolodott módnak látom a' Gróf Széebenyi István indit-

ványát : miszerint mondassek ki , bogy ezeutul az ország-

наk minden lokosa, nemes, nem nemes miuden terbet

egyáránt viselend; es minden bonpolgár, nemes nem

nemes fegyvert forgatand. E' két sor ige által, ba meg-

testesül, a' nemzet egyszerre 500,000 rol, ennyi nálunk.

a' nemesség melly teszi Werbóezy szerint a' nemzetet,

egyszerre 13 mil i ¡ora növekedik. Nines ellenség jöjjön

az keletról vagy nyugotról, mellyet 1,600,000 fegyver-

logbató meg nem törbetne. Es bár jelenleg szegények

vagynnk, még 13 iuillio ember egyesült eróvel, közre
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tett vállakkal Magyarország képet 20— 30¿v leforgása

alatt, nj alakba öntbetne. Ez inditványra, tudom sok

fontolva balado elsápul, 's jajveszékelven alkotmánynnk

folforgatása felett, a' nemes grófot, engem, 's mind azo-

kat kik ez inditványt mégl pártolandják , nem nyargalva,

banem szelvészkint robanó baladóknak fog keresztelni.

Bizony pedig en fontolva baladónak tartom magamat,

mert megfontolás ntán esak igy vélem lebetségesnek ba-

zánk foldiesoitését és alkotmánynnk szilárd lábrai allitá-

sát; mert én sebol legszabadabb országban sem láttam

a' szabadságot abba belybezni, bogy közjóra sennnit se

adózznnk, banem abba, bogy tudtom, akaiatom meg-

egyezesem nélkül esak egy garast sem vetbessen senki

rám; ez egyedül tarka minden alkotmánynak, a' többi

csak sallang, snjtás, Privilegium, vagy épen féktelen-

ség. No már egy igazi eonstitutio állandóbb-e ba azt

500,000 vagy 13,000,000 ember órzi? Továbbá szinte

megfontolás után a' biszembeu vagyok, bogy ba valami

jó, ezélszeiü, 's egyszerre is kivibetó soba sem tartom

okosságnak balasztani. A' magyar példa beszéd is azt

tartja: jobb ma egy veréb, mint bolnap egy tuzok.

No de már ennek ez nttal vége van ; mert a' balado párt

vezérei ezt még most kivibetetlennek tartván, fokonkenti

lialadást inditványoztak, 's legelöször is a' báziadót gon-

doltak a' nemesek ез nem nemesek által közösen elvállalan-

dónak. E' fokozat nekem, ószinte sz¿lva, sok tekintet-

ben nem tetszik. Nem elóször, mert tudjuk azt, mi-

szerint a' magyar nemes leginkább az „adó" nevétól

retteg, 's legnebezebb foladat, ót az adónak akármi

nemére elóször rávenni. Igy lévén a' dolog elore látbató

vala az, bogy a' báziadó inditványzása esak annyi inge
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rültséget fog szülui, mint ba minden közterbek közös

viseleset tüztük volna ki. Különbseg a' kettu közt esak

az, bogy igy a' báziadó mint ezt az eddigi megyei gyü-

lésekból látbatjuk 's reménylbetjuk meg fog bukui, pe-

dig minden legkissebb baszon es eredmeny nélktil; ellen-

ben ba minden közterbek viselése tüzetett volna ki, ak-

kor igen bibetó 's esak nem bizonyos, bogy a' fontolva

baladók legalább a' báziadót elvállalják. Nem rosz, sot

nagyon jó tаetiea az többet kónii, bogy valamit kapjunk.

Nem tetszik másodszor, inert ba a' báziadó mos-

keiesztül menne is, nem sokat nyernénk vele.

Ugyanis nagyobb szüksegünk van nekünk, országutakra,

vaspályákra, esatornákra s. a. t. mint arra, bogy a'

paraszton valamit könnyitsünk, annyival inkább, ni i v el

illy országos vúllalatokkal, a' parasztságon is egy nttal

könnyitve van. Ugy de ha a' nemes a' bázi adót elvá-

lalja, akkor országos adora egy naraszt sem ad, mert

olly instruetioval , mint Baranya megye követei, kevés

vármegyeból fognak országyülésen megjelenni.

Harmadszor, sokkal inkább elmaradtunk , mi már,

mint sem a' nemesség annyi áldozatával beérbetnénk,

iueuuyi a' bázi adó közös elvállalásából reá báromlanék.

E' snmmának, melly j eíenle» a' deperditák nelkül mint—

egy 2,700,000 forintra rug, még esak felét se tenné

a' nemességre báromlandó resz.

Negyedszer, nem fogna bételjesedni az, mit a' ba-

ladópárt a' báziadó elvállalásával remenyl, bogy tuduül-

lik akkor a' megyék országutakról , nélmevelésról magok

is tebetnének sikeres rendeléseket. Nem, mert közösen

vallaban el a' "parasztokkal ezeknek védóje a' kirólyi
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bel) tartótanáes nom fogja eugedni a' szabad megróvást;

bizony mondom kötve marad örökkc kezünk, 's egj

t;i|i|iodtat sem mozdulbatnnk.

Illy okokból, ba mar Széebenyi inditványának ki-

tüzése esakngyan jókorínak tetszett, ezélszerübb lett

volna, az adóztatást legeloszor is snbsidium képében meg-

próbálni, a' közterbek egykori együtti viselésere, pedig

addig is a' közvéleményt sajtó ntján elkésziteni. Minden

országgy ülés felajanlbatna subsidinm kdpen közbasnu boni

vállalatokra legalább is 12,000,000 p. foiintot. Mert

ba az ¡aluzó nép evenkint a' közsegi terbeken kivül

8,000,000 's igy 3 eszendó alatt 24,0004000 p. foiintot

terbet visel, akkor a' nemesség evenkint 4,000,000 p. f.

könnyen megbirbatna , mintbogy ba számra nézve keve-

sebb is az adózó népnél, de fekvó birtok több van bir-

tokában mint emennek. Mar pedig ba minden 3ik eszten-

doben 12 millio fról rende! kezbetnénk, akkor a' nemzeti

aeademiát, gazdagsági, ipar egyesületeket országosan

(lotálbatnánk, polyteebniai intézetet állitbatnánk, nép-

viselcsrólsikeresen rendelkezbetnénk , országutakat, vas-

pályákat, esatornábat esinálbatnánk ; egy szóval 20 ev

leforgása alatt is uyomorult bazánkat sulyedéséból kön-

nyen kiemelbetnénk. Es pedig ezen áldozatok esak gaz-

dag kamatra kiadott kölesönzések volnának, mert a' mit

a' bal kéz kiadna, azt a' jobb kétszeresen venné vissza.

Ha tebát jovó országgy ¡ilesen a' bázi adó keresztül

nem menne, akkor minden eróvel oda kell törekednünk,

bogy legalább egy országos penztár megalapitá.sára snb-

sidinm ajánltassek, nebogy annyi szép remények, és lel-

kes agitatiók fíistbe mennyenek. Jövóre nezve pedig a'
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bázi vagy akanninemü adó kivitele körül, vigyázóbbak 's

ovatosabbak leg) (ink, mert volóban a' bázi adó ugyeben

a' balado párt sok tapintatlanságot, a' maradó ellenben

valódi nemzeti hünt követett el. Nemzeti bünnek neve-

zem mostan én a/.t, miszerint a' marodó párt, mi soba,

umita országunk fen áll, nem t örient, nem tisztnjitási,

bauem tisztán tanáeskozási ügyek eldöntésében nyers erós

buta tömeget, olmos botokat basznált. Honfitársaim !

ba ezen ululatos demoralisationak összetett vállakkal

elíbe nem épitünk, ugy mi elvesztünk, ugy mentbetet-

lenül Lengyelország sorsára jutandunk , bol Katalin

orosz Czárnó a' megvesztegetett buta lengyel nemesség-

gel gyilkoltatta meg saját bazáját,

Valabányszor az igaz bazafi lengyelek, egy bala-

dási kérdést keresztülvinni , a' boldogtalan Vetot eltör-

leni akarták, mind annyiszor az elámitott lengyel ne-

messég „maradjunk a' régi alkotmány me llcit" kiáltással

felelt vissza, 's itt jól jegyezzük meg, e' régi alkot

mány bu pártolóit. Katalin orosz Czárno pártolta.

Bár tanulnánk mi ebböl magyarok! Hiszen egész vilá-

gon sines az sebol, bogy tudatlan tömegbozzon törvényf.

Angliaban, Franeziaországban , Éjszakamerikában már

az országgyülési követeket választók is, bizonyos vagyon

vagy ertelmi eensns alá vannak vetve, pedig ezek még

nem folynak be közvetlenül a' törvény bozásba. Nálunk

a' legbutább a' legrongyosabb nemes is nem esak választó,

banem egyenesen is befolybat a' törvénybozásba, ni ¡u tan

nálunk (I i val ban van, már ide baza legkissebb részlete-

kig terjedo instmetiot adni a' kó'veteknck. Ez anoma

lía, de bála Isten, még eddig fejünkre nem nött, mert
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a' szegény magyar nemesnek, magára bagyatva, volt

ennyi beesületérzése , bogy olly dolgokba, mellyeket nem

értett, пeга szólt, 's a' tisztnjitószékeket kiveve, máskor

a' tanáeskozó termekben vagy epen nem, vagy esak ball—

gatónak jelent meg. Most azonban iij divat kezd bejö-

ni, 's bogy az okoknak nagyobb siilya legyen, olmot

kötnek végere. E' visszaélések ellen, legjobb eszköz

leend az, ba az elnökök, tisztán tauáeskozási ügyek'ben

esak a' szólók többsege ntán mondják ki a' végzést.

Szegény nemes atyankfiait ki nem zárbatjuk, a' tanáes-

teremból, de azt tólök esakngyan megkivánbatjuk, bogy

ellenkezó véleményben léven, vagy ók világositsanak fel

bennünköt 's mondják meg okaikat miert ellenkeznek,

vagy bagyják magokat fölvilágosittatni, de ba látjuk,

bogy nemes atyánkfiai még esak a' kérdést sem értik, 's

esnpán egy két rosz lelkü ember által gepül bagyjak

magokat basználtatni , akkor valóban fejenkinti igen

nem szavazatot egendni nekiek, annyit tenne, mind bidé-

gen elnezni, mikép gyilkol meg bennünköt 's egész

nemzetunket — egy pár rosz ember.

Ezek ntán a' szakasz elején feltett kerdésekre

imigy felelek: Adozzék-e a' magyar nemes? Felelet:

minden kétségen kivül. Miért? mert müveletlensegünk,

mindenbeni bátramaradásnnk , nagyobb 's veszedelmesebb

cllcnsegünk, mint baj dan a' török volt, ez ellenséget

pedig esak pénzzel lebet legyózni. Mikép? elóször

subsidium képében, majd ba a' fizetessel jobban megbarát-

kozunk, kimondbatjuk aztiín az egyedül igazságos ehef:

miszerint minden bonpolgár, minden közterbet, vagyoná-

ïioz képest egyenlo'en viseljen. Kinek adozznnk? fele-

6



 

— 82 —

let: maguuknak, saját ön személyeinknek. Wildner úr

и »san nagyobb megbeesültetest lát a Mein, ba пeт a'

vármegyének , banein a' királynak fizetbetünk. Mi már

nem vagynnk olí y nagyra vágyók 's egész szerénységgel

inkább magunknak adózznnk.

.

.



Igazltandók.

Lap. 4. Sor. 3.

— là. —14.

— 17. — 2.

— 25. —18.

__26. — 7.

„28. — 5.

— 30. —30.

— 36. - 11.

— 47. — 7.

— 51. — 29.

— 56. — 16.

— 58. — 25.

— 62. — 21.

— 65. — 9.

— 76. — 23.

— 78. — 19.

— 78. — 23.

— 79. — 9.

— 79. --21.

visszavtasitana helyett ollvassd:

duz, - - - -

Unan - - - -

szorgalmus - - - -

merleget - - - -

másodszer - - - -

táborzási - - - -

aga ....

ráezokual - - - -

bizalmatlauság • - - -

urolkodóház - - - -

szerenesétlensége - - -

godolta - - - -

természetesb - - - -

lokosa - - - -

vái'megjebol - - - -

nelkül - - - -

közhaanu - - - -

esatornáhat - - - -

visszautasitana.

duzs.

tartván.

szorgalmas.

merleget.

mñsodszor.

toborzási.

maga,

ráezoknál.

bizalmatlanság.

uralkodóház.

üzerenesétlensége.

gondolta.

természetesbb.

lakosa.

vármegyébó].

nélkül.

kózhasznu.

esatomákat.

í

S



 

Nyon)Mott Hilaban , Нeупeшапп Edaard' betüivel.



 

•■■* '■ ■■ '""I

•



 





 

■3■ Ji

1 i

f£;-:-;.:

F'?

l-Л TÍ1

 



! Syracuse, N.Y Г

! Stockton, Calif. I

 

0037486438

HC

267

,A2

W5

a>

IK

oi

m

CNJ

il ЮПЛ I



 


