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TAGLALATJA 2 

“ТА 

GnóF DESEWFVFY Jó‘sEF. l Q'. 
 

Hogydn éx'titek 

A: év-vdésîl, ’s tudjátok minâ 

Mag kél-ki, 's mellyìk nem ВЫ? uólljatnk 

` Honám is, n' ki lem ióságtokat 

Nom kéri , :am рейд bolzslura nem hait. 

B an quo Shnksp/sárenál. Lid паьтщ‘ 
Mncbethjél. 

isi-*___-à--v-_n--l-v 

KASSÁN, 1831. 
wEnFEn nÀnoLY, cs. mn. muv. ACAD. тп’овмгниз‘ 

ввтйхтвр. 



 

Zai ßamìsu fi psv âaâkaî mi pvxops'vozç zal avsvz'rozç 
appw‘w’av rà ¿è Auygä :al suxâps'vov ancev'xozç 

Homerasz. 

Adj Zeììs`z 'kéröknek',~ mint nem `kérökuek a' Jóbul, 
Ám de ne nyujts Воины, bár mint óhajtanì merném. 
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MAGYAR IFJUSÁGHOZ. 
 

Néktek ajállom Hazám’ serdülö remé 
nyei ezen észre-Vételeimet, jeles Hazánk 
íija’ Gróf Széchenyi István’ а’ Hitelröl 
ír0t`t munkájára. szebb lelkú honni 
Aszszonyinkhoz intézé ajállatját, én hoz 
zátok, kiket Aszszonyok szültek; hogy l 
igaz és' erôs lélekkel, a’ szép mind lel 
küek’, mind testüek’kegyeit, erényeitek 
és Viseletetek által megérdemeljétek. 

А’ hitelt tárgyazó értekezések és szám4 
molatok а’ ti íigyelmetek álá tartozók, 
kik ma holnap apák lesztek, és а’ pénz 
hitelrül hozandó vjó törvények általfis, 
marade’ktokat magatokkal és apáitokkal 
a’ Haza’ köz-javâra öszsze-kötenditek. 

O 



Érzenietek kell, minö ègészen más, 
és föképp’ а’ pénz-becsével ellenkezö fel 
számolások, ’s mértékek’ font'o/ssága sze 
rint ragadtatnak, és ragadják egekbe а’ 
port, ’s en'lelnek halhatat]anságrar balan 
dót, а’ mindent elbájoló, ’s mindenben 
mértékes öszsze-hangzást szeretö és te 
remtö szíves Grátzìák. 



JEG'YzÉs. 

А: Orl/lograpńz'círa ne'zve nem mz'ndem'ìtt меда/бы! 
leìeS‘em/zez alkalmaztata’m magali@ eze/L muuka'mban, ha 
nem tò'bnyz're az ulvaso’ Ků‘zâuseg’ Iò'bsefge тонет! 
f’zleke’lzez, тег! az Iro’nak еде: is hell „шуб! alkal 
maztatm', efe lla az olvaso' Közò'nseget Jabra, zeb 
re akary'a vezetm', art csak [шагам-[цент лет pedz'g 
rò'latò'n kel] eszkò'zlem'. À’ szere'ny, а’ maga’t el nem bz' 
zo' Iro’t szr’vesebòm’z Àò'vetz'a’ Kó'zů'usegf. Reme'llem ha? лет 
fog ‚мы Aá‘vemezeuemggel ‘Мёд/15,. Íza ne'mellyekben 
ele'bbz’ (ìrthograp/zz'ámat megváltozstalám. Arzombau az е“ 
Í'etó'sefg, a’ jo' fül-Ílan‘ffzat, eis a’ sza’rmaztatu’s ńa'rom 
já' ватт Ie've’u a2: Orthograplu'ánale, u'gyJlogy била-й! 
Íaò'ze'sá'k’ esete'ben a.’ Ас? ut‘olso't míndeg as elsó'nek, а’ 
¿armadi/:at реф}; и’ másodz'kuak, az az.' az etimologì'a't 
az ‘eupllom'ána/s (mz‘vel az etz'mologz‘dk’ дует/2219:: и’ 
.szrl'rmaztatász' гид-штамп ои1б,)‚_/ёМЩ02иЁ, tala'n ra. 
gula gyana'pt felve'tet/¿etendó' ‚шгмешщ egg терра 
sem Àe'lellaedem богу и’ _fìgyelmesebb olvaso' виде/‘(16’ 
egy/òrmaságut fbg ezel: тип/Иди” a: Ortkographz'ára ne'z 
ve tala'lm', ba’r ma' hajlando' Jeune z'x also&quot; ‘штат ellen 
Àezf/&quot;I wjtem'. 
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EL ö-szo. 
 

Orvendhet mind Hazánk , mind literaturánk 
azon könyvnek., mellyrôl észre-vételeimet köz 
leni bátorkodom. -- Gróf‘ Széchenyi István' 
munkája a` hitelrül , teIesded-teli van észszel ‚ 
gondolatokkal, rész-Vétetö elô-adásokkal, ere 
detiséggel, А‘ Szerzô` szép elméje sok ideákat 
ébreszt, sokakat ‘едет, sokakat nyes és 
nyirbál, sokakat igazít; ’s noha nem iskolai 
rend-szeren índúl Э ~és hellyel-hellyel kíméletle 
nebbül rázogatja is fel a’nemzetet, talán ép 
pen ez Vala mind az unatkoztatás` elkerülése, 
mind az erkölcsi viszsza - rugósság` (elasti 
citas) tekintetébül f6 czélja , kivánván minket 
egy kevéssé kiragadni aluszékonyságunkból, _ 
hogy magunkat, intézeteinket ‚ velünk szoro 
sabban megvi'sgáltassa, ezeket mostani szük 
ségeinkel, állásunkal öszsze-hasonlittassa; 's 
mivel idö haladtával lnind szükségeink, mind 
helyhezetünk az egész világéivál egygyütt vál 
tozott, minket- azon nyomozásokra bírjon; l 
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mellyeknél fogva‘a` jót, helyest, maradam 
dót, intézeteinkben а’ szíìkségesképpen vál 
tozandótul megkülömböztessük, és sem az и] 
jótul ne rettegjünk, se pedig a' többé már 
ne jó elavulthoz kárunkal ezután ne ragasz 
ko junk; еду szóval, az ujnak, és mihtegy 
magát az idöt meggyözte réginek газу-шты 
tül ne írtózzunk; mert nem kellene megf’elejt 
kézni'mk minö roppant változásokat szültek 

' egy f‘él század‘ lepergése alatt, több egymás‘ra. 
halmozott századok történeteinek következé-- 

sei, ‘з mint kerekedtek ezek` folytában egé 
szen и] polgári alkotmányok, mellyek annyi 
ra felrázták a` gondolkodó tehetséget az em 
berekben, és az ez elôtt hellyel-hellyel csopor 
tos és mélyebben llató спите“; olly igen szór 
так-„а, `s változtaták kiterjedetté és ter 
jeszkedôvé; hogy valóban megérdemli az ш 
méletet azon kérdés` fejtègetése, minô mér 
tékben, és minô alàkban alkalmaztatható már 
'most nálunk is a` régi erös kabát az élettel 
tellyes izmos и] szülöme , és óriási erôt 136 
r6 csecsemöre? Kilencz hóilapig hordozza а’ 
viselôs anya szíx'e alatt gyermekét, szüntelen 
nö és öregbedik. az méhében; de mikorvagy hn 
szon-négy óráig tartó fájdalmas anyai küzdé 
sek között, vagyhoszszas elalélások után, ki 
zuhan a`.sz0kottnál erösebb тадиагЗ és él, 
és mozog, és Enceladus gyanánt csak-nem 
minden percz alatt egygy-egy' hüvelyknyire ne 
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vekedik , már akkor csak-ugyan mind а’ szem , 
mind az ész kezdi kérdeni , eléggé tágas е még 
és nem szûk e már еду kevéssé a’ frissebb, 
elevenebb és hathatósabb mozgásu nj-szülött' 
számára régtôl olta készült kabát ? és nem 
kiván é egy részrül tágulást.,l más részrül pe 
dig testhez szorítást ? ne-hogy а‘ virgoncz , erös 
gyermek, Vagy szomszéd , vagy ellenséges 
gyerkô’czékkel szüntelen birkozni kéntelenít 
tetve; csak-ncm mindég terhes és kavicsos uton 
haladván ., orrára bukj‘ék. 

Bízonyos lévén а` Szerzô~ nemes czéljáról ‚ 
bátran fogom könyvét taglalni ‚ mcllynek b1’ 
rálására sokan megkértek; és jóllehet magá 
tól а` Gróftul vevém aj-ándékba munkáját, nem 
fog sem а‘ barátság, sem a` nyertt ajándék meg 
vesztegetni, és tartóztatni észre-Vételeim‘ 
egyenes szl'v‘û elô-adásátul ‚ következöleg nem 
fogok se rózsa-vizet ,‚ sem epét tentámba ve 
gyíteni; és ha ne talántán olykor-olykor egy 
két csepp eczetet öntögctnék belé, eléggé bá 
torv vagyok а` Közönség' , valamint а‘ Sz erzôtôl 
egygy oly merészség felatt engedelmet várni, 
mcllyben a7 Gróf‘ példájával elô-ment. Veniam 
petimusque damusque vicissim. l 

Szakaszról Szakaszra , Czikkelyrül Сино 
kelyre (a` Szerzô Szakaszszai` és Czikkely 
lyei` Czimjeitmindég a` reájok т: jegyzékeim' 
felibe l'rván) adandom-elô észre-vételeimet, 
igyekezvén a` (Ты-6!’ gondolatjai~ fonalát а` szö 

\ 
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vevényesebb tárgyakra nézve felfuglli. Másntt 
csak egygyes gondolatokat fogok mér6-serpe~ 
njfôrc venni, némelykor majd ön-tekinteteim- 
mel is elé-állok, egyebütt ismét kivonatokban 
szorítandom egygyüvé а‘ Jót, a` Hasznost, a` 
Szépet ‚ mellyet oly szivesen ‚ és annyi öröm 
mel találtam а‘ Зяешб elmélkedéseiliek ап 
goly kertjében. Mélázó sétálóhoz fogok hason 
lítani, ki, hol bújja р. о. Csákváron az ár 
nyékok` homályait, hol megdöbben a` vizek` 
zúgó rohanásain, hol fülét hegyzi a` f'iìlmile` 
csattogására; itt7 puszta , mollatlan , kemény 
sziklát; amott gyönyörü zö1de11etet1át,--és 
most a~ csörgô patak’ szökdelléseiben, majd 
a' virágok` tarkázatjában és széditve andalító 
illatjaiban gyönyörködik. 



ÁLTALÁNOS TEKINTETEK А‘ „HITEL“ 
CziMÜ MUNKA FELETT. 

N em könnyü e’ dolgozásban a’ gondolatok’~ fonalát, 
egymásba nyúlását ’s öszsze-köttetése’t kikeresni, elta 
lálnî, e's felfogni а’ Szerzö' egész gondolkozn'sa rend 
szere’nek hálózatját. Minden egyébríil többet szóll mun 
kájában, 1111111 а’ Hìtelröl; ugy hogy а’ Н11е11 1111101‘ 
hordónak inkább mint blítornak lehet könyvében tekìnfe 
111. Е1621116пуе1‹е1 (praemîssae) elözményekŕe szeret hal 
mozni, hellXel-hellyel azomban hibáznak az elözmé 
nyek, és me’g is mintha nem hîbáznának következe’seik 
javasoltatnak. Egyebütt az okokat а’ következésekkel' 
(vagy viszont) cseréli-fel. Gyakran szökeve'nyhez 11115011 
11’1, kînek szöke'seit oly nehe’z agári szaladással is utól 
e'rni , &quot;аду annak utját elállani, mint a’ nagy ’s gyakori 
ugrások köztt futó nyúlét; mert ugy elte'r olykor 1:11‘ 
gyátul, ’s utjában ugy látszik a’ czéltól .eltávozni, 
mintha egészen máshová akarna e’rni, mint а’ hova in 
dúlt; vagy mintha ege'szcn máshová'indult volna, mint 
а’ hova érni akart. Mindazonáltal me'g ezen eltére’sek is 
(epizodionok) sokkal mulatságosabb’ 65 tanuságosabha`= , 
mint némellyek’ egyenesiì haladásai, 561 megte’réseì 15. 
О1у tágas feneket kerl't néha gondolatiainak, és oly he. 
gyes csúcsoí: álh't emeleteinek tetejébe, mintha Egyi 
ptomi gúlyát (pyramis) e’pl'tene, olykor pedig 1101011 fel 
fordl'tja gúlyáját, azt akarná még 15, hogy az ellen 
slíly’ törve’nyei szerint az emlék fel ne forduljon. Esze’ 
nagy tehetsége’t nem alkalmaztatja míndenkor az egyií 
gyüebbeke’hez, do csak nem minde'g izgafja e's fellob» 
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bantja nép-kedveltetö elö-adásával érzeményeiket. A’ sok 
oldalìaágot gyakrabban emlegetì mint követî. Нет ép 
pen ritkx-în‘ismétli magát, azomban még töbször látszìk 
maga magával ellenkezni. Föke'pp’ parabolákban gyö 
nyörködik, és штык hogy sokat járt ugyan napkelet’ 
derültt ege alatt, de nem keveset szx'vott-be egyszer’smind 
azon tartomány kö-szenének füstös, és melyre nehéz 
gözébül, hol a’ szabadság’ hántorgatott szeretete mel-- 
lett, sub coclo nubibus foedo, a’ pénz mìndennél töbre 
becsültetik. Következme'nyei (resultats) nem folynak min 
denkor cgycnesen elôzményeiböl, és nehe'z lenne min 
de'g'azokat ezekbül men'tenì, vagy egészen &quot;Вина-ба 
teni a’ klít-fôbe, honnan csak еду részök folydogált. 

Munkáját` Holman/i’ же“ lelkü Aszszongz'lloz inté 
же“ ajállattal kezdi, mi után еду Tudm' valo' Мише 
zik, mellyben а’ pénz’ és vagyonbeli hìtel’ értelme Те] 
tegettetìk. ЕМ Elólszo' váltja-fel, mellyröl alább bó'veb~ 
ben szóllok. Emezt a’ Be’vezete's követi; ’s csupán е; 
után adatnak még clö , Nella’ny a’ ta'rgyat megelá'zó' efez. 
re-ve'telek ,- e's csak ekkor e’rtünk &quot;égtére annak megmu 
мышь“, hogy А’ .Magyar bz'rtokos szege'uyebb, mint 
bz'rtoka'lwz ‘фрез! lenm'e laellene. 

Látni tehát, mint van a’ lze'pen terített asztal 
r‘negrakva sok jó Кий (assietlìkkel), az az tánye'rotska'k 
kal, ml'g a’ táplálóbbakhoz jutottunk; ezomban meg kell 
„папа, nem csömörlik-meg az ember bär mi jó izůek az 

&quot; ételkék , mivel sok honnì paprika, sok kl'il-földi bors va 
gyon reájok hintve, e's izgatódott az ét-vágy a’ jözan 
e’s mértékletes evönél. Portraiteket is, az az, hol egész, 
hol félke'pü mely-ke'pleteket akarna olykor rajzolni a’ 
Szerzö; mìndazonáltal töbnyire a’ rútság’ tulságáig lel 
képezi, (idealizálja) azokat. De bezzeg a’ hol emelke 
dik, hol elragadtatik az erények’, es hazañuság’ buz 
galmaitól, hol jó én nemes czéb'aît мышца, hol az 
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egyesù'letek’ szeretete't és szelleme’t akarja bele'nk plán 
tálnir, а’ hol e’g az egygyet-értést , а’ Király e's Наша elvá 
laszthatatlan szeretetét lelkébül szívünkben me’g jobban 
meggyökeresl'teni, а’ hol kitetszìk mint gyalázott min 
ket szerfelett csupán boldogításunk’ kedvie’rt, és csak a’ 
módot, meg mértéket vété-el, jó hl'riinket, nevůnkct és 
becsüleh'inket más nemzeteknél idövel me’g fellyebb akar 
ván emeló'dhetni; már ott ugyan ай kürtölöm könyvériil 
Shakspearral. 

„Fülembe önté шт‘ nyelve‘ tiue'vel.” 

Tudni való. —- Lap 8. 
Itt ön-értelmét fejtegeti а’ hitelrül. —— Bz'zonyos le. 

Íaò‘telezefsel: ‘НМ! más keze’òen Ie'vo&quot; ingo' „аду z'ngathm va 
gyonunkro’l луг”! bz'zodalmat е?’ ba'torsa'got tartja alma/ä , 
mín a’ Ми! fem/E121. Nekem tetszik ez az vész-fogat, mi 
vel valódi e's ön-körünkhöz i116. Szerinte csak annyiban 
nevekedhetik Чад)’ szálhat alább a’ hitel, mennyiben 
több ‘аду kevesebb bizodalmat, és igazi bátorságot 
nyujthat а’ hitel -nyerö. —- Nagy-Brittanniában 522125201‘ 
ta nagyobb summáról is &quot;an hitele &quot;alamely kereske 
dönek, mint а’ mennyiröl adott, vagy adhatott bátorsá 
gotyagy kezesse'getr, azért vannak ott teli szù'ntelen az 
ujságok а’ sok bankrottl'rozottak’ hoszszas lajstromával , 
ugy hogy а’ kereskedési bukás, rogyás, &quot;alamint fel 
emelkedés ottan mindennapî, ’s ennek ott ugy kell len 
ni, mivel а’ уййз’лаёу'йегезйедёзе föképp’ Nagy-Brit 
tannia lakosai&quot;` kezében lévén; természetes, ha az otta 
nì nagy kereskedöt más {виды-11111 országok’ , lakosok’ , 
és kereskedökkel шагу-тепле, ’s minden-felé elágozott 
öszsze-köttetései; ezer, honnán ШИН támadott körül-a'l 
lások és véletlense'gek’ következése'ben, minden hajózási 



'l 4 

baitorságosítások теней is, serénycbben megbuktatja'k 
‘és fenkre teszìk. De valamint egy buja kertben sol; 
magvak, sok &quot;irágok elveszhetnek a’ nélkül, hogy megd 
szünjék az ege'sz kert tellyes virulásban tündökleni; ugy 
megbl'r Nagy-Brittannia egygy oly’ pénz-hifelbeli rend 
szert, melly а’ mint а’ sok bankerottok elárlílják, in 
kább hypothesìsen mint hypothekán alapúl. 

’ -Elíí-szó. -— Lap 9. 
Ebben ily’ füzeten haladnak а’ fö-gondolatok. IrÍza 

tok eis irak mz'vel a’ legl-aò'lcsebb is tanni/zat, e's реф}; ne’ 
melÍye/Eben и’ ÍegtudaHunabÖa/itul. „finden jobb lelkü em 
де&quot;,` bz‘zonyos, 11a Mr sejtetlen @figg/eist Лото: szz’ve' 
beu, mellyne’l-fogva muga'n, felebara’tz'n ’s mz'ua'enen a’ 
mz' б!’ Ãà'myezz' sziinlelen javz’mz' Ãz'va’n. Elólmenetelre 
обмен е:еп vlígy, mel/yet ga'tolm' ejlpen oly&quot; hasxtahm 
mun/Ea, mint «mmh ugg- Ie’te’t tagudm' (Ул-0811148. А’ là' 
Àe'lyre z‘gyelaezá' [Мг/Езда?‘ t: 5.- e’ŕez/zetó’ mz'nden tdrgyra 
ue'zve, melig Ãò'riil [Де/г fòrog ‘(жду forog/zat ,’ de Àò'vet 
laezefeez' {я mdr [Мадам/Ъ „Шин/Ъ, поди ‘неё’ csak z'ndulo’ / 
[Идеи legyenek. HalUu/a _mz'mllen/ìz&quot; на)?!” a’ panaszt; 
enne/z ez, amamzak az a’ jam'tando', míudeulaz' e'ln'iletet 
ahum@ emeÍ/n', mín-degyz'k Ãiilän-Ãûlò'n mo’ddal fog az 
ejn’lefehez, ’.s‘mo'llja’t legcze’lz'rá/Lynsabnak МЛ,’ valo'dz' talp 

Àá‘vet rit/Ea raßì.l Ugg vala ez ’s Меха“ is машет’. lò‘mlzò‘zz'l: azombau и’ szůntelen ранним’ и’ javz’tm’ ki 
va'na’slul; ez ember-.s‘zeretetbül sza'r‘mazìk, szebb lelkek’ 
suja'lja, „там amaz е1её1дед/епзеё’бй1/0Ду, ‘3 tò‘bnyz're 
Машину Luszon-Ãeresefs&quot;, виду romlott stir-epe’ nyavalyafia. 

Ezen vászonyra varrogatja-ki а’ Gróf eléggé sze 
sze'lyesen gondolatjait, megvalvzin ńogy ММ! tula’lm‘ 
.äö/myü, ’s ибо: mz'ndegyz'â tud, de joböat eló'- a’lh’tam’ 
bz'zony neñe'z, ’a abba” sze'rencsefv lefszen в’? :zere’uyen 



15 

Ãe'felkedz'k. Hozzá teszì: богу то‘! csa/a рт: heres/ì edelv, 
eff gazdaságbeh' tn'rgyaknl Ной/1 jèjlegeîm', maga sem 
lmlva’n лет fbg e' egyeöeket is lià‘zz'hóe vegyz’leln'í' Azt is 
tudatja velünk, /zogy mùuleukorzgazaî (az az a’ 11111 6 ап 
11а11 tart) fog mondani, ańa'r tess-eZ, aÃa'r nem. 

Mélázván ezeken a’ gondolkozó 65 fìgyelmes olva 
só, МПа-‘1111121 1111116111 fogja а’ Szerzö okok mellett 
meghatározni, 1111116 talp-követ kell állítani az и] e'pület 
nek; vagy kell 6 uj e'pl'iletet? vagy csupáncsak a’ re’ 
gin kellene 65 1111116111 mostanî helyhezetünkben igazl’ta 
ni? vagy igaz e, hogy mi Magyarok _mindég csak merö 
elégedetlenségböl, 65 alacsony haszon-kerese'sbül, ‘аду 
1‘01111011 56г-ер61111’ következésében rpanaszolkodunk? Az 
utolsó ország-gyůlés’ ugy nevezett elöleges panaszaì 
(praeferentialia) mind csupa haszontalanságok e? vala 
mint а’ csupán kéz-iratbanîösméretes desideria, seu ро 
51111а1а Statuum et Ordinulń ad requisitionem universo 
rum Ablegatorum Comitatensium , рег Illustrissimum Do 
minum Personalem, anno 1805. Domino Regni Palatino 
exhibita., merö puszta szók 6? De ezekrül' semmit‘se ta 
lálunk ezen EIö-szóban, 11а11е111 azon botra'nkozik-meg a’ 
Gróf, hogy mi Magyarok, jobb szeretne’nk papiros pénz 
helyett körmöczi aranyainkat fol'gásban 16.1111, 110п111 
561111111 111110п oltso'bban venni, több nagy urainkat &quot;ár 
megye gyüléseìnkben tîsztelni inkább 65 gyakrabban, 
hogy-sem Bécsben kevésbe' tiszteltetve szemlélni, 65 még 
15 nem ritkán jövedelmeikböl а’ külföldön kifogyasztat 
ni; azon ütközìk-meg, [1a a’ fó'lll/'ez'l be'rbe ado' fá'Ídes-ur 
az esztendök7 eltele'se után (vagy ha bitangolt'attak, 1111 
nekutánna ezt észfe-v'ette), (zzo/sat нажми-сект‘, а’ 1161 

11111, hogy &quot;аду tudja tökéletesen a’ Szerzö ар е11`61е’ 
esetek’ mînden körül - állásait, ‘аду azokat nékiink 
elö-besze'lje igazságos ite'let-tehetés végett. Nem 111116 
rozza-meg a’ külömb-külömb-féle nagyságokat a’ пешие 
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~ tek’ históriájában, sem nem osztályozza (classìñcálja) 
azokat. Nemzete lelkének rugtatása és felemeltetése vé 
gett, tudtára adja. földieinek (megfelejtkezve’n me'g ke 
reskcdési tekìntetben is nemzetünk’ állásáról az akkori 
idökhöz ke’ppest, р: о: I-st'í Mátyás és nagy Lajos alatt) 
mz'kejßp’ nem vala me?,r ñolmunkbau oly nagysu'g, meL 
[yet sz'ratuz' маме, és hogy mìnket vìgasztaljon hozzá 
teszi: ò‘rvemljünk ezen, mz'vel теё,г elô'ttůuli vagynuk nap 
jaz'uk, e's ha'la' az едете/е, Ízogy nem volt meg,r lnagysa’ 
gun/ì, тег! z’gy те}; [фей Egy jó ismerösöm volt, ki 
mìndég örül_t, valahányszor a’ szerencse-veder (Loteria) 

“такой hoza számára; шт!!! ln'lzetöbb ugy-l‘nond: Мое! 
Ãezó' nyerefsem. 

Мёд lo’ra sem тайн/Ъ film', иду-52611: meg nem em 
lékezve’n, mike'nt szállítottak-le 1805-ik után. Én azom 
ban, ki több l'zben néztem Magyar huszár regementjeìnk&quot; 
fegyverbeli gyakorlását, és magam is kapîtánykodtam a’ 

_ Magyar nemes felkelö seregnél Szombathelyett, soha-se 
láttam másképp’ lórul esni Magyart, mint mikor sebesf 
vágtat'va (ы mi a’ Magyar nem katonánál gyakori rosz&quot;. 
szokás) nyargalt, és azt is rìtkán. Az én lábam is e1 
törtt már egyszer, midön sebes-vágtatva lovammal elbuk 
tam; ' de azért élek, járok, és megtartott az Istenì 
gondviselés annak látására, mike'pp’ kell kurta farku, 
magát nem legyezhetö, felcsucsorodott nyaku, jól kita 
m'tott angoly lovon, papucsosan strimñìben, vagy stiblì 
sen Magyarnak ülni, és lassan haladva, mélázások кат, 

' Íégre függesztett szemekkel, lágyan, e's nem elegge' szo 
rl'tó .marokkal kantár _szárat tartva, a&quot; megijedt _lórul 

.lehengerüln'u karon megsérülni, és ezt osztán annyi de 
rék emberek’ és szép истек’ szánakozására, nyakrul 
függö fekete selyem galandon egynehány hétîg hol-doz 
gatni. ---- Jobban ösmérte а’ kül-földi herczeg De Ligne 
nemzetünket , mint az utazott magyar (Та-61’. Ó jelen lé 
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ve'n egykor ország-gyíilésünkön, ~midó'n nemeseink’ lo 
vaglási tanl'ttatásárul tanácskoztak, azt mondá: „Matez 
l’ hongrais surle Cheval, et voila le Centaure. Últen 
‘Мн; magyart, e’s Àe’sz а’ centaurus.” Nem azt akarom 
ezzel mondani, nem tud lovagolni а’ 1‹110Уё&quot;а1 megbu 
kik , mex-t lninél töbször meghukott,annál jobb lovas vál 
hatott belöle; sem azf, ele'g &quot;аду hintókázva., ‘газу tal 
lért szorn'thatva lovat megülni ütk'özetek&quot; megnyerése’re; 
de csak arra kivántam ñgyellneztetni a’ Szemf'ít, hogy 
mértéket kell tartani ими; prózában, bár mìnek is , ,fö 
képp’ egygiÍ ege’sz nemzet’ akár dicse’résében , akár gyalá 
zásában. 

1 На а’ Szerzö azt akarta velünk éreziïetm,` mult 
szii/ësegf az ańos ewìbernek nem ne’zm' amzyz'ra Лада möge', 
mint ivi/»déb maga ele'óe; ha ari'a akart ñgyelmetesekke' 
tenui, дозу a’ Ín'ba'âal‘ magmzkban z's' Ãeî‘essäk, ne csak 
ma’ŕokban, mz'vel magá'val parancsol/lat и: ember, ma' 
so/ìáal nem; ha sejtetni akarta , mz'ke'ppen vagyzmk mefgr 
agen sok neme/Eben Íza'tra az z'gazí jèlem'elleede’slü; да 
yze'melyV dolgokban tudatlansa'gmmlaal,&gt; Ízz'uságunkal, el-` 
Àórcsósoda’szmkul meg ада”! mz'náet äsme’rtemí , és velíink 
észre-vetetni óhajtotta; mint Veszik nálunk sokan ke 
vésbe a’ hatalmatlan erényt, a’ nem czúnezett ‚ nem kul 
csozott, nem kereszteskedö észt és tudományt, e's mint 
bókolnak azonnal a’ hatalomra vergödötteknek, akár ere'ny, 
akár ész e’s tudoíëny; akár рейд‘; merö csapodárság ve 
zette légyen ezeket а’ mulandó szelfencse’ polczaiira; ha 
helyes rajzolatu festések mellett szemünkel, és mint-1 
egy kezíinkel foghatóvá tenni kivánta, mint czifrulnak 
mind inkábblinkább ruháink, és irás-módunk a’ szerint, 
a&quot;mint erszényünk’ tehetse'ge, ’s eszünk’ és érzeteink’ 
valódi belsö érte'ke, sokaknál közzůlünk mind 101111110 
jobban fogyatkozikr, ha -henyeségünket, te’kozlásunkat 
korpázni akarta: nem vala szükség (kivált minekutánna 

’ wwf&quot; 

2 
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fellyebb mcgjegyze', a’ na’lunk :zembe-iilnâ joôb ötztömï&lt; 
/cet ’s tò‘rekede'xeket, e's .wha/Emil а’ лет” a'llo' fáradsa' 
got, juvaz'nla egg reís'ze'uek a'ldozatja'val is, а’ 11am, саду 
legala'bb a’ víde'lânel melig/beu e'liinla e3' lahm/z, gyarapo 
‘Идёт.’ j mondani, hogy ugy gazdálkodunk mint keletì 
szomszédaink a’ Törökök, mert ez nem ugy van; hanem 
azt kellett volna megmutatni (a’ mi igen könnyíi lenne) 
hogy töbnyìre nem értünk ugy a’ gazdálkodáshoz , mint 
a’ nyugoti Austriaiak, &quot;agy e'szaki Lengyel szomszé 
daink. Nem volt szükse'g hibáink’ javítása végett, oly 
vétket, söt bůnt ránk ruházni , melly soha-se fért hív lel 
künkhöz , ’s mondani, hogy ne'mellyekne'l À‘ò'zìiliiuk , Ла 
zajìm‘ Telt Uran/E’ megba'uta'sa. Én koromra ne'zve тайн 
a&quot; Szerzö’ apja lehetnék , &quot;s még is az egész magyar nem 
zet’ lelkéré esküdhetem , hogy soha se nem láttam , se nem 
hallottam Magynrt, ki Urunk’ megbántásában hazañuí 
Tettet vagy keresett, vagy talált volna. Hiszen másutt а’ 
Szerzö egyenesen azt mondja, hog’y egeîsz Euro'pa’ôam 
ísme'retesek сада/шт а’ Kíra’ly её: Haza, szeretete’t azz’ 
veínkben egygyesc’tem' tado' ere'lzyünkrâl. 

Én is azok közzül vagyok, kik bennünk több Го‘ 
gyatkozást, (бы) hibákat Итак, több javításokat kl'ván 
nak. Nem egynél a’ hìuságot eleink'l bíiszkeségévé, a’ 
csapodárságot n'yájas, szelid és me'rséklett álhatatosság 
Ей, а’ tékozlást takarékossággá, a’ henyese'get iparko--\ 
dássá, az ennense’get (egoìsmus) hajdani nagy lelkí'lséggé 
kivánnám által-változtafni; sokaknál, több dolgokban 
jobb ösméreteket akarne'k clterjesztetve látni, és tapasz 
talni; egygy átallyában nyilvános jobb nevelést ohajta 
nék, felvilágosodottablb hazañuságot az idök’, és körül 
állások’ valódibb megfontolását а’ multt&quot; emle’kezete ’s 
jövendö meggondolása теней; а’ jo' Régit a’ jó Ujjal, 
a’ jelen-idöben kéz-fogásra birni törekedném; de ezt soha ‘ 
sem igyekezne'm ugy eszközleni, hogy akár gondolatim 
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ban, akár рейд elö-adásimban, és kitételeimben, vagy 
egygy oldaluságra , szélsó'égekre , vagy рейд e'ppen 111156 
gokra vetemedjem, és vagy nagyítsam nemzetem’ hijá- ‚ 
nyait, vagy a’ kevesebségnek gáncsait egész nemzetemre 
Канат; vagy ne’mely, bizonyos és közönse'ges jó tulaj 
donságaitól az ege'sz világ elött megfosztani akami lát 
tassam oly ve'tket és bl'ínt kenve’n-reá; melly soha se 
fért, és soha sem is fog hív lelkéhez férni. Ugyan mit 
{одна}: feló'lünk a’ kül-földiek hinni? ha еду magyar 
Gróf munkája’ fordításában ш olvassák: „olly emòereń а‘: 
tala'lkoznak kò’ztünk, kik Lazqfìm' Tethu/a „ш Umm/i’ 
megba'ntátát. 

Ah! позы-13 istud turpe atque ignobile crimen , 
Hostibus evenîat ! 

Bévezetés. -- Lap 21. 

Azt a’ kérdést чей-Те] а’ Szerzö: „ Vig виду изото 
mçia'te'le’ ta'rgya e z'nÀa'bb, e3' песен“ vagy движимо 
dán gerjeszto&quot; [Денег e, ha egg ладу МПа/Бог; kine/s 
kítefy‘edt termelceny „милым, re'lek, erdó'lì, szó'lök 
&quot;г и’ t.’ Ливии/Ъ,’ k2' nem ado'zz'k, ’s az Orsza’gnuk szinte 
semmz' terlze’t nem vz'szz', ’s kz'nel: sola {идут dolgozz'k — 
ha egg ily bz'rtoÀos amzyz'm elszege'nyül, ¿ogy ve'gre 
ado’ssa’gaz' mz'alt semmz'ne'l kevegebje marad? 

Erre a’ kérdésre csak akkdr lehetne felelni , ha tudva 
lenne, öseirül maradtak é az adósságok a’ birtokos‘lra, 
vagy б verte é magát azokba tékozlása által, vagy а’ 
рёпи’ viszontagságai következése é, adósságokba merült 
állapotjának? De ezen vi’sgálatba nem ereszkedik a’ Szerzö, 
hanem azt mondja: деду a’ bz'rtokosnak, igen sok {идут 
dulgozz’k. Azombań Magyar-orszaígban , ugy-mint egyebiit 
вены se dolgozik ingyen. A’ taksás földesr-urátul bír 

2 i 
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földet, ha a’. belső és külső kereskedés” javaival élhetne 
mindenütt az országban a’ taksás, árendát fizethetne а’ 
bírt földért, és könnyen győzné mindenütt a’ köz-adót; 
de így a’ min-t most áll belső és külső kereskedésűnk, 
(noha meg kell vallani, egygy időtül fogva, javulni kezd 
kivált az ország” némely részeire nézve) több/helyütt 
nem csak hogy még a’ köz-adót is nehezen győzi, ha 
nem igen sok helyen árendát se üzethet a’ földért; lla-' 
nem a” helyett dolgozni kell neki ura” számára. Az ur 
bárinmot nem a’ földes-urak tsinálták, vagy а’ követek 
а’ diétán, hanem bévették ideiglen. A&quot;_régiebb időkben 
is volt már urbárium. Akkor is, közelebrűl is, alkal-= 
masint némely helyett, vagy a&quot; földes-urak, vagy tiszt 
jeik’ igasságtalansága, egyebütt а‘ taksások’ makatsága 
adhatott rá alkalmatosságot. A’ mostani urbarium, a.’ 
morvainál, és még az austriainál is kedvezőbb“ Észre 
veszi ki Galiciábul Magyar-országba jön, hogy ottan 
hol jó utakkal bővölködnek, ’s а’ kereskedés kevesebbé 
van megszorítva, mivelttebb földeket látni; nálunk 
taksásokat és házakat jobb «állapotban mint Galíciában. 
Az Аню-МЫ! jöv`6 alig talál külömbséget, és ha talál, 
könnyen magyarázhatja magának azt; kivált Pesten innen , 
az utak”, hidak”, kereskedés”, és pénz” fogytából, ’s nem 
kell más okokhoz folyamodnia. Ha közép számítás szerint 
felvetjük, mennyit bír egy telkes, vagy egész vagy fél 
gazda, urától, és mennyi szolgálattal tartozik neki az 
urbárium szerint, de lelki ösméretesen, mind а’ föld&quot;, 
mind а’ nap-szám9 mostani becséhez képpest az ország' 
legnagyobb részében, látni fogjuk; hogy nem olcsón 
müveltetik a’ földes-urak robot által földjeiket. Azom 
ban , mert külömböznek az ország” részei, mind a’ föl 
dek”, mind a’ nap-szám becse” tekintetében, és azon egy 
tájékon ,' az idők, _a’ körül-állások ezen külömbözése-, 
ket nagyon változandókká teszik, (melly külömbözések, 
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nagyobb me'rtékbe-n ’al- mìmlenütt gjakrabban V’s, 6521‘е-\’е 
11616111) ugl'ásokkal foŕdulnak-elé; 1101‹с5е1‹61у me'g a’ 
szorgalom, ’s a&quot; kereskedés nincs elégge' еду-101111611 el 
terjesztve,)- nem ötlik иду 52е1111)е:‚ 1п111161‘161‹1е1е5 а’го 
Ь01 11а52011-Ь61‘Ъе11, а’ taksás álial 1аг1а1011 javake'rt 65 mind 
а2011 haszon-Vételekè'rt, )nellyeket az urbárîum szerint а’ 
bìrtokosna-k tulajdonábul veszen. De mìvel más teher -is 
fekszik, a’ köz teher tndnillik а’ 11а52011-Ь61‘1е11 földe 
ken, mellyet külömben a’ 161665411з ViSelIle, ha ezen 161 
dek’ haszon-bé-rét, a’ taksásnak által nem adta volna; 
oda üt-ki 112 egész ke'rdés , hogy a’két teller egygyült vé 
‘е, melly a’ taksáson fekszik, az ország’ mostani' 11626 
sülésì, kereskede'si, 65 fol‘gásban lévö р6п2’ mennyîségi 
állapotjzíban а’ 116112 forgása’ sebesse'géhez képpest a1. 
egész ol'szágra nézve, felette nagy e, ‘аду sem? 65 mi 
csoda idomzatban áll ez а’ 1161 teher? -- А’ fclvetések‘ 

barátja lévén a7 Szerzö , ezt kelle vala felszámífa 
ni. Ha re'szre-hajlatlanul, Ielki ösméretesen tétefnék e’ 
felszámítás ? vagy az következnék , hogy mértéketlen a’ te 
her, vagy az hogy nem; ha az 1110156? 65 még is ballat 
tatnzl'nak vidékì igazságos panaszok? akkor а’ 110111111 
jobbl felosztásában lehetne találni segedelmet; vagy ta 
lán me'g inkább a’ nagyon szöveve'nyes 65 már azért‘is 
javn'tandlí adózói rend-szer’ egyù'gyí'lbbítés'ében; ha pedìg 
vagy az egygyìk vagy а’ 11111511; 161161’, vagy mind a’ ket 
tönek mérte'k-felettisége kisiîîlne, ott kellene segl'tenì , 
1101 а21 ez а’ méŕték-felettiség megki'vánná , mert а’ köz 
adót is alább lehet sz'állítani‘, és а’ nemesség is részt &quot;6 
het törve'ny által а’ 116156 igazgatásì ’költségek’ vitelé 
hen, valal'nint az utak’, hìdak”, csahn‘nák’, Vez шагу 
ап1а2_ módon eszközlendä&gt; készìtése’ben e's fentartásában ‚ 
&quot;s l'gy a’ belsö ugy nevezett uti, vizi, 65 yvásáŕ-vaimok’ 
nz orszá'g-fgyiile’sén- meghatározandó alapok szerint 161’ 
tenendö fmetésében; mel-t a’ mi az ország’ ,' akár rendes , 
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akár rendkívüli személyes védelmét illeti; ez a’ пешех 
séget, amaz a’ taksásságot illeti, és egygy olly or 
szágban, hol a’ katona-szedés fogdosás által történik, és 
annyi nemes а’ rendes katonaságnál szolgál, a’ve'delem’ 
terhe а’ nemesség és taksásság között alkalmasint ellen 
sulyban vagyon; ha pedig béhozatnék az évbeli szolgá 

‚ lat a’ rendes katonaságnál, akkor az egyenlítésre nem k1' 
vántatnék-meg egyéb, mint az, hogy a’ nemesség és tak 
sásság számának idomzatja szerint, а’ nemesség is а’ 
rendes katonaságnál bizonyos ideig szolgálni tartoz 
zék , (a9 nemesi felkelés, mint rendkívüli védelem, az 
eddig vagy ezután még jobban meghatározandó törvényes 
esetekben, hábornkor nemesi teher maradván) vagy hogy 
minden esztendőben béke-kor, mind gyalog, mind ló 
háton bizonyos czél-arányosan kiszabott idő-szakaszok 
ban , fegyver-gyakorlásokat űzni köteleztessék. 

De mind ezen felszámításokbul (ha а’ státus szük 
ségei kipótlása” tekintetiben is tétetnének) nem kellene 
kihagyni a’ magyar Királynak azon jövedelmeit honunk 
bnl, mellyek a” törvény szerint felsé es személye és trónja fénnye” fentartásán felyűl, a’ vjgre-hajtó hata 
lom által téjendő köz-költségekre sz/ánattattak, és ha 
ezek szerint akarna valaki szoros fels/zámitásokba eresz 
kedni, nem gondolom hogy megmutathatná a’ taksásnak 
{Змея-111151111 törvényes nyomattatását hazánkban; jólle 
het nem tagadom, hogy akár hibák, akár viszsza-élesek, 
a’ köz és urasági terhek és igazgatási költségek viselése” 
felosztásában ‚ mind történnek, mind pedig történhetnek , 
és hogy jobb lenne mind a’ földes-urnak, mind a’ tak 
sásnak dolga, ha nem történnének, mert olykor mél 
tán panaszolkodhatik а’ taksás, olykor ellenben mél 
tán a” földes-nr, néha mind a’ kettő; némelykor itt 
van az igasságos panasz, amott pedig nincs; és meg 
fordítva. A’ mi pedig a’ státus” rendkívüli nagyobb szük 
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sdgeit illeti az elmult nagy háborúk miatt, (meilyeknek 
elkerülhetetlelnse'géröl, és következéseirül csak а’ jöven 
döse'g-hozhat legtìsztább ìtéletet) azok is kevesedhetnek 
az egész monarkhiára nézve, Щит az иду-пешие&quot;: 
(Staatshaushaltung) az az: státus-hl'vatali kölisle'g’ keve 
sitése által. Magyar-országban ugyan kevescbbe kerůl 
idomzat szerint az országló-széknek a’ belsö -igazgatás ‚ 
mint az örökös-tartományokban; de lne'g az állandó ka 
tonaságis, és az annak beke-kori tartására szükséges 
kormány-széki költség is kevesl'tethetik , а’ rendes Sereg 
nek csak шара“ (cadres) fentartván békesse'g’ ìdejében, 
ugy mîndazáltal; hogy ennek világosságban tartása 
(Evidenz-Haltung) söt csupán csapatos, nem költse'ges 
e'v-szerinti gyakorlása теней, mind ez, mind n’rendkìvüli 
nemes katonaság, (az ugy hi'vott ország-oltalmi rend-snel- 
(Landwehr-System) országos alkotmányunk és honni in 
tézeteink’ szelleme szerint fenállván , és mint tartale'k-se 
reg Байт-иду évröl-évre gyakoroltatván) az ország’ védel 

«mére mindenkor nyomban fordíttathasse'k. Ezeket csak 
futólag akarám kijelelni; legalább senki-se fogja безд 
rulhatni félelmemet a’ mélyebben hato’ vi’sgálatoktul, sen 
Ы se fog ‘аду részre-hajlással, vag-y fösvénységgel vá 
dolhatni. 

Minden ész«képnek ‚ mînekelötte végre~hajtható kön 
töst vehessen magára, fejünkben megfoghatandóvá kell 
válnia; további nyomozások faragják-«kî ш azután mind 
jobban-jobban egész kiterjedtében minden oldàlról, és 
igazl'tanak rajta, ’s kìkerekl'îik,` jól megfontoltt alkal 
мамаши]: által. Csak l'gy léphet a’ lélek’ és szellem’ or 
szágából a’ mindennapi életbe , а” Jó, a’ Hasznos ‚ minden 
oldalu »tekìntetek után; mind a1. ege'szre , mind a’ részele 
tekre , lnind рейд mïnd~ketteje’ öszsze-hangzására nézve. 

Az az okoskodás tehát, hogy Mugyar-orsz¢igban, 
u’ terme'keny jà'ld Íaz'ferj/'edebe e's melmyiaegfa oly bô', Íwgy 
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annak csak Линза” ne'lkül jelenő reíwze is gazdaggá tenue 
“ma'a nemzetet, Г‘: aogy ez ke'rde'st I’nem szenved, mert nem 
velekedeír, vagy okoskodás, hanem száraz , её: csal/zatal 
lan számolás” tárgya, magában ugyan igaz; de Magyar 
ország” mostani körül-állásaihoz alkalmaztatva semmit-se 
nyom, mert nem maga а’ föld” bősége, és termékeny 
sége szerzi-meg a’ sok termékeket és pénzt , hanem а’ szor 
galomr, ott pedig nincs, e's nem lehet nagy szorgalom, 

i hol a’ belső és külső kereskedés olly állapotban yan, 
mint Magyar-országban. Hol hazánkban többet hoz és 
többet hozhat-be a’ kereskedés, ott nagyobb a’ szorga 
lom, ha bár nem virágzik is ngy, mint virága-zhetnek, 
és ha ott elallyasodik a’ birtokos javain-a nézve,'azt'an 
nak kell tulajdonítani, hogy vagy nem tart arányt köl 
tségei, és jövedelmei között; vagy hogy tunya és élhe 
tetlen, vagy őseirül sok adósság maradt reá; vagy rosz 
időben jutott birtokához, vagy szerencsétlenség üldözi; 
vagy ereje felett, vagy tudatlanul és szerencsétlenül 
lendíti dolgait; vagy hogy végtére a’ pénz” viszontagsá 
gai nagy és nehezen „orvosolható csorbát ejtettek rajta. 
Ezen kategoriákba lehet hozni minden olly esetet. Egygy 
а’ -pénzbeli hitelrül szálló könyvben tehát, nem azt а’ 
kérdést kellene tenni, mz'e'rt van ez ágy, ’s ennek agy 
kell e leam', vagy lullin nem kellene? mert azt minden 
tudja hogy nem kellene; hanem azt kéne kérdezni: mi 
nekuta'nna ngy van, mint lehetne ezen. segíteni; még 
pedig ngy segíteni, hogy más részrül több kárát ne 'vall 
ja az ors'zág, mint а’ várt haszon lenne? Éppen'azért, 
mert csal: a’ gyenge szereti (ín-magát, az erős “pedig 
egász nemzeteket lzordoz “мы”, éretten kell megfon 

— tolni minden ország” fekvését, helyhezetét, öszsze-köt 
tetéseit, és ezeknek megfontolása mellett, minden inté 

`тайне]: mind jó, mind rosz következéseit mérő-serpenyű 
be tenni; csak így lehet osztán kitalálni, miképp”, mi~ _ 
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nő módosításokkal, mikor, és hol, és millyen mérték; 
ben hasznos vagy káros valamelly intézet? mert sok 
dolog nem lehet most még másképp7 Magyar-országban , 
mint а’ mint van; valamint több dolog nem lehet más 
képp” iAngliában, mint a’ mint van; mivel ott is, itt is 
öszsze-köttetésben állanak a” honni dolgok, és a’ nem 
zet3 külső &quot;s belső körül-állásaitul függenek. Emitt is, 
amott is találkozik malum bene posit-um, valamint bo 
num male positum. Onnan se lehet hát minden jót egy 
szerre ide behozni, mert az а’ jó ott más itteni előzmé 
nyes intézetek nélkül, itt nálunk malum male positnm 
lenne; de némely dolog mind ottan, mind itten javul 

' hatna, akár eredeti igazítás, akár okos alt-vitel és al 
kalmaztatás mellett, az ország systemájának akar el 
rontása, akár gyengítése nélkül. Külömböző fekvése, 
helyheztetése, és а‘ szomszédokkal öszsze-köttetése min 
den országnak. Ha ezen három dolog” változtatása nem 
függ tőlünk , külömböző intézeteket is kíván ezek' követ 
kezésében minden ország, és így nem lehet egygyik от‘ 
szágbul mindent а’ másikra alkalmaztatni, vagy legalább 
nem egyenlő mértékben, egyenlő módosításokkal, és 
minden időben. Isten ngy akarta, hogy а’ nemzetek” 
fekvése is, geniusa is külömbözzek; de abbul nem kö 
vetkezik, hogy minden nemzet, és annak állapotja а’ 
maga fekvése, helyheztetése, öszsze-köttetése, és ge 
niusa szerint ne tökélletesedhessék , és már ezt eszkö'z 
leni a’ nagy eszü, nagy hatalmu, nagy béfolyásu em 
berek” dolga. Ha tehát a’ Szerző ezt а’ húrt meg akarta 
pendíteni', nem csak a’ nemzetet, hanem szomszédi ösz 
sze-köttetéseinket is tekintetbe kellett volna vennie; 
vagy pedig megmutatnia (a’ mi alkalmasint megmutatha 
tó lett volna) hogy nemzetünk, hazaüusága elégséges 
lenne, legalább belső kereskedésünkün, és szorgalmun 
kon, a’ hitel, meg más módok által, segíteni, és hogy . 
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eró's, álhatatos nemzetì akarat ‘цепей csupán зап-шапк 
re támaszkodva, romlásunk’ eltávoztatásával, külsö ke 
reskedés nélkiil, (melly nem tíílünk függ) legalább nagy 
re'szben nem csak ellehetnénk, söt vìrágozhatnánk is. 
Szejì valo'ban efe Лампа: и’ nagg минета/ъ’ okaz't liz' 
Íaeresm', e's az z'dó'g'a'ráx e'e ищи! ò‘szsze-Àò'tò'tt гамме. 
tek’ mz'mien szà'vedeßez't, fouódu'saz't, ’s а: ege'sz свете/а 
маты/оды veïge'z'g mz'utegy азот-Май! e3- идя/Ё]!!! 
fela'llz'tam'; de felette vìgyázni kell az ìllyetën пусто 
zásokban és taglalásokban, ne-hogy a’ következe'seket 
okul , az nkokat рейд következésül vegyük. Lehet még 
akkor is ezt a’ felváltást tenni, ha léptsönke'nt tesz~ 
szük a’ vi’sgálatokat; hät-ha még szökdétselünk?! 

A’ Szerzô, pe'nzbelz' öszsze-Àò'ttete'seíuk ММ: elreìzde 
Ie'se'ben, e3* az abbul Àó'velkezo&quot; tò‘Ãe’letes fogyutkoza'sdban 
Minden Miel/Lek, tala'b'u из! и’ Ínja'nyt, телу oÀa gaz 
dasa’gí elallyasoda'sunkmzla, ¿s melly mz'utl nem filly/1al 
nakjo' következe'sek nemzelí szorgalmunkra, и’ Ибе!’ Lz' 
ja'uya'bau мил mìmleu erkò‘lcsz' romlotsa’gunk’, el: Íel/ŕz' 
ullyasoda'smak’ еду/27: fo” от!’ is. Szerettem volna, ha ezt 
a’ tárgyat nemzetem’ számára jobban kimagyarázta lé 
gyen. Én а’ hitelt, két okbul tartom szükse'gcsnek , t: i: 
mind a’ jó gazdára, mind а’ tékozlóra nézve. A’ jó gaz 
dára azért, hogy jószágának becsét nevelhesse; а’ tékoz 
lóra pedig, hogy magán fundamentomosan segíthessen, 
тег! а‘ hol hìtel van, ott kevesebb~ kamatot ñzetiînk; 
ott tehát könnyebben lehet lassan-lassan mind adósságot 
leróni, mind pedig birtokot javí'tani, és így jövedelmet 
nevelnì, ’s ennél-fogva többet tonni а‘ Király ’s Наш&quot; , 
söt az ön-maradék’ javára is, e's mivel a’ hol jó hitelhelì 
intézetek vannak, nem lehet oly könnyen megcsalni а’ 
hitelezöt; természetes következés, hogy a7 tékozló té 
kozlásában vigyázóbbá te'tetik , és takare'kosabbá ‘ЧИП: ; 
a’ hitelezö pedig ke’s'zebb pe'nze’ költsön-adására. pe nem 
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az a’ kérdés hogy van e szükségünk hitelre vagy sem? 
mert akár-melly fentemlített okbul allyasodott legyen is 
el valaki vagyonára nézve , a7 te'kozlőnak szint-ngy mint a’ 
jó gazdának hitelre szüksége vagyon, ha dolgait javí 
tani ’s szorgalmaztatni akarja; hanem az, micsoda pénz 
hitelbeli rend-szer , és minő mértékben , minő kiterjedés 
ben, millyen mozdításokkal lalkalmaztathaiïó Magyar-or 
szagra, fekvése, helyheztetése, а’ szomszédokkal fenn 
álló öszsze-köttetése, és sarkalatos törvényei szerint? 
mert még más nemzeti javak is találtatnak a’ szorgalmat 
ingerlő gyönyörűséges, és könnyü élés-javainak remé 
uyein felyül, mellyeket nem kell feláldozni; hanem ösz 
szo-hangzatba hozni az élet” többi javaival, 

Nec propter vitám vivendi perdere causas. 

Körül-állásaitul függ az valamely nemzetnek, könnyebben 
vagy nehezebben lehet é a’ nemzetiséggel, а’ nemzet, 
fennmaradásával azt az öszsze-hangzást eszközleni. So 
kat mondhatnék még ezen tárgyrul, de az а’ baj ezen 
mustrálgatásban; hogy a’ Szerző mindent bátran kimond 
batott, nekem pedig sokat csupán gyam'ttatnom kell. 

Azomban nem tartőztathatom-meg magamat as Szerző9 
példája szerint , (mellyet а’ lovakról írt könyvében adott ‚) 
egy levél' közlésétől. Ezt egygy igen elmés , egy kicsit 
még vad tüzü, de ha letajtékozza magát szép reményü 
és tanult fiatal embertül (ki még csak most kezdi magát 
mindég jobban-jobban gyakorlani a’ Franczia nyelvben) 
vevém. Kitetszik abból legalább, hogy találkoznak még 
a’ hazában fiatal szírek, kik nem csupán а’ jobb lét, ke 
cseinél fogva és miattok kivánnyák honnok' emelkedését. 
Mivel azomban alkalmasint több ember él most a” vilá 

gon, és így Hazánkban is, ki csupán ön-jobb-léte' utján 
kész valamit tenni hazájáért; а’ tapasztaltabb Gróf 
Széchenyi Istvánnak is igaza van, ha а’ jobb-lét remé 
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nye'nek kecsegtete’sei által kivánia lronnát lalé-vinili ; 
mind pedig ennek a’ tapasztalatlan fìatal embernek mcg 
lehet engedni, hogy ön-e'rze'se szerînt itélgeti а’ nála ta 
pasztaltabb em`bereket. Ö nála me'g csupán-csak а’ szr'v 
besze'l, ugy-mint Gr. Sze'chenyìnél is bîzonyosan sokáîg 
besze'llett, mig több ember-ösméretet nem suer/.ett ma 
gának; ekkor osztán (mint törte'nnî покой)‘ hihetö а’ 
tulsó oldalra ment által, a’ csupa lń‘deg ész’pártjára; de 
nem lehet а’ nagy lelků embereknelc, valamit meg nem 
tartanî a’ re'gi szl‘vességbül, és azért nem csak becsme'rli , 
és kaczagja; de hellyel-hellyel sajnálja is nlegvetöleg 
nemzete’ enneneseît. Az érzetek”, és gendolkoda's’ ezen 
fokaìn megy keresztül е’ bojtorjános vîl'ägon mînden na 
gyobb lelkii ember’ Над-Шин? elméje. Serdüló' ifjlisá 
gunkban merô érzet vagyunk , azután túl-testiesekké (lne` 
taph’mikusokká) válunk, továbbad mindent mathematikai 
me'rté‘kre akarnánk venni; csak késöbb l'átjukvrövì'd e'le 
tünk’ vpályájzilî keresztül -’ futva, hogy se nem n-yerhe 
tünk, se nem adhatunk bòldogságot, mei-ö' bellyebb vo 
nultt ¿sz-fogatokkal (absh‘actîókkal), mer0&quot;«szá|nvete'sek- 
kel; és csak azután közell't ismét az é'sz a’ szí‘vhez, és~ 
a’ за“ az e'szhez. Nem mutatunk, ha-osak nem kl’nsze 
rittetünk, akár' becsmé‘rlö szánakozást, akár sajnálkodó' 
becsmérle'st akár ki aránt is; megtanulunk magunkba be 
lé kaczagnî, legf'ellyebb csak kiîlsôleg m‘osolyganî, és4 
mind kimél‘fe tanácsolni, ’s Теыййдозйагй7 mind pedig az 
érdemetleneken is` ладу lelküleg segiteni. Íme а’ levél :- ') 

 

‘Ю On dit que le bal dans la nouvelle «alle de la Börse était 
magnilique, —- je le veux bien croire, tant la salle est belle 
et spacieuse, en un mot, l’entiel` appartement est fort com 
mode7 grand, et trop brillant pour un pays ou on trouve aus 
si des personnes, qui ne mangent de la viande que deux on 
trois fois dans une année., 
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«„Mondják ‚ nagyon pompás vala a’ bòrze’ nj palot`á-- 
jában adott bal , — könnyen hiszem, olly igen szép és ter 
jede'keny a’` szála, еду szóval az egész hely-fekvés fe 
lette alkalmas, пап; söt igen is fényes ol-l)r egygy ‘01’ 
sza'gban , hol oly szeme'iyek is találtatnak, kik csak ke't 
szer vagy háromszar esznek lhiist: esztendöt által‘ такта!‘ 
töle, ne hogy Hazánk boldogsága’ megállapitóji valaha 
egyebet -lássanak virágozn-i Honnunkban a’ _börze’ torna 
czán csuprokba fèlálll'tott virágoknál. Valóban и] nemíi 
“аду emberek e‘zek», kik (иду -látszik nekem) inkább kar 
székre születtek, abban henye'cskén lankadni és vcsínosan 
szunyoka'lni , vagy `más -álml ~ki`ügyesített lovon magokat 
hordoztatni; -m'int törvënyeket oly Hazának javallani, 
:nellyet nem 'szeretnekg de a’ vmellybeil ugy szeretnéïk 
‘anulatni magokat, mintha Angliában lenne’nek, az álta 

 

Je-crains fort que ces fondateurs du bonheur deleur patrie , 
n’y voyent jamais fleurir autre chose que les fleurs qui sont 
devant la Börse. En verite', c’est un «noni/eau genre de grands 
hommes, nés, (a’ ce qu'il me semble) plutôt pour se jeter 
nonchalamment dans nn fauteuil , et yiio'rmir elëgamment, ou 
bien monter 'un cheval dressé par nn autre; que pour proje=- 
ter des lois à un pays qu’ils n’aiment pas, mais dans lequel` 
ils vondraient s’amuser aussi bien qu’en Angleterre, ‘— pays 
qu’ils admirent -- mais qu’ils imitent principalement dans ses 
paris, n’ayant ni assez de prudence, pour l'imiter dans sa 
prévoyance , ni assez de vertu-pour imiter so‘n zèle pour `le bien 
-public vet la gloire nationale ,-de sorte; qu’en peu de tems 5- 
on »saura gagner et perdre au jeu , et danser »tout aussi bien à 

Pest , qu’à Londres mais les chemins resteront dans leur 
état anti-brittanique, on continuera de donner exclusivement 
de pièces allemandes dans le théatre de lacapitale, et tout ira 
comme autre fois. — Si ces hommes aspirent à l’ immortalité , je 
les plains, car ils mourront avant que de descendre dans le 
tombeau. Du reste , s’ils pensent que -c’est assez de vivre 
agréablement, alors je ne dis rien, si non qu’ils ne sont pas 
des grands hommes, mais de grands animaux raffinés. -'~ 
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lok csudált tartományban, mellyet föképp’ pénzt nyer 
hetö fogadásokban 'követnek5 szükölködvén elegendö okos 
ság ne'lkül, elöre-lätását, ‘аду elegendö erénnyel buzgal 
mét a’ köz-jó, és а&quot; nemzeti dücsösség eránt ntánozni; 
lígy hogy rövîd üdó'n иду fog lehetni ищем, nyerni, 
’s tánczolni Pesten, mint Londonban; de utaink megma 
radandanak britanniatlan helyhezetökben ‚ ’s folytában 
kìrekesztöleg német játék darabok fognak játszattatnì а’ 
f5 városban; e's Minden, eddigleni állapotjában fog sin 
leni. Sajnállom ezeket az embereket ha halhatatlanságra 
vágynak, mel-t meghalnak még minekelötte' sírba $261 
lottak. На egyébiránt, ele’g ne'kik mulatságosan és ked 
ve-töltöleg élni, halgatok; csak nzt mondom , hogy nem 
nagy emberek , hanem kiñnoml'tott nagy állatok.” 

Néhány а’ tárgyat megelözö észre-véte 
lek. ‘- Lap 27. 

Kár иду-тот! а’ Szerzô, hogy а’ òölcxesse'g’ e3 
og‘asság’ ne'mely Лампа: monda'saz't, ajkaz’nkon, nem 
szz’vün/sben Латвии/Ъ, eis 'ifgy Teítòen nem gyakoroliuk 
besze'dez'nÃ-et. Kiterjeszkedik p: о: a’ legregfz'ebb де? Gö 
rò'g bò‘lcsek’ pe'ldaja eis a’ Delplm'szz' jo'slat’ tana’csldsa 
нем”! az ò‘n-z'sme'ret’ #züásel'ge’t e's давший‘ mutogatnì. 
Fejtegeti, mint Àz'va'ntaíz'k-mcg ибо’: nem csak ò‘n-szeme' 
{шт/Ъ, Лаиет winden “мышцам, efs‘ mímlen Ад“?! 
lebäe'nk’ ò'sme'rete is, ¿ogy hqly/lezetz'nkben, e3’ биле 
м‘ишъемьш mz'ndent , ini/¿deg lza’zz' eszünk szerz'nt tse 
lekedhessìink, жду ludoma'ny ту“ mz'att látunl: ugy 
mond, annyz' Àülò'mben jo’atya't, Àz'egye'bara’nt nemjo’ña 
жил ’s a’ t.’ А’ мышь (folytatja) :zeros ближе-‘бис 
‘мы áll Magura/e&quot; &quot;s Íiò‘rül- ‘дизайн/Р mz'ben- [виде], ’s 
csa/ì ‚швы/дм“: jo'zanon. -- A’ k2' maga't nem ò'sme'rz', 
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’s katona’vá lett, az Маша и’ csála'ban meg nem je 
len, ñahem ha'tul az z'spotályôan fbg veszteglem', саду 
„мамы“ и’ ha't-megettz', ñátra-vomíldskor реф: и’ 
М’гидютдб eló'lz' азарт/302 _fbg Ãe'redzem'. Még több 
más tréfásabbaknál-h‘éfásabb példákat hord-elö а’ Szer 
nö, iin-isme’retünk, és minden körülményeink kitudása 
szükse'ge’nek megmutatására, melly szép eszméletnek 
csak az a’ vége, hogy egg/27: mag-dt, mász'l: Миф/ай, a’ 
harmadz'k kaza/init nem ò'sme'rte ,° de az eszközökrül , mel 
lyek ön-esméretre~és mìnden körülményeìnkî kitanulásál‘a 
vezetnek, egy szót se szo'll; ez pedig veleje a’ dolognak, 
mert ön-magát,' meg környülményeit jól kiösmerni vala 
kiuek, felette nehe’nn,` és jól mondja еду Franczia Iró: 
„Soha-se borultabb az ember’ ite'lete, mint midön ön-tu 
lajdonsa'gait szem-íigyre уезд.” Csallják mńsok’ kíme’llé 
sei, ön~részre hajlása „ища, és szem-lövetei szükse’ 
gesképpen arányban ,lévén bélátása'val; azokkal csak azon 
ábra'zatban, mellyet egyedül tal-t valódinak, {ода-{Ы а.’ 
tárgyakat. Abból indulván-ki а’ mit észre-vett, (рейд 
sok dolgokra tekint az égnek Istene, mellyeket Bernat 
nem lát) azt huzza-kì: hogy ninos igaza, ki nem ugy mint 
maga gondolkozik; annál bizodalmasabban hiszi рейд’ 
ezt, тег: а’ köze'pszerü emberek’ véleményei, szüksé 
gesképpen a’ sokaságéi is. Csak a’ bölcs bizatlankodik 
látása’ módjában, e's ezen kétléssel kell kezdenünk 
lassan-lassan magunkba szállanunk, magunkat rajta kap 
nunk hibáinkon, ’s szakadatlan törekednünk, hijányin 
kat sorban és vagy egygyiket а’ másik után orvosolni, 
vagy legalább egygyike’t а’ másika által me’rsék 
leni. a j 

a) L’homme n’est jamais plus offusqué dans ses “детская, que 
lorsqu’il considere sés qualités personelles. Les ménagemens 
d’autrui le trompent7 sa propre partialité l'avengle , et son 
coup d’oeuil necessairement au nivean de son savoir , n’apercoit 
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Isméri nem kétlem a’ Szex'zö, Franklin'l javallatját 
az erkölcsi töke'letesedésrül, nem külömben már Pytha 
gorásnak halgatást és ön-magunkra fordi'tandó vi’sgálatot 
tanácsló rend-szabásait, de me'g ezeknél is jobb, (mivel 
semmi-sem könnyebb az ön-csalásnäl) egy baráttal ösz 
sze-'állani ön-kiösmértete'sünk végett. Bär mi nehe'z e’ 
mesterse’g, e's jóllehet ukármi más tudományban kön 

. nyebb légyen sikeresebb elö-menetelt (рейд rövidebb iidö 
alatt) tenni, mint ebben; meg is jó legalább щедрым 
ni, és e’n próbáltam egykor; a’ mint Berzeviczy Gergely 
nek egygy ide rekesztett hozzám {гс levele днища. 

Sok e'ven keresztül, mind ez-elött, mind az-uta'n le 
veleztem én ezen nagy érdemü barátommal az elïe’le’k fe 
lett is; e's legalább а’ közlött levelet akartam а’ feledés&quot; 
veszendöse’ge alól kiragadni. Mi jól mondja Metastasio: 

„Tutti canuti il crine 
„Siamo fanciulli ancor” 

Egészen h6 hajjal ellepte fejiinkel 
Folyvast sl’runkiglan csecsemôsök v'agyunk. 

A’ levél, mellynek franczìa orìgináljät (mert jóllehet 
csak igen. középszerüen birta a’ franczia~-nyelvet B. G, 

 

les objets, que sousune seule face„ qui lui paroit l'unique 
veritable. En ne partant que de ce qu’il voit (et multa sol 

` adspícit quae Bernardus non Иди!) il conclut, que quicon 
que ne pense pas comme lui, a tort, et cela avec d’autant 

`plus de confiance, que les opinions de l’homme mediocre doi 
&quot;ont nécessairement être pour l’ordinaire celles du plus grand 
nombre. — Le sage seul, se беде de sa manière de voir7 et 
c’est par ce doute qu’il faut commencer. -- Il faut rentrer 
peu a peu en soi .‚ s’ atraper sur ses fautes , et tacher continuel 
lement de corriger l'une après Рампа, ou au moins balancer 
l’nne par Рампа. --~ 
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azon írni nagyon szeretett) a’ jegyzékben közlöm ’)ma- 
думы! így következik: 

Jó reggelt igen kedves Barátom! 
Mikor akaratunk” sőt tudtunk, ellenére személyünket 

kísérő hijányink’ eltávoztatása végett, tökéletesede’sünk’ 
vágyja minket а’ barátsághoz utasít, eléri akkor ez, va 
lódi és magához méltó czélját. 

 

ff) Bon jour mon très cher ami! 
Quand on employe l'amìtie’ à se perfcctioner de plus en plus, 

à écarter les défauts, qui nous accompagnent malgre’ nous, 
et m ême sans que nous le sachions: c'est alors que l’amitié 
ateìnt son but véritable digne d’elle même. 

Je crois qu’ .á certains égards nous sommes toujours des 
enfans: et nous ne sortirons de l’enfance qu'avec la mort. 
Lorsque nous n’avons plus de Gouverneurs, ce n’est pas que 
nous n’ayons plus de fautes à corriger, nous restons tou 
jours dans uu Etat d’Éducation, et si ce n'est pas une Маме 
de continuer à apprendre à etudier: sûrement ce n’en sera non 
plus de perfectìouer la moralité, et les moeurs. 

La Jeunesse passée, c'est l'amitié, et peut-être elle 
seule, qui peut aider le mieux., cette continuation de 1’ Édu 
cation de soi même. 

Ainsi mon ami., je vous fais la proposition suivante: nous 
nous dirons notre Jugement, l'un sur l'autre avec sincérité: 
en nous observant, nous tacllerons de nous approfondir et 
nous nous communiquerons les résultats. Les objets de nos re 
marques seront: le savoir en general, la tournure des lde'es, 
et des sentímens , les moeurs ‚ la moralité, le caractére , bab 
äßetragm, bie Saune, ber Umgang. --- ll peut arriver, que 
l’observateur le plus clair voyant se trompe: ll arrive qu'en 
nous observant-` nous nous “стропы, nous mêmes: ll est 
donc du devoir d’écouter avec patience les remarques de son 
ami, et deles pe'ser --- mais l’ami n'a pas droit d’exiger, 
que l’autre se range sur son avis. ll s’agît de chercher, et de 
trouver la verité dont la connaisance, .est un droit indivi 

duel, et inaliénable. EDan? genug bem Stumm, be: im (Siegen: 
3 
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Иду hiszem, bizonyos tekintetben mìndég gyex'med 
kek maradunk , e’s gyermekségünkbül csak halálunkor fo-‘ 
gunk kile'pni, Nem vagyunk aze’rt a’ hibák’ fogytában, 
mert'a’ nevelök7 kezeì alól kikerültünk, és mintha nenni 
volna már ekkor javx'tani való bennünk« Minde'g nevelést 
kivánó állapotban maradunk, és ha nem sze'gyen foly 
tatni а’ tanulást, és tudomány szerze'st, bizonyosan 
szint-ugy nem lesz erkölcsiségünket és erkölcseinket, 
tökéletesíteni. , 

Eltelvén ifjuságunk, talán csak а’ barátság maga 
az, a’ mi leginkább segíthetì nevele'sünk’ folytatását, 
és Жду barátom a7 következö javallatot terjeszt/em e1c'íd~ 
be. -_ Egyenes szx’vüséggel közölni годик magunk kö-l 
zött egymásról hozott itéleteinke't; vPsgálván egymást 
majd iparkodunk magunkat kitanulni, és kihozásaînkat 
egymásnak tudtára adjuk. Észre-vételeìnk’ tárgya lesz 
egygy-átallyában a’ tudz‘ís, az ész-ke'pek’ és érzetek’ folw 
dulatjai, az erkölcs, az erkölcsiség., a’ lelkület,- (carad 
etere) а‘ maga-viselei', szeszély, és a’ íiársalkodaís.` Мед‘ 
förténhetik, hogy a7 legnyitottabb szemü szemle’lôdö csa-- 
latkozik, söt magunkat vi’sgálván magunk is csalatkoz 
hatnnk. Kötelesse'g hát а’ jó barát’ észre-'vételeit türelem 
mel végig halgatni és fontolgarni; de nincs а’ jó barát 
nak jussa megkivánni, hogy véleménye'hez a’ másik já 
barát is -aíllyon, az ìgasság’ kerese’se’n és eltalálásán for 
dul mindern., mcllynek ösmérete, vagy gyanl'tása, sze 

 

gemìcbt mit bem (Sgoìêm m16 aufmer‘ŕfam madft. Je vous prie 
donc mon ami de nl’ecl'il'e avec franchise, sans aucun orne 
ment, votre Jugement sur moi, et de m' indiquer les de 
fauts , que vous croyez m’avvoir. Vous m’obligerezi níìnement , 
et si vous le desirez, je ferai la même chose à. l’égard de vous. 
Adieu! portez vous bien, et continuez d'aimez votre ami 
Gregoire Berzeviczy. Tállya 5 Novemb. 1799. 
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mélyes îgyekezet’ követkeie’se, és ezen szeme'lyes igye 
kezet, elidegenl'thetetlen jus. ЕМ}; hálá а’ jol barátnak, 
ha az ennense’g’ ellen-sullyamellett, minket ön-magunk-A 
ra ñgyelmetesse’ tó'n. 

Kérlek hát barátom, ŕrd-meg nekem nyìlt „мы, 
és minden ozìfra ne’lkül itélotedet rólam, ’s utasl'ts hi 
háimra, mel‘lyeket bennem ШИН“; ve'ghetetlen leköte 
lezesz, e's ha kivánod szint’ аж fogom tenni irántad. 
lsten hozzád, üdvöz légy, és meg ne sziínnyél szeretni 
barátodat Berzeviczy Gergelyt. Tállya , November’ ö-ke’n 
1799. 

Haláláig tartottak czek а’ vîszszonos gyo'näsok e's 
gyontatások, de azért se nem eme'szÍette'k-meg, se nem 
szakasztäk fe’lbe tartós e's sz'l'ves barátsa'gunkat а’ vis?. 
szonos síirl'i pîrulatok. Hányszor értù'k utól egymást az 
iin-szeretet’ terme'szetes e's azért megbocsa'tható menedék 
jeiben; de hányszor a’ sokkal ve'tkesebb ennenség’ 1111552‘ 
gain, síit a.' keve'lyse'g’ daczczain islll? 

Igaz, а’ mint а’ Szerzö mondja, nem изв“ jo’ onla 
‘т’, meri саду uj виду regi, söt az idc'í штаба-Ы leg 
inkább , valaminek jó , vagy rosz мы; de van sok tür 
hetö dolog a’ világon , mellyet vagy az öszsze~kötteté- 
sek tesznek türhetövé, malum bene positum , vagy рейд 
а’ &quot;ез2еде1ет’ félelme, hol‘ lassan változtat, hol meg 
tart, némely szükséges módolátokkal. Szìnt-ugy îgaz, 
hogy a’ laz‘s lelküseg, minder@ javz'lu'st makacsou lŕz'rekeszì, 
a’ uemzetz' „едет eis' sajátszíg mega’ óujva'u, e's ott те 
nede'Ã-/lelyet ńeresve'n maga’nuk. Azomban talán nag'yon 
meszszi ereszkedik а’ Szerzö midôn azt kérdi: „gy/rm mz' 
az: a&quot; nemzetz‘ ‘ведет, az a’ sajátsdg, a: ma'r ¿einen 
{дн e' и’ m'lágra, mint valamelly a'llut, саду egyszerre 
sii! mint a’ zsemlye!&quot; саду pe‘dz'g mu'r er’rett Àorban kezd 
ищет lehelln' &quot;t e'lm`, mint Pygmalion’ ma'rva'nyfz Р 
Avagy ст)! ‘(иван ered, Лада! mi', nwe/ledf/a ,` ’s fej'lu' 

з ì 
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dz'À-Ài? —- Meglehet hibázom, de nekem ngy tetszik, 
hogy nem a’ szellem , nem a’ sajátság fejlődik-ki a’nem-l 
zetekben , és azoknak dolgaiban; hanem hogy leginkább 
e’ szerint fejtődhetnek nagyobb tökélyre mind а’ nem 
zetek, mind dolgaik, az (íg-hajlat” (melly emberekre, 
állatokra, növevényekre, ásványokra, magára a’ földre 
és vizekre, eledelre és italra, és az egész élet-módra 
is annyira hat) az ország” fekvése, alkotmány, kormány ‚ 
а’ szomszédokkal fennálló öszsze-köttetés, ’s más állan 
dóan testre és lélekre ható körülmények” következésé 
ben, és kifejlődik ugyan vagy jobra vagy roszszabramin 
den nemzet, de szelleme és tulajdonságai szerint. Én 
legalább ugy hiszem, hogy az tág-hajlat, az ország” fek 
vése , alkotmánya, kormánya, és а’ külső öszsze-kötteté 
sek’ külömböze’se mellett, más akár-melly egyenlő körül 
mények alatt helyheztetett két nemzet, soha-sem fog 
egymáshoz egészen hasonlítani, és pedig annál kevésbé , 
minél&quot; nagyobbak és hathatósabbak а’ többi egyenlőségek 
mellett а’ fentemlített külömbözések. А’ mesterség csu 
pán-csak abban áll, hogy jól kitanuljuk, hol lappang 
emez vagy amaz nemzet” tulajdon szelleme és sajátsága, 
9s ebben az értelemben igaz, hogy minden kifejlődés, 
minden tökéletesedés mellett, se nem lehet, de nem is 
kell a’ tiszta egü, és könnyü vérü Francziábul, borongós 
egü, és, nehéz Vérü Angolyt tsinálni, és megfordítva; 
sem а’ Magyart Austriacussá, vagy Lengyellé által-vál 
toztatni. Ha tehát, а’ mint igaz egy részrül, hogy mi ma 
gyarok mefg sulla sem voltun/l oly igen érette/l, Iwgy тег 
jobban mege'münk nem гелем: volna, más részrül bizo 
nyos az is, hogy idő - jártával eléggé elkorcsosodtunk ’s 
elfajultunk, és hogy eddigi elkülföldisedésünk nem kö 
vette mindég és mindenben szellemünk9 és sajátságunk’ 
természetes útját, hogy következésképpen (eddig-elé leg 
alább) nem mindég, és nem mindenben csupán а‘ Jót az 

\ 
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YUjból, és а’ kíilföldtül, hancm gyakran az ott se igen 
magasztalandót, de ott legalább türhetöt, itt nálnnk pe 
‘Щ; valóban ártalmast költsönöztíik, felemelkedett nem 
пей szellemünk’ és sajátságunk&quot; kárával. Vigyáznunk 

^ kell hát, hôgy csupán а’ j,ó Ujat, és jó‘ kiilföldìt honosí 
tsuk, nem рейд‘ dudvát jó mag helyett, Чад)’ a’ jó mag 
gal sok dudv_át is magnnk közzé béhozzunk, és azzal ön, 
éstulajdon dudvánknt, e's gazainkat szaporl'tsuk. Legföbb 
kérde’s lesz tehát mindég, a’ Mi? a’ Miképpen? és a’ 
Hogyan ? а’ mire nem igen fognak minket vezetgetni esu 
pán közönse'ges eszméletek, ha azokat szorosabban nem 
fogjuk megszabni, ’s alkalmaztatnivdolgaìnkhoz és kö 
rül-állásaìnkhoz; ha nem fogjuk mindég szorosan meg 
kù‘lömböztetni tudni az okokat а’ következe'sektül, és а’ 
következóseket az okoktul; ha e'rtekeze'seinkben nem 
fogjuk magunkaltY mîndenkor óvnì ezen két dolognak \ 
egybe-zavarásátul, vagy felcseréle’sétül; ha mi'nden ba 
jainkat ‘аду csupán másoknak, vagy kirekesztôleg csak 
iin-magunknak fogjuk tulajdonìtanì; ha 'mint irók, a? 
rend-szer’ szükségét prédikálván, nem fogunk olvasóin 
kal is könnyen érezhetö rend-szert tartani gondolatjaìnk’ 
menetelében, ha eI-ve'gre (nem {идет miért) azt téve'n 
fel, hogy а’ magyar пешие:1 töbsége merö szélsöse'gek 
re, és tulságokra hajlandó, csupán ezeket fogjuk vívni 
e's ostromolni, szorosan ki-nem mutatván, akáf a’fogyat 
kozásì, akár а’ tul-haladási pontokat; meri: ha ezeket 
elmulatjuk, ugy fogunk járni mint Phaeton és Belle 
rophon. ¢ I A 

Terret ambustus Phaeton avaras 

Spes, et exemplum grave praebet ales 
Pegasus., terrennm equitem gravatus 

Belleraplzontem. 

А’ mit a’ Gróf munkájának ezen e'szre-vételì Sza 
kaszában az egyesületekrül mend , az valóban al‘any Ъе 
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tűket érdemel, mert a’ dolog’ bibéjét ütötte-meg, és 
minden hasznos egyesület” fő feltételeit érdekli. Ez már 
egészen magunktul függ; Ezt a’ hurt megpendíteni, ezt 
az egyesületek” lelkét bennünk ébreszteni, [kimondha 
tatlan dísz és érdem. Nem is kételkedem hogy a’ Gróf 
to'l elé-adott feltételek szerint előyadandó akárminő egye 
sületek , bizonyosan nem csak számos rész-vevőket fognak 
találni Hazánkban, és már eddig is találtak; hanem vi 
rágzással is fogják magokat kecsegtethetni. Csak egy ki 
vánságot mernék kinyilatkoztatni, azt t. i. hogy vala 
mely hasznos köz-czélju költséges intézetnek okok mel 
lett bl'rálóji ’s javalláji, végre-hajtáskor minden ön-ha 
szón-keresés gyanuja' eltávoztatására, csupán ut-mutaa 
tók, nem pedig végre-hajtók is lehessenek, és hogy 
minden illyes intézetek minél több rész-vevőkre talál 
hassanak, mine'l kevesebb legyen az actia, mert hiszen 
а’ tehetősebb több actiát is vehet. 

Kevés nálunk a’ pénz , forgása lassu, а’ Magyar nem 
csak hogy kevesebbet adhat, hanem kevesebbet vesze 
delmeztethet is jó reménység” fejében. А’ nagy Машу 
quieunek nem volt oka minket mentegetni, és még is 
észre-vevé, hogy inkább szívvel , mint pénzzel bővelke 
dünk. Ha p: 0: valamelly egyesület éppen akkor“ kelfes1 
kadett légyen volt dohánnyal, mikor kivitelét 12 Rf. 
pengő pénzre tevék, ugyan mint ütött volna ki“ а’ spe 

I culátió? nem kell hát mindent csupán nekünk tulajdo 
m'tani. Most ugyan jobban áll minden а’ kereskedési 
tárgyakra nézve is, de hol a’ bizonyosság a” Jobnak 
mcglnhlradásárul?l Legyünk hát meggyőződve Mélt. Gróf Ur 

I 

lllíacos intra muros peccatur et extra. 

Mindenütt, és minden oldalrul felvilágosításra van 
szükség, alól szint-ngy mint felyűl , e's felyül szint-ngy 
mint alól. Tudom az illyetén megjegyzés legbizonyosabb 
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mo'd, hogy valaki mind alól, mind felyül hitelét elve 
szejtse, de megjön majd idf'ível ez а’ hitel is, тех-1: lehe 
fetlen az emberséges embereket örökké viszsza-isme'rni. 
Megelégszenek azok, bär mennyit kintelem'ttettek volt 
szenvedni életökben, ha reme'ltetheti velök ön-e'rze'sek’ 
tisztasága, és eszök’ egyenesse'ge, hogy egynehány sz( 
ves könnyeket fozgr hullatni hamvaîkat takaró sir-hant 
jokra a’ hazafìui emlékezet. Vegyünk tehát re'szt а’ hasz 
nos , vagy szép tárgyu egyesületekben tehetse’giink sze 
rìnt; de csak akkor, ha а’ tárgyazott jó’ és hasznos сже 
lok’ kivitele, ha nem ege'szen is, legalább еду részben 
tölünk függ. 

Több helyes észre-vétel van ebben n’ szakaszban, 
p: o: hogy год/ЛИ: akarzmk leum', lz‘ogy душ‘! bò‘lcsez'uk 
hevesen саду/1111:, Àz'k az z'dövel egyenló' [феи magia/mk 
tav-tam', azi meg-se синей, el- se maradianak ; де ezen 
utolsó szabású embereket mindenütt gyéren szo'rta-el а‘ 
terme’szet, mert ehez igen nagy e’sz kivántatìk, melly in 
longum , latum , profundum, arányosan , jó formán tel‘jed 
jen; azon-kívíil _kimondhatatlan kevés ön-szeretet‘, és 
hiuság. Mikor ez a’ -kei: dolog együvé kerül, egygyeztetô 
lelket szl'il, mellyre kîvált nálunk, hol számtalanok а‘ 
mindennemii selejtesw’gek, oly kimondhatatlan szükség 
vagyon. A’ mi pedig а’ sokfélese'get ìlleti , az ki nem re 
keszti az egyfe'leséget, mert a’ sokfe’lének öszsze-hang 
zásábul támad n” valóságos egyféleség. Nálunk az effélé 
ket óva és nagy pontossággal kell elö-adnî, külömben 
több bal-magyarázatokra adhatnak alkalmat, és kivält a’ 
me’g meg nem értt ifjuságot hamis utra vezethetik. Egygyìk 
jeles megkülömböztetö bélyege а’ Magyarnak az, hogy 
ha kìmiivelödött, sok oldalu kimüveltse'ge, e's feletto 
végm-_hajtható, e’s gyakorolható.\ Maga а’ 
legjobb példa., és aze'rt lzít hmzzszfira,k szélërc ésme'lye're 

Szerzr'í erre 

‘a’ dolgoknak. 'Ug'yan hasonll'tmmii valamely пиву c's móly 
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tu'lóst hozzá, kinek egész eszét csak egy fiók foglal 
ta-el, ő а’ haszontalanságokat is, mellyek abba a” fiók 
ba valók belé-dugja; de okosabb, és életre valóbb em 
ber é azért a’ Szerzőnél? kit nem egygy ízben hallottam 
méltán nevetkőzni'az illyetén egygy-oldalnas tudós em 
béreken. Én nem látom által, miért ne tudhassa, miért 
ne érezhesse egy magyar -Mágnás, mi a’ Szép Ráfa'el’ 
madonnájiban; azért mert ország-gyülési tárgyakat kel 
lene főképp” fejében forgatni? mintha bizony а’ tudomá 
nyok&quot; felosztása а’ természetben lenne, és ezen felosz 
tások nem gondoltattak volna ki az emberi elme gyenge 
sége’ gyámolítására. Nagy öszsze-köttetésben van az 
Igaz, a7 Jó , а’ Szép , és csak ezek” testvér-ülése teszi va 
laki fejében és szívében a’ kimivelt, а’ csínosodott em 
bert, és alkotja hogy иду mondjam“, az érezve gondol 
kozot, és a’ gondolkozva érezőt. Még egyjó czél-irányos 
és csínos formáju kemenczét se lehet tsináltatni, több 
flóku tudományok9 segedelme nélkül; а‘ mesterség csak&quot; 
abban áll ‚‘ hogy minden tudomány” nemében, а’ Való 
dit а’ nem valóditól, a” haszontalant a’ hasznostul meg 
tudjuk külömböztetni. Ugyan nem tudott é Napoleon 
nagy hadi seregeket jól vezérleni, mivel akármellyik 
köz-katonája jobban értett a” prezentirozáshoz nálánál? 
Nem mondom én hogy valamelly Egész” tudására nem 
szükséges annak részeletei ösmérete, de éppen ott a’ 
dologe bibéje, tudni és mintegy érzeni, mellyek azok а’ 
részeletek, mellyeknek tudása okvetetlenül szükséges az 
Egész” isméretére. Éppen иду tudnak lemenni а’ nagy el 
mék az Egészrül a’ részeletekre, valamint а’ részeletek 
rül fel az Egészre. Ezeket csak ált'v menőben akartam 
érinteni, ‘а’ Szerző” példájára én is olykor-olykor féket 
eresztve'n ideáimnak, mert 'nem akarnám, hogy Hata 
laink azt a&quot; következést huzhassák-ki а’ Gróf” beszédjéq 
bül ‚ „мы az arany nem len/w arany mert ‚тут is, 
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és mîvel a’ legtöbb, leghasznosabb , és legbecsesebb tu 
lajdonságaival bír az ásványoknak? 

Igen Szépeket mond ugyan ezen szakaszban a’ Gróf, 
és szépen is mondja azokat az ellenvetések7 szükségé 
rül, hasznárul, а’ gondolatok” küzdéséről, egymásba 
ûtközésekrül, a’ vélemények” 'surlódásáróL és dör’sölödé 
sérül. Valóban csak ezek mellett állhat-fel a’ minden ol 
dalu vi’sgálat, e's következhetik az igasság” fellelhetése. 
Melly igaz az, а’ mi itten ol)r hathatósan mondatik, 
hogy t: i: и’ hol a’ beszéd korlátos, ott rab a’ nyelv, e3' 
csa/ì rabként szo'll. 

А’ mit az opposítiórul mond , az is sok okosságot fog 
lal magában. Azomban nem szeretem ama rend-szeres op 
positiót, melly felekezetességet árul-el, és mivel az el 
mék’ függetlenségének ellensége, nem а’ természet, ha 
nem a’ politikai mesterség” útján akarja az igasságot ki 
őröltetni, és mintegy dolgozza a’ véleményeket, hogy 
azoknak elébb-utóbb gyözedelmet szerezzen. A’ feleke 
zetesség9 járma alatt szabadon beszélni oly gyakorlása 
a’ szabadságnak, melly ennek csak színét viseli, mi 
vel az ily szabadságnak nem az а’ czélja, a” mit valaki” 
elméje; hanem а’ mit valakinek felekezete igaznak tart. 
A’ természetes, és az igasság” kiörle'sére hasznos oppo 
sitió, az, melly az elmék7 külömbféleségébül, e's így 

ugyan azon egy dolognak külön-külön szabása és mérté. 
kü fejek által következett felfogásábul származik , és ezt 
semmi se segíti иду elő , mint а’ könyv sajtó” szabadsá 
ga; mivel az irók el vannak szórva az országban, ’s nem 
tanácskoznak köz-gyülekezetekben , és csak-nem mindég 
jobban meg van rágva a’ mi iratik, mint а,’ mi el‘szdno-xl 
штык. / 

Ez is igen szép mondás, és valóban igaz: a’ razsda 
.ve/fol se защитный-мед‘, de Mikal vakartasse'k-le, 
[ogy :ammi-u tò'fjfe'k ; így az elő-űe'letek is, csak cum. 
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des mo’ddzzl „неделе/дед, тег! azòÀ’ ńamarv ‘Ей-{Ней 
tu, пейте/[у ò‘regůen ММ” Ãala'lt {с oÃuz/zat, de Ízogy 

' azokat, mdr anya-tqíbe is десен’! АеЦ/еп, az bizonya’ra 
Минуту. De hogy ezek valósulhassanak, többet és mé 
lyebben kell а’ nevelésrül gondolkozni. 

Vége felé azen szakasznak аж mondja а’ Szerzo': 
hogy sem-mz' sem leñetetlen „стыд, Àz’va'lŕ ha войско&quot;! 
:zalma-tùzänkre, meg; «zo» regi caer-bill is vz'nm' akar- . 
mink, melig nem csa/ì vadam'nkon, билет melyez'nliben is 
slag* tala’lkozz'k. Нет [el/sí, test2', ’s országbelz' javaz'uá' 
dz'cse'rete emeláetzlfèl ñaza'ulaut, hartem Ízcítric-mazrada’` 
sink, ’s hz'báz'nk’ „иду 1е/Ы eh'sme’reke, ’s azaÀna/a 131‘ 
,fiar orvosla'sa. Anngz' jo’ ’s Nemes van belmůnk, hogy a’ 
jo'uak теней, Àá‘lmyen levonja alma/ì liz'sded sully'u't, a’ 
mz' me?,r ha’tm van. — Meg kell vallanì, nem ügyetle 
nül bánìk vehink а’ Gróf , hanem иду, mint némelykor 
szeretöink szoktak; legyaláz , mcgboszszont ‚ felráz, 4az-| 
шёл édes bal’samot önt sebeinkre. у 

 

А’ magyar birtokos szegényebb , mint bir 
tokához képpest lennie kellene. Lap 41. 

Ennek'kivilágos'l'tászira: a’ bz'rtok, а’ vagyon, az 
e'rteZ’ becse't nem pehzben, nem aranyban, ‘шлем minds» 
aka’r _fe/Evi?, aka’r kel/letti' faz-az z'ngo’) jo'sza’gna/e Ла 
:zonve/wtäsegre'ben helyhezteti. А’ Szerzönek ax a’ sze 
gehy, lez' ot/nm usal: rit/edn, ’s nem nlz'ndenütt, ’s нет 
bz'zonyosan jut/lat szükse’gez' kzlzw'tolásd/zoz. De mi hät az 
а’ haszon-vehei'öség? “аду az hogy a’ magame’t lnagam 
ЬазипЫЬазвшп2 vagy az hog-y a’ magaméval mástól az 
övét megvehcssem, ‘аду felcscrélhessem. Azolnban ha 
snkat ném Сел-тенге!“ és а’ termesztettekbül мы: nem 
készl'tçk, én még is sok fèrmesztl'nényekre és sok шти 



43 
 

ményekre van szükségem, szegény vagyok; ha pedig 
keveset termesztek, ’s а’ termesztményekbül keveset ké 
szítek; de még kevesebb szükségem mint akár ezeknek, 
akár amazoknak, vagy száma, vagy becse; ngy gazdag 
vagyok. Minek hát metaphisikátiókba ereszkedni az effé 
lékben? А’ nemzetekre szint-ngy mint а’ külön-fogott 
személyekre, a' gazdagság’ vagy szegénység9 ész-képe 
(ideája) nem általános (absoluta), hanem ktartozatos (re 
lativa). Az а7 nemzet gazdag ‚ mellynek vágyai meg nem 
haladják termesztményeit és készítményeit :‚ hanem melly 
nek térmesztményei és készítményei meghaladják in 
kább vágyait, és így a’ szükség rugója aa termesztésnek 
és készitménységnek. Ezt а’ szükséget neveli egy részről 
а’ több száj, és így a’ népesedés; más részről a’kìmü 
velődés, mellynél fogva mind а’ feleslegeseket, mind 
pedig a’ valóban szükségeseket, nagyobb mértékben, 
jobb minémüségben és szebb formákban kívánjuk. А’ 
szükség vezet tehát gazdagula'sra , már legyen az akár a’ 
szükségesek”, akár а’ feleslegesek” szüksége. Ez а’ szük 
ség szűli a” nemzeti szorgalmat. Mivel pedig minden dol 
gozó ember, munkája által, ha munkásságát és igyeke 
zetét neveli, még akkor is ha valódi szükségei szaporod 
nak , (csak иду ne szaporodjanak hogy elnyeljék a'l mit 
szükségein felül, vagy termeszt, vagy készít) többet vagy 
termeszthet vagy készíthet, mint а’ mennyire szüksége 
vagyon; világos, hogy annál gazdagabb valamely nem 
zet,&quot; minél több munkás embere van, és minél igyeke 
zőbbek azok. Már mi ád ismét rugót ennek az igyeke 
тетей, melly _a’ munkás emberrel szükségeinél fogva 
többet termeszte't mint szükségei, és а’ mi megint и] 
szükségeket ébreszt benne, tehetőségét azoknak те; 
szerezhetésére „мы“? а” kereskedés. Ha már most 
ezek szerint azt kérdjük: a’ magyar birtokos miért sze 
gönye-bb , mint birtokához képpest lennie kellene? és azt 
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feleljük , hogy azért, mert nem veheti hasznát annak а’ 
mije van; и] kérdés támad, mért nem veheti hasznát? 
és a’ felelet kész, mert kiterjedéséhez és termékenységé 
hez képpest nem elég népes az ország, és mivel mostani 
népességéhez képpest is nem oly lábon áll belső és külső 
kereskedése, mint a&quot; millyenen álhatna. А’ kereskedés 
а’ népesedéssel és nemzeti szorgalommal bizonyosan köl 
csönös viszonzatokban áll; de ha azt kérdem, minek van 
egymásra több befolyása , a’ kereskedésnek é а’ népese 
désre, vagy a’ népesedésnek а’ kereskedésre? ug)r talán 
nem igen sok fej-törés kellene a” felelet“ kitalálására, 
hogy t: i: a°-belső és külső kereskedésnek а’ népese 
désre. Csupán a’ kereskedés következteti tehát azt, hogy 
az érték szorosan a” pillantathoz legyen kötve. A” jobb 
lábon álló belső és külső kereskedés hozhatja főképp” 
elé a’ népesedéssel a’ nagyobb szorgalmat, a” nagyobb 

 

termesztést, а’ készitményi tehetőséget, és gyarapithatja' 
mind a’ termesztményeket, mind а’ készítményeket, 
akár mennyiségökre, akár pedig minémüségökre nézve, 
ez hozhatja-elő leginkább az áldozatokat kiálható tehev 
tőséget egy részről, más részről pedig ezen áldozatok&quot; 
kipótlását. A’ belső és külső kereskedés°_ rekedéseit, 
akadályait kell hátxelhán'tani. Y 

Azomban soha sem kell megfelejtkezni, mikor az 
effélékrül beszéllünk, hogy valamint a’ szükségek” ne-v 
vekedésével nevekedő szorgalom, a’ mennyiben jobbanw 
jobban foglalatoskodtatja a’ munkás embereket, annyi 
val jobban el is távoztatja nálok mind azon vétkeket és 
bűnöket, mellyek а’ restségből , és henyeségből származ 
пай, mivel а’ kézi-munkák, főképp” ha helyről-helyre 
mozgással járnak, a’ testi és lelki épséget nevelik egy 
szerismindg ngy azon'munkásság, melly nem testi hely~ 

“ről-helyre mozdulással vagyon öszsze-kötve , nem külöm 
ben а’ jobb lét а’ henyélőknél, kivált ha gondolkozó te 
. ‘à 
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hetségöket nem gyakorolják ‚ és nem igyekeznek a’ testisé 
get а’ szellemességgel, és szívesse'ggel arányba hozni, 
а’ testi és lelki épse'g’ megszerzését és fentartását nehe 
zítî. Ez az oka , hogy а’ szükségek’ szaporodásával ‚ egy 
részröl (бы) alkalom adatik ugyan ere'nyeket gyakorlani, 
más részröl azombafl nehezn'ttetik, és igy érdemesebb 
azoknak gyakorlása; ’s ha igaz hogy rendszerint a’ vá 
gygik több hatalmat gyakorolnak az észen, mint az ész 
rajtok, sehol se szükse'gesebb, mint valamelly a’ szor 
galomra vergödö nemzetne’l,.kivált mikor az, katonaì 
szellemét a’ prokátorságe’ival felcserélte, e’s ebböl a’ nem 
zetì szorgalom’ szellemén keresztůl шёл‘ а’ kereskedöség’ 
szelleme felé kezd vergödni, jó és alkalmatos nemzeti 
nevelés által, mind a’ vallási, mind pedig а’ bölcsességì 
erkölcsíse'get ugy megállapítani, és testvéresíteni ,-hogy 
az ész&quot; és szl'v’ kike'pzésénél, és öszsze-hangzásba 110215 
sánál fogva; mind az ere'nyek&quot; gyakorlása, mind а’ bü 
nök’ eltávoztatása könnyíttessék; mert mikor már egy 
szer a’ nemzeti szorgalom’ nagyobb felvergôde’se mellett, 
а’ kívánatok és sorvadoza'sok, а’ nemzet’ egygyik részé 
nél а’ kalmársági fukarságig, más részénél p'edig а’ he 
nyélö és tékozló elpullulásig nevekedtek, nehezebben 
mérse'kelheti az ész a’ vágyak’ sokasa'gát, és hevessé 
gét , és ekkor az ész nem szolgál többé másra , mint azon 
eszközök’ kikeresésére , mellyek .a’ szeme’lyes vágyakat 
kielégl'thetik; akkor tehát mál‘ késö megvetni az eré 
nyek’ alapját; söt akkor nehéz csak me’rse’kleni is а’ 
vétkek’ kecsegtetéseit. 

Nagy baj az, mikor &quot;alamely nemzet felesleg szük 
ségei’ pótlására nem talál elegendô módokat а’ maga ke 
bele’ben , és inkább szorul más nemzetekre, mint amazok 
ö гей; de még nagyobb a’ baj ‚ ha elsô rendü embereinek 
kimiiveltsége ninos idomzatban а’ legalsó rendñekével. 
А‘ leggazdagabb Lord’ kimívelöde’se nagyobb idomzat 
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ban van a’ legszegényebb Angoly föld-mivelöjéével, mint 
valamely jól kiml'velt magyar GróP csínosodása, szege'ny 
szůrös-gubás taksássáéval. ‚ 

А’ régiség’ nagy iróji föképp’ azzal külömböztetîk~ 
meg magokat az ujabb idôk’ nagy iróji’ töbse’ge'tül, hngy 
amazok a’ haszon-czélzást soha-sefvcvék summum bo 

numnak, sem а’ privátusoknál , sem а’ Hazára ne’zve. Ez 
csak nem egészen megváltozott а’ mostani világban , 
most minden a’ vagyon , meg а’ privátus haszon’gyarapi-. 
[Аза köriil forog; és а’ pénz, а’ szorgalom, és a’ ke 
reskede's körül. А’ régiek’ okosabjai a’ köz -jóbul szár 
maztatták a’ ИЩЕМ-Беда“: Jót. Nekik Salustius szerint 
„publica res magna, privata exigua eraf? az ujjabbak’ 
bölcsei a’ külön-fogottakat akarják elébb gazdagl'tani ,. 
hogy a’ státus gazdaguljon , a’ mi jó ugyan , és szükse’-' 

/ ges is mìkor nevekedik а’ népesede’s ’s ат: még jobban 
akarjuk nevelni; de abban van а’ külömbség, hogy az 
ujjabbak e’ dolgokat ugy nézik mint ещё“; а’ régiek’ ne 
vezetesebb emberei pedig még akkor is miknr már mind 
nemzeteik ‚ mind magok meg valának egy kevésslé (ото! 

» va, ugy nézték mint eszközt а’ Haza’ javága. Azért mu. 
tàthat a’ régìse’g kìssebb terjede'sü környe’keken, ’s rö 
videbb idö-szakaszokban nagyobb embereket, e’s nagyobb 
erényeket, mint az ujjabb idök. Ezt csak mellesleg, és 
csak azért, hogy ifjaink egy kìcsit méllázzanak az effe’ 
lék körül , és tudják a’ külömb-külömbfe'le nagyságokat, 
mind az emberekben, mind а’ nemzetekre nézve megkù' 
lömböztetni. 

Igen szeszélyesen igyekszìk a’ Hitel’ irója megmu» 
tatni: Ízogy milan/i [диет/ел, levegó'n, nem `{где/Бел , hy 
pothesz'ten nem pedzïg hypotñeka’n fenekül а’ Ízî'tel, a's 
ńogy же“ шт a/myz' деду/едем wzsora’s egg refs‘zrâl; 
más refvzröl pedalsr annyi /eIÀzlò'sme’relIe/L ado’s, М se M_ 
muto! nem Лил, sem и&quot; tó'ńe _11d/:zt vz'szsza шт adju, 
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e's Ãìn'ek _Àeze'öem alg veszedelemůen foroár дышат’ 
ìpe'nze, mim* Moutgoljìer’ Ílajofj'a и’ Ievegâben, mer! so 
ńa #e гиф'а bz‘zsonyosan и’ ln’telezâ, la'lja e тег‘ valuha 
‚мы, vagy ЛиЦ/и e mefgr egyszer Mre't? azombau ca 
pz'tálísta'nal: z‘arîatz'ls, Ё[батеёгу ember ñz’re're kap, mem` 
kegyetlen ado'sa mz'utt nem „дамы felebara'lja't, efe u' 
Ад; -jo’t ей’ лет mozdz’thatja ; ba'torsa’gos helyre adta 
идут; pe’nze't, de az se a’ boszszu'to'l, se a’ me’regtâl 
meg,r nem meuh', ’s meg,r а’ felelt а’ per’ Ãâlcaeígez‘lůl 
sem, e3' t’g'y peíuze'nek csa): emle’kezeíe't bz'rja, её la'ìja 
мед” Íwgy „мы boldogabb az, kine/i semmz' ‘(Ё/герм 
ze m'pcr. Mutogatja: hogy а’ hol Ízz'tel Мисс, ott a’ 
-birtoìmsmzl: Àz'ncse maga ей”; mz'lzdejg- el van zu'rva, богу 
semmz' esetre , sem лет _/`д'1‹1еа-иг, sem nem òz'rtokos, sem 
нет vagganos , eis ¿ogy a’ mz' á’ve', (Не! nem шт’, mint sok 
t'z'tÀos tana'csost и’ tz'tok. Ha jo’ яхт/Шла’ az ado’s, egg 
даты; realszedz' а’ publicar/zot, мг}; elve'gre ‘лада.’ a'L 
Май-‘11, и’ dra'ma utolso’ scenay'u'ban, „шпагат maga 
¿nhl-le, mint Don Juan vegvacsoruíía lula'n, a’ gó'zò‘lgó' 
melyle'gbe. Ha ¿deje vol/La, саду Szerencsefv aquz'sz'tz'dt 
tenui, виду egg uzsora'ssal megegyezm', саду egg jo’ 
:peculálío’l tsz'ua'l/Lz'- m'ucspehz и’ /n'tel лет le'le так ; 
de örüb'ìink гала, ugy-mond a’ Szerzö gúny-kaczajjal: 
mert ex is praerogatz'váz’lzk’ egg/¿À ‘же?’ Áà'vetkezeí‘e, melig 
пей и’ ’Sz'do’ almyz'ra дм”, ’s nevel, ñogy azi valo'ôan 
ММ“ az o” praerogatz'vajának mond/zalno’k; ez pedig 
нет elleme'ges Ãozzá-ja’rula'ssal eszkò’zò‘lletz'k; folytatja 
tovább: mint sok szomoru рама”, Ízol tò'öb~sze'p lelkiì 
egg gaz ember a’ltal borz’n‘atz'k gya'szba, nem a’ sors’ ¿eze 
áltul, телу mint p: o : a’ ve'taÀ’ Sully/liban, а; ere’lmyel 
шпаги Örz'ndurt bimbe lieven', mz'vel neme: [el/:e nem 
bf'rhatja' а’ ve'te/a’ szennye't; de cre/E Ãz're/Eesrtöleg а’ ÍnL 
ja'not tò'rve’ny’ sza'rmaze'laz'. 
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Mérték felett látszik nekem а’ Szerző gyalázni adósi 
.ságbeli törvény-hozásunkat , melly ha hijánosabb is egy kif&quot; 
csit, és nem oly камнем, mint а’ nemzeti szorgalom 
nagyobb kifejtőde'se kívánná; még is nem érdemlett talán 
ily keserü kritikát. Én azt gondolom, hogy а’ papiros 
pe'nz' eláradása, а’ legközelebbi'mult időkben nevelte az 
adósságok” számát’a’ nemzeti szorgalommal egyetemben; 
mert kiki látta, hogy a’ mit jószágokra fordít, vagy 
azokba ver, haszonnal fordítja e's veri. Más részl-ül ne 
velte a’ papiros-pénz” elán-adása а’ jobb-létet is, és így 
természetesen sok tékozlók is támadtak. Bekövetkezvén 
а’ pénz-becs leszállítások, e's ezeknek az le've'n követke 
zése, hogy mind a’ jószágok, mind pedig a’ hitelezők, 

jövedelmei megcsökkentek, természetesen kelle követ 
kezni az adósok7 részérül, hogy sokkal nehezebben ñ 
zette'k tartozásaikat, a’ hitelezők, részéről pedig hogy 
nehezebben adnak hitelt, és hogy nem kevesen uzsorák 
által kívántak magokon segíteni. Igy hozák az idők” Vj 
szontagságai és szerencsétlenségei a’ hitelezőket az ado' 
sokkal, igen gyakran nagy ellenkezésbe , és viszont. Azon 
ke'rdés’ eldöntése, többet vesztettek é едут-мать“ а’ 
hitelezők vagyr az adósok ? nem ide tartozik , és egyébkínt 
is oly szövevényes, hogyminden, mind hitelezőnek, 
mind adósnak, csak nem minden körül-állásait kellene 
tudni, hogy arról igasságos ítélet tétethessék, ez vagy 
ama kárt vallott e vagy sem ? és ha &quot;юной, ő e a’ vét 
kes vagy sem? Az egész nemzeti szorgalom , a’ papiros 
pénz’ nevekedő elszaporodása által, mind addig , míg а’ 
viszsza-hatások, ideje bé-nem következők, emelkedett; 
mert mind а’ tőke pénzeseknél szaporodtak a’ töke‘pén 
zek, és így a’ kamatok is, mind pedig а’ jószágosoknál 
a” jószágok” jövedelmei; de be’következve’n röktön а’ két 
csapás, e's pedig nem igen sok idő mulva egymás után, 
&quot;s az alá-szállás nem történvén lefelé le'ptsőnként, vala 
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mint а’ felemelkede's törte'nt, természetes; hogy oly tü 
neme'nyeknek kellett elö-állani, több, mind hitelezök&quot; , 
mind adósok’ részérül , mellyekröl az elött nem is igen 
álmodhattunk; mert minden röktön „мыть“ nçhe'v. 
szoknî , és а’ szokást иду lehel: tekinteni, mìnl valamì 
erkölcsi praescriptiót, azzal a’kiilömbséggel, hogy nincs 
esztendökhöz kötve, és éppen azéri; kl'vánnya-meg а‘ las 
subságot, а’ sebes fordúlástul рейд irtódzik. А’ legfel 
emelkedettebb eszů emberek nem azért idege'nkednek а’ 
röktön nagy jó változásoktul, mìntha azokat nem tudnák 
megëme'szteni, hanem mivel öslnerík az emberi termé 
szetet. De hogy viszsza-térjünk a’ fö kérde'sre, feletfe 
nelxéz volna meghatározni , többet vesztettek é а’ Ьйе1е 
zök, adóssaik’ rendetlen, és halaszto' ñzetéseik által, 
aka'r ez a’ ñzete's а‘ kamatokaiî, akár а’ kapitálisokat il 
lesse; mint nyertek az uzsorások, akár kapilLálisban„n 
akár interesben. Hadjuk- el tehát ezen bibe's vi’sgálato- 
kat, e’s te'rjünk inkább viszsza eleink7 adósságbeli syste 
ma'jára. ‘ ` 

Egygy olly országban, melly annyi belsö e's külsö 
viszoñtagsa'gokon ment keresztül ‚ és mellyben а’ reml 
kfvüli ваты-251124801“ csak пет meghaladák а’ be’kes 
rend-folyásuakat, és a’ hol me’g az 1715-iki eszt: 52-ik 
czikkelye szerint, аж kelle meghatározni, hogy az 
1703-tól 1710-ikig kirekesztöleg tsínált adósságok, ka 
mafjaìkkal egygyíitt csak azon esetben ñzettessehek-visz 
sza, ha az adós ó' F else’gének hx've maradott a’ zenebo 
nás idf'íben, az 1703-dikat megelözöktül рейд, lla az 
adós akkor mikor pe’nzt kölcsön vett, az az , az adósság 
tsìnálás’ idejekor, jószágainak birtokában nem vala, а’ 
kamatolmak csak felét fìzesse; az ollyr országban mon 
dom nehe’z volt, pénz-hîtelt tárgyazó jo' törve'nyeket sze 
rezni. Sokáig kamatokat se vala szabad venni, si quidem 
interesse legibuas` Regnî vetitum est, a’ mint mondja II-dik 

y 4 
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Ferdìhánd alatt I“B22-ben a’ knronázás utän hbzottAG-'ik 
cvlìkkely. A’ Hármas-köhyv’ 3-dik része’ 28-dik czikke 
lyének 4-ik czikje ezt mondja: De crescentìa autem dup 
plici debitorum , si quando reus fermìmlm solutìonis `per 

i Judìcem práefì'xum praeterìisset, (prout арт‘ vetercs oh 
servatum legìmus) nostra hac tempesfate non.est quidà 
quam judicandum. Merö keresztényséòböl, és ember 
szeretetböl adatott akkor kölcsyön pénz, és Еду nem volt 
szükség, a'- nagy birtokosok’ és azok hitelezöji’ számára, 
pénz-hìtelbelì törve’nyeketv hozni.- III-dik Ferdinánd ala-tt 
'1647-ben hozatott a’ 144-dik förve'ny czìkkely ,. melly 

’ legelöször Határozz'a-'meg a’ 6 percß'ntumot.V Az intabu 
látiók csak ’U23-ban hozattak - be, mint az akkorì 
“V7-dik törve'ny czikkely (ad nox‘mam aliorum Suae Ма 
jestatis Sacratisáìmae re-gnorum) mondja. 

Ugy nevezett onera privilegiata , más a” kereskede’sben 
elébb-ment nemzetekne’l is vannak. Az intabulátio'k’ Sora 
idejek szerìnt foly nálunk. A’ curìálîs deciàiók’ E36-dik 
c‘zikje a’ i60-dik lapon az egygy idöben intabulált kötea 
lezö-leveleket ezeknek dátuma szerint só'roztatja, az ugy 
nevezett auszugális adósságokat pedìg az intabuláltattak 
után helyhezteti. Az u’sorák ellen nincs törvényíink 

‚ W15-dik elíïtt. A’ hármas` Törve'ny-könyv , és régiebb törd 
&quot;ёпу czikkelyek’ álh'tásaií: öszsze-vetvén, alkalmasìnt 
kihozhaînjuk, hogy executiókor elölegesen a’ kelendö ja 
чай, és рейд való becsök, nem pedig meghatározott be-v 
csülteté‘s szerint bocsáttattak-által a’ hitelezíínek, de 
Mátyás Király alatt a’ VI-ik decretumban már az monà 
datik ‚ hogy valamint lekötelezte magát valaki,` иду te 
gyen eleget, et facta legitima evocationé,y in primis Octa 
vis judicium et justitiam recipìat; a’ 29-dik czikkelyben 
jelesen az, hogy ha fekvö jószágai nem elégségesek, а’ 
kelendök is becs szerint adassanak-által a’ hitelezf'ínek, 
és &quot;égte're az adósnak feje is. Ulászló i-sö decretumá 
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пак N92-ben 95E-dik törve'ny-czikkelye meghatározza, 
ki, vulgari et materno sermone, а’ szembe-való adós, tii. 
debitor apertus et manifestus, et talis debitor juxta regni 
consvetudinem detineri etiamv valeat. 1-56 Leopold маг: 
1659-ben а’ 31-ik törvény-czikkely’ е156 czikje egyene 
sen Еду szóll: debitel-um autem solutio et executiu in 
defectu paratae pecuniae juriumque possessiolíariorulrl in 
rebus mobilibus fructuosis, et in pecuniam facile conver 
tìbilìbus fiat. -— Me’g a’ papi jósza'gok’ haszon-vételei is 
а’ Hármas-könyv lI-dik rész’ 45-dik szakasza szerint a’ ` 
Ьйе1е26’‚ számára executió alá esnek. A’ választási kö 
telezÖ-levélben, а’ hîtelézt'í választhatja а’ fundust, a’ 
nem választásiban az adds, de elfogadhato't. A’ per-köl~ 
tségeit is az adósok’ nyakába vetik törvényeink. A&quot; mi 
norennisek’ adóssági leveleiket nem isme’ri-meg az 18`0_2--iki 
21-ik törve’ny czìkkely. Az 1792-iki 17-ik szerint me'g 
külsö törve’ny-széknek is ala'. vethefi maga't a’ Magyar; 
só't me'g akkor is ha magát alája nem vetette oda tarto 
zik az ite’let, Ha megige'rte», hogy a’ ñzetést 6 F else’ge 
örökös tartományaìban te’teti; söt nem csak a’ kereske 
de’sböl származó , hanem egyéb adósság'okra ne'zve is ala' 
vetheti magát а’ külföldi törvény-széknek. 

Sok. elözmények kivántatnak még ahoz., hogy а’ fck 
vö jósza'got penze’ ‚ а’ pénzt рейд а20ппа1` fekvö jószág 
gálehessen által-va'ltoztatni. De ebben а’ tekintetben .is 
törvényeìnk’ szelleme nem tetszhetik-viszszá а’ Сг6Гпа1с, 
mert az 1-56 rész 60-ik czl'mje alatt а’ 6-ik czikben eze 
ket olvashat'ni: nam et venditores bonorum suorum, in 
casibus ‚ articulisque rationabìlibus ‚ et admittendis , non 
sunt adeo coërcendi, et adstringendi, ut justìs eorumdem 
juribus et rebus, uti, aut frui debite nequeant; а’ 8-ban 
pedig: nam jura aliqua possessionaria, supra valorem di 
cfae communis aestimationis eorumdem , sive praecedat ad 
monitio legitima sive non, in praejudicium ipsòrum Íìlio 

‚ 4 „, 
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rum, vel “Наций, vel fratrlûn,y aut eliam jùris regii iin# 
pignorari nemini possunt; de ha, infra valorem ‘аду el--` 
ndatik, vagy exequáltatik valami jószág? ez nem csak 
hogy nem tiltatik, söt а’ törve'ny’ szellemében van , és 
Еду, mivel az а’ jószág régi zálog lehet, nem az adds’ 
llaneln а’ hitelezö’ tekintetébiil lehetne az veszedelmes, ha 
kótya-vetye теней a&quot; hitelezö’ vagy annak ki a’ hitelezöt 
kifizetné, keze’be jutna a’ jósza'g; тех-Ё bár mi olcsón 
szállna vagj erre ‘аду amarra, megtörténhetnék, hogy 
kevesebb summa fcküdnék rajta , az investitiókkal e's me 
liorátiókkal egygyütt, mint а‘ mennyiben adósság miatt 
exequáltatott. А’ familia jószágok’ örökös eladása, vagy 
elfoglalása рейд, minél nagyobb áron vesnék, annál 
llas'mosabb lenne ugyan az adósnak; de annál veszedel-' 
mesebb ege’sz familiájának, és miérf lenne az még most 
egész alkotmányunkra nézve veszedelmes, ki fog látszani 
további észre-vételeimböl. Azt pedig csak nem fogja rosz 
néven venni а’ Gróf eldödeink jóv szi'vl'i bölcsességének, 
h’ngy a’ szegény sol-su nemes adósokat pärtfogola'k ugyau' 
egy részröl , más részn'il azomban а’ nem ñzete’s” esetében 
a’ büntete's alól ki nem vonták , a’ mint a’ Hármas-könyv’ 
lI-ik re'szének 9. czikkelyböl álló 68-ik czl'mje птица, 
mellyct eleink igasság-szeretete’ megmutatása ve'gett szó 
rul-szóra, itt alant jegyzékbe rekesztek. Mind ezekpek 
hät, csak az а’ következése, hogy meg kell ugyan jobdl 

 

Tit: 68. P. II. Item , quia plures sunt in Regno unius sessio; 
nis nubiles, et alii possessionati homines , qui verorum nobi 

` lium privilegio ‚ libertateqlle ёацбепг9 desidiae tamen et tord 
pori dediti, rebus temporalibus adeo defecerunt; ut non cen 
шт florenos , sed difficultel‘ etiam 100 denarios solvere queant : 
nìhilomimls mala. patrare non cessant: cum potissimum plures 
interdum proles se habere conspiciunt, et illnrum jura vel 
portiones amittere non posse considerant: in personis etìam 
»uisy detineri se non formidant. 
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lu'taui pénz~hitelbeli tiirvenyeinketa e’s kivált az execu 
tidkuak а’ magokat eld-adhatd esetekre állando' siner 

 

5. 1. Unde quasi in usum apud plerosque succrevitz ut spe in 
opiae ducti, vel potius задней, quod non habento quid per 
dere, vel amittere valeanto majora saepe malorum genera po 
tentiroribus ‚ ditioribusque o se committere 9 et perpetrare non 
verentur. i 

g. 2. Unde quaeritur: si quispiam litigantium in ipso mino 
ri facto potentiae, centum (ut praemissum est) florenos fa 
даете 7 aut damnorum illatorum et irrogatorum refusione con 
victus, et aggravatus ‚ rebus mobilibus , et juribus possessio 
nariis ad portionem ejusdem convicti cedentibusg adeo desti 
tutus fuerit per iudicem causae compertusg ut nusquam liu 
jusmodi centum florenosg damnaque irrogata ‚ рег res ‚ et jura 
sua possessionaria compensare possit , utrum in tali causa con 
victus ipsev iu persona sua per Judicem detineri., et usque ud 
emendama ac satisfactionem conservari ‘Меж, libertate no 
bilitatis non obstante? 

9’. 3.V Dicendum a quod sic: Quoniam libertas et praerogati 
va, ac exemptio nobilium ‚ а. captivitate non liberat quemquam a 
neque exemptum reddit a poenaa punitioneque gravi operisg 
sed potius damnatz virtus enim , per quam nobilitas vera fun 
dature даешь; ut honeste quisque vivato et alterum non 
laedat 

§_.4. Nec etiam constitutioni generalitotius Ragni., detentio 
ejuscemodi personalis nobilium derogat: quae vetatv ut nobi 
les non captiventurg nisi citati, et ordine juridico fuerint 
convicti. 

§. 5. In hoc itaque casu ‚ post citationem vel evocationem ‚ et 
post latam ordine juris a Judice sententiamv detentio perso 
nalis ipsa sequiturz quam nec constitutio generalis illa vetat. 
Unde merito nobilis ipse in persona sua (casu in praenotato) 
per Judièem suum, vel ejus hominem ad id specialiter depu 
tatum , captivari detinerique poterit. i 

g. 6. Quem sic captum Judex ipse l5 diebus (prout iu facto 
debitorum fieri consvevit) apud manus suas concordiae causa 
conservareg et si hoc modo atque infra illud tempus in unionem 



54 

тиф-161561 szabni, de hogy akkor is а’ f6 dolog lesz min 
de'g végre-hajtások , és hogy az eddig Valók is , meri: még 
töke'letesebbek lehetne'nek, oly csipíis gyalázást, mint a’ 
Gróftul szeuvedtek, tekintetben ve've'n az idöket mellyek 
ben hozattak, nem érdemlenek. Igaz hogy a’ curìalis de 
cisìóknak ill-iks a’ 155-ik lapon, creditor si nec intabu 
latione sibî prospexií: ratione bonorum sibi inhypotheça 
torum,_nìhil juris habet, si debitor illa fassione perennali 
in aliquem transtulit, és еду másik, а’ 1б-д11‹ t: i: a’ 
15G-ik lapon, serius intabulatus potior est creditore non 
intabulato, sed debitorem suum convinci curante , 51 exe 
cutionem peragi nondum curavit, ujjabb törvény-pótoléki 
meghatározások, mellyek ellen a’ hitel felvergöde’se’ ba 
rátjai ne'mely talánZ fontos jegyzékeket tehetnének; de 
me'g ezekbül se következik , hogy a’ nemesi praerogafivu 
Oka, azon a’ Szerzötül annyira nagyl’tott csalásoknak, 
akár a’ hìtelezíi u’sorások’, akár a’ tékozló adósok’ ré 
szériil, mellyeket ugyan nem hordott-elö, hanem e'rde 
kelni laitszîk‘.l Lesz még alkalmatosság ezen e'szre--véte-` 
leilnben egyebütt 15 а’ hitel’ dolg’ábkan jegyze’seimet köz 
leni. I l 

Több remek feste'sek tala'ltatnak ebben a’ szakasz 
ban, és igen sok nagy e's fontos igasságok közikbe szöve ‚ 

 

cum adversa parte devenire non cml'averit; tunc idem Jmlex 
manibqs dicti adversarii sui illum падет, et assvígnare te 
netur. ’ 

5. 7. Quem adversarius ipse., tamdiu apud sie detinendi lla. 
bet authoritaten‘-, qnoarl usque dçtentus ille cum eo concor-g 
dabit, et’ipsllm simul anni Judice suo , super praedicto onere 
centum florenorum contentos reddet, damnaque adversario 
suo irrogata wefundet.- ' 

5. 8. Interim autem actor eum in persona sua. punire, vel ini-__ 
pedirc non poteritt i ' ц 

ß. 9. Attamcn detentus ille, tamquam unnaA cx familia. acto 
ris, cidem servire teneb'ltur. 
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p: o: ‚Кв/‘измену _)'dte'vó'segü/¿Ébeu Ílz'lljiì/¿Íi lui/¿deu elu 
berrül jdt ; pe'nz, Áereskefleís‘, alkali/ning do/ga’bau pellz'g' 
ml'mle/:Ísz'rül и’ legroszszubbat , иду fogun/'i ezel: ’s и’ más 
vila'go/L тащит. Sak датам ke!! и’ bz'zodalomro'l alle] 
lull/uni, и’ lez' usal/n' ahw’ ,f a’ М Мзз'А maga adju oda и’ 
wmf/'e van, и’ k2' pedig nem bz’zz'k elza'ç/'zß Mind ezek saj 
nos igazságok ‚ e’s valo'ban kár hogy/ igazságokká lettek, 
és naprólvnapra inkább megmutathatandók. 

Mz' , Ín'lel „мы (ugy-mond а’ Szerzö) szege'nykedekre 
vugyu/LÍ.' íle'l've, [araña/w' lamina/lian уйти/Щ, Js me?,r sem 
ta'voz/mtu/¿À-el (1z0/EMI, mini/1a tcrmefrzet [ИЛИ eró' tar 
to'ztatua ‚ты/ш az z'szouyu _fìwalolh ’s mind 'me'lyebbf r9 
llmma’nÀ-le elleul-úl/¿atallauul az örve'uybe, mint Gó'I/ae 
Литвы“ и’ bd'olo’ шт а mu'f'usz' eró'vel von” a-le tía-zia 4 ‚ о 

Ãrz'sla'llyu'ba, „gy lui: ходит! kò‘zúlii/L/i ищи/и‘ lefele’, и’ 
szege'ltyse'g’ szelgye/e zavara’bar, ’s ka'r hogy feIe’bredtü/:Ã 
hor, nem Iz'h'om szv’m‘i Ízò'lgyet, lla/Lem Samarz'ta'uust tar 
hmk дадим/10”, vagy ínka'bb ó’ mz'nket. Ezel: is valo' 
ban hathatós ecset-vonások. Ezeknek lninden oka ösze 

rinte , а’ hitel’ hijányában зубки-0210111; , а’ hitel’ hijánya, 
a’ hijános törve'nyekben, ezek pedig hibás principiumok-` 
bul folynak, ’s hogy а’ sorites, me'g szon'tóbb legyeh , 
dlt-megy а’ Gróf, a’ félszeg nevelésre ’s gáncsaira, mel 
Iyekrül sok helyes észre-vételeket tészen. Arm a” mit a’ 
nevelés’ gáucsairul mond , nem tudok cgyebet felelni ennél: 

Ah! quam роде: ista, 
Et dici `901111551: ‚ et non potuisse refelli 

de a’ nemzeti köz-nevele's` elrendelésében nem volt 

eddig elé része a’ nemzetnek, a’ külön-fogott цех/‘5165’ 
módja рейд temnészetiképpen külömbözik, ’s 1101 jo', 
hol rosz, 1101 középszerü. 

Ez is igazz az embernek esm' he”, efr sohszor ema', 
Img и’ maga la'ba'u ¿ml lilla/u'. Sakai tart a’ Gróf a’gym' 
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mel-'iz' kar’ el0&quot;-fugalmaz°ról (notions premieres) és шё 
fán. Egygy árallyában oly jókat mond a’ nevelésrül, 
(a’ testit, sZl'v és elmebelit ösî .eghangzásban hozatni ohajtván) hogy valóban sirathaKJ/îa’Haza, a’Szerzö’ nö 
telenségét, mert a’ honni apaság nem rekesztené-ki а’ 
hazafiuságot. А’ rosz nevelésnek tulajdonl'tja ò‘n-a'lltmuí-&gt; 
Hyun/a’ f Selbständigkeit) fogyta’t, ’s annak a’ _tes‘ti , szi'v 
beli és lelki öszsze-hangzásnak, lnellyet mindenikünk’ 
természeti sajátsága e's geniusa megkl'vánna, ki nem fej 
lödhefését. Aze’rt vergó'düul: иду-тона: oly gyakmn де? 
„та Ízelyůezelekben, a’ .Mz't-teggek, e's Mit „думай 
mondani Àò'zó‘tt? Hozza' tehette és megmagyarázhatta 
volna, mint és mie'rt kellene a’ jó nevele's által az ön-_ 
állomásnak а’ IlláSOk iránti kime’letekke'l e's tiirelemmelz 
(mig` csak a’ gögösök” dölyfe ezt szét nem pattantja) 682 
sze-csatoltatni, inert e’ két Ielki minémiiség’ било-Бог 

i rasztása ám a’ jó nevele’s’ bibéje; öszsze-forása рейд а’ 
gyakorló életben oly ritka tünemény, mint а’ fejér 
bollo'. 

А’ jó nevele's’ szükségét ismét öszsze-köti а’ hitellel, 
mert ММ! ne’l/aül m'ncs pe'nz, ре)‘: efs‘ lelzetse'g „мы 
pedz'g лет lellet jo’ neveleÍs'. A’ nevelöknek e's neveite 
töknek mindazonáltal a&quot; pe'nzes telletség,r felül még vala-v 
mi mással is kell birniok, annyi észszel és erénnyel t. i. 
a’ mennyi megkivántatik аж tanl'tàni , Воду а’ pénzt nein 
kell nagyrq becsülni, és hogy f6 dolog: fortuna tam uti, 
quam carere scire. Azomban gyakran csak a’ már éret 
tebb korban mutatja-ki magát a7 legtüzesebbeknél (de 
azért nem legroszszabbakuál) a’ jó nevele's’ gyümölcse, 
inert az ifjuság’ tüze az otthon gyermekség olta bészívott 
e's követelt ut-mutatások’ jiinmát, a’ ‘Мёд’ за] jai köztt 
(mikor legtöbb szüksége lenne гей) könnyen elveti, ’s 
usupán a’botlások és bukzisok’ tapasztalásai után te'r is 
me't önke'nl‘escn valája viszsza. ‘Azutzin azoknak mondá 
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mit, „maraa’jgmk szabadok бей‘ szege'nyele leszìin/e z'x” Frank 
linnak ezen felelete'vel torkolja-le, Ãò'vmyebben биле 
rogg az _z‘ijres mint a’ tele zsa'ls. Kz'jobban bz’rja maga’t 

j'z'iggetlencbb ugy-mlov’nd а’ Szerzö: (legglább mástól ha nem 
mindég önkényeitöl is). Azt is megjegyzi, hogy lz’zben 
а’ tanula's Ли теш1еПетН folgt, oly laeve's балла! fog 
1mm', mint/za ефрен nem munita/ì vaina, Àz'lenczvenben 
реф}; îò'bb ‘МН. Nem ártott yolqa tanuságunkra megfej 
tegetni mit ért а’ Szerzf'í a' rendes tanulás alatt. Igen jó 
okkal kl'vánnya: lMgg Íla’rom elmebelz' te/zetsegez‘nla, az 
emle'leezet, а’ Àejßzelet, eis' az z'te'let, nem egyenlůsegre, 
l)kwam ara'nyossa’gra můveItesseneÃ-Íaz', Àz'ueÃ-kz’neh terme’ 
же“ geníusa e3’ saja’tsríga „мы, ha ez meglesz , nem 
fogunk ugyan ех professione tudósokká válni, de nem is 
{од-{ай eldarabolni természeti taleńtumaihkatì hanem ké 
pesek leszünk helyhezetünkhöz-képpest, minden Szük 
Ségest, Haszqost, és Szépet felfogni, elrendçlni, meg 
tanulní, és mind szo'val, mind tettel életre, és életbe 
hozni; „Ишим, ugy-mond а’ Бгб!‘ , а’ Мг‘! а’ legtudo’ 
¿fabb ís Митя/а лет tud, tò‘bb sza’z едет tyddsl [едете ko 
AÃolnz'. Ezek mind oly szépek , olly igazak , mint Helvetius&quot; 
Iazon régi regulája „Il faut avo' le courage d’ignorer 
beaucoup”, az-az: ele'gge' bátr .mak kell lennünk, sok 
ban tudatlanoknak maradni. ` 

A’ hìtelröl ‚ а’ pénzrül , а’ nevelésröl штанги ugyan 
ezen szakaszban alnem hitelnek egye'b okaira is, hogy 
t. i. jubba” vel/'iik bz'rm' magna/Eat, mint a’ богу bz’rjuk _? 
is' alzoz мэры e’lünk is, Íwgy m'ncs ja'szu’gínla’ 14111114 
,sábau systema'nla; mer! саду nagy jövedelmez'uk теле!‘ 
тйлйеё’ jam’lva’n, pehzben szühölkò'dünk, ’s e’letünk’ „agg 
„Сие? „gy tò‘ltjük, mint valamely va’na'arlo’ mçster- le 
ge’ny , суду pedz'g minden e'let gyönyò'rüsefgezfben egyszer 
re “мы” re'szesülm', nem Íaò‘llüuk „Ми jdszágaz’nk 
ra, Штат шт míudem'iàket, ’a mint egg magunkat is 
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eIkò'I/jüla, r'gy kz'szdraduak, @Maurad/mk jüvedelmez'nk д @if 
megcsú'lakeul z'zgalo’ságun/s’ `felelemmz’te'se're uaprul-/Lupra 
jobben „давний/1 Àz‘vd/Lságz'ukut. Aro/L „мы e's inte’ 
Еле/Ее! sem esl/zerjiik , ugy-mond a’ Szerzö: ’s Май” нет 
e'rljük, mellyel: (Щи! едуфй”, ámba'r laz's детища-Л, 
me'vF is salia/L ‚ещё/Мел, mz'lule/L e'let javaz'ba/z refs‘zesiil/aeŕ. , 
mel/gek milan/a csa/a Mre/lesztá'leg мёд/отход saja’ljaz' ; da 
ezel.' folytatja: sem/m7: и’ gyarupodásnul: изо” mo'al/'ai/mz , 
melig/ek и’ Ín'lelbül ¿rad/¿dunk a’ fò‘ld’ bz'rtokossám, ’s 
egekz orsza'gm, de mind e/lez ¿illu/alo’ не}; nya’m' z'dá' is 
дед, ugy-mond: mz'ut и’ gab/m mege’refs'e're, meri нет 

fejlöd/zetz'Ã-Àz', vz'lldl/Lrò'vz'dsegü jobále'lüuk (Щи! mind az, 
a’ mz' ииуи fò'ldüuli’ vz'rlígzdsdt, fò‘ldez'uk’ jobbulu'sa't , ’s 
a’ [zaza nemesb, ’s magusb a'lla'su’t, nii/ulm bizou/:yal 
/eò'velÁ-eslemeí Az hogy egyebíitt kevesebbel tudják meg» 
szerezni а’ jobb-létet, onnan származik; lnìvel azt ott 
Töbnyire másban helyheztetikmint nálunk; mi, gazdagon 
megrakott asztalban, sok ételekben, sok jó borokban, 
drága ruhákban; ott az élet ‚ а2 ész , а’ szív’ finomabb , vá 
logatottabb örömeiben, és alkalmazatjaiban, (Bequem 
licllkeil'). 

Ha öszsze-fogom a’ Gróf’ ezen szakaszi ideájit, illy 
orsón látszanak perdülni.- Mind [ИМ mind testi lláh-¿ulm-` 
пиши/М’ fó' olla a’ Hl'fef Луи ; Lely/telen lů'rve'nyez‘ukbitl 
aza'rmazz'ä e’ ¿fici/ly, и’ szii/:seges e's _.;'obô несем: ezt lu' 
po’tollaa', e's aklaor и’ magyar МПа/газ нет leu/Le o/y sse- ‚ 
деду, mint «most МПа/дама: дфрезг‘. А’ IIa'Iel9 Ínjá/Lya'lml 
szá'rmazz'lc te/zát и’ magyar Öz’rlokos/¿a/i, bz'rtaka’ terje 
de’se'llez e’s termeZe/¿ysege'llez ‚Ефрем вЗ‘дге-иейвм sze 
ge'nyseëge. De legyen szabad megjegyeznem, hogy ki nem 
jeleli azon törve'nyeinket, mellyek a’ hitelt csonkl'tják 
és csorbl'tják. На ezeknek a’ fel nem Pfedezett, ’s meg 
nem kereszkelt neveletlen törvényeknek és praxisoknak , 
(érti hiszem, remedia juris ordineln processualenl, syste 
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ma aviticitatum) mellyeket ngy-mint mindent a’ világon 
a” már elfolyt idő nemzett, szültt, alkotott, nevelt és ne- ‘ 
künk most élőknek által-adott, csupán а’ nevelés által 
kellene idő jártával megváltozniok, mivel jelenkori hely 
hezetünk azon időtül, mellyben azon praxisok és törvé 
nyek9 folytában hozattak, nagyon külömbözik, ngy még 
igen soká kellene várnunk hitelünk” jobbulását, annál-in 
kább, mivel eddig elé а’ köz-nevelés9 rend-szerében, 
részt nem veszünk, а’ külön-fogott nevelések által pedig 
lassabban és csekélyebb egyformasággal világosodik-fel 
akármely nemzet. А’ Szerző “tehát igen okosan tette, 
hogy könyve által a” nemzeti nevelést mind szívére ve 
vé, mind szívünkre köté. 

Én részemrül szerettem volna ha azt is vì’sgálóra 
veszi, nem volt é, a’ mint mondám, a.’ devalvátiónak 
is nagy része a’ hitel’ megcsökkenésében, ’s ha volt, 
minekutánna nagyobb része az ország lakosinak és bira 
tokosainak adósságokba volt keverve а’ devalvátió után; 
hasznára lett volna é az, ezen birtokosok nagyobb ré 
szének, ha őket hitelezőjik azonnal exequáltathatták 
volna? mert а’ hol a’ birtokosok’ töbsége adás, ott egy 
csak-nem kirekesztőleg föld-mivelő nemzetnél az azokra 
függesztett tekintet, honni tekintet. Erre azt felelni, 
hogy éppen а’ Hitel segített volna rajtok; talán egy ke 
véssé kétséges felelet, minekutánna а’ devalvátió volt 
egygyik oka а‘ Hitel megcsökkenésének, mert nem kell 
megfelejtkezni, hogy az első devalvátiőt, nem igen so 
kára egy más harmadfél-résznyi követte. А’ ki p. o. ak 
kor, mikor 200 forint ó b_ankón 100 ft conv. pénzt lehe 
tett venni, 200 frt ó bankót költsön adott, most nem 
400, hanem 40 pengő ftot kap-viszsza papirosban, és 
így azt hiszi, hogy, 60 percentumot vesztett; nem gon 
dolja-meg azt, hogy nem pengő-pénzt adott költsön, 
hanem papirost, és hogy а’ papír-osnak nem lehetvén 
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belsö becse; az, cgyszer többct, egyszer kevesebbet e’r.; 
holott а‘ gabona, а’ bor, а’ metallom mindég érte'k, 
mel-t этаж eszszük, emezt is’zszuk, ebböl pedig billikomo 
mat tsináltatunk. Igaz, hogy а’ töke pénzes valódi becsü 
termesztményeket vagy készitményeket adott-el ugyan 
azon papiros pénzért, mellyet az után költsön adott; 
de mi következik svzorossan ebböl? az,~ hogy csupán 
azon vevötöl, kinek papiros pénzen adta termékeit, ká 
rosi'ttatott. А’ hitelczr'í ab esse ad posse, hlizza argu 
mentumát, és fel nem veszi, hogy’ha (azért, тег! р. o. akkor 
mikor költsön adott 200 ftot ótska-bankóban, azon100. 
pengö ftot ylehetett venni); minden akkori papiros pénzt 
annak biro'ji pengö pénzzel akartak volna felcserélni; 
ugy bizonyosan mindjárt más lett volna а’ cursus, e's 
nem lehetett volna többe' 200 ó bankóért 100 ftot conv. 
pénzt kapni. Azt sem fontolja-meg, hogy а’ jószágok’ 
jövedelmci а’ tl'ike-pénzek’ devalvátiójával szint- иду de-r 
valváltattak. Nem kell tehát csudálkozni, hogy а’ köz 
llitel’ megcsökkenése a’ devalvátió által, a’ priva'tusok 
köztt fennálló hitelt is megrázta, mert bär-mi akár 
szükse'ges akár helyes ukbul kevesedjék valakinek, akám 
töke-pe'nze’ akár birtoka&quot; jövedelme, azi: övminde'g inf 
kább sajnálkozással hogy-sem örömmel veszi, és kön 
nyen- megfelejtkezik azon rá ne’zve boldog idörül, melly 
ben (ha abban nz áilapotban volt Воду kamatjainak еду 
részéböl и] töke't tsinálhatott; ha рейд birtokos, ab-g 
ban; hogy jószága’jövedelmébó'l и] jószágokaí: szerezhe 
те“) mostanibajai, aggodalmai és hanyatlásai örömökkel 
és gyarapodásokkal megelöztettek. Egygy olly ország 
ban, mint р. o. Franczia-ország, könnyü volt a’ hitelt а’ 
devalvátiók után is hamar viszsza-álli'tani, mert ott az 
ujra születe's után mind a’ pénz, mind а’ harminozadok’ 
dolga, e's l'gy a’ петщай9 subsistentiája, nem csupán az 
országló-sze'k’ be'látása ’s akarattyátul függ, hanem a’ 
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törvény-hozó test” elrendeléseihez is tartozik, ott a’ papi-l 
ros-pénz fundálva van, ottan nincs a’ keleti és nyugoti 
deplartame'ntek között vám , és harminczad-línea, hát hol 
а’ többi külömböze'sek? mellyeknek ott nincs helyök, 
és a’ mellyek legnagyobb részének megszünése nem le 
hetetlen, mihelyt а’ valódi felvilágosodás mind felülríil, 
mind alólról elterjed , mert ennek а&quot; valódi bizodalommal 
egygyiitt , felülről , az az onnan kell legelébb is lefelé hoz 
zánk érkezni , а’ horl a’ hatalom vagyon, mivel a’ százados 
viszem-félelem, csak igen keveset és lassan mozdít 
hat-elé, а’ félelem pedig mindég termékenyebb a’ gyen 
gébnél, а’ bizodalomnak pedig három elem'entumai van 
nak ., az első az , hogy a’ bizodalmat gerjeszteni akarók so 
ha se ellenkezzenek magok magokkal, sem szóban, sem 
tettben, sem pedig зимой’ tetteikkel, vagy pedig tet 
teik” szavaikkal. En csak dió-héjba foglalám gondola 
taimat , mellyekhez valódi örömmel hozzá tehetem , hogy 
ma's fejeket is kezdenek már keresztül-járni , а’ mi felet 
tébb hasznos mind aiKira'lynak mind a’Hazának, mind az 
egész Monarkhiának; kivált ha azok а’ fejek helyhezen 
tökre nézve nagy befolyásnak. Nagyon jó, nagyon üd 
vözletes а’ dolgok9 gyökerére és velejére menni, иду 
nem csak sokat lehet megmagyarázni, а’ mit külömben 
nem lehetne; hanem nyomába is lehet akadni azon utak 
nak és módoknak ‚ mellyek által segíteni lehessen; csak 
mindent minden oldalrul kell vi’àgálni, és azon 
nal nem csak az lesz magyarázható mint követte a’ kü 
lön-fogott hitelek” megbomlása а’ köz-hitel” megbomlását; 
hanem az is , mért nem könnyű а’ Hitel” viszsza-állítása. 
Minden láncz szemeken függ mind а’ testi mind a’ lelki , 
mind a’ politikai világban, és még a’ kivételeknek lát 
szó tünemények is minden körül-állások’ megfontolása mel 
lett nem mindég magyarázhatatlanok maradnak az em 
ber bár mi gyenge de gondolkozó tehetségének. Ha te 
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hát a” múlt-kori nevelés lenne oka hitelünk fogyatkozá 
sanak, úgy ezen a&quot; multt okon nem lehet segíteni egyéb 
ként, mint a7 jövendő jobb nevelés! által; de a’ legjobb 
nevelésJ következései is nem frissek, nem szaporák, ha 
nem csak idővel megjelenők; és így akár a&quot; hitel’ 1116. 
nyét magyarázni, akár azt azonnal javítani akarjuk а’ 
nevelésrül folytatott értekezések által, czélunkban nem 
boldogulhatunk. 

 

A’ Magyar nem bírja magát oly jól, mint 
körülményei engednék. —- Lap 6l; 

Talán legtermészetesebb lett volna az ezen Szad 
kaszban értekezés alá jött tárgyban azt а’ kérdést tend 
ni: mért látunk néha két szomszéd falut, mellynek ha* 
tára nem külömbözik, mellynek egygy a9 földes-ura, a” 
szorgalom” és annak következésére külömbözni? nem 
az ég-hajlat, nem а’ földes-nr” bánás módja, nem а’ 
föld’ külömbözése okozza a’látományt, de az egygyiknek 
lakosai Svábok, а’ másiknak Oláhok, vagy ha két ma 
gyat helység mutatja e“ tüneményt, az egygyikben oko 
sabb vagy derekabb ember, vagy а’ prédikátor vagy 
a? plébános. А’ honnunkban letelepedett Sváb” eldődei 
szorgalmat ismérőbb országbnl kerültek ide hajdan , ezek 
ben apárnI-fiura ment által a’ szokássá vált igyekezet; 
а’ magyar heljfse'gT ősei, még termékenyebb tartomány 
bul szakadtak és költözködtek ide mint Pannónia; azom 
Ъап mind ezek mind amazok szorgalmatosabbak valá 
пай, mikor több maradott-fen minden fizetendő adók” 
lehuzasa után, és mikor a“ pénz sebesebben forgott, bár 
akkor is rosz utakon kelle járniok, és vámot íizetniek. 
А’ szorgalom tehát nem függ csupán az e'g-hajlattul , 
hanem több más körül-állásoktól is. A’ dolgos és takaré 
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knsságra hajlandóbb nemzetnél „мыши: а’ szorgalmat 
a’ nagy adózások, ha nem mennek `1111 а&quot;тёг{е1{еп:‚ а9 
dolngtalanabbaknál ellenben és kevesbé takáre'kosoknál , 
inkább печей ait a’ jobb-lét” reménye. 

Ebben а’ Szakaszban sok bölcselkedést olvasunk a’ 
szerencséröl; Aß lso&quot; лет szerencsefs‘, иду-тот] a’ Szerzö; 
mert sem ò'rá'met, sem `fajd//l/luzt лет e'rez, de 'nem is 
szerencsétlen; és Еду а’ köllöz se szerencse, se boldog 
szíg, Se szerencséflenség, Se boldogtalanság nem т. 
Azomban nincse' valami neme az érzésnek a’ köben, azt én 
senkinek meg nem mondom; mert nem tudom. Звени 
cse@ иду-тона аЁЁгбТ : Àz' le/zetó'leg МЫ: Àeserii ‚таза/г 
‘lávoztala'sa mellett, меж-дате, de meg,r eŕles дайте! 
теме! is ò'rvend. E’ szerint mennyi lép-fájós, mennyì 
e'r-kori nyavalyában sinlödö nem lehet е’ világon sze 
rencsés , ЪоЩоёг azomban ki-ki lehet, ha mélyebb és ala 
posabb feneket ken'lt boldogságának. A’ magyar лишь» 
10A-0s aze'rt szerencsés иду-тот]: mert .so/Eszoroz/zaljajo’` 
zrm ищем a’llal jà’vedelme't; az Augoly ezt ma'r лет 
lelletz', mert тем/е Nagy jam’la’sl nem szenved, fò'lclje 
ve'nebb le've'n и’ mie/’knel Mennyi föld-birtokost Íudok 
azomban Magyar-nrszágon, kiknek terme’kei szaporodá 
sa теней ЫззеЪЪЁЩеК pénz jövedelmeik, bár mi taka 
rékoson (щей. 

Ujra штат е’ szakaszban: hogy az ià'bbet Лиз: 
л’Л Ímzafía'nuk, M Ím'tm-mamda'sz't jèjtegetz', 601403” 
Íu'sa’ban „шпагат fa'radozz'k ‚‘ mint a’ Аз’ z'deje't атш/а 
flicse’reze're paze’rob'a, mert а’ gye'ma'nt magdban {в fef/¿y 
lik, de a’ днём“; dz'cse'ró' ta'rgya't nevetse'gesse’ teszz', 
mma/E ‘дым a’rt Í/ogg-sem Лиз-шт”,- e's nem leÍlet na. 
gyobb czerencse'llenseg, m'hz‘ńa gubo', só'l бандит} azt 
и/ш’у'и, lzogy a’ Ищут‘, Magyar marmi/'01», e's Издан 
íò'ńe'letesedje’ls,'~ маме” а’ М’1е1ен va'llozu’s 'vesze'lybe 
[faz/lama’ „дм orgam'smum't. Е’ szel'int nem kellene 
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semmi nemzetnek ön-javait nemzeti bù‘szkese'gbiil hán 
torgatni; hanem minden magasztalásokat ki‘il-földiekre 
bi'zni hogy р. o. az ángoly lovakat csak Magyarok dicsél' 
jék; valamint otthon'i ön-gyalázatjainknakrsak ön-ma 
gunktól kellene feltakartatni, és bizonyosabb orvoslás 
végett ëgés'z világ’ láttára oriási nagyságban elö-álli't 
tatni. Hát az Angoly még minekelr'ittejelenlétü’kimivelt 
sége're vergödött, nem akart é Angoly maradni? e's a’ 
Magyarnak meg kellene é szünni Magyarnak lenni, hogy 
mind inkább-inkább kifejlôdjék és csl’nosodjék? Egyéb 
aránt mégis dícsér minket olykor а’ Szerzö , jóllehet fe 
lette gyéren, azt mondván valahol: llogg ege'sz vz'lág’ 
‘живёт, тйипй и’ leg/:webb Ízazajî, штат; Kz'ra'lga' 
nal: [вашем jobba'gga eggszer’smz'ud; de mint-ha ш 
megbánta volna, másutt azt kérdi: М nem hajlz'k, виду 
eggz'la, виду ma'ez'k refs‘zre? mint/za Kz'ra’lg e’s Ним sze 
rete! ,\ от] e's eczet vaina, melig sulla лет veggiìl. Én 
рейд azt kérdem a’ Gróftul, mikor nem vegyült а’ jo' 
Ahazafiban az а’ két szeretet, akár hol a’ világon, hol 
Király van? söt hányszor nem mutattunk mi Magyarok 
(бы) szeretetet atyánkhoz, mint anyánkhůí, az-az ha 
zánkhoz. 

.Nem aÃar l'gy szóll: а’ tò'r’sò'liò's Magyar egg le' 
peimgz're z's a’ v'z'lágban haladm', Mz'dÓ'n таз,’ a’ fò‘ld‘z's f0 
rog. Иду látszik kevés tör’sökös Magyart ösmér а’ Grof, 
vagy megfelejtkezett annak terme'szete’röl а’ kiil-földön; 
de az igaz: ugy szel'et а’ Magyar haladni mások fele’, 
ha feléje is haladnak. 

Mikor az ember ezeket a’ szavakat olvassa: а’ Ма 
ggai&quot; mostanz”'&quot;apatln`af;'a, efe eI/iorcsosoda'sa mè'att alg 
[zeigen dll, mellgrül их! Ia’zfia Iz'szta’n, Íza fele'öredpz'llan 
talig e'melgo&quot; sze'delge’se'bül; ñogg лай/10.9 a’rtatlam'a пей 
ve o&quot; nem jobó, egg rablo'míl, egg ggfy'togaîo’nál nem 
Íiülò‘mb; azt kellene gondolni hogy nálunk adóst soha sem 
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exequálnak, uzsorás soha se maxrasztaltatik törvényes 
'senteńtzìa‘ált'al ,(és hogyminden'hitelèzö , mînde'g mìnden 
pe'nzét elveszti adóssánál , а’ tôke’t a’ kalnatokkal egygyiitt. 

Következik ez után, egygy irtóztató feste'se: a’ Ай 
lò‘mben jo’ embereÀne/a, ¿ik -»wfg- annyz' ñasznot se lug/tanni.' 
mim* egg fa, те&quot;! а: legul/íbb a'rnye'kot ‘М , ’s tiizre jo'.. 
Sen/Ez’ sem z'rto'zik tó'lů'h иду-том: mint шкода! se Àeriilz' 
:en/bf, kz'Ã'et sa’rga „мы nem (ИМ-е’, de belsâkeßpeu 
ma'r Áeblekůen a’ mz'rf’gy. Volna ôa'r пей/Ее]: alg т”, 
folytatja: Воду a’ meg' el nem romlott ¿f_jú tó’lò'k undo 
rodne'ń .’ meri kò'nnyebben Ãz'kerz'ilne’, и’ ma'r Àiilsof'iebel is 
e'melygekt z'lzdz’to' МЫ“, mint azi, телу bz'zonyos ellz'in 
tetö gyengesefg” lepleíve] jèdezgetz' мёда/вид. .Ne’mely 
agg/an видна/$021} машут, de nem esmerve'n az ember 
eíëesz’tó' biiszkesefg, е? alacsony ñz'usa’g Àó'ztt a’ Ãif'lò‘mbse' 
get, nem’jìzet , eis' jè'uyt й: más саду/отбил]. SoÀa/ìbzm 
ezt и’ Лд'йпог neveleÍs'ne/s, e’s Ми! _ /lq'ja’nak ¿ell 11110] 
dom’lam', eze/E az dma'o' bal- ve'leme'uyeket nem tar 
to'ztat/latjáÃ-fel. Sziikseêg volt azen vz'la’gos igasságokat, 
nem „дел, vagy gyenge hmgìou Ílz'rdetm' , иду-тона а’ 
Szel'zö: meri иду сел/Н se Мне, senÀ-z' se ñallotta 'volna 
axon z'gaz по’! , melig жаба‘! melybülderekasan банды}, 
e3' „мышцы, eI/'ogada'sra tala’l. Eddig a’ Gróf. --- 

Ez a’ huzale'kos beszéd (tirade) az erkölcsitudomány 
Ъап is diszlene’k, és bele-illene’k me’g Páter Albach’ $231 
jába is. -- A’ `rosz adósok ugy vannak festve, mint-ha 
ragadós nyavalya lepte volna el öket. Én Valo’ban nem 
fogom pártjokat, so”t gyülölöm öket, mert а’ jo'knak is 
ártanak:Í de mînek éppen csupán а’ mi rosz ado'sainkra 
paze'rlani ezen szl'neket, mellyek az egész világon, min 
den rosz adósokra illenek? Az olly igen csudált és ma 
gasztalt,Ángliában, hol oly jó lábon áll а’ hifel ‚ száz 
meg ещё: Angoly bankrotirozìk minden esztendf'íben. Ezen 
rngyása a’ leggazdagahb házaknak &quot;égheteŕlen sokszor 

5 
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fordul-elé, hol vagyonos hol szege'ny embert; ‘аду kárba,- 
&quot;аду szerencsétlenségbe, vagy pedig éppen а’ legérezhe~ 
több ügye-fogyotságba borl'tván; ott рейд ezen esetek 
annál természetesebbek, mert az a’kereskedö ki р. о. csak 
száz ezel' font sterlingìg tartnzik adni kezességet vagyoé 
найти, а’ hitel’ segedelmével , egy millìó font sterlinget 
e'rö portékával is l'íz kereskedést. Nékem tehát legalább 
иду tetszik: hogy elô-le'pett; jó lábon, ’s bizbnyos el‘ért 
ponton kell már állani a&quot; kereskedésnek, hogy ily hìtel 
küvetkezhessék; de hogy а’ kereskedés azután illyen tá 
gas hitel által, még nagyobb, me'g ser'ényebb, még óri 
ásìbb elö-meneteleket tehet, e’S а’ nemzeti szorgalmat fó 
lötte magos polczra , e'S Еду а’ nemzetetis , ha az orsz’ág’ 
fekvése, és а’ többi külsö és belsíí körül-állások kedve 
iî'ík; а’ legfentebb fényre, és hatalomra emelheti. 

Mär most „с ke'rdem, hol fen'ekí'xl ìnkább hypothe-&gt; 
sìsen а‘ hìtel? ott e', 1101 száz ezer font вып-1111511 fundus 
után , mìllìolnokkal lehet kere'skedni, bukni, bukfa'tni , 
és igy megcsalattatni is , csalni is; e's а&quot; hol annyi adó 
sok csalnak, e's annyi hitelezök csalattatnak-meg? саду 
ml'lunli? Ízol и’ Ín'lel а’ Szerzö szerìnt Mollgdfìer’ герм 
goIyofjzí/zoz hasonfo’ Р Kár volt hát olly e’pületes erkölcsi 
buzgalomra fakadni 5 némelly az ege'sz Hazátul ócsárloiît 
lelki ösméretlen adósok miatt; de erröl lesz me'g alkal 
matosság szóllanom. --~ 

А’ Gróf bizonyosan jobban ismeri Алёна“ nailamnail.,l 
mert én csak olvastam Nagy-Brittanniárul, Ö pedig lita-4 
zott is , és mulatott azon hl'res országban. Mindazonáltal 
bár. mint csudálja аж а’Биегиб, és bár mint x'rja-le An 
gliát eléggé re'szre-hajlatlanul Dupin Úr; me'g több Vilá 
gosságot terjeszt Nagy-Brit'tanniának némely pénz hitel 
heli törve’nyeire Broughám Ur’ besze’dje, mellyet ez ide’n 
‘f7-dik Májusban az alsó-házban tartott. Ennek fö-voná 



67 \ 
 

sait a’ jegyzékben közlöm. ` ‘) Hol mál‘ а’ kîssebb adós 
sä'g'ok’ be'hajtása annyi költséggel ,_ alkalmatlansággal , és 

 

4) „На vol'na egygy 'olly bï‘szág, mellyben valakinek а’ ve'gett, 
„',hogy egy hat, hét fontnyi adósságbeli keresetéhez jnthas 
4„son ‚ б0—- 70 font’ kiadxíán'val ' kellene dolgát kezdeni, иду 
-„hogy nékî , a’ mint mondani мешай, veszedelmeztetni kel 
¿,lene’magát ezen sokjó pénznek, а’ l'osz “мы kivetése által ; 
&gt;„abban az esetben, a’ nélkiìl hogy .tovább gondolkodnánk; 
„ellehetne mondani, hogy az illy orszzíg, akár minö áldásòk 
,',kal bövölködô lenne is klìlömliën, törvényes alkotmányában 
„mîndazonáltal szerencsétlen. На chez az isjárulnm hogy a’ 
„60, 70 font’ kiadásával ‚ mög nagy bajok, gondok, bízony» 
„talanságok , elláthatatlan ide ’s tova mászkálás 7 tartomány 
„'bul-tartományba , törvény-székrül törvény-sze'khez szakadat 
„lan vándorlás volnának öszsze-kötve , ml'glen itélet'el: lehetne 
„пуегпй; úgy те; ke'vesbe' “Маша: eszilnkbe azon orszaíg’ 
`„zillapotját iri’gyleni, mellyben ily törvény-szolgáltatás’módja 
„val'na div'atban. Мёд roszszabb volna, ha mind ezek mellett 

1„az adó'snak hatalmábnn állana„ pénzét bátorság végett du 
„gaszba helyhetni, ugy hogy el-végre a’ panaszló semmit sem 
„карпа keresetébiìl; ‘аду ha abbul kedvezô itélet теней: visz 

'„sza-kapna is valamit, nagy тушь mindazonáltal ‚ t.~i. leg 
„alább a’ mindjárt eleintL-'n те“ ̀ 20 ‘от’ költségéc örökre elvesz-` 
„tenia kell'ene. Mär ha. valaki nekiìnk illyeneket beszélne', 
„нет ezen kérde’st tennôk é természetesen ‚ lehetsëges é az, 
„hogy illy они‘; találtassék? Nem аж fognánk е ke’tség-kivül 
„mondani z „ez еду felette barbár státus ‚ egy szege’ny ország” 
„'mi‘ńekúiánna aka'r millyen kereskedôség, mellynek kiterje 
„де“ és fontos öszsze-köttetésü haszon-czélzásai vagynak, а’ 
„dolgok’ illy állapotjának folyását nem türhetné? És‘még is 
„vag’yon eggy illy állapotix birodalom, ’s ez а’ birodalom An 
„glial Sokan, ha nem legnagyobb része ezen uraknak, kik hall 
7„ják e’ beszédemet, magok drága tapasztalásábul ЬшЦъШ9 az álta 
„lam lefestettbajok’ léttét.” Èz-.ntán а’ beszéllô a’ per-folya 
mat’ huzomosságaiba. ereszkedik, minô volt ez eddiglen ’s mi 
ként lehetne azon helybeli törve’ny-székek által hathatósan 
segíteni: ’s ezzel végzi beszédjét.t'„E’ javallat, mellynek fû 

5* 
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idő-Vesztessel ja'r; mi történhetik ott a’nagy adósságok-i 
kal, kivált ha nem kereskedésbül folyók? Az eg'yebütti 
hijány vagy gáncs nem igazolja ugyan az ithonit, de 
mérsékelhette volna legalább a’ ránk kirekesztőleg mértt 
gyalázatot. I 

Jól emlékezem magam is ön-szomoru tapasztalásom 
hul, miként jártam porúl, mint becsületes hitelező, 
Austriában szint-ngy, mint Galíciában. Nem csak hogy 
hat esztendőnél tovább kelle költségesen perlekedhem, 
hanem alkalmasint, а’ viszsza-kaphatás” sokáig tartó re 
ménysége után ‚ а’ tőkém és kamatom9 legnagyobb részét 
is adőssaim” elszegényedése miatt elvesztettem; ’s en 
gem is jó barátom így vigasztalt: „hát semminek veszed , 
„hogy hét esztendeig remény táplált?” Ha már most azt 
mondanám: adósaim rablónál nem jobbak, gyujtogato'na'l 
kölömbek nem voltak , nem lehetne é ezt inkább sár-epe 
nyavalyának tulajdonítani; mintha azt panaszlanám , hogy 
а’ só drága,.és a’ harmiczad’, meg pénz” dolga, és így 
egész subsistentiánk régi törvényeink” ellenére tőlünk fe 
lette keveset, és csak nem egészen a'l végre-hajtó hata 
lomtul függ? 

Nem tudhatom miként, ’s minő kapocs ideákon csusz 
hatott által а’ Gróf е’ szakaszban, azan igen lle/_yes ta 
nács-adásokra, mellyek az drd/mt ‘пианино/11311 varázsol 
Izatja'li , ek így mín/Eet Ízà'lgyez‘nl.- előtt tetsz/lelőve! тег’, 
 

„ozélja, nékünk sebes és olcsó törvény kiszolgáltatást sze 
„rezni, meg fogja é nyerni a' törvény-hozó test’ helyben-ha 
„души? nem tudom; de azt tudom, hogy azok kik ezt félre 

‘ „vetik, parancsolólag vagynak felszóllitva mást elő-mutatni. 
„Szavokkal nem gondolok, de а’ dolgot félre tolni, tovább 
„nemlehet. A’ nép, mellynek ehez igaza van, kiált; nincs 
„bizodalma a’ kormányban, mert ezen hijánt érzi ‚’ ’s míg 
„ezt érzeni fogja, semmi javítási plánnm sem а’ törvényekben , 
„sem а’ politikában ki nem elégíti.” 
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а’ magyar-Hält’ magyarosodásdt штаты; azomban 
nem ke'tleln , meg volt a’ Szerzö’ fejében а’ csat, ha én ‘ 
nem akadhatok is rá, mert minden ember а’ maga gon 
dola’fjaì’ során folydogáltatja ideáit, csak-hogy talán nem 
ártana mikorirnnk, az Aolvaso'km is, (hogy ideánk’ sorát 
könnyebben megfoghas‘sák és'által-érthessék) еду kevés 
tekintettel lenni, kivált mìkor nép-kedveltetö könyvet 
széle’sztünk-el а’ világbfm, e's annyi falentumokat „мы; 
az égtöl, ideánk’ könnyü megfogatására; dé bár mi 1e 
gyen а‘ csat, melly a’ Szerzöt e” szakaszban ’s e’helyen, 
а’ kedveltetés’ meg tctszhetöse'g’ javaslatára birta; ugyan 
minck emlité csupán a’ pipa-szagot, holott a’ Gróf, ki 
nem csak a’ 4-ik va'rmegye'ben , hanem Arábìában is járt, 
és Eul-ópát keresztl'il-kasul мама, bizonyosan ища, 
mint Ikérték-meg а’ dámák а’ Persa követet Párì’sban , 
bocsátana ambra ilattal vegyült kellemetes füstöt, gyö 
nyürü keleti pìpzijából. Az igaz, nem kapa-dohány volt, 
se nem Rátkai, Vihnye'dì, уйду Margitai; azomban meg 
kell vallanom, nem её)‘, ’s рейд nem csak jó, hanern 
fx'nom nevelésü; nem csak magyar, hanem kül-földi (1:1 
mát is tudok, ki me'g a’ kalm-dohány'J fl'istje’t is szl'veseb 
ben elnyelné, és kit jnbban lnnlafna egygy a’ sima par 
kéton megsiklqtt e's egész teste’ hoszszában zuhanva lete 
x'ített betya'l‘; mint látná, miként vetik magokat ne'melly 
ungolyoskodó пг11$5|п11п1х9 melle’je а’ pamlagra, ’s ott fé 
lig elnyujtózva tátott-szájjal élnémulván, ég-felé ше 
resztett szemekkel mint tartják elszórt andalodásaik kö 
zött jobbìk'kezekben térdök kalácsa’ teteje're hajlott bal 
lábokat. Ezen ke'p-faragási tesvt-tartással talán ama hires ‚ 
НЬЁЬЩ tövist kihúzni igyekezö kép-szobrot majmolni 
akarják, mellyet а’ Borghese palotában Róma’ idegenei , 
olly igen csudálnak; és me'g se lehet ege'szen tudni, mar 
knkon k'lyül van e eszök, vagy mîndent öszsze-viszsza ha 
barnak е gòndulkozásokban , тег! а’ mint nmndja Piron : 
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„on on ne peut que faire bailler , et ni parler, ni sìñer 
quand on baille soi même: az-az: u'sz’toztatmmk ¿ell ma' 
so/lat; e’s se nem besze'llzetünk, se лет fwn/femur, 
mz‘ńor magna/l {в a’sz'tozzmle. -- 

А’ Kedveltetiség’ emlitése után, еду-11111161 sujt a’ 
Gróf azokon , kik azt tartják: „extra Hungarìam non est 
vita, si est vita, nqn est ita 5°’ és рейд azért glínyolja 
ezekct; тег! и’ Velenczez' сад/‘идёт: jobban ehe/:el и’ 
Budaz'na'l; те&quot;! az augoly [ей-ив?’ Àlßly'a lovunhat; 
тег! Como”, Belagz'o’ vidé/le , „мы szebb e's kz'esebò Ba. 
ducs-on’ taje'l’aáua'l; тег; и’ pa’h'ulaa джипе! végyz’tett 
Maderaz' bora/l a’ Ílajo'Áo/ß sok/allg ela’llanak, a’ [regg-al 
Iyaz'pedz'g so/lszor meg;F и’ рмшъш is elromlz'l: ,’ de vala 
mint azért , mart Anglia feldtt (mint Chateaubriand mond 
ja:) még maga а’ Nap is kevesebbé fénylìk, és sugárjai 
hidegebbek, mint Nápoly felett а’ hold’ világa, az 
angoly’ hazaliusága kevélyen énekli mértéktelen nyel 
vén rule Brittannìáját , és azon, hogy ködös országában, 
Iöbnyire meleg házakban nevelhet csak gyiimölcsöt; ’s ha 
bort akar innya, azt kül-földön kell vásárolnia, gyönyö 
rx'ien zöldellö gyepjein és erdeiben pedig madár csevegést 
és fülmile csattogást nem hallhat, magát azzal vl'gasztal 
ja, hogy а’ tudomány és szorgalom’ honnát bájoló zöld 
kerte’ ńltal-változtatá, vas-utakkal, e's vízi-csatornákkal 
keresztül-ágoztatá, csupa gr'ízzel és levegövel csudákat 
tétete vele, a’ gyönyöríiségesebb élet-mód’ mînden javait 
reá-arasztá, szabadságát megfészkelteté , nemzete’ gaz 
dagsz/ígát földön és vizerg eddig-elé hallatlan magosságra` 
vivé; ugy meg kell а’ Magyarnak is engedni e’s vigasz 
talásnak inkáßb hogy-sem kevélységnek tulajdonl'tani, 
midön azonjavakkal kérkedìk, mellyekkel a’ többieknek, 
(mellyeknek ele're’sétíil nagyobb re'szint а’ körül-állások 
fosztották-meg) fogytában az ég és a’természet, különös 

‚ tudomány és szorgalonŕ kifejlödhete’se ne'lkül is, ôt’meg-v 
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ajn'nlékqzga. Mert ha a’ vidékek’ переедет! akarunk 
szo'llani, ugy a’ Beszkédi hegyek’ táje'ka, а’ Badacsonyi 
és a’ Hegy-allyai környe’k eléggé иерей, ba'r szebbet 
nlutassanak is az Antillák, Quitó’ hantjai, Per'siának és 
keleti Indìának tartományai, még Como’ e's Belagio’vidé 
keinél isn', és а’ Czimborászó’ , Himelája’ ‚ és Elboru’ te 
tös bérczei, Inég magosabbak és roppantabb szabásuak 
leg'yenek, Helvetziának, (Пан-0132215’ Alpeseinél e's Spa 
nyol-ország&quot; Pireneusaînál. Ila-llogy az angoly teli-vér 
kifutja lovunkat, az csak e'ppen ollyan , mint mîkor a’ 
nl_agosabb, nyulánkabb és szikárabb agár а‘ rövidebb , 
kurtább, vaskosabb kopót kifutja, hogy pedig 5. 6. na 
роп folytábaq , hasonló rosz tal-tais mellett, több “гаре 
cziát gyözzön egy jó angoly, mint p. 0. egy jo' magyar, 
&quot;аду jo' Кот“: ló; arról szabad legyen kételkednem. Ez 
tala legalzibb .ló’sef Császár’ véleménye, ki azomban leg 
¿Íobb ’s legszebb angoly lovakon ülllctett e’s ült is. Ugyan 
lazon nemzetne'l , ugyan azon fajtáju lovak közzül egygyik 
többet gyöz a'7 másikmil, а’ szerint а’ mint neveltetett 
és покой. _Ugy van az, az elhbereknél is. Némely ló 
fzijtát futásra, mást inkábl) járom alá szánt а’ termé 
щей, ’s a’ nevelés e's szokás. _Pegazus' nyomoruságáîî a’ 
járom alatt eleven szl'nekkel fasti-le nekünk Schiller; 
csell lo'nak ellenben lehetetlen lett volna szárnyatadni. - 
A’ mi a” bort illeti, mi nem qbban hibázunk, hogy pá 
lìnka szeszszel vegyitett bort nem szeretünk; (mert ha 
pálinkával feltüzelnénk hegy-allyai borunkat, he'ves ve’ 
rünket me'g inkább gyulasztaná) hanem abban , llmgy nem 
vegyitjük, ha tartóssá e's теней elaflóvá, ’s azok elf/itt 
kedvessé akarjuk tenni ‚ kiknek lomhább vérök, és 125216 
lanabb idegjeik az ell'éle zagyvale'kokat megszenve 
dik , söt szeretik. А’ Gróf tellát sokkal sikereseb 
ben tselekedett volna, ha l'gy okoskodott légyen: 
‘„ Titeket еде: Hazám-íìui annyi terme'szetes javakkal 
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„áldott-meg az Isten, hogy már most minekutánna jó 
„formán megizleltétek а’ feleslegi szükségeket, csupán 
„a' ti szorgalmatoktól, és serényse'gtektül függ azokat 
„nálatok is lassan-lassan megszerezhetővé tenni. Ha akar 
„játok, lehetne víz-csatornatok, vas-utatok; de minden 
„tehetségével, minden tudományával nem eszközölheti az 
„Angoly, hogy üveg-házakon kívül a7 szőllő nála meg 
„érjék.“ Igy kímélvén egy részrül hiuságunkat, mellyel 
több helyen könyvében vádol minket а’ Szerző ‚ más rész 
rül meggyőzött volna, hogy elérkezett haladásunk, ideje; 
mert nem árt ugyan ollykor-olykor, egy kevéssé izgatni, 
sőt meg is szomorítani a’ nemzeti hiuságot, de azt na 
gyon kímélve kell tselekedni ha sikert kívánunk; kivált 
pedig soha se kell szülött földünk&quot; szeretetét, még ak 
ikor is nagy vétkül tulajdonítani, ha az nem eléggé fel 
világosodott. Kimélve kell azt felvilágosítani, szerettet 
ni kell a” gyógyító kezet. Ugyan mit mondanánk egy 
seb-orvosrul, ki finom lanczétátska helyett, bárddal, 
vagy gyilokkal tui-kálmi sebeinket? 

Azután, mezítelenül kell mind két részről, és csu 
paszon egymáshoz érni a’ nemző részeknek , egy harma 
dik le’ny’ teremtése végett. А’ Gróf azomban csak a” mi 
szégyen-részeinket takarta-fel. Ezen helybe-zetben ngy a'l 
lok ellenébe, mint hegy-alján а’ téren álló védelmes ka 
tona , kire segíti а’ hegy” magossága és lejtőse'ge а’ rohanó’ 
rohanását. A’ dolgokban ritkábban hibázik a’ Gróf itéle 
tem szerint, de a” módban igen gyakran. Az igaz, hogy 
nem a’ Haza”, [látra-maradási: ei: лент/её, aztm mágnes I, 
mellynela minket ада: vomzam' kellene,- de mivel nincsen vil 

lány árnyék nélkül, se tisztaság szeny nélkül a’ világi 
dolgokban , még Hollandiában sem; a’ vegyületet is sze 
retjük Hazánkban. „Tout le monde aime a patrie par va 
nité et s’en plaint par sentiment’7 ugy~mnnd Voltaire , 
az-az: mindenki Ín'nsdgbo'l szereti [mmf/'dt ’t érzelmet/Igei 
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m'a'n tcfs‘zen pauaszt efleue. Az érzeme’nyek7 köriben nem 
mindég gyülöljük a’ kétes villányt abban, а’ mit forrón 
szeretl'ink. Eltl'îreti ez velünk az árnyékot, a’tisztaság а’ 
szennyet, és eszünk segíttel'vén szivünk’, szivünk рейд 
eszünk’ általa, mind jobban-»jobban törekedünk hogyse 
gîtségünkel is ‘а’ vegyületben kevcsebb пену’, és több 
tiszta hó-fehérse'g; а’ kétes vîllányban рейд mind unta 
lan több, fe'nylöbb, sugárzóbb villány találtassék. -——‹ 
Mélyen fekszik ez az emberi természetben. 

A’ mit a’ ‘Y0-ik e's 71-ik lapon mond а’ Gróf, hogy 
t.i. a’ uemzetq/a’ осей/(15 ereje иду vadsa'gon, vagg М! 
beli vaÀ-bazgóságoa, виду !д/:е7е!ез Àz'mz’veltsegen „й 
nekiil, nagyon igaz. Már а‘ Ыгез Bayle, több nelnzeti 
erôt tulajdom't egy “ад, vagy vak-buzgó nemzetnek, 
mint egy kimiveltse'gében elpuhultnak; иду kell hát а’ 
Grófot értenem ‚Ё hogy а’ tökéletes kinlíveltse'get а’ 
&quot;adsa'g e's elpuhulás’ öszsze- e'róÍ széleire helyhezteti. 
Azon Cziknekjföke'pp’ melly Еду kezdôdik: „Ki jo’. 
zanabb nemzetz'seg’ kiffejleiee’re va'gg” а’ munka’ egygyìk 
gyöngye. Isten {Пар-‘нед а’ Grófot, minthogy kivánnya: 
Vz'rdgozzeíê sul: Лёд’ tiiae'se uta/L egg nemesebb e’s jkl 
emellebb авт Ад'иеМедеЁсеЪен и’ Haza, mz'at идите!!!‘ 
ò‘rò'mre I_ze'sziilt Kerl, mellgbe/a Мадам a’ ngomorult, az 
amber’ me'lto'sa’ga где/мг, ’s mellgben ere'ng ’s e'sz a’ leg 
czebb dfsg.” — Ezen szakaszban jegyzi-meg sohajtozva , 
Богу ae'mellg z'degen rítka’u Ízalva'a magyar по’! meg fá'bb 
сайта-951111611” is, azt Àe'rdz', идут‘ _Íwlva/L MaggarwrSza’g? 
’x ha magyar .szo' nem zeug a’ magyar живому’ ajkaz'u, 
иду-тоне ‚ ’s ô' Щи csak a’ ÀüÍ-fò‘ld’ gomljaz'baa vesz мы‘, 
&quot;s csak az :e’rdeklz' a’ mz' Pa'ri’sban шагу Londo/ruban tò'r 
мм, mídó'n nem is ggam'y'a ñazaf/'a'ban a’ rendet‘leuàe'` 
get , и’ zavart, --- ’a /za ne’ma'n пей‘ а’ ,fatal ńò'lgg, a’ 
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Ylm.zrlfi/u'a'g&quot; legszebb tettez't, ’s~ «gt ттуи ngelve'l; dí 
щей‘; лет turba, nem дав-511.11 11111101‘ Mbba' sell/mí _, ¿s 

„Jár számkivetetten az árva fin, 

’S dalt zengedez, és dala. oly szomoru.” ’s a’ t.’ 

Ettöl azomban nem tart a’ Gróf, -és miért nem? 
azè'rt, mer! sen/zz' nem merz’ tò‘bbe' Наук!” /lz'viìl momia/u', 
богу felszp’useg ele'g а’ magusabra szültek’ Minden csi 
nosoda’sa'ra, e3' Ízogy и’ „agg uml топ íra'sa'ro’l дате?‘ 
Ílelni-meg ,° e's mz‘vel Кий/шёл, Die/ws eis- tò'bb efe'le жён’ 
magyar [юг-еды‘ uevek афиша/1 и’ csecsemó'kre Ãeresztelefs‘ 
kar. Tellyes szívembül kìvánom , e’ ha'rom а’ Gróftól eló' 
hordatott félelem-Iiizö okok’ elegendöségét, nielly mind 
vigasztalással , mind jobb- reme'nyèkkel eltöltse a’ hazafini 
szl'veket. Részemrül nágyon szeretek remélleni, és nem 
száríthattn'k-ki egészen Inég ösz hajaim alatt sem а‘ 520 
morusággal telly‘efg, ’s hoszszas fapasztalatok 13115 lelkemet г, 
de ha csak a’fenemll'tett hármn okra szoritja reme'nyeìt, 
llgy nem akarom ugyan azokat benne gyenifl'teni; az én 
lassubb dobogávsn s'll'vem azomban me’g más hathato'sabb 
eszközöket isïn'vánna magának az észtöl elö-adatnì, mel 
lyekne'l {вата elevenebb reményekre feszülhessen. 

А’ mi következik ,‚ nélnely tekiutetekkel aszszonya 
inkra, anyáinkra, és az azoki'ól vett elsö nevelésre 11:1 
nyozván, а’ csalfa hazug-Szó e's Tett’gyülöletére vezetö 
0156 1а111‘1;1501‹а1 javasolja. Едва-1081111 a’ jó erkölcsön’I 
fnndált hitelt akarja Уйти-111111191, ¿gy Иду-тона: „1131 
11111; vz'la'gosubb lesz, йод-у bz'zo/Lyossa'g el? Мн! ue'l/lül, 
Ízq'ja'ban tiìreńszz'k az ember jo'l bz'mz' muga't, — &quot;s hogy au 
vml; tò'ke'leíes [nja mz'att , sok szrŕmos bz'rtokos [её/121981366 
Ín'bafja ne'l/lùl is и’ sors aja'lzde'kz'nak z'gaz Лили!!! , пет 
çrsaÀ лет 11e/zati; de meg sok sokszor ìiuge'l, mel/yet ví 
.s-èl, se Àejìes klZfìzet/Li.” _ De ha már ofla jutott volna ‘а: 
1а1пе1у nemzet а’ nevele's által, hogy hazug szó , с5н11'а 
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‘Гей; mila hallaflan doingl lenne, akkor bizonnyal nemv 
lenne szükse'gé pénz-hitelbeli törvényekre;l aze’nt van te 
hát szüksége, mert oda nem jutott. Mivel pedig а’ kimi 
velödés a’ szükse'geket, és vágyakat azok’ bételyesítése 
módjaìval szaporl'tván, az ön-maga mél'sékle'seket, e’s 
megtagadásokat nehezi'ti, а’ kimüvelödés? kezdetekor és 
folytában, erösebb, alaposabb , e'rdemesebb ugyan az 
ere’ny, Де гШфЬЬ már csak шёл-1: is, mert а’ sok min 
denféle vágyak ,’ mint-egygy elszórják és elkoptatják n'l lel 
ki tehefséget, és nem ke'ptelen az a’ kérdése RousseauY 
János Jakabnak „que reste il pour la patrie, dans un 
coeur partage' entrev les besoins du luxe , де l’ambition, 
et du plaisir ?” az-az: „mi marad-fen а’ hazának egy 
ollyan szl'vben, mellyen а’ fe'ny-ůze’s, nagyra-vágyás, és 
gyönyörüségek’ kìvánàtai megosztoztak.” Azért van hát 
jó hitelbeli törve'nyekre sziikse’g, mert megkezdödött, 
foly és nevekedik а’ kiml'velödés; e's azért kell több gonf 
dot fordl'tani а’ jó nevelésre, hogy naprul-napra 
kevesebb szükség legyen e’ töryények’ .nlknlnliaztatá-`l 
sara. --.-r 

A’ Magyar Наша ma nem ушей mezeit а’ 
lehetö legmagasb virágzásra. -‘- Lap 76, 

Nem ereszkedvén még az okok’ okába, mellybül 
mîndent_ következtet, és mellyre mindent Инна-“152 а’ 
Gróf, csak а’ mezei gazdaság’ hátra-maradását megelózól 
két okot emll'ti , f. i. 

1-.s'zó'r ‚Кбит ele'g gazdasa'gbeli'tua'ományunk. 
2-sz0r A&quot; luufzon ek пустые}; nem molzdz't/lat mín/iat 

çicgeudó'lwppen. l 
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Ha ez a&quot; két elő-adás igaz 5' а‘ második fogja kö 
vetkeztetni az elsőt, az-az: а‘ haszon” vagy nyereség” 
reménye nevelni а’ tudományt, és teremteni az abbani 
igyekezetet. — Mikor а’ sok bankó,--czédnlák7 eláradása 
miatt húsz forinton ment egy köböl, vagy egy fél köbö], 
az-az , egy Po’sonyi mérő gabona , noha ez a’ húsz forint 
akkor valóban nem e'rt többet két forintnál pengő-pénz 
ben , és talán némelly idő-szakaszokban annyitsem, még 
is , csupán а’ szám mennyiségének csalódása mellett igye 
keztek az emberek , és így akármit beszéljen a’ Gróf ar 
ról , hogy nem kella” ай elle/“Iszni, eis nem is áoszszúba u’ 
1111:’ folyta'val, mint и’ lelketlen fa ; mert az első eset 
ben, előbb-utóbb elfulmlua'nk ; a’ mási/aban pedig .9o/1a 
sem e’me’nk partot; még is igaz marad , hogy semmiféle 
kikötő-helyet nem fog semmiféle iparkodás mellett is a” 
hajó érni, ha nem lesz elegendő szél, melly vitorláitrév-v 
part felé hajtsa, а’ rév-partról ellenben ellenkező és erő 
sebb szelek fognak fujni. Igy hát а’ hajtó és viszsza! 
hajtó szeleki mennyiségétől, erejétül, ’s egymáshoz idom 
zatjátul fog mindég függeni, a’ bajó’ kissebb vagy na-, 
gyobb haladása és evezhetősége а’ kikötőhöz. A’ hol te 
hat nincs irányban а’ forgásban lévő pénz” mennyisége 
a’ népességgel, а’ nemzeti szorgalom mértékének, és а’ 
Vpénz’forgás sebességének módjaival , hol a’ forgásban lé 
vő pénz napról-napra mind tartozatosan, (relatíve) mind 
általánosan (absolute) kevesedik , hol nincs elegendő egy 
formasággal elosztva , hanem iránytalanul- némely nagy 
városokban megszaporodik, ngy pedig, hogy egész terq 
jedt vidékek csak nem egészen attul kiürüljenek , és mint 
egy kifosztassanak; ott а’ nyereség9 reménye nem igen 
gyarapíthatja a” gazdasági tudományokat; mert а’ stá 
tus-papirosok, még -Magyar-ország’ főbb városaiban is 
csak igen gyenge pótolékául szolgálnak a” pénz-forgásá 
nak, a’ tartományokban pedig nem-csak hogy nem pótol 
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ja'k-kì аж; de töbnyîre még nem is ösmértetnek. Ez Mal» 
gyal--0rszág’ állapotja а’ pénzre nézve. Hogy tulajdonl't 
hatja tehát а’ Szerzö` munkájának több helyén , pénzbeli 
iigye-fogyotságunkat, ’s нити-Гора а’ szorgalom’ hátra 
maradását, csupán-csak a’ nemzetnek? -- 

Minek termeszszen ott többet valaki, hol me’g az 
ntán is a’mit termeszt, költségének, fa'radságának ìllen 
d6 árát, а’ közönse'ges idökben ritkán kaphatja viszsza? 
Vesse-fel csak valaki az ország’ sok részeiben а’ béresek’ 
árát, és а’ többi termeszte'si költségeket, a’ tisztek’ , а’ 
cselédek’ ñzetése’t, а’ gazdaságba épitendök’ szíikségét, 
а’ fenn-álló épületek’ fenntartására megkivántatóknak-ki 
adását ’s а’? а’ termesztéssel, és annak rendes szokott 
árával ? ugy ki fog sülni , mint nincs ösztön а’ Töbnek ter 
mesztésére. Nem lehet tagadni ugyan, hogy kìvált a’ 
nagy gazdaságokban a’termesztme'nyeket által lehet vál 
toztatni, p. o. a’ gabonát pálinkává, a’ tengerit, árpát, 
zabot, а’ marhának külön-kiilön nemeivel meg lehet eme'sz 
tetni; de éppen ez mutatja-meg szoros felvetés után mi 
csekély a’ tìszta haszon â’ föld’ mennyisb'géhez, a’ köl 
tse'ghez és fáradsághoz képpest? noha több, hogy-sem 
kiilömben t. 1. ezen által-változtatások nélkül lenne. Hoz 

zá `1111111, leghatallnasabb uraìnk’ nagy re’sze'nek hazájok 
kivüli mulata'sa az esztendö’ legnagyobb részében. -- 

` Ezek а’ kül-földön a’ jobb-lét ottan már kész eszközeivel 
ìnkább szeretnek honnokon kivül élni , hogy-sem hasonlo' 
eszközöknçk teremte'sén itthon iparkodjanak. Nem tarta 
nak 6k Caesárral, ki ìnkább akart Rhódusban elsö lenni , 
mint Róxnában második. Jobb szeretnek kül-földön a” so 
kaságba vegyülve szüntelen mulatságok között hasztalan 
és dicsötlen e'letet folytatni, mint itthon honnosaik’ há 
lája és tìsztelkedései között hazájokat jelen-létökkel vi 
gasztalni, tehetségökkel és fáradságaik által virágoztat 
ui, ’s a’ hazából vett jövedelmeikct ott elkölteni, e's 



78 
 

:mon fi'ildu’ virägoztaìására fordítanià nà honnan azókàt 
szedte'k. Ezek д а’ gyönyörüségesebb élet’ javait, а’ 1110-Б 
narkhia fö-várossában , 1101 minden csiklándoztatja érzé-` 
keiket, minden egyéb honni javaknak e's dicsíís‘e'gnek 
elìbe teszik. Ugyan mennyi ideje hogy maga a’ Gróf 
lelkesebb érzeménycktül veze’reltetve oda hagyá Bé‘cs vá-4 
rossa’ gyönyörüségeit? Szerencsés csillagzat! boldog égi 
pillantat volt az; mell§r sugárjáf lelkes fejére eresztvén 5 
Ót’ a’kül-földön szerzett tapasztalások után honnába visz-‘ 
sza-szollítá, e's ennek viszsza-adá. Legyiink tehát végó 
tére igaságossak, ösmerjük-meg, Воду а’ józan ész, а’ 
tudomány, az alapos ösme'retek, nincsenek а’ 11е1у11е2е‘ 

А tekhez kötveó hogy nem csak alólrul hanem felülröl is 
szükséges а’ felvìlágosodás; egynek a’ másikra kell 5152 
5201105ап 11111111, nem kell а’ llibákaí: egynek а’ másika'ra 
tolni, meg kell azokat mind az alább, mind a’ fellyebb-ál 
lo'knak ön-magokban ösme’r'ni és javl'tani; еду szóval а‘ 
kìmivelödésnek mind alólrul fel-fele', mind pedig felöl-- 
rül le-felé keu baladni; és е2 a’ dolog’ bibéje. 

Kimondhafâtlan nagy bèfolyása van a&quot; némzef 
nagyjainak valame’ly nemzet’ sorsára, boldògula'sa'ra 
e's boldogságára. Ok lehetnek annak leginkább gya’m 
jai, az ö tisztjekg az б díszek ez: kikef rang, te-' 
hetse’g, béfolyás, jobb nevelés, abba а‘ helyhe'zetlìe 
tett, hogy mär példájok által is lve'ghetetlen иду hasz 
not, vagy kárt ho`zhassanak nemzetökre. Elöbb utóbb 
el kell allyasodni az oll'y Hazának, lnellynek nagyjai 
mint-egygy idegenekké váltak honnòkban, és а’ helyett 
hogy megtartván magokonV a’ nemzeti bélyeget, nemze-- 
tök’ já tulajdonságait magokban is, magok köríil is tö' 
kéletesítette'k, hijjánjaìt pedig orvosolták volna, ugy elkül* 
földiesedtek, hogy eltö‘rültetett minden nemzeti bélyeg' 
lelkökön, hogy kivetköztek minden Ynemzeti 551615113 
bul, és kül-földi sajátságokból is,ytöbbnyir`e csak a’ 
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meg'vetendôket vették magokra. lgy ves'znek&quot;lassan-las-' 
san a’ nemzetek, nyelv, ruba, tánczà honni szokások, 
honni szeretet, vonszódás а’ hazaî intézetekhez, mind 
lassan-lavssan eltünnek.; helyökbe áll a’ kiil-földiség’ maj# 
molása, 65 pedlg nem a’ 16 kiil-földi csemete oltatik а’ 
nemzeti sajátság’ termékeny ágaiba, hogy’ ezeknek erejé 
tíil honnosi módon a” fa meg j‘obban és szebben gyümöl-à 
c'sözze'k, hanem az erkölcsi dndvák’ mag‘vai hozai'nak-be, 
65 ezek osztán buján sarjadozván a’ termékeny 16 fölclben, 
а’ még benne maradott jólhonni magvakat is elfojtják. 

Ezeket mind csak azéri: emlitem, hogy a’ Grófot 
azon veszedelmes icleájára íigyelmetessé tegye‘m, melly-v 
nél fogva álll'fja hogy mindég , Blinden csak а’ nemzettül 
függ, an'nák állapotja’ javl'tására nézve‘ A’ nagyok leg-i 
hatalmasabb re'szét teszik valamely nemzetnek, de azért 
nem teszik a’ nernzetet. Roszszúl állanak már akkol' а’ 
dolgok, mikor minden csupán a’ nemzettül függ,l mert 
akker már az elkeserede's а’ legfó'bb pont felé emelte 
a’ hazaíìuságot.; mîvel pedig az, elkeserede’s, 61265, in 
dulat; nem korlátblhatja azt mindég a’ józan e’sz, 65 
azt megelŕizni tisztje az okos uralkodásnak. Mikor az 
északi Amerikaiak Bostonnál három theával megrakott 
angoly hajókat tengerbe süllyesztettek, és jobb szerettek 
a’ kedves szokásu thea italrul lemondani, mint attól` 
accisát'ñzetni, késô volt már akkor annak eltörle'se. 
lvle'g az igas'ságos kérésnek megarlása is kegyesse’gnek 
tetszìk, ha nem halasztatik; st'it inkább megelc'iztetik, 
de mihént` ‘аду kl'nszerite'sböl adatottnak látszik, ‘газу 
késön e's halasztás után adatik-meg, vagy valamelly 
vásárló czélt gyam’ttat; már akkor elveszti becsét, 65 nem 
igen lehet az aj ándék-vevö’ részérül hálára számot tartani. 

„Rápůaef Àepe’ró'l иду-11101111 a7 Szerzf'í , csa/l tò‘ke’le 
les лад; vagy allya”, k2' agg/an nem tud festem', de 
leí/:e e'p, Лида! z'gassa'gos идем.” Ezt mintegy lel 
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kembül húzfa; kérdem azomban: „erat ne his locus ?”‘ és 
ki találha'rja-ki minö közép ideáknál fogva jött a’ Gróf 
itten ezen gondolatra? Horáczczal kérdem: „Unde et 
quo rem deduces”’? mint ТЕБЕ-джазе ez az idea az ат: 
legközelebb megelözökkeh' és azonnal következökkel? 
inert hogy körülményeink szerint, mindent magunk 
szemeinkel kell megifélni, az se nem következtetì azt, 
hogy csupán az ép lelkü hozhat igasságos iféletet Ráphael’ 
ke'peiríil , sem рейд abból nem következik. 

‘чипа-(61‘ а’ Gróf kedves themájára, Ímgy Её. ти 
ga't, шагнул, Àò‘ríilme’nyez't sok nem z'sme'rz‘, ’s aze’rt 
fami/iu] gazdu'lńodz'ń, ez az a/fò'ldò'u „gy mint/1a ‚ЧМ/‘61. 
dò'n ими, e3' m'szont. —- Öszsze-omh'k az ejn'ilet lea fireg 
rejtez уши,- de az illyesnek mit használ a’ hitel, e’s 
nem gazdálkodhatnék е valaki roszszul, ha több hite 
lünk lenne is? azomban lehete' mondani hogy éppen sem 
mi hitelünk nincs, ‘аду hogy fele van az orszn'g коза 
adósokkal, és uzsorás hitelezô'kkel? minekuta'nna oly 
vármegyét is (вбок, &gt;hol еду milliónál több van intabu 
lálva. E’ Cziknek vége igen okos, mell)r l'gy van: „аж?! 
nelaezebb тьмы maga ñelyeh mint „Швей; те&quot;! и’ 
magunke'u mz'nden дам: ’s akada'lyt megla’hmle, шёл?‘ 
pedz'g kò‘zò‘nsefgesen nem.” yEz is igen jó a’ mit a’Szerzö 
а’ földes-ul‘akrul, tiszfjeikre és cselédjeikre nézve mond: 
„На a’fülbe трёх! , drulgaldst mim* fò‘ldes-uraÀ e’s gaz 
da'k meg-nem szenvedjůk, Деду машут, Mmm megeìt 
1m' ‚тем? ña реф}; elfogaq'íuk mint ¿Met/‘iik csa/i еду 
píllantutz'g is, ¿ogy amok, ¿ik olly alacson ’s me@ 'etó' 
mest‘erseget íl'zm' Ãe'pesek, mínket пойду! Ãaszno/iaí М! 
ja'k, megcsalm' nem fognali? ’s z'me’ ez az emberz'seêg&quot; 41‘ 
nye'lcosabb oldalal” de ugyan mi közi van ennek а’ hitel 
bez? ha csak annyiban nem , hogy könnyebben tehetvén 
eleget hitelezöinknek, ha törvényeink hůségtelen vagy 
engedetlen tisztjeink ellen vagyonunkat nagyobb bátor 
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sägba tennék; illyen birtokosokat óvó törvények mellett 
hitelünk is. nagyobodnék, és nevekednék; mert а&quot; mint 
most van ‚ nem kevés, sőt igen sok földes-ur, а’ jó tör. 
ve’nyek’ hijánossága miatt е’ tárgyban, alkalmasint azon 
‘a’ ponton áll, melly már а’ legtermészetesebb és legár 
tatlanságosabb eszü Lafontaine1 idejében állottak a’ fran 
czia birtokosok, és azért javasolta a’ halhatatlan iró, 
hogy „bizonyos esztendők” elteltével а’ birtokos tisztar 
tójához áljon tisztartónak” , hogy így a°“csillapat, (aequi 
librium) helyre-alhasson 5 mert még a’ mindent untig végig 
osztályozni szerető német írók se tehetnének igen kifo 
gást Mirabeau osztályozása ellen, hogy t. i. elhibázta 
Schmidt Ádám ‚ mikor csak producensekre és consummen 
sekre osztotta az emberi társaságot, mivel jó részét az 
embereknek а’ tolvajok teszik, kik consummensek; és 
ingyen veszik ugyan , de meg-nem veszik а’ mit megemész 
tenek. Ez ám а’ valóditekíntet; és sokkal hasznosabb 
volna az emberi társaságban erre figyelmezni, kivált egygy I 
olly országban , hol az éhel-halás inkább a’tunyaságtól, 
és előre nem látástul , mint a’ természet’mostohaságátul , 
vagy csapásaitul származik. 

Hogy pedig semmi Ország а’ világon 'merő gazda 
\ gokbul nem álhat, azt senki, akár gazdag akár szegény, 

nem fogja tagadni. -'- Angliában a’ szegények9 taksája 
töbre megy, mint az egész ausüíai monarkhia” jövedelme , 
és így találkozik elegendő szegény a’ világ7 leggazda 
gabb országában ist, holott világos, hogy Nagy-Brittan 
niában , szint-ngy mint itt, és mindenütt, sokkal okosabb 
lenne azon törni fejünket, hogy senki iin-hibája nélkül 
szegénységre ne juthasson; és csak akkor, mikor ügye 
fogyotságának vagy nyavalya, vagy vénség, vagy nagy 
szerencsétlenség az oka; .orvosló kezet, munkát, irgal 
mat könnyen találhasson; a&quot; maga magát elszegényítő 
pedig, nehezebb és tartósabb munkára szoríttassék. Gon 

б 
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мышцам is lnár er1-öl többen, Ни“! Nagy-Brittanniában. 
Ezeket си!‘ melle'kesen, e's öszsze-viszsza a' Sze1‘zö’~pél 
дача után , ha nem szebb , legalaibb talán kevésbé önkén 
tes quodlibet’ módjára, inert а’ Ёгб!&quot; vallomása szerint 
oly nagy , фюдЦЬеЁезеЁнЁ’, az az mìndenfe’leseink’ $16 
ma; mìe'rt ne szaporíthassam hát шока: ? 

А’ gazdaság’ &quot;itele dolgában а’ szélsöse'gek, és tul- ` 
ságok emlittetnek а’ Szerzö által, hogy t. i. egyz'k „gy 
gazdálńodz'l: mint II-dz'll Andrés’ z'deje’ben, мм „gy mint 
и’ 20-51: sza'zadbuu fog hellem', еду/й 'agg fm'nt Belgium 
бил, mdsik mint Bur/lus-országbau ,° egyz'l: sem иду, mint 
.Magyar-orszdgbuu Àelleue, ’s ennél fogva ábrázèutlan sz’h 
‘начнёт/Е is szóba jönnek; de én ezeket inkább tengert 
ábrázoló rónaságoknak hl'vnám ач véghetctlen ég’ bolto 
zatja alatt, azon külömbséggel, hog'y а’ nagy Oceánon 
hellyel-hellyel а’ vizek” színe felett еду nagy linea hajó 
kipislog szemünk’ láîtára, tágas téreinken рейд olykor 
még еду eke'tske't se látunk.lAzolnban Magyar-orsiágon 
sem lehet ugyan azon egy században mindenütt еду-Гог 
lnán gazdálkodni; ábrázatlan berkek és vadonok is {211111 
ЪаЁпаЕ nálunk, ’s ezeknekl ábrázatlansága nem mindég a’ 
hitel’ hijátul , ’s a’birtokosok’ esze-«ke’ptelenségétül Мёд; 
hanem olykor a’ terme’szet’ csapásaitól is. lgaz ollyas Ma 
gyarfis találkozik, lz' 'mlm/nellyv elif-menetelre ma e'ppeu 
иду llaragszz'k, mim* Íza'rom, neêgg s'záz её’ elätt azon 
Ílaragudott volua и’ mit ma dz‘cse'r, a’lmz'e’rt ó's-apa'z'ula’ 661 
csessege't ‘(Щ/‘и. Ez шт jdr, mz'Àor тайга/Ъ za’rt давай 
bau, ugy-mond a7 Szerzö: Ne Àe'lelÁelljäu/a, á'l’ bizongm 
sun хай‘! kocsz'ban fog/'uk ldl‘lul', mz'kor mhd/aguja” gó'z 
(Иди! levegöbeu fogna/a sze’lvels‘z -Àeípp’ utaznz'. -- Mind 
ezek nagyon elmések és mulatságosak, de semlui közök 
a’ hitelhez. E’féle bohók lnindenllol Ytala'lkoznak széles e’ 
világon ‚ ’s еией9 festékelt rajzolatja , inkább Ногти’ azon 
szatirájába tartozik: 
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Omnibus Но‘; vitium est Cuntoribus, inter amicus 
Ut nunquam induisant animum, cantare года“, 
lnjussi nunquam desistant. 

A’ mi következik, zint-ugy nem tarl’ozik а’ hitel 
lzez, de magában já azokat borsozni, kik semmit-sem 
akarnak próbálni, ’s mindég ш mondják, е?» а’ tò‘bbz' 
lez csatlom magamat. Ни ezt Minden/lz' иду tenne', örò‘` 

_kön-ò'rò'kke', patrio more, minder; „еще; a’lluna. Más 
мат tegyen, {тиф/он z'nku’bb mint mi.” tegyeu Ãz’ìiz'jo’t , 
mz'veljen derehast memtyz're ereje engedz', пе zama ma 
ga't Malgometnek, Reformu'tomak, de ‘шёл, se a'llz’tso/s 
maga Ítelye'be. Nagy auctorita’s, folytatja а’ Szerzö: и‘ 
„fà-ld Ане/Ее}; az az ember, Ilz' /iebele'òen vz’szz', u’ justu/n 
ас tenacem propositi vz'rum. Eddig a’ Gróf. Azomban a’ 
patrius mos kimaradhatott volna , minekutánna már köny 

те&quot; eleje’n megösmérte haladásunkat. Az elevenebb em 
Ъег mìndenkit magához hasonlónak akarna látni; több 
mások is ugy vàgyunk azzal; de nem szaladhat ám min 
den ember a’ hegy7 teteje lele; .le а’ hegyriíl sokkal 
könnyebb, de veszedelmesebb is haladni. Köszönnyük Is 
tennek, hogy az álhatatosan ható erök , csak-nem min 
de’g sikerescbbek a’ viszsza-hatóknál; és igy, ha üdvös 
séges а’ czél, eléri azi: ele'bb-utóbb az igyekezet, csak 
meg kell mindég emle'kezni а’ köz~mondásrulz „lassan 
siess, tovább e'rsz.” 

Mär `most а‘ 83-ik laptul kezdve azok fejfegettetnek , 
mellyek а’ gazdát tehetetlenné teszik, és magokat ipar 
kodásai ellen szegezik. A’ Gróf шип: ezek: Az еду“. 
e'rteis‘, eis leitet Ízz'jy'a, a’ [едет/Ё, faz'za’s, ¿iria/lola’ asz 
tatlansa’ga, a’ выйдя, lz'mz'ta'tz'd , robot, de’zma’ le’tele. 

Ki hinné? hogy a’ Gro'f, ki csak az imint a’ raj 
tunk uralkodást l'ízni szokott „мед álláson megütkö 
zék, nyomban egygy elmebéli barometrumot állitson-fel, 
mellynek fenek ideája ez: az amber mun/lássága Àó‘re't, i 
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саду ¿ogy тише” тотуат‚ azon z’rlô'l ,- телу от 
mine/i Àezdele'tülfogva, amm/a mege'retsegeïg tort, ige/z 
rò'vz'dre tůzzlkz'. --- p. o. ezen meg ezen :amber/zel: agylf-Y 
фига?‘ лет csa/E лет Ãc'felkedünl: , de lullin ast z'rîfg'yeI-f 
jükrz'f, ma’mak выйти: Í/o/zo'so’gz‘ra «дадим, az ¿ligen 
nela csa/E ke’t [штат o’ra’m van еле ,’ más oskola'bul Àz'lel'vd 
[Мог миг/ш j'eleseget иен, &quot;з Magd/:oz ñasonld-gyer 
one/iet лета, „151151: me&quot;r m'ncs a’ Ãa'zmíl ogy Ãa'veÍe Ла ï найму! tapasztala's is, е szejzen fob/mak uz o’ra'k. Erröl 
azt mondja а’ Gróf , hogy negfy, б! evztendöre volt еще, ; 
-- de ugyan sok volt ha négy öt esztendöre Volt, meri 
sok is, sze'p is, ha ne'gyöt esztendön keresztül szépen 
folynak az órák. -— Egg liarmadz'l: egyet moist тише/топ’ 
и’ vz‘lágou, её: anna/i mz'nden мы, ища, z'llalja't, 
lei/iz', test2', ’s Íza'zz' cseudje't a’ Ízajñászatbau oda ведя‘ 
te', &quot;.swneïme'lV magos-abba” emelliedeít , amzál/rutaobu' ló'u 
шт! È’\Gz`ngobíloba; е’теА is ага/ё , 'ugy-inond а’ Gróf , 
rò'vz‘d ido're volt езде, ’s Кайф hogy hozzá nem tette, igen 
hoszszlí idöre pedig nem volt. Van allg/an г’: folytatja, 
a’ h2' и’ ńo'napos sala'ta'nak ò’rül, merz* пироги!” no&quot; ,° изот 
ban а’ jíatal свет’, mitici/L lasso” zò'ldůl meg“ efszre sem 
veszz', ’s а’ vala/ia felsegesse' kendo&quot; erdez' Àz‘ra'lyt vzìgya’ 
задали! elga’zoú'a, „enne/i seoterjed az еще Лента.” 
Jobò e'rteme’nye't az efszuek лет :ld/zalm', иду-тот! mint 
l'gy: elmek egg pdr o'ra'm 'van esze, › атшё tà'öb ‘треп, 
ететгед 5. 10. 20. eszteudäre, amamzak egefs‘z e'letre, 
emeunek sza'zadokra ’s ò'rò'k-Ie’tre ; de elfe’lej'tette тег 
jegyezni, mike'pp fordul-elô' az is minden pillantatban, 
hogy ennek чад)’ annak, emez vagy amaz tárgyban ol 
lyan az esze mint a’ nyul-fark , “аду mint az anglus lóe’ г, 
másban pedig oly hoszszú, mint az andalusiai me'né, mint 
p. o. azt vallotta magárul Montesquieu, hogy „suba se 
{идей speculátió által magának еду flllért is szerezni” , 
más рейд százankint tud nyerni aranyokat p. o. a' ló 
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versenezésben. Ez itt y&quot;okos embernek tartja magát, mert 
valami dolognak harmadik következését látja ‚ de a’ ne 
gyèdikef már nem látja. És l'gy áll valóban , et in tem 
pore et in spatio ugyan azon egygy emberben is kiilömb 
külömb tekîntetekre ne'zve az elme&quot; barometruma, csak' 
arra kell vigya'znunk, hogy azt ne magunk magunknak 

gkç’szítsük, hanem mással tsináltassuk számunkra; kü 
lömben csalódhatnánk. Az is jo' e'szre-vétel, Ímgy а’ dra' 
ga ‘И legolcso’bb (értetödik ha legjobban és legtartósab 
ban van tsînálva); de nem az а’ ke’rde's, hanem az, van 
ye költség e's tehetse'g a’ drága út’ készn'tésére, és jól tse 
lekednének é azok az egynehány dú’s gazdagok, а’ sok 
tehetetfenek каши, hogy drága utat javasolnának , mi 
dön kevesebb köll'séggel is jót lehetne ke'szl'tenì? .nem 
kell hät а’ költèç'get kl'mélnî, de arányban kell hoznî а’ 
tehetse’ggel, ’s nè n kell a’ szegényebb ember’ kis erszejfj,Í 
nyét ön-magunk nagyobb ersze'nyjéhez mérni. Az, hogy 
¿eL-eseób из” fármlsággal, só't meg' költseggel z's 
„regge/L az шайб Bafèsbül P/zz'Iadelp/zz'ába, mint Be'csbiil 
Kolo’svu'rra ; só't Ílogry между/ЕМ‘ hamara’bb e'rkezz'k а’ 
Íeve'l Basta/¿bul Va'mos-Pz'rcsre, mint Gm’czbo’l, az nem 

szenved шведы; îz/Kzint-ugy igaz, hogy, szapora, 
мм, eism [assu e'ló'k is tala'lkoznak, Íwgy ne’melyz'k’ kesz'e, 
ma’r z'skola'bn] kile'ptekor mega’ll, ma'ma’l liefs'ó'bb jìzgy-be, 
csa/E Àeve’sne/í [еде ta'gul ’s nagyobbodz'k mind jobbau 
jubba” ege'sz koporso'z'g. А’ Ãorma'nyban, orsza'gla's mo'd 
ban {в @gy van и’ dolog. Tò‘bb kocsz's roszszabbul hajtana 
ló’bb lovat; aznmban еду kocsis se minde'g Automedon, 
газу Gróf S....r. és me'g Automedon se volt mindég Au 
tomedon. Vas „ММ, csatvma'val, elvpe/L иду шт и’ do 
log, иду-тот! а’ Gro'f: ne'lza’ny entende@F а’ Àäz-uejv’ 
Легенда? csorbitja, между va'sa'rt jèlesleg elborz'tva'u, 
и’ Àò‘zel Миома! z'dez'g' Àa'rosl'tja, (le számos виде/“ШК 
le/ì/rga'sa ula'welö-a'll g’ jèlemelkelle's, её kò'z-gyarapo 
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‘Из. Oda tehette volna például, minő lármát ütének 
Franczia-országban Xl-dik Lajos alatt az irományok” le 
másolóji , kik száz-ezerekre teltek, midőn oda legelébb 
behozatott a’ feltalált könyv-nyomtatás9 mestersége; de 
mennyi pénz-forgás’ eszköze az-olta. és most mennyi 
pénzt hoz-be az országba ott ez a’ mesterség? ugyan jó 
lett volna e', ha ügyelt volna a’ Király а’ Iemásolo'k’ 
lármájára? ezekből igen jól következteti: Ím egy рт’ 
¿vet veszünk egyűve', akkor jobb ba minden mozdulat 
lan, dll, ba egy jövendő fertály, vagy fe'l századra te 
lei/ttünk, akkor va'lloza's kell. А’ kérdés csak az ngy-mond: 
mz' kívánatosabb, rővo'd, vagy boszszú időre terjedő eísz, 
’s abbul sza'rmazo' pz'llantatz', vagy шт‘: jd-le't? de 
szerintem, még egy más kérdés is van. A’ meszsze látó 
ész minő egyszerü, egygyügyü, de nagy foganatu és 
nagy következésű változásokat kíván , az idő” szelleme, 
a’ haza9 java, az igasság7 tekintetében, és miként, ’s 
minő módon, és léptsökön kell azokat be'hozni, és ke 
resztül vinni? Mert, jól mondja a' Gróf, mindennap Iml 
lauz', megr korda van, ha ke'rdi az ember, miért van ko 
rán? az a’felelet: hogy nem vagyunkxmég eìlegendt'íkép-v 
pen felvilágosodva; vìlágosodjunk-fel tehát mind alólml 
mind felülről, e's ngy fog azonnal а’ köz-dolgok9 és köz 
jo'k’ kereke forogni, mintha meg volna kenve. 

Az egygyet-e'rtés” híját veszi а’ Gróf egygyík okul 
Hazánk’ hátra-maradásának; a’ nem egygyet-értés9 okt-ít 
pedig abban találja, mert ki-ki külömb-külömb idő-közt 
tüz-ki munkásságának. Egyik csak magának, ’s maga'e'rt 
e'l, ‘в így eló'lte a’ „wilma-zon, ba ba'r nem mogyis, leg 
fontosabb; ma'sz'l: őve'z'neb, ’s nidi/mk szenteli napjait, J«l 
így annak а’ mai hir, melly idővel bazs csak basznot, 
nem sajnos, ’s azt Munir/ea И)”, ’sa’ t.’ ’S imé itt ál 
lunk megint, az egyesületek” mindenek-előtti szükséged 
„а; mert, llí-bi vagy rövidebb, vagy 'ltoszszabb időn! 
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{едем/211)}! pld/mm2?, ’s r’gy и’ kò'zò'tt, Áz'nel: ke't, vagy 
б! eszteltdó're, ’s'kz'nek 15 , саду 30 „штат van esze, 
egyesseg mz'mlen bz'zomzyal nem lelzet sella, ’s ezen lu“ 
ja'uyt Àz'rekesztó'leg, csa/l az egyesiiletek’ [el/le po’tolllatja 
Ilz', mz'vel ln'deg ve'rz'i ’.s- mz'mlen olflalu vi’sga’lat, melly 
ímlulatosságon т! van, oly vz'lágpssrlgba Лама vegre, 

‘a’ maa' Мг kas-:annali м” hol/mpi „иду ka'm’t, vagy vi 
.ez/mt nz iflezg o'ra'z‘gla/u'- elmamda's’, e's vesztese'gnel: 
jò'vemló'belz' magy elfi-meltetele’t, &quot;s uyerese’ge't, ¿ogy и’ 
maga’t ’s тега‘! legszeretó'bb is fog llollmprul gonzloshorl 
m' ’s a’lfloz/n'; ’s az h' erldz'g csa/i mz'urleg ńol/mp имён 
nńart vigad/Lz' ’s ma blísult, meg ez o’ra'lzan e'lz' vz'lzígfít, 
’s {ИЛ-Аз’ наши/Е иду-‚тот! и’ Szerzó'.' еду poñu'r Ma’flz' 
/ó'Íie-nedvet, nza/i’ jo’-le’te're, Àz'knek ezen Ишим! szente 
lam, ’s ¿lfm/œ 50mg megelegefzßiçbm. ’ 

Enne'l nein igen van az egész k-önyvben talpra-esetfebb 
Czikk, mßllyben a’ döfés epével velgyl'tlenebb. — Adja 
lsfen emlékezzenek-meg mîndenkor hazámfìai a’ török 
zâtokrul, melly ат: ohajtotta a’ Magyarok’ veszeflelmér‘e 
és kárára, hogy csak mindég tanácskozznnak &quot;s vete'lked 
jenek, és solla semmilt-se végezzenek. A’ ki mégjobban 
gyülölne minket a’ Törököknól, „с is kivánngi nekiin'c 
hogy csak minde’g besze'ljiink, irjunk, e’s soha se ke'zd 
jiink semmillez is. Azomban bár mint nem kell halasz- ß 
fani a’ kezdendö’ kezde'sét; de ha‘ hoszszabb idr'ire kell 
tsinálni plzinumot, hoszszabb idó't is kell engedni annak 
kiviŕele're, és nem kell sem nyulg'hatatlankodni,A sem unatf 
kozni , annak evlsülése, vagy várása közben; hanem sziin 
teleni fáradozások között jo'l megváiaszta’ni, e's le'ptsön 
ke'nt alkalmaztatni az eszközöket a’ czélhoz; mert a’ 
siete's, nyughatatlanság, unatkozás rosz ve’rt tsinál ben 
nünk, a’ rosz vér rosz kedyet, a’ rosz kerlv ‚ bár mi nag’y 
elmével testve'rült, a’ csîklanrlokat, ‘аду csipéseket kön 
_nyen mardosásokká változtafja, a’ vett fájdalom рейд 
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nom szerettethetì-meg a` fájdaloln okozót, és ì'gy mind 
üdvözletes be’foiyását gyengíti, min’d рейд az elfi-meneh 
telt hátráltatja, ‘аду а’ mi egyre megy, a’ czélt тези 
szibre taszifja. Ugyan kell é еду csupán szunnyadozó 
nemzetet s/i'ìrů pofon-csapásokkal felkölteni álmából? és 
azzal mint-egygy azt az inkább sértö ‚ mint ‘igaz vallo 
mást tenni, hogy végsö mély Мыши-8051’ alatt a’ halál- ' 
felé hortyogónak képzeljük?'Ha már így lenne, nem 
gondolom hogy használna föbbé az arczul-csapás. 

А’ Ílz'lel’ Ízg'jfia, ogy-mond a’ Gróf : ода шг'её‘! nem 
jobbz't/latja sen/iz' „fů‘hlíez't oly me’rte’kbeu, mint termefezel 
szerz'lat (едете! Gyors Pa'lt bozza-fel például, kinek ál 
lapofját, és karaktere’, hz az, lelkülete’ {б rajzát, na 
gyon mulatságosan adja-elö. Jövedelmeìböl а’ szükse'ges 
költse'gek’ lehuzása után megmutatja», hogy а’ maga't jn'l 
biró Gyors Рай! azért nem tehet elegendó' pénzt 1652535 
bu, ennek javulzisa és beosesrlîtése ve'gett, mivel ‘идти’; 
и&quot; Ílz'telezó' sulla-sem Изо/дум, míuden ke’tsegliz'vül, :zi/z. 
Ich fui/¿den o’ra’bun juhu' pe'nze'llezs, mart Ли bz'zonyos leu 
ne, seu/iz' sem mondaná-fel pe'uze't. De hát az adós bár mi 
jól vetett-fel valalnely h'aszon-kerx'te'st (speculatio), melly 
re pénzt Кара“ költsön , ,lehet e nálunk oly biztos , mint 
másutt, felvetése” bizonyos következéseiríil? Ne gomlolq 
jule, folyiîatja a’ Szerzö: Воду az z'gaza'n miei/11:, а’ mí-` 
[lez [lol/zap , ‘виду .9o/ia, vagy tán csa/i hek/ín jut/imhm/i;` 
e’s ez az ода; wie?! изо/Е, kik ради! kim/L keremek, »olla 
шибко/Ъ’ sz/l'ma'ra eleíg volt и’ la’du'öan, лет Ízaptak e3’ nem 
kujinak. Hozzá teszi gunyolva: „Из-2 и’ líquida' per elveâgw 
zó'dz’k hat esztendo&quot; aldil.” De Ли azi megengerlem z's ugy 
mond: поди tapasztala'som szerz'nt igen мамы, mit 
с?‘ и’ ñypoteku, lla [едет îô'ke'mol, и’ mi mz'udenem, 
1830-ban adam-liz', ’s мы eszte/uló'z'g‘ дадим/(Ц, so'i hire't 
ее Iza/loin, e'l/eme/L azombzm unalom, liedvefleus‘eê',r , pe'nz’ »e 
:zii/ie ro’go'dz'k, ’s vegte’re N35-beu clope/z еду esztemló' 

\ 
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vel и’ szerencse's executz'o' Ieló'tt meg/mink, velg-y Ли e'let 
ben marudok is, az udo's a’ tò‘rve’nyes foglalást, elle/l 
a’lla'ssal hdtráltaty'u, ’s Ли ‘у’ galz'ba и!!!” as; шт ve’g 
reJmjlatott, az elfoglalltñl , melly me'g' he'rdefs', mïkefnt 
Ãrmmlolua, {змей eró'szakosan Миши-веки, ’s a’ t.’ „так 
е’ eze/z mj: az e'letbó'] merl’tve? efs' meg;- {в jo‘ дурой/мёда! 
ru] mer/zak ue'melyek „шт Í — А’ mi e’ Czikben vagyon 
foglaglva, ez teszi a’ könyv’ _valddi fo&quot; tál'gyát. Ereszked~ 
дани ЬёЁУа1а|ЬЁУе1шё1уеЪЪепчЁ dnlogba. 

Ninos kétség, hogy ott több hìtel l‘enne, a’ hol kìeki 
szìnte’n minden o'rában pénzéhez jutliatna, de ugyan hol 
&quot;an az? Bécsben legalárbb ninos, és Lembergben se; 
тег‘: itt is, ott is, a’ mint már említém, tovább hat esz 
tendönél kelle, sok költséggel pénzem után futkostatni, 
e's nìég is utoljára nem &quot;olt mit kapni , mit venni? A’ hí 
res Angliáro'l е’ tekintetben más' szóllottam. Legfôbjeit , 
legsarkalatosabjait eddiglenì pénz-hiteles honni törvé-A 
nyeinkrül- szint-ugy máx' beszélslettem.I Azon két festett 
ke'pek, /Inellynek egygyikén a’lpert-vesztö ruhájátul meg 
fosztatik; a’ másikon pedig a’ Pert-nyeröt ingetlenül знает’ 
léljük, Euro'pai ke’pek. Mär La Fontaine mondta: 

„Vous verrezque Perrin tire l’argent à lui Et ne laisse aux plaideurs que le sac, et le qnilles.”\ 
az 3_7.: 

„Meglátod Kitonich elszedì pénzedet , i. 
És meghagyja csupán inves ßrsy'qén-yedet.” 

Nálunk a’ t'örövények szerìnt egygy esztendó' alatt 
kellene végzödnì a’ liquidi debiti pereknek. A’ törvé~ 
nyek’ végre-hajtási hatalma ninos а’ nemzet’ kezéb'en. 
Egynehány esztendö ем“: parancsolat jött а‘ kerületi. 
Táblákhoz, mellynél-fogva а’ 10,000 forintot meghaladó 
perekrül rendeltetik, hogy legalább két esztendo&quot; for-dl' 
tassék azoknak jól megvi’sgálására. Ez a’ rendele's is arra 

Ищи“: ‘мата, hogy több e’ szegény ado's, több nz 
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uzsorás hitelezö, mint a’ devalvátió -elött volŕ. А’ соп 
cursust, а’ moratóriumot шайб parancsolafok, mind a’ 
végre-hajtó hatalomtul jönnek. Ollyan érezhetök me’g а’ 
devalvátió’ következései, hogy az ados’ és hìtelezö’ végsö 
megromlása каши; ne'mely köriil-állásban csak а’ halasz 
tás segl'thet. А’ nemzet tehát nem &quot;ádolfatható ebben а’ 
tekintetben, az orszzigló-szék pedìg menthetô. Csak az 
idö egyengetheti- ki az effe'le dolgokat, és fogja is; тег! 
az országló-szék egygy idötül fogva nag-yabb gondal 
igyekszik а’ nemzeti вход-дышал’ felëlesztésén, e's mind а’ 
kormánynál, mind köztiink, napról-napra nevekedik а’ 
jobbx'a törekedés , a’ költsönös és viszonos bizodalom mind 
jobban-jobban kezet fog. A’ hypotheca-bank’, a’ giro 
bank’ ideái mind inkább-inkább nyomulnak fejeînkbe , e's 
tudva van , hogy ott kell ele'bb ezeknek elterjedni, mint 
sem lábra kapjanok; sf'ít hngy mind elébb-utóbb Нью 
kap, a’ mi а’ fejeket jól eltöltötte, de az,e‘ï`élékben, 
mellyeket az e'sz „т , nem иду van az , mint azon gondola 
tokra nézve, mellyeket a’ за“ szül. Ezekben; 

Nyom „шип там-1 a’V дошла: 
на melege'be Tett nem lesz. 
Mert valót teremt a’ szaíndék’ have, 
’S nem csak tiìnô voz-hang az, ’s még kihiìl 
Felte'télem, máx“ mind vëghez vive’m. [gy-mand Macbelh : 

De térjíínk-viszsza а’ hitelezökre. Sokan nem azért 
mondják-fel töke-péozeîket, mert minden óráb'an nem 
juthatnak azokhoz, hanem mìvel a’ pénz`-becse leszállí 
tása által, szegénységre jutottak, és töke pénzeikhez 
nyúlni kéntelenl'tetnek. —- На Magyar-országban semmî 
hitel nem lenne, ugy nem menne'nek sok rńìllîomokra az 
adósságok. Rosz adósok, rosz kamatot-ñzetök minde 
niitt vannak, tékozlók és uzsorások атм-иду. Minek 
elötte а’ pénz-hitelbeli törvényeìnket vì’sga'lgattuk, tzr' 
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lán azt kellett volna nyomozgatnunk , jó e a’ hitelnek akár 
а’ nemzeteknél, akar az individuumokna'l oly tágas ka 
put nyitni, kivált mikor már az erkölcsök hanyatlani kez 
денек valamelly nemzetnél, hogy а’ hitel csak képzelő 
désen fundaltasse'k, mint p. о. az annyira magasztalt 
Nagy-Brittanniaban, hol majd minden ujsag-levelek, 
szüntelen teli vannak számtalan bankrótok' jelentésével, 
és a’ hol ha mind felmondatnänak а’ nemzeti adósságok , 
nem fizettethetnének-ki egyszerre, vagy ha ki is, a’ stá 
tus bankrotiroz'na; mert az, Angliát meg nem mentené a’ 
bankrotirozástól, hogy kirekesztőleg nemzetbelie'nek tar 
tozik, mivel akár a’ státus bankrotirozzék, akár annak 
honni hitelezői, alkalmasint egyre megy, vagy legalább 
nem igen nagy a9 külömbség. Jövendölték is már ezt 
ezen nemzetnek igen sok okos emberek, és senki sem 
tudhatja, hogy nincs e még hátra а’ fekete leves. Mikor 
Choiseul9 ministersége alatt, a’ franczia kormány buktatv 
ni akarta az angliai banko“, nem tudtak egyébként se 
gíteni magokon a’ bank’ elől-jaróji, hanem hogy pen 
cekbe, az- az angoly fillérekbe tevék éjjel-nappal а’ ki 
fizetéseket. Igy látván egynehány парой’ folytában a’ hi 
telezők, hogy viszsza-kapják pe'nzöket, megjött a’ hitel. 
Már ez is világosan mutatja, hogy Angliában is képze 
lődésen van fundálva a’ hitel. Hogy is lehetne másképp? 
egygy oly nagy kereskedésű országban, hol a’ nagy ke 
reskedők, “и annyi értékü kereskedést is üznek , mint а’ 
mennyiért kezességet adtak, és а’ hol а’ státus” szüksé 
gei, oly véghetetlen nagyok. Szinte az a’ mi Angliát 
oly nagygyzí teve', veszéllyel is fenyegeti, és meszsze 
látó lélekkel mondta talán Napoleon, hogy e’ nemzeten 
van már most a” sor, tető-pontjárul lefelé szállani. 
Kezdette'k legalább a’ világ9 legközelebbi történetei a’ 

'gondolkozó embereket e’ jövendölésre figyelmetesekké 
tenni; azomban nem lehetetlen; bár mi paradoxonnak 
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láttassék, hogy a’ nemzeti bankrot Anglizinnktalán keveseb 
bet ártanzx, mint akár-millyen más országnakz, de ez а’ tárgy 
nagyon hoszszu értekezést kivánna, és most nem ide valo. 

-Nem tagqdom én, hogy а’ határtalan hitel’ sze|n~ 
fény-vesztése és mystiñcátiója, melly több angoly inté-~ 
zeteket be'lyegez ‚ e's a’ mellyeknek Europa’ angloma 
nusai oly nagy kedvellr'iji, nagy virágzásra emelték а’ 
nemzetet; de éppen ide alkalmaztatható a’ Szerzö’ me'ly 
belátásu észre-ve'tele, hogy t. i. valamint а’ személyek 
nek, иду egész nemzeteknek némely dolgokban liövi 
debb, ne'melyekben hoszszabb idöre van eszök. Egész 
nemzetekre а’ századok annyit tesznek, mint szeme'lyek 
re az esztenliök. Mind ezckbiil csak az а’ következés, 
hogy mindenben mérte'k kell, lne’g a’ pénz-hitelbeli inte’ 
zetckben is, e's h'ogy minden nemzetnek а’ maga sarka 
latos inte'zeteihez kell alkallnaztatni pénz-hitelbeli syste 
ничей. На valahol nemzet találkoznék, mellynél a'z in~ 
gatlan jószág nehezebben változik ingóvá, mellyben a’ 
fekvö jószágoknak nem a’ személyekhez, {hanem a’ fa-- 
miliákhoz szorl'tott kötése gát, a&quot; röktön v-áltozandósá-~ 
gok, e's felforgatások ellen, mellynek а’ 52от52ё‹1 kor 
mánnyal öszsze-köttetése, az iránt vigyázóságot param 
csol, hogy kül-földi pénzes emberek, el-ne fogl lják cso portosan а’ pénze-fogyott, e's adósokkal живу-3121811 or-- 
szágban a’birtokokat, ’s az (is, törzsökös nemzetse'geket 
birtokaikbul ki-ne vetlieztessék, ’s ennél fogva, az иду 

‚ is eléggé _selejtessé lett nemzetet nlég selejtesebbe' ne-f 
tegyék; ha mondom ollyan nemzet találkozik, mellynél 
csupán országló-székitl'il fíigg а’ papiros pénz’ kiadása, 
és melly csupán csak tudtára adja a’ nemzetnek , mikor 
a’ papiros pénzt leszálll'tja, а’ harminczadokat pedig .e's 
vámokat, csupán ön-bela'tása szerint, а’ nemzet’ megegy-~ 
gyezése nélkül vagy emeli, vagy leszáll'tja; еду szóval 
a’ nemzet’ sûbsistentiáját, ön-be’látása e's akaratja sze 
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tint markában tarfja; azon nemzetnél valóban jól meg 
kellene fontolnì а’ hitelbeli inte’zetek’ mìnémüse'ge't, és 
következéseit.v Ha azon nemzet azonkìvl'il inkább kötç'í, 
és minden komolysága теней: is dicsöség _szomjuhozó 
ìnka'bb, mint takarékos &gt;lenne , mellynek nagyjai а’ fény 
ůzést, az öröm-éle'st e's minden neml'i pazérlást, nagyobb 
rész-int elibe `tenne'k а’ sanyarlíbb lmßañuságnak, és mi 
nekuta'nna elkülföldiesedtek, oly neh'ezen honnosodná 
пак, e's rosz példájok által, а’ gyalázatban dicsöség 
get keresvén, а’ kisseb'b ranguakban is a’ hazafìuságot l 
megtánton’tana'k, ‘иду bizonyosan, még jobban kelle 
ne vigyázni az illy nemzetnek, hogy иду igazl'tsa 
el pénz-hitelbeli törvényeìt, ne-hogy többet veszejtsen , 
mint nyer, há azokat elöbb jól meg-hem rágja. 

Ha ezen mustrálgàtáshoz tartoznék e’ tzírgyrul b6 
vebben kifejtenì gondolataimat, igyekezném megmutatni, 
hogf mostani helyhezetiinkben elég lenne, a’ codex 
cambio-mercantilist csupán-csak'a’ városokra, e's azok 
пай fundusaikra alkalmaztatni, e’s csupán természeti, 
&quot;agy kéz-mívi productumok’ bebizlonyitandó eladásából e's 
vevése’bül származott tartozásokl'a, és kereskedök kö 
zött forgó pénz-váltó levelekre lszorítani; a’ mi pe 
dig a’ llénzbeli költsönözéseket illeti a’ királyi városo 
kon НИЦ fekvö birtokokra nézve, még most csak oly 
pénz-hìtelbeli systemát béhozni javasolnék, mellyne’l 
Гора ne legyen semmi ereje semmife’le tartozásnak, 
melly ninos speciális hypotecára &gt;iniïabulálvzîn, ‘аду mel 
lyet ezután а’ hitelezc'í nem fog а’ kötelezô- levélben ki 
jegyzendö jószágra intabuláltatni , ’s l'gy az minde’g min 
den esztendöben kitudódhassék, mennyi adóssága van 
minden bìrtokos adósnak, hogy bìrtoka három negyed 
rész esztendei tìszta jövedelmére kezesség és bátorság 
adathassék а’ hitelezönek. Egyéb -iránt fennálló törve’ 
nyeìnket, шок’ végre-hajtását, és kiszolgáltatását иду 
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módosítanám az ezutáni pénz-kölcsönöze'sekre nézve, 
hogy legfellyebb két esztendö’ lefolyta alatt а’ per’ Кек 
detétül pretio licitationali, nenl ред“; aestimatìonali а’ 
tiszta jövedelem’ három nçgyed-részéböl azon jószágban ,y 
mellyre speciális hypoteca теней illîablllálvavvûlt az 
adósság, a’ hitelezö kiel'égítessék; ’s e’ szerint ha az adós 
zálogos “мёда! bl'rt, az elzálogosíto' , &quot;agy annak suc-, 
cessori, vagy legatáriusai а’ per’ megnyerése után, (mert 
ennek пар-{$111 fogva az elvesztettjo'szág eddigleni bitto 
kosának, törvény теней nem kellene többé az elvesz 
tett jószágra ne’zve hitellel bírni, e’s pénzt kölcsön kap 
hafni) legfellyebb két esztendövel, а’ viszsza-váltott, 
megnyertt датам, щеПуеп adóssa'g fekszik ‚ а’ hìtelezö, 
_kára nélkül bele léphessen. Ez а’ legfellyebb két évi hn 
lasztás , valóban nagyon türhetů alkalmatlanság, és mi 
vel ez az eset csak ritkán fordlíl-elö , e's csak némelye 
ket érdekel, ka'r lenne ezen kicsiny alkalmatlanság mìatt 
cgygy oly pénz-hitelbeli systemát bé-nem venni, melly a’ 
iiszta jövedelmek’ három negyed-re'sze’n fenekülne, és 
l'gy nem hypothezìsen , hanem hypothecán lenne fundálva. 
Ha én hoszszas per után, zálogos jószágot nyertem 
‘Зина, nem igen solêat tesz az, akár két esztendôvel 
elébb, akár késöbb jöjjek bìrtokába; de me'g ézen ha 
lasztásra is ritkán lennç szükse’g; mert azt, а’ mit а’ zá 
logos jószágért ñzetnem kellene a’ zálogba bìrónak, en 
nek megegygyezése теней, flzethetne'm hitelezöjìnek, 
és n'gy ez a’ dolog nagyon szépen kiegyengethetö lenne, 
a’ hitel’ legkissebb csorbája nélkül. Igy minden birtokos, 
afdóságai’ lehúzása után az ado'ssággal meg nem terhelt 
jószág azon részének, mellyet иду, mint tökét lehetne 
tekinteni , három negyed~rész esztendeì tìszla jövedelmé 
re , bìzonyosan mindég pe’nzt kapna a’ kölcsön-vevö a’ hite 
lezö&quot; legnagyobb hátorságávaLA’ mi pedig a’per-folyást il 
leti a’ jövendöben kölcsönözendö summákra nézve , arról a’ 
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logközelebbi nrszágos kiküldötség nagyon czél~îrányos 
juvallatokat teve 9 mert а‘ mi az eddig való pénzbeli adds 
ságokat’illeti, `minekutánna а’ devalvátìó uta'n annyìra . 
megcsökkentek а&quot; jövedelmek, és nem csupán а’ töke 
pénzek szálitattak-le , mivel ezen körül-állásnál Годы, 
több esetekben nem roszszabb a” hitelezö’ sorsa , mint az 
adósé, és sok esetekben viszont, mivel ezen külön-külön 
eseteket, mellyek felette a’ körůl-állásoktól fügnek és 
тазик ‚ mind egy rámára hlíznì nem lehet; azomban igas 
sa'gos еду füld-mivelö és marha tarfó orsza'gban а’ bitto-- 
kosokra is tekìntettel lenni, а’ scála elötti, ‘аду más; 
képp’ bebìzonyithatandó pengö~pénzbeli adósságokra néz 
ve oly megbatározásbkkal javasolnék 10 esztendöbeli mo 
ratorìumot, hogy а’ hitelezönek megjádszotiathatása nél 
вы, minden esztendöben egy tized-re'sze а’ töke-pén'l. 
nek, ha а’ hitelezö akarja, viszsza-ñzettessék; а’ régi 

~conventzi'ós pénzbeli tökék’ esztendei kamatja pedìg két 
forint, e'sfhuszon-ne'gy xra convent: pe'nzben leszálll'ttas 
se’k. Az e’n ideáim szerint a’ gazdasági kelendö fundus, 
mint p. o. gazdasági épület, marha, -“s eiféle, mennyiben 
mint töke tekintetvén, esztendei hasznot ‘М, nem exe 
quáltathatnék; mert а’ töke пап) jövedelem , de а‘ hasz 
not nem hajtó kelendö `érték, me’g a’ tiszta jövedelem 
elött is , ha az adós akarná, kótya-vetye mellett exequál 
tathatnék, ’s pe'nzzé fordíttathatnék. Mindenütt, de М 
vált egy csak-nem kirekesztöleg föld-lnivelo&quot; , e's marha 
tatto’ nemzetne'l felette kell ап‘а. vigyázni, hogy egy re'sz 
röl ugyan hìtele légyen а’ föld-mivelönek és birt‘okos- r 
пай, más részrül azomban maga a’ fundus, lnint á’ bi1-tok’ t6 

‘ kéje tekintve , ingatlan jószágbul könnyen ingóvá ne vál 
jék z, mert minél könnyebben &quot;álhatik azzá, annál nehezeb 
ben lesz luegóva a’ föld-mivelési haszqn-czélzás, a’ kereske 
dési ellen. A’ töke-pénzesek nagyon ha'sznosok еду föld- i' 
mivele'si orszá’gban , lmert minél kìssebb а’ kamat, annál 
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becsesebb a’ birtok, mivel könnyebb azt rövidebb idő 
alatt virágzásra hozni n’ költsön-vett capitálisoknál fog 
va, és így értékét és becsét nevelni; de mivel a’ jobb 
léttel szaporodnak. a’ gondolatlan tékozlók, és így a’ bir 
tokosok’ tékozlása és fény-űze'se is; a’ hol gazdagabb а’ 
készitményesek” és kereskedők” töbsége a’ birtokosok’ 
töbségénél, ott a’ föld-mivelési haszon-czélzás, melly leg 
gyökeresebb , legfundamentomosabb , és legtartósabb alap 
ja mindenütt а’ nemzet” boldogságának, sokkal könnyeb 
ben veszedelmeztetik. 

A’ legelők” ,‘ birtokok’,` faizás’ el-nem vá 
lasztása. -- Lap 92. ' 

E’ Czìkkelyben sok jó van. Ezt a’ tárgyat a’mosfanî 
országos kiküldötség nagyon szem-ügyre vevé, még mi 
nekelőtte a’ Gróf ezen elválasztásról csak egy szót is 
nyomtattatott volna, de nem volt szükség mondani: hogy 
az elosztások meg,r legtöbb Ãelyen , aze'rt nem mentek ed 
dz'g-ele'vegrbe, mert az osztoző „Эхе/Ъ Àó'zò‘lt egg/{Áe a’ 
mási/Eat akarta megos-alpi; a’ mi az erőseb/el könnyebb 
mint ц’ gyengebek. Az illyen akaratot nem kellene em 
líteni, ha az ember Tettek által nem tudja vagy nem 
akarja bebizonyítani, de a’ Tette emll'tésében is , nagyon 
„мы Tetteket kellene igen körűl-állásosan tudni, mi 
nekelőtte ily közönséges vádat papirosra tegyen valaki. 
Minden ember, ki eddig-eléivalamitskével többet fogla; 
latoskodott hazája9 dolgaival, tudja , hogy ebben a’ tárgy 
ban több akadályok voltak {kivált a’purum possessorium 
ban, а’ taksások’, mint а’ birtokosok&quot; részéről. Ай is 
tudja ki-ki , hogy valahányszor „дамы történik, min 
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dég elözd-képpen a’ legjobb földböl adatik föld, a’ felsö 
parancsolatok szerint is a’ taksásnak a’ földes- ur részé 
röl; e's l'gy mel-(1' rágalom, mind a” földes~urak, mind ре 
dig az спицы-$261: ellen а‘: e’rtetnî, hogy так! az 
eró'sebnela kö‘mzyebb cmi/n' mint a’ думаете/1, a’földes 
ur csal , mivel 6 az ero&quot;sebb. А’ szoros igasság azt kiván 
ná , hogy helyes arányban ‚ mind 16 mind rosz földet bir 
jon mind az uraság, mind a’ taksás, de az országló 
szék , a’ gyengébnek fogja pártját; ’s l'gy a’gyenge nem 
gyenge töbhé hanem erös, és ez ellen a’ magyar nemes 
szìvííség nem tesz’ kifogást; de vérzik a’ nemes magyar 
szl'v , midön ш oly rágalom’ hallása dobogtafja ‚ ше11у а’ 
kíil-föld elött lealacsonyitja mind a’ magyar nemesse'get, 
mind az országló-széket; mind рейд eszünkbe juttatja 
Szabó Dávid’ mese'jét a’ dió-fárul: 

„Neque hic lupis mos, пес fuit leonibus 
Unquam7 nisi in dispar genus.” 

А’ Czéhek, ’s Limitátió feleslegsége, (nem 
feleslege) non enim de superfluo, sed de 
superíluitate Limitationis akart а’ Szer 

zö beszélleni. :- Lap 93.` 
A’ czéhekrül csak-nem semmit, az ár-szabásrul 

(limitátiórul) pedig nem uj ugyan, de egynehány veló's 
tekivntetet mutat-elé а’ Gróf. A’ czéllek napkeleti intézet, 
onnlan jöttek Görög-országba, onnan a’ßómaiakhoz, on 
nan a’ többi Európába. A’ közép idökben, az öklös-jusslí 
századokban, városokban megfészkelvén magokat, hasz 
not hajtottak , hajthattak is ‚ а’ mesterségek’ Гены-366656 
re , és aze’rt fogta Herder pártjokat. De az а’ kérde’s ‚ па 

vr 

7 
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gyobb, sikeresebb ‚ gyökeresebb felvergőde'sre juttatták 
é a’ kézi müveket és“ mesterségeket azon időtül fogva, 
mellyben eltörültettek е’ mái napig; mint azokat emel 
lék megszünésök7 idejéig? Ez а’ vi7sgálat felette sok tekh- l 
nika tudományt kívánna, mellyel nem bírok; de gyaní 
tom, hogy a’ szoros vi’sgálat nem ütne-ki a’ czéhek meg 
tartása” javallására; annál-inkább pedig nem, mert azo'k 
nak regulázása in praxì csekély ítéletem szerint talán 
csak pium desiderium lehet. Nem ereszkedhetem itten bő 
vebben e’ tárgyba, hanem csak annyit mondok, hogy 
azért, mert valaha hasznot hajtottak а’ czéhek, nem kö 
vetkezik hogy most nem károsok а’ kézi-müvek9 fel 
vergődésére. A’ monákok (monachi) is valaha hasznosak 
voltak, sőt talán szükségesek. Fa állományra van szük 
ség, mikor magosabb házat építünk; azomban elszedjù‘k, 
mikor a’ ház felépül. 

De nálunk még gyermekségben vannak a’ mestersév 
gek? igen-_ de nem ugy mindenütt Európában, sőt a” 
monarchiában se, mert austriai Olasz-országban nincse“ 
nek czéhek; és így, mivel Austria örökös-tartományai 
nak nagyobb részében még fenállanak , és Német-ország 
ban is csak-nem mindenütt; nem következik, hogy azo 
kat meg kellene tartanunk; annál-inkább pedig nem, mert 
látjuk, hogy ott hol eltörültettek, а’ kézi-müvek töb 
nyire nagyobb tökélyre jutának, mint ott, а’ hol még 
fenállanak. Azért fentartani а’ cze'heket, hogy egy Ma 
gyar-országi szabó-legény Austriában koldulhasson, és 
ingyen menedékre találjon minden városban, а’ maga ned 
mü czehénél; mivel az Austriai szabá-legény is vis-zszonos 
kedvezést talál hazánkban? nem látszik nekem elegendő 
oknak lenni azok7 fentartására. —- Ha nálunk p.v o'f czé 
hek nem lennének , bizonyosan sok ügyes mester-ember, 
ki must nem bátorkodik ide költözni azon országokbul , 
hol a” czéhek el vannak tör-ülve, ’s a’ hol а&quot; kézi-müvek 
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jobban felvergődtek, ide hozzánk költöznék, és egy kö 
ze'pszerü, vagy jó Bécsi papucs-tsináló helyett p. o. egy 
más még ügyesebb vagy Párisi , vagy Londoni vagy Maj 
landi papucs-készítő itt nálunk letelepednek. Mint van 
p. o. Pest városa csupán két egymással rokon ács-mester 
ön-ke'nnye'nek alá-vetve? minden tudja. Tudnék én itt 
hiteles anekdotákat beszélni. — Nem vesztene hát, sőt 
nyerne nálunk а’ kézi-müvek” felvergődése. Ennyit rövi 
deden a’ czéhekről, a’ Szerző” elő-adása” pótlásául. 

Már а’ mi az ár-szabásokat (limitátiókat) illeti, azon 
tekintetek felül, mellyeket а’ Gróf érintett, szabad le 
gyen legelébb is azon kérdést tennem, lehet é p. o. а’ 
húst első szükségnek mondani? Elegendő ember van has 
zánkban , ki ritkán ehetik húst. -—- А’ másik kérdés az: 
jobb é hogy drágálegyen a’ hús; vagy jobb é, hogy 
olykor kapható se legyen? Kinek marhája van ‚ az töbi 
nyire hizlal, és még több ember hízlalna, ha limitátió 
nem lenne. A°hús° árra felmenne talán eleintén, de ez rö 
vid ideig tartana; éppen azért, mert felmenne, az-az, 
mivel a’ hizlaló gazda, illendő árát kapná-meg hizlalt 
ökre'nek, napról-napra több és jobb marha hizlaltatne'k. 
А’ hús tehát javulna, az árra pedig lemenne, а’ szerént 
а’ mint szaporodnék а’ hizlalás. А’ marhátlan ‚ e's nem hiz 
laló ember nem vesztene semmit is ‚ mert nap-száma” bérét 
mindég az иду nevezett első szükségek9 árához szabná; _ 
a’ nap-szám” árra szint-ngy nem limitáltatne'k. Most töb 
ben ugy vélekednek, hogy а’ húst limitálni kell, de nem a’ 
nap-számot; a’ mi következetlenség e's igasságtalanság; 
mert ha а’ hús limitáltatik а’ nap-szám pedig nem , a’ nap 
számos” hatalmába adatik a’ hús áruló 5 — ha pedig a’ nap 
szám limitáltatik ’s a’ hús nem , a’ nap-számos adatik a’ 
hús árúló’ hatalmába; ngy hát vagy egygyiket se kell li 
mitálni; vagy ezt is , vagy amazt is. Limitátió nélkül 
is hát mindég'lesz hús , mindég nap-számos; és mind jobb , 
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mind (бы) hús; és mind `101)!) , mind több nap-számos. Ha 
az elsö szükségek’ ideáján megyl'ink, иду Pesten a’ mult 
télen a’ fait is kellett volna lîluìtálni a’ sok szegény еш 
ber miatt. Ez az elsö szíikségek’ ideája nem igen á‘ilhat, 
és több tekintetekre nézve megvlendö; sok ellenkezések 
be keverì az embert, а’ dolgot végre-hajthatóbb oldalról 
kell tekìnteni. A’ kérdés az , megférnek é az ár-szabá 
sok (limitátiók) a’regale-beneñciumokkal? és kész a’ fe 
lelet; ha а’ borra e's pálinkára nézve megfe'rnek , a7 hlisra 
és kenyérre ne'zve is megférhetnek. lgen , de а’ regale 
beneñciumokkal biró földes-urak, nyuzhatnák a’ szegény 
embert; de hìszen nyuzhatnák а‘ borra és pálinkára ne'zve 
is. Külön-külön ‚ söt azon egy helyen külön-külön Иб 
Ьеп, hol drágább hol olcsóbb а’ marha ’s az élet; e's 
l'gy а’ kenye'r e's a’ hlís árrának idomzatban kellene len 
ni. Az ár-szabás’ rend-szere vagy megrontja ezt az Шот 
zatot , vagy minden lépten и] ár-szabást tenne szükséges 
sé, kivált egygy olly országban, hol az так’ roszszasá-` 
ga, a’ csatornák’ hija'nya miatt röktön felszökìk, vagy 
leszáll a’ terme’kek’ árra. --- Ezen, csekély itéletem szed 
нм; tehát csak иду lehetne segl'teni, ha minden a'r# 
szabásoknak megszünése теней minden járásban, egy 
hivatalban nem le’vö birtokos földes-ur rendeltetnék, ki, 
valahányszor valamely helyse’g a’ nyuzásról е’ tárgyban 
panaszkodnék, azonnal minden helybelì körül-»állásokat 
megvi’sgálván, biró lenne:l Швей biróságától azonnal 
szolga-biróhoz menne az аренды, ha az egygyik ‘аду 
másik rész nem ele’gednék-meg az ite’lettel, a’ szolgań' 
biró itéletétöl, а’ meg-nem elégedö rész ‚ szint-ugy eX 
tra domìnìum, ‘аду kissebb (particularis) vagy nagyobb 
(generális) gyülésben, a’ vármegyéhez apellálhàtna; ha 
a’ panaszló’ hasznára változnék a’ marha’ és a’ terme'kek’ , 
’s а’ bor’ és a’ pálinka’ бита, ugy bizonyosannem арена“ 
na; ha pedìg kárára változne'k, ugy ke'sz lenne а’ sege 
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delem, mert minden hónapban tartatik rend-szerint kis 
vagy nagy vármegye gyülés. Ezen javaslat” helyességét 
több а’ részre hajlatlan igasságtul vett okokkal lehetne 
támogatni. -- Annyi bizonyos, hogy ollyan intézeteket 
kell javasolni. mellyek ha nem szükségesek is minde 
nütt, legalább nem árthat sehol is azoknak el~nem mu 
lasztása. 

Ez alkalommal mellesleg életünk’re’szeletes kedvet 
lenségeit emlegetvén а’ Gróf, oda tudja а’ rosz és büdös 
húst is , e's ebben nagy igaza van; csak még hozzá tehette 
volna , hogy egygy ökörnek nem ollyan jo' а’ húsa, “mint а’ 
másiknak; sőt azon egygy ökörben nem minden ho's-részek 
egyenlő becsüek, és hogy már ennél-fogva is nem igasságos 
az ár-szabás. Azomban jóval bővithette volna rövid éle 
tünk kedvetlenségei9 lajstromát, mert tele van csak nem 
minden lehelletíink kissebb-nagyobb bajokkal, alkalmat 
lanságokkal és nevetségekkel; csak az a7 külömbség hogy 
а’ ki amazokat szenvedi, nem nevet; а’ ki pedig nevet , 
nem türig а’ ki pedig nevetve Hifi; vagy tűrve neveti, 
az meg akarja csalni iin-érzését; annak boldogságát te 
hát nem irigylem, mert az, kiakarván komédiázni ba 
jait és fájdalmait, nem szomoru -játékban minket ostro 
molni szokott, vegyített érzelmeket hordoz keblében; 

Г hanem inkább egész élete comico-tragoedia. 
Sok szökések és ugrások lévén e&quot; munkában, mely 

lyeknek okát mi közép-szerű-emberek nem látjuk, aka 
ratunk ellen is csudálnunk kell azt, hogy a’ Grófnak а’ 
hús alkalmat adott egy nevekedő kis Grófot utaztatni, 
és serdülő korában oly bohóságokat mondatni vele,mil 
lyeket hihetőképpen csak férjliui esztendeiben egygy alkal 
masint rosz nevelés után fogott volna mondani. Ezt a’ 
Czìkkelyt egygy elmésnek látszó gondolattal végzi а’ Szer 
ző, megjegyezvén; hogy ne'melyek csa/E olyan a'rron sze 
re НА fizetni a’ jo’ húst, mint a’ szegd/ty ember a’ csontot 

C 
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fizet/ti детей/а; de hiszen ez a’hás-vágóï‘legény’ hibája, 
és ehez semmi köze a’ lìmitátìónak; mert minden ár 
szabás, és а’ legjobb hús mellett is, mindég fog csont 
is találkozni, ngy-mint а’ legjobb vete's között pipacs, 
és а’ legjobb könyvben csuszamodás. 

Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt mglafplurq ., 
Omnia crede mihi sic fit Avite liber. 

Optimus ille 
‚ Qui minimis urgetur. 

A’ maggar sze}; őkrőt ngy-mond ‘а’ Szerző: Ma 
gyar-országban csak látjuk, Be'csben pedig eszszük; igen 
is, de megfelejtkezék említeni mennyibe kerül az aerá 
riumnak az ugy nevezett Fleischregie:,- ma holnap még 
látni se fogunk többé Magyar-országban szép ökröket, 
ha Moldovábul szedeti inkább azokat Bécs’ városa, mint 
Magyar-országbul , éspedig azért a’ mintegy hires magyar 
születésü financz minister mondotta, hogy ott veszi az ök 
rőt а‘ hol ócsóbb, két dologrul nem emlékezvén; lnggölp 
hogy Moldovában pengő pénzen kell venni az ökröket , ná 
lunk pedig papiros pénzen ‚ mellynek mennyisége'r'eddig az 
országló-zéktül függött és még most is függ, lehet venni; 
2-szor: hogy а’ ki ócsón akar venni, akár ökröket, 
akár mi mást idővel, annak rá kell szánni magát, hogy 
egy darab ideig drágábban vegye а’ veendő dolgot, így 
az szaporodni fog, és nevekedni jó minémüségében. Itt 
is tehát igaza van a’ Gróf” helyes észre-vételének, hogy 
t. i. ue'melly embernek rövidebb, ne'melyne/E hoszszabb idő-n 
re van esze. Gróf S....ay Bécs városát hússal akarta ki 
tartani, és pedig nagyon hasznos feltételek alatt Bécs 
városára nézve. Ő az ott elkelendő ökrök” kiállítására , 
a’ magáén felül a’ Hazában akart öszsze-venni jó hiz 
lalt marhát, mellynek következe'se'ben, a’marha tenyész 
fés cis hizlalás, njra nagy divatba jött volnaahonnqnk 
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ban, de nem boldogulhatott; osztán ш meri a’ Gro'f 
„ irásban egész Európa’ hallattára állítanî , hogy a’ nemzeti 

szorgalom’ dolgában, minden csak tölünk' függ, és ho'gy 
csupán megelégedetlenségbül panaszlunk. Tudja a’ Gróf 
mi fügne tölünk ha akarnók, és hazánkat valóban sze 
тайный-Воду minekutánna tapasztaláfsok7 szerzése, és 
kimüveltete’sünk végett a’ kiil-földet bejártuk , és künt so 
kat költöttünk, a’ Gróf’ példájára itthon költsük pe'nl 
иным, és hasznos dolgokra költsíik, hogy mikor be 
széllünk vagy ìrunk nemzeti dolgaînkról egygy oldaluak 
ne legyünk , Imgy а’ gyalázatokat, a’ dicse'reteket, mel 
lyeket e'rdemelünk, se ne nagyítsuk, se ne kissebbl'tsük, 
mert ha a&quot; gyalázatokat nagyl'tjuk, méltán megbántjuk а’ 
nemzeti önn-szeretetet , a’ ne’lkül hogy javl'tsunk; ha pe 
dìg а’ dicsérni valo'kat nagyitjuk, neveljük nemzetiink` 
Кайл-МЫ, nem Рейд; orvosoljuk a’- nemzeti hiuságotf, 
“gy legyen hát elmésségünk alkotva e's alkalmaztatva, 
hogy mind kiterjede’se're, mind tartósságára, mind ре 
díg mine’müségére nézve, a’ következö magyarázat 
(deiìnitio), mellyet arról еду nagy iro' adott, ìllje'k: 

„Le vrai Esprit n’est, que la raison seconde’e par le gout 
adouci par la gaité , et orné par les graces.” A’ valódi el 
mésse'g nem egyéb, mint а’ józan e'sz ‚ а’ jó izléstül gyá 
xnolítva, vigsa'gtól feldem'tve, és ékesl'tve a’ kellemek 
tül. Látja а’ Gróf mike'pp’ vagyok egygy értelemben vele 
а’ czéhek&quot;, e's az ár-szabások’ megszünése iránt; de nz 
ár-szabási ke’rdést öszsze-függésben kelle tekintenem a’ 
királyì haszon-ve'telekkel. Akár öseînk által „еще“, 
akár zálogos, akár pe'nzen УС“? jo'szágot bil-junk, а’ re 
gale-benefìcîumot ugy kell nézni mint Tůkét, és annak 
jövedelmeit mint kamafof. Nenn lehet tehát kár-póflás 
sziikìben felforgatás nélkiil eltörülni a’ királyì haszon 
vételeket, e's azoknak liìrekesztf'ílegì jussát. Ha tellát a`l 
köz-»szorgalnm’ felverg'íde'se kedvéért hajlékony lenne is 
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fà' nemzet, ennek eltörlésére szükséges lenne, nem csak 
'lkár-pótlásrul, hanem elegendő kár-potlásról is gondoskod.» 
ni. Lehetséges é ez mindenütt az országban, a’ nemzeti 
szorgalom7 mostani állapotjában? melly csak igen kicsi 
részben függ tőlünk, más kérdés, mellynek bővebb Ё]! 
tegetése ugyan nagyon rész-vétető volna, de mellybe 
mind azért nem ereszkedhetem most ez alkalommal, mi-. 
vel mind tul menne birálási czélomon; mind pedig, mert 
igaz de nem kedves dolgok°emlitésére kínszerítene. Elég 
bajos birálási hivatalom, hiszen pánczélatlan melyel kell 
vívnom, pánczélozott mely- ellen, és egygy oly gaz’ 
dához hasonlítok, kl a’ mént csak ruhába burkolva, és 
még иду is kötő-féken bocsáttatná а’ mezítelen kanczá 
ra; hogy csikaja legyen, és pedig jó , erős és szebb csi 
kaja mint eddig volt: csak olykor-olykor këniïelem'lLe@y 
ték, egy-két darabot а’ bul'kolatbul letépni, és a’ kötő 
féket egy kevéssé megereszteni, és még így se tudom, 
meg fog é szenvedtetni szabados de szükséges bátorsáa 
gom? ha fog, и] jele, hogy való, felülről is az áldott 
jobra-törekede's, 

Robot, vagy Szakmány. —- Lap 99. 
E' Czîkkelyben minden szám-vetések mellett, nincs 

a°dolog° bibéje. elő-adva, melly ebbül áll: А’ most élők 
között senki-se foglalta-el birtokát erővel, ha tehát azt, 
másnak használatjára bocsátja, a’ haszon-vevőnek azért 
vagy robotolni, vagy fizetni kell а’ földes-nr9 számára. 
А’ robot” feltalálása azon időbe esik, melly pénz dolgá-A 
ban még szegényebb vala a’ mostaninál. Azt minden 
tudja, hogy ki-kiszivesebben, jobban dolgozik magának , 
mint másnak, e's hogy a’ szorgalmatos ember sokkal job 
ban boldogulna&quot;, ha azon időt, mellyet más munkájá 
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ban tölt-el, tulajdon zorgalma’ l'izése're fordithatná, és 
hogy а’ földes-ur’ kevesebb kára ne'lkül kevesebb munka 
veszne-el, ha nem robotban téttetnék. Mivel tehát azt, 
a’ mit szivesen nem tselekszik valaki, töbnyire roszszúl 
teszi, és vagy henye'n, vagy csalárdul; terme'szetes hogy 
béresek által jobban menne a’ földes-urak’ gazdálkodása; 
a’ taksás pedig (ha igyekezö) jobban gyarapodnék, ha 
az idíít, mellyet robótra Топ!“ р. о. fuvarozásra, газу 
más, néki nyereséget hozható munkára, kivált már a’ 
hol ke'sz а’ jó ut, használhatná. De megválthatja é még 
most pérgzen mindenütt а’ hazában _l'qbotjáiîv а’ taksás? 
és lenne é me'g most~ mindeniitt ezen megváltás nélkül 
ele'g tehetsége g.’ földes-urnak béresekkel gazdálkodnî? 
és hol van a’ kezesse’g, а’ felváltásbul jövó' töke pénzs 
nek minden devalvátiók ellen történhetö bátorságositá-.v 

‹ sáful? inert hîszen ezen töke’ kamatjábul kellene a’be'res 
fogmányokat (Zuge) kìállítani , és fentartanì: ezek mind 
ñgyelmet e’rdemlö kérdések, söt mç’g az is kérdés, hogy 
az nrszág’ mostani körül-álla'saiban nem tunyábbá vál 
na é inkább hellyelehellyel, mint igyekezôbbé az által? 
És x'gy ha a’ вы‘ аж'ычйпча, hogy mînden szempil-v 
lantatban а’ földet pénze' lehessen által-változtatni, mél-` 
tán lehet ай: is kivánni, hogy mindenl szempillantatban 
minden történhetö devalvátìó, minden pengö pénzbeli 
e’rte'k változás félelme nélkül a’ papîros't pénzé lehessen 
мамаша. Csak а’ mult’ emlékezete ушами)“ nkos` 
javìtásokat a’ jövendöre, ós а’ törvényeket javaslónak 
ke’t fejů Jánusnak kell lennie, 

Jane biceps anni tacite ‘ферма origo 
Sollls de Superia qui Tua. terga vide! 

söt még az sem elég, hanem mìnrlenféle sok prizmáju 
szemmel-láto'nak is egyszer’smind, mint а’ légynek, 
А’ francziák megpróbálták egygyik részében Lengyelv 
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országnak а’ robotot kár-pótvlág nélkíil eltörlvni, az volt 
a’ következe's: hogy igen nagy része az allodiális fiil 
deknek szántatlan e's vettetlen maradott, e's kéntelenittet 
tek elöbbeni állapotjára ` vìszsza-tenni a’ dolgot ‚ némelly 
okos módosl'tásokkal. — Tudom én , mennyit nyertek az 
Orosz-birodalomban herczeg Kuzakin Sándor’ faksásaî, 
és maga а’ herczegis a’robot’megszünéseáltgl 180341; 
tul ólta, de 6k megváltották robotjokat, és pedigjól meg 
váltották. Meglévén egyszer &quot;linden törte'nhetö devalvá 
tiók ellen а’ kezesse'g ‘és bátorság, a’ hol megváltbat 
ja tartozásait a’ taksás, váltsa-meg ezután egygyezés 
szerint, és а’ földes-ur ezen felváltásnak ne szegezhes 
se magát ellene. A’ hely, a’ köríil-állások ki fogják 
eszközleni az egygyezö részek között а‘ avalódi becset, 
csak ne avassa magát hele ШИНЫ: senki is, e's a’ tör--. 
x'e'nynek ne legyen másra gqndja, hanem cs_upn'n arra, 
hogy-ha a’ .zálogba adott jószágban törte’nìk а’ megvál 
tais, az, a'kìa’jószágot zálogba adta volt, az által', hogy 
a’ zálogot tartó birtokos, а’ &quot;áltságért fclszedett pe'nzt 
elköltötte, ne károsl'ttasse'k. А’ hol pedìg évbeli, mun 
kási kötésre le'pne а‘ földes-ur taksásával a’ robot felett, 
ott se avassa magát senki belé; de ne tarthassanak se 
kevesebb ideig, se tovább 12 esztendône’l folyfában ax 
efl’éleköte'sek; akkor рейд; a'ke't egygyezö részek’ (аран 
talaisai és az akkori idök’ köriil-állásaì sz‘erìnt u_ij'l'hasszb~ 
nakfmeg, és а‘ szerint а’ mint az egygyìk vagy másìk 
résznek károsok “май, а’ kárnak eltávoztatása végett 
módosl'tassanak. Ha vagy az egygyik Vagy а‘ másìk fél, 
akár а’ kontraktus feltételeînek meghagyását, akár az 
egygyîk vagy másik yrésztül. javallott módosításokat, а’ 

у másìk félre nézve károsoknak tartaná: tartozzanak vá 
lasztani egygy arbîtrativum judiciunmt, mellyhez a’ [61 
des-ur a’ nem hivatalvban lévö birtokos nemességbül; ki 
&quot;évén valamelyly atya-fìját ‚ vagy akár hol is vele compos 
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sessort., három személyt “Нашим; а’ taksások szîntl 
иду hármat, de nemtelen taksást, és pedig nem {быва 
urok’ taksását. Elöl-ülöt egyenlf'í akarattal válaszszon 
magának e’ hat személy, ha pedìg meg-nem egygyezhetné 
nek, azon egy szelne’lyben а’ legközelebbî királyi várose 
nak birája ha burger, e’s nem nemes emberr, ha pedìg 
nemes amber, mindjárt а’ ki öt’ këveti a’ tanácsban; és 
burger legyen а’ Praeses, és a’ votumok’ töbségével ha 
Atározztnssélr-meg isme't 12 esztendöre а’ kötendö kon 
(тайна; értetödik, hogy ezen biróságnak megkellene es 
küdni az itélet-te'tel elätt, és csak azon költségek’ meg 
kivánására lenne jussa, mellyek e’ tárgy’ elitélése mìatt 
minden biróra hárámlottak. Egygyik biró közelebrf'íl, а’ 
másik távolabrul hozattatván, világos hogy nem lenne 
еду-Толпа minden bìrónak költsége és tartása, А’ nemes 
birák, a&quot;földes-ur, а’ nemtelen takgsvás birák а’ taksá 
soktul fognák venni költse’gek’ viszsza-te’rl'tését, és fog 
nának tartatni az itélet-te’tel’ ideje alatt. А’ Ргаезез’ köl 
tse'ge és tartása illetni fogna' hason- feliben mind a’ fül 
des-urat, mind a’taksásokat egygyütt-véve.A Az и] kötés, 
melly a’ 12-dik esztendö’ elteltétül kezdf'ídne’k и] 12 esz 
tendöre, шёл‘ a’ 11-dik esztendö utolsó napján probáltatne'k 
meg ‚ e’s ha birógá‘gra lenne szükség , ennek az akkor folyó 
12-ìk esztendö&quot; eltelte elött kellene hozni az ite'letet, 
mellynek egygyik eredetìpéldánnya, а’ kötött и] kontra-` 
ktussal egygyütt а’ helybe'li vármegye’ leve'l-tárába te'tetnék 
mind а’ helyse’gnek, mind рейд а” földes-urnak kiadan-v 
dó`bìzonyság -levél теней; а’ másik eredeti példánya 
az ìtéle‘tnek is szint-ugy mint a’ köte’snek а’ földes-ur’; а’ 
harmadik pedig а’ helyse'g’ kezében maradna; mind а’ 
hat eredetì pçíldánynak а’ Praeses által, cum datovanni, 
loci, et temporîs alá irvq , és lepecsételve kellene lenni. _ 

' Ig’y az igasságnak; n_em pedig akár а’ birtokosnak, akár 
a’ taksásnak fogattatne'k pártja. — Minden urbariális per 
megszünne , e's implementális kontractussá válnék, ’s a“ 

` 
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rendes fórumokhoz tartoznék. Azok а’ mînñennapî ŕe'sze 
letes sok kicsi viszsza-vonások, а’ taksások és földesfur ‚ 
vag’y annak tisztjei között, mellyek mind két re'szröl a1. 
ember’ életét nehezl'tìk, alkalmatlam'tják, és ‘аду egy 
vagy más részriil károsl'tanák ‚ mivel а’ sok kicsiny egygyíitt 

’ VéVe, mindég nagyot e's tetemest tésßen, idö folytával 
megkevesednének; mind а’ földes-ur mind a’taksások vl' 
gyáznának, ne-hogy a’- bételyesìtendö ite'let, kötés e’s 
egygyeze's vagy egygyìk vagy másik részríil megszegödjék. 
A’ földes-ur megemlékeznék, mìben egygyezett-meg , a’ 
taksás szint-ugy , és egyszer’smind szíintvlen emle'kezeté 
ben tartani köteles volna , minö felfe'telek теней birja 
a’ földet; mert eszébe jutna, hogy maga kötötte а’ kon 
traktust, .és hogy annak ìdeje eltelte'vel még kedvezôb-- 
bei: remélhetne, ha ennek becsù'lefesen eleget tett; ha 
рай; nem , tartozni'fog а’ teft kárt a’törvény rendes út 
ján viszsza-fìzetnî, vagy kipótolni. Mennyit hordhatnék 
még-elö ezen ideának támogatására, ha e’ javallatnak 
lninden а’ praxisból , és az emberi természetbiil merl'tetf jó 
oldßlát és igasságát akarnám fejtegetnî , és р. 0. azt 

1 öszsze-hasonll'tani mosfanî intézeteinkkel, mellyék a’ $61 
des-urak, e's taksások között а’ visznnzatokat megállapl't 
ják, és ex nàtura rei a’ taksást, és földes-urat gyakran 
Pgymás között ellen-félle' teszik a’ most élö embel‘ek7 
akár taksások, akár földes-urak legyenek, nagyobb тё 
sze erkölcseìnek mnstanî állásában, Ha akár а’ tartozások’ 

váltsági köte'se, akár a’ munkásì egyg-yezés, akár annak 
megujl’tása ‘аду módosl'tása а’ föHPs-urak és fakàások 
között véghez nem mehetne, а’ fentt-emll’tett egyeztetö 
itélö-szék, az-az választott biróság ‚ mind a’ ke’t részt ki, 
halgatván, ‘аду meghatározná а’ köte’st, vagy kîjelen’ 
tené , hogy mindeneknek mìnden oldali megfontolása után , 
n’ helybelî körül-n'lláso'k szerînt nem lehet helye egy 
ollyan köre'snek, melly me'g most vagy а’ földcs-uraság 
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nak , vágy a’ taksásságnak а’ kérdéses helységben világos 
kárára ne szolgálna, és ezen esetekben a’ mostani urbá 
rium ez után is fenn-maradna. E’ szerint hihetőbb részre r 
hajolhatás nélkül, minden vidéknek, minden ,környék-_ 
nek az országban mind földes-urai, mind taksásai a’ leg 
kitelhetőbb igasság szerint minden kártul megőriztetné 
nek. A’ királyi város&quot;, vagy más privilegia'lt község és 
taksásai között, a’ viszonzatok szint azon módon hatá 
roztatnának-el azon külömbséggel, hogy a’ választott bi 
róság elől-ülője'nek az első v. ispánnak azon vármegyé 
bül, mellyben а’ vairos , vagy község fekszik, és hogy а’ 
város” községe által választandó három bíráknak, három 
nem helybeli birtokos városi polgárnak kellene lenni. 

Sem а’ bérbe adó , sem a’ kivevő nem minorennis , ki 
vált a’ mostani időben, minek hát mindég иду nézni а’ 
taksást, mint vagy makacsot, vagy földes-urától elnyo 
matottat; a’ földes-urat pedig, mint elnyomására töreke 
dőt? Mennyünk egy kicsit e’ tárgy” gyökerére. Hajdan 
kivált az állandó katonaság’béhozatalát nem sokkal meg 
előző, időben , a’környe'kek’ és. a’ földes-urak”, meg taksá 
saik’ hajlandóságai külömbsége szerint általánosan na 
gyobb és több mind sanyargatások , mind kegyességek ta- Q 
pasztaltattak a’ földes-urak9 részérül taksásaik iránt , mint 
most. Az idő” szelleme t. i. nem világosította-fel még ngy, 
akár a’ földes-urak” , akár a’ taksások’ elméjét; а’ szívek 
pedig mind két részl-ül. kevesebb , akár valódi, algír kép 
zelt szükségtől izgattatva , megelégedettebben dobogának. 
Idővel szaporodtak mind a’ földes-urak , mind a’ taksá 
sok. Idővel szaporodtak, mind az országló-szék’ mind 
pedig а’ földes-urak7 , és taksások” szükségei. Az ország 
ló-sze'k csak a’ hellyel-hellyel elkövetett sanyargatáso. 
kat vévén tekintetben , a’ sokkal számosabb földes-urak, 
kegyes ища-мадам pedig megfelejtkezvén, Mária 
Therézia alatt и] urbáriumot hozott-be. -— Mi lőn kö 
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vetkezése? az, hogy azon kevés helyeken а’ 1101 1‹етё 
nyebb voit a.’ bánás-mód, az ugyan korlátok közz'é szo 
rittate'k; de azon sokkal számosabb helyeken, hol ki 
tù'ndöklött, Щит a’ nagyobb földes‘urakna’l a’ régi ma 
gyar kegyesség és szívesse'g a’ földes-urak’ részérŕíl.; a’ 
taksásokéirul рейд; a’ tisztelet, szeretet, bizudalom e’s 
hála'datosság; a’ földes-ur e's taksás наш: ama régi 
patriárkha- idöbeli csatlat megtágult. A’ contributió’ ne# 
vele’sével, melly az orzágló-szék’ sziikségeivel душ-аро 
dék, a’ taksás’ szükségei egyszcr’smind szaporodván, a’ 
taksás lassan-lassan hajlandóvá lc'in földes-ura’ kegyessé-v 
lgét kötelesse’gnek venni.` A’ földes-ur’ képzeltebb szüksé 
gei a’ civilisátió’ elö-menetelével öregbedve'né ö is, ter 
l‘nészeti viszszonos‘hntásók- теней, hajlandóbb lön ke 
vésbé kegyes lenni; annál inkább , mivel kegyességét kö 
telességnek vette taksása, és abban думы: talált az 
стада-шипы, ше11у a’ státus igasságot fellyebb-'va 
lónak tartván a’ privátusok között valónál , (holott aman 
nak ezen kellene fundálva lenni) azt vélé: hogy nagyobb 
párt-fogássalv tartozik az adózó-nép, mint a’ földes-ur 
iránt. -- Innen magyarázhatók a’ sok urbariális paran 
csolatok, e’s ok-fök, р. о. quod rustici sit Semper, quod 
semel rustica manus' coluit, vagy рейд az a’ nem igen 
ritka parancsolat, melly azt rendeli a’ kontraktusok’ 
esetiben, contractus flant urbario leniores. Ezek nem me 
sék, hanem Tettek; mellyekrül könyvet lehetne l'rnì. 
Igy fügnek-öszsze a’ törve'nyek az erkölcsök’ változásá 
val, az elme’ és ideák’ kifejtöde'sével, a’ kimiveltetés’ 
haladásával, és az országló-szék’ szl'ikségeivel. A’ valódi 
felvilágosodás abban áll: a’ dolgokat természeti 151121501; 
1’а viszsza-hozni, e's megengedni, hogy а’ terme'szeti vi 
szonzatok, minden mesterkélt korlátozások nélkiíl ter 
me'szeti csilapatra simuljanakg, а’ ne’pesse'g, а’ köz-felvi 
lágosodás, eléggé nevekedett Mária There'zia idejétíìl , 
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mind a’ földes-ilí‘aknál, mind а’ taksásoknál; a’ kind-f 
veltse’g mind а’ jó, mind а’ rosz hajlandóságokat eléggé 
nevelte mind а’ két re'szröl. Engedjük hät , hogy az elllen 
sulynál fogva а’ vìszonzatok terme'szetesen csillapulja 
пай; annál inkább, Inert a’ pénz’ dolgában is már чай: 
lnivel állandóbb sorsra jutotttmk, e's а’ szorgalom, ’s 
kereskedés’ virágoztatására ne’zve: mind felölrül, mind 
alólrul épebb ideák kezdenek forgásbau lenni, és ural* 
kodni. -- 

A’ magyar taksás , mert ugy nevezzük mi földes-urak , 
tiszán-tul а’ jobbágyot vagy parasztot , (а’ mi már maga is 
elegendö bi/zonyság‘ul szolgál, hogy ember-társunkat föld-I 
je'mken személynek, nem pedig dolognak ne'zzük) a’ ma 
gyar taksás mondom; angoly Towsend’ vallása нед-101: 
oly józan észszel bír, millyet sehol se talált, bär az egész 
világot be'uta'zta. A’ józan okosság', `a&quot;józan e’sznek szü 
lötje lévén, termés'íetes következe's, hogy talán sokkal 
helyesebben tselekedett voln'a а’ Gro'f, ha másképp’ Ш; 
'volna a’ taksássághoz Magyar-országban. Én ha nép-szó 
nok akarok vala lenni, l'gy szollottam volna bozzájok: 

„Azért тег: kigyelmeteket [sten földes - urakká nem 
„teremtette, ninos Ukok meg-nem elégedniek sorsokkal. 
„Mindnyájan egyenlr'ík külsö javi tehetse’gekben oly ke-A 

‹ „véssé lehetü'nk , mint akár mi másban; egygyik nagyobb ‚ 
„egygyik kisebb {ваш vagy eszl'i.; egygyik meszszeb-b, másik 
„közelebb-látó; egygyik erösebb, a’másìk g‘yengébb:l иду 
„van az az emberek között, akármi rendben és kal-ban 
„születtek légyen. Ha ma egyenlôen osztatnának-ki a’ 
„fekvů, vagy ingó javak kigyelmetek köz'ött', csak egygy 
,.èsztendô mulva is, külömb-külömb szorgalom 9 „В? 
„henyeség7 mértéke szerint felbontatne'k az egyenlöség. 
„Mostani földes-urai kigyelmeteknek, nem lopták bi1-t0 
„kaikat, nem vette'k azokat el kigyelmetektöl eröszak 
„kalg söt egy részét azoknak kigyelmetek használják t5 
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„lök. »- Ezért а’ haszon-vétele’rt vagy fizetni kell ‚ vagy 
„dolgoznì:, vagy azon földnek, mellynek használását а’ 
„földes-ur kigyelnletekilek engedi, meg kell a’ földe's-v 
„urtól illendö áron, a’ helybeli körül-állások szerint 
„venni.” Vagy.törvényes F ejedelmek adták királyi ада‘ 
mány mellett а’ birtokot, kigyelmetek földes-uraiknak 
vite'zségért, иду azt pénzen megvásárdták a’ földes 
urak. Ha kigyelmetek közzíîl valaki nagy érdemeket sze 
rez magának a’ Király és Haza iránt, szint-ugy nyerhet 
nemességet és birtokot királyi adomány теней; 8613 
országunk törvényei’ kivánsága, hogy kapjon. Ne ,hagyja 
magát a’ kigyelmetek józan esze azon léhás fejektöl el 
csábítatni, kik azt mondják, hogy а’ mostani birtoko 
soknak elejik és öseik, erövel fogl-alták-el mostani bi1“ 
tokaikat, тег! elöször alig van valaki az országban, azon 
földek’birtokában, mellyeket 6s elei Magyarország’ meg 
hóditásakor vejfoglaltak; valamint kigyelmetek közzůl is 
alig van valaki azon а’ telken , mellyet eleji Pannónia’ 
elfoglalásakor birtak; de ha ler'mének is vagy ezek , ‘аду 
azok közzůl némelyek? ugyan gondolják-meg а’ követke 
zéseket: ha az, ero&quot;szakkal nem kigyelmetektül, hanem 
а’ kigyelmetek eldôdeiktül sok századok elött elfoglaltt 
birtokokat, kigyelmetek, az е11‘031а161‹9 maradékaitól, 
ei‘öszakkal viszsza-foglalhatnák. Gondolják-meg kigyel‘ 
mefek azt a’ véghetetlen zavart e's szerencsétlense’get, 
melly ebbf'íl az egész Hazára hárulna, ha akár а’ feje 
delmek egy-más каши, akár kigyelmetek földes-uraik 
ellen , ezen az uton indúlnának. Azon “Ка-Гей emberekre 
se ügyeljenek kigyelmetek, kik azt mondják, hogy a’ 
földön мы: munka adja а’ munka után a’ munkált földön 
a’ birtok’ jussát; mert ha ez ugy lenne, csak-nem nagy 
része'ben а’ hazának , a’taksások&quot; be'resei lenne’nek az ‘$1 
ыоь munkält föld1 birtokosai. Elégedjenek-meg hät ki 
gyelmetek sorsokkal, ne in’gyeljék földes-urokét, kik 



'L13 

közzül sem а’ henyélők, sem а’ fejekkel dolgozók nem 
boldogabbak kigyelmetekne'l; kiket а’ munka jobb e's 
tartósabb egésségre erősít, kiket kevesbé epesztenek és 
fogyasztanak a’ felesleges szükségek; egy-szóval, kik 
több, mind testi mind lelki épséggel bírnak, kiket az 
ország” törvényei, e's а’ kormány meg óv а’ sanyargatá 
sok ellen. Kigyelmetek nem rab-szolgák, nem a” föld 
höz ragasztott jobbágyok. -- Kigyelmetek az 'N91-dik 
esztendőnek 35-dik czikkelye szerint, változtathatják 
mind földjeiket, mind földes-uraikat, а’ nélkül hogy 
kény-szerint, elegendő ok nélkül, kigyelmeteket ház 
helyökről elkergethesse a’ földes-uraság. Magyaraztas 
sak-meg kigyelmetek magoknak p. o. а’ Morva-országi 
urbáriumot, és meglátják, hogy jobb e's több földért 
kevesebbet szolgálnak. Némellyek, kiknek bölcsessége 
többet gyakorlotta magát azon tárgyakban, mellyek a’ 
zöld posztóval beszőnyegezett asztal felett és mellett szok 
tak végződni, mint azokban mellyeket a’ zöld gyep kö 
rül kell tapasztalni; azt akarnák kigyelmetekkel elhitet 
ni, hogy a7 napi szakmányra kiszabott munka igasságta 
lanság; de ezek 1й3’уе1теЁе1шеК9 nem pedig az igasság 
nak akarnak hízelkedni, és kigyelmeteket csak meg 
ele'gedetlenekké kívánnák tenni; mert ha p. '0. egyjó, és 
nagy határon 150 eke megy-ki szántani, e’s nincs meg 
határozva , mennyi földet kell egy nap megszántani; ngy ' 
a’ becsületes, és földes-urához Ы“ taksás egy köblős 
földet fog megszántani egy nap , akár ősz-kor akár tavasz 
kor; ’s ha könnyű szántás esik, negyed-fél órakor dél 
után már haza fog ballagni; ha pedig nehéz volt a’szán 
tás, heted-fél órakor nap-szálta előtt fog haza indulni ekéje 
'vel, a” nélkül hogy marhája legkevesebb kárt szenve 
dett volna; a’ rest, vagy szánt-szándékkal а’ dolgot ke 
rülő pedig, két, három nap alatt fog egy köblös földet 
megszántani; már pedig igasság é az, hogy a’ mezei 

8 
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`munka'kra “же, mellyektöl függ leginkább a&quot; nelnzeti 
szorgaloln, a’ hl'v taksás büntettessék, а’ rosz рейд; 
vagy bnta , restse’ge’ miatt jutalmaztasse'k? és pedig 161 
«les-urn’ kárával, kinek földje't bérben tartja, jutalmaz 
tassék? mert azon kivül, hogy kevesebb és roszszabb 
munkában több idöt töltött, és több robot napot osait-ki 

4nmgánnk, ha р. o. más nap essö talál esni, 1111116 rosz 
szúl fog szánthatni, és min()l köyetkeze’se lesz 526111656 
nak a’ termésre ne'zve? kéntelenitessék hät а‘ földes-ur , 

`minden rest, vagy hüségtelen taksás mellé egy hajdut 
állítani? A’ szakmánban kiszabott пар-3211111 tehát, csak 
nkkor teher a’ nagyobb mezei munkára, mint a’ 522111165 
ra, kaszállásra, kapállásra, béhordásra, és szölö, ten 
gel-î, doha'ny kön'il való »dologra ne'zve; ha a’ földhöz, a’ 
fekve’shez, az idf'íhöz , a’ marha’ ereje , és a’ munka’ ter 
me'szetéhez ke'ppest, nincsen a’ helybéli körül-állások 
-szerint kiszabva. A’ szakmárrba kiszabott пар-5211111, ma 
gyar szokás. Ugyan nem kérdjük e hány ember-vágó 
re't ez ‚ vag)r mennyi ennek a’ szöll'ínek szekmánnya? 
На tehát az uraság, ‘аду tisztek terhesen szabnák-ki 
a’ szakmánt; mennyenek kigyelmetek panaszolkodni a’ 
vármegyére: kinek kötelessége mind a’ taksást, a’ ke 
me’n)r és bolond földes-ur-‘; mind pedig a’ földes-ur‘at, a’ 
makacs, vagy hiiségtelen Iaksa's- ellen oltalmazni. De 
ha a’ mértékletes szolgálat sem tetszik, vagy terhökre 
van kigyelmeteknek; s'emmi ország’-törvénye nem tíltja ‚ 
hogy földes-uraikkal meg-ne egygyezzenek: vagy pén 
zért, ‘аду munkáért, vagy akármi más szolgálatért, bi 
zonyos esztendökre; mellyeknek lefolyta után, azért, nj 
egygyezésre léphessenek: hogy-ha vagy kigyelmetek, 
vagy a’ földes-ur károsodott; ez a’ kár-vallás ne folytat 
tassék, söt orvosoltasse’k; akár az egygyik, akár a’ má 
sìk résznek rövidsége nélkül. Ugyan avatkozik é valaki 
hele', mikor kigyelmetek, &quot;аду tnlkot, Vagy tengerit 
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vesznek, vagy eladnak а’ vásáron, vagy midőn rétet, vagy ka 
szállót, vagy tengeri földet akarnak árendálni? ngy-é 
hogy csupán az eladó és vevő, vagy а’ bérbe-adó és 
bérbe -vevő közt fordul a’ szó? miért legyen ez hat más 
képpen, midőn az urbariális-föld, használásárul forog 
fenn a’ kérdés. Igasság é drága, józan eszü feleim, hogy 
azért, mivel annyi esztendő olta békével használják ki 
gyelmetek а’ más földjét; már most azt gondolják ‚ hogy 
az а’ kigyelmetek földje? és hogy azt már most keve 
sebb vagy roszszabb munkával kellessék használni mint 
eddig? Kigyelmetek” józan feje , megvetője minden kép 
telenségnek. — Hazánk“ törvénye még azt sem tiltja , hogy 
kigyelmetek örökre pénzen meg ne válthassák magokat а’ 
robottul, ha tehetségek engedi. Váltsák-meg illendő áron 
а’ robotot e's dézmát, kiktiíl telik. Örököt nem lehet 
olcsón venni; vagy {sok vérrel , vagy sok pénzel kell azt 
megszerezni. Még а’ földes-nr” birtoka is magva-szakad 
tával а’ Királyra száll Magyar-országon. Eldődeímbül р. 0. 
csak egygyetlen-egy maradt-fel, testvér-báttya kisded dijá 
`\га1 а’ mohácsi veszedelemkor; а’ Burkns-háboruban pe 
dig 22-tőből csak három. Hány Eszterházy húlt-el Ve 
zeke'nynél? Most is, alig van nemes nemzetség , melly 
ből az utolsó franczia-háboruban , akár а’ rendes katona 
súgná], akár а’ felkelő seregnél, többen ne szolgálták 
volna F elségét, meg а’ Hazát; és vérrel ne pecsételték 
volna be' bűségöket. A’ kigyelmetek vére is bőven folyt, 
igaz; hat ki mondja hogy kigyelmetek közt is а’ nagy 
katonai virtus ármálist, nemességet, jószágot ’s más jutal 
makat nem érdemlett, nem kapott és nem kaphatna? Má 
sutt fekszik az ország”, a’ kigyelmetek”, és a°nemesség° 
bibéje, mint а’ földes-nr, és а’ taksások között lévő vif 
szonzatokban. Virágozzék csak az országban belső és kíil 
ső kereskedés, melly utolsó kivált, az országló-széktül 
függ leginkább ‚ és mellyen az , egygy időtiil fogva Банда 

8 O 
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tósabban látszik igyekezni; valamint hajlandó n’ nemes 
ség is а’ belső szorgalomnak és kereskedésnek, melly 
nem kis mértékben a’ külső kereskedéstől is függ, bék 
lyójit feloldozhatni, ne habozhassék а’ pénz” dolga, ala 
puljon а’ tiszta jövedelmeken” a’ pénz&quot;-l1itel;--` haladja 
nak valamivel jobban az adosságbeli perek, és javulni 
fog mind az ország”, mind а’ kigyelmetek”, mind földes 
mok’ sol-sa; képesek lesznek kigyelmetek magokat meg 
váltani a’ robottul, képesek a’ földes-urak kigyelmete 
ken hathatósabban&quot; segíteni, képesek a’ vármegye-házi 
kincs-tár” terheiben, és más terhekben is törvényesen 
re's'zt venni ; de még sok más dolgok is azonnal másképp” 
fognak alakulni «mind kigyelmetekre, mind pedig а’ 
földes-urakra nézve, a’ nélkül, hogy a’ kigyelmetek ter 
hei nagyobbuljanak, sőt kevesebbedhetni fognak azok; 
а’ földes-urak pedig nem fogják érezni azon vesztesége 
ket és károkat , mellyeket még most érzenének; mert а’ 
szorgalom ‚ а’ külső meg belső kereskedés” felvergődése, 
mind ezeket ki fogja pótolni. Töltsék csak a’ kigyelme 
tek földes-urai nagyobb részét az esztendőnek, hol itt, 
hol amott jószágaikban kigyelmetek között , hogy kigyel 
metek ne tisztjeikhez, hanem egyenesen hozzájok jarul 
hassanak kívánságaikkal г,’ járják-be gyakran személyesen 
birtokaikat , jelenjenek-meg gyakran a’ vármegye-gyülése 
ken, nemzetesüljenek és nemzetesitse'k nevelés által 
magzatjaikat, ’s majd ki fognak tünni rövid időn, a’ nagy 
és jó következesek, mind kigyelmetekre, mind rajok, 
mind pedig az egész Országra és а’ Fejedelemre nézd 
ve.” - 

Ez иду tetszik nékem helyesebb beszéd lett volna, 
mint azt mondani a’ taksásnak, hogy sorsa bízontalan, 
mert az nem иду van; ha csak abban az értelemben nem 
veszi a7 szeoző, hogy minden embernek sorsa bizonyta 
lan , Ila ñely/zezete y.s‘zere'nl nem teszi azt, а’ mit ют”? 
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[selle/w. Könnyd általzinosan szóllani, és аж! mondani, 
llogy béresekkel gazdálkodnì hasznosabb , mint a’ robot; 
de а’ minden nldalú iro' ‚ nem egy vagy másìk részét w» 
szi az országnak tekintetben, hanem az egész országot , 
és annak állapotjátì ha ebben &quot;аду amabban változáso 
kat kiván, elfi-»adda а‘ változrísoknak módjait, nem-csak 
az egygyik részt, hanem a’ másikatis veszitekin'tetben.; 
nem-csak а’ takszísok’, hanenn a’ földes-urak’ sorsát is 
funtolgatja, nem kiván pótlás nélkül közönse'ges áldoza 
мы; és meggondolja, hogy azért mel-t valamelly nf'íte 
len ember, ki sok atyjárul гей-шагам jövedelemmel 
ke'rkedhetìk, könnyen tehet áldozatokat , midôn más gyer 
xnekes elnber а” legjubb ‘акт-1116211 sem tenet, ö az áldo 
zatokat rejte'kesen prédikáló Bem n¢m jobb , seul nem oko 
sabb elnber an‘mnnál, hanem csnk lnzt mutatja, hogy а’ 
magyar-országi földes-uraknak sorsát еды-мать“ meg- ’ 
nem fontolfa , és azon a’ nlagon~ ponton, mellyre а’ sze 
rencse helyhezteté , ’s lnellyriil , ha elég éles szeme len 
ne , (рифы és mespsgehb terjedö lát-határt szemével kö 
rüI-foghatna, csupán маты e's ön-hasonlóival иду van 
eltelve , hogy neln marad-fen' sem tehetsége , sem Не}: , 
magát а‘ földes-urak’ töbsége sorsába bele gondolnî , és 
м‘; érzenì. Ezt a’ fell'ileges Szakaszt, mellyben még is 
csak megislneri a’ Szerzö а’ szorgalomban, e’s a’ kìfejlö 
dés'hen elö-lnentünket, еще! а’ fás tréfával végzì, hogy ’ 
и’ pzel'el.&quot; cis a'r-szaòa’sok’ eltà'rle'se Àó‘vetkezeÍs-e'òen vaina 
mit dulgozm' a’ paraszl‘ gazfla'lmk , „gy Íwgy roöotola'sa 
Лед/е“, nem ‘пота sziikseg и’ »he’li egel csmlu'luz', Мы”! 
71u и’ de'zma megssümw. Ez más szókkal‘ezt teszi: „üs 
rae-meg a’ ménkö a’ fóldes-urat akár lesz jövedellne akár 
nem.; akár lnegváltlmì'ja а’ robotot és de'zmát a’ taksás , 
nkár nem; usuk hogy a’ robot és dézma lnegszünnyék.” 
Az Iró аж gondolja, hogy az ege'sz ország Suprony vánnegyc. 
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Dézma, és Kilenczed. — Lap 104. 
Nem hiszem azt a’ részre-hajlást а’ Szerző9 részé 

rül, mellynél fogva a’ birtoki jussokra ne'zve más tekin 
tettel legyen a’ dézma és mással a’ kilenczed iránt, és 
így a'Czikkely' czímje't kipótolandónak véltem. 

А’ dézmára és kilenczedre nézve, melly е’ Czik 
kely' foglalatjai, a’ magyar anostol , az angoly apostolra hi 
vntkozik; de Joung sehol se mondja: а’ de'zmát igassá 
gos elegendő kár-pótlás nélkül kell elengedni; a’ Szerző 
pedig sehol se mondja, hogy helyt kell adni a’ kár-pót 
lásnak. Метис? többet termeszt ,` ngy-mond: annál töóó 
de'zma't tartozik adui a’ шт. Talán azt akarná а’ Szer 

ző, hogy megfordítva legyen? e's minél kevesebbet ter 
meszt, annál többet adjon. Hát ugyan két ember nem fi 
zet é többet a’ Casinóban, mint-egy? és lci-futtatáskor 
Pesten, kissebb é а‘ bemenetel9 be're, két bemenőre, 
mint egyre? és nem fizet é az élet-kereskedő a’ Bécsi 
vámon többet két köböltül mint egytül? hát ugyan tar 
tozik é a’ tulajdonos, jövedelméből engedni, hogy а’ 
bérbe-tartó jobb-létre vergődje'k? A’ ki csak más kárá 
val tudja a’ nemzeti szorgalmat nevelni, az ne beszéllyen 
az effélékrül, mert а’ szorgalmat más’ kára nélkül is le 
het nevelni. Megfelejtk ezett a’ Szerző azon keserü, és 
érdemetlen észre-vételekről, mellyeket egy becsületes 
embernek levelére bényomtattatott a’ lovakról írtt mun 
kajába. Az а’ derék ember azt a’ becsületet tevé a’Szer 
zőnek, hogy őt” szíves, magyar-szívni embernek gondol 
ván, megkere: engedné-meg némely szegényebb jó ha 
zafiaknak kanczáit, drága menjeivel, patriotismusból in 
gyen meghágatni. Ez a’ szerzőnek akkor felette nevetsé 
gesnek látszott; most pedig azt akarná, hogy a’ földes 
urak elegendő kár-pótlás nélkül engedjék-el a’ [Шепот 
det. Azt mondja; hogy a’ ki и’ de'zma'lo’l eleme}, más 
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Àu'ljöbül МЫ’) ñasznot merz’tene, de ezt Magyar-ország’ 
mostani helyhezetében bé kellene bizonyx'tani, e's lnegmu 
tatnì, hogy ez à.&quot; Наша’ legnagyobb re'szében иду követ-. 
keznék, mert csupa reménység’ fejében nem igen szeret 
nek az emberek áldozatokat tenni; még azok se, kik va 
lóban szeretik hazájokat, és azért szl'vesen mind tettek, 
mind tesznek áldozatokat; de itt nem kevesebb haszon 
rul , hanem vîlágos kárrul van а’ szé. Gallz'ában, иду 
mond: jo' Íiò‘vetkezeísez’ valla/ì a’ de'zma eltó'rüleis‘e'lzek. Hoz 
zá teszi: hogy, ha egg bz’zonyos gazdaságbelz' mdd 'vala 
ñol „мы“ Лапша! Ílajt, mz'e'rt ne ńajtana másult is 
szz'l/ts magg/ot? lm a’ kò'rül-a’lla’sok egg eff más Ízelye-/L 
nem igen külömbò'z/ÍÀ, ’s mz' igen ладу kümmbse'g ‘саду/ом 
Gallia eis' Номтш/е kò‘ztt.’ P az, hogy их! ke’l oldalaÍ/L 
leuger ká‘myezz’ ‚ и’ mz' fò‘ldüuk ellenben jobb , ’s eze” ln' 
jányt Ílelyre‘fiitz'. Ha nem lát ja а’ Szerzö a’ külömbséget, 
bìzony kár volt utaznìa; de иду látszik, hogy vagy meg 
nem emlékezett а’ puszták’ birtokosniról, ‘аду tréfát 
akar üzni olvaso'ival. Megfelejtkezett arról, a’ mit a’ 
franczia taksások nem sokára а’ dézma’ kár-pótlatlan el 
törlése után mondottak. ЕМ t. i. az igaz, нет udzm/i tò'òbe' 
tz'zedet, da adult/s Àz'lencz там. A&quot; Szerzö’ okoskodása 
ez: те&quot;! schol-se nya/jt ‘дм/ш дереве“ _;’ò'vedelmet mint 
падал/а, el kel] и’ de'zma’t mil/,den ¿dr-po’tla's ‘ШТ/Ей! tó' 
riiluz'. пай csupán azéri: nyujt e' egyebütt kevesebb birtok 
több jövedelmet, meri: a’ dézma kár-pótlás nélkül revo 
lutió közben eltörültetett? meg-kell fordl'tanî: mìvel más 
okoknál fogva kevesebb (‘ОШ több jövedelmet hozhatandó 
lett, el lehetett törülni a’ dézmát. Az igaz: hogy mílzmk 
sza’mosabb u’ 10. 20. 5_0 еще’ haldnyz' bz‘r‘tokos mint mu' 
sutt, els' z’gy Àevesebb ember Íiò'ztt van a’ Iii/¿cs ,‘ de ez a’ 
népességrül van , a’ népesse’g pedìg mind következe'se az 
indush-iának, mind pedig következteti azt, és igy viszo 
nos'hatásban шина!‘ а’ két dnlgok; de elébb ne'pesodni 
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kell valamellyÍ országnak, hogy-sem nevekedjék а‘ szor 
galom. A’ szorgalom csak megszaporitja a’ népséget, de 
nem származtatja. А’ hol sok ember van а’ föld” kiterje 
déséhez képpest, ott több а’ kéz, több a’ mivelö; és igy 
а’ több ember között felosztott több föld (ha csak felette 
kis részetskékre nincs felosztva) jobban miveltetik; 
azért mondja Virgil: я 

„Laudata ingentia rum” 
Exiguuin colito. 

De már Voltaire jegyzé -meg , hogy nem lehet pen 
na vonatokkal az embereket szaporítani. Azt a’ Szerzó'n 
kívül talán senki-se gondolja , hogy a’ földes-nr jobbágya 
ellen ngy (lll, mint де? kártyás egymás ellen,- sőt az okos 
földes-nr semmin-sem igyekszik jobban, mint hogy ámen; 
nyire csak tőle kitelik taksássa gyarapodjék. -- Követ 
keznek azután huzalékos declamátiók , argumentumok” 
fogytában. _ Ennek az egész Czikknek ez a’ve'g-tam'tá 
su: hogy minden praktikus jo' gazda, jövedelménél keve 
sebbel költsön, ngy osztd/t el lebel törülni и’ dézsmát, 
mert valo'di nyereseg a’ gazdaság, jïlozoßafja, ‘- illy el 
mult recz'peâ‘e az olvasd nem volt elkekzűlve, ngy е’? 
mond a’ Szerző: сиди/деду újabb тег/3011118! várt tőlem; 
(le e'llA megvallom , kogy вине? jobbat meg eddig seÍwl-se 
lel/lettem. Én pedig megvallom, hogy jobbat vártam, és 
hogy kár volt keresni, ’s az orvosi, tudományra adni ma 
gát а’ szerzőnek, ha csak ollyast tudott találni; mert ezt&quot; 
valóban tudtuk, valamint azt! is tudjak, hogy igen so 
kan , még akkor is véghetetlen kárt szenvednének а’ 
kilenczednek és dézmának illendő kár-podás nélküli el 
engedésével, ha ngy megszorítanák is költségeiket, hogy 
már jobban nem lehetne; mert igen sok apa van a” ha 
ában. Igaz hogy valódi nyereség a’ gazdaság9 filozófiája , 
de nekem иду tetszik: hogy а’ Szerző ezen Czikkbeny egy 
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„kevéssé a’ tilozotia'val gazdálkodott. Itt még egy jegyzést 
kell tennem, hogy mivel а’ dézma, clerust; а’ kílenczed 
pedig világi urakat illet Magyar-országban; а’ Szerző: 
mind а’ clerust, mind pedig а’ világiakat, jobb remény 
ség-fejében, a7 szegénységre akarta megtéríteni ‚ és csak 
azon földes-urakat , kik pusztákat bírnak ‚ megkimélleni. 
Ha а’ dézmának azok által csekély pénzben árendába 
пап-16561111 szollott volna, kik azt osztán mind magban 
mind szalmában a’ taksásokon megveszik; már akkor egy 
jó forma követ vet vala a} kútba, és ezen tárgyhoz ’s el 
lene , sok sző férhetne. А’ dézma kár-pótlásának tárgya 
és módja lehe-tséges és eszközölhető , de nagyon sok olda 
1u tekinteteket foglal magában, &quot;s itt most nincs hely, 
és idő arról értekezni. Legjobb lenne talán a’ de'zlmáîval 
és kilenczeddel szint-ngy tenni, mint a’ robottal javas 
lottam. 

Magyar-országnak kereskedése nincs. — 
l Lap 108. 

Ebben a’ Szakaszban is a’ sok előzményeket, követ 
kezmények nélkül szerető Szerző! mint a’ stiglicz a’ 
berekben, egygyik ágról a’ másikralszökdéts'el, ’s nehéz 
a’ homály” sűrűji között mindenkor ezen szökéseket kö 
vetni; de szépek és гайка!‘ а’ tollak, ’s olykor kedve 
sen csicserécseli-el magát a’ madárka. Azt mondja р. o. 
hogy aA dombor” utakon и’ feldülő utazo' lie'kebre üti tes 
te’t, eis' mivel a' шт nagyobb, и’ süb'edefs is bz'zsonyosb. 
Nem a’ domboru „ИЛ, ngy-mond: hanem a’ feldülträl 
csorog-le и’ víz. Utainkat a’ mint sok helyeken vannak , 
nagyon szépen teszi nevetségessé , csak még az hibázott, 
hogy а’ Lengyellel mondja: „ponunt virgulta et vocant 
ponteln; sed habent bonum vinmn” azomban jobb sze 
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l'etem rosz utaink felett a’ kaczagást, mint sajnos ‘16 
czögtete'semet a’ kocsìban. Még én tudne'k ám а’ Grófnak 
sze'p dátumokat adni utainkrul, maga S.- e's -Krähvinkel 
városa’ daczczára. Mindazonáltal ne tarto'ztasson minket 

se baj, se döczögteiés, sem unalom, se költse’g, s_em 
alkalmatlanság, látni mint ke’szíilttek rüvid idö alatt a’ 
munkához képpest, sok megleheiös Май; söt me'g jók is 
némely vármegyékben. Bár csak mindenütt hasonló goud 
fordittatnék jó állapoti lnegtartásokra. Érzem azomban 
hogy igen gyakran kell rosz utakon járnunk. Nagy körü 
dolog ez az так’ késziiése és fenntartása módjq, lnelly 
nek véghetetlen ágazatjaì és részeletei vannak`; mellye 
keit azomban lehetne еду végre-hajtható rend-szerhe hoz- 
nî, e's иду mint minden egyebet, пиву haszonnal, és 
me'g is elnyomás és sanyargatás nélkül egygyügyüíteni,A 

Geographiai Helyhezetünk.- Lap 110. 
Nagyou világnsan megmutatja a’ Змея-26’ ‚ minö Мг! 

szerez a’ kereskedésnek az так’ mszszasága, és minö 
arányban róv-le rosz utakon a’ portéka’ becsébó‘rl, a’ 
helyröl-helyre Vitel. Mz'lw'l Àà'fmyeôb a’ sza'llz'tu's, иду 
mond: mma'l lú'ób Идиш uyereseê‘,r mamd a’ kereskedó&quot; lae 
идем. Вод‘: u't, mel/gba Иуда’ vetmf [еда/ее,‘ Àz's, eis* шва;г 
is nelw’z szeke'r, sol.' [б- bele'fogva, valo'bam лет тот!“ 

ja'k-elo&quot; a’ Ísereskede’sl. Abban is igaza van: `1108)’ ember 
ke'z e's eró'-mz’v, a’ terme'szet’ ’s fò‘ld’ aja'nde'laz't fmgyobò 
becsre emelz'. Аж se lehet гады: hogy a’ f3, фиг, &quot;s 
verite'le, ‘неё a’ sova’ny fò‘ldò‘n is paradz’csomot teremt 
Ilet ,- paradicsomòt e éppen mindég és mindenütt ? azt nem 
tudom, de hogy a’ nagy szorgalom sokat tehet, az bizo~ 
nyos; mîndazáltal még mindég hátra marad az a’ kérdés: 
mi hát az , a’ mi {феи ìpart, Vés &quot;erite'ket izgat, és ket 
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tőztet? Ezen Czikkely” végén az mondatik: hogy papí 
ros-pénz lapot/imára állítva, többet e'r aranynál, ezüst 
ue'l. Ezt e'n nem tagadom kereskedési tekintetben, de nem 
igen hiszem financiálisban; azomban az efféle értekezé 
sek, most nem ide-valók. 

Egyébaránt a’ papirosrul mint pénzrül alkalmasint 
Napóleonnal , és Bartensteinnal tartok, és valahányszor 
hallok arrul valamit; emlékezetemnél fogva а’ multt tör 
ténetekbül mind nálunk, mind egyebütt, de még a’ ter-l 
mészeti józan-ész” sugallásai mellett is , mindég eszembe 
jut а’ franczia köz-mondás: „Belle entrée, laide sortie” 
az-az: sŕe'p be’- , rút Именем]. Az ásványok” kiásatása, 
mind foglalatoskodtatja а’ népet, mind pedig belső érté 
kü terméket ád, ollyat,'melly sok féle'kre haszon-vehe 
tő, és sok mester-embert egyszerismind foglalatoskod 
tat, ’s a’ melly végtére medium reale comparativum, 
Valorum, tam relativo quam absoluto hypoteticq respe--l 
ctu. — На az а’ sok pengő-pénz , mellyel valaha Spanyol 
ország bírt, csupán az otthoni szorgalom7 és Spanyol-or 
szágban mívelt bányák° következése lett légyen; иду az 
nem szolgált volna kárára Spanyol-országnak, és való 
bgn még inkább nevelte {volna az a’ sok pénz а’ nemzeti 
szorgalmat, de az amerikai bányák töbnyire rab-szol 
Ей‘; által Spanyol-ország&quot; hasznára míveltetvén, és így 
Spanyol-ország” lakosait nem foglalatoskodtatváu, az or 
„гады-„а; pedig az amerikabul jött metallumot а’ népe 
sede's' élesztésére ’s а’ nemzeti szorgalom” felelevenítésére 
nem fordítván , a” következések jók nem lehetnek. Éppen 
oly szegény egy nemzet politikai tekintetben, mikor igen 
sok szüksége van, mellyeknek ön-kebelébül vagy csere 
által nem tud megfelelni; mint mikor igen kevés, —- és 
így, mivel mind inkább-inkább népesedik Európa, e's ne 
vekedik benne mind а’ természeti, mind a’ készitményi 
termesztés, ’s ennél-fogva szaporodnak mind а‘ valódi, 
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mint] a’ feleslegi szükségek, a’ papiros-pénz azomban 
könnyebb és frissebb forgásu aipengő-pénznél, nemgon 
dolom hogy a&quot;státusok” kormányozói nem egygyezliet 
nének-Ineg egy-más között, egy bizonyos, jól megálla 
pított papiros pénzbeli systemán, melly a’népesség&quot; sza 
porodásánál, e's már azért is, (legalább viszonos tekin 
tetben) а’ metallumbul verendő pénz” fogyásánál fogva, 
uralkodások alatt élő népeik9 szorgalma nevekedése're an 
nál inkább nagy befolyással lenne, mert az év’ rajzai 
eléggé mutatják, mint nem barátkozik jó’l egygyütt so 
káig, az egymás mellett forgó pengő- és papiros-pénz! 
De hogy ez történhessen , mindenütt alapot kell adni n’ 
papirosnak, ha pénz akar lenni. Ezt az alapot csupán az 
országos alkotmányban lehet feltalálni, és aze'rt van a’ 
constitutionális stiitusoknak, mint státusoknak több hite 
lök, mint a’ nem constitutionálisoknak. Válóban nagyon 
öszsze van kötve a” papiros-pénz” dolga és annak men 
nyisége, szaporodása, kevesedése a&quot; köz-adóval és annak 
nevelésével. -- Az adósságot minden szolgagbiró az adó 
son exequálbatja, ha jók а’ hitelbeli törvények; de nem 
иду van ám az а’ végre-hajtó hatalommal, ha az, az 
országos alkotmány által nem bátráltatikicsupán ön-ke'n 
je és belátása szerint а’ pénz7 dolgát elrendelni; mert 
végtére csak még is mindég az egész nemzeti birtoknak 
kell jót állani а’ forgásban lévő “papirosért, mint pén 
zért; valamint tehát egy privátus társaság tagjainak а’ 
tagok rész-vételi idomzatja szerint jót kell állani az al 
talok kiadott papirosokért, e's azoknak becse9 változha 
tatlanságáe'rt; úgy egygy ország9 minden tagjának a’ maga 
ingóke's ingatlan javainak idomzatja szerint, jót kell ál 
lani a’ státus által kiadott papiros pénzért, és így nem 
lehet csupán a’ végre-hajtó hatalomra bocsátani a’ papi-_ 
ros-pénz&quot; dolgát, Látni kell hát a’ Grófnak , hogy követ 
kezményekrül beszéli, minekelőtte előzményeket meg 
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állapított volna; mert az az előzmény, hogy а’ hit-Valla 
son kìviíl nem kell senkinek semmit is hinni ‚ hár minő 
igaz ember legyen is magában, még igen habozó, ha kö 
vetkezései jól ki nem fcjtegettefnek; e's azért nevegyo 
senkinek rosz néven , ha még most a’ papirostul mint pénz 
tő] , egy kevéssé Её], és Horátziussal azt mondja: 

lglntroi'súm' video , vestigia nulla retrorsum&quot; 

Pénzünk nincs. ----- Lap. 114. 
Itt Velencze”, Genua’, Hollandia’ példáját hordja-fel 

a’munkásság következése'nek megmutatására, a’ nemze 
ti gazdaságra nézve. --- Talán nem egy, vagy két ha 
sonló körül-állásokat kelle vala csak szem-ügyre venni 
az öszsze-hasonlítás9 tekintetében, hanem mindnyájokat, 
és még az sem lett volna elég; hanem a’külömböze'seket 
is fel kelle vala keresnî, а’ mi mostani, e's az említett 
Nemzetek7 akkori körülményei között. Nem mondom én , 
hogy а’ népesség, а’ felvilágosodás” nevekede'sével nem 
viszi a” természetesen következő munkásság mellett, las 
san-lassan mind tovább-tovább a’ nemzeteket; de nagy 
rugást elő-menetelöken ugyan csak-nem tehet egyéb, 
mint az ország” javára jól elintézett belső ’s külső keres 
kedési systema, és a’ pénz akár átalános .valo'di, akár 
meghatározott becsének változhatatlansága. A’ kereske 
dési rend-szernek az időhöz kell alkalmaztatva lennie. 

Valamint а’ hajózási acta nagyon használtvalaha Angliá 
nak, иду most ártana. Magyar-ország ugyan lehetne ta 
lán geschlossener Handel-Staat, de minő hazaíiuság ki 
vántatnék-meg ehez? Igaz, hogy a’ munkásság idővel min 
denen keresztül tör, és virágoztatja a’ nemzeteket; de 
még is semmi sem izgatja olly igen а’ munkásságot, és 
hozza-elő rövidebb idő alatt annak minden, mind köze 
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lebbi, mind távolabbi jó következéseit, mint a’ jó belső, 
’s külső kereskedési systemva. Mozdítsuk tehát elő а’ 
mennyire tölünk függ (és ebben sok függ tőlünk) а’ bel 
s6 kereskedést. ’ A 

Mentegeti azután az angolyosságot а’ Szerző: de az 
nem angolyosság többé, mihelyt csak az tetszik nekünk 
Nagy~Britanniában, а’ mi ott helyes, és a’ jelenben 
nálunk alka'lmaztatható; mert sehol és semmi, nem ab 
omni parte. perfectum atque beatum. Nem kell hát az 
emberiség9 jussai legnagyobb lehető szentségét emleget 
ni, mikor Nagy-Britanniárul szállunk; mivel а’ matró 
zok’ pre'sénél lehetne nagyobb emberiség; valamintlehe 
tett volna а’ franczia foglyok” tartása módjánál is á’ hi 
das hajókon. Az Algiriaiak rabló systemájok' megszen 
vedése sem igen mutat nagy emberiségre. De hadjuk-el 
ezeket, és nem is emlegettem volna; ha a’ Szerző gyen 
geséggel nem vádolná azokat, kik némelly árnyékot is 
vesznek-észre а&quot; ködös Britannián, és ha itthon csak 
felrázta, nem pedig (а’ mit egyébaránt könyvének egy 
helyén maga is kárhoztat) túrta volna egyszer’smind а’ 
honni ganéjt. Azomban soha se tudtam elhitetni magamr 
mal а’ leghatalmasabb , akár régi, akár ujabb nemzetek” 
otthoni boldogságát ott, hol а’ kiköltözés szükséggé vált; 
vagy a'hol az egész nemzet két részre vala osztályozva, 
mellynek egygyike koldusokból álla; kiket а’ másik hatal 
mas és gazdag osztály, tartani kíntelem'ttetik. A.’ nem 
zeti adosságokat sem igen tarthatom nagy boldogságnak, 
mert а’ hol nemzeti adósság van, yott a’ mint látjuk, 
a’ jelenlétben is (а’ nélkül hogy szükség legyen elmén 
ket fárasztani, eszünk9 ne csak egygy araszra, hanem me'rt 
földekre és századokra nyuló kiterjesztése végett) min 
denki adás, sőt maradéka is; nálunk pedig nem adós, 
kinek nincsenek személyes, vagy Eleitül rá-maradt adós 
ságai. Igyekezziink hát ezt а’ politikai szüzességet meg 
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-fnrfani. lgaz szorgalmntosabnak Кв&quot; lenni annak, ki sn 
-kzxt tartozik ñzetni, hngy а’ {ìzete'st bl'rja, és Еду töbje 
is van; azomban meg van é mìndég az arány az adó’ él 
a’ státus’ szíikségei közt, vagy viszont? Ha e7. meglenne 
Nagy-Britannińban, egygy oly nagy kereskedésü ország 
ban, keresménye után minden ember e’lhetne, а’ népes 
ségi túl-felés , (Saturity of population) nem tenné szüksé 
gessé а’ nagy kiköltözéseket; a’ szegények7 taksája nem 
terhelné oly nagy mértékben а’ helységeket. На: felszá 
molhafja é а’ Gróf azon véghetetlen házi aggodalmakat? 
mìkor а’ ñzete's ninos arányban a” kereshetöséggel; és 
hiszi e’ igazán, hogy af kereshetöse'g а’ mi mosfani kü 
rül-állásainkban abban a’ mértékben to&quot;ll`ink füghessen, у 
valamint az Angliában а’ Parliamenttül ‘ЕЩЁ? Tudom 
Ciceróval fog nékem felelnì: „Necesse fuit esse aliquid 
extremum, et tamquam in arborum baccis et ten-ae:v fru 
gìbus tempestiva maturitate vietum, atque caducum&quot; , 
’s ke'rdi шаг], пе igyekezzünk é férñasodnì, mert meg 
kell ve'm'ilnünk és meghalnunk? lgen is igyekezzünk 
fe'rfìasodni, de а’ magunk körül-állásaî, és terme'szete 
szerìnt; mert valamint az мед-такт, fl'ítés és ló 
trágya által, úgy а’ gyermekekne’l is lehet hevesítö ita 
lnk Юта! sîettetni az érlelést; de nîncs saltus in natura, 
neque in societate, és a’ f6 dolog mindenben, kive'vén 
а’ ló verseneze’seket, vagy szaladási vitákat, sem nem 
tipegve-tapogva; sem pedig ныне, futva, ‘аду nyar 
galva haladni. Ha azok, a“ miket а’ Gr‘óf jó szándékbul 
kiván , és а’ mellyek bìzonyosan, lassan-lassan kifognak 
fejtödni , több más elébb életbe hozandó elözmények nél 
Ы! egyszeri‘e megtörte'nnének, nlál' akkor ugyan felette 
-ank, mind édes champániai, de kivált erösl'tö mádi bort 
kellene ìnnunk bú’ elfelejtésére! Azt se lehet mondani 
egygy-átallyában , hogy nem e'rtünk mz'ndnyafian а’ pe'nx 
szerze'slzez, mert hiszen a’ pesti ló-versenezés nem kevés 
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summákat hoz-be némelly ügyes embex'eknek:l vaïamintÀ 
több aranyotskákat csal-ki, ne'melly l’igyetlen, ñatal, 
tapasztalatlan és majmoló urñtskák’ ’sebeiböL 

Más nemzetekkel а’ concurrentiát kî-nem 
álhatjuk. —- Lap 118. 

Ez almyz’t ми, ugy-mond a’ Szerzö: mintña ах! 
mondamím, ne'kem amlyz' pehzem „то: mín! R-mlÃ. Az 
ngyan jó volna ha csak annyit tenne, тег: akkor МЫ) 
nek megszerzésén igyekezném a’ ne'lkül, hogy felfujjam 
magamat, mint a’ béka а’ mesében, és reménljem iin 
felpuffasztásommal az ökör’ test-körét utól-érnî; de (б!) 
bet tesz: ай, ti. „hijában igyekszem, füstbe megyîgye 
„kezetem, fáradozásom , költségem; megcsal а’ remény, 
„haszon nélkül csordult-le verejtékem, hijába fa'radtam, 
„végben vitt fáradozásaìm’ felszáml'tása után az sül-ki, 
„hogy vagy nem gyarapodtam minden izzadságom mel 
„lett is ‚ vagy még alább szállottam tehetségemben.” Hány 
ily felszáml'tásokat hallottam én Hazám’ külön re'szeìben, 
а’ kunyhókban; mikor a’ Szerzó' London és Párís pia 
czaînak kövezetjeit tapodá. Én is utaztam ugyan kíil-föHöu, 
de kevesebbet a’ Grrófnál:I ellemben többet Hazámban 
és рейд sokat gyalog járva, ’s paraszt házakat látogatva. 
A’ Szerzö nem igen szerencsés mindenkor a’ felszámolá 
sokban , azt gondolja р. о. hogy ha az, kìnek 50,000 forint 
jövedelme van , 10,000 f-tot tehet a’ Наша’ oltárára , mie’rt 
ne tehetne az százat, Швей 500 а’ jövedelme? А’ fel 
száml'tás mathematics: ìgaz ‚ de sem politikaî , sem erkölcsî 
tekintetekben :, mert amannak теёёг 40,000 forintja maradt 
fenn; ennek ellemben csak 400: és p. о. ha 5 vagy 6 дует 
meke van , és még 500 ftal is nehezen szerezheti-meg а’ 
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legszükségesebbeket,' kívánhat é а’ Haza tőle 100 forint 
áldozatot? illy eset pedig több van , mint nem; kivált а’ 
deválvátzió után , az országnak а’ főbb városoktól távolabb 
eső részeiben. A’ 10,000 forintot nyujtó tehát, keveseb 
bet ád а’ százat adónál. Mi kár a’ Szerző” jószándéku ,-— 
-(’s а’ mint Tettel bebizonyitai) áldozatokra kész szép el 
méjü lelke mellett hogy nem apa , és soha-se szenvedett 
nyomoruságot! mert könnyü ám mikor 150,000. forint jö 
vedelmünk , és se feleségünk , se gyermekeink ‚ ugy szá 
nakozni a’ szegény taksáson, hogy а’ valódi szüksége'hez 
képpest'arányosan, még szegényebb földes-nr” матча‘ 
mellett kívánunk elegendő kár-pótlás nélkül rajta segíte 
ni. Ha az a’ mit a’ Лиза/{изданий köpönyegbe bar/tolására], 
e's az elől a’ ña’tulso' ajto’n eső kimene/káderük oly szé 
pen e's elmésen mond a’ Gróf, а’ tehetősebb hazafiakra vé 
tetik: helyesen rajzolta а’ Szerző а’ Gunkler patriotis 
must azoknál, kikről más helyütt azt mondja: hogy 
már ládába volt akkor a’pe'nz mikor születtek,- de nem me 
rité-ki a&quot; tárgyat, mert egy hasonlóan hoszszú, és szint 
ugy elmés Czikket lehetne írni a’ hiusägba burkolt patrio 
tismusrul , vagy inkább ollyanrul , mellynek burokja alatt 
hiuság lappang; azomban ez kevésbé vétkes , mert а’ 
Tettet kell nézni, és annak jó jövetkezéseit. Én a’ Gróf9 
tanácsa szerint megelégedném, ha buzámat mindég 5.- 
ökrömet 50. -- boromat 8 W. forintért adhatnám .-, de igen 
gyakran senkinek se kell borom , se buzám , sem ökröm; 
pedig sokáig nem kell, és ha kellene is nem jön vevő a’ 
rosz utak miatt; ha pedig jön nem fuvaroztathat-el sem 
mit ezek miatt. A’ Gróf következménye tehát, noha csak 
félig meddig foly az előzményekből, és másokat is kellett, 
és lehetet volna amannak elibe bocsátani, igaz: hogy t. i. 

4a’ jobb termek/E” kitermesztés-e ‚ könnyebb comunz'cátío' , ’s 
a’ pln’te'lìa'hL becsesbre változása wget! , nem ugyan a&quot; mint 

9 
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mondja legkissebbet se, de Ísevesel*g 's delhii/zelő: azút; 
segänkne'l kevesebbet kakán/a. 

x/ ` 
А’ kivite], vámok miatt lehetetlen. 

Lap 122. 
/ 

 

Ha olvasni méltoztatott volna a’ Gróf mind azt, a’ y 
mit e’ tárgyban az 'l791-iki Ország-gyülése olta a’ Karok 
és Rendek mondottak és írtak, ugy ennek а’ çzikkely 
nek, főképp” csak harmadik Czikkjét l'rja vala , mert azt 
а’ három igasságot hiszen csak tudnia kellene. i-ször, 
hogy Eleink kötések mellett csatolták magokat a’ szom 
széd Fejedelem” kormánya alá, csupán a’ßiöz és viszonos 
védelem tekintetében; nem pedig hogy akar szorgalmok , 
akár kereskedésök, akár mi más törvényes jis/saik , aka'r 
mi más ha ugyan azon Fejedelem alatt lévő ország javá 
nak is alá legyenek vetve. A’ 2-ik nagy igasság az ‚ hogy 
nem lehet valódi vägy-iversen (aemulatio) két nemzet kö 
zött ‚ mellynek egygyike főképp9 föld-mi-velőkből és marha 
tenyésztőkbül, másika pediglen főként készitményesek 
ből áll. Ezt а’ theoretica igasságot а&quot; praxis is megvaló 
sította, mert mikor két hét alatt Napoleon’ idejében az 
Örökös-tartományok és Magyar-ország között minden vám 
megszünt, azon két hét alatt annyi kézi müvek Magyar 
országra , élelembéliek pedig hordottak Bécsbe , hogy so 
haásem lehetett sem itt azokban , sem ott ezekben inkább 
válogatni , és olcsóbban mind ezeket , mind amazokat meg 
szerezni. А’ 3-dik igasság az, hogy-ha а’ jó gazda lová 
nak több hasznát akarja venni, jól és gondosan kell azt 
telelni; nyárban pedig jó legelőn, mellyet futva bejár 
hasson, kivált közel folyó-vízhez tartani. Mivel a’Gróf oly 
nagyon szeret nép-kedveltetően (populariter), napkeleti mó 
don mint Jézus &quot;Krisztus parabolákban beszélleni , halgas 
son-mcg egy kis mesét 7 mellyet elbeszélleni bátorkodom. 

l 
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„Еду jó apának, мы: hatalmas, sok és nagy bix-«_ 
toku felesége után, több jó Íìjai valának, de egygyik bé 
nán, а’ másik egy keve'ssé púpos мы, а’ harmadik 
vakon születék; azomban jó és szorgos nevelés mellett 
sze’pen kîfejtödtek ezen íìaknak tehetségeik. Еду ñatal ‚ 
szép, erös, izmos nagy tehetségů 16 esztendösñu elveszt 
ve'n szerencsétlenůl édes apját és árvaságra jutván, még 
minekelötte eleinek zajos körüliállásaî miatt akár testi, 
.akár lelki tehetségei ege’szen kifejtödhettek volna, alá 
adja magát az emln'tett több gyermekes apának azon fel 
tétel alatt, hogy öt’ e'sríìajit védelinezni Гоша minden 
viszontagságok’ alkalmával t,&quot; hasonló védelmet yvárván, 
mind tôle mind ñaitul; ha fentartván az ó'stül гей-та 
radt javakat, jussokat és birtokokat, иду fog` nevelésé 
rôl és birtokai’ mind megtartásárul, mind pedîg azokuak 
'jövedelmei’ gyarapodásárul gondoskodni, valamint tulaj 
don ñjaiérul, ’s ezek’ nevelésériil és vagyonok’ gya 
rapoda'sárul gondoskodik. Nevekedik a’ suhancz, а’ 16. 
esztendös Leventa ,_ `ele'ri 17-18-19-dik éve't. Eleintén 
nem in'gykednek rá а’ 3 , а’ természettül keve’sbé meg 
ajándékoztatott gyermekek, de késöbb megindul szívek 
ben az irl'gyse'g, és lassan-lassan näni, és mind jobban 
jobban gyarapodni látván a’ béfogadott ñút, e's 165221 
gait; kiviszik a’ legjobb apa’ meghitt embereìnél, hogy 
azért mivel tulajdon gyermekei каши egygyik sem ollyan 
e'letre való mint a’ béfogndott, ennek nevelésére keve 
sebb gond forditassék, mint amazoke'ra fordíttatott; mert 
ugy mondának: érette többet tett а’ terme'szet, és x'gy av. 
igassa'g azt kivánnya a’köz atyai szeretettül, hogy a’ked 
veze’s’ nem egyenlöségénél Год“: az ellen-súly a’ négy Бай 
között helyre-állítassék; annál inkább pedìg, mert félö ‚ 
hogy-ha a’ szép és erc'ís be'fogadott Ни, ege’sz kifejlését 
érendi; a’ jól nevelt púpos hátu , af béna , lés а’ vak min 
den jó nevelésök теней, vele semmi esetben ne mérköz 
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hessenek. Szerencséjére a’ befogadott fiúnak, @gygy okos 
és igasságos ember találkozott a’ jó apa.’ kedveltjei kö-` 
zött, ki azt mondá néki: én más hiszembe vagyok édes 
jó apa , mint többi, tanács-adőid , „az igasság nem állhat 
„abban, hogy azt a’ külömbséget , akárki javára légyen 
„is az, felforgassuk intézeteink által, mellyet а’ termé 
„ней maga béhozott, és hogy а’ szerencsésebb természet, 
„kifejlését а’ szerencsétlenebb, kedvéért hátráltassuk, 
„kivált mikor ellenkezőre köteleztük-le magunkat”; most 
még nincs mit félned édes jó apa, mert meszsze van még 
a’ béfogadott fiú egész kifejlésétül, most még valahány 
szor tulkot hoz három fiaidnak ajándékba jőszágaibo'l; 
„annyiszor három Наш posztóval, és czukrocskákkal vi 
„szonolják azt. Ha később atyai gondoskodásod mellett, 
„posztó, és répából czukor is fog készíttetni bévett fiad, 
„jószágain,' ő bizonyosan tehetsége” nevekedés'ével, már 
„hálából is иду fog néked mindennel, a’ mi csak tőle ki 
„telik , kedveskedni, és kedveskedhetni, hogy sokkal 
„több hasznod lesz, mint valaha vár-hatnál, három, bár 
„mi szint-ngy jó akarata, tulajdon ûaid” már nagy jöve 
„delmekre vergődött jószágaikbul”; mert ha két birtoka 
van valakinek , mellynek p. o. egygyike 3000 forintot nagy 
szorgalom mellett béhoz , de még nagyobb szorgalom mel 
lett 4000-et, sőtt а’ legnagyobb mellett 5000 béhozhat; а’ 
másik pedig, melly most csak 2000-ret hoz-bé szorgos 
gazdálkodás mellett, azomban könnyen 12,000-1-et hoz 
hatna-be; ugyan nem lenne é okosság, erre az utolsóra 
szint oly, sőt még nagyobb gondot fordítani, még arra 
az esetre is, ha ne-talántán idővel ez-által, а’ másik 

v birtokbul 3000 forint hellyet, csak 200G-re menne а’ 
jövedelem? annál inkább , mert már most egygy apának 
hív fiai lévén а’ négy ülik, а’ befogadott ñu soha-se 
fogná hátrálni, hogy a’ háromnak joszágaikból, azok, 
kiknek élet-mődjok otthon ne-talántán megcsökkenne’ 
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talentumaikkal az б jószágaìba letelepedjenek, ott bir 
tokosodjanak és llonnosodjanak, ’s l'gy а’ be'fogadott На 
birtokainak virńgzását a’ jó, okos, közös apa’ javfíra , 'és 
«mind az ö, mind tulajdon három ñai’ védelme'ré még 
joLban eszközöljék és emeljék. А‘ jó, köz és okos apa, 
gondolóra vevé а‘ bölcs темпе-МЮ tanácsot , ’s Jupiter 
gyanánt; 

„Annuit ac t'otum nntn trenxefecit Olympum” 

Bévégezvén mese’met, légyen szabad nékem а’ Magyar 
nemzet’ becsületére mondanom ‚ hogy minden törvényes 
jussai теней, mellyekhez ragaszkodhatnék e’ tárgyban, 
beke'vel tíiri аж, hogy jobh Angoly, Franczia és Belga 
рожи&quot;: helyet р. о. szînt oly draga de roszszabb posztó 
kat az örökös tartományokbul venni ke'ntelem'ttetik, és 
azon okoskodás nem vigasztalhatná, ha (í Felsége'hez és 
a’ testvér nemzefekhez vîseltetö hajlandósága szl've’ben 
nem lenne gyökerezve; mellyne'l Гора az mondatìk ne’ 
ki, hogy Franczia, Angoly, Belga nem jön Fiume'be 
életet, vagy más magyar terme’ket venni, тех-1% másutt 
nlcsóbban kap; én pedig azt gondolom, hogy több bajó 
jönne F iumébe mint eddig, mihelyt l‘átnák a’ külsö nr 
szági kereskedök e's ke’szítményesek, hogy vagy posztó 
jokat, ‘аду acze’ljokat, ‘аду illatos vìzeìket Fiume’be el* 
adhatják, e’s ,Ott a” bevett pénzen élefet és magyar bort 
vásárolhatnak, és hajóikra felrakhatják; mert semmì 
féle kereskedö nem akar veszendr'ibe fires hajót csupán 
terme’k vevés miatt valamelly rév-partba küldeni, Vala 
mint а’ szárazon, szint-ugy a’ vl'zen, a’ költsönös ke 
reskedés, az oda, e's ‘(Языка-теней használható fuvaro 
záSokat, és hajózásokat méltán пел-ей; mert csak l'gy 
vi'rágozhatik az vîszonos közösl'ilések által. Ha tehát 
Magyar-_ország’ hüsége és szivessége Fejedelme'hez és 
testvéres szomszédjaihoz csak-nem kìrekesztöleg nagyobb 
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.részét a’ fabrîcátumoknak (noha már most ugyan jó&quot; mi 
néműségben, de még sem a’ legjobban) az örökös tarto~ ` 
mányokbul kéntelenittetik venni, nem volna é igasság, 
hogy nagyobb részét а” termesztményeknek szint- ngy71 
tőlünk venni kéntelenitessenek az örökös tartományok? 
ez lenne a’ valódi ’s igasságos viszonosság. 

Engem ugyan azon ellen-vetés, hogy a’ Duna Bajor 
országbul foly mi felénk „ésähogy arrul senki-se tehet, 
nem igen indit-meg; mert annak csak az а’ következése, 
hog); p. o. a’ Bajor-i gabona olcsóbb Bécsben mint a’ ma- 
gym-országi; de arra az а’ felelet , hogy az angoly ka 
zimi'r is jóságához képpest olcsóbb a’ namieszterinél, és 
hogy Finmébul szint-ngy kiviszi az életet a’ tenger akár 
merre , és hogy oda szint-ngy lehet jobb és olcsóbb posz 
tót hozni Angliábnl az Austriainál; valamint Bajor-or 
szágból olcsóbb gabonát lehet vinni Bécsbe. 

Abban valóban senki , а’ ki a’ még eddig fenn-álló gon 
dolkozás” módját tekintetben veszi , nem fog ellenkezni а’ 
Gróffal, hogy a'ltab'a'bzm nem a’ vámot kelleítò‘rälnz' , lumen 
a’ külső e3* által-menő va’m’ nagy “Hja? ’s i/zgadozo’ тег 
iparkodjam; megszüntetni. Hiszen ez fő kívánsága az or 
szágnak, és meg kell vallani, hogy a’mîa’ külső vámo 
kat illeti, kivált az okos és nagy érdemű Báró ja 
vallatjai szerint már több , és örvendetes javítások tétet 
tek, mellyeket hálával kell megismerni, noha a’ borok 
га nézve, még most elejinte'n legalább, nem igen volt 
szerencsés következése а’ legujabbi intézeteknek. Egy 
szerencsétlen idea uralkodik még, melly abban áll, hogy 
а’ köz-keletü dolgokra fogyasztó adót (Consumtlons 
Steuer) kell vetni; én pedig azt gondolom, csak azokra 
kellene, mellyeket főképpen a’ tehetősebb emberek szoko 
tak fogyasztani; külömben az történik, hogy p. o. egy 
hatalmas tőke pénzes , ki p. o. csupán csak egy szakácsnét 
tart, kevesebb fogyasztó adót fizet, mert kevesebb blis 

\ 
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kél-el házánál, :Lint р. o. egy kissebb hírre felkapott sza 
bá , kinek tíz ‚ vagy tizen-egy gyermek tölti-be kis házát. 
Igaz , a’ ruba tsînálmány’ bérébe tudja, а‘ mit а’ húsra 
költött; de először nem akkor mindjárt “kapja viszsza a’ 
hús” árát, mikor ezt kiadta, és contóra is sok ruhát kell 
varnìa; azon-kívül drágiíl az által а’ ruha bér, ruha nél 
kül pedig a’ szegényebb sorsú emberek sem szükölköd 
hetnek. De e„szerint majd mondja valaki egészen mentté 
.válik minden fizetéstől a’ tőke-“pénzes. Az örökös tarto 
mányokban nem, mert ott minden köteÍező-lezél bé van 
írva , ott bélyeg nyomódiklminden kötésre , minden köte 
lező levélre , ott a’ kötési iráso k’ által-engedése mellett is 
mindég lehetne tudni, mennyit nyom egy capitálista, és 
így leb/etne őt” adóztatni, és vele mindég igasságos szá 
mot vetni adójára nézve. 

Kár volt ebben а’ Czikkelyben, és nem is tartozott 
а’ dologhoz oly felülegesen és lény-elmésen (Ie'gerement) 
beszélleni a&quot; régiség” nagy embereirül. Ha valaha hideg 
vérrel és minden részre-hajlás nélkül majd által-olvassa 
a&quot; Gróf a” régiség nagy embereinek írásait, látni fogja : 
hogy Solon, Socrates, Themistokles, Aristoteles felet 
te nagy eszü emberek lennének most is , ha élnének. Ne 
büszkélkedjünk annyira találmányainkkal, mert sok el 
veszett a’ régiség' tudományaibo'l, és még is eredeti 
képpen mindent tőllök tanultunk. A’ mi pedig az ngy ne 
vezett eredetiséget, és nagy eonceptiókat illeti, abban 
már azért is hátrább vágyunk náloknál , ha a'legnagyobb 
elmével bírnánk is; mert utánnok élünk ‚ nem pedig előt 
tök. Nem szeretem az egygy-oldaluságot. Több valódi 
nagy embert mutathat a’ kicsiny Graecia, egynehány 
századok alatt, mint а’ leghíresebb tartomány Euro 
pában két annyi századok alatt. Hát a’ lRómaì biro 
dalom?!,mutasson hát a’ Gróf az ujjabb időkből egy 
Aristidest, egy Timoleont, egy Phociont, egy Brutust, 
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еду Cátót, еду Cincinnátust, egy F abì‘icìust, egy Regn 
lust? A’ Pennek, a’ F ranklinok ‚ a’Wasingthonok, Can 
ningok, Carnótok e's még egynehanyan , nagyon kevesek 
annyi századok’ sorában e's oly kiterjedésü körökben. 
Ugyan mit pöffeszkediink pulyaságunkban? midön majd 
nlinden igyekezetünk csupán-csak az élet’ kellemei e's a’ 

_ jobb-lét’ megszerzése körül forgolódik, e's még ezt а‘ 
p_hilosoñát is а’ Görög Epicurustól e's Arisztippustul vet 
tiik? а’ régìek legalább ciak gunyolva elé-beszélték, 
nem pedig javasolták. Ut jam 

Romani pueri multis ratìonibus assen) 
Discant in pártes centum (Манеже. 

mìkor m'mket oly nagy mértékben 
Semper inops agitat, &quot;exatque Cupido 

lnikor töbnyire oly kevesèt gondolkodunk arról a” prakti 
kus életben 

Virtnteml natura ne paret doctrina. ne дона? 
Quid pure tranquillet bonos an dulce lußellnm? 

такт’ oly gyakran 
Virtutem verba putamus’ 

Ut lucum ligna. 

Se beszélni, sem Кий, se kép-szobrokat faragnì, sem 
épn'teni nem tudunk oly tökéletesse’gben , mint а’ régiek; 
a’ hazañuságban pedig éppen hátßább “атак, nyel 
veink töke'lletességökre ne'zve, barbárok, az övékéhez 
képpest, és mégl is azt akarjuk a’ vìlággal és magunkak 
elhitetni, hogy több e’szszel és genîevel bírunk; hiszen 
mivel a’ besze'llô és iró emberek formálják-ki а’ nyel 
vet, ha egygy ege'sz nemzetet veszünk tekintetben; azon 
nemzetnek kell legtöbb és lege'lesebb eszének lenni, és 
legnagyobb genievel birnia, kinek nyelve legtökélletef 
sebb. Idól fnlytával több idönk Volt iszemlélddnì, tapasz# 
talni, a’ régi falálmányokra ujjakat épx'tenig, de az ere 
deti genie а’ régi Görögök’ sajátja vala. Mezei gazdasa' 

l 
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got Khinába kell mennì tanulni. Bankquerottot tsìnáluì 
papiros pénzzèl Franczia-országba.' Pitt egy ваш tsiná 
lótul Helvetzìában Тани“ lenni ñnáncz mester-ember. 

Veszedelembe forog Anglia’ ñnáncz systemája, mihelyt 
keleti India a’ járom alul kiszabadul, és déli Amerika, 
és az Orosz bimdalom felvergödik, e's mi kik azt állit 
juk, hogy nem három araszra, hanem Ни, tizen~`kettöre5 
és nem egy napra, de hetekre kell észszel bl'rnî, az ef 
féle’ket kelleti‘h-túl csudálván, azt gondoljuk: hogy 
azért, meri: csudáljuk, több es'zünk van а’ régieknél , 
mar az illyen tudomások jönnek ¿im ‘Лида/$661, efs‘ idd 
szakaszz' _fiel-saines z'romzz’nyoábul, ММ: fordz'tcísokbul, 
‘саду а’ Converqatz'qggs Lexz'conbul. Tudom én иду mint a’ 
Gróf a’ papiros-pvénz’ és bank-inte'zetek’ hasznát; de tu 
dom veszedelmöket is. van az minden dologgal, at 
tul függ egy Calonne, vagy еду Súlly’ igazgatása alatt 
vagynak é az eíféle dolgok ? da minél kevesebb virtusos 
emberek vagynak valamelly` országban, minél többen az 
élet’ kellemeìhez ragaszkodókâ annál nehezebb nagy ész 
mellett virtusos embert találni. A’kedvezö, a’ be'kés, а’ 
nem szoritó körül-állásu idökben minden jól меду; de 
szoruljon-meg csak a’ kapcza; és Еду semmit-sem kell 
becsén Ы! vagy gyalázni ‘аду magasztalni. 

‚ 

„Nil admiral-i res est prope sola Numîcì _ 
Unaqlle quae possjt, faoere, et servare beatumï* 

Нет kell az embernek századját gyülölni: de dicséh 
ni sem kell azt túl a’ mértéken; mert minden századnak 
vannak foltjai, pecsétjeì, és villanó részei is. Mindég 
еду kis ke’rkedö ön-szeretet csúszìk századunk’ magasz@ 
talásába, valamìnt hypocondria szerffeletti gyalázásába. 

Minekutánna sokat beszélt volna а’ Gróf, hogy meg 
mutassa az ада: e‘rle’s .mil/¿sega? иван dologôlm, меду 
ró'l besze'llüul: ezt kérdix a* lez' csak hofmì dolgokban jdr-f 
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((1a, áiilfìïldzbìárô'l рейд;- semmz't, езду csak хиты-да, 'x 
,/È’lszegz'il ‘ш! valalm‘t, lfogy le/let guzdasa'gz', [дети/се. 
dein', ’x h'telóelz' la'rgyl/Ãrul competen# biro' P ez nagyoa 
igaz, de megfordl'tva is igaz. Megegygyezem a’ Gróf’észre 
vétele'vel, midó'n a’ Àûlsó' nemzetek’ uta’nza'aa’t Штампы} 
bau meg* nllgg/obb Ílaszmmalë állz'tana' , lla több „шепнул 
e's sajáêgágot _,{gjtett vol/m hz' ,' de éppen ez а’ baj, és а’ 
dolog’ bibéje, csak eredeti fejek teremhetnek eredetìse’ 
get utánozásîok után.Y A’ Gróf ebben szép példa, én nem 
szoktam hizelkednì; de megvalloni rövid idö Май erös 
sen hatalmába vette a’ magyar-nyelvet. Isten áldja-meg 
ezért, és me'g hamvait is. Ha ellene találnának írni nó 
melly ádász kritikasztereìnk , felel jen nékìk Boileauval. 

„L’exactitude est le genie des sots.&quot; 

Mikor szép síirů мы végig lengeni látok, nem 
kémlelem én akkor az еду-Мг, vagy konkolyos vagytak 
lászos kalászokat, ’ 

 

Rendelések’ feleslege. -- Lap 129. 
-Ez a’ Czikkely tele van valódì praktika bñlcsesség» 

gel, és emlékeztetî az embert a’\franczia kereskedó'k’ 
egynehány hathatós szavaira Colbertlhez: „Laissez nous 
faire” bizd l'eánk e’ dolgot. Az~is igaz, hogy a’ Àeve'z и’ 
Semminek legkò‘zelebbz' szomszc’rlja. Az is igen bölcs és?. 
тег-&quot;#01: hogy nelle'z míndefg kz'tanuI/Li Мал”! а’ nemzgtz' 

gazdaság’ tárgyaz'ban mz' az ok , eis mia’ kò'vetkeze': ; vannak диске-видов, e@ egygyüve' fono'dva 'olykor köl 
csò'nò‘s ek egyma’sra ММ vz'szonozatokban az 0kg/ŕ и’ вйш 
relakel. Itt eltalálnì mi mînek oka, ‘аду következe'se, és 
minô mérte'kben? valóban felette bajos, és nagyoh ta 
„так, megért, hìdeg, taglaló és sok oldalu fejet ki 
“(п-‘нед. 
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Productumînk’kzl’íke. -- Lap 130. 
Ebben а’ Czikkelyben is igen sok jó, e’s hiuságun 

kat leforrzizo' találtatìk; так а’ vége ezen Czikkelynek 
ñgyelmet érdemel: de szeretem vala ha а‘ Gróf а’ maga 
sinale systemáról а’ maga ideáìt közlötte volna velíink; 
hìszen gondolom járt Blfrkus-oxjszágban is , hol az divatbaly 
1гап, Angliában is minde'g kulcs alatt tartatik bìzon'yos 
mennyiségü élet mìndén esetre; azomban még is nem 
tartóztathatom-meg magam еду ]еду2ё1‹е1ё tenui: és ez 
ebböl áll t. i. hogy Buda és Pest köztt a’ Dunán felfele 
Mosonyon Как-езды Vitt élet’ mennyisége inkább kel-eske 
désünk’ csekélységét, mint terme'sünk’ mennyiségét mu 
tatja. К Ч х 

 

Communìcátiók’ rosz Volta.---- Lap 132. 
A’ mit a’ Szerzö ezen Czikkelyben mond ‚ azt гаш 

ban több részében az országnak nem lehet tagadnu’nk. 
Hidaink több helyen ollyanok, hogy ke'tszeres Istenì 
gqndviselés nélkül, kevesebb nyakot látnánk épen mozog 
ni a’ tarkok felett. Nékem egykor egy tizen-két mért-föld 
nyì Мат ‚` négy kocsival e's tulajdon lovaimmal , hét nap 
ban és 400 váltó forintban került. Az elsö nap még ke’t 
mért~földet se haladhattam , kocsimat иду megrongálám, 
és lovaîmat ugy megzaklatám , mintha az выдан százat is, 
az elsö 400 után vetettem volna. На nem lett légyen 
еду“: zsebemben Horátziusom, másìkban рейд; Tacitu 
вот , talán megìoltam volna mérgemben; feleségemet és 
gyermekeimet vigasztalnom kelle, és l'gy magyarázga# 
ték nékik egygyet is mást is Horátziusbul, e's ‘аду három 
öda'jît könyv-nélkül megtanultam , mellyek között egygyik 
ama hl're's volt'. 

q 

.\ l` ' ` 
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„Аечпаш mem то rebus in aŕduis 
Servare mentem.” 

НМ ha ne'lnelly póstáinkról akarnék szóllani ! ? pe-« 
dig jól elrendelt közösülések nélkl'il nem virágoziiatik se 
nemzeti азы-дают, se kereskede’s, se tud0mány,se lite 
ratura. Egykor Sátor-allya Ujhelybdl , melly ide csak Ей 
mért-fôld, ke’söbb Карпат postán eg’y hivatalos Ievelet, 
mellyben Budára ‘МЫ; deputálvg ó F elsége kegyes Ki 
Iályom’ megtisztele’sére; mint Bostonból Amerikában2 
honnan egy taksásom’ katana ña, ki franczia fogságba 
esett, és onnan Spanyol‘országon kereszh'il а’ világ’ má 
sik fél-gömbébe verödött, kiszabadulása ve'gett nekem írt, 
e's a’ mellyet mfír а’ kilenczedik hét’ végével veve'k, egygy 

.itt Debreczen feld ait-mend Bécsi kereskedd által, holott 
az Ujhelyì levél csak más парт, mikor már a’ kereske 
dò' Debreczenben volt, Ö F elsége рейд‘ már re'gen Bécs 
be viszsza-érkezett, jöve kezemhez. Még gyermek komm 
ban Árok-szállás, és Kál között egykor a`legcsikorgóbb 
hideg télben, farkasok’ üuöltései között, а’ Szabad ё; 
aiátt а’ kocsiban alvás helyett, ege'sz éjszaka БОШ-‘Мёд 
és derült kék-egi csillag-fény mellett rettegnem kelle. 
Már két kocsist bocsáték-el szolgálntombul, ki a’ szem 
köztt jövd tehert-vìvö fuvarosokat, kik utainkat tsinál 
ják , mivel csak nagy nehezen térhettek-ki, ostorával csapal 
kodta. Én azt hiszem ,ß Воду minden nemes ember , min 
den földes-ur nyerne , ha vámot íìzetne; más volt midön 
kaczagányos apáink ló-háton utaztak; de most kintós ko 
esikban teszszük uta'inkat, és oly kevésse' kivánhatják az 
otthon veszteg iilö nemesek, hogy sárban elsüllyedjen 
egy más nemes ‘И közben; mint az а’ nemes &gt;ki nem in-, 
surgálhat, kivánhatja: hogy semmit ne adózzék a’ felkelö 
sereghez, és annak gyakorlásához. E’ tárgyban nem ál 
dozatrul , hanem bizonyos e’s “Найди nyereségrül va 
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'gyon a’ gzó. lgasság é hogy а’ taksás , ki az ига! kired 
kesztöleg tsinálja, egyedül vámot fizetvén, minden köböl 
életjét olcsóbban eladni ke’ntelenítessék, mint а’ nemes 
földes-ur? én azt ohajtanám, hogy az „Над-думы&quot; 
meghatározandó tariñ'a szei'lint, еду Szint ott meghatá‘ 
rozandó darab ideig, jó forman vámot ñzessù‘nk nemesek ’ 
ugy , mint nemtelenek а’ kereskede'sbeli útak’ mind elke' 
szite’sére mind fentartására; mell)r íidö eltelvén а’ vám 
igen csekély lehetne,I csupán a’ már jól elkészült utak’ 
fenn-tartására. А’ hol csak lehet Mac Ádám’ пища т. 
rint szeretne’m látni az utakat elkészítve. Társaságnak 
kiva'nnám bizonyos idöre bizonyos tariñ'a теней áren 
dába kiadatni a’belsö vámokat, jó szon’tó köte's теней, 
mellynek cze’lja lenne az utak’ elkészíte'se és fenntartá 
sa, nam quod in commune curatur, potissimumin commu 
ni negligitur. Csak tsinált úton kivánnék ñzetést sze 
defni. А’ társasággal a’ kötést ugy akarnám, hogy min 
deń esztendöben egy bizonyos tartalék fundus is félre té 
tethessék; ohajtanám hogy az u'fak.&quot;4 fenntartása végett 
né tartsa me’lto'sága alatt a’törvény-hozó testa’ szekerek , 
kocsik ’s kerekek pontjainak, valamint az utak’ szélessé 
ge'rül gondoskodni.y Errl'íl a’ tárgyról még sokkal többet 
mondhatnék ‚ mert sokat gondolkoztam felöle, —- de nincs 
itt most üdöm гей, és helye sincs ezen észre-Yételek 
ben.- Ne vegye nekem senki rosz ne’ven, ha emberben 
a’ könnyen és döczögtete's nélkül mozogható tehetséget 
a’ legdrágábnak tartom; mert én ugyan részemröl inkább 
szeretném látásomat elveszteni, mivel már elegendö ked 
ves, e's sok kedvetlen dolgot láttam, és hallásomat is, 
mert szint-ugy elég mind okosságokat mind oktalanságo 
kat hallék ’s olvastam már életemben; hogy sem 111611111 
hoz hasonlítani, és vagy éppen helyrül-helyre nem moz 
dulhatni, vagy eléggé szl'ík erszényem, és me’g hátra 



\ 142 
 

lévö kevés “óráim’ fogytával csupáu fájdalmat оком; 
szíinteleu lrázások között mozoghatni. 

 

Belsö consumtió , az-az fogiyasztás’ kis 
léte. --- Lap 134. 

Azt nehezen hiszem, hogyïaz ország’ szerencsésebb 
fekvésii részei a’ mostoha'bban fekvök termeszfménybeli 
lszüksœïgeiket иду ki ne pótolhassák legalább közép-szerů 
esztendöben, hogy külsö kivitelre semmi-se maradjon. 
Ennek terme’szeti következése, hogy a’külsö kereskedéá 
szolgáltat eszközöket а’ szerencse'sebb fekvésü részek 
nek sorsokat javl'tani. Ezek gyarapodván, terme’szetesen 
a’ másod rendíi szükse'geiket szivesebben fogják e's ol 
csóbba'n is a’ hazában venni, ha а’ szerencsétlenebb 
fekvésüek azokat készitme'nyi szorgalmok által kipótol 
hatják; de kivált a’ készitményi szorgalom kiván töke 
pe'nzt, és l'gy minde’g az a’ kérdés fog fennmaradni, 
miképp’ azt azuknak megszereznì? ’s x’gy szü'kse’g valo' 
Ъап ‚ hogy (бы) hitelünk legyen mint most van. Ha p.o. 
valaki а’ felföldön egy papiros-malmot akarha jo’sza'gá 
ban felálli'tani, és ’valamelly е’ tárgyban tapasztalt, 
okos , és becsiiletes. Hollandus’ segedelmével, ki haza'ját 
körül-állásainál Гора oda hagyá; tetemes haszonnal jé 
hollandus papirost tudna tsináltatni, és pedig eleînte'n 
csak 6000 konczot egygy esztendöben, de ezel*` жмём‘ 
meginditására, pénzre, 8000 pengö forinfra volna szük 
sége; és a’ mondottak szerint esztendei tiszta jövedel 
mének, ezen summát minimo etiam calculo böven meg 
bi'ró 3/4 ‘гфщёй akár az al-, akár а’ felföldön, akár itt 
is, ott i lekötne', hogy ne ke’ telem'tesse’k, mivel egy 
szerre‘annyi árú productumot nem adhat, (és hihetó', 
hogy inivel most, mikor а’ pápiros-maimot e’píteni aliar 

\ 
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ja , а’ gabona olcsóbb lesz mint tavaszkor) productumaik 
elvesztegetni nem akarja; ugyan nem lenne é mind rá, 
mind pedig a’ летней szorgalomra nézve üdvösséges, ha 
ezt а’ 8000 ftut könnyen speciális intabulátiónál {ода 
megkaphatná, talán 5, söt 4 percentumra is', jószágaì 
egygy esztendei jövedelme’ hal-mad re’szének lekötése 
mellett? Ha más esetben kapná ezt а’ pénzt, hogy p.o. I 
6. percentumos adósság 4percentumosra által-változtas 
son, тег: ne'mely credìtorainak sürgett'ísen lévén 52111: 
ségök pénzökre, azt viszsza-kérik, nem lenne é já, ha 
szint azon Iszerint 8000 ftot kaphatna 4. percenturnra? 
nem állana e' szi'vesen még arra is, hogy' mindjárt'f'a’ 
pénz’ felvételével az esztendei 4 pcentumos interest egygy‘. 
esztendöre mindég anticipálja? és ugyan а’ hitelezö nem 
hagyná eÍ meg nálla csak-nem mindég szi'vesen tíike-pén 
zét, ha i'gy megelözöleg pontosan fizetné а’ kamatokat, 
e's ha a’ mondottak szerìnt securitása lenne adóssa tisz 
ta jövedelmeì'nek 3/4 részében, mellyeket а’ jövö ева 
tendöben exequálna а’ hiteiezö , ha az adós az intereseket 
pontosau nein ñzette, &quot;аду a’iiiöte's szerint а’ tökeïpe'nzt 
а’ maga Ídejében viszsza em \adta? inert а’ pel-nek 59-, . 
questrummal kellenè/kezdódni a’ tiszta `гтес1е1ешпе1к3/4: 
részére. Ha шпал; ezt mind а’ hitelezö mind az adós, 
иду nem igen kelle‘ne félni , hogy gyakran forduljon-elö 
az executiók’ esete 5 mikor pedig az adds oda vergödhetik , 
hogy 6 percentum helyett Csak négyet ñzessen, vagy hogy 
az emh'tett esetben hollandus papirosából annyi nyerjen, 
hogy nemI csak , hogy könnyen íìzethetne’ a’ 4 pcentumot, 
hanem nem igen hoszszú idö alatt а’ capitálist is visz 
sza-Íizethesse; már így ugyan haszna lenne az illyen cre 
ditumnak, mind az adósok’ , mind а’ nemzeti szorgalomra 
nézve, а’ nélkül hogy szükse'ges legyen ollyan határta 
lan pénz-hitelbeli törve'nyeket szerezni, mellyekne’l fog 
va kivergödhetnének ngyan egyszerre némellyek adóssá 

1.’ 
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I gaikbul ,és megkapnák becsén felűl is jószágok” arát , de 
más részrül megrontanák egész nemzetségüket, másra 
által-ruházván azt a’ kötelességet, melly szerint minden 
hazafi, minden birtokos nemes fáradozni tartozik, hogy 
mind ön&quot;, és gyermekei” java, mind pedig a’ nemzeti 
szorgalom” tekintetében birtokát mind inkább-inkább vi 
rágoztassa, és az igyekezök’ sorában maradjon, nem pe 
dig ebből a’ henye'lök’ sorába által-költőzködjék. -- Ha 
igaz hogy a’ legnagyobb urak és birtokosok adósságok 
ban fuldoklanak; ha igaz , a’ mit a” Gróf oly búja ecset 
tel rajzol és festeget, hogy olly igen elfajultak, és csak 
a’ szempillantati öröm-éléseknek lehellenek; ha igaz hogy 
annyi tőke-pénzes ember nem tud mit tsinálni pénzével, 
e's azt, ha bátorságos helyre adhatná, szívesen adná; ha 
ollyan intézeteket kell javasolni, mellyek az országos 
alkotmány, fenn-tartását és még sokáig fenn-maradását 
legkissebbé sem veszedelmeztetik, és mégis minden ren 
(Ш , minden karu, és tehetségű adósnak alkalmat nyujta 
nak, mind állapotja” javítására, mind az által a’ nemzeti 
szorgalomnak, ngy а’ nagy, mint a’ közép-szerü, és ki 
csinyek, tehetsége szerint eszközlendő eiébb-rugtatására, 
és az adósoknak nem egyszerre ugyan, de még is lassan 
lassan adósságaikbuli kivergődése're: иду nem lehet kétel 
kedni , hogy a’ Gróf” tekintetei ugyan nagyobb szabásuak 
és vitézebb lelküek а’ hitelre nézve; de sem oly sok ol 
dalnak, sem pedig oly bátorságosok, mint az én sokkal 
szegényebb , és vigyázo'sággal tellyesebb ,' ha” mellett még 
is , bár valamivel lassabban is а’ nemzeti szorgalmat elő? 
mozdltó pénz-hitelbeli javallataim; de hogy viszsza-men 
nyünk a’ nemzeti szorgalom” tárgyára, mellyre igen nagy 
befolyása van а’ népesedésnek: rendesnek látszható do 
log, és még is. ngy van , a’ felföld jobban mivel földeket, 
és több szorgalmat mutat; nem elég azomban hogy csak 
számos legyen а’ népesség , mert az al-földön, Dunán, és 
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rPiszzin-tul is számos helységenkint, de azok a’ nagy és 
népes helységek, nagy, nagyonterjedő területeken csak 
gyéren vannak elszórva. Ezen puszta területeket, mel 
lyek több kezet kívánnak, kell hát népesíteni; de ki 
fogja pusztáit, mellyeket méltán ki-ki иду néz mint 
tulajdonát, а’ népes fel-földrül hozandó coloniákkal 
megrakni, míg az a’ két principium áll: „rustici est, 
quod manus rustica coluit, et in casibus contractuum ur 
bario lenius est tractandus colonus.” A’ mi az elsőt illeti 

a’ haszon-vételre nézve igaz, és az 1790-diki 35-dik 
Czikkely elegendő bátorságot nyujt a, haszon-vevőknek 
akár az értlemetlen elhajtás ellen, alc ár pedig az elköl 
tözés’ szabadságára nézve; de a” használás feltételének 
ex natura rei а’ tulajdonos, és tőle bérben tartott birtok7 
haszon-vevője között szel-zendő egygyezéstiil kell függe 
nie'. A’ mi pedig а’ másikat nézi, már az ollyan princi 
pium , mellynek minden urbáriálista taksást a’ maga sor 
sával megelégedetlenné kell tennie, és valódi titkos val 
lomás , hogy vagy tehernek tartja az országló-szék az 
urbáriumot, vagy а’ földes-urak” taksásai iránt, nem egygy 
aránti kegyességgel viseltetik. А’ tulajdonnak szentsége 
tehát a’ legelső, hogy az ország jobb sorsra vergődjék, 
magától fog menni minden egyéb; csak azt ne bántsa 
senki is, és bele ne avatkozzék. А‘ személyes köz-ter 
het és köz-munkát vinni fogja az и] colonus, ez igas 
ság; de ahoz, miként egygyezek vele tulajdonom, hasz- ' 

- nálásáe'rt, senkinek semmi köze , és abba senki sem avat 
kozzék, mert ahoz ex pacto sociali nincs jussa semmi 
státnsnak. Az, hogy a’ köz-szükségre tehetsége szerint 
ki-ki adózzék; azt kívánni van jussa a’ stzaitusnako és 

- annak külön-külön módját és mértékét, a’ külön-külön 
országos alkotmányok, és helyhezetek meghatározzák i: 
de tovább nem kell menni а’ státusnak; mert több rosz, 
mint jó következik belőle az Egészre, és а’ F ejc 

‘ 10 
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delemre nézve színt-ngy mint az egész ország, kifejlőá 
désére és javára. Soha-sem kellene megfelejtkezni, min 
den hatás viszsza-hatást szűl , és így csak ollyan hatáso 
kat kell tenni, mellyeknek viszsza-hatások az egészre 
nézve üdvösséges. Már megmagyaráztam mint lehet csu 
pán-csak üdő-szaki kontraktusok mellett, mind a’ bér 
be-adónak, mind a’ bérbe-vevőnek-állandó kárát eltá 
voztatni; vagy ha történt, azt orvosolni. A’ gazdaság 
és nemzeti szorgalom” dolgai annyira fügnek а’ változó 
természet és más társaságbeli körûl-állásoktól; azon 
kívül a’ fekvéstől, а’ nemzet9 szorgalma kifejtődé 
sétől és előre nem látható más véghetetlen körül-állá 
soktul; hogy nincs vezedelmesebb dolog akár a’ tulaj 
donosra, akár а’ bérbe-vevőre nézve az örökös kontra 
ktusoknál. Népesiteni kell hát а’ mint mondám az ország’ 
alsóbb részeit, így mint-egy maga-magát népesítheti' az 
ország” kebelébül, mint a’ méhek „rajzás által, helybeli 
nép-szaporodás és tovább terjedés által а’ nagy terjedésü 
al-földi helységek9 határain; a’ felső vidékekrûl pedig, 
mint-egygy embereketöntvén az alsókra kül-földi segítség 
nélkül, kivévén az ollyan eseteket, mikor valamely 
vagy egygyes, vagy számosabb ember ide-költözködé 
se a” nemzeti szorgalom” valamelly и] égazatját vagy 
behozná, vagy valamely réginek gyarapodását szüksé 
gessé tenné. А’ népesedés” ok-fője (princípium) az, hogy 
ez arányban legyen а’ föld” kiterjedésével, termékeny 
ségével, meg a’ belső és külső kereskedéssel; követke 
zésképpen a’ köz-adóval, és így а’ pénz” mennyiségével, 
értéke9 állandóságával, és annak forgása sebességével; 
mivel nem mint koldusokat, lianemugy kell az embereket 
szaporítani, hogy nagy baj és nyomoruságok nélkül él 
hessenek. Magátul fog következni ez az arány, mihelyt 
а’ Tulajdon becsbe tartatik, és a’ külső és belső keres 
kedés9 akadályai elhárittatnak. Nem kell hát gondolni , 
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hogy a’ tulajdon sajátnak haszon-»vétele'be vágó avatko 
zás által lehessen а’ nemzeti szorgalmat nevelni Ma 
gyar-országon; e's ez sarkalatos idea: melly különös ñ 
gyelmet érdemel, mellyet e'n a’ legüdvözletesebb 116%! 
keze’sek’ elözme’nyének ne'zek országunk’ mostani álla 
potjában, a’ nemzeti szorgalom’ kifejlödésére ne'zye. 

 

А’ Szállítások, Transito ’s Vámok körülti 
bátorság hija. --- Lap 136. 

Szép Ia'tni , mint 161- а’ Gróf azon tekintetekre visz 
на, mellyeket sèhki-se huzhatott volna ki elo&quot;zményei- 
1161:, 361: éppen ellenkezöt kelle vala kihuznì az ideák’ 
szoros taglalása mellett. Annál örvendetesebb tehát; még 
a’ (311‘61‘1 következetlenségéböl is látnì ‚ mint fekszik $21 
vén henna’ boldogsága, és mint irta a’ legdicse'retesebb 
ezélbul munkáját. -- Talán еду Czikkely sincs jobban, 
alaposabban kidolgozva ennél az ege'sz munkában. Isten 
tartsa a’ Szerzöt! Ugyan szeretném látni azt, kiezen, 
а’ dolognak valódi ösme’rete'vel папе&quot;: Czikkelyt meg 
tudja alaposan cz'áfolni.--Valóban nem foghatom-meg ezen 
Czikkely&quot; olvasása után , mint mondhatta a’Gróf fellyebb? 
hogì' az eiïéléket nem érthetjñk; hogy azok nem reánk 
tartoznak ‚ mivel ezekkel nem parancsolhatunk. 

Kereskedési beesl‘ilet , ’s munkálsság’ пё 
melly csorbái. -—- Lap 138. 

Ezen Czikkely’ elsö czikje felse'gesen van irva, e's 
dobogtatván ’s emelvén а’ szl'vet, ugy ragadja magához 
az értelmet, mint a” magnes a’ vasat, &quot;аду a’ jó magzat&quot; 
lelkét а’ szülék’ szeretete; pedìg be könnyen lehetne $26 
gyen és pirulatunk’ következésében olly egygyù'gyíi és czélt 
iitö rendeléseket megállapítani, mellyek a’ bor-kereske 

'l0 ’ ` 
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dési csalfaságokat työkélletesen kìirthatnák; de mi a&quot; rend-Y 
szabások’ sokaságát szeretjíik ‚ nem pedig keve’s velösü 
ket, mellyeknek bizonyos, nagy foganatu jo' következe’sei 
legyenek. lrtam e’n e’ tárgyrul deák-nyelven еду Érteke 
zést, mellyet az országos kiküldötse’gnek а’ kereskede'st 
tárgyazó osztálja, mellynek tagja valék, az egész огнё 
gos kìküldöttségnek által-adott; ez pedig а’ bott $251‘ 
gyazó országos-kiküldötséggel közlötte; lesz é sikere? 
nem tudhatom. Az én vallásom e’ tárgyban, hogy nem 
kell a’ jobb mînémüségü bor’ kedvée'rt, a’ csekélyebb 
minémüse'gü’ termeszte’sét gátolni,l ha ezt olcsósága miatt 
szìvesebben veszìk az&gt; elszege'nyedett kül-földiek; тег‘: 
ez a’ c'sekélyebb minémüségü bor is a’ hazában terem, 
és pénzt hozhat honnunkba. -- А’ bor-kereskedés csök 
kenésének több okai vannak, mellyeket említett érteke 
ze'semben rendre el6-adtam. А’ bor zagyválás is egygyik 
oka ezen csökkenésnek, meg kell hát akadályoztatni а’ 
bor’ meghamìsítását akár millyen minémüségíi legyen a’ 
bor, és е’ tekintetben több nagyon egygyügyü és végre 
hajtható javallatokat tevék. Megjegyzém azon-felyül, 
hogy nem kell feltenni valakit bor-zagyválónak, mel-t 
Zsidó; hanem érjen büntete's minden zagyválo't, Майъ 
ki légyen az, és akár millyen vallásu; 

Egy gyönyörü kitére’s (az-az Epîsodion) van ezen 
Czikkelyben; а’ mcsa-„as fèlvz'lágosz'táxro'l, ehne'lìneßE-el-` 
тете Ízata'sro’l , a’ vz'szonos e’s versenge's ne'llaül folyo' esen 
des nyomozu’sro’l, а’ ngz'lvánságrul (Pubh'cz'ías) ,° armi, 
Ízogy minden и’ mz’ megtámudmh'l: ru'g, Ímmp efr csz’p 
aka’r ma' gyenge leggen is.' ez bizonyos, akár igasságos 
legyen a’ megtámadás akár pem; söt töb'nyire me’g na 
gyobb mindég a’ ‘(НЕЁ-{11168 ha igasságos, e’s éppen aze'rt 
czélt-ütöbb a’ kikméletesebb fele’bresztés a’kiméletlennél; 
mert ugyan mit használ а’ nyersebb felriasztás, ha a’ 
mint maga mondja a’ Szerzö: valamz'nek o’rafja таз’ лет 
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` iitò‘tt ; az óra рейд ciak akker Щ, mikor a’ mu_tató а’ 
perezenö pontra ért; jó hát felhuzni az бы“: mikor áll, 
de nem а’ belsö láncz elszakadása' veszedelméig a’ fel 
huzó&quot; hatalmas sietése miatt; aze'rt nem lehet рейд iet 
ni: mert a’ mint a’ Gróf e’ Czikkelyben igen bölcsen el 
ösmeri mostauz‘ kò‘rììl- a’lla'saz'nkban mefg nem igen boldo- ` 
gul/lai' a’ heres/kedo&quot; гляди, valamz‘nt c'sah hem mz'mleg 
îenkre jut и’ д’цда laereskedá'. Tökéletesen igaza van 
íehát, és örökké f6 dolog fog maradni , hogy a'lńatatosau 
solían &quot;a/ìarjul: их! az egygyet; értetôdik: ha az-az egygy 
igasságos is, hasznos is. 

Nemzeti Bank. ---- Lap 144. 

E’ Czìkkely csak rá-mutatásokat foglal magában, 
külömben hoszszabnak kellene lennìe. Egynehány elöle 
ges e'yszre-vételeket bocsát közinkbe, mellyeket ugyan 
mìnden-ki tud , mellyekct azomban nem lehet ¿legendä 
ke'ppen e’s elégszer fülünkbe виды; hanem kiáltani kell, 
és fejünkbe verni Homerosz” szokása szel‘in’cf Illyen ez: 
А’ pe'nz а’ mvmka'val 01g лотов ò’szsze-Íiò’ttetefsben ‘Ш, 
Íwgy mnjd az egygyz'k az ok , саду ‚Едва/Кий‘, majd a’ 
mász'k; valamz'nt az euó'bó'l gó'z, Àó'd, jkl/só' Дави, ’s 
azolzbul шт: essó'; аду а’ munka’bul pe'nz ‚их, а’ 
pe'uzböl z’sme't mun/Ea. Szl'vesen hozzá tenne’m Еда-‘попав!’ 
snmat: „а’ hangyák hangyákat tsinálnak, a’pe'nz pénzt 5&quot;’ 
ha okosan tudjuk használni. A’ Szerzö azt kivánnya, 
hogy magunknak tartozzunk; de hìszen ha ninos pén 
zíink, ugy nem adhatunk kölcsöń egymásnak, és mìvel 
a’ kül-földiektöl adandó elegendö megnyugfatás mellett 
nem hat, hanem négy; söt három percentumra is pénzt 
kaphatmink: аж gondolom., hogy az ország’mostanì pénz 
fogytában ezt a’ módot kellene inkább választanì, meril 
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így и] capitális jônne az országba. Igaz, hngy _lçixneune 
а’ kalnat; de ha való, mint a’ Gróf luondja: hogy a’ 
kölcsön nyert töke-pénz, kilenczet, tìzet keresne $262 
tól esztendönkint , ha p. o. а’ négy forìnton _felyül „мы, 
kettö viszsza-flzetödnék а’ töke pénz’lerovásarira; „над“ 
hogy annak a’ három ‘аду négy procentunmak egy da 
гаЬ ideîg kjköltöze'sét az országbul lefontolná az а’ ha 
szon, melly еду re'szröl abbo'l eredne, hogy az adósok 
könnyebben kibujhatnának adósságaikbul; más részrül 
рейд, hogy a’ kiíI-földiektül felvett töke’vçl a’ нашей 
szorgalmàt éleszthetnék, és bizonyosan el-nem maradna 
ama jó következe's: hogy nem igen sokára magunknakìs 
egygyìk а’ másìknak 3, vagy 4 pcentumra pe'nzt adhat 
nánk kölcsön , és nem lenne többé szükség a’ kül-földiek 
tül kölcsönöznünk. 

A’ mi következik нём-1137 nagy igasság: hol ¿gen 
sok a’ рейд, ш íngadoza's , ’s agg/mint ár-vz’ze/ìben еще’ 
vesze'ly-bau/Erott; hol igen Àeveís' ott elakada's, (a’han 
krottot itt is ismétleni lehetett volna) f mint mz‘kor „уйти 
а’ vz'zek Àz‘apadnak, szege‘llyseg. Eze/E a’ шумит. Igaz 
hát mint fellyebb mondám, hogy а’ pénz&quot; dolgában is 
lńérték kell. Azonïban nevetség volna а’ pénz’ sokasa'giíf 
tul már most eleve félm'ink, pe'nzbeli ügye-fogyotságunk' 
közepette, e's azért henyéle'snek szánni magunkat, тег‘: 
valaha kárunkra lenne а’ Solé pénz. Ettl'il ne tartsunk még 
most: elég Шеф lesz gyarapodásunk’ folytában tarta 
nunk, ’s azt okosan mórsékelnünk ‚ és arról a’ mi m05t 
néha fejünkön keresztül magy, akkor is megemlékez. 
niínk, hogy t. i. a’ szerencsve nehezen eme'szthetö étkeket 
покой: nyujtani, és hogy jól mondta Abdolonimus Nagy 
Sándornak: „utinam eodem animo fnrtunam fen-e p05' 
sem, quo egestatem tali.” Ha a’halál7 fe'ltében nem nkar 
nánk sem ennì sem innya, félvón а’ betegse’gtölâ &quot;gy 
шёд hnulurébb meghalnánk. А’ halál elkerülhetellen» 
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akár sokat együnk, akár jól ‘аду 105252111 együuk; de ha I 
mértékletesen eszünk a’ jó e'tkekbül , mind kellemeteseh 
ben, mind tovább élíink; mint külömben éltünk volna. 
А’ р6п2 tehát 65 а’ bank, valamint az étel , csupa eszköz7 
nem pedig czél, és а‘ VeSZedBlem csak akker tünik-elé , 
11а ezekkel czél gyanánt vagy me’rte'kletlenül, vagy ha 
hamissan e'lünk. Példával mutatja-meg a’ Szerzö, hogy 
а’ [ефсаблёйй Íejèle' allyasoda's eis' nemzetz' pe'nz elszegc’ 
nyedefv, nem-esuli az çge'qz uemzetre, hanem и’ kiilò'n -jò 
gottabm „же z's sujuosabb az egyszerre Íeò'vetkezo&quot; Ie 
mgyámál, e3' banquerottua’l. —- Megvalloni jobb szere 
tem én 15 valamint a” serdüléshen a’ lassubb nevekedést , 
mint azt, melly egyszerre magos ponti-a jut, 65 igy mint 
egy magát mohon kimeri'ti; ugy a’ hanyatlásban inkább 
a’ röktön , mint a’ lassu` rogyást; mert а’ nyomorult élet 
lass“ halá‘l, 65 6рреп qllyan mintha valakìnek ütközet 
ben, elébb lábát, osztán kezét, meg-meg orx'át; végre 
fejét ellönék. ----.- 

Ezek után azomban egygy állitása következik a’ Szer 
zönek, mellyben nem él'thetek egygyet vele, ugy-mint a’ 
fellyebbiekben egygyet értettem. Ha e'lzesnel: Àeuyeret p 
ado/i, ugy-mond: а’ Telt не}; ,° de в?‘ sok/ia] втайне/1 tar 
‘от valakz‘t oly laely/Lezetbe álh'tm', ñogy magaPmagána/a 
ne csa/â Ãenyeret, ñanemmsfg „им z's szerezhessen.' de 
ha ugyan azon summával tl'z éhen-haló embert a’ halál 
tól azzal menthetek-meg , 11013)г mindegygyìknek kenyerei: 
veszek, ‘аду olly állapotban teszem öket, hogy 111113011 
nak kenyeret szerezhessenek: ugy inkább teszem ezt , 
hogy-sem csupán‘négy éhen-haló’ számára, mind kenye 
гей, mind sültet vegyekr, vagy mind ennek mind amannak 
megszerzésére öket képesekké tegyem. Ha egygy e'hen 
haló megszólli't, nem azt vi’sgálom a’ sokat tudó&quot; módjára 
Kotzebneban, mint jntott ezen ember ily sorsra‘. maga, 
vagy a’ sors’ vétke által 6? hanem zsebelnbe nyúlok; de 
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ha egy más rongyos, külömben erős legény koldulgat tőlem 
az utszän, munkára igazítom; és ha azt találja felelni, a’ 
mit egy franczia koldus illy alkalommal felelt: ч „ éj ha 
tudná az ur minő rest vagyok”, azt válaszolom neki: 
„nem akarom tudni barátom”, ’s a’ farképnél hagyom 
őkemét. 

 

Több 's jobb termesztés, ’s kivitel végett 
Jutalom-tételek. ч- Lap 148. 

А‘ jutalmat az erkölcsi világban nagyon igazán és 
nagyon szépen a’ hypomoklìonhoz a’ mekhánikában bae 
sonh'tja: Itt еду/дяди! száz ma’zsa't amel/wim' , ngy-mond: 
ott egy gombon lo'ggd vitéz-kereszt csatát nyere; _ hnzq 
zá tenném: amott egy-pár tallér jó lovat neveltet; Még 
egy taps , még egy Élljen is mit nem vihet véghez l? hát 
egy-pár szépen pillantó szép szem mi csudákat nem ten 
ne még, ha kevésbé fások lennénk, és az erkölcsi ru-. 
gékat használni tudnók, vagy akarnék; mert ezeket is 
-ám felette roszszúl lehet használni. Hijában ígérek én bora 
нет-15261193 egy pohár jó. Badacsonyit, és heréltnek hôle 
gyet. Jól mondta Napoleon, hogy a’ magyar huszárok-r 
kal az egek” csillagit fogatná-le; de nem kell ám hoza 
zájok kül-földi nyelven beszélni: Ugyan mint érzene p. o. 
а’ franczia sereg, ha egygy a’Basqueî tartománybul szár 
mazó generál ezen nyelven adná néki parancsolatjait? 
Hát ha még egy Straszburgi születésü vezér német nyel! 
ven? minden testi hatalom erkölcsin van fundálva, és 
ez az oka: hogy sem maga a’ testi hatalom, sem maga a’ 
bélátás nem igen vihet nagyokat végbe; ha ezen két do@ 
log nem egygyesíil. Azt akarom hogy valaki hidjen ne 
kem, szeressen és szavamat szívesen fogadja;'legelső 
hogy eszem” és szívem9 egypnességérül jó , és kedves ideát 
gerjeszszek benne. Nem fogok hát csupán szép puszta 
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szókat hozzája intézni, és egyszer így, egyszer amugy 
hozzája beszélleni ugyan azon egy tárgyban, és egy 
mással őellenkező fenék-{okok szerint bánni vele; ha 
pedig bánok: egyenesen okát adom és megfejtegetem a’ 
körül-állásokat , mellyeknél fogva el kelle térnem első ok 
főmü'il. Nem fogok soha mást ЬезиёПепйч mást tselekedni; 
nem soha Tettel egyszer így , egyszer amugy ellenkező 
képpen viselni magam” iránta. Őn', és nemzete” szerete 
tét ’s büszkeségét, а’ mennyire csak lehet kímélni fo 
gom; ha pedig kéntelenitetne'm neki hibáit tudtára ad 
ni, ezt férfias igassággal, de minden nagyítás nélkül 
fogom tselekedni. Ha egyszer megszeretett, és belsőkép 
pen tisztel, nem fog megharagudni; de javulni. Csak 
roszszaságai ellen leszek minden kiméllet nélkül; de gyar 
lóságait tiirni fogom. Nem fogok félni néki bizodalmat 
mutatni, mert természetesen az erőssebnél kell kezdődni 
a’ bizodalom&quot; kimutatásának» Nállam le'vén а’ hatalom, 
mind e'n , mind ő érzeni fogjuk: hogy őt” megbüntethe 
tem, ha azzal viszsza-él. Mindent a’ mit kötelességén fe 
lül tészen meg fogok jutalmaztatni, tselekedeteinek ér 
deme, nagysága, és azon mód és mérték szerint; melly 
leginkább van alkalmaztatva gondolkozása e's érzése” sza 
básához. Vi’sgáljuk valamennyi nagy embereket, kik va 
laha éltek, és nagy dolgokat vittek véghez; látni fog 
juk: hogy ezen ok-fők szerint tselekedtek. Magok a’ 
puszta szállások, és beszédek; bár mi szépen és mester 
ségesen legyenek öszsze-szerkeztetve, Salla-se hatnak ‚ 
észre is, szívre is egyszer'smind; de erős ám ott az ékes 
sen-szállás, és csudákat viszen-végbe, hol Tettekkel, 
észszel, lelki erővel, és kegyességgel párosul, „Én mine 
dég azt teszemlgi mit akarok”, kedves szava járása vala 
IV-dik Henrik franczia királynak: „mert csak mindég 
azt akarom ngy-mond: a’ mit akarnom kell.” Véghetet 
len béfolyása van a’ karakternek a’ nemzet’kifejlésébe, 
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minfïen ncmzetnek nagysńga рейд e's boldogsága. a’ nem 
щей karakterbül foly. Az okkal-móddal «ju1_:al|nazni, ¿s 
büntetni tudás az a’ ke't sark, mellyen minzien пешие&quot; 
kifejlödés fol-og. Ez neveli jól a’ nemzeteket, ez igav. 
gatja öket jól, ez teszì szükségtelenné а’ sok `hoszszas és 
re'szeletes förvényeket, mellyek töbnyire csak papiroson 
maradnak; ez vezeti kevés de jól megrágqtt törvények 
ut-mutatása szerìnt, jó efs okos,A e’s erò's karakter-ii meg 
felele's’ terhe alatt álló emberek által az irott törvények’ 
ve'gre-hajtását a’ papìrosról az életbe. Vegye а’ kegyes 
olvasó mind ezeket, mint-egy toldalékául, mind azon 
Szépnek e’s Jónak, melly ezen Czikkelyben foglaltatìk. 

Ugyan ebben helyesen fejtegetì a’ Szerzö a’reme'ny‘ 
számos jó következe'seit e's okoztatjait (Resultats). А’ re 
me'ny , ugy-mond: miudenbeu az erkò'lcsz' mozgato', esu 
pán azon Не&quot; tehát igyekeznlì, hogy czélja vétkes ne le 
gyen. Valóban a’ remépy az, melly mìnden eröket meg 
indít az emberben, valamint a’ félelem azokat vìszsza 
‘мышца; -- amaz még akker is jutalmaz, m'ldön meg 
csalt, mert a’megcsalás’idejéigmìndég elevenitette, min' 
dég boldogitotta az emberì szívetr, azért helyheztetî a’ 
mély belátásu' szl'ves kereszte’ny vallás Chateaubriand 
szerint az ere'nyek közze’, aze'rt énekelték minden nemzetek’ 
költôji, és azéri: emelhetnének neki oltárokat és оздо 
pokal: minden nemzetelg, és mìnden státus emberek is` 

Ah quand je serai prêt à fermer la pau‘pîere. 
Que je te voye encor auprés de mou tombeau. 

Végsö behunyzísa elött szem-pillámnak 
Ah sír'om теней meg egyszer láthassalak. 



Hitel szentségén alapúlu-«Lap 152. 
Ezen Czikkely&quot; czímje e‘gy keve’ssé homályos, azt 

akarta hiszem а’ $2е1‘26 mondani: hogy а’ nemzeti szor 
ga1om’° 65 kereskede's’ véd-angyala az igéret-tartás 65 
nyilvánosság. Mi szi'vet és észt kielégítö dolog az: hogy 
mélyebben behatható taglalatok után kisiil , miképp7 kel 

t,lyen lszìnt--ugy а’ polìtîkai, mint а’ 11е1‘е521611у1 világ’ 
körében mindennek, a’ hiten, reményen és felebaráti sze 
reteten gyökereztetve leoni; ha elo-menetelt, virágzást, 
megelégedést és boldogulást emberekne’l és nemzeteknél 
eszközleni, 65 ily javakat nállok több századokon ke~ 
resztiil fenntartani akarunk. 

 

Mit kel] tenni, 65 111111 11611 1С821'181112 -ё 
` Lap 153. 

Azt lehetne mondani, hogy ezen több Czikkelyekre 
czikkelyezett Szakaszon kezdödik valódilag а’ Szerzö’ 
munkája. —- Sok eló'zmények után, mellyekben a’ ter-A 
meíezelz' e’s mat/zesz‘sz’ rend egg/¿ela mandati/l, 65 az állitta 
tik: hogy tò'buyz're zn’z'l‘zden# fumé/1u] {видение/1 az em 
berek, hogy и’ Matńesz's rendz‘gondolkoza’st , melly парт! 
парт #бЁеЛеёеа’еШ/Е, mz'nrlenre де”, e's lellet (ЛИЦ-0191112’, 
ugy-mint más nemzetek tselekedtek , hogy штампы/1’ 
e's Àò'rülme'nyez'uk’ tò'lce'lleles z'sme'rete, e3' tudoma'uy, mz'ml 
buzón/trui, mind ‘НИ/6161121; vegrre и’ jo’l szerkeztetett 
'systema'k’ ИЛИ-6026511 ggz/mamen' boldogulásuukat ; 
végképpen azt gondolja: hogy a’. millo' kereá'kede'sí 16&quot;‘ 
ve'uy axon tulp-ké', mellyen föld-mz'velefs'z', cfs дети/111611116 
gyarapoda’nm/a’ uto’bbz' Литвин; ’s boldogulrísa alup‘u'l. 
Lássuk mint czikkelyezi ezt n’ szakaszt, 65 miként feite-V 
geti-ki ideáit? --- 
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A' Hitel tágosbb értelemben, _. 
Lap 156. 

А’ szo' :zentse'gehel: minden tarsasági tartozatokban 
és viszonzatokban megbecsüI/zetetlen ggü/:Segel её has; 
ua't jèjlegeh'. Ez ugy van ‚ és nagyon együgyü, Не felse' 
ges а’ német köz-monda's: „Ehrlich dauert am längsten.” 
А’ 8x0” szentsefge't сдадут/Е bz'rafia’nak падет’. А’ )met a’ 
péri/1oz Ímsonlz’lja Дети/г vesze'lyes „идти: Ímòjuí 
‘дяди. Költó'z' jèlemellaedeís'sel, ábra'mloza'sokôa meriìltt 
elaudalolla'ssal без“? а’ csa'bok cfs üldà‘zetek ellen reu 
llz't/zeîetlemegrben marado' erehye/i’ amm'l nagyobb её örò' 
Íiò's julalma'ro’l; ‘Мне? ЁеиеЗ'бе’ uyz‘lvánságosok, e3* &gt;mz’ne'l 
tamiflu/MMM. А’ ytesti m'lég’ Ízarmom'afia sejdz'tíetz' vele 
az erkò’lcsz'e't z's, melig ne’lkül mero&quot; megjzítszattatás, ra' 
azede's , íszouyu treffu len/4e и’ miudensegg, a’ vz'laíg, её 
ege'sz Лет/М ,‘ e's ez, rövid ’s takaros egybe-vonatban, 
ezen gyönyörii Czikkelynek ‚ mellyet csak egygy a’ Nagy 
nak , Jónak és Felségesnek gerjedö lélek irhatott , veleje. 
De mz'bó'l sza'rmazñatz'li kérdi , а’ szo&quot; szentae'ge? és felelx 

 

Polgári erénybù'l. —- Lap 159. 
Нет tes-zz' art, ugy-mond: сайте!!!‘ ország’ fel: 

ve'se ‚ nem az alkotma’nyok’ szabadabb виду/1235666 le'te, 
_lumens az most mu’r csupa’n az emberektül jì'ìgg, Iii/i az 
ага-21550! laÀjá/i, Azomban okokkal mutattg-meg mind 
Helvetius, mind Montesquieu; és az egész història bi 
zonyság, hogy kölesönös viszonzatban állott és áll min-_» 
de'g а’ polgári ere'ny, és annak mind terme'szete, mind 
mértéke az alkotmány’ szabadahb , vagy függöbb le'tével. 
I-lìszen a’ legközelebbi történetek is megmutatták Török 
nrszágban, hogy sarcz-uralkodás alatt, nem lehet polgn'ri 
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erény; de azért ön-kéntes uralkodás alatt lehet а’ nagy 
alkalmatosságokban, ha az ön-kéntes ur okos és nagy 

` ember, és tudja magát szerettetni ’s csudáltatni. De mi 
kor&quot; a’ polgári erényrül vagyon a’ szó, nem csak a'uagy 
alkalmatosságokat, hanem főképp” a’ polgárok” minden 
napi életét és tselekedeteiket kell tekintetbe venni: ha 
mathematikai szorossággal akarunk okoskodni, és vi'sgá 
lódni az effélék körül. 

Egy kis eltérést engedett-meg magának a’ Szerző 
ezen Czikkelyben is, mellyben némelyeknek némely 
szélsőségeit és tulságait emlegeti, és pedig ollyan dol 
gokban, mellyek nem teszik а’ polgári erény” valóságát. 
Én ugyan nem veszem nálunk a’ polgári erény” (melly az 
anya föld, és honniak' eránt szeretetet és hüséget; а’ 
végre-hajtó hatalomhoz pedig , mind hüséget, mind enge 
delmességet parancsol) kiegészítő részének, akár а’ ma 
gyar-tánczot, akár а’ sinóros nadrágot; azomban а’ csak 
nem mindég viselt kül-földi ruházatot, ’s csak-nem min 
(lég, és иду szolván kirekesztőleg űzött kül-földi tánczot; 
ott kivált а’ hol van mind nemzeti öltözet, mind nemzeti 
táncz , szint-ngy nem tarthatom а’ polgári erény bélyegé 
nek , és mivel maga а’ természet mindenben , ugy а’ testi, 
valamint az erkölcsi és polgári világban, akárminek 
külső jelensége , és belső volta köz’tt, bizonyos viszonza 
tokat ’s harmoniát alkotott és rendelt; nem igen szere 
tem mindennapivá válni közttiínk mind а’ két nemnél а’ 
kül-földi öltözetet és tánczot, иду hogy а‘ honni ruházat7 
viselete , csak а’ tisztelkedések, idejére és alkalmaira szo 
ríttassék, a’ honni táncz pedig csupán kivétel légyen mu 
latsági társalkodásainkban; mert nem látom miért nem 
lehetne honni öltözetünket иду módosítanunk, hogy 
parádéra, pongyolára, tánczra, lóra, külön-külön; de 
nemzeti formákban alkalmaztathassék ? A’ mi pedig honni 
tánczunkat illeti, az szint-ngy a’ nemzeti szellem” sugal 
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lata alatt, а’ lassan szedett lábakkal komolyságot jelen 
t6 csendétül Гора, а’ mu’sìkni e's tánczi lejtönek során 
keresztül а’ legvirgonczabb mozgások’ szapora apritásáîg 
vihetendó' volna. Ezen észre-vételt annál terme’szetesebb 
nek találhatandja а’ Szerzo&quot; , és megbìrálásom’ olvasója, 
mivel a? következö Czikkely а’ nemzetise'grül szóll. 

 

Ñemzetiség. —- lLap 16]. 
Lemn’ kell lele'bä, иду-пища! csal: oszta'n ‘еде’, de 

re'lare, ere'riyesre Ài/èjlem’; ez felette саду igasság. Те 
gyük-fel hogy már viszsza-magyarosodtunk volna ‚ e's nem 
щей büszkeségünk kikapott volna minket azon bután ke 
ve’lykedö gyalázat alól, mellynél fogva ön-nyelvünk, 
öltözetünk és tánczunk’ megvete'sével, a’kül'-földit, nem 
nemzeti szellemünk’ izgata'sára- és tökéletesebb kifejle'se' 
re, hanem töbnyire ’s csak nem mìndenben és mindenütt 
fás-majmolásra használjuk; ugyan vîselne’nk e minde'g 
kül-földi öltözetet , járnánk e minde’g ВЕД-561 di tánczot , és 
beszélnénk e csak nem‘ minde’g kül-földi nyelven egy-más-‘ 
sal, ámbátor hem lenne'nk járatlanok a’ kül-földi nyelvek-~ 
ben és tánczokban, és hoiott frakban jártunk utazásaink 
közben Franczia-országban és Angliában? Némely nyava 
lyás, kivül, némely belülrx'il kezd rothadni; a’ gyógyxb 
lásnak tehát mind a’ külsöre, mind а’ belsöre kell kiter 
jeszkedni. Mz' Mn иду-топ‘! а’ Gróf: egg „мам пет 
lzet’ tagja kum', meri стёкла’ Ãò'mzyebb tesis', шт‘ leí/Ez' 
allyasoda’st elszenvedm'. Hol рейд; а’ nemzelz'seg‘ semmz've' 
шт‘, Íml и’ la/:osok elkorcsosodtak, виду kol a’ пешие” 
szellem e's ‚911111134;йф'йбаишо’шдо/Еоп, gyermekz' Mbo 
Ãon Марш, ma'r »ott luz a’ задай; ‘vaksa'ga'òan nem i: 
gyam’üa ; keserü, de csalhatallan пишет! ne’zz' а’ 
gondba тент Лажф , mz'kejßp’ folydoga’l- le штаты 



159 

‘u’ llátŕa maradt двое!’ fìYve’uy, a’ метке!’ e'let-n'rnfia ù‘veg 
xzelenczq'je'be. Mázsát &gt;nyomó итак, mellyeknek ugy 
kellene fekíidni sziveinken, mint а’ véghetetlen sok má 
zsájú Aetna Briareus felett; de ez nyujto'dzott legalább 
a’ roppant öt’ bori'tó Teher alatt, e's emelkedni töreke 
(МЫ nékíink pedig még állandó honni játszó-színíínk 
sincs а’ f6 va'rosban! noha már több évvel ez èlůtt, oly 
remek buzdítást írt Horváth Endre, hogy olvasván e’ re 
mcket a’ jövendöség, nem Года tudni meghatározni: 
fordítsa e’ el szeme’t еду maga és jövendöse’ge iránt olly 
igen gondatlan nemzettiil, melly ezen buzdl'tásra a’ leg 
felemelkedettebb , legterj edtebb, legálhatatosabb tselek 
vésekre eléggé fel-nem lobbant; vagy pedig szánakoz 
ze'k é eg'ygy- ollyan hatalmas érzetü hathatós költön , kinek 
а’ legigazabb hazañusággal és nemzeti büszkeséggel el 
telt láng lelkét, az lsteni gondviselés egy csak nem már 
az indithatatlanságig ’sibbadt ndmzet’ közibe, mint vala 
melly elaszott kietlen pnsztába repl'tette?!ll- Szóll az 
után: minekutánna a’ mz'nden пешие/Ъ, e's Minden em 
berek jbrro’ a’ltal- à'leleîs‘ez' Àà‘zò‘tt „шут ’s e'rzelmez'ben 
eltompult cze’llalan cosmopoh'lz’smumak a7]- „шут le 
ra'nlotl’a volna, a’ társaságbeli embernek magától а’ ter 
me’szettl'il szivé be plántált hazaíiuságrul. Kaczagnak axon 
uz идёт! йдйей, ogy-mond: de e’l, zsendül, serdül а’ 
jìatal, els meígr ‘певице ¿mlm a’ koporsdn vz'rulo’ лети 
tiiuk’ Ã'eble’be. Én is hát kezdék remélleni, e’s szi'vesen 
„даны“: hogy a’ magyar szl'vek’ dobogása e's buzgalmai 
között elve’gl-e ki fog vivódni a’ nemzetiségi csata, bár 
mint küzdjenek iti-.hon мой me'g most ellenünk, kiknek 
csak addig lesz kiŕekesztöleg idegen szó szájokban, mig 
а’ honnì `61056363’ érzelmeitül felmelegülve észre nem ve 
„ш, hogy ideje pirulniok az önnön boldogságok és di' 
szek ellen , általok kezdett e's folytatott kiiszdéséri'. Siet 
ennek folytában megjegyezni; mint ваш/‘ат’: ò'sme'retle 
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nellr a’ Ãììlfò’ld ем“, mint/1a a’ Àát’fenehe'n ülne'nk, eis a’ 
ищет: se test2', se [ЛИ ‚ем/‚штаммы лет ala/§13 
tana efe nem tenye'szlene milan/a, виду тйеш ösme'rle 
tim/i Миша. Ennek ugyan okát adja: Ne’mely шум. 
jm'uk ugy-mond= egg re'szriil, más reívzrül pedz'g и’ Mild 
fò‘ldz'ek’ ÖaIwe'Íe/iede'se afe'le'ket держа]! ¿ele птицей szeL 
lemünńbe, melig/ek telgesseíggel nem abbul csz'ráznabkz';-- 
de az efféle képzeletek elöttem csak éppen ollyanok: 
mint mikor valami 30 esztendö e1o&quot;tt, a’ Francziák mel-»6 
haj-fodoritóknak tartattak, az Angolyokat pedig me'g most 
is némellyek merr'i öklözöknek vélik;` vagy azt 3011601 
ják , hogy minden Angoly kötelet vet felesége’ nyakába; 
söt a’ vásárra kiviszi, áruba bocsátani. Vagynak ugyan 
szerînte a’ magyarság divatlanságának más okai is , t. i. 
a2 olylior a’ me'rteZen tal-menú' Ízazaßuságbul sza'rmazó 
Ín'usa’guuk, „ведут? fogva nem dz'cse’rendó' dolgaz'nlmt is 
e'melygetá' ò'n-Ín'zelkedei‘sel e3* ММ” „так ñarm'n szoß 
дани! magasztäljuk ,' de még egygy okot elhagyott а’ Szei‘-I 
zó' , azt t. i. hngy a’ kül-földi vagy nemzeti kalendáriomok 
ban soha sem jelenünk-meg иду, mint regnum independens, 
et suam propriam in pactis conventis fundatam habens 
Constitutionem , hanem csak ugy, mint: His accedit. Egygy 
igen fontos észre-vétel van ezen Czikkelyben, az t. i. hogy 
nem kel] „дует mmm' a’ ÀüÍ-jeleket fonlosabbaknak a’ 
belsó'kne'l, e's a’ kopa'csot tò‘lnre ne'zm' magvána'l; азот 
[umr a’ külsât z's nem де]! egefs‘zçn elmelló’zm', meri azon 
kz'vül, cfs aöbo'l legyebet ís Щит/Е. Ugg/ah mz're a'llapf’tsul: 
{метит arro'l, И! нет esmeriink, e's .9o/za - se láthmk , 
kérdi a’ Gróf: ha csa/i külsof'je're nem. Ha tehát a’külsök 
röl ite'lünk a’bel tulajdonokra, egyenes, bátor és komoly 
féríiu e'rze’ssel biró Magyart, ki szabadsa'got мы, hon 
na't forro'u детей’, ’s Ãeïs‘z e'lel'e’ el/zagyásám {бюст/е: 
Kz'rálya'e’rt, becsüh'etz' ¿iin a’ magyar navet , nem igen 
képzëlhetünk magunknak kül-földi szabásu ruhába , e's én 
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valóban oly keve'ssë látom, mit árthat a’ nem pazérola 
va , hanem takarosan alkalmaztatott sinór, sujtás , borítás 
és paszománt a’ ruhán a’ külső férfias kellemeknek és 
bel-tulajdonoknak:, valamint nem látom miként fiíghetń 
nének ezek csupán csak а’ Ип’пуЁ-дЫтйпуЪиЬ 

Még egy jegyzés ezen Czikkelyben, melly figyeld 
met érdemel, az t. i. hogy külön-fogott személyeknél, va 
lamint nemzeteknél elmaradt olykor a’ fétfi-kor, e3' mint 
gyermekek fiúnak ve'megre eis' kala'lra'. Sarkalatos alapra 
kell kát fenekz'tem' a” nemzetisegü, её‘ ez egyedülaz ere'ny 
e’s polgári erkölcs ; de már megjegyzem, hogy ez ugyan 
а’ fő, és a’ dolog” belsője; de azért а’ mint a” Gróf lna 
ga megismerte, tekintettel kell lenni a’ külsó're is , miń 
vel ez а’ belsőbül foly, és в’ belsőnek enyészete igen 
gyakran kezdődik а’ külsőn, ’s onnan harapódzik-be а’ 
belsőbe; mert nem lehet ám a’ ruhát és a’tánczot ngy te 
kinteni, mint a’ test’ belsőjéből a’ bőrre kihányt fekélyt; 
mivel haugy lehetne: azt, а’ mi most elfajulásunkat el# 
árulja, belső épse'gnek kellene venni. Vi’sgáljuk mirha-i 
gyatá-el velünk а’ honni ruhát? az ugy nevezett comme 
ditás; mi a’ magyar tánczot? bizonnyal nem а’ német. 
‚тётя? forgósäga; hanem а‘ közelebb érhetés tánczosnénk 
hoz. 

Azt a’ gyönyörü vallást teszi a’ Gróf: hogy a’ ke 
reszte'ny valla’s zavaratlan forrásán megtisztult erkölcsi 
Jo' , a&quot; legkoszszabb её lege-274365 élet-időt где?‘ и’ jo'l meg 
[еле/Ей!!! nemzetiségnek. ' 

Az is nem helytelen megjegyzés , hogy ott csuda de 
„А“: a'llz'tm': kol nincs megz'smdró', nincs olvaso' ,° nékünk 
teka't, ngy-mond: а’ tökéletes ere'ny sokkal magasabb 
le'plsőjín kell állammk mint másoknak ‚ “ka kaszna'lm' eis 
tiindó'klgm' kíva'mmk. sajátunkat olykor kül-föld kozza 
igazi fényre, vagy Мат/Еда.‘ nálunk “nem igen mer emel 
kedm' valaki ne kogy tollát veszz’ttse, ’s ka meg is, köd, 

'l1 
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идти, .zie-ammi.' Ízû‘zò'lt mere'szen _fèllò‘vek „шеи cs‘al.&quot; 
maga Àe'ntelem’ltetà'h, heveív más ne'zó'kkel me’rm' _felemeL 
мы magosságát ,‘ egg e’s más баллов dolog’ le'tesz'teß'eí 
ben, mennyz' akada'ly e's ай! mz'nden oldalrul, milly kevefs 
jo' ahum', ’s шлите elö-sege'lló', hu'uy лай/Еще’? ůa'ny 
utbfm dilo’ Р а’ Ílaszna’lm' a/ìaro’nak e'let mun/hija esula-mem 
szünet ‘сайта’ «Fn-tagadás, ’s mz'mlen vdr/'zato' ‘тайна 
и: afl-¿wwwa ’s o&quot;n'~lelkz'-z'sme'ret. Szomoritva leveríí' 
nagyon igaz észre-ve’telek ! de éppen azért nemzetiségre és' 
polgári eröre még serkentóbbek.&gt; 

А’ nemzet’ életére függesztett Íìgyelemmel derl'ti а’ 
Szerzö ezeket: A’ nemzet e7,-l иду-тона: ba’r mz' sz’nló'dve 
is, mig a’ nemzetz'se'g Ãz'se'ré'je a’ nemzetz' nyelv, fem/1a; 
mdt ‚’ de ha ez egg/szer elne'mu’l, ak/Eor csa/ì gya'sz -fìízt 
lerem и’ Lon, melly a’ voltake’rl szomormm eregetz' _)&quot;ò‘ld-7 
re csiiggeteg [ММ/ай. Valóban nagy örömmel venom-ki 
е’ nagy hatásu munkából azon századokra át-menendö ala“ 
pos és tündöklö gondolatokat, és elö-adásokat, m'ellyeket 
nem lehet eléggé emlékezetíinkbe vé`sni; és valamint 
hellyel-hellyel nem éppen lágy és engedékeny megbiráló 
vale'k , a’hol ti. okoknál fog'va minden ke'dveze’s é`s részz-v 
re-hajlás nélkül valamivel vagy sanyarubb , vagy élesebb 
lenni ke’ntelenitetém; иду sokkal örömestebb мешает‘ 
ki a’ sok ‘Jót e’s Sze’pet, melly hemzseg а’ Szerzö’ e’ hal# 
hatatlan munkáján. Igy mind eszemnek mind sz'ivemnek 
ogy-formán eleget téve’u; reménylem megesme'rik mind а’ 
Szerzö, mind Földieim: hogy pennámat sem epével , sem 
rózsa-vízzel kevert tentába nem mártottam; és hogy maga' 
a’ kritika csak ott kiván megostorozást, hol csiklandás ‚› 
Vagy csipkede's, vagy szembe-állás’ helyébe а’ megbiráló 
farmatrìnghoz nyult, és azzal sujt. 
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Conçentrátió , Közepesedés, Vagy közép 
pontra gyüjtés. --- Lap 171. 

Ebben а’ Szakaszban a’ társalkodásrul és gondolatok’ 
közlésérül, melly а’ nemzetise’g alatt fekszik, e'rtekezik. 
Ember-taírsaz'u/l ogy-mond: sem лет oly jo'À, sem nem 
oly тонкий, mint и’ mz'udeneket nagyz'to’ Агрегаты 
fßllém‘ эхо/Ни. Asmodem Ãora’nt sem allg/an ̀ felaete, mint 
a’ milyennek _fèstz’kf igy hát szíikséges a’ türelem, melly 
kapcsa az emberi Ейгвазйдшй:э két ember köztt, de még 
egygyes föben is rend-szerint van valami vetekede's; a’ f6 
dolog hát egy közép-pontra gyüjteni, a’külön-kíilön gon 
dolkozásu e’s érzésů embereket a’ кап-56’ czéljaîra és 
azok’ eszközeînek feltalálására; csa/1 egg ‚Лидии ka've'm 
is, ugy-mond а’ Szerzö: де? /lem‘spñera’ productuma Ilz' 
va'ntatz'k, semmi hét egy magános ember, csak egygye 
siiletnek van hoszszli élete. Ez mind való igaz: hozzá te--- 
hetjük azomban, hogy a’ magános ember az egygyesület 
egészszének törtt-száma , e’s olykor kìssebb ‚ olykor па’ 
gyobb törtt-száma; olykor pedig vagy eszénél, vagy más 
körül-álla'soknál Тора igazi nyomó siilyja , legalább mind 
addîg , mi'g a’ súllyosodás’ terhe érezhetövé nem válik , e’s 
a’ többség&quot; súllya feliil nem fordúl, az eddìg-elé több 
iigyességet mutatott kevesebség’ súllyán. A’ tit/Eos e's rej 
teZes, efs‘ “мы” dolgozo’ {тайги}: e's egyesületekñez, 
nzomban (és igen méltán) nem igen bi'zik a’ Gróf; и’ 
nyz'lva’u tenm‘ „Майами: tò'bb bz'zodalma van e's ‚кистей, 
ugy mint minden nem rab lelkí'i ember, a’ ñatalmas Miz 
ve’leme’nyt tò'rve'ny ‚мы. A’ „мы; ogy-mod: а’ bz‘ìn- ' 
nek, a’ vz‘lágossa'g рейд’ az ere'nynek Àz’se’rófje, csupa’u 
Íaonbelz'eket мы egyesäletz' társaknak,»mert eze/1 leg 
tò'bb Àezesseget nyiy‘tůatuak hänge: re'sz-ve'teleńrâl, ez 
и’_ Ãezesseg erků‘lcn' e's иду/дядей tekelse'g&quot; „шум ala 

'11 * 
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pnl/1u?, ei! иже“ Ísz'va'fy'u így (dz/pálca, [cagy az атм/ЕМ. 
sze'k, a’ rész-vevőket vagyonkejzpen is, felelet alu' von-r 
lzassa: Szabad legyen ez utolsó javalatra egy jegyzéket 
tennem. А’ nyilvános egygyesületek nem fednek titkot, 
nem rejteme'nyesek, e's ha czéljok, eszközeik nem tör 
vénytelenek, mint kívánhatja а’ Gróf, hogy mind addig&quot; 
míg törvényes uton indulnak, а’ kormány9 kezébe legye 
nek ? ezt az ideát bizonyosan nem hozá Nagy-Britannia; 
ból, és ha maga gondolta-ki, nem boldogulna vele Al-&gt; 
bionban. А’ nyilvános egygyesületek és annak tagjai csu 
pán egygyesületöknek tartozhatnak felelettel; de még 
más tekintetben sem kelle vala illyest javasolnia, és az 
zal alkalmatosságot adnia ellenségeinek, mintha а’ végre 
hajtó hatalomnak kedvét keresné; Tiszte‘lni,l és kimélni 
kell mindenképpen а’ végre-hajtó hatalmat , akár millyen 
országos alkotmány alatt: de oly kevéssé kell hatalmát 
törvényen túl nevelni akarni, valamint a’ kormanyozot 
takét Ardorem civium prava jubentium. Ki tudja nem sej 
tették é némellyek előre a’ szerzőnek ezen ideáját, és 
azért surrantak-M illendően и’ Íla'lulso’ ajtóig/lán, nem 
pedig egy p'a'r потоп‘ forint megmenteíre végett, mel 
lyet vimatlen örömökre , vagy ön-magokra költeni akartak, 
mert találkoznak ugyan nálunk lyuk-bujdosdi bor'zok; 
de több a’ hív hálás őr ’s védelmező kutya, és mikor 
nyúlra van szüksége az urnák, azt szakadatlanul kerget 
ni tudó agár. 

Nagyon becsűlöm én a’ Szerzőben azon igen hasz-í 
nos őszinteséget , mellyel mind azt a’ mi neki nemzeténél 
jónak nem látszik , felrázza: mert csak иду tisztu1hat-~ 
hak-ki а’ vélemények a” tisztább igasságig , mint á°rostá~ 
ban a’ magvak rázás közben öszsze-ütközvén gabonává 
által-változnak, ha jó a’ rosta, а’ portal, gaztul és tak 
lácztul megmenekedvén; csak hogy nem kell szél-rostába 
Boreás’ pofájával szelet fújni, mert a’ Bóra (valamint а’ 
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tenger-járta Szerzö szint-ugy tudja mint én) mindent tör, 
ront, zlíz , elseper ‚ és noha ez~ is szükséges az egész ter 
mészetre nézve, de köz-vetetlenïöbbet árt mint haszná! 
az embereknek, holott а’ gyenge’ded e’s lengedezö szellfíí 
megfrissítì, megtìsztitja a’ levegöt , és ha marad is valamì 
kevés kirostálhatatlan konkoly, a’ szép e's jól megtisz 
так gabona Кбит; azért nem válik ez egészen becs 
telenné. 

Nem igen foghatom’meg, mint csuszhata-bé ezen 
Czîkkelybe а‘ betyárságoknak, mellyek hazánkat csak 
disztelem’tik, említése. Hìszen nálunk а’ betyárkodók, 
а’ hetyke-petykék, az olvadozótskák nem közönséges je 
lenségek, e's a’ nemzet’ ладу töbsége kárhoztatja öket; 
mìnek hät öket emlegetni , és egygyesületekrül szolló Czik 
kelyben szóllani felölök? hiszen ezeket csak nem akarjav 
a’ Gróf kíìzép-pontra gyüjteni ? Valóban furcsa egygyesüle 
tet formálnának, Vannak mînden nemzeteknek a’ magok 
trázójîk, gascogńiaik , petits maìtresjeik , dandyjaik, 
német bárójik, kolibrádosaik, harpagonjaik, skapinjaik, 
brìgellójîk, lîpperljeik, anglomaniaìk ’s a’ t. Ha olykor 
egygy illyes valaki, (mcrt valamelly tehetíís nagy ur’ ña va 
lami egygyesületböl a’kár hol is a’ világon ki nem rekesz 
tetik) ott több okos emberek közt javulni kell nékì, és 
letajtékozhafja fiatalsága’ hohóságait. Vigyázzon а’ Szerzö 
ne hogy part indítson ellene а’ szl'n-játékokat szeretö kö 
zönség, és kivált nemzetì vl'gfjátékokat adpi ke'szülc'í iro' 
jink; mert ha kitalálná ne-talántán а’ Gróf irtani vala 
mennyi betyárjainkat, hetykevpetykéinket, szoba- szen 
nyeseinket, olvadozo'tskáinkat, nyl'ri-pajkosainkat, ök 
lendezö és sujtó-kontárjaînkat, pöffeszkedíí himpellérjein 
ket ’s а’ t’; иду nem csak az б bìrodalmok’ határába уйд 
na, hanem kárositaná is sajátjokat azt keves'ltve'n ‚ és ök 
me'g reposìtiótis kérhetnének а’ Gróf ellen. Azomban le 
{едут-немец а‘ Szcrzö azonnál a’ kritikust еду más ala 
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posabb ideával azt javasolván , hogy mz’lulen едут/виде! 
бе/а и’ tngo/ì egg mással , ne eggma's elle” dolgozzauań. 

A’ közepesedés’ Szakaszát egy más , nem keve's Íigyel 
met érdemlö követi, mellynek czl'mje; 

 

A’Y kimüvelt Ember-f6. _fy- Lap 178, 
Ebben a’ Czikkelyben ezen axioma állittatik-fel „az 

e'sz-eró'” ’s már ez bizony ugy van, e's тег Mirabeau 
mondta: „ma tète est aussi une Puisance” de más ke'rde's , 
boldogság é minde'g, mindenkor és mindenütt az ész, akár 
@rra nézve ki azzal bl'r ‚ akál'. a’ mi legföbb, a’ kikre hat ‚ 
ha nem áll öszsze-hangzásban; az igazat, а’ ljussost, a’ 
jo'tK, az erkölcsi szépet, а’ köz-hasznot, e's me'ltatlan 
Szenvedések köztt még magát a’ tiil‘elmet is, а’ mint Schiller 
темпах felemelkedett szi'vvel körül-_ölelni szeretö haj-_ 
landósággal. Az ¿gz boldogqág, иду-топ‘! а’ Gróf: igen 
ha nem ártó és köz-hasznu cze’lokat és eszközöket követ , 
„0n n’est grand que par le coeur”, ugy-mond Staël aszw. 
szonyság: Aszszony mondta ugyan, de ennél méllyebb 
értelmüt s_oha férjiì тег; nem niondott. Képzeljünk mahl 
gunknak egy Cartonchi ügyesse'ggel biró, merö {идете 
nyos emberekböl áilo' tolvaj társaságot; e's az-uta'n egy 
mást, középszerü jó fejekbíil csak hellyel-liellyel tudomá~-ï 
nyosokból állót; hol mind a’keve’s tudomáńyos f6, mind 
рейд а’ többi csupa józàn eszíi emberek, kik ezt а’ tán 
saságot formálnák: miudnyájan Krisztusi, Titusi, e’s So 
kratesi szivvel birnának: ugyan mellyik társaság l‘enne 
boldogabb? Jól jegyzi-meg azt Barthelemi Anlakharsisá 
Ьац , hogy csqk akkor lenne’nek boldogok a’ lehetô'ségig az 
országok, ha azoknak kezébe kerülne minde'g а’ hatalom, 
ё: azoknak lenne mindég legtöbh befolyások, kik mind 
nagy sziviiek, mind nagy ваше!‘ egyszer’smiud. Az ész 
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az eszközöket keresi-ki а’ czélra, de a’ társasági életben 
kivált , „mikor gyarapodnak és nevekednek а’ külön - fogott 
emberek” szükségeik és vágyaik; nincs e minden külön 
fogott kivált nagyobb eszű embernek szüksége а’ jó, а’ 
nem ennenes sziv' kezességére , mind a’ czéljok’, mind az 
eszközök9 kitalálása végett? és mivel az akarat” álhata 
tossága az erős szívben fekszik , lehet é erős sziv nélkül 
ugyan mind azon jó közvcze'ljokat , mind pedig eszközei 
ket , a’ vágyók9 szaporodása mellett nevekedett ennensé 
gek ellen mindég ‚ mindenben és mindenütt szemben tarta 
pi, és követni? 

A’ nagy fejedelmek7 ideálja IV-dik Henrik Franczia 
Király ‚ minden gyarlóságai mellett nagy eszü és nagy szí 
vii volt egyszer’smind, mutathaté ehez hasonlót az ujjabb 
história még a’ nagy Királyok köztt is ? de а’ bal, és al 
kalmasint köz-vélemény azt tartja, hogy а’ jó ember 
töbnyire gyáva vagy ingadozó; pedig nem ugyvan. Vagy 
kholera ‚ vagywelankholia nélkül természetében , még so 
ha-sem élt nagy ember, azzal а’ tselekvő, ezzel pedig а’ 
gondolkodó és érző sphaerában; de sem а’ kholera , sem 
a’ melankholia nem rekeszti-ki a’ valódi jóságot, melly 
nem abban áll, hogy az ember a’ roszszaknak kegyel 
mezzen , hanem abban hogy a&quot; jókat ellenek védelmezze; 
hogy a’köz- , valamint а’ személyes boldogságot valamen 
nyire csak valaki hatalmátnl kitelik es/zközölje és esz 
közöltesse, és azt oltalmazza. 

Minden emberi viszonzatok а’ társaságban a’ sajá 
ton fenekülnek. A’ lélek, unveräuserliches Eigenthum, az az 
el-nem idegeníthető iin-maga sajátja, mert halhatatlan; 
mivel valami Isteni, nem pedig emberi. Ez tehát nem es 
hetik soha nec sub pactum sociale, nec sub vim socialem; 
mert ez csupán morale , és ön-akaratjátul függő valami. 
A’ többi sajátok7 regulázása testi história: vagyaz erő 
‘й! , vagy az ügyesse'gtül; vagy mind a’ keltőtül egy 
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gyiitt, vagy az egygyeze'stül f ' gg , és а’ nemzetek” kifejlé 
se szerint időrül-időre a’ körül-állások és a’ köz-szük 

ségek után а’ köz-jónak vélt tekinteteknél fogva, min 
de'g és mindenütt változott, de semmi-félé erő-szak nem 
adhatott just soha és sehol, nisi post annos longae prac» 
scriptionis, és azt is csupán-csak и] zavar és erő-szak” 
elkerülése végett; mivel az emberi társaság egygyesületér 
nek fő czéljai a’ békesség, bátorság, és tartósság: mert 
csupán ezen három feltételek alatt fejlődhetik-ki bol 
dogságra akár millyen nemzet. Ezen praescriptiónak ide 
jét pedig csak akkor fogja а’ phylosophia meghatározni 
a’ nemzetek egy-más Кбит jus-publicumára nézve, midőn 
а‘ jus-gentium ollyan lábon fog állani, mint már most 
minden kimiveltebb nemzetnél а’ ]ия‹рг1&quot;агит áll. Ezek 
ből kettő а‘ következés, első: hogy a’ röktön változás 
sok, mivel a’ békességet megzavarják, felforgatások és 
nem változások: a’ másik pedig, hogy illendő kár-pótv 
lások nélkül nem eshetnek erőszaktalan változások sem 

u’ fejedelmek köztt, sem pedig az egygyes onszágoknak 
Polgárjai köztt. Az igazító, és а’ közwjóra nézve vagy 
szükséges, vagy hasznos változásokat eszközleni kívánó 
írók tehát felette okosan tselekednének , ha többet szol 
lanának az igasságrul mint az машины; mert áldó 
zatot nem kell, és nem lehet igasságosan parancsolni. 
Azt, a’ minek valaki annyi századok alatt birtokában volt, 
és azt annyi századok alatt használni jussa volt; azt a’ 
hasznot elegendő kár-pótlás nélkül most egy-szerre min 
denkitől a’ Haza&quot; oltárára tétetni akarni képtelenség , két 
okbul pedig, mind azért; mert az áldozat erény, azt l)e-, 
dig nem lehet parancsolni, külömben megszünik erény 
lenni; mind pedig azért: mert némelyikneksemmibe se 
kerülne az efféle erény, midőn másnak körül-állásai 
szerint oly sokba, hogy valódi nyomoruságra jutna. Az 
áldozatokat parancsoló tehát, és így az erényt bekorbá 



169 
,__-*___* 

esoló minde'g nagy igasságtalanságot követ-el. Az illyen 
1111102а101‹9 javallása (de csak azoknak ‚ a’ kìktöl kitelik) 
nem rosz magában, de ha az ember az ily javaslásokat 
közönse'gesen a- iöldes-urakhoz intézi, és pedig bizonyos 
sza'nakodás mellett az iránt, ki eránt az áldozat teendö 
lenne, már иду csak mogele'gedetlenséget szór-el, qui 
autem ventos serit, tempestates metet, ugywmond a’ Szent»- 
irás. Soha -sem tudja `akármelly iró is vagyonbeli tehet 
tse'ge't 111101100 embernek. Hányszor találnók tehetösebh 
nek a’ dézmát-adót, mint а’ legtakarékosabb dézlmát- ve 
vöt; ha mind ennek, mind amannakl minden körül- állá 
sait tudnánk. Ezek а’ körül-állások pedig nem mindég 
akár biinök’ akár ve'tkek’ következe’sei. Kevés `gyengéf 
ded érzést és бил-111101151: (delicatesse) mutat az, a’ ha 
talmasabb és tehetösebb7 részéröl, mikor közönse’gesen 
elegendö дай-[1611115 nélkül áldozatokat javasol, mert a’ 
mi néki könnyü , az másnak igen nehéz; só't végbe-vihe 
tetlen is lehet. Ha azt nötelen ember teszi, még kissebb 
а’ gyengéded -érzés. Könnyü díszfara'tás ez, mellyel pi, 
rìttatik а’ tehefetlen, kinek kis áldozatjai minde'g naw 
gyobbak а’ telletösök’ nagy áldozatjaimíl, és kinek pi» 
rulása теней, ЁуаЬрап relied, vérzik szl've, hogy nem 
tehet nagyobbakat és hogy nem mondhatja-meg: mìért 
nem tehet. lmé a’ következe’sek, mìkor csak az ész dolgo 
zik. Ha pedig ollyan feszi a’ kár-pdtlatlan áldozatok’ ja-. 
vaslásaìt, kinek semmlje 51005; má» akker nehéz meg 
határozni, nevetni kell é a’ jámbornak szép szánde'ka fe« 
lett, vagy megvetni irl'gyse’ge’t? Imé mìnö boldogságokat 
terjeszt a’ csupa ész? --- Érezve kell ha't gondolkodnì , 
e’s gondolkodva érezni, ha semmiféle 1`е1еЪа1‘11Ё1101‹э 501‘ 
sa't roszszabbá tenni, söt mindenìkének állapotját javi 
tanì akarjuk. Ez a’keresztény felebaráti szeretet; de ez 
egyszer’smind a” valódi bölcsesség. Ezen kell állapl'tva 
lenni mind а’ 1‹&amp;511-‹Ь01‹1о551180а1:, mind pedig a’ külön-fo 
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gott emberek köztt minden boldqgszigokra vezető kölcsö 
nős viszonzatoknak. 

Akár mit, és mennyit beszéljünk századunk&quot; phi 
lantropiájáról , és bár mint bántan-gassuk azt, töbnyire ab 
ban áll az, az egészre nézve: elegendő kár-„pótlás nélkül 
egytől elvenni; és azt а’ mit elvettünk, másnak adni. A&quot; 
külön-fogott tartozatokban pedig (relations privées), al 
kalmasint a’ jobb-lét, vagy gyönyör vágyás fekszik, ki 
vált a’ nagy világban; vagy a” tehetősöknél, hiusa'g és 
kérkedés , vagy haszon-kereset a’ philantropia7 leple , és 
takarója alatt. 

Ez vagy amaz nagy dáma, sokkal többet adna még, 
mint valóban ‘И а’ szegényeknek, mert minden hiusxiga 
mellett'valában jó szivű; de а’ legnjabb módis patyolat 
felette drága, és mivel ollyast még nem hozattak а‘ többi 
Szépek, azzal kell megjelenni а’ mai estvélitársalkqdás 
han , ezek, elhomályosítása, és az Щи gavallérok’ m eg 
bájolása végett; azon-kívül gyermeki bált szükséges ad 
niiholnap után, mert egy héttel ez előtt Gróf N .. né 
adott, a’ gyermekeknek pedig szint-ngy mulatság kell, 
ngy is mindenfélét kell tannlniok szegény fejeknek; mi-e 
nél többet mozognak kivált éjszaka, annál egésségeseb 
bek: de jó is nekik jókor megszokni a’ virasztást. Ki kell 
hät piperézni korán а’ hat-hét esztendős, &quot;s már ebben 
a’ korban а’ nagy világra termett gyermeket, a’- fran 
czia ügyességgel négyest lejteni tudó gyönyörü kis ala 
kot a’ kis Glycériont; mert'm ast ez a&quot; kis élő »'s mozgó 
kis-aszszony, az annya” bábja és popija; valamint tíz év 
vel ez előtt az volt, mellyet szüléji az esztergályosnál 
számára, fából vettek. Az annyának, és а’ kis-aszszonynak 
is tapsolnak majd a’ vendégek, és azt fogják mondani 
némelyek, be szeretném ezt a’ kis-aszszonyt 16 esztendős 
korában látni, minekutánna már most is hatodik évében 
olly ügyes, иду tud tetszeni, és olly igen tudja elbájolni 
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а’ szíveket. Nem egyéb mint ügyeg begyeskedó'ne' lesz 
bçlöle: közzé szóllal a’ Prpfessoç Historiae Horatiùst 
cìtálván „motus docerigaudet Jonicos etc: ” mert a’ ház 
hoz ja'rván az idc'ísebb kis Grófnak leczkét adnì а’ Histó 
riában, becsü‘letbiii meghivattatott az estve’li mulatság 
ra; gie a’melletteálló szép iiatal legény magyar gavalle’r , 
frakban e’s fekete selyem strimñiben, e's papucsban аж 
ke'rdi tölle ne'metül; hät mi mulatság volna a’ világon 

\ begyeskedönék nélkül? А’ jó kedvl'i férj jelen le'vén már 
a7 táncz ppóbámil; örůl, és át-älqii pirinyóját apnyáva! 
egygyütt, söt ш mondja ennek; hozass-még magadnak 
egygy uj-módi ruhát Bécsbül, mert meg lehet hogy egy hét 
mulva, megint kinder-hält adlinlç; nem akarnám pedig 
hogy ggyan azon egy ruhában kétszer megjelenj; azt 
kivánoni, hogy megkülömböztesse magát felese'gem, és 
tessék mindennek. Engedelmeskednì fogok: felel a’ jó e's 
engedelmes nö; _de csupán hpgy kgdvedet töltsem gis ne: 
ked tessem e'des kìncsem, mel-f tudod hányszor kértelek 
házasságunk’ eleje'n , ne tégy reám annyi költse'get; azom 
ban mindég igy akartad: csak olykor voltál rosz-kedvíi, 
mikor pg’xizeidet nem idf'íre e’s rendesen küldte'k jószá 
gaìdbul; de akkor is igen okossan megjegyzé házi hará-_ 
tunk: hogy nem lehet &quot;egyszer Еду, egyszer amugy a’ 
nagy világban megjelenni; söt midön tegnap ebéd felett 
аж mondta volna\ kis Eduárdunk’ nevelr'íje: kár а’ ha: 
zára` nézve annyit költeni, bár mi а’ kül-földriil jövö 
csinos patyolatokra, czifrákra e's cgsecse-becse'kre; azzal 
torkolta-viszsza sîmátlanságát; „hät nem tudja az пг, 
„hogy az efféle költgégelg virágoztatják а’ kéz-mivekgt, 
„és ke'szitményeket, test-véres szomszédainknál ? és hogy 
„minél több eiféléket veszünk tölök , annál (бы) termeszt 
„ményeinket veszik-meg”. Többet mondott volna, de ki 
hŕvta а’ komornyék 300 species arany’ által-ve'telére, 
mellyetegy тайна! sokkal szegényebb (‘п-65’ apja egygyik 
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-iìa’ részérííl neki megküldött; mivel az atyai szîv’ nagy 
bújára а’ flu ló-futtatáskor , hogy ő is hazájában а’ jobb 
lovak” tenyésztését elő-segítse; egygy angoly lóra paríro 
zott, és a’ fogadást elvesztette. Ebéd után bejelentetik 
egy vétke nélkül elszegényedett számos tagokból álló jó 
nemzetségbül származott szerencsétlen, magán segíteni 
nem képes familia. Által-futja a’ jó szívü házi-aszszony 
a’ minden hitelt érdemlő jeles tanú-bizonyságokat, és 
urának nyujtja; ez szinte azt tesziz- Mit tegyünk ugy 
mond? keveset adni szégyen, sokat pedig nem lehet; 
mert tudod édes kincsem, hogy csak tegnap fizettem-ki 
ismét egygy igen nagy contót, és hogy a’ másik и] ru 
hádra holnap pénzt kell küldenem Bécsbe. Nem kell sem 
mit is adni felszóllal a’ házi barát; a&quot; Haza9 oltárára 
kell tenni az áldozatot, nem pedig egygyes emberek7 
számára; majd kitsinálqm én hogy mu’sikális academia 
hirdettessék holnap-utánra, ezen vétke nélkül elszegé 
nyedett tehetetlen familia’ számára; két forint váltó lesz 
а‘ bemenetel, bizonyosan egy pár ezer forint fog» öszsze, 
gyülni minden teendő költségek” lehuzása után is; mert 
szeretjük e’ nagy városban а’ mu'sikát, és így a’ jobb! 
l_ét, és a’ köz-gyönyörködtete’s’ vágya többet fog segíte: 
ni a’ szegény famílián, mint Nagyságtok” mostani álla 
potjokban, a’ legjobb akarattal is rajta segíthetnének; 
négy, öt bilétet hozatnak Nagyságtok, és nagy lelkii 
séggel egygyért-egygyért, négy , öt forintot küldenek kettő 
helyébe, és egygy időre legalább lábra-áll а’ szegény fa 
mília. Ugy é? ezek ’mind helyes, mind okos, ’s belátó 
észbiil folyó, és mindent jól mathematice felszámoló okos 
kodások , és még sem érnek egy üllért, egy bagmát is; 
mert a’ valódi jó szivüség' és pliilantropia7 lángjánál fel 
nem melegültek. 

Az az első és legérdemesebb áldozat, mellyet vagym 
nunkhoz képpest felesleges szükségünk”, vágyaink” okos 
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korlátok közzé szorítása mellett teszünk; hogy maradi 
hasson mit tenni a’ Haza'J oltárára, mit a’ valódi vétket 
len magán nem segithető szegény” felsege'lésé're; mert 
olykor száz forint többet segít rajta, mint máskor két 
ezer , és a’ hol még sok valódi szüksége van mind а’ На 
zának, mind a’ sok egygyes embereknek, ott kell ugyan 
egy részről az ész” javait, és a’ szorgalom” eszközeit 
prédikálni; de nem kell azt kirekesztőleg tenni, és a’ 
dolgot azon áldozatok” javaslásával kezdeni, mellyeket 
elegendő kár-pótlás nélkül a’ tehetetlenebb földes-urak” 
töbsége meg-nem bír, а’ tehetősebb rész pedig könnyeb 
ben fog tehetni, mihelyt vágyaink” mérsékléseivel , mint 
egy maga-magán kezdi az áldozatokat. Ha p. o. valamely 
tehetős ember azért huzza magát öszsze , hogy többet ad 
hasson a’ köz-intézetekre , vagy külön - fogott valódi vét 
ketlen, és magán segíteni nem képes szegényeknek, ugy 
valóban érdeme nagy; mert jő, és nagy czélja volt ön 
va'gyai' mérséklésében, de mikor elébb tesz áldozatokat, 
és ezek után kéntelenítetik magát meghúzni, bár mi na 
gyok és hemesek voltak az áldozatok; kissebb érdeme, 
mert kéntelenségbûl mérsékli magát, és az ollyan ember 
mint-egy vallást tesz gyengeségérül, kinyilatkoztatván 
gyarlóságát. Иду vergődött-fel most az elme, hogy igen 
gyakran elfojtja a’szív’ erősségét és jóságát; valamint а’ 
roszszul mívelt földeken а’ vad bodza, vagy bojtorján a’ 
jó árpát. 

Nekünk kiknek: 

Esztendők' havai fejünkön telelnek, 

de még nem szikkadtak-el egészen szívünkben a’ jobb 
érzemények , kiknek szint-ngy égtek valaha szemeik, és 
fénylettek sürü bajaik; lehet е’ dologban hinni, mert 
mi a’ mostani század elme felvergődésének javait, 
nem csak hogy látjuk, hanem becsüljük is; és azért mert 
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парты-пары jobban hanyatlunk; nem híszszűk: hogy 
nem idősebb, következés-képpen nem okosabb vénsé 
günk' századja fiatalságunke'jénál; de éppen azért, mert 
mind а’ kettőt értük , tapasztaltuk ’s vi&quot;sgáltuk, e's mind 
amannak , mind emennek , mind javait , mind fogyatkozá 
sait öszsze- hasonlithattuk; hitet érdemelünk mikor azt 
mondjuk: hogy valamint а’ sziv’ ábrándozásai az ész’ fé 
ke nélkül; ngy а’ hideg ,. e's csupán felszámitő ész” fel 
számolásai , а’ belső szívbeli jóság és erő” utasításai nél 
kül keveset érnek, e's hogy kivált a’ mostani században, 
mellyben az elme annyira felvergődött; nem azt kell az 
embereknek prédikálni, hogy az ész boldogság; hanem 
azt inkább , hogy az ember ollyan állat , kit igen könnyen 
félre-viszen akár maga az e'sz , akár maga a’ sziv; hanem 
hogy csupán а’ jó ’s egyszeif'smind erős szívvel egygye 
sült ész bélyegezteti а’ bölcs embert, és okozhatja mind 
a’ köz- , mind a’ külön-fogott boldogságot. Nein való hát , 
hogy igazabb su'lly a's- erő az agyvelőm? nincs ; mert az 
agy-velő az: melly mindent végig , mint-egygy a’ semmi 
ségig feltaglal ‚ ez az infinita vis centri-fuga az erkölcsi 
világban , holott az erős , jó akaratban fekszik а’ vis cen 
tri-peta; de valamint a’ nagy , e's véghetetlen Mindenség, 

' systemája mind а’ két erőn elválaszthatatlanul fenekűl, 
ngy ne szakítsuk-el az erkölcsi világban is egy-mástól е’ 
két minémüséget, t. i. а’ sziv’ jóságát és erejét `az e’sz’ 
taglalásaitól és felszámolatjaitól. Maga az ész is adhat 
ugyan szerencsét, de jó e's erős sziv nélkül soha-sem 
adhat boldogságot. 

Ugyan ezen Czikkelyben nagyon bölcsen fejtegeti a’ 
Szerző: hogy mindenhez allya.;` embereket Ãell alkalmaz 
шт, lsz'k allez, а’ mihez alkalmaztatnak, e’rtenek, és így 
legtanácsosabb külfá'ldz'eket давший,‘ de megint csak egygy 
oldalu minden mathematikai pontosság mellett a’ fel 
számítás. 
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- Ho'zassak ma еду nagy kerte'szt Bécsbül , kip. о. 
Bóznak jeles _tanitványa wila; akár fel-földi jószágomra 
а’ Tótok közzé küldöm, akár pedig itt megtartom a’ 
Magyarok l'iözött‘í sem ö velek, sem ó'k vele tolmácä 
nélkül nem fognak tudni besze'lni; а’ tolmács nem lehet 
mindég mellette, a’ magyar vagy tót kertész inasok , és 
а’ magyar ‘аду tót 1:арйз01‹_ч vagy ásók nem ЕЩЁ!‘ öt” 
érteni; sem б ‚б1‹е1:‚ Ezen (i мы megboszszonkodik, e's 
miv'el sem а’ vizhez, sem a’A levegöhöz, sem a’ szoká 
sokhoz még nem igen töŕ'öciött, ‘аду ne‘m is tud 520% 
ni; elkedvetlenedik , szerencsétlennek fogja magát ve‘lni , 
és me'ltän. Ó németül, а’ taksások és kapások magya 
i'ul Зодиак káromkodni, és az ásók még rosszszabbul 
fognak ásni. Ö osztán sacramentek Кбит: azt Гоша elhir 
lelni, hogy a’ Magyarnak vagy Tótnak еду csep esze 
sincs; hogy mind ökrök; ’s a’t. A’ földes-urnak, ‘аду 
tisztartónak minde'g birónak fog kellenilennì, a’ kertész 
inasok, kapállók, és a’ ne’met sógor között. На“: ha még 
megkiilömbözteti öt’ а’ földes-ur (mint illik egy-külföldi 
nálunknál többet tudó embert, kitül tanúlhatunk) , hogy 
fog an inspector és a’ tisztartó irígykedni? ezer lesz а‘ 
Ъа]; Experto crede Ruperto.&gt; На“ nem okosabbak é az 
Oroszok? A’ roppant Orosz-bìrodalombul mind az 0115268 
ló-szék, mind sok kiílön-fogott tehetösebb urak, minden 
éven számosan küldözgetnek-'ki а’ magok költse'gén, va 
lamennyìre már otthon elke’szült ügyes suhanczokat, és 
legényeket különàkülön országaira Európának, hogy ott 
látván: hol az, hol amaz mesterség’ üzését, annak gya 
korlását is ottan megtanulják. 

Ñescio qua natale solum dulcedine cunctos 
Ducit et immemores ‚ поп sinit esse sui. 

AEgynehány ugyan oda marad, de nagyobb re'sze meg 
tér három ‘аду négy év mulva. Ha p.o.egygyik fel-földi 
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faksásom9 ña kex'tészséget (атм, kerte'szemnek teszem; 
’s besze’l kertész-ìnasaîmmal, beszél taksásaimmal, тег: 
három, négy esztendö alatt el-nem felejte'tte otthonìnyel 
&quot;й; kérkedik olykor, hazud ‚— besze'llì mit látott, hol 
&quot;ult, elbénnázza a’ ВЕД-{6161 nevezeteket; de értìk, e’s 
mìvel helybelî Varga Jankó taksásom’ ñja, csudálják: 
mind Holubisin Vazìl, mind Vajzura Hricz, mind рейд 
Stephanczov Jaczko, nagy tapasztalását és so'k mély tu* 
dományátg'enne’l-fogva engedelmeskednek nekî, e’s $21 
vesen és jól megteszìk а’ mit ne'kik mutat. Elterjed а’ 
falu nag'y emberének hl're а’ vide'ken. Apjának és atya» 
Íìajìnak elengedem minden kár-pótlás nélkiil a’ tavasz. 
de'zmát. A’ tudós kertész me’g jobban igyekszik, a’ker» 
tész ìnasnk tanulnak, jobban ültetîk a’káposztát; az ásók 
és kapások jobban és szivesebben kapálnak. Val-ga Dzura ‚ 
apja’ bátya, e's Varga Jankó а’ kertész’ at'yja és ennek 
ne’njei Marustsakova Ilka, e's Havrilova Гена, ш kìált 
ják szerfe-szét tele torokkal: „jakî mudri ten nas drîcsnì 
„brat, kelyo vìdzel, kelo se na utsil, ai wo Widnyu bul; 
„a jaki dobri ten has Grof.” Ha kíilsíí magvakat “аду 
csemetéket, (mellyeknek fůvészi neveìkre minden nyelw 
heli csonkitások mellett nagy nehezen el-végre rátalä 
lok , és Lìnnaeusomban kîkeresem , kér,) —- hozatok nekî , 
de neml mindent a’ mit kiván; mert nagyon Asokat akar 
na egyszerre, erszényem pedig nem gyözi. Ele'g az azon, 
megépült kertem , és 10 esztendö alatt, nem-csak szebb, 
és több ’s jobb fajtáju hagymám, pare'jom, megygyem, 
almám, e's baraczkom lön; hanem még kül-földi fák’ 
árnyéka p. o. a’ Bignonia Katalpának széles levelei alatt 
is hüvösben se'tálhatok. 

A’ mit a’ Gróf a’ tudásnak osztályozásárul mond, 
helyes: de ugy pusztán és közönségesen elíí-álh'h'a félre 
is magyaráztathatik. Erröl úgy tetszìk fellyebb már egy 
szer szóllottam. Mindenbü-l kicsint tudnì egészen más, 
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mint azon dolgokbul , mellyeknek hasznos czélunkra ne'z 
ve (идём, azi: tudni ,_a’ mi legvelösebb, és a-` mi ekkorî 
vagy akkori cze'lunkra 'szükse'ges. --- A’ kézi mesterse’gek 
ben bîzonyosan annyi a’ forte'ly mind-egygyikben , hogy 
vazoknak kitanulására sok idô, sok gyakorlás, sok `tapasz’fa 
lás kell, e’s igy а’ jó szakács &gt;és kova'cs egyszer’smind 
felette ritka jelene's lenne; de azért nem jobb gazda а’ 
Gróf’ béresse а’ Grófnál , mivel még akkor is , mikor гом 
szul szánt, jobban szántana uránál , ha ezt helyébe állita 
так. А’ GróP állitása szerint minden betegse'ghez más-más 
orvos kellene :, а’ mint hallom а’ Khinaiaknál szokásban va 
gyon. lgaz hogy а’ re'szeletekre, e's arra`a’ bevégzet't tö 
kélletesse'gre sokkal többet szolgálna, lînég a’ kovácsok 
nál is , Ьа egygyik csak a’ szegeket , másik pedig а’ patkó 
kat készítené; de lehet é az igy mindenben, és Ми“! 
azon combìnát’iókban , mellyek tágosabb , és kiterjedbebb 
határuak ‚ és mellyekben nem a’ fo&quot; dolog a’ mechanismus’ 
fortélyai? Megesne belé, ha egygy igazgatásra termett 
státus’ embere csak а’ polgári orvos-tudomány’ törvé 
nyeit ösmerné; ‘аду а’ hadi veze'r, csupán а‘ fegyver 
tisztitáshoz e'rtene. Az emberi elme ollyan határos, hogy 
ha mìndenben , mìnden dolognak részeleteit végîg kellene v 
tökéletesen ösmernünk, hogy cze'lunkra nézve mindég jó 
itéletet tehessünk, иду soha-se kellene meghalnunk. А’ 
hol tehát kicsiny a’ kör, ‘аду töbnyire mechanicus for 
télyokra határoztatìk а’ dolognak jól végbel- vitele, ott 
áll ez az állitás. IïIiszem én hogy Franczia-orsza'gban van 
nak oly saru-tsinálók, kik mind theoretice mind practi 
ce, az-az: mind eszméletileg, mind gyakorolhatólag min 
den ága-bogát tökéletesen ösmerik a’ saru-tsinálásnak, 
e's ezeknél bizonnyal jobb sarukat штаммы , mint p. o. 
&quot;alamelly Bazingi suszternél; de ugyan mit tsinált volna 
ezen tudománnyal Canning, noha jól шага mit kelessék 
tennî, ‘ходу а’ jó saru- tsinálók Angliában mind külsö , 

f'“\ 
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mind belső békességben jól és szabadon élhessenek , ’s 
mesterségüket а’ legnagyobb bátorságban űzhessék. Mid 
kor tehát azt mondjuk részeletei szerint is kell ösmérni 
valamely dolgot, az nem azt tészi , hogy annak minden 
részeleteit is kell ismérni: hanem csupán azon részeleteit 
kell, mellyek szükségesek mindenkori czélunkra , és aki 
kor tudja mindég a’ nagy ész, kinek nagy körben és 
nagy határok köztt kell dolgoznia, mi az а’ mirül szük 
ség bővebb ösmereteket szerezni az egésznek a’ czélhoz 
alkalmaztatott elő - állítása végett, és hol а’ dolog° bibé 
je; és erre nézve két dolog szükséges : — az első hogy jó 
alap isméretei legyenek az embernek a’ tudományokról, és 
azok öszsze-függése'rül. 2-or hogy tudja , hol mit kell ked 
resni ? mit , és hogy kérdezni? ha tehát könyvekben kell , 
tudja millyen könyvekben; ha pedig gyakorolható do]d 
gok-han : tudja kinél kell tudakozódni és miről , és kit kell 
fő-képpen kihalgatni: és ki által megszerezni azon toldalék 
vagy pótolék ismereteket, mellyek a’ dolog’1 jo' elítélésére 
szükségesek? és ebből a’ nyomozásból és itéletbül tet-A 
szik-ki leginkább a’ jó és nagy ész, melly mint-egy érzi 
mi tartozik a’ dologhoz , mi nem}, és minő mértékben, és 
minő öszsze-függésben? Ezzel a’ tehetséggel nem mindég 
azok bírnak leginkább, kiknek legtöbb tudományok van 
valamelly dologrul, sőt'olykor а’ nagyon sok tudomány, 
melly tisztát, szint-ngy mint salakot öszsze-hord az el 
mébe, hátrálja inkább а‘ józan ítéletet; mert nehezebb 
a’ zagyvalékot megtisztítani, mint merő Tisztátbészívni 
és fejünkben elrendelni, és ez oka: hogy a” tudósok ex 
professione oly ritkán életre való emberek; mert minden 
iskolás tudományban , sok salak és sok haszontalanság 
is találtatik; azért találkoznak akár а’ tudósoknál ex pro 
fessione , xakár а’ csupán praktikus embereknél annyi elő 
ítéletek; amazok azt is tudják, a’ mit nem szükség tudni; 
ezek pedig csak azt, a’ mit a’ szokás, a9 gyakorlás rájok 
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tolt; amazok î’öbnyire keletin-túl vî’sga'lódnak, ezek töb 
nyire keletén innen mulaszfják-el a’ gondolkozást; sem 
ezek, sem amazok nem alkalmatosak valamelly dolog’ - 
ele’bb vitele're, szerencsés alkalmaztatására а’ körül- ál 
lásokhoz_, e’s a’ rozsdának töre’s’ veszedelme nélkiil ki 
me'lletes lereszelése're, a’ megrögzött szokás’ vasas 1161-6 
rül. Nem hät а’ sok, hanem a’jó e'sjózan , és haszon -ve 
heto&quot; tudományon kell igyekeznù'nk, akár mi tárgyban is. 
Senkinek sem kell többet tudni mint az ig'azgatóknak; 
de mîvel Matu’sálemi kort me’g 6k sem érhetnek, ugyan 
mit tevének а’ nagyv fejedelmek a’ nálok köze'p-pontra 
gyülni szokott isme’retek’ még nagyobb és bizonyosabb 
pótolékéul? „мы kérdezték-ki: kik, ez ‘аду amaz 
tárgyban, melly kérdésben forgott, akkoriban nevezetes 
emberek valának ? На azon egygy idôben több ollyas talál 
йогой azon egy nemben, anna'l jobb’ szerete'k; kivált ha 
ezek azon еду dolog felett külömböztek véleme'nyökben , 
иду jobban örlödötb-ki az, könnyebb vala itéletet fennî, 
’s ezt' mindég magoknak fenntartotta'k, és méltán :, mert eb 
ben az 6 helyheztetésekben legkeve'sbe' lehetett elfogód 
&quot;a elméjek, а’ mi f6 dolog a’ helyes itélet’ tételre. EZ 
az el-nem fogódás, bizonyos geniális és független fris 
sese'gben tarta-meg elméjöket ‚ nem engedett sem te 
remtö sem itélô tehetségökbül legkissebbet is lerovattat 
ni, de me'g szl'vöket is megó'rzé a’ felekezetiség’ méte 
lyétül. 

Igy törte'nhetett hogy nem kelle habozniok, hogy а’ 
dolog’ e'rett megfontolása, nem pedig а’ haboza's halasz 
fatfa a’ dolgok’ végzését, ’s igy a’ nem sok, de jó ’s he 
lyes tudomány arattatta velek ne'peik’, ’s a’ jövendöse’g’ 
háláját ‚ és csudálkoza'sát. 

A’ mit kegyes Fejedelmünk egyszerl'i igazi Рай-161’ 
kha élet-módjárul besze'l а’ Szerzö, az bizonyosan nem 
csak minden Ó'Felsége jobba'gyának ha'láját, hanem kö 

12 ‘f 
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vetését is érdemli, valamint kül-földön is legnagyobb 
tiszteletet gerjeszt, mert ha egy Császár, egy koroná 

‚ zott Király olly egyszerüen tud élni, mint Felsége 
kegyes Királyunk; ugy valóban nem látom hogy ke 
reshet még nálunk valaki а’ fény-üzésben nagyságot. 

А’ köz-véleményt is emlegeti a’ Gróf, de azt tar-v 
tom felőle , а’ mit Quintilián az ízlés” dolgában, mikor 
de consensu ernditorum in una aliqua re száll: „А’ 1:62 
vélemény az okos és gondolkozó emberek töbségének 
megegygyezése valamely véleményben, minden forma szeb 
rinti egyesület nélkül.“ Ha így nem értelmesitjük а’ köz 
vélemény7 ideáját, könnyen adhatnánk némelykor alkal 
matosságot Chamfort&quot; kérdésére Combien’ de sots faut il 
pour faire un Publique? А’ köz-vélemény” kitudását cse 
kély értelmem szerint leginkább а’ sajtó” szabadsága se 
gr'ti. Jól kell megkülömböztetni a’köz-véleményt egy már 
egészen kifejtődött nemzetnél, és egygy a’ ki fejtőde's 
nek lasubb lépésekkel indulónál; ott azt könnyebb ki 
tanulni, de lehet itt is ha nem дышат а’ sajtó” sza 
badsága, mert ez nem csak hogy segíti a&quot; vélemények7 
kiőrlését, hanem ki is őrli utoljára; és nem а’ köny 
vek7 és irományok9 sokasága, hanem a’ pondus argu 
mentorum segélli a’ köz-vélemény” megalapulását és ап 
nak kitudását. 

Sokszor ngy-mond szokott és magyaráztathatlan ug. 
rással а’ Gróf: и’ ttt/igámat nyomorusága se mozdít egy 
hüvelyknyit z's a’ folder-zer9 állati vagy növeve’nyz’ élete}: ; 
hát ha а’ Szerzőt kínszeritene'k ennek a’ sokszor-nak bé 
bizonyitására, mint kellene neki sok földes-nr és taksá 
Sai között a’ fennálló számos viszonzatokat és helyheze 
teket ismérni; itt lett volna ám szükség a’ több , mind ré 
szeletes, mind bizonyos isméretekre. 

 



181 
 

A’ Hite] szorosabb értelemben. Credit. -Ã 
Lap 184. ` 

А’ Kereszte'uy valla'sban, a’ melmyez' dolgokbana’ 
ñuta'rtalan bz'zodalmat dìcséri , de nem и’ víla'gíakůan. Itt 
hát bunkó-vég kell (Sanctio :, ) hogy ngyfmond: и’ tò‘rve'ny 
ereje'ne’lfogva rò'vz'bb ido&quot; alatt a’ ‘дадите? vz’szsza-kapñas 
sam. Eddìg minden jól és igasságosan van, de most jön 
.ám n’ mi jön: Ни pe'nzem lesz vala/¿a kò‘ltsò‘nò‘zeis're 
иду-тот! : nem их! jbgom пишем allo’somban , az ero'ny» 
nek mz‘lly magossa'ga'n й”, ’s ńz'hetó'leg a’ meng-ország’ 
[Lanyadz'k grádz‘csa'n fog ò'rò'kkönförökke' vz'gadm’ ,° билет 
micsoda ln’pot/wka’t adhat падет, ’s пай/‘фр’ _fbglzatçm й: 
l‘á'ńe'lße'l Js ra'utñalom-Àz' alo’la meg; a’ prima? is, ha becsü 
[etes e3' tò‘rve'uyes Ãamatra ада” tó'lse'met ó' alsarna' Лат 
mil/zz' cmi: ‚ mig в?‘ addz’g tán sínló'dò‘m, e's‘ szz'nte мы“ 
lz'u’val kellene Àeremlz' a’ mi enyz'm, теЁЁн 0&quot; [ат/ел’ palota'- ` 
ju'lnm ища! tartja »fon meg kell видит) igen же}; eff 
„emes типу/ай, и’ mi nem бое’! De ha fe’nyes palotában 
lakik az adós és máséval fényt iîz, ugy más is lesz а’ 
palotában ‚ és nem lesz szükse’g me’g а’ párnát is feje alól 
kirántani.; ha рейд szerencsétlon kereskedö ‚ és párna se 
lenne lnár többé a” háznál, iistöke’nél fogva tömlöczbè 
ragadnáé (it, a’ Szerzö? nem hibázik egyéb, mint me'g 
lnisát is kivágni a.’ ’Sidó Shylock’ példájára Shakspeár 
пая. На mindazonáltal a’ bl'ró azt mondaná a’ Szerzönek , 
а’ mit а’ Velenczei Doge mondott a’ ’Sidónak: 

Нет fogsz диете szeretettiìl és 
Emberiségtül te az ndôsodnak, 
Könyörillettel и] veszedelmére 

— , (Ötet minap melly sanyaruan érte) 
Tekintvén, valamî kßvést elbocsátni? 
Fem legaláhb г 

Hét azl felelné é a’ Gróf а‘ mit Shylok? 
‹ Hìszen {вашим nam ‘вне’: e'n mutt. 

\ 
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'De én nem hiszek a’ Grófnak, nem tenné, megesnék 
szl've, megelégednék azzal hogy tehetnó, hogy а’ párnát 
kiránthatná, ha méga’ házban lenna; de mert ninos, az 
adóst nem rántaná ůstökénél fogvà börtönbe. Ugyan miért 
akarunk keményebb szìvüeknek látszani, mint vagyunk 
a’ szerencsétlense'g iránt? Legyünk а’ gonoszsa'g ellen , 
ott helyén van a’ keményse'g; de a’ mint mondám nem 
szükség fényes palotába а‘ haragot a’ párna&quot; kirántásáìg 
vinni. Szép ez a’ fellobbanás adósban, hitelezötiil ‘1611 
tam volna; de a'l hìtelezök jobb szeretik pénzöket az ef 
féle hathatós fellobbanásoknál, АН n’ Czikkely’ f6 állí-~ 
tása: Jobb la'bra де” тайме: álll'lam'.' vz'szszu-ve/Lessa 

Àzlh' и’ maga'e'l rá‘vz'd z'dó' alatl, ne állyon senÀz’ maga бе 
cses szeme'lye'vel a’ lÀò‘z-jo’ u’lfiábml, деду ezt ò‘nfa'rnye'kœ 
жди” ш’ Ia'tńassa. Ez mind igen jól van, osak hadjuk-- 
meg, nem kötelességböl ugyan, hanem kereszte’nység 
böl és emberìségbül; haV hitelezök vagyunk, az utolsd 
párnát a’szerencsétlen’adós’ feje alatt! 

Által-megy az-.után а’ törvényi yés politikaì ellen-ve-- 
tésekre, mellyek а’ hìtelt szerezhetö törvények ellen fel: 
hordatnak. Elö-veszi elsöben, 

A’ Törvényieket. _» Lap 188. 
Eze/ì Ãò'zze’sza'mla’lia míndenek „ми az ‘.l-so&quot; Refer.' 

94h75 Tít.' de ezt senki-se Нота-1216 többé, mert sem 
mit se nyom, mivel a’ hîtelezö нём-иду suo uti et fruì 
vult , e's jól emll'ti a’ Gróf а” II-dz'l: Reís‘z&quot; 68-dz'k e's III-dik' 
28-dz'k tz'tulussa'l‘, телу „мы meg- из adds’ szeme'lye z's 
olla íte'llclůetz'k a’ Lz'telezó'nek. 

A’ mász'la qllenveteîsre г’: ‚ molly a’ per orvoslo' mo'd в} 
z'do&quot; segz'tsegre'nel jbgva azjte'let’ мутации: ¿salami 
и’ Ад’ядтеётв ado'ua’ga' perekben, megfelel az 1792-diki 
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1 7-ik törvény czikkely' “említésével. Ha а’ Gróf ezt a” dol 
got, mélyebben vi’sgálja vala, látta volna: hogy ezzel a’ 
törvénnyel csak külső hitelünket neveltük , a’ belső9 meg 
csökkenésével; hogy azzal honni törvénykezésünk” elég 
telenségét megismértük , nem kereskedésbeli adósságo 
kat is forum cambio-mercantile alá adtunk , az al-perest 
а’ fel-peres’ fórumához igazítottuk , nem csak azt eszköz 
löttiik, hogy több Magyar, és nagyobb summával tar 
tozzék kül-földinek , mint kül-földi Magyarnak; hanem en 
nél fogva а’ tőlünk kimenendő kamatokkal is szegényí 
tettük az országot; hogy tehát kell othoni forum cam 
bio-mercantile, a”„mit а’ legközelebbi országos kikül 
dötség is már megösme'rt. ' 

Eltér osztán szokása szerint valamitskét, és sok he 
lyest mond и’ glbrz'osa incertitude, amabz'h‘s con usz‘o eis 
и’ telya: tora/ibizli (szokatlan, de а’ rövidítés miatt ta 
lán bevehetendő kitétel) vz'vát kiáltása/Eru]. Megvallom én 
is ngy szeretem a” Vivátot ha szokássá nem vált, és 
ymindég eszembe jut, a’ mit X-dik Károly mégMonsieur 
létében mondott, mikor minden hangos torok egy Louis 
d°ort hoza-hé: „Vive le Roi,. vivent les Princes , vive tout 
le monde,” az-az: éljen a” Király, éljenek a’ királyi 
Herczegek, éljen az egész Világ. — Az is nagyon helyes 
(yk-f6 а’ Grófnál: „Clara. pacta bom' amici” és noha con-, 
fusione regitur mundus, fato subsistit, a’ régi köz-mon 
dás szerint; én mindég azt gondoltam: hogy а’ confusio 
bul, az országos dolgokban csak-nem mindenütt és mín 
dég több haszna van az ügyes hatalmasnak, mint az ügyes 
erőtlennek, és hogy az nem igen tartós hasznu lehet, 
akár az uralkodókra akár a’ kormányozottakra nézve. Én 
tehát szint-ngy nem szeretem a’ confusiót sem a’ dolgok 
ban , sem az ideákhan :‚ mert a’ setétségben viaskodni more 
Andabatarum, semmit-sem ér, és mindég eszembe jut 
Ájász” imádsága Homérosznál, mellyben kéri Zeüszt, , hogy 
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a’ világosság’ fe'nyénél viaskodhasse'k. Мёд békében is 
jobb élni világosság mellett. Az egyszeri czìgány is igy 
imádkozott hajdan e'gî háborukor , „pillants Uram , neked 
is lopok”. Nem tudnék magamnak nagyobb szerencsétlen 
séget képzelni, mintha éjjel-nappal sete’tség lenne; de 
még a’ homályos ideákkal‘ůzött begyeskedést is minde’g 
jobban gyülöltem, mint а’ szép szemekéit. Szeretem oly 
kol' az érzeme'nyes dolgokban a” kétes világot, de egye 
bekben a’ világosságot kedvellem; ugy azomban ha nem 
vakitó, nem égetö, hanem ollykor-ollykor az árnye’k’ hüvös 
se is felváltva mérse’keli; ha tiszta, ha valódì világosság, 
mìvel а‘ Cseh-országi drága kövek is majmolják а’ vald 
di gyémántokat, és nem minden esmér-rá a’ külömbségre. 

Nam tudom mi okbul еду mathesisi törvényt emll't e’ 
helyen a’ Gróf , теПу szerint , 100 _font бай‘ kavz'cs leg‘yeu 

‘ is, 10 fìmt ‘мс-юг, só't aranyat {с maga ‘идём vonsz. Az 
igaz , de azért иду e’ nem tartaná-meg а’ kavicsot ? az агач 
nyat рейд elhajîgálná ‘аду elajándékozná? söt inkább 
védelmezné magát kavicsával ат]: ellen, kik elegendö 
kár-pótlás nélkäl aranyjának ‚еду re'szét- elszednl akarnák. 

Ez után egygy igen nevn'etes kérdésre megy által, t. i. 
a’ törvények’ változhatandóságára; de nem határozza-meg 
elegendr'íleg а’ ke’rdést , nem külömbözteti-meg a’ sarkala 
tos törve'nyeket а’ nem sa'rkalatosoktól, és abba a’ kér 
de'sbe-Sem ereszkedik bele, mellyek nälunk a’ arkalatos 
törve'nyek ? leges organicae , fundamentales; (noha me‘g 
ezek köztt is lehetne , és Сами kellene is külömbségetten 
ni) ha tehát a’ Gróf a’ sarkalatos törve'nyek’y változluh 
tóságárul besze’l, azon oknál-fogva mert az emberek, 
és körül-állásaik is változnak , e'smivel az elo&quot;bbi század 
а’ késc'íbbit neln regulázhatja, ugy аж kérdem а’ Gróftul, 
hogy keveset nyomó vagy nem sok ideig ható körül 
mények &gt;adtak é око! а’ sarkalatos törve'nyekre, akár 
'millyen órszágban is? ё? mivel шок, mellyek тиф‘, 
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rend-kívüliek voltak , e's azokat csupán az idő érlelhette 
meg, а’ hozott sarkalatos törvények9 következései pedig 
szint-ngy csak hoszszasabb idő alatt mutatják , és mutat 
hatják {vagy hasznosabb, vagy károsabb voltukat а’ köz 
jóra nézve: ngy meg van а’ Grófnak felelve, hogy Ей. а’ 
sarkalatos törvények változhatandóságát csak rendkívüli, 
vagy&quot; sokáig ható körül-állások okoztathatják; vagy te 
hát ezeket а’ rendkívüli körül-állásokat, vagy a’ sokáig 
ható okokat ki kell mutatni, vagy azt kell megmutatni, 
hogy a° szükséges javítások a’ sarkalatos törvények” el 
törlése nélkül lehetetlenek, e's azokkal öszsze nem fér 
hetők. Azért kell minden akár hit-vallásban, akár or 
szágos alkotmányban valami positivumnak, affirmativum 
nek, az-az igenlegesnek lenni, mert mind a’ hit-val 
lásnak, mind pedig minden országos alkotmánynak egy- ‚ 
gyík fő-czélja а‘ tartósság ‚ mert tartósság nélkül nem le 
het béke-s állapot, a’ békes állapot pedig, fő czélja a.’ 
társaságnak. A’ be'kes állapot, jól tudom én, nem az, 
hogy ne legyenek vetélkedések, hanem az hogy ezek а’ 
vetélkedések in viam facti non abeant. A’ lelki és testi 

béke , mind ezen , mind a’ más világon a’ hit-Vallés’ czél 
ja, az országos alkotmányoknak pedig, а’ világi javak 
пай békes birása. Az igaz, hogy semmi sem tart örökké, 
és így akár- melly országos-alkotmány se tarthat örökké; 
de következik é abból a” sarkalatos törvények” határta. 
lan változandósága? Házat senki-se tud örökre építeni, 
de építhet hoszszu időre; és ha jól e's erőssen van a' ház 
építve, ki álhatja több századokon keresztül, ngy-mint 
a’ Szent István tornya az idők” zivatarjait. Az ugyan ta 
lán nem igen okos ember lenne, ki mivel a’ Szent István 
tornyánál a' jó és sze'p arkbitektura” törvényei szerint 
jobb , és szebb tornyot lehetne építeni , a’torony’ funda 
mentomát ásások által, azért meggyengitené , mert felyül 
egy nagyobb lyukat kellene ablakul kivágatni, hogy to 
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vább ne'zhessen, а” harang” szava ljobban hallassék, és 
jobban gyüjthesse-öszsze az embereket, töl'ténhetö ve 
sze'lyek’ alkalmával а’ köz-védelemre. Az ujabb idf'ík pél» 
dát adtak, hogy még ott is, a’ hol felforgatäsok követ 
kezének, bizonyos meghatározott idöre а’ sarkal'atos 161’ 
vények változhatatlansága megállapittatottg- da ez nem 
is lehet máske'ppen: mert ve'ghetetlen az emberielme’ 
hajlandósága , a’ fennállónak röktöni változtatására: azom 
ban ez a’ hajlandóság scha-se lehet a’ vîszsza-hatások, 
és akadályok miatt is idomzatban a’ változási tehetse'g 
gel, mellynek az ész’ ke’peit -röktön életre, és valóságra 
kellene hoznì, és valamint еду ház’ plánumát tsinálni ke 
ve’sb idöbe kerül , mint magát a’ házat felépiteni; иду a7. 
.országos dolgok’ jobbra válfoztatása is több îdöt kìváu, 
mint а’ változások’ kìgondolása. A’sarkalatos törve'nyek’ 
Inegváltozása tehát, s_oha, sehol és semmibpn rölgtön nem 
törte'nhetik nagy штат!‘ nélkül, akár mi szoros, vagy 
metaphisikali, ‘аду mathesisi felfogatok szerint javasol» 
tassék ‚ e's valamint iidf'í kellett valaha akár mi , most 111111 
régi e'pület’ felállìtására; lígy idö kivántatik ezen épíilct‘ 
elgyengiilésére, 1116 lassanti igazitására, és „ha eldült, 
uj felépitésére; mert csak az 1116 gyç'lgl't és erösît-meg 
mìndent lassan-lassan , és azért erf'ísebbek, kem'ényebbek , 
e’s szorosabban állanak-öszsze a’ téglák а’ régi épületek-` 
ben, mint az újakban. 

Igaz а’ mit a” Gróf az и] és re'gìbb generátiókrul 
mond: az 11j generatie’ z'llâsb , и’ regrz'bb („1166,- de mivel 
egygy ember- nyomnak 25 esztendöt szoktak venni, min? 
den generátióban vannak, mind gyermekek , mind suhan-f 
czok , mind legények, mind férfì-kort e'rtt emberek, mind 
рейд öregek; és igy ha ìgaz, а’ mit а’ Gróf maga meg 
ösme’r, hogy caeterîs parìbus а’ többì egyenlö lévén, a’ 
belátásra nézve a’ nagyobb tapasztalás azoknál van , 
kik tovább e'fitek, és a’ multt е111Ье1- nyomot már által-e'l 
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ték, a’ mostaniban pedig még élnek; világos, hogy az 
öreg emberek' tapasztalásai valami kevés tekintetet ér 
demlenek. Rosz jel az valamely nemzetnél, mikor ha 
nyatlan'i kezd az iüjabb emberek” tisztelete а’ vénebbek 
iránt. Tudja jól а‘ Gróf mint tisztelkedtek felállással egy 

' kor а: olimpiai játékoknál az Athenabéliek egy belépő 
öreg előtt, ki helyet keresett; de nem ezek, hanem a’ 
spártaiak adtak néki helyet. Azt monda ekkor egygy elmés 
Görög: tudják az Athénabeliek mi а’ jó és szép; de a’ 
spártaiak tselekszik. Voltak ugyan nemzetek, kik hasz-v 
na-vehetetlen öregeiket hidrul vízbe-veték, és elmern'ték; 
de ezek barbár nemzetek valának. A’ holtaknak több tisz 
teletet adni, mint az élőknek, jó gyermeki szívet jelentő 
praejudicium; mert а’ mostani iffjak is` megvénülnek vas 
laha, és ők is megfognak halni. Ennek a&quot; praejudicium-e 
nak az a? következése: hogy nagyobb kimélléssel viisq 
gáljuk a’ mggholtak’ tetteit, hogy ne legyünk irántok 
igasságtalanok, és csak azt szánjuk и’ feledeís'nek, Ãz're 
и’ féledeíme'l nagyobb áldás nem выйти‘. Ugyan nem elég 
javakkal bir é a’ fiatalság? egésséggel ,.virgonczsággal , 
szépséggel, kellemekkel, buzgóbb és frissebben forgó 
vérrel; de épen ezek a’ minémüségek teszik, hogy nem 
használhatja иду tapasztalásait, ha ideje lett volna is 
azokból annyit gyüjteni, mint az öregebbek már gyüj 
töttek; minek hat irl'gyleni a’ podagrával ’s több lelki és 
testi gyarldságokkal, sok sajnos és fájdalmas emlékeze 
tekkel vegyített tapasztalást; és miért gondolni, hogy 
mivel a&quot; testi és lelki erő közönségesen nagyobb mértékw 
ben van a’ íiatalsdgnál, a’ hideg vérüebb bölcsesség, és 
n&quot; megfontolás is nálok legyen , és hogy ezt kár nélkül 
meg lehessen vetni? „Propria experientia stultorum magi 
stra est” ngy-mond Livius: Cicero pedig azt mondja: 
„Stulti adolescentuli perdidere Rempubllcam.” 
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Olvassa a’ Gróf a’ Római históriát, olvassa Cicerót 
de senectute, melly munkát ő nem ugyan már ag-korá 
ban, hanem mégis fe'rjñui kora után irtt, ’s mellyet én a’ 
legnagyobb örömmel legelsőbben is minden deák könyvek 
közzül 14 esztendős koromban olvastam, és látni fogja , 
bogy a” lelki és testi erejét megőrzött embernél, az ész , 
a’ belátás, az elmésség nem annyira fogyatkozik, mint 
némely fiatal emberek, kik igen korán kezdettek élni, 
képzelik magoknak. Ha a’ fe'rjñui kor megvethetné az 
öregségét, miért ne vethetné-meg a’ serdülő a’ fei-fiuits 
és ngy tovább а’ gyermeki kor а’ serdűlőt? igaz ugyan, 
hogy a’ vének szívesebben ragaszkodnak а’ régihez , mert 
az a’ régi őket fiatal korokra emlékezteti; az itljabbak 
ellenben hevesebben érezvén életöket а’ jelenlétben ‚ ke 
vesebbé fontolják-meg а’ jövendőt: és így meg van az el-. 
len-súly. Ezek tselekvésre, amazok pedig ezek9 tselek 
véseik”, és jó és szép, de olykor bujálkodó gondolat 

jaik&quot; mérséklésére vannak a’ természettül szánva. Nagy, 
nyomos, és sok századokkal felérő időket éltek keresz 
Ш! а’ mostani öregek, és tehetnek minden tekintetben 
öszsze-hasonlítást, azon felette külömböző idők közt, 
mellyeket {ít-véltek. Nem kell gondolni: hogy nem men 
tekvelő századjokkal; а’ külömbség csak az: hogy sok 
iñjak lóvhalälában futnak a’ lijvendfineka az öregek pe: 
dig mennek, т Ezek is azok is haladnak, de mindég na, 
gyobb veszedelemnek vagyon kitéve а’ sebes vágtatva 
nyargaló , mint a’ gyalog járó; de senibus itaque , prout 
de omnibus vivis etiam; quemadmodum de mortuis, nihil 
nisi verum dicendum est, l 
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Politikai megjegyzések ’s ellenvetések, 
meg a’ Familiák’ conservátiója. -- Lap 200. 

E’ két Czikkelyben , jelesen az elsőben kignnyolta 
tik, a’ llí Pestrül Rákos fiile' ‘(т/„51110411, “ellő/kelletlen 
azt hiszi, Itogy тиф! Г’бгбс-ийт‘и e'rleezz'k ,° de én ollyas 
embert nem tudok , ha csak álmában valami szelíd lóra nem 
аптек, vagy álom-járó (somnambnlus) lévén maga-ma 
gát álmodozásiban rá nem ültette. Ezt a’ parabolát tehát 
nem értem. A’ mi а’ famíliák” conservátióját illeti, а’ 
Szerző azt nagyon szűk, és keskeny értelemben veszi; 
ugylátszik: mint-ha valamely famíliának a’ jelenben élő 
tagjai tartoznának csupán ő szerinte a’ familiahoz, de 
minden familiában az ősök, а’ jelen élők, és az МЫ: 
teszik a’ familiát; már azt pedig a’ Szerző, ki szereti ha 
az emberek9 esze nem tíz, hanem több araszra, látása 
nem egy fertálynyi távolyságra, ítélete nem csupán egy 
századra előre terjed-ki; nem fogja tagadni hogy egygy 
ollyan ország, hol a’ familiákhoz van kötve a’ jószág, 
birtoka, meszszebb áll а’ felforgatástul és a’ radicalis 
mustul, mint a’ hol les fortunes immobiles sont pour 
ainsi dire mobilisées, az-az hol az ingatlan jószágok 
mint egygy ingadozókká tétettek, és ez oka miért kénte-~ 
lenittete'nek p. o. Franczia-országban а’ legszörnyübb fel 
forgatás és ujra-születés után, ujra majorátust béhozni, 
hogy legalább egy része а’ birtokoknak az országban az 
ingadozástul megmentessék. Még az ősek9 érdeme utó 
jiknál például szolgálván, erényeket fenntart, és ger 
jeszt; addig tiszteletes az Aristokrátia, és valódi gyá 
mola , mind а’ királyi széknek, mind а’ népnek; a’ ki 
rályi széknek a’ nép” zendülései, és fellázithatásai; a&quot; 
népnek pedig a’ sarczoltathatások ellen. Ha vi’sgálni 
akarta volna а’ Gróf, mint és minő okoknál fogva, és 



190 

minő léptsőken hanyatla kivált a’ kül-földieztetés, és 
kül-üildiesedés által főképp” a’ nagy Aristokrátia, látja 
vala: hogy éppen azon javak , mellyeket а’ Gróf legfőb 
beknek állít az emberi társaságban t. i. a'jobb-lét, e's az 
élet, örömei kirekesztőlegi hajhászása hajtották a’ nagy 
Aristokratiát а’ Kakokrátia felé, de valamint eldődeinlä 
jó és nagy példái, míglen az elkorcsosodás”, elfajulás”, 
és romlotságok”, a’ külső, és finomabb kellemek’ leple 
alatt bényeltt magvai, az elpúhulások” esil-áztató során 
sziveinkben gyökeret nem vere'nek; a” külső csinosodás 
mellett is, a’ testi és lelki épséget bennünk fentartot 
ták; sőt ezt a’ kimiveltség’ bájai társaságában kelleme 
tesebbé tevék; ugy a’ rosz magvaknak'sarjadozása a’ 
jobb magvak”, és а’ nevelési gyomlálás9 szükiben annál 
több vagy kevesebb dudvával futotta-el nagyjaink” lel 
keit, а’ mennyivel vagy több vagy kevesebb lelki, testi, 
vagyonbeli tehetséget vevének őseiktül. „Res adversae 
„scilicet, ngy-mond Tacitus: acrioribus stimulis explo 
„rant animos, felicitate corrumpimnr.” Természeti kifej 
lőde's ez az erkölcsi világban, ugy mint а’ testiben, 
hol nagy gond nélkül Shakspeare szerint minden dudvá 
ba indul, vagy legalább dndvával vegyül; а’ gyom pedig 
utóljára még а’ jó magvak” 3sengés hajtását is elfojtja. 
Nálunk csak az volt а’ legnagyobb szerencsétlenség, 
hogy nem honni és nem itthon, hanem kül-földies, e's 
kül-földön lett az elkorcsosodás; e's így mivel minden 
nek, még a’ rosznak is némely tekintetben legalább 
türhető, ha nem is egészen a’ roszszat kipótlo' javai van 
nak: nálunk is, ha ez a'korcsosodás honni vala és itthon 
következék, nem csak hogy egészen más bélyeget vett 
légyen magára, hanem nagy befolyást is szerezhetett 
volna a’ nemzeti szorgalom” kifejlődésébe. Azomban, 
szint-ngy az erkölcsi világ”, valamint а’ testi’ törvényé 
ben fekszika, regenerátió, az-az ига-ищешь mert csak 
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hoszszas idő' lefolyta után vesznek-el а’ régi erős gyö 
kerek, а’ gyenge ujabbak pedig könnyebben kiirthatók, 
és valamint az eldődiek” nagy és jó példái rugók és ösz 
tönök gyanánt szolgálnak а’ tselekvésre, иду az elfajult 
maradéknak rosz példáji, utójiaknál ezen rosz példák, 
elhagyását eszközlik, de még az elfajult maradék is eszé 
re tér, öszsze-hasonlitván elallyasodását őseinek felemel 
kedett voltával, ’s nyomozván a'külömbségá okait, pirító 
fohászok között nem csak maga-magán szánakozik, az 
atyák, és anyák7 gondatlanságát, és gondolatlanságát ma 
ga iránt kárhoztatván; hanem felis eszmél, azt nagyobb 
gondosság, e's helyesebb nevelés által jóvá tenni magza 
taiban, а’ mit ön-szülei iránta töbnyire elmulasztottak, 
és a’ mi a’ legjobb akarat mellett is az erőtlenségig el 
puhult 7s if szokás és körülmények” járma alól oly 
nehezen kiszabadulható lelkekben önamagokra nézve oly 
hamar nem javítható. Bizonyosan nagyobb a’ hitel, a’ hol 
minden jószág örökre eladható, és valamely familiától 
örökre eleshetó'; de vesse-fel а’ Gróf, (mert szeret szá 
molni) а’ hihetőség” törvényei szerint, hogy töbször 
megy é örökös eladás mellett egy század alatt p.0. va 
lamely jószág nem atyafi, nem honni kézre: hol а’ fa 
miliákhoz , а’ vérséghez , а’ honnisághoz van kötve a’ ne 
mes jószág” birtoka, mint-ha иду nem lenne a’ dolog? 
Vegye csak a’ Gróf például а‘ legközelebbi történeteket, 
p. o. Handzsabéket és Terebest, mert azért hogy vala 
kinek a’ jelenlétben több adóssága, mint értéke van, 
(а’ mi azomban felette ritka és koránt sem oly közön 
séges, mint a’ Szerző állítja) nem következik, hogy 
vagy házasság által, vagy más módon meg-nem oltal 
mazhatandó a’ familia’ részére azon jószág, melly mos 
tani birtokossának akár szerencsétlensége, akár vétke 
miatt иду 1еппе megterhelve, a’ mintl a’ Gróf állítja. r 
Hát az nem történhetik? valamint az ellenkező is, (és 
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mind а’ két eset” tanui valánk), hogy azon egy jószág 
nak, véghetetlenül vagy nagyobb, vagy kissebb becse 
van ebben, vagy más időben, és viszont? Gondatlanság, 
pazérlás, fény-űzés, rendetlenség, kéntelen másra bí 
zás, hüségtelenség, engedetlenség, változó körül-állá 
sok а’ jószág9 fekvésére nézve, a’ pénz becse” leszállítá 
sa, néha hibás, néha pedig csupa szerencsétlen felveté 
sek (mert olykor éppen az nem esik , a’ mi leghihetöbb; 
a’ mi pedig nem hihető, éppen az történik) lehetnek okai 
a&quot; jövedelmek” relativa, az-az tartozatos hanyatlásának. 
Ezen okokat csak-nem mind említette a’ Gróf, de még 
egygyet elhagyott, t. i. a’ kevélységet, vagy inkább а’ 
csalfa szégyent. 

Emez , vagy amaz nagy e's gazdag urnak felmond a’ 
hitelező 100000 forintot. A’ helyett, hogy maga а’ nagy 
ш‘ írjon neki egy'becsiíletes levelet, és mondja: hogy a’ 
mostani körül-állásokban a’ legtehetősebb urnák is ne 
héz egyszerre annyit lefizetni , hanem hogy küld neki vagy 
20 ezeret, megigéz-vén, egy vagy más-fél esztendő alatt, 
a’ többit részenkint; - nem felel neki semmit, vagy 
csak igen hidegen , és azt is csupáníiskálisa vagy directo 
ra által. Ez tehát törvény” elibe idézteti , méltán meg lévén 
bántva ön-szeretete, mert a’ hitelező inkább ura adóssá 
nak; mint megfordítva. Szagolván ezt а’ füstöt a’ többi 
hitelező , ott nem zsiros bűzt bocsát а” konyha gondolják ’ 
magokban ‚ és szint-ngy törvény eleibe idéztetik. Látnak 
futnak a’ directorok , praefectusok , inspectorok pénzt ke 
resni, de az adós vagy nem fizette-meg mindég pontos 
sággal а’ kamatokat; vagy ha nem fizethette pontosan, 
engesztelő levelet nem írt; vagy ha írt, vastagon írt és 
mint-egy megbántatva, hogy más а’ magáét a'l maga idejé 
ben kívánta, és így .mind а’ director, mind a’ praefe 
etus, mind az inspector üres kézzel térnek-meg а’ teli lá 
(НИМ, mellyek külömben mind tárva lettek volna а’ 
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nagy birtokos urnak, ha finomabb nevelését, mellyel oly 
tetszetősen és kellemetesen a’ nagy városi salonokban 
megjelen , adóssai iránt is méltoztatott'volna gyakorlani. 

Meg kell vallani, felette becsületes emberek a’ ma 
gyar hitelezők. Az én hitelezőim legalább mind barát 
jaim egyszer°smind ‚ és nem tudok olykor eléggé csudál 
kozni szivességekön; de esmernek és tudják, hogy nem 
kell engem nógatni, hogy mihelyest lehet, elébe jövök 
kívánságaiknak; hogy nekem jobban fáj mint nekik, ha 
nem lehetek oly pontos mindég mint akarnám. Valamint 
nem minden hitelező uzsorás, ugy nem minden adós gon 
dolkodik hitelezője”megcsaläsáról. Ezek mind kivételek. 
Gyakrabban nem annak van kivétele , а’ mit а’ Gróf mond 5 
hanem az а’ mit mond: kivétel, ésrnemi foghatom-meg, 
miért tsinál sokszor /nemzetünk’ gyalázatjára а’ kivéte 
lekbûl regulát. Teracína ’s Nápoly köztt ym'acs veszede 
[em ngy-mond egy helyen, mert csak minden tizediket 
rabob'a'À-laz'.--- Erre könnyü lenne а’ felelet, ha aztmon 
daná valaki: Pest és Buda köztt, nagy a’ veszedelem a’ 
hídon, mert minap két szeles ur-fi sebes-vágtatva vé 
gig nyargalt rajta. Magam is ugy hiszem van köztünk 
kegyetlen uzsorás, van csaló-adós; de nem teszi sem a’ 
hitelezök’ , sem az adósok7 töbségét. Annyi azomban 
igaz, hogy az a” kevesebség is árt а’ becsületes pénzt 
kereső adósnak, és így szükségünk van hitelre; de ab 
bul nem következik , hogy a’ famíliák” сомы-‘16661211: sem 
mibe se kell venni, csak-hogy hitelünk legyen: mivel 
öszsze lehet а’ két dolgot egygyeztetni , a? mint az orszá 
gos kiküldötség” javallatjábul kitetszik, mert,nem az a’ 
ezély, “hogy határtalan legyen а’ hitel, hanem hogy ele 
gendő mértékben legyen vés mégis öszsze-férjen a&quot; fami 
liák’ fentartásával.“ Ugyan gondolja-meg csak a’ Gróf an 
nak а’ heroica curának, mellyre egyéb-ara'nt dicséretes 
fiatal tüzének hevében cze'lozni látszik, következéseit, 

13 ' 
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hogy t. i. akár kitsoda, °sidó , keresztény, honni, nem 
honni, örökre nemes jószágot vásárolhasson. Legelsőbben 
is pénz után válna valaki nemessé, akar-hogy szerezte 
pénzét; akár jó, akár rosz úton“. Ez az idea a’ nemesá 
ségnek minden erkölcsi, e's így politikai becsét is nálunk 
eltörlené. Vagy el kell egészen a’ nemességet törleni, 
vagy el kell vetni ezt az ideát, mellynek csak ott lehet 
helye, 1101 az emberi szorgalom már nagy fokra vergő 
dött, а’ 1101 csak nagy, de kissebb aristokratia többé 
nincs, hol az ország rendkívüli védelem” systemája már 
egészen megváltozott, hol az oligarkhi'a az aristokra-i 
tiával egygyütt azon egy személyekben az ország&quot; systemája 
szerint már jobban mint nálunk öszsze-testvéresült, hol 
а’ Király ngy nevezett Civil-“listára van szorítva , а’ 1101 l 
nincsenek fiskálitások ’s а’ t’. A’ Gróf a’ nemzetiségnek 
oly nagy barátja. Ugyan nevelné é az a’ nemzetiséget, ha 
a’ kül-földi pénz dús-gazdag emberek а’ mostani adósság 
ba merült sok familiáktul , mellyek nem csak, hogy ki 
vergődhetnek adóságaikbul, hanem reménlik is, hogy ked 
gyes , igasságos Fejedelmök alatt ki fognak vergődhetni, 
és a’ kiket sokkal könnyebb a’ nemzetiséghez viszsza 
tén'teni, mint a’ kül-földiekbe nemzeti szellemet lehel-' 
leni, а’ jószágokat még becsen felül is örökre megvásá 
rolnák? Praemissák nélkül nagyon heroica cura lenne még 
az most, mellyre а’ Gróf czélyoz, és minek adni hellebm 
rumot a'J betegnek, mikor talán még csupa ъ‘ёг-сзйарйб-ь 
val esze're hozbatni? Ezt kell elébb megpróbálni; de én 
ngy hiszem: а’ Gróf azért feszítette иду meg ivjét, hogy 
azzal valamelly meszszebb távolságra ejlhesse-el a’vadat; 
nem pedig hogy egy mért-földnyire, vagy pedig hogy 
az й’ eltörjék és idege szét-pattanjon. 

Tudja azt minden nálunk: 
Et genus et proavos et quae non fecimns ipsi 

Vix ca nostra voco. 



195 

de ege'szen más nézö-p0ntbul kell megszemlélni а’ szü 
letési nemességet politikai tekintetben, azi: nem‘lehet 
tagadnì, hogy országos alkotmányunk’ fentartásának és 
tartóságának egygyik oka а‘ familiákhoz kötött fekvö bir 
tokban feltalálható. Minél hasonlóbb a’ porte'kához a’ fekvö 
jószág,annál több változandóság fenyegeti rövidebb idö-sza 
kaszok alatt az ország’sarkalatos intézetjeit, mert a? haszon 
czélzások személyesebbekke' válnak, és kevesebbé kötik 
egygyüvé a’ kormánnyal a’ mult, a’ jelen-le’vö és a’jöven~ 
d6 fekvô jószágok birtokossainak generátiójit 5 az illyen ál 
lapot pedig csak ott egygyezhetik-meg a’ tartósabb belsö bé 
kévelé hol már а’ nemzeti szorgalom bizonyos mértékben más 
szerencse’sebb ‚ töbnyire fekvési , helyheztete’si e’s öszsze 
köttetési` körül- állások mellett kifejlödött. Ha ymeg kell 
vala-ha Europában а’ születési nemességnek szù‘nni, иду 
azt semmi se pótolhatja ki jobban az ország-alkotma'nyi 
inte’zetek’ tartóssága tekintete'ben , mint a’ nagy Napoleon 
nak az a’ nagy Майн, mellynél fogva a’ becsület legìót 
teremtetteœ- Ne felejtkezzünk-meg soha Europában hogy 
csak-nem minden kimìvelödésünk csupán а‘ jobb-lét’ 
e'desse’gei körül forog, hogy ez a’ szelleme a&quot; kimivelö 
désnek hilíságra, megkülömböztetésekre vezet; hogy hi 
jában írna Europában valaki иду, mint Amerikában а’ 
Cincinátus 'rendje ellen, hogy kìssebb-nagyobb mérte'k 
ben ‚ csak-nem minden Europai nemzet, elaggott nemzet; 
hogy itten tehát, a’ mult századok’ h'oszsza's hatásainál 
fogva ujrahszülete’sek után is születe’si nemesség, vagy 
annak valami pótolékja ne'lkül csak igen kevés mint egy 
csupán magától а’ természettíil privilegiált lelkek elle 
hetnének. Igen gyak'ran cseréli-fel a’ Gróf az okokat а’ 
következésekkel , ё; megfordítva; Gondolhatja hät a’ 
Szerzö, ha neki tetszìk: hogy egg cseber nem fe’r egg 
pintas palaczkba ,‘ de nekem is szabad gondolnom Заем 

Bermittal , hogy „multa sol aspicit, quae’lgtìrnardus non 
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midet” és hogy n’ Magyar azt nem gondolja, hogy más 
nemzetnek semmije sincs; hanem csak azt, hogy neki is 
van valamije. Azt se mondtasoha senki is nálunk ‚ hogy 
Brunel csak egy magyam&quot; föld-mérő után kehes elvégezni 
и’ Tmlelt, csak azt mondta: hogy egy Magyar, jó és 
megdicsért tanácsot adott e’ tárgyban. 

Szint ebben a’ Szakaszban; a’ szívre-Autó tudatlan 
sággal biro’ /zz'vataloxok атташе/Ъ. Valóban nem ártana 
még inkább arra nézni némelykor, ügyes é valaki emez, 
vagy amaz hivatalra? mint azt, hogy mennyi ideig hiva 
taloskodott már, és kére hivatalt, vagy mennyiszer kért 
már? azomban szeretném azt az országot látni: hol (akár 
több, akár egy válaszszon valamelly hivatalra) szívre-ható 
tudatlansággal biró ember, abba olykor ne свиной; és 
némely tudománnyal bíró abból ki ne rekesztetett volna. 
Minek иду beszélni, mintha fájna nekünk, hogy semmi 
tisztséget nem viselünk , hiszen jobb ha azt kérdik , mi 
ért nem vagyunk hivatalban ? mintha kérdenék: miért va 
gyunk? Azt se hallottam soha, mz'm‘ha и’ jézan ország. 
lds mindeig csak az adása/lat [egg/ezzzel Az annus “Sabati 
cus а’ régi 9Sidóknál tudtomra van, azt is tudom Pl'uL 
tarchusbul, hogy Sólon nagyon pártfogolta az adósokat; 
a'Rómaiaknál is vannak erre példák; de nálunk a’ töbség 
azt gondolja, hogy а’ józan országlás egyformán pártfo 
golja mind az adósokat, mind a’ hitelezőket. Ugyan bon 
nan tudja а’ Gróf hogy mílunl: 10-dz`À ember se vesz »fel 
pénzt [был számolás o/la'bul, Izanem töbnyire fe'ny-űze': , 
vagy rena'eílcmsoágr miatt. Be sajnosan lát az ember efféle 4 
taklászt annyi szép vetés köztt, mert a’ konkolyt el lehet 
nézni a’ szép vetésben a’ felszámoló gazdának, mivel az 
eladható; de a’ taklászt senki-se veszi-meg, és még ak 
kor is, ha pálinkát főzetek belőle, alig van egy egész 
kőből után egynéhány meszely szellemem. 
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Azon okoskodások, mellyek Magyar-or 
szágban а’ hitel, lábra-állítása mellett vív 

nak. ---- Lap 207. 
Ezen Czikkelyben az mondatik, hogy a’maz’napok 

¿au szinte); ollyan nagy , Ím nem nagyobb sztíl/m, az zagy 
nevezett romlott, veszedelmes шел: fe’rjî, ’s fiatal, jo' 
rendes gazdáknak, mint a: ngy uevezettjo'zan idejü [foro: 
’s ив?‘ paze'rld/umń. Én fel nem számítottam, de ha ngy 
van 5 nem foghatom-meg, mint lehetett egygy-általjában az 
adósok” csalásárul annyit е’ munkában beszélleni , mert u’ 
.férfi és ñatal jó és rendes gazdák, vagy nem tsinálnak 

` adósságot , vagy azokat rendesen fizetik. Az is mondatik: 
ka'Í/myü annak nem 10pm', kim/I; mindene шт,‘ de и’ sze 
génynek, fázo'mtk, Ãoplulo’lmk vaj-mi tte/49%. Módot kell 
hat adni nékie а’ dologra és kenyér keresésre, ha nem te 
lik tőle, ispotályba, vagy dolgozó-házba kell küldeni; 
a’ mi bizonyosan könnyebben lesz végbe-vihető , ha jobb 
hitelbeli tőrvényink mellett több pénzünk lesz, és azt az 
eifélékre is fogjuk használni; mert hogy a’ szegénynek, 
fázónak, és koplalónak adhassak , magamnak is kell va 
lamimnek lenni: ~de ha én nem vagyok oka,- hogy valaki 
koplal, vagy fázik, ngy engem nem lehet kínszeri'teni, 
hogy őt” étessem , vagy ruházzam; ha pedig akarok neki 
munkát adni, és ő nem akar dolgozni ‚ arrul nem tehetek. 
Hányszor volt р: 0. publikálva, hogy serkentessenek az 
emberek dohány mivelésre. Egy ’s más helység sok hasz 
not vett а’ dohánybul még а’ publikätió előtt is, de más 
helységek nem akarták magokat a’ dohány termesztésre 
szánni, mert sok_ pepecselés van körülötte , holott a’ föl 
des-urak véghetetlen kevés részt kívántak; sőt magot is 
és palántát ajánlottak: sőt azt is hogy folyó áron meg 
akarják venni a’ dohányt; sőt még szelelő-szint is akar 
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tak építeni. Nem kell hát minden dolgot csak egyg'.)r oldal 
rul nézni, és mindenben csak mindég , ’s mindenütt csu 
pán а’ földes-urakat szútyongatni, —- Valóban jó lenne ha 
mindenütt kőbül és téglából épitnének háziakat, de az se 
lehet mindenütt, mert_olykor a’ kő sok mért-földnyire 
távol esik; téglát vetni is költséges, és költségesebb 
mint vályogbul házakat építeni. Jó és hasznos czélokra 
nézve az egygyesületeke szellemétugy be kellene hozni а&quot; 
falakba, mint városokba. Sok helység még mostis nef 
hezen fizeti adóját , és adósságokba van merűlve. Ha jobb 
hitelbeli törvényeink lesznek ,. nevelhetni fogja adóssá? 
gait, és ha a’ kölcsönt czél-arányosan használja, ki fog 
vergődhetni belőle; sed hic Rhodus hic salta. A’ földes 
ur, а’ szolga-bíró ha energicus, mindjárt tyrannusnak 
mondatik; felgylításokkal fenyegettetik. Hány földes-nr 
állana-rá szívesen , hogy egygy a’ körül-állások szerint 
meghatározandó részét fizesse-meg minden gyútogatásbul 
származó kárnak; minden 50 forintot meghaladó lopás 
nak , ha а’ többi részt a’ helység viszi? salva semper dee 
bita ac proportionata punitione incendiarii, vel furis, ha 
kitudódik. De ugyan ngy gyútogasson , hogy lássa vala? 
ki, nem pedig ngy mint a’ szerelem” istene szokta a’ szi 
veket; mert még akkor is, ha kezében találtatik а’ ka 
nócz, vagy csóva, ha csak nem látta két tanu,' hogy a’ 
ház” fedele alá tette, egynéhány bot” elütése mellett meg-2 
menekedik; de a’ botot иду megszokja a&quot; gonosz-tévő , 
mint az orvos a’ legsiralmasabb nyavalya nézést. Ha pe-. 
dig nemes ember, már akkor talán még az a’ ház is 
öszsze-rogyott, melly előtt elejtette a’ kanóczot, a’ mi 
kor valami kis büntetést kap; addig pedig szabadon jár 
és pedig némelykor kezességen. Ha csa@ a’- hz'tel felállí 
ta'sa „Мед veígűez a’ Gróf szerint, a’ Mz amber’ erdől 
cxísel'ge't ; mivel az иди-иглу?“ egy pa’r elégett falu csak 
nem-leges, de nem tgm-lege: Лидии: bajt, иду törüljük 
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el minden büntető törvényeinket, és ne is törjük fejün 
ket azok felett, mellyeket az országos deputátiő javal, 
és a’ mellyeknek némely czikkelyjei jobban beillenének 
a7 szelìd és békés Florencziai ne'p’ erkölcseire, mint ha 
zánk7 némely részeire, hol némely helyeken 5-6 száz 
ember a’ börtönben; holott ugyan ezen boldog Magyar 
országban, más-más helyütt, más vármegye'kben; alig 
van három vagy négy. Látja hát а’ Gróf minő nehéz itt 
nálunk Reformátornak lenni, mert ez а’ mi magyar-or 
lzszágunk egy dióba szorított kis világnak minden kü 
lömbféleségeiv'el bővölködik; és ha valahol , itt függ vég 
hetetlen sok, minden vármegyének körül-állásaito'l ‚ melly 
.ből az lenne a’ következés: hogy okos, mértékletes , de 
a’ mellett energicus fő-ispányoknak sub onere legalis re 
sponsìonis nevelni kellene inkább , hogy-sem körül -.nyir 
bálni hatalmukat; mert a’ hol nincs szükség erre az ener 
giára, ott nem élnének vele, et sub onere legalis respon 
sionis, soha se kell félni z` hogy kivált az okos és mér 
tékletes ember hatalmával viszsza-éljen. 

Jól jegyzi-meg a’ Gróf: minden törvénynek szon’ 
Или]; kell lenni, és nem csupán a’ papiroson maradni. 
Igy tehát sanctiót, az-az vagyvkoszorlí, vagy bunkó-vé 
get kíván-meg minden törvény, akár а’ hitelről, akár mi 
másrul hozattassék. _Minél inkább szaporodnak а’ szük 
ségek, a’ vágyak, és hanyatlik a’ hit-vallás , az erkölcsi 
ség: melly két dolgot egy mélyen gondolkozó ember a’ 
büntető törvény” pótolékjának neveze; annál inkább ki 
ván minden törvény sanctio't. :Az adós fizetni tartozik, 
a’ tolvaj viszsza-adni a’ mit lopott, és még azon tul bün 
tetést kell neki szenvedni ne hogy mászszor lopjon; ezek 
mind keménységek а’ szenvedői-e nézve: de nem szen 
vedteti é egygyik is másik is polgár-társát? és így csak 
akkor kemény a’ törvény, mikor nincs idomatban а’ vé 

‚ tekkel vagy bünnel. Megengedi nékem a7 Gróf ide bigy 
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gyeztenem еду csere-beszédet, melly valósággal nem 
c'supa ke'pzelet. Egygy utazó beszélte-el nekem egynehány 
esztendö вы“, ki minde’g ide ’s t0v_a útazìk , és szemlélö 
dik az országban, és kit tapasztalásai megtanítottak, 
hogy felette külömböznek Magyarország’ külön részei 
ben , mind а’ hajlandóságok, mind az erkölcsök; mind az 
emberek, mind a’körül-állások, mind pedîg a’szokások. 

„А’ minap иду-тот! egygy igen sze’p e’s termékeny vi 
déken , egy nagy helységen keresztül-»utazámz hol me'g 
assîgnátio'm mellctt rospnntra várakoznék, az ivó-szobába 
lnentem, hol több taksások Тайна!‘ és nem meszsze a’ 
kár-mentötül egy keskeny hoszszlí fa asztalnál egygyütt pi 
tyizáltak. Egygy igen nagy szájú ember vala közttök, ki 
‘melle’tt az uraság” egygyìk ispánya üle és hasonlóke'ppen 
egy pohárt a’ másik után, mellyet а’ ’Sidó korcsmáros 
hozott neki, ün'te. A’ beszélgetés igy fejtödött-ki közt» 
tem, és a’ jelen-lévök кат. 

А: mazo'. Ugyan miért tart az uraság ’sidó fo 
gadást? 

А’ nagy sza’ju (kit Kolomposnak hl'vtak, és az is 
volt). Elég rosz: uraságunk minden fogadójiban szakálo-- 
sokkal nyuzattat minket. 

Az íspa'uy. На“ nincs künn a’ csárdán keresztény 
fogadós? 

‘(Мог/1120:. Igen, mert oda nem “Напиши: ’sidi 
Ispa'ng. De mìért nem? mert ott kíinn sok ’siväny 

fordul-meg, а’ ’sido' pedig félénk. Azomban már ke't esz 
tendö olta restál а’ keresztény korcsmáros, noha elöre 
kellene neki а’ kivett ital’ árát megfìzetni, mint а’ ’sìdo'k 
megñzetik. »- А‘ Ье15б fogadókat pedig szint-ugy aja'nloh 
ta keresztényeknek az uraság, és elsöse’get akart nekik 
adnL 

Umm'` D@ mi hát oka, hogy а‘ ’sìdó pontosabb 
iîzetö a’ kcx‘eszte'nynél? 
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Kolompos. Мед‘! csal a’ me’rte'kben, e's zagyválja az 
и 

Utazo’. De ez a’ bor а’ mint látomjó , és а’ me'rték 
ben sincs fogyatkozás. 

Ispa'ny. Рейд;г csak harmad папа, hogy a’ keresz 
fc'ny fogadósnál több itsze’t sequestráltam а’ tisztartó’ ра 
rancsolatjára; mert zagyvált volt а’ bor, e's felette mes 
terséges kìcsiny üvegekb'en. ’Sidónál is találtam ugyan 
már ollyast több ízben a’ többi fogadókban, és mìnde’g 
_sequestrátió következék. Ez а’ ’Sidó litt jobb а’ többinél, ‚’ 
és Yvigyáz magára. Ez me'g soha sem adott alkalmatossá- l 
ЕМ sequestrátio'ra. Vagyon ‘hát mind keresztény, mind 
’sidchì szint-ugy emberse'ges, mint gaz-ember. А’ ’Sidó 
azért fìzet , e'S ñzethet pontosabban , mert csak nem тех-б 
hagymával e'l, és igyekezöbb, kereskedik, vesz, ád, ha 
lova van, ke’szillendf'í áron fuvarozni; egy szóval kis nye» 
rese’ggel ele’gszìk-meg. Vigyázni kell ugy‘an rá, hogy 
keze alatt ne pusztuljanak-el az épületek, mel-t tisztátm 
lanabb, de az uraság’ korfcsmabeli jövedelme bátorsá 
gosabb ‚ keze’ben. Бой esztendeig szolgálom már uraságo-f 
mat, külsö ’s falubeli kereszte'nyt megkináltunk a’ belsö 
korcsmákkal', mind hasztalan volt , nem akartak bele vég 
ni, holott egynehány hordó kivett italnak minde'g csak 
folyó, nem pedìg korcsmabeli árát kivánja az uraság, 
mikor e's valahányszor egynehány hordó italt kìád vala, 
mely foKgado'x-a; külgn pedìg а’ csárdára csak mindég ke» 
reszte’ny válalkozik, és minde'g többel vagy kevesebbelA 
marad adós. 

Штаб. Ez rendes valóban, van `é föld а’ korcs-~ 
ma'khoz ?. ' 

Ispány. Van, mind а’ csárdához, mind a’ belsö Го 
gadókhoz; és több van a’ csárdához. Az ital kimére's 
fáradságának a'l‘ra Байт-иду egygy a’csárdánál, mint a'. 
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belsö fogadókban; itt is ott is az állás esz`tendei béren 
kivül a’ vendég-fogadósi haszon, a’ korcsmárosé. 

Ulazo'. Mennyì italt szabad adnì hìtelbe? 
Ispa'ny, A’ vármegye’ meghatározása цех-1111 10 ‘ш 

rintig egygy ege'sz telkes gazdának:l de -az uraság’ leszálll'-, 
{Аза szerìnt , hogy kl'méltessenek taksásaì, csak kettöig, 
és igy idomzat szerint а’ fél-telkesnek, e's a’ csupa ház 
helyesnek, поп felte'tel alatt hogy veszendöbe megy, 
а’ mi azon felyl'il-adatik; иду van é Kolompos ? 

Kolompoa. Igen is, ugy van; de mîkormár megittam 
2 forint árrát riem akar adnì a’ korcsmáros, ha nem adok 
neki ‘аду pénzt, vagy {виды-11, &quot;agy gabonát; e's mim 
dég olcsóbban akgrja а’ folyó helybeli árnál. 

’Sidi De várakoznom kell pénzem után , azon kîvül 
sok korsóìmat, palaczkaimat, poharaimat eltördelték, e's 
megrongálták az ivók, ökemek szeretnek sokat innya; 
ha nem adok fenyegetnek, olykor meg is шашек; ha 
рейд adok és sokat ittak, garázdálkodnak és kárt tesz 
пей; mikor osztán fìzetnì kell а’ bor’ árrát, pénz ninos; 
ш mondják sokat róvtam nekik a’ rovásra: a’ tengerit 
рейд helybeli árránál fellyebb akarnák nyakamra tolnì. 

Utazo’. Legjobb l'eqng talán semmit-sem engednî ad 
ni hitelbe, ugy csak az înna, а’ ki mîndjárt ñzethet; e'S 
l'gy, hogy ihasson az a’ ki most hitelre gondolatlanul bô 
ven iszìk , igyekezö'bbé vagy legalább me'rtékletesebbé vál 
ne’k, e's nem lenne semmî baj sem a’ korcsmáros sem a1. 
ivók köztt, az uraságnak nem kellene assistentìát adni 
а’ korcsmárosok’ számára, а’ mi öt’ minde'g gyülöletessé 
teszi, meri: sok korcsmáros szivesen megcsalja az Шах; 
етЪег1:‚ sok ivó pedìg а’ korcsmárost; hogy pedig annál 
bizonyosabban ne csalhassa-.meg а’ korcsmáros az ivöt, 
ha obligátiója lenne а’ taksástul а’ kocsmárosnak, azt 
kéne neki mint hitelezönek, az adós taksás ellen bebi 
zonyitimi: hogy az adósság nem italbul szármuzutt. 
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Ispány. Meglehet, magam is ugy hiszem: ha csök 
kenne is ne talántán eleinte'n az urasági jövedelem; az 
bátorságosabb lenne , és kevesebb bajjal, ’s alkalmatw 
lansággal öszsze-kötve. y I 

Kolampos. Isten ments-meg, nékem nincs mînde'g 
pénzem, vagy tengerim: de mindég szomjuhozom; а’ vŕz 
pedig nem igen jó 'nálunk, és a’ dolgos embernek pálìnw. 
ka ‚ bor Rell. 

Паша’. Igassága van На“ Gróf Széchenyìnek, hasze 
поз а’ hitel, és igy legjobb lenne а’ korcsmárosra bízv 
ni -- adjon kinek hìsz, hitelben; de ne folyamodhasse'k 
soha az urasághoz korcsmabeli restántiák incassátiója 
ìránt, иду kárán , vagy hasznán megtanulná kinek adjon 
hitelbe, Швей nem:--ezt nem ártana legalább egynehány 
esztendeig pro'bálni, és megtapasztalni а’ következe’seket, 
mert nehe'z azokat elöre jövendölni, mivel külömböznek 
a’ ta'jékok, és azok’ lakosaî. 

Az z’vo’k mz'ndnyafian.’ Ej bìzony jó volna. 
‚Лада? a’ ‘(Матрос/302. Jó esztendejek van e' kelme-f 

teknek ez îde'n? 

Kulompos. Moglehetös lenne, de keve’s sze'nánk van. 
Ispa’ny. Az urbariális kaszállókat beszokták vetni 

élettel , mikor osztán onnan behordják keresztjeiket, so-. 
ha-se lehet igazán megtudni ehben a’ roppant nagy ha 
tárban, nem hordják é urbariális földjeikröl ? тег‘; ebben 
is száz meg száuz а’ mesterség, 

Utazo'. De hát nincs é ele’g urbariális földjök? 
Ispa'ny. Hogy ne lenne , egygy-egy telkes gazda'nak 

32 hold földje van, 1200. négy szegü öllel me’rve, pedìg 
jó {вы ‚ ámbár Soha se trágyázzák. 

Kolompos. A’ magyarnak sok föld kell, és éppen 
azéri: hogy ne ke’ntelenitessék trágyázni; тег! megdül az 
‘Не: а’ trágyázott földön. 
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Ispa'ny. Igen ha roszszul trágyázzuk, &quot;s nem egyen 
lően; vagy igen sürün vetek. 

Utazo'. Hát hogy pótolják a’ lakosok a’ széna-fogyat 
kozást ? 

Ispa'ny. Vagy részbe kaszálnak az uraságnak, vagy 
lopnak tőle. 

Пища’. Mitsoda? hát nincsenek az uraságnak elég 
kaszálóji е’ szép nagy határon (mellyen keresztül utaztam 
&quot;s mellynek már páscuuma is oly kiterjedett), &quot;hogy felté 
telek mellett minden marhás gazdának juthasson széna. 

Ispa'ny. Sőt kaszállójin kívül rétje is van az uraság 
nak, e's azzal is kínálni szokta a’ marháslakosokat, 
pedig nagyon elfogadható feltételek mellett. 

Utazó. Látom szűk itt а’ pénz? 
lspa'ny, Nem pénzt kíván az uraság, hanem mun 

kát, mert tudja hogy nincs pénze а’ lakosnak, és nehe 
zen szerezhet. Ha csak pénzen dolgoztatllat , vagy fuvaroz 
tathat az uraság, teszi: hogy pénz jöjjön forgásba. 

Utazo'. Miért nem egygyeznek hát а’ lakosok az ura 
sággal ? 

Iayzány. Mert а’ kolomposok nem engedik.“ 
Utazo'. És miért nem engedik a&quot; kolomposok? 
Ispa'ny. Mert itt а’ kolomposok az urak. 
Наш&quot;. De hogy parancsolhatnak а’ kolomposok a’ 

többieknek? ' ' 

Is‘pa’ny. Mert félnek tőlük, vagy rá-beszéltetnek a’ 
józanok is általok. l 

Пища’. Hogy szenvedheti ezt az uraság? 
Ispa'ny. Mit tegyen, -mindjárt panaszra mennek а‘ 

szolga-bíróhoz а’ leghaszontalanabb ürügy alatt is. Ha 
sok ember egygyiívé' áll, e's sokat hazud egygyült; ugy 
az sokat nyom. , 
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Utazo'. De meg kellene а’ szolga-bírónak а’ dolgot 
jól vi’sgálni mind a’ két részről, és megemlékezni: hogy 

и о mind szolga-bíró , mind JudeX-nobilium. 
Kolompos. Én nem tudok deákul, beszéljen az ш 

magyarul. 
Utaza'. Én ngy beszéllek barátom, a’ mint nekem 

tetszik. 

Ispa'ny. Becsiílje-meg kigyelmedl ezt а’ derék urat, 
mert nem esmeri kigyelmed. 

Kolompos. Van is nekem gondom ő kigyelmére, én 
hat ökrös gazda vagyok; még a’ szolga-bìró is azt mond 
ja nekem : -Kolompos uram ! —- Én nemes ember vagyok. 

Utazo'.~Már most értem. --- Hány nemes taksás van 
ebben а’ helységben ? 

Isjzdny. Huszon-négy. 
Ulazo'. Földes-nr hány? 
Ivó/i mindnyájan. Csak egy. 
Utazo'. Én ösme'rem ezen helység” unity-“embersze 

rető szíve van. l ' 
Yolaf/apos. Igaz ‚ de tisztjei kegyetlenek - a” minap 

elfogatták lovaimat az árpában , pedig csak keresztül men- ` 
tek rajta; és ugyan mit ehettek , és mit gázolhattak-le ? 

[spd/zy. Ez minden nap történik , és а’ hol sokan mín 
den nap illyen kárt tesznek; ott utoljára a’ sok kis kár 
bul nagy válik. Kolompos uram7 lovai már ez idén négy 
szer kapattattak kárba , mindég ad elég-tételt az uraság, 
ha az ő lovai karban találtatnak; de soha sem találtat 
tak, mert külön mezőt járnak; valamint a’ lakosokéi is, 
mellyek külön és elegendő, ’s hasonló jó mezőre van 
nak utasítva, de Kolompos uram az urbárìumot se járja 
rendesen , a’ büntetési napokrul pedig tellyességgel nem 
akar semmit is tudni; így tesznek példájára mások is, 
így történik: hogy verivaz esső az uraság” keresztjeit, 
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és sok vete's , sok tel-més után ve'ghetetlen kára van; és 
íiresebb, mint lehetne ’s kellene lenni a’ Granáriomnak. 

Пиво’. Valóban sok baj van az urbáriummal. à 
Mi itt а’ behajtó pénz? 

Ispa'ug. Két gafas еду darab marhátul. 
Utazo'. Не“; megbecsülik é azon kivül a’ kárt? 
Ispa'ny. igen is , -- де jó forma lehet а’ vne'lkíil hog'y&quot; А 

becsü alá való legyen, meri: ha 4-5 16 keresztül-futja а’ 
mezöt, és csl'pi a’ kalászokat, ott ugyan bajos а’ Ьесвй‚ 
kivált ha helybeliek teszik; mìvel csak-nem mind-egygyik 
másnak kedvezvén, magának is minden esetre kedvez. 

Kolompos. Hát ugyan adhatom e én eszemet kocsi-A 
somnak , vagy lovamnak ? 

Глаза’. Hát ugyan lee’tetheti 6 az. ura‘sa'g taksásaà 
lovaival, azok’ csele’dje’ иду roszszasága, ‘газу gon-1» 
datlansága miatt szüntelen árpáját? 

Kolompos. Az urnak is birtokos‘nak kell Ianni? 
Utazo'. Gondolom: de lehetl valaki birtokòs , és azért 

igasságos ember. Olvasta é keimed G. Sze'chenyi munkáa 
ját а’ hitelröl ? 

Kolampos. Olvastam bizony, -“~ az ám a.’ Gróf 1 6 min-A 
donf, robotot, kilenczedet, kár-pótlás nélkiil oda akarna 
ajándékozni а’ taksa'snak; de nem szoretem hogy annyi-4 
ra а’ hitelezök теней tart, mert én is adós vagyek. 

Utazo'. Gróf Széchenyi Istvánnak igassága van , min* 
den embernek jussa van sajátját rövid ido” alatt viszsza-V 
szerezhetni; de más re'szröl az is igaz , és ugyan hasoni 
16 oknál fogva , hogy senki sem tartozik pocse'koltatni за-ь 
játját, és ах‘: elegendö НЕЁ-{161165 nélkl'il , vagy ege'szen 
által-engedni, vagy haszon-ve'telre, ‘аду törvényes, és Ы‘ 
ven ’s becsületesen vévgzendô robot nélkül, vag'y egy-- 
gyezés szerint akár pe'nzen , akár másképp’, а’ mint а’ ré-` 
szek megegygyezhetnek, által-bocsátani. Kelmed Kolompos 
nram legyen igassa'gossabb ezntán, gondolkozása’ e’s e’r- 
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tése’àmódjában; maga pedig ispány uram maradjon oly 
hi've urának, a’ mint tapasztaltam , majd dicsérni fogom 
magát ura előtt, kinek a’ mint tudom jó szívével e's bi 
zodalmával (mert senki se tehet ’s láthat maga mindent, 
és senki-se bírhat Argus’ sok szemeivel, és csak а’ 
nagy urhoz kínálkoznak sok tisztek , mellyek közzül vá 
laszthat) már sok tisztjei 7s cselédjei viszsza-éltek. Ki 
gyelmeteket pedig itt mindnyájokatáldja-meg az Isten. 

Nem hát mindég csak a’ hatásnak és viszsza-hatás&quot;-l 
пай tudatlansága, nem а’ felszámolásokban való ügyet 

Wlenség oka nálunk a’ gazdaság elő-menetele nehézségé 
nek. Az elő-menetelt szint-ngy, mint а’ hátra-menést sok 
egy másba fonott okok következtethetik ,I e’s igaza van a’ 
szerzőnek, hogy az erős testnek твё- a” rendetlensegrek se 
ártanak ; mikor a’ gyenge, ka bár lat-számra eszik iszik 
ís, статуй], e's nyavalyog. Azon idő~szaknak kell hát 
jelenkezni, melly nem csak a’ kelendő sajátnak viszsza 
vevését , hanem а’ fekvőnek is szentségét és használását, 
а’ tulajdonos” részére megállapítja ’s megerősíti; „unum 
faciendum aliud non negligendum” mert nem lesz haszna 
egygyiknek a’ másik nélkül , és mind kettőnek ugyan azon 
egy fenék-okbul kell származnia, t. i. a’ saját”, a’ tulaj 
don’ szentségébül. 

Az nj pe'nz ln'lelbeh' rendet csak az njkadősokra akar 
ná kiterjeszteni a’ Szerző; ezt a7 kime'llést nem javasol 
ná ha meg nem lenne győzettetve, hogy sokaknak mos 
tani szorongatásai а’ multt történetek7 sajnos és elkerül 
hetetlen következései lévén , sok esetekben valamennyire 
kímélletet érdemelnek; de ha azok lesznek következései 
az nj pénz-hitelbeli rendnek, mellyeket a’ Szerző fejtege 
tett és jövendől ‚ hogy t. i. ki-ki elegendő pénzt fog kapni 
birtokokra, ha nincs még egészen adósságba merülve; 
иду nem látom mire valók ezek a’ kimélletek? иду tet 
szik hát nem bízik még egészen a’ hihető következése]: 
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ben , vagy meg lehet hogy ezen kímélettel több pártfogó 
kat akart keresni a’ familiai jószágok' örökös eladásának. 

Én ugyan már megmondtam véleményemet а’ hitel 
ről, és hogy azt nem kívánom határtalannak, az - az : a’ 
birtokok” tőkéjére fundálva , hanem csak а’ birtok9 tisz 
ta jövedelmére; okát is adtam: azomban légyen szabad 
ez alkalommal még valamivel bővebben is kifejtegetni 
ideáimat a’ hitelről. Én azt gondolom , hogy némely te 
kintetekben nehezíti a’ hitel а’ speculátiót, némellyek 
ben pedig könnyíti; а’ hol minden könnyen kaphat pénzt 
költsön, ott kevesebbé szorul-meg az igyekező: ott “te 
hát nehezebb olcsóbban venni és drágábban eladni; de 
más részriil, mivel az eladások és vevések még sem szün 
nek-meg az emberek között, és mivel csak-nem minden 
pillantatban speculátiók történnek ott a’ hol több pénz van, 
vagy sebesebben forog; az a’ ki speculátióra pénzt vett 
költsön, éppen azért, mivel hitel van, kevesebb kama 
tot is fizet. Ha tehát jó felszámitást tett, minek 
utánna a’ mit ma vett, talán rövid idő mnlva nyereséggel 
adhatja-el, annál kevesebb nyereséggel elégedhetik-meg, 
minél kevesebb kamatot fizet; de a’ felszámitás!a z ám 
a’ dolog” bibéje. Minél roszszabbak az utak , minél hajóz 
batlanebbak а’ vizek , minél kevesebb csatol-nya van , mi 
nél több а’ vám , vagy minél bizonytalanabb , minél 
ügyetlenebb valaki а’ jövendőt а’ jelenbűl hihetőséggel 
gyanítani és minden eshetőket megfontolni; annál nehe 
zebb lesz a’ speculátió, annál bizonytalanabb a” nyere 
ség; az a” kérdés tehát: hogy ezen szükséges feltételei 
а’ specnlátiónak segíttetnek é inkább а’ hitel által, vagy 
ezek segítik é inkább a’ hitelt? mert való: hogy kölcsö 
nös viszonzatokban vágynak minden speculátiónak felté 
telei a’ hitellel. Ebbül tehát az következik: hogy van 
ugyan szükségünk nagyobb hitelre mint eddig volt; de 
hogy nem csupán a’ tiszta jövedelmekre, hanem az azok 
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nak megfelelő tőke-pénzre а’ jószág” becsébe „gondolva 
fundált hitel még most vagy haszontalan , vagy éppen ve 
szedelmes lenne , e's hogy a’ specukitiénak feltételeit 
kell elébb életbe hozni, minek-előtte valamelly fekvő jó 
szág tőke- pénzes” becsére fenekeljük a’ hitelt. Igaz hogy 
a’ kine/e annyi pe'nze nincs mint R-nele, oly kiterjedt jó 
szága mint Еще/с, ’s egeícseíge nem olly erős mint a’ Kard. 
szagz' Bz'ro’e' (vagy Haänagye'): azért még élhet a’ világon 
’s javíthatja sorsát, nem is öli-meg azért magát а’ Ма 
gyan-5 de ha okos e's {быт megfontolja, mit bírhat válla, 
és ha а’ concurrentiát ki nem állhatja R-el és E-vel; 
nem fog velek mérkőzni, sem ölbe menni vagy ökölbe 
kapni a’ Kardszagi bíróval. Oly dolognak melly egygyes 
emberek” iparjától, eszétől és munkásságátul függ , és még 
is roszszúl iit-ki, mindenik maga az oka; de mikor nem 
függ, jól teszi ki-ki: ha. - 

Decisis humilem pennis inopemqne paterni 
Et laris et fundi; paupertas retrahit anceps 
Majores nido materno extendere plumas. 

Nem bizonyította-be ok-levelekkel hogy Olasz, ei: 
Spanyol-országba olcso'bban sza'lh'tñaUu/i gabona'akat mint, 
a’ Muszka/i ,‘ e's hogy a’ Bmhu eis Muszka, М szeretne 
e}; magyar bort inni: több ф magyar bort ‘иен, mint 
ф franczia bort. A’ szabad kivitel mindég szaporítja ’s 
javítja a’ termesztést; de а’ több és jobb termesztés nem 
következteti mindég a’ szabad kivitelt. Ha (Мгла gabo 
na'nk a'rra't nyomja , termetzszììul: többet , - de nem az-az 
oka, hogy kevesebb vagy roszabb а’ magyar-gabona az 
orosznál, а’ miért nem vitetik-ki annyi gabona országunk 
ból , а’ mennyi kivitetbetnék. A’ mi ép borunk, jobb és 
olcsóbb is mint a’ francziáé, és így nem a’ termesztés9 
csekélysége oka а’ ki nem vihetésnek. 18M-ben nagy árra 
volt а’ termesztményeknek, mennyi heverő föld szánta 
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tutt-meg akkor? de 1819-ben islnét иду lcszálloît a’ tcl*-l 
meszhnények‘ árra, hogy nem csak az “попав felszán 
1011, де még a’ re'gen használt földek is elhagyattak. Ha 
bajos a’ теток’ változandó súlyáról szóllani, ugy nem 
kell az eñ'élék’ vizsgálafjába belé ereszkedni. Rà‘víd ida&quot; 
alult eIâ-menetelez’uk körülme'ngeinklzez lee'ppest ¿.'g-z‘ga'suuli, 
ugy-mond: és még is а’ 12-3-dik lapon ezeket olvassnk: 
fm’g ввел, vagy egyençsen magyar kz'liá‘tâkòül, саду to&quot; 
liink a’ Kz'ra’ly’ ó‘ró‘kò‘á-tarlományaz'la lseresztìil, az-az.' 
transito Àül-fó‘ldre liz'vz'tetett parlé/Minka! „yam-o’ vai/nok 
саду ege'szen el nem lò'riilletue/a, виду oly bz‘zonyos ¿t 
alacxony Идти nem [Дате/1, Ízogy изо/11‘! semmz‘ tà‘bbe'ue 
válloztatńussa ‚ ’s и’ ier/lele az фиг! meg-fue ò’b'e'k; adflig 
jobb и’ va’m moatam' z'ugadozo' [ей mz'att mec/¿anice _, mil/t 
edidzlgŕ: egg мыши ó'szz't, ma'sba Iuvaszit, llamadíkba sem. 
mil-se velm'; eis' leglìz'ssebbet se gondolkozm' van e'm'ncs e’ 
valamz'nels árraP mint Мода!“ termeszlem' dolza'ugt, laeu-~ 
dert ’s и’ t’ rò'vz'den gondol/:odvu guzda'lkodm'. 

Arrul gondolkozzunk hát, hogy szállitásunk a&quot; tenge‘ 
rig olcsó legyen, ez еду részben tölünk függ. Ha еду 
részrül markunkat felnyitjuk, más részrül pedig a’ Lú‘ 
dovicea ut’ dolga , melly már еду дагаЬ ideig Bécsben dí 
‘casteriális pertractátió‘k alatt van , siettetni fog, e's az or 
идём-52611 hajlandó lesz а’ magyar-k-ereskedés`~ tekin 
tetébül lnagyar-országnak kedvezni, ’s ha az , az oly keh 
ve'ssé igaz valamint szerencse'tlen idea fel-nem kap, 
hogy ez ne talántán káros volna az örökös-tartomány0k- 
nak; úgy ezen a’ Ludovicea liton tetemesen fogjnk ke-V 
reskede'sünket elö-niozdíthatni. A’közelebbi diéta’ alkal-' 
mával lett volna jó l'ìstökön kapni ezt az ideát. Azom-l 
ban meg kell vallani, több izben ’s nem еду tárgyra ne'z 
ve elmulaszták már kedves hazám-ñai а’ jó alkalmatos 
ságokat; de hiszcn tele van a’ historia mînden nemze 
teknél, mind a’ kép-viselô душевой, mind az 01526316 
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székek’ hi-ba'jîval; mert ritkán уезд-{Ы a’ jeIen-kor azon 
llideg-vérüse'ggel a’ tárgyak’ jelenvaló helyhezetét és 
körülàállásait, mint a’ részre-hajlásoktul jobban kitisz 
tult jövendöse'g, mikor ez az emlékezet’ sogedelmével‘ 
azokra ниш-темы. 

Mit használna a’ speculátió, ha röktön annyira fel 
èmeltetnék а’ vám, mint а’ menńyit fuvarban nyertünk ? 
bajosnak топф'и а’ va'mok’ súllya’rul szo'llam', e's ат: 
mondja! hogy ez male/«sppà nem le/wt ,‘ azomban nem bi 
zonyitja-be, és hogy ezt nem bz‘ra’lůatja, тег‘! nelze'z ап 
nyz' alkotma'nyt, „утюг, ‚щит, mint a’ тент/1 belü az 
A , B, C-ben , ò‘szsze-szerkeztetní; de nem ösméri hát 
sem az 1546- dìk esztendö’ 59-dik czikkelye't, sem az 
1807 - kînek 6 -- ikát ë! 7 - Идёт, melly törvények, 
szabad kereskedést és recîpro‘citást parancsolnak. --- 
v'l'öbb träktátusaìnk voltak hajdan az Ausztrìaiakkal és 
Morvaìakkgl. Az a’ reciprocìtás’ideája kereskede'si (вып 
tetben az' Örökös-tartományok, e’s Magyar-ország köztt, 
nem liftszik nékem me'g egészen kifôzve lenni; elö-adtam 
feljebb véleméńyèmet az iránt , mert ha másképp’ érfjük 
а’ reciprocitást, иду Ь ì. mint sokan e'rtetni akarják, 
hógy р. o-. annyi чёт ñzeŕtessék egy Magyalbországból 
Austriába hajtatott ökörért, mint egy Ausztrîábul Ma 
gyar-'országba hajtottatért, e's еду röf Ausztriábul jövö 
posztóért anny'i, mint еду Magyar-országból oda menó' 
ërt; úgy, mivel még keve's резкий készítünk itthon, ап 
glus e's franczia posztó pedìg nem jöhet az országba; de 
Moldvaì ökör, e’s Bájor gabona (noha ökörrel, e's gabo 
nával kitarthatná Ausztl‘iát Magyar-ország) jöhet Austriá 
ba; az ìllyetén reciprocitás bizo'nyosan csupán kárunkal , 
nem рейд az igassággal férhet‘meg» Sokat ‘чай-Те] fel 
szl'nesen a’ Szerzö , sokba beßnem меньшем, mivel ba 
jos; a’ hibát -nem ott kereste а’ hol &quot;анг А’ 127-ik lapon 
maga kìvánja, ‘ходу ne botránkozzék-‘meg serlkiazon, ha 
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szemébe mondatik: „Barátom Ie еде: nem értesz.&quot; A’ 
126-dik lapon azt kérdi, kinek van köztünk nemzetígaz» 
(lastígrul, papz'ros-pe'nzrül, [Ian/iről egészen “иди, el! 
oly világos тете mint 3X 3= 9. — Smith Ádámakat 
nem találni ugyan az utszák” szegletein: de azért a’ jo' 
zan ész, nem a’ kül-földiek, monopoliuma; és ha vannak 
gaukler-patriota, vannak státus gauklerek is. 

Neveti, hogy и’ devalvátz’o’t nagyba свежий/Ъ,- de a’ 
F rancziák is minden könny-elmíiségek mellett nem kön 
nyen Vevék az assignáták systemája, kimenetelét. Való 
ban rendes а’ viszsza-fizetés“ várakozását a’ hitel sírjá 
nak mondani, &quot;s osztán meg-nemiitközni a’ devalvátión l? 
A’ ki е2е1&quot;1`о1‘1пНш19 mellyet pengő-pénznek tarta 80-i: 
tartott-meg, akár franczia háboru akár mi okozta kárát, 
annak nem lehet rosz néven venni ha tőke pénzes és fél a’ 
papiros-pénzh'il; ha pedig birtokos és adós: mivel lemen 
tek jövedelmei; szint-ngy fél annak következéseitül. Ne 
velte ugyan a’ papiros- pénz а’ szorgalmat, arrul nincs 
kétség; de bezzeg sebet vert ám a’ devalvátió a” hitel 
nek, mellyre most annyira szükségünk lenne; ha nem 
akarjuk: hogy a’ papiros-pénz által felvergődött szorga 
lom, a’ helyett hogy elébb mennjen, vagy legalább vi 
rágzóbb állapotjában megmaradjon, a.’ rendes időkben 
alább-szállani kéntelenítessék.-- А” sok papiros-pénz” ide 
jében а’ birtoktalanok sopánkodtak, e’ föld-mivelésì e’s 
marha tenyésztő országban; most pedig a’ birtokosok so 
pánkodnak: és így ngy látszik, hogy az ország” népessé 
géhez és а’ pénz” forgása sebességéhez és nevekedett 
nemzeti szorgalomhoz képpest is, akkor igen sok volt а’ 
papiros-Pénz; most pedig igen kevés.- Nem szükség 
Smith Adámnak lenni ezek” tapasztalására: ő jobban ma 
gyarázhatnáaz okokat; mi sajnosabban érezzük a’ küvet 
kezéseket. 



213 

Ugyan ezen Szakaszban: a’ [assu me'regtiiljobban 
ъ„7, mint az „дышит; jobb szereti ůlvá'ZÜÃ/LÍ и’ ha, 
la'lt, mint lassan ellzalm'. Vagyon ebben valami, de ha 
nem lehetetlen még a’ kigyógyulás; mire való ez a” ré 
mítő sít-szökés ? — А’ “nemzet” eszesebb reíeze't egyszer. 
’smz'nd iiiss-ebb &quot;Азией tartja. Ez иду van mindenütt: de 
hogy állíthatják azt azok, kik a’köz-véleményt mennyi 
ség és nem mine'müse'g szerint mérik; nem igen meg 
fogható. 

Én is szeretem а’ férfias eszközléseket, gyülölöm a’ 
fél-szeges eszközöket; de а’ férfias eszközlések csak 
akkor érnek valamit, ha minden oldalnak. Azt kellene 
a” Grófnak megmutatni, hogy a’ közönség9 java, és az 
egész haza” dísze fel-nem emelkedhetik a7 famíliák” jó 
мёда!’ örökös eladása nélkül; azt pedig megmutatni fe 
lette nehéz, mert most is а’ nemes familiát illető jó 
‘мёд szint-ngy eladható, akár nemes família, akár vala 
melly nemtelen vegye-meg; mert nemtelen kezébe is jut 
hat nemes jószág elzálogosítás által, e's érdem mellett 
nemtelen is szerezhet mind ármálist mind jószágot; ha 
pedig a’ familiai jószágoknak viszsza-válthatás - nélkül 
örökös eladhatása azt а‘ következést huzná maga után, 
hogy sebesebben ugyan, de éppen azért kissebb számu 
famíliák fosztatnának-ki minden vagyonokbul , mint most; 
иду nem érődnék-el az a’ czél, hogy számos külsők jöj 
jenek közinkbe pénzükkel itten örökös birtokot sze 
rezni. l 

`'l‘udom én, hogy az örökös viszsza-válthatatlan el 
adásnak az a” következése, hogy а’ megvevő а’ legna 
gyobb szorgalmat fordítja а’ vett jószág” javítására, 
mert tudja hogy senki se veheti-el tőle vagy maradé 
kaitul, bár tízszerte fizesse is meg: ha ő vagy maradé 
kai nem akarják eladni. Az örökös eladás tehát nagy 
ösztön а’ szorgalomra, de valamint ez az ösztön, a’ jó 
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szág’ megtarthatásán van fundálva, ugy aifamìliaì 56526: 
gok’ virágoztatása а’ familia diszének' fentartásán ala? 
pnl; legalább nem látni Magyar-országban, hogy а’ ma-. 
jorátusi jószágok kevesebb szorgalommal ml'veltes\senek; 
ellemben azt látni: hogy а’ zálogos jószágokbá 16111) in-A 
vestiáltatik némelykor, 1111111 а2 örökös jószlágokba. Nenn 
látom hát, hogy a’ nemzeti szorgalom’ tekintete'lìen 1111611 
nevelné azt az örökös 65 viszsza nem vállthatatlan el-. 
adás. Lenne csak Magyarrországon megállapittatott 56, 

„1111156, 65 116156 kereskedési rend-vszer által a’ szorgalom 
megjutalmaztatva, majd meglátnók nem áne'ndálnának 6 
vagy nem venne'nek 6 zálogba , vagy örñkül kiváltlxatás&quot; 
lehetösége meliett is kül-földi du's-gazdák ‘jószágokat ná-. 
lunk? 65 igy а’ viszsza-válthatatlansági eladás cs_ak an-. 
nyiban nevelné a’ nemzeti szorgalmat 65 а’ 1111611, ‘а’ 
mennyiben némely du’s-gazdag 65 р6112е5 emberek az ár-. 
rán felül is vásárolnának jószágekat, csak~hogy ingó , 
65 kelendö tehetse’göket birtokos állandó 65 ine 
gatlan tehetse'ggé tegyék; 65 mivel pénzesek, ha keve's 
haszonnal, 561 mo'g kárral is а’ megvett jószág’ becse't 
javitás'ok által nevelje'k; de már megmagyaráztam más 
oldalrul 1111116 а’ 561 1`е11`оп1016 1052 következései lenne’-l 
nek még most ezen változásnak: 65 а21 15 шевшаёуат 
ráztam hogy miért? — i f 

Az elves‘zett katana ‚ az elba/lait bdrm/los, саду деч 
reskadó' ‚ ugy-mond а’ Szel'zô: csa/l еду/дуг.‘ szeme'ly ,‘ де 
már megfejtettem mi а‘ familia, 65 millyen öszsze-köt 
tete'sben van a’ familiai örökségeknek valamely 5161115 
Ье156 1161165 systemájának társaságával? --~ Olvassa a’ 
Szerzö az 01526805гдер1116116па115а1’а1а15а11 in ordine 
processuali; 65 161111 fogja hogy ezután se Ье1-‚ se kül-föl-` 
di 111161626 nem fog fortéllyal jussaibul kijádszattathatni. 

А’ tud/¿Hannah ‚ММ/‘036.16! balLve'lemefuyneÀ nevezz' 
a’ Grof.’ alert ez a'llal csak egg/es ayer, mz'dô'u a’ Àò‘zseig' 

\ 
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mma'l sajnosubblm мы! ; de én azt tartom,` hogy fel kell 
vi-lágositani а’ tudatlant, és az igasságot pártfogolni, 
akár tudós, akár tudatlan, akár szege'ny, akár gazdag’ 
része'n legyen, Bìzonyos hogy еду ke't személy semmi, 
a’ közönség minden; de a’ familiai ö/rökségekre nézve а’ 
magyar nemes familiák egygyütt véve öszsze-.csatlottabb , 
erösebb, számosabb személyeket képeznek, mint akár 
melly más egygyes személyek; ment muitat, jelen-létet, 
és jövendöt foglalnak magokban, Elötfem tehát mind 
az nincs me'g megmutatva, hogy а‘ familiai örökös jó 
szágok’ systemája ellenkezik jobb pénz-hitelbeli törvé 
nyekkel'9 mint a’ millyekkel eddig bírtunk; mind рейд 
av. ninos: hogy a’ szorgalmat el'fojtja. Én tehát több és 
sìkeresebb pénzbeli hitelt hozandó и] törve'nyek теней, 
óhajtok ugyan hazámñjai’ számára; de tölib más (követ 
«kezemïö, de me'g bé hem következett) elözà'ne'nyek elött: 
most még nem а’ nemesi jószágok’ tökéjére funda'lt 
bite lt, 

I 
 

Természetes béfejezés. ч- Lap 215. 
“Ё ezek mondatnak: Jo’zlm országlás lehetó'segz'g 

keriilz' az antz'cz'pfítz'o't. На“ az adosságokba тех-{Ш euro' 
рай nemzetek követik é ezt az állitmányt, mikor az e16 
ember-nyomok az élendö jövendó'se'gnek annyi terhet 
hagynak ? Ha 500 esztendö elött valamelly országló-sze'k 
esak 2 milliomot (а’ mi ugyan akkor sok pe'nz volt) adott 
volna ki kölesön birtokra polgárjainak 4 percentumra, 
ugy hogy két percentum minden esztendöben a.'J КЕМ-52111‘ 
lségekre maradjon, a’ kettöbül Гений“: tííke-»pe'nz рас&quot;; 
megìnt az elöbbeni mód szerìnt kölcsön adassék, és az 
szerint, a’ mint Еду а‘ státus’ jövedelmei nevekedtek volna 
ìdö-fnlytával, a’ Иди-11661‘ЫззеЬЬйеввепеЁ: minden obli 
gátìók pedig u_gy Vlegyenek irva, hogy akár mi formáju 
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lesz az országlás, ez az a’ kölcsön vevő birtokán előlev 
gesen fundált adósság szent maradjon, már akkor edu 
dig-elé minden köz-adó megsziinhete vala az ollyan or 
szagban , és az-az ország valódi kertté , és paradicsom 
má válhatott volna. Az északi Amerikaiak а’ köz-adó” kev 

vesitésén dolgoznak szüntelen. Ezt az ideát, mellyet csak 
mellesleg vetettem ide , és a” melly oly természetes , még 
senki se tartotta figyelemre méltónak; pedig megérdem‘-r 
lené minden oldalrul meghányattatni. Most töbnyire az-az 
idea uralkodik, hogy az országló-szék' bátorsága kíván. 
ja, hogy adós legyen polgárjainak, mert így az országn 
lás7 fenntartásán igyekeznek а’ hitelezők; de ha az adós 
ság öszsze-köti , a’ mint öszsze is köti а’ hitelezőt adóssá~ 
Val; az adós mindég inkább függ a'hítelezőtül , mint 
megfordítva; e's így, ha ez az idea valaha életbe lépne, 
nem azon kéne törődni, hogy az országló-sze'knek ve! 
szedelmes ne legyen , (Inert bizonyosan nem lenne) hanem 
azon hogy ollyan ruhába e's formába öltöztessék , (a° mit 
én lehetősn'ek tartok) hogy az országló-szék részéről ön-É 
kéntes, vagy sarcz igazgatásra ne vezessen. Az én ideám 
szerint minden státus-szükségek csupa bevett intereseka 
bül telnénekeki idővel, és a’ törvénya-hozástul függne, 
ha egyszer amazok e’ módon takarva lennének: azon-tui 
nem adni kölcsön, vagyr a’ szükség szerint, а‘ bevett 
kamatokbul kölcsön adni és tőkét tsinální ha külső 

nemzeteknél is a’ tulajdon ország és nemzet” javára. Az 
országos-deputátio' (ha jól emlékezem) csupán civilis fun-n 
dusokra, és nemes jószági aquisitumokra, ’s a’ kelendő 
birtokra, az-az ingóra terjesztette-ki kereskedési és ‘251 
tó levelekbeli esetekben az ngy nevezett F orum cambio-z 
mercantile't, az-az: kereskedés hitelbeli törvényt , és tör 
vénykeze'st; a’ többi adósságokra nézve, a’ pör, rendet és 
folyamatját rövidíté. Lehetett é amazt következetlenség 
nélkül a’ nemesi jószágból álló aquisitumokra kiterjesz 
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teni! meg fogja az ország- gyülés határozni. А’ Gróf tn 
vább ment az országos kiküldötség” bölcs javallatjainál: 
és így ő is , amaz is, én is a’ jót akarjuk, 7s abban ha 
ladni kívánunk, csak а’ mértékben а’ külömbség; e'n ele 
get, а’ deputátío' még többet, G. Széchenyi pedig a'leg 
többet kívánja. Még akkor is ha nem lennék ezen észre 
vételek” írója; nem mernék hármunk közt ítéletet tenni. 
Elég volt а’ Gróf7 okait fontolóra venni, és а’ magamélt 
elő-adni. Az országos-»deputátió’ okai megvannak már 
nyomtatásban is. Én azt tartom , hogy az országos-depu 
tátiótul javallott pöti-rend mellett nevekedni fog hite 
lünk. 

Igaz hogy nincs a’ szabadság ellen magát valamire 
lekötni, а’ т1 az ország” fennálló systemájával nem elF 
lenkezik :,_ de minden ember nem csak ember, ha nem 
polgár is: valamint tehát emberi törvény ellen nem kötv 
heti-le magát senki is, ugy a’ polgári törvények&quot; syste’ 
mája ellen se, minus enim malum cedere debet majori: 
mert egészen más az emberi, egészen más a” polgári 
szabadság, és amaz nem törültethetik-el ugyan ettől 
egészen; de módosítathatik. 

Аза“ ůogy alkali/Las bútor-oll te'totÍwtne/l a’ házba и’ 
wir’ falaz' nem gyengülne/l ngy-mond а’ Szerző: de ha 
n’ ház” fundamentomai felásatnak, ledül a’ ház a’ szép 
bútorokkal együtt; és ha fels-nem diil is mindjárt ege', 
яиц, sietni kell и] házat építeni, és а’ re'gibül kivenni 
а’ bútorokat ’s az ujba tenni, ne hogy a’ régiben a’ 
házzal egygyütt öszsze-romoljanak. 

Azon a’ Szerzőtiil szánkba tett állítást, ez eddig ia“ 
jo' volt, tehát ez után {з jo' lesz, még soha senkitül se 
hallottam. Ugyan miért ken reánk balgatagságokat? Ч 
hanem azt hallottam, eddig legalább meglehetősen volt; 
igyekezzünk hogy vagy ngy maradjon, vagy jobban le-. 
gyen , és előre menvén ne menjünk félre, mert némelykor a’ 
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franczia köz-emondás szerint „а’ jobb, ellensége a’ jó 
nak”, és mind ez mind amaz elvész, és semmiese ma 
rad; vagy а’ mi marad nem Jó, hanem Rosz, e's pe~ 
dig nz egész nemzetre nézve. Az is igaz: minden vagy 
előre vagy bátra megyen a’ világon; de mindennek mel. 
ni kell, nem szökni; és éppen azért, mert mine'l re' 
gz'bb valami, штаб! szübseä'esebb az atán-látás, gond-javí 
Мг; javitni és támogatni kell, és nem egészen eldönte 
ni a’ régit; míg nincsenek-meg egészen az и] építésre 
a’ materiálék. 

Ugy kezdi а’ Gróf mint végzì,--a’ poszpász szinte 
иду sok tányérocskákból áll t. i. а’ Befejezés után jön 
egy hoszszú Bérekesztés; továbbat következik ezen bé 
rekesztési Szakaszban egy Czikkely a’ Kötelességekrői; 
egymás: ezen cm'm alatt a’ Lárma, követi ezt; utóbb egygy 
eléggé hoszszu Tanács adatik, isk csak ezt váltja-fel végté 
re az utolsó Szakasz , е‘ czún alatt: Vég-szó, -..- Túl esvén 
а’ természetes Béfejeze'sen , a’ 220~=dik lagon olvassuk а’ 
Bórekesztóst. 

Bérekesztés. -Lap 220. 
Ebben, a’ ln'ssebb nagyobb lelki szege'aysegräl, az й: 

kissebb vagy nagyobb pnom'zz'didrul száll и’ Groff, eÍs' и’ 
tudást calculusra veszi. — Ha a’ nem ismere/“et az isme 

retbill le/nízom, ngy-mond: в? и’ fennmaradt észbeli eív 
tudománybelífimdue igen Íaz'cn‘ny, van mit pirul/ti ,- de lm 
egy-be't-ba'rom isme'ret ili/ja volt (ba'r mi szíj/inges lenne 
i: az) van tudományom, ez a’ leis fogyatkozás nem nagy 
csorbát okoz az egeícz eíezbelz' jimduson, mivel minden! 
lMdm' lebeletlen , nincs Iza'l mit sze'gyeIle/¿ûuk magunkat, 
с?‘ köszönetet e'rdemel, и’ ki ezt a’ bzjia'al pótolja; de 
az a’ mit nem ismérek, éppen azért mivel ismeretlen 
előttem, rám nézve incognita quantitas: és így nem Iá 
iom mint huzhasSam-le ösme'reteim7 summa'jábul; de is 
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méreteim” summáját, e's pedig bizonyos isme'i-eteim sum 
máját is kellene tudnom, mikor ezt a’ lehuzást tenném: 
értetődik ha nem lenne ösméretlen előttem a” tőlem nem 
isméretteknek summája, és így a’ legtudósabb ember 
sem teheti ezt а’ calculust in praxi , és ha tovább akar 
nék тамады е’ dologban, azt gondolom alkalmasint 
kijönne: hogy mennél tudásabb valaki, annál jobban ál 
tai-látná nem csak azt, bogya° nem isme'retteknek men-. 
nyisége nálla is incognita quantitas; hanem azt is, hogy 
ezek7 summájának felette nagynak, valamint isméretei 
snmmájának igen kicsinynek kell lenni, Nagyon bajo, 
Ások tehát az efféle calculusok, --, Azt mondja valahol 
Helvetius : „hogy akár melly jól , világosan és egygyü 
gyûen feltett kérdés felett: ha azt а’ kérdést ugyan azon 
egy szem-pontbul néznék, több jó fejü ’s igaz szŕvü em 
berek, mind egy véleményen lennének; abban áll tehát 
az okoskodás” valódi praktikaiv mestersége, eltalálni azon 
néző-pontot, melly minden körül-állásokhoz képpestleg 
bátorságosabban vezet a’ czélhoz: de az emberi elme 
iin-természete szerint oly szűk határok közzé van szo--I 
ritva: hogy soha se tudhatja bizonyosan, akár millyen 
dologban ispa иду, minden mult, jelen-lévő és jövendő 
körül-állásait valamely dolognak, hogy bizonyossággal jö 
vendölhesse a’ következéseketr, és igy a’ végre-hajtható 
életben minden csak kissebb vagy nagyobb hihetőségen 
feneklik. -- Az eszünkel és tudományunkal fel nemér 
hető esetek? következését nevezzük Fa'tzmmak: egy jó 
gazda &quot;p. o. а’ maga idejében, és jól szánt; a’ másik 
roszszul és késő; még is ennek jobb termése van , mint 
a” másiknak: mi volt oka? а’ fel-nem vethetendő idő 
járás. Mlnt-egygy idő perczenetekre számították-ki а’ Km 
vméták’ megtérése” idejét; de nem történhetne é valami 
oly nagy változás а’ Mindenségben, melly ezt a’ calcu 
lust megszégyenitene'? Legbátorsägosabb tehát tudásunk’ 
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lds köre’t, bär mi nagynak lássék az nékünk, alázatos 
érze's mellett elismerni, ez megmlent mìnket a’ tudäs’ 
ke'rkede'kenységétöl, a’ tudások’ bajos felsiámitásától , e'l. 
neveli szerénységünket, а’ nélkl'il hogy hátrálja az 652 
&quot;ì’sgálatait, vagy hogy tagadtassa velünk nagyobb vagy 
kìssebb hìhetösége’t valami megtörtént, vagy történendö 
dolognak. 

Az ürel Иди’ eloquelm'afia, a’ mint a” Szerzö nevezi: 
ngyan nagy és {Мой szájjal szomorl'tó , és ez az üresség 
valóban ingerel megtele'séríil góndolkodnì:I de azért me'g 
szomoruságainkbul nem következìk : hogy ezen ürnek akár 
minden igaz okait, akár valódi orvoslása’ minden eszkô 
zeit , feltaláltuk. 

Igaz , hogy а’ Hara mellett (és a’ Fejeflelemért) nem 
le/«eliìuk mmyz't , mint ‚магией‘ e3' team' aÀ/Lrna'uñ.' те&quot;! 
[lehzünk т'лсв ,° — igaz hogy sokaknak közzůlünk gondok’ 
îerhe На“ kell e’lni: тег‘: pénzünk nincs; ìgaz hogy ан‘ 
nyi embert nem boldogithatunk mint külömben boldogît 
hatnánk ‚ söt akarnánk is boldogl‘tanî; inert pénzíìnk ninos. 
w-Igaz , llogy sokan kôzzx'ilünk gyerme-keinke nevelésére és ‹ 
а” kelemetesebb e’letre e’s ösme'reteink’ öregbitésére annyi 
pénzt nem fordithatunk mint akarnánk, mort pénzù‘nk 
nîncsg--igaz tehátîgyekezniink kell , hogy több pénzünk 
legyen, és az is igaz: hogy a’ pénz-»hitelbeli4 jobb tör~ 
vény hozás {ода nálunk а’ pe'nzt nevelni; de még abbul 
snm az nem következìk: hogy a’ fekvö nemes birtokok’ 
tr'íkéjére alapult pénz-vhitelbeli systemát be keljen hoznì; 
sem pedig az, hogy mint а’ Gróf maga is megismérte: 
csupán a’ hitel elegendö legyen pe’nzünk’ szaporìtására. 
Egygyìk okape'nzünk szükìnek pénz hitelbeli törve'ny-hœ 
&gt;zásunlßz’ hìjánjai; de nem egyedül váló. 'd 

Ne legyünk fehát dz'szììnknek, ugy,mint a' Gróf &quot;ё 
dol Ílz‘rdetófiz’, ta’rogato‘ svf’possaí eff МИНИ/ё,‘ esmery'ülä. 
»veg ln'ba'z'ukal, ne Àa'rkezb'ünk azokkal, (de' ne is nagyitsuk) 
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hanem javítsuk azokat штампа, irtsuk-ki lassan-las 
san gyökerestől inkább , mint-hogy csak csupán elfojtsuk, 
mert nem lehet ám egyszerre а’ százados régi gyökere 
ket kiirtani. Érezzük mind diszeinket, mind fogyatkozá 
sainkat: és ne bízzuk sem ezeket sem azokat csupán а’ 
kül-földiek&quot; bírálására; mert az ön-szeretet, valamint az 
irigység szint-ngy vagy nagyító vagy kitsinyitő üveget 
adhatnak kezekbe , és a’ kül-földiek nem ismervén ugy, 
mint mi, belső és külső öszsze-köttete'seinkét; szint-ngy 
eltévedhetnének itéletjökben , mint miaz ön-szeretet” kétes 
szövétnekénél. 

Abban ugyan nag'y igassága van а‘ Gro'fnak, hogy 
minden nagyobb Ín'vatalban le'vő arbo/Í, mindjárt Aristi 
дел‘, Demed/lenget, Scz'pz'o’t штат nem kell. Én иду 
vélem csak akkor nem pirul az efféléken a” dicsértetett, 
ha igen igen meszirül sem közelget ezen nagy emberek 
hez; hát ugyan mi marad a’ pirulni tudó9 számára :‚ ha így 
tömjénezzük a’ piríthatatlanokat? A’ szolga” szájábul jö 
vő dicséret csak a’ magasztaltatott érdemetlen' szemébe 
nem bántalom, mert а’ többi halgatók mind rágalomnak 
e's gyalázatnak veszik, ezt mondván magokban a'dicsér 
tetett helyébe: elszégyenülve és serényse'gök miatt a’ 
fenszóllástul tartóztatva. Ejnye! mi nagy , mennyi dara 
bos, és még is hényeltt hazugságot tudott és mertt ez a&quot; 
vakmerőségében hangos ajaku szónok, azokra а’ száraz 
malom gyanánt mindent megörlő fülekre bocsátani ll! 

А&quot; mit a’ 224 és 225-dik lapon mond a’ Gróf, ’s pe 
dig oly felségesen mond: az igazi hazafiság meg-nem 
csalható jele'rül nálunk, hogyt. i. cra/l már a’ juhu/Epus: 
ш reménye jèje'beu is annyit teve'lzk , ’s a’ sikeretlense’gek’ 
tapasztalásai után is tenni készek vagyunk; oll)r igaz: 
hogy valóban megérdemlenők már egyszer , hogy ez-után 
szívesen teendő áldozataink kevésbé füstbe mennyenek. 
Kevesen vannak hát nállunk a’ Grál” vallomása után is, 
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kik, ‚мой va: ulm ke'rnek Рейх‘, Aazt l'nòńdják: viz-cm2 
tnrna'fa adna'nk eff vz'xzont ‚д de a’uPestî vas ut elcn'yészett,&gt; 
mintha párábul , nem pedìg vasbul lett volna homokon 
épìtve, és/még se kérte viszsza senki is , akár töke'jét ezen 
vas utra adott рёщёпей9 akár' kamatját; és se kár se га‘ 
pasztalás nem fojthatá ‘- е1 eddig‘- elé jobb reményeinketz, 
és ìgy valamìnt valódi nemtelen vétek minket megcsalni, 
ugy nagy igasságtalánság 'szivünknek inkább hogy sem 
eszünknek e's tapasztalásainknak tulajdonitanî olykori biä 
zodallïlatlańs'águn kat. n у 

И Еп is- azt hiszem', szz'vesen veggzene'na'lunk a’ mum-i 
«lL-'À , asjövendösegne'l a'llz'tott Ízò‘za/zasznu emle'laeket. Leni 
ne иду-тот! a’ Szerzö: ba'r egg/etIen-egy cla.s‘1rz'cu.s&quot;em-v 
le'ÍiünÀ, melige! gyermekez'nknek ’s a’ liülfìïldínek еде: öiisz‘ 
¿e e'rzeksel mulallmlna'hk. „É‘zt ó'sez'nk nllgg a'ldozaloÃ/Eal 
„a'lh'totta'k, az! sza'mos esztendó&quot; lefolyta uta'n mi fog‘ 
,Jula ve’gezm' ‚тайн/Ъ’ dz'sze're.” Lëime oly ve'gbe.vz°tt Ищу 
szemünk elött еда/е egg .Í mellyllez több esztendó'kz'g еЭъ’е2 
Àeuy ’s szz'nte fafidalmas áldozatoÃ/ealja'rultunk, теплу!‘ 
re emelne' az [едим/се! .’ Isme'rem её; и’ magyart- illy eggd 
gyesüleís'z'jelek alatl‘, melig/ek az z'gdzz' nagysa’g’ czz'mez' ’l 
mellyehzek eddz‘g mz'ndeßgr Mjiával volt, перед egybe-»olJ 
vadna ’s еду testle'válua mind azon sza’míalan _felekezeh 
mel/yet valla's, z'ro’z' gò‘g, этим‘, вхетеЁуег haszon, ma'a 
m'a ’s a’ t’ agg mint и’ lzò'lmyen eldaì'abolñato' Ãò‘vet a’ 
fò‘vefny „мг; ¿gyms/wz csak gy'enge’n шпон ,- ’s мат 
¿at tò'redcñeng mosaik/mz tette Ízasonlo'va’ ,‘ mz'dó'n ¿aa/Eard 
no’k , 01g Íiò‘unyen va'lml gra’m'ltá. Nincs az а’ hizelkedést 
gyíilölô' ember, ki az“ efféléket а’ (З‘гд‘бГ munkájában 01‘ 
vasván elragadtatá'sát meg-ne vallja, és mi felséges ko-l 
ronát не&quot; ezen valóban fejedelmes gondólatokra és ér 
zetekre? l'gy szólván: de errül ne beszè'b'ünk tölßbeí,V пе‘ 
¿ogy Идет/Е’ nagysá'ga'n ba'mulní'láttassunk, mint/Én a’ 
Nagy e's Sze'p лет Àò‘imyen ‘ждете’ keÖÍíin/eben стадий‘. 

\// 
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Annak Valóban ki így érez és száll ‚ meg lehet bocsátani: 
ha ollykor kiméllet nélkül felkapja nemzetét, és egy do 
bással magosabb tetőre akarja hajítani , mint а’ hígító7 
ereje, а’ természeti nehézség, és в’ viszsza-ható erők! 
engedik. 

Kötele'sségek. Lap 226. 
Én nem látom' mint lehet egygy igasságos országlá-6 

szék alatt a’ nemességet azzal vádolni, hogy Áőtelesse'ä 
ge'riil lló'zá'megresen elfelejtkezik, eis dagy и’ lakosoknak 
.czûutelm kell tapmztalní mago/Eon a’ tà'rve‘uye/a’ till/zúgtál 
.m't.- Ez nagyon érdeklő vád,- e's pedig а’ végre-“hajtó 
hatalom ellen. Hol van az a’ világon ‚ hogy vagy egygyik 
vagy másik rész a’ törvényt által ne hágja; de arra való ' 
а’ kormány , hogy a’ ki által-hágja : büntettessék a’ tör 
vény szerint. Ezen állítással а’ vármegyék is gyaláztak 
nak. - Ez а’ vád még több , mint mikor az Iró hereség 
gel vádolta а’ nemességet, megfelejtkezvén: mennyi ne 
mes katonáskodik, mennyi szolgál vármegyéknél, dica 
steriumoknál , mennyi űzi vagy а’ maga gazdaságát vagy 
а’ másét, mennyit adóz а’ birtokos nemesség taksásai ál 
tal, kiknek a’ maga birtoka” egy részét azon felte'tel alatt 
adta által, hogy a’ rendes adót is,» a’ haszonra által-adott 
birtok” jövedelmébül íizesse; mennyit üzet a’ sóért, men 
nyi urburát ád, mennyire mennek a’ birtokos nemesség” 
nem egyenes“ adózásai; végtére mennyibe kerülnek a’ ne 
messég7 rendkívüli felkelései; —— Bejárta é а’ Gróf az egész 
országot és minden vidékeit, ’s helységeit, egygy ollyan 
országban kivált, hol annyi a’ törvény, és oda megy in 
kább az igyekezet, hogy még több legyen, mint-sem а’ 
fennállók egyűgyübbítessenek; hol ezek а’ törvények 
nem mindég а’ legvilágnsabbak, ugyan kell e' ott csudál 
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kozni az olykori által-hágásokon akár az egygy'ik , akár a’ 
másik részről? ugyan fognánk é az ország9 állapotján ja 
vi'tani ‚ ha p.o. egy helyütt a’ nemesek panaszolkodnának 

X közönségesen a’ vármegye9 részreahajlásárul n’ taksások 
iránt; más vármegyében pedig a&quot; taksások panaszolnának 
közönségesen a’ nemesek’ pártfogásáról a’ vármegyén? 
A’ nemes birtokos és a’ taksás között elő-fordulható vi 
szonzatokat kell hát a’ sajátság’ alapján иду elrendelni, 
hogy ritkább lehessen az öszsze-ütközés. Ezt ugyan tette 
a’ Gróf: de а’ sajátság szentségének elegedendő tekin 
tetbe vétele nélkül. 

А’ Gróf а’ magyar akademiára nagy summa pénzt 
ajánlott: ugyan mint tetszenék az neki, ha maradékai 
lennének; ha hogy valaki valamellyik atójának azt mon 
daná: te here vagy , te semmit sem adózol а’ tudományok, 
felvergődése végett a“ hazában; mert nem adsz minden 
esztendőben egy-pár ezer forintot а’ magyar akadeh 
miára. 

A’ magyar Names’ boldogságát rajzolja a“ Gróf és o't’ 
Iza ujságolaat Íza’za’tul eltilt: egy külön, egy boldog-planete; 
lci/mudnak mondja. Ha ki boldogabb nálunk mert ujsa 
gokat nem olvas, és igy öszszedhasonlitásokat nem tehet 
vén, mást boldogabbnak nem tart; következésképpen (ha 
irigy) érzett boldogságát nem gyengíti, az talán nem 
roszszul tselekszik 5, de az a’ ki azt olvasnáaz újságban , 
hogy Galíciában nem győzik az urak а’ contributiót üzet 
ni, és jószágaikat ingyen ajánlják, szint-ngy boldognak 
tarthatná magát az ujság’ olvasása mellett is. Itt nálunk, 
а’ ki az egász _fò'ld’ kere/ingre 17 ezeredz'k „мг bírja, 
valóban igen rútul tselekszik mikor így vagy amugy el 
tékozolja pénzét, és mind testi mind lelki egésségét; az ő 
áldozatjai nem lennének áldozatok, és így helyes neki 
több lelket jobb szívet javasolni; de azért nem lehet az 
egész birtokos nemességtől elegendő kár-pótlás nélkül 

v, 
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áldozatokat kívánni. Azomban errül már eleget szóllot 
tam. Fessük minél szebre az erényeket, és minél csu 
nyábra а’ vétkeket; de ne parancsoljunk erényt, ne ke 
gyelmezzünk a’ törvényt által-hágó vétkeknek. Ez vagy 
amaz gazdag ember inutile pondus terrae, et fruges con 
summere natus; amaz erényes és magzatos ember sze 
gény, e's egész e'letét, terhes gondok alatt eltölteni kin 
telenittetik; de szabad e’ azért itt ezen а’ földön (aexe 
quátiókat) kiegyenlite'seket tsinálni és áldozatokat ren 
delni? bízzuk az egekre az exaequátiót túl a’ síron: mert 
innen а‘ síron justitia debet regere cives non aequitas, e's 
nem szabad amazt ennek feláldozni; hanem bölcs tör 
vény-hozás által kell igyekezni a’ dolgotoda'vinni: ut 511511 
tia cum aequitate sensim-sensim coincidat. Hát azon urnak 
eldődei , ki 17ezeredik részét bírja a'föld kerekségének, 
nem engedett e’ többet által taksásainak a'köz-adó fizeté 
sére földjeikbül: mint az а’ birtokos, ki а’ Bild részének 
’l0-ik milliomnyi re'sze't bírja? Ha minden ember kinek 
kevese van és kevesebje mint másnak, azt mondhatná а’ 
többet- bírónak: te tartozol nékem adni feleslegesedbül, 
mert néked bőven van, nekem pedig igen kevés; 
és így te tartozol tenni áldozatokat: ugyan mi következ 
nék abból? az igasság csak annak nem szegezné ellene 
magát, hogy a’ hivatal miatt nem kül-földön mulatni tar 
tozó birtokos, honnában pénzét elkölteni tartozzék. Leg 
szebb prím'legiumun/E ngy-mond а’ Gróf: ò'n-Àe'ngesen mín 
dent Hazán/f elő-menetele're Тетя! ,- de gyakorolhatja e’ 
ezt a’ prìvilegiumot ugy és mindenütt а’ hazában minden 
magyar nemes birtokos, hogy elegendő kár-pótlás nél 
kül a’ robotot, és kilenczedet taksássának elengedje? 
Kegyes Fejedelmünk' munkásságát, takarékosságát ujra 
emlegeti és például hordja-elő, ’s ennél valóban jobbat 
’s igazabbat nem mondhatott. Azt is jól veszi-észre, 
hogy nem a’ Király In'bay'a La roszszul gazdálkodunk, e’s 

15 
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же}; Ьг'НоМпЬа! elpaze'rob'uk, hasonló-képpen nem mi tc 
hetünk arrul, ha taksásunk (bár jobb рада“ e's tanácsot 
adtunk neki) roszul szánt, roszul vet, ha harmnd részét 
földjeinek ugarba hadja, földjeire trágyát scha-se hord; 
hanem resten , korhelyiil éli napjait: ezek mind nagy igas 
ságoka- Másutt azt mondja: Sak az a'llal gondolia meg 
mutatm' felsó'bbse'ge't, ’s kìterjedt isme'retez't, ñogy 11a 
za'nk’ ñíß'ányz't ’s Ín'bufiz't, mz'uden маме: ’s теле: ne'l 
kiìl ’s Мой!’ z'degenel: eló'lt rendre МАШИН, ’s meg ol 
(ушами! is megò‘sme'rt'etz’, mz'ńueli csa/i rokonok ‘бы! де! 
Iene maradm'; nem {вы ellembenjum'lásokm leglâz’ssebbet 
is, só't me@r ах! rágalmazza &quot;s Ím'r/zoztatja, In' azen fo 
gyalìioza'sols’ gondallan Ílz'rdete'se Ílellyet, Домбай jo’zan 
la'rsaz'vul мам lana'tskozz'k, mz' mo'don мета seg-ítem' 
‘s orvosolln' mjtok. — Mint fér ez öszsze а’ könyvnek 
több nagyon sérelmes helyeivel ? de meg e'r azok’ выдан 
sával, kik nem a’ nagy fényt, hanem csupán némelly ár 
nyékotskát итак, és nagyitó üveggel ne'znek Nagy Bri- 
tannián , kik a’ büdös-bankálloz , a’ szal'kához, a’ Чан-1‘: 
hoz hasonll'tanak, kik gane'jt turnak, ’s mert nem szere 
tem а’ nem sze’p ke'peket, a’ többi. Csak azzal menihetné 
ezen magával ellenkezéseit а’ Szerzö, hogy mivel szépe 
ket (ей а’ hazáért, szabad néki azzal valamivel merészeb 
ben bánni; vagy ha azt mondaná: mit tehetek róla , hogy 
leforditá-k más nyelvre könyvemet, de nem volt тайн пе 
he'z elöre látni a’ következett leforditást? A’ Ízaza’ dôme 

netele'neh [её/17% ga'tja, ugy-mond: и’ telzetó'sebb бано 
kosa/i; nolo de principatu disputare, et чище? Én alt 
mondanám: hogy 6k is ‚ де nem aze'rt, mintha а’ tehetö 
sebb birtokosok nép sanyargatók &quot;olnának, hanem mivel 
kevesebbet látogatják jószágaikat, 
azokon , ’s jövedelmeiket csupán magokra költik inkább, 
hogy sem à’ hazában köz-hasznu cze'lokra is forditanák, 
fòrtasse plus adhuc peccant omissione quam commissione, 

kevesebbet laknak . 

..-----_`_,44 
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а’ mi annyival nag-yabb так a’ КЕМ-16 ellen, mert több 
módiok és tehetségek volt magokat minden módon ki 
iigyesiteni ‚ még is иду-тот! a’ (Эх-61‘: лет csa/l матка: 
„ты, de valo’ságosan tó'òb :grazi fè’rßhoz z'llendó’ tado 
ma’ny van ÍlIaggar-országou n’ Íiò‘zej) mint-u’ nllgg ren 
düe/â Àò'zlt , eis' z'gy elsza’ut ’s a'lńatatos a/laratu Àe'z -fo 
gáslw’l ’s egyesülelvbül sza’rmazhalz'k a’ ma' a’ jobb ember 
лед e'des, a’ летите‘! dz’sz, az uralkodo'uak jè'ny. 

Еда‘ и’ меры/шт, ezl a’ lae'z «fogásl‘ а’ 1066 ember 
те! sejdz'lz' a’ Gro'f: mert nem czu’szz'k mz'ua'e’g jò'ldò'n, ña 
пеш va'r efe remeíßyl, agg mint ей; lgi “ЕМ-иду а’ nagy 
tehetség'ùek’ serkentésére felette jónak tartom, meggon 
doltatni velek, тент/й ado't деда“ volna Jïzelm'ek ап 
луг‘ jëvedelmek luta’n Áül-fò‘ldò‘n Р e's nem használ monda 
ni: hogy kül-földön annyi jószág után két annyi jövedel 
lnök lett volna , mert ott két annyibul se maradott volna 
fel annyi, mint az ottani ke’t annyinak feléböl , itten. Ott 
tehát nehezebb a’ hazañuság, itt könnyebb. Ezen czik« 
kelyben megvallja à’ Gróf: hogy csail szendergiink _. efe l 
meg' meg nem hallan/ì, (le тег; elevenebben e'brellâelünk, 
nulla uef/nellyeket oly tompula’sba merülve gondolia, hogy 
a’ ‚помоги nyugva’s , kalba-ko’rsa'g ínka’bb milo/l mz'ìzt ‘Лот, 
’s hogg abbo’l a’ vefgsó' íte'letz' Маты!!!” Мой! sel/mn' egye’b 
nem Ãejìes ó'ket jèlser/lenlem'. .Alullianak hät иду-тот!‘ 
csail a’ ‘ММ; um ó'rz‘zzen-meg mín/let olly („то/НМ, mel 
lyeket (Ы a’lmodmzk найду/Ее’, ’s mma'ljo’zauabóul eZred 
‚тиф! mz' egg nemesebb авт’ Ín'v jim'. Boland мы“ va 
lo’ ‘ММ, folytatja: mz'llyen mefg Magyar-országban лёжа 
(de van Zemplén vármegyében is) a’ liz' telzelsefge'n lul tesz, 
'valamz'nt semmz’ ember a’ ¿i lehelsefge’n alul. Mint каш 
kezik ez а’ végsö kihozatal az elé-bocsátottakból, еду 
keve'sse' nehéz megfognì. 

Jön azután еду kicsapás nem csupán а’ felserkent 
hetetlenek, hanem az ege'sz nemesség ellen е’ szókban: 

15 * 
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New: eró': Ибо’: a'llo' rend az, a’lwl mm3/i jô ad {тент 
лет punis ,' 01g rend, melly тег‘ napru]- парт nó'ltò‘lz-- 
nó', &quot;s az o'rsza'g’ minden java't Ízu’zza, e's semmz' ter/ze't 
nem vz’szz‘. Az tévedés , az nem áll : hogy csupán а’ birtokos 
nemes húzza az ország’ minden javát, és hogy semmî 
terhe't nem viszi; de az áll: hogy az idomzatnak helyre 
állitására önke'ntesen több terhet kellene nekì venni ma 
gára, p.o. vám-íìzetést, a’ dìetális követek’ íìzetését fe 
libe, a’ vármegyei tisztek’ ñzetését felibe: ez mind igas 
ság, mind okosság lenne; az okokat már megmondtam. 
Ez mind segítene az adózó-ne'pen, irígyeink’ займёт [ю 
vesl'tene' , irl'gységöket lecsillapl'taná. Ez a’ terhek’ felosz 
tása , а’ nemesség és' taksásság köztf alapos okokon lé 
vén fundálva, országos alkotmányunkat megerösitené, 
а’ gunyolásokat letorkolná , a’ belsö igazgatástjobb Ia'bra 
állitaná, országos alkotmányunkat ellenségeink ellen me'g 
inkább ve'delmezhett'ívé tenné. „Si non vis Sanus, entres 
hydropicus” иду-тона Horátzius: Иду kellene tseleked 
nünk, hogy azt mondhatnók а’ hatalmasoknak ellensé 
geink között: „az uraknak Вене“: volna ugyan, mert a1. 
„uraknál van a’ hatalom, jó példával elö-menni és а’ 
'„nemzeti szorgalom’ tágitvására elö-venni nagyobb mérte'k 
„ben a’ szükse'ges sok águ-bogu eszközöket; de mi meg 
„tettük az elsök, a’ mit országos alkotmányunk sarkala» 
„tos vonásaì’ megtartása теней tehettíink; már most az 
„urakon van a’ sor: kimutatni gondoskodásokat, nemzetiv 
„szorgalmunk’ felvergödése tekintetében; mert ebbül nem 
„так а’ nemzetre, hanem az egész monarkhiára mindég na 
„gyobb hasznok hárámlanak; ha tehát azt akarják az urak, 
„hogy mìndég meg mindég jobban gyarapodjék nálunk a’ 
„nemzetì szorgalom, és lassan-lassan elegendö kár-pótlások 
„is következhesscnefi а’ taksások’ részérül földes-uraik 
„iránt.°, söt idövel az adó is а’ státus’ valódiszükse’geîre 
„nevekedhesse'k: (тех-Е az országló -széknek mind-egy 
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„akár-honnan `jöjjenek jövedelmeì, akár а’ vámbul , akár 
„az adózásokbul) Kövesse’k példánkatŕ mert ha nem; hij 
„jában fognak minket fösvénységgel és bizodalmatlanság 
„gal vádolni, senki-se fogja h‘inni.” 

Igy folytatja okoskoda'saìt а’ Szerzö: as állatz' ten 
getegeket (tkz'erz'sc/¿e Wegen] kz‘ket _fò'ldz' szagoke’rt leg 
kz'ssebb z'rz'gyleÍs-re sem {атм/Ъ me'lto'knak, jò'vendo” Лишний 
ra, e3' „ММ“ blítorsa'ga’ra ke’rem kogy az ò‘ngjo’t, и’ kò'z 

jo'nak elz'òe не tegge'k; ‘б’! z'nka’òb „машут: me'g job 
[лт nemesz'tse’k. Azt is mondja: hogy z'rz'gysegre шайб 
sursunk, mart иду Uaggmzk, mint и’ kz' же]; felesefget ve' 
„я; csak ke’só'bb az ò'szsze-keleîs‘ и!!!” tudja-me Н‘ .- kogg igen 
sok pe’nze {в van bafius Ízá‘lgye'nek. Иду hiszem azomban , 
nem alkalmatlan azt (annak a’ ki szegény nem tud lenni) , 
eh'í_re is egy kevessé gyam'tani. 

Öszsze-hasonlitja osztán az ennenes ember’ gyampo 
' ‘Мы ò'rò'mez't, a’ köz-boldogságz'akkal, és méltán Ы ezek 

nek elsr'íséget ’s Еду nem csak az ennenes jobb le't’ 0111:: 
lárul, hanem а’ szebb és nemesebb oldalro'l is támogat 
ja állitásait. Az и’ munka иду-тот]: mellg nem csak a’ 
testet fa'raszzfja, kaltem eggszer’smz'ad и’ мы maga 
á‘abra стаи, me'lta’n efs‘ tellyesebbeu Hilti-be lelkünket; 
и’ jo' даты! и’ polga'rral, дата/дм! egyesz'tve'lz egg sze 
me'lyben. Az embemek, igy szóll: legtò'bb eledelre vtm 
äzüksegfe, же&quot;! teste is, [elke {з _, szŕve г’: sokje'le elede 
leket kz'va'u. А’ kz' еда/с шт kz'zlal, ¿maak еще fagg 
gyuva’, szz've pedzlg,r Айдахо” bá'rre'va’lz’k ,’ kz' csak елей, 
abba! ¿gg/enge тайну, ember-gyiìlò'lö je'l ò‘rdò'g [га-2; и’ 
kz' kz'rekesztó'leg szz'vbeh' ищем/мг: e'l, az testesiìlt so 
„мамам foszIz'k-el. Ha mz'ńd ezekkel az тьме; нет 
e'liink, иду-тона: ¿día ‘Богдан fmalom , vefnsegben рай; 
e'lel gyülà‘lek fogna' benin-letz' üressegülzket kz'sz'rm' ,° de 
vîszsza-fér isme't , a’ yjohb-le'tet mint czélt ne'zö kedves te 
kìntete're: és megemlékezve'n, hogy föke’pp’ dú’s-gazdag 
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Sibaritákhoz volt ßzélja szollanì; jobb efr lovább Sz'barz'la 
igy szo'll: In' z'deje eis может‘: egg re'sze't hazafja'nal: 
szentelz'. Én is ugy vélekedem mert mindenek elhagyják 
a’ halandót, rövid a’ lények’ pálya-tére, bär mi 110525211 
ra nyúljék; mindenek lassan-lassan egymás után eltünnek , 
mellyek bölcsötül váltva örömök köztt kisérték : а’ csókok 
иду, mint a’ koszoruk. т М1 marad? U/lalom, csò'mò'r, 
‚лит: szeretó', Ливни jo' мил, kò‘szve'ny, базам’ 
gyülaleze, медалей’ megvete'se, tilde-koruna.' rosz társak 
még a’ legpompásabb palotában is; de а’ hazañ , ’s más jó 
Tettek’ emlékezete, még а’ háládatlanságokra is öröm 
mel viszsza-tekintet minket, reszketnek' életíink felett a’ 
jók’ hálás könnyei; és mikor alig &quot;an mgl csak egygy 
arasz is a’ sírig, a’ legutolszor fel-'felé nyl'ló szemeink 
nek is, nyitva-áll még а’ jutalmazó ég. Ugyan ezen be' 
rekeszte'sben találkozik egy Czikkely ezen czi'm alatt: 

 

Lárma. —- Lap 240. 

Mär a’ szó mutatja, mint cze'loz mentségre. Lás~ 
Suk hát kell é mentség, és ha kelle helyes é? --- [gy 
következnek a’ mentségek: 

y Igassdgokat, ha ba'r keserůk z's М kell mondana’ на’? 
топд: jobb aso/iat бомбе]! rokontul ńalhmz', meri Í/Zja' 
nos rendelkezekez'u/a’ Ими oly Идти „ш, Ízogy mim/c 
m'itt Mla'tszz'la, ’s egg [ждём/1 Minden gyapja'bul Àefs'zz'le‘u 
«ló' kò'pò'nyegbe se [Им ma'r tà'bbe'. Az дышат mi/Ldeu 
jobbula’s’ /iezdete , efe ¿gy mágna’s le'l'emre dz'ose'retre те? 
to’bb vagyok, Ízogg a’ megrò'gze's helyett el-nem tagad 
lam semmz‘t ís ; ámba’r шины e's taua'csosabb is lett 
vaina rdm ne’zvc Ífalgalnom. i 

Erre csak ezeket jegyzem-meg: az igasságokat ki 
kell mondani bár kesen'ik is; de okoskodások ‚ még nem 
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igasságok, míg be nem bizonyitatnak ,` а’ meglett dolge 
kat pedig szint-ugy bé kell bizonyitani, kiváll haA olly ir 
toztató-nagy e’s csak-nem az egész Drszágot be’fedhetö 
köpönyeg ala'. neln fér azoknak nyilvánsága. ‘Hijányinkat 
scnkî se‘tagadja, nem titkok , és igy nem kell nekik kö 
penyeg, 'de hideg vérü ’s mìnden oldalu vi’sgálat, nem 
nagyitás; jobb ha hazaíì e's rokon emlitì hijányinkatr, de 
e'ppen azéri; országos alkotmányunk’ mélyebb isme'rete't e's 
körül-álláaink’ több oldalu ’s érettebb megfontolását Уйт 
hattuk volna а’ hazañtól e’s magyar mágnástul. 

Egy más mentlség ebböl áll: a’ kasza's la’bu mag - 
muga't gunyolia, kogy z'degen gunyrul ment le/zesseu, ’s 
kelletó' tulujllam't .szebb fe'nybe elá'Jüntet/zesse , eh z'gy köl 
csessefg az allg/an бум-015110148 me'g ими&quot; z's, ka a’ ‚идт 
maralla'sbul kllálxolní lekeletleu ; de ka и’ kz'lu'bala's kò'lmyü, 
&quot;s шить jïigg, (‘Ё/101‘ a’ kúfiányok’, e's koma'lyok’ «allaga 
cla’sa ’s rejlegelefse, и’ k'l-nem emelkedefs' szánde'f'ááuak bz' 
zong/.edga 

Erre igy következìk а’ felelet. Nem aze'l-t kell a7 
mások gunyaìt megelöznünk és magunk magunkat gunyol 

A nunk, ne hogy takarhatatlan hìjányinkat más idegen ki 
1чцпуоца: hanem aze’nt hogy javuljunk; а’ guny nemvád, 
“И pedig lehet guny nélkül; ha ki nem lehet lábolni а’ 
gáncsokbul, haszontalan mind а’ guny, mind а’ vád: ha 
lehef, elég а’ vád , é's annak be'bizonyita'lsn.y 

A’ harmadik mentség igy foly: a’ дермы mz'udent 
nagyobm jest, ‚ e's z'gy leket` na'lunk „видим/Ели]: mímlenl' 
jobbmzk ke'pzelm', mint a’ kogy шт. Mär ez и] guny. A’ 
vádolónak nem kell semmit képzelnì magának , а’ vádol 
tattnak sem, ha igasságot keresünk. А’ ke'pzelet nagyob 
ra és kìsebre festhet. А’ vádoló’ ke'pzö-tehetsége 811111: 
ugyl nagyobra festhet valamit, mint а’ vádoltatottnak ön 
szeretete kisebre , ezt a’ mentse'get `10111) lett volna más 
képp7 helyheztetni: a’ mit tesz is а’ Gróf: de nagyon 
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hoszszasan, rövideden l'gy lenne: Ha kül~földríîl jön vala 
a’ &quot;ád , hilietöleg nagyobb e's mérgesebb szabásu lett vol 
па; а’ jó kevésbe tünt volna ki. Erre csak azt mondom 
romaiasan: „Non 111111121.&quot; 

Egy más mentse’g ez: На мы; Ílaragszz'k.' ela’rub‘a 
maga't, llogy e'rìntve van ; e’n z'gy arra ke'rem, hogy ай! 
toztassa uto’bbz' „Пей a'ltal mai a'llz'ta'saz'mat hazugságga', 
Ли gyüló‘lelet mutaltam {гейши ;Ли Áz'gunyoltam, Ízíba'ztam.' 
тег! o&quot; нет eze/ire, hauem mint z’gaza’n szerencse'ílen: 
z'rgalomra melto'; её; nem va'ltoztatńalom-meg irá/¿ta e'r. 
тете’, /za maomemjobbitja maga't. 

Nem tudom haragszik é valakì a’ Szerzöre, vagy 
sem, azomban а’ nélkíil llogy érinh'e legyen valakí: 
&quot;iszsza-tetszhetnek neki a’ Gróf olykori nagyitásai, de 
magában az erintve-lételben is e'szre-vehetô' külön-»kù'lön 
mértéke az érzékenyse'gnek; egygyet, еду kis csìpet fel 
szöktet, másnak kancsókkal öntött leforrázó víz se csik 
landoztatja megrögzött börét, ezzel nem megyünk sem 
mire még szánakozással, és irgalommal se. Nem me'lfat 
lan felgerjedéseiben elfajultjaìnk ellen ezt mondja а’ Gróf: 
Sáncz eîv mocsa'r lé'ò‘ztt, „авто/1 voltak dein/l; mi ellenben 
ellágyulva elpuhulva se vadságunk se cz'vz'lz'sátz'dnk ста! 
tò'bbe'fe'lelmesek nem ‘шт/&quot;ад. Volt hät valaha bizonyos 
nagyság’ neme nálunkis, de ez nem irigyelhetö а’ Szerzö 
szerint; ö nem tart Horátiussal: ki а’ ычёпюдйз, kimi-l 
velôdés és csinosodás’ minden kecsei között , még Augu 
stus Császár’ asztalánál is osudáltatta МЫ 

Qui vitamque sub dio et trepidis agit 
ln rebus; illum ex moenibus hostiois 

Matrona bellantis tyranni 
Prospiciens et adulta virgo ‚ 

Suspiret: Eheulne rudis agmińnm 
Sponsns lacessat regius ‚ aspernm 

Tactu Ieonem , quemcruenta 
Per medias rapit ira oaedes. 
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Tartós béke minden nemzetet elpuhl't; а’ nemesség 
nem oka hogy békességkor fegyverben nem gyakorolta 
tik. Azért hogy ellágyultak, puhultak némellyek: azt 
soha-sem fogja megismérni , és azt а’ szégyent, gyaláza 
tot magáravenni a’ magyar nemesség, hogy vagy nem 
kész, vagy nem alkalmatos akár békében, akár háboru- l 
kor fegyver-fogásra és forgatásra; így hát а’ rendes ka 
tonaság’béhozása tellyességgel semmit-se nyom a’ Gróf” 
okoskodásában , és ki mondja ezeket? az a’ ki négy ka 
tonai érdem keresztet visel, és mágnás, ’s magyar máv 
gnás. Felette csalatkoznak azok, kik azt gondolják: hogy 
azért mert elnyomattatott a’ katonai lélek a’ magyar-ne 
mességnél, az már egészen elaludt benne :,—— csak egy szik 
ra kell annak. Elolthatatlan a’ magyar ifjuságban а’ kato 
nai lélek, és nem csak nem kellene azt eloltani, ha le 
hetne is; hanem használni kellene minden esetre, a’ Ki 
rály és Haza” haszna, ’s dicsőségére. Kevés hely van az 
egész könyvben, melly kevesebb mind emberi, mind nem 
zeti, kivált magyar nemzeti ösméretet mutatna, mint ez 
a’ 224-dik lap. Ha rend, ha takarékosság, erő, mérték 
letességgel párosulva,'ha nem csak testi, de lelki tehe 
tség is , érett megfontolás, becsület szeretés; ha а’ gyen 
gébnek védelme , mind parancsolni, mind engedelmesked 
ni tudás bélyegezi a’ katonai szellemet: ugyan hogy le 
het ez, а’ nemzeti szorgalom&quot;, а’ nagyobb szabásu keres 
kedés” lelkével ellenkezésben? a’ jó katonábul válnak a’ 
legjobb gazdák, és mivel a” katonai lélek bizonyos ne 
mes érzést táplál az emberben; éppen ez a’ katonai lélek 
az: melly elnyomhatná a” prokátori szellemet , melly egygy 
időtül fogva némelyeknél kálmárkodóvá kezd által-vál-v 
tozni. Ez a’ katonai lélek az , melly nem csak hogy a’ 
jobb rendnek nem ellensége a’ nemzeti szorgalomra, és 
а’ belső igazgatáse minden ágazatjaira nézve, hanem mér~ 
vsékeli egyszer’smind azt a’ fukar lelküséget, mellyre a’- 
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nemzeti szorgalom” lelke idővel elfajulhatna, és némel 
lyeknél a” kalmárkodó szellemig már el is fajult. A’ ki 
csinosodott ember-fő, nem ellenkezik hát a’ katonai lé 
lekkel; u’ Gróf maga példa. Ugyan megköszönik a’ Gróf 
nak hajdani baj-társai , ha majd olvassak könyvében , mint 
gondolja a’ kicsinositott ember-főt a’ katonai lélekkel és 
а’ fegyver-forgatással ellenzetben , és mint akarná ezt а’ 
kicsinositott ember-főt csupán-csak а’ nemzeti szorgalom 
ra szorítani. Valamint az egygyes ember sok oldalu kimi 
velődést megbír, sőt а’ Gróf szerint szükséges is az min 
den kimivelt emberben, hogy a’ kìfejlett társaságos élet 
czéljainak megfeleljen: ngy szükséges а’ nemzeteknél is 
és valamint az egygyes emberben , ngy valamely nemzet 
ben is tellyességgel nem lehetetlen ezt a’ sok oldaluságot 
öszsze-hangzatba hozni; de, mens agitat molem. - Nem 
titok többé, miért ellenzik némely fél-szeg, rövid és szűk 
látásu státus emberek, kik ritkán számítanak-fel minden 
megeshetőségeket, még а’ természete szerint leghívebb 
nemzetnél is ezt a’ katonai szellemet? A’ jó, az okos, a&quot; 
törvényes országlás nem retteg ettül semmiféle nemzet 
nél a” világon. Mondom, nincsenek az egész könyvben 
kevésbé megemésztett ideák , mint ezen a’ 244-245 la 
pon. Hát elaludt é a’Burkus’ Landwehrekben a’ katonai 
lélek , mert ott a’ nemzeti szorgalom nagyobb. virágzásra 
emelkedett, mint р. о. ll-dik Fridrik' idejében álla? —— 
Leszáll azután а’ Szerző a’ legelők, regulátiójär-a. 

Ez felette üdvességes , de nem azért, mint а’ Gróf 
mondja: mert lassan-lassan minden legelőbül kiszorítja 
jobbágya? földes-um, mivel az ellenkező is történik; 
hanem hogy az egygyik a’ másikat ki ne szorithassa. A’ 
legelőkrül a’ rospontozásra megy által. l 

Törülje-el а’ Gróf ezt Magyar -országon, és majd 
meglátja mint fognak а’ tuksa'sok igen sok helyütt zugo 
lódni. Regulázni kell a&quot; rospontozást, rosz _útban többet 



235` 

fizettetni, mezei munkákon többet, és akár kitől is egy 
formán, mindjárt nem lesz teher, hanem haszon. Az or 
szág9 mostani körül-állásaiban ott a’ hol_nincsenek posta 
lovak, az nem utazhatik kinek nincsenek ön-lovai; min 
den embernek pedig kinek utazni kell nem lehetnek lo 
vai azért, mert az uraknak lovaik vannak; sőt a’ nagy 
uraknak anglus lovaik is. Mi lesz hát a’ kereskedés, és 
más communicátiókbul,ha siető utban egygyezéstül fog füg 
ni minden státiőn az elébb-vitel? Nagyobb népesség kell 
ahoz mint a’ mostani nálunk, és kivált gyakoribb utazás, 
minthogy még most el lehessen а’ rospontozást mindenütt 
az egész országban törülni. Ugy halad a’ Gróf mintha 
a” Mező-Kövesdi rospont vinné ’s csak egyszerre oda ér, 
hogy ezt mondja: 

A’ vármegye-[zúz nem egyéb ÁZ'Itző-Ílelyne'l; de sehol 
a’ világon se tsináltak börtönt, a’gonosz-tévök’mulatsá 
ga végett. А’ tömlöczöknek másképpen kellene e'pítetve 
lenni, azt ki-ki tudja; de hol а’ pénz? ha a” hitel lábra 
áll, mindjárt uszni fogunk pénzben, lesz a’ felelet: ngy 
ám; de ha annyi pénzt veszünk és kapunk kölcsön а’ men 
nyi szükséges több jobb köz-intézeteink9 nyomban követ 
kező felállitására :‚ ugy mivel minden köz-intézet nem hoz 
za-bé azonnal az interest , valóban nem tudom: ha mos 
tani lábán marad külső ’s belső kereskedésünk és népe- s 
se'désünk, mint fogjuk csak az intereseket is fizetni? А’ 
börtön mellől kiszökvén, be'ugrlk a’ Szerző а’ nemzeti 
kép-viselésbe, ’s ezt mondja: 

.Mugyar-országban nincs и‘ takszi: repmesenta'lva ; a’ 
többi örökös tartományokban, még kevesebbé van. Mín 
dem'ítt à’ hol kép-viselői systema áll-fenn választók vá 
lasztják a” követeket.- Magyar-országon a’ birtokos és 
birtoktalan nemesek egygyütt ve've a’ választók, rcprac 
sentáltatik hát a’ birtoktalan taksás' haszon-czélzása is , . 
mert а’ más fundusán lakó nemesek birtoktalanok, ’s 
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ezek teszik az országban a9 nemesség, töbségét. ВНЕ a” 
. nemzeti nevelés jobb karba nem tétetik , ez a’ kép-vise 
lés türhető.;-- а’ mi pedig a’ birtokot illeti, már meg 
magyaráztam: mint függ-öszsze az ott, a” hol kevés ma 
jorátus van, az országos alkotmány fő vonásainak tar 
tóságával, hogy a” birtokok9 öröksége a’ birtokos ne 
mes familiakhoz legyen kötve. А’ helyett hat hogy a’ 
Gróf Lipo/wisited vádolja Imzajíaz't, sokkal jobban tse 
lekednék: ha mélyebb bölcsességgel országunk7 körül-állás 
saiboz szabott Hazája eonstitutiója fundamentomainak 
megvi’sgála'sát gondolkozásainak tárgyává tenné. Könnyü 
azt kevélyen mondani: hogy nem akar az abmrdumok' 
{га/‘детей lwjo'zm'. Én pedig azt tartom egy kevéssé ke 
“Ну képtelenségnek, és ha merem mondani szűk és rö 
vid eszüse'gnek, ha valaki azt gondolja: hogy a’magyar 
nemes insurectió nem organisálható béke-kor, hogy há 
bomkorlvalődi kiformáltt, erős, gyakorlott, haszon-ve 
hető tartalék-sereg lehessen szint-ngy a’ nemzeti szorga 
lom” megcsökkene'se, valamint a” Király” és Hazailegq 
kissebb veszedelme nélkül; sőt mind ennek mindy aman-l 
nak legnagyobb hasznára, Hát azt gondolja a” Gróf: 
hogy a’ mostani századnak nincsenek semmi praejudi 
ciumai ex .defectu sufficientis, et maturae meditationis? 
Ugyan szerencsés а’ maga büszke'ivel a’ mostani száz'ad, 
lla ezt gondolja: mert legalább eddig-elé minden sza 
zadnak voltak uralkodó fő ideai köztt balgatagságok is; 
а‘ mostanie' az: a’ nemzeti szorgalom9 szellemét ellenke 
zésbe gondolni а‘ nemességje'ével e's katonaival , ’s ezt а‘ 
gondolkozáshoz szokott emberekkel elhitetni akarni. Hal 
lottak ne'melly emberek valamit“ harangozni arrul, hogy 
a” kalmárkodási szellem nem igen fér-öszsze a’ katonaival , 
és ez иду van; és az is ngy van: hogy belső szorgalom 
nem virágozhatik belső és külső kereskedés nélkül; de 
abbul még tellyesse'ggel nem következik , hogy a’ föld bír: 
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tokos, a’ ki gabonáját eladatja, vagy eladja; vagy ha p. о. 
posztó fabrikája van, posztóját; minden esztendőben ma 
gát vagy fiait fegyverben ne gyakoroltathassa: alius enim 
est,spiritus industriae, et commercíalis; alius mercantilis. 
Ez az utolsó már inkább ellenkezik a’ katonáival sok 

okoknál fogva: mellyeknek megfejtegetése itt nagyon 
hoszszas volna, de a’ Gróf magának a’ nemes katonaság” 
organisátióját és gyakorlását béke” idejében ugygondolja: 
mintha már látná а’ Püspököket püspöki pálczával, sü 
veggel , pluviáléban lovon ülni; vagy az öreg Zászlós ura 
kat cum omnibus regni insigniis; mint-ha bizony ezek is 
valamint а’ többi nemes birtokosok, ha vagy korok, 
vagy hivatal, vagy betegség miatt, nem fegyver alá, 
nem lóra valók, birtokok” kiterjedéséhez képpest nem ül 
tethetnének lóra más szegény birtoktalan nemeseket, és 
ki nem tarthatnák azokat béke-kor а’ minden e'vi fegyver 
gyakorlási idő-szakaszok alatt? háborukor pedig az után 
ez а’ gyakorlott sereg , excepto uno filio in quavis domo 
nobilitari per possessionatum vel inpossessionatum nobilem 
tenta, a’ Királyt és Hazát védelmezni mint tartalék-sereg 
a’ vagy fennálló, vagy még toldandó törvények’ut-muta 
tása szerint nem tartoznék? Miképpen kellene és lehetne 
ezt az ideát hordozható ruhába öltöztetni , hogy rend le 
gyen, és legkissebb veszedelem se következhessék belő 
le, az most nem ide való. -— Valódi képtelenség , mikor 
szabókat, saru-tsinálókat, és más mester - embereket 
sok helyen nagyon szerencsésen fegyverben gyakoroltat 
va lenni láttunk királyi városainkban; mikor Burkus-or 
szágban és másutt иду nevezett Landwehreket tartalék 
sereggé organizálva szemlélünk: azt akarni elhitetni а’ 
világgal, hogy a’. magyar-nemességet nem lehetne béke 
kor, háboru idejére Királyt és ‘Нашей; védelmezhető erős 
tartalék-seregnek a’ nemzeti szorgalom” megcsökkenése 
nélkül kiformálni. 
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V Ilolott nem ereszkedhetém е’ tárgy’ minden oldalh 
részeleteire , és azok9 taglalására; mindazonáltal köteles 
nek tartam magam abba valamivel mélyebben hele-eresz 
kedni: mert a’ magyar nemesség” fő kötelessége a’ Ki 
rály” és Haza9 védelme, még pedig mind vagyonával, 
mind személyével. Ettől az őtet diszesítő justul nem fog 
ja magát megfosztatni , és az egész világ előtt azt а’ val 
lomást tenni, mint-ha akár fösvénységből, akár elpu 
hultságbul vagy terhes neki, vagy restel, kötelességé 
nek megfelelni. 

Nagy egygy-oldaluság az a’ Szerzőben ‚ hogy mindég 
ellenzetben gondolja magának а’ birtokos-nemeséget a’ 
taksássággal; az éppen иду van, mintha ellenzetben gon 
dolnám а’ fejedelmeta7 kormányozottakkal, vagy ha azt 
mondaná valaki: hogy а’ szülék és magzatjaik köztt el 
lenkezésnek kell fenállani, ez pedig tévedés: nem is le 
Inet igassággal mondani, hogy töbször иду legyen mint 
nem; hogy pedig ezután soha és sehol-se lehessen efféle 
ellenkezet, és ha elő-adna is magát, könnyen rövid idő 
alatt az igasság” kiszolgáltatásának legnagyobb hihető 
se'gével (probabilitas) eligazittathasse'kt, azt a’ jó , nagy 
foganatu ’s egygyügyü törvényeknek, mellyek végre-haj 
tatnak, nem-csak papiroson maradnak, és a’ mellyek 
mind az atya” mind а’ magzatok” jussait és sajátját szo 
rossan meghatározzák , és megoltalmazzák, a’ constitutió’ 
mechanismussa által pedig mind а’ két résznek kezessé? 
get is nyujtanak, kivihető. 

Mivel pedig a’ Gróf azt mondja: nem csal: a’ neme 
seket kellene kirekesztőleg M/zalgatm', mivel az alsó-táb 
lánál csupa nemesek ülnek, noha ezek a’ mint már meg 
magyaráztam: а’ birtok haszon-bérlők” java czélzását is 
(interet) képelik, az-az (repraesentálják) hogy а’ taksás” 
személye is képeltessék az ország-gyülésén: nem ellen 
zeném a’ Gróf által említett kihalgatás végett, ha min 
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den kerületnek, de még most a“ jobban elrendelendő 
köz-nevelés” következései előtt csak egygy-egy szónokja 
lenne a’ diétán, külömben elébb-utóbb az a’ szerencsés 
vegyület constitutiónkban az aristocrátia és democrátia, 
az-az: a” birtokos, és birtoktalan nemesség köztt, melly 
utolsónak kivált az utolsó ország-gyülés olta már most 
csak-nem egygy az interesséje a”föld-népeivel,{elforgat 
tatnék. Tekintsen csak а’ Gróf kedves Nagy-Britanniá 
jára , és látni fogja mint javítják csak igen-igen kímélve, 
és lassan-lassan a’ mélyen bélátó Anglusok, (ámbár а’ 
csak nem minden oldalu kimiveltségnek már magos pont 
ján álljanak, és а’ nemzeti nevelés is már sokkal na 
gyobb tökélyt ért-el légyen nálok mint nálunk) kép-vise 
ló'ji’ systemájokat, noha az sem egészen iskolai rend-sze 
res, és az ngy nevezett Rottenboroughok már sok tudós 
nak adtanak légyen kritikára alkalmatosságot. 

А’ Gróf csak-nem mindég öszsze-zavarja vagy fel 
cseréli а’ halasztást a’ sietéssel, és szélsőségeken szeret 
lovagolni. Azzal vádolja p. o. a’ mostani ember-nyomot _ 
hazájában , dingy иже“ лет altar sz'etm'lwgy llí/laya”, mz' 
ile/lelőtte a” kaza fe'l század mulva virágozni fog , и’ mz’ 
‚ее: ne'kz' semmi ‘бы’. Lehet é ennél gyalázatosabb vádat 
egygy egész nemzetre kenni ? Mivel némelly emberek csak 
azt tudják mondani: még Íiora'n шт ; e3’ nem csak ma, Iza 
nem ezer esztendő mulva is szinte ani/ideg csak ezt mlm 
dana'k: következik é ebbül, hogy ezt а’ nemzet7 töbsége is 
mondja? de miképp” lehet tudni: hogy ezek a’ némellyek 
mit mondanának ezer esztendő mulva? Olvassa-meg а’ 
Gróf az országos kiküldötség9 титан“, látni fogja mint 
rágalmazza а’ nemzetet! osztán csudálkozik ha még a’ 
jobb fejü és szívü emberek is az országban, és kik a’ 
szabad vetélkedések, legigazabb barátjai, némelly elő 
adásaiban azt а’ mértéket, részre-hajlatlanságot, és azt 
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аж érettse'get nem találhafják, mellyet a’Gróftul méltán 
várhattak volna. — 

Mind a’ mellett azomban, nem fogom soha is hely 
ben-hagyni némely hazámfìjai’ fájdalmas boszszankodá 
sának azon túl-menô mértékét: melly szerint a’ Szerzô’ 
könyvét, az ország’ nehézse'geì közzé akarnák számit 
tatni, és ege'sz munkáját; mellyben annyì becses dolgok 
foglaltatnak, Venerîs Telesine marito, az-az: kedves 
Telesìnusom, a’ mint mondja Juvenális: Vénus férjének 
Vulcánusnak, а’ lángnak t. i. szentelni. A’ Ш: jó emész 
tó'; de annál roszszabb czáfoló , mìnél több hideg vér, és 
fìszta, deriilt ész ’s elme kivántatik a’ megczáfolásra. 
Ehez járul: hogy még tudni se lehet, erös e valamely 
vár , ha nem ágyuztatik. НМ egygy ege'sz nemzet bibelöd 
jék valamelly egygyes ember’ megtámadásával, kivált 
midön ez az egygyes ember annyi sok felse’geseket ís 
mond, e’s már annyi sze'peket is tett hazájáért? és mìdön 
lehetetlen olykori (a’ mint én gondolom) tévede’sei mel 
lett is, esze’felemelkedését, szive’hazafìuságát, és czél-` 
jainak nagyságát viszsza-ösmerni? Beszéljen , irjon bát 
ran és minden szabadsággal, а’ kinek tetszìk, nemze 
tünk ellen: isme'rje azt viszsza, régen megszoktuk, és 
a’ jó lelkì isméret által erösített nemzeti büszkese’günk 
hìdeg vérrel veheti аж; csak engedtesse’k-meg szabadon 
a’ felelés is, melly azért nem állhat merö halgatásban, 
ne hogy a’ вещей büszkeség méltán keve’lységnek tar 
tasse'k. 

Nenn tudom mìke’nt te'vedhete a’ таёа-шешзёдг köz 
zé a’ Szerzônek ezen gondolatja: hogy t. i. ne’mely tárgy 
nal: еду/висте, mz'nekeló'lle a’ tana’csÃozd/ának пишет 
vz'lágos :'sme'rete ienne meg- ro'lla tana'cskoza’s „ушли. 
ve'tele ММ“ tartozz'l: «zon nevende'keń’ társasága'ba, НА 
ma'r születe'sekkor apio/Eat megeló’zte’À; — mint ellenkezik ez 
azokkal, mellyeket több helyén könyvének mondott. Én 
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is ugyan azt hiszem jó vegyíteni józan eszü avatatlano 
kat a’ tárgyak” megfontolásába, mert а’ szokás és ön 
haszon ro’sda'i , sokakat а’ béavattotta'k közzől, elvonha 
tott а’ részre-hajlatlan viisgálatoktul; de más részrül 
“merő avatatlanokra valamely tárgy7 megfontolását bízni, 
annyit teszen , mint а’ theoriát а’ praxisnak egészen eli 
be tenni, holott a7 theoria tisztje minekutánna már va 
lami praxis által életbe jöve, а’ praxist igazítani, nem 
pedig felforgatni, mert а’ világi dolgok nem theoria után 
indulnak praxisba , hanem rész-szerint jó , rész-szerint ká 
ros pi'axisbul huzattatnak-ki а’ jó them-iak.) azon felyül 
mindég, mindenütt, mindenben a’ mindenkori helybeli, 
vagy 11j körül-állások szerint mádosittatnak. А’ theoriá 
ban felette kevés közönséges regula van, minden tudo 
mányban nem mondom hogy éppen nincs: hanem csak 
azt hogy kevés, és így nem az a’ legnagyobb vezér, 
ki а’ katonai mesterség9 theoriáját legjobban tudja, sem , 
az nem a’ legjobb szónok, ki az ékesen-szollás' theoriá 
ját egész tökéletességében bírja; hanem az, ki ezt a’ 
theoriát, a’ körül-állások szerint, mellyek az elő-adandó 
esetekben módosítják ezt а’ theoriát, а’ szollás’ czéljai 
hoz képpest legjobban tudja halgatójihoz alkalmaztatni, 
és így a” később születtettek, nem előzték még meg azért 
apjokat, mert később születtenek; hanem ha jó (fejüek; 
és ha igyekeztek ’s tanultak iijuságokban, bizonyosan 
többet és bővebben fognak 50 esztendős korokban okos 
kodhatni oly tárgyrul, mellyben elméjeket gyakorolták, 
mint apáik 50 esztendős korokban: és pedig azért, mert 
később születvén, ’s а’ későbbi generátióboz tartozván, 
előttenieiknek gondolatjait és tapasztalásait is használ 
hatják; de még ebbül se következik hogy több geniek 
lesz: mert a’ genie nem az ideák” sokaságátul, hanem 
azok öszsze-rakásának és füzésének eredetiségétül függ. - 
Le genie est le bon sens appliqué aux idee's nouvelles, az-az : 

L 
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а’ genie , a’ józan észt9 alkalmaztatása a’ ki gondolt nj 
ész-képekre. Igy magyarázta а’ geniet egygy ige'n nagy 
író, kitül nem lehetett megtagadni а’ magyarázott dolgot. Az 
ideák” sokasága csak azt huzza maga után, hogy több 
öszsze-füzéseket lehet tenni, de nem szükségesképpen 
azt, hogy eredetiebbeket; sőt haigaz, hogy az ideák” 
sokasága megtartásához főképp7 emlékeztető-tehetség 
kell, világos hogy két hasonló elinebeli tehetséggel bi-&gt; 
ró ember, kik Кбит azV egygyik idejét oda fordította 
hogy sok ideákat tartson-meg fejében ,-. kevesebb genied 
vel fog bírni, mint az а’ ki szinte annyi idő alatt nem 
annyi ideákat ugyan töme fejébe, hanem a'czélyra szük 
ségeseket и] tekintetek szerint czéljához képpest öszsze 
fűzé. Ezek az и] tekintetek mivel ujiideákat nemzenek; 
ha ezek: öszsze-fűzése helyes ítélettel történik , be’lyegä 
zik a’ geniet, és teszik az észt, teremtő és találmányos 
észszé azon tárgyban , mellyre figyelmét fordítja, és ér“ 
pen az illyen elme'kbén találkoznak legkevésbé а’ vakító 
elfogultságok “és megrögzött bal-ítéletek; El kell hát az 
elméne/z készülve lenni mint a’ földnek и’ magra, de a’ 
készület nem csak abban áll, hogy az ember már а’ kész 
ideákra ujakat építsen, vagy csupán azokat majmolja; 
hanem meg kell vi’sgálni minden oldalrui a’ már kész, 
forgásban lévőket, fundamentomosak é , 9s' lehet é reájok 
mindenütt, minden körül-állások között építeni? csak 
osztán kell reájok 'czélynak megfelelő jó! épületet emel 
ni. Igy hát annak ki azt mondta: года! dolgozta} kavee 
set kínáltak, ezt lehet felelni: hogy az sokkal jobb, 
mint sokat dolgozni; de mivel érsek dolgozással felette 
nagyot akartunk egyszerre véghez vinni, semmit se vinni 
véghez. - Ebbül azomban nem foly az is, hogy az igazga. 
tás’ dolgában ne kellessék egyszerre mindenfélét igazi 
tani, hiszen öszsze-köttetésben vannak az igazgatás tár. 
gyainakfágazatjai; de éppen abban áll az okosság, tudni 
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jól felvetni mit mikor kell főleg igazítás alá venni, és 
meddig vinni minden elő-vett igazítást? Ha ezen а’ vilá 
gon а’ mint а’ Gróf mondja: minden Ãe'tes e's rejtett ’s 
még a’ legvilágosabb látó szemmel is igen gyakran csak 
sejdithet az ember; ugyan hogy bátorkodhatik valaki ja 
vasolni, hogy némely tárgyakat egyszerre, minekelőtte 
még a’ tanácskozóknak tökéletes világos ösmérete lenne 
rólok, el kellyen határozni? 

Jó а’ tanács, иду/251116115 a’ haza'e'rt, mint balba 
tatlan lelküekbez, eis' ki}; az idő moba'lo'l mennek, illik, е? 
nem ngy fájni a’ Ílaza't mint ‚Буй-идет‘. 

Igaz, hogy boldogabb а’ Àz'a’fa’kat üllete', a'polgala', 
azok” Лиги, de meg-nem eziinő nővels'eit tapasztald, mint 
a’ h' árnyékok ulatt beverek-azvan gyümölcseiket eheh' .° de 
hiszem a’ GrófJ igyekezete, könyvében: nem annyira и] 
fa-ültetés, mint az eldndvásodottt szép kertben а’ fák kö 
rül а’ gyom&quot; kíirtogatása. De ba ülletne is и] fákat, 
maga mondja: hogy azal: lassan nőnek. Kell é vbaboncsbam 
(az-az: gyümölcsös kertben) egyszerre leteríteni a’ fákat, 
nem jobb é csak a’ legredvesebbeket, és azok helyébe 
magot, vagy и] csemetéket ültetni? 

Felel az-után: a? Isi bízta НМ ellenvetek'e're ,' de 01-. 
lyast okos ember még soha se tett, mert а’ hazai dolgo 
kon javítani mindenkire van bízva. Csak az az ország bol 
dog ngy-mond egy régi Görög bölcs: hol mindegygyiknek 
mind sérelmét, mind javát mindegygyik érzi, és így а’ 
Gróf legnagyobb dicséretet érdemel, hogy könyvet irt 
hazája7 dolgairul 5 bár többen imának, иду kifejtődnének 
az ideák, mert az igasságot keresni kell, mint а’ va 
dásznak a’ nyulat, és éppen az e'rtelmek’ külömbsége őr 
li-ki , és fejti - ki а’ valódit. Balásházy ur’ észre-vételei 
p.o. az adórul, a’ mint az most nálunk el van intézve és 
bészedettetik , nagyon praktikusok és tanuságosak. Abbul 
tehát hogy а‘ Gróf némely dolgokban nincs az én 61191 

‘16 * 
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memen „vén pedig nem az Övén, éppen nem következik: 
hogy vagy Neki, vagy nekem legyen igasságom, vagy 
hogy mind kettőnknek ne legyen jó czélunk, gondola 
taink' és érzésink” elő-adásában; vagy hogy mind az ó, 
mind az én szívem buzgón ne dobogjon а’ Király és Haza&quot; 
javáért. Rosz alacsony czélokat feltenni nem szabad sen 
kinek és senkiben, de а’ legszebb eszü ’s legjobb Szívi 
ember is hibázhatik tekinteteiben, és a’ ki а’ más hi 
báját rostálja: szint-ngy vagy igen apró vagy igen tágas 
lyuku rostát rázogathat. A’ csalhatatlanság elrepült a’ 
föld°~szinérül : 

’S szépen emelkedvén à.’ szép nyílt égbe vonúla.&quot; 

Ha ezzel a’ tartózkodó szerénységgel mind a’ ma 
gunk, mind mások ideái eránt közlendjük gondola 
tainkat, már ugy bizonyosan eltaláljuk irásainkban, 
akár miről írjunk, azt az utat, mellyet mind a’ hazafin 
ság, mind а’ szabadság, mind az okosság ‚` mind a’ jó ne 
velés, mind a’ hon-szeretet, és jó ízlés parancsol. Én 
nem azon szabadságot rázogatám ezen észre-vételeimben, 
mellyel а’ Szerző bátran kinyilatkoztatá véleményeit; 
azt sem, hogy néha gunyra fakada, mert némellykor 
ugyan: 

„Difficile est satyram non' soribere” 

hanem az nem tetszett nekem könyvének némely he 
lyein, hogy a&quot; bohók, bohóságain, és alacsony lelkú'ek, 
alacsony lelküségén olykori elkeseredésébül tellyességgel 
ki nem látszik: hogy amazok mocskait, mintegygy az 
egész nemzetre által nem ruházza. Ellemben igen sok he 
lyütt bőven kitetszik, mint szereti , ’s becsüli hazáját és 
nemzetét. Az én kritikámnak is tehát ollyannak kelle 
lenni, mint a” munka, mellyet kritizálék. А’ hol véle 
ményem szerint szükségesnek láttam az ideák° igazítását; 
igyekezém azokat а’ magam felfogásai szerint igazítani, 

l 
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a’ csípösséget csipósséggel viszonoztam; hol érzéseim sze 
rint magasztalást érdemlettek а’ GróP gondolatjai és ér 

~zetei ‚ ott Őt'magasztalám, és semmit se tettem szíveseb 
ben; hol nemzeti gyalázatot vettem észre,'ott felberzen 
kedének valamennyire gondolataim és érzeteim; de nem 
hiszem egy könnyen, hogy tul mentem az illendőség” 
határain. Még jobban köti-öszsze az embereket az érzés, 
mint а’ gondolkodás, és így én Gróf Széchenyi Istvánt, 
(bár nem hiszem hogy nem árt némelykor esze szíve ér 
zeményeinek) mint hazafini szeretettel tellyes férfiut , 
mindenkor becsülni, szeretni, ’s tisztelni fogom; esze és 

' tudománya iránt is mindég megkülömböztetett figyelem 
mel lédzek. Jól mondja a’ Gróf : hogy reimre/i шаг/й‘ az 
aranyt и’ rosznak-ve'lt’ markában , и’ rezet pedig arany 
nak a” jának kezei között ; de а’ kritikusnak külön kell 
nézni а’ kezet, külön azt а’ mi benne van. Én а’ Gróf 
kezében töbször láttam aranyat mint rezet, de láttam 
rezet is; azomban kezét mindég tisztának lelém, ámbár 
kívántam légyen olykor, hogy azzal csak а’ nagyon csim 
bókos, meg a’ nagyon kit'odon'tott, kipederített üstö 
köket, nem pedig gyakran az egész nemzetet is megüstö~ 
költs volna. A ' \ 

Tanács. ~- Lap. 252. 

Ez abbul áll, hogy hazánkban mindenkinek gyomra, 
feje, efe erszénye ne leggen üres, aogy kiki magának 
több e'let-juvakut, kelleme/iot szerezni iparkodjék, de aza} 
kat fáradozása után minden Izihetőseggel ele'rlzesse , ’s e] 
e’rvefu bátorságban birbassa. Az, hogy а’ három üresség 
kevesedjék, valóban kívánatos, de nagy lévén a’ hézak 
az üresség és megtelés köztt, ha az iparkodásnak csupán 
az lesz rugója, hogy kiki több élet-javakat ’s kelleme 
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ket szerezni iparkodjék magának, és ha 'ennek az ipar 
kodásnak nem lesz ellen-súllya az erkölcsiség, a’ baza 
üuság, melly mint már megmagyaráztam: nem csupán a’ 

`fejtül, bár mi jól legyen megtelve, hanem а’ szív, erős-v 
ségétül, jóságától, és jámborságátől is függ; az fog Матч 
zat szerint következni, csupán az élet-javak“ és, kellemei' 
hajhászása mellett: а’ mit a’ Gróf annyira utál főbb ran, 
gu tehetősebb enneneseinknél , ’s а’ mit oly hatalmas ecset-z 
tel, hol itt, hol amott a’ köz elundorodás” gerjesztése, 
7s ennél-fogva а’ hazafiuság” felébresztése végett mnnkájáq. 
ban kiczégéreze. Ha pedig azt akarja, hogy a’ fárado-r 
zással szerzetteket bátorságban birhassa mindenki,Í lehe-s 

' tetlen nem kívánnia, hogy mind а’ nemes”, mind a” taka 
sás” maradéka bátorságban birhassa, az -eldödei’ izwsadsá-A 
gával szerzettet; így hát nem kívánhatja; hogy elegan-` 
dő kár-potlások nélkül a.’ nemesség egygy-átaljában oda en-. 
gedje akár а’ robotot, akár a’ kîlenczedet és dézmát, 
Mert valamint igazság, hogy a’ hitelező” pénze az adóss 
nál ne veszedelmeztessék, hogy a’ taksás meg ne fOSZ‘. 
tassék azon haszon-vételektül, mellyeket használ a’ bir 
tokos birtokán, és ennek birtokábul veszen; иду‘ szintén 
az is igazság, hogy aÓ földes-nr a’ magáénak egygyezés 
szerint hasznát vehesse; és nem lehet talán oly könnyen 
egy kevésbé megrágott és megemésztett idea annál, melly 
egygy északrul dél felé csak-nem három geográfiai grádu 
son keresztül terjedő országot, ugyan azon egyg'y urbárie 
nm alá szorít. Az hogy а’ mostani urbariális földek, ur-. 
bariális földeknek maradjanak, а’ köz-adó miatt, igazsáe 
gos; de hogy a’ robotos praestátiók egy formák legyes 
nek a’ Krajnán és p. о. Csongrád vármegyében, azért 
pedig mert rend-szerint kétszer drágább az élet а’ Kraj 
nán mint Csongrádban , az két okbul nem látszik igazsá-s 
ságosnak. 'l-ször. Mivel csak nem két annyi la’constîtu 
tivum “Шах-1:11}: Csongrád vármegyében mint а’ Krajnán , 
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és legalább két annyi marhája van ott egy taksa'snak 
mint a’ Krajnán. 2-szor. Mert a’ föld&quot;. roszasága és a’ 
trágyázás&quot; neh'ezsége miatt а’ hegyeken, felette kevés 
eladó élet marad-fel a’ Krajnai telkes gazdának а’ maga 
szükségén felül, egy Csongrádi telkes gazdához képest; 
mind a’ mellett hogy sokba és sokkal többe került en 
nek, mint a’ Krajnai taksásnak, a’ nyomtató és kepe 
rész. _ А’ mi pedig a’ nyereség” módjait illeti (modi 
merendi) azok ngy fügnek minden helység” fekvésétől, 
és helybeli körübállésaitul, hogy azokat lehetetlen min 
den helységre nézve egy sinór-mérték alá venni; de ha 
lehetne is, a’ földes-nr adja é mindenütt ezen nyerés 
módokat taksásának? és azután nem függe' azoknak hasz 

_nálása minden taksás’ személyes szorgalmátul? és Еду 
legigazságosabb volna az urbariális robotokra nézve egy 
gyezésre bocsátani а’ dolgot az általam felül említett mód 
szerint , а’ köz-adó” systemáját pedig ngy egygyügyüíteni , 
hogy csupán a” (ЧИП, és mivel minden а’ földbül ’s а’ 
földtül, az-az annak termése” használásátul jön minden 
föld-mivelési és marha tartási nyereség , ’s minden taksás 
házban lakik, csupán a’ föld” hasznától, és a’ házaktól 
az иду nevezett egyenes közwadó fizettessék; mivel ez a’ 
két dolog sem el nem titkolható, se pedig által nem 
hordhatandó: és mivel külömben lehetetlen, hogy azon 
egy tárgytul, tudniillik a’ föld'-hasznátul (nam onus non 
inhaeret fundo) kétszer ne fizettessék adó, és mivel min 
den adózó systemának, nem az a’ fő bibéje, hogy töké 
letes idomzat legyen a’ fizetők között, mert az lehetet 
len még ott is, hol véghetetlen sokat kőtöttek az ngy 
nevezett több ízben megigazitandó és megigazított Cadas 
terre? (melly költségek és azoknak interesei soha-sem üze 
tik viszsza magokat), hanem az: hogy senki se mondhassa.&quot; 
a’ rá eső fizetést vagy éppen nem ‚ vagy igen nehezen el 
birhatónak. Eggy urbariális hóld föld mennyiségének min 
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denütt egyenlö felvétele mellett р. о. 1200, ‘аду 1600 
négy заезд öl számra, sokkal több klassisokat kellene 
tsinálni, csupán mind а’ földek’, mind házak’ minémíisé 
gère nézve, mint eddig szokásban voltak; -— igy az igaz 
ságos panaszok’ orvoslása is könnyebbl'tetni fogna által 
tétel által, еду klassisból а’ másikba. --~- А‘ másìk bi 
béje pedìg a’ jó adózó systemának az, hogy a’ szorga 
10m , vagy is az ugy nevezett modus merendi a’ föld-mì 
velési, e's marha-tartási szorgalomra ne'zve telyesse'ggel 
еду cseppet se legyen terhelve; hiszem azt a’ terhet még 
is csak utóljára a’ consumens viszi. А’ valódi szükségek 
re nézve is a’ consumtio mennyiségének jd része a’ con 
summenstül függ. Mindég káros tehát a’ nemzetì szorga- 
lomra , а’ föld-mivelö , e's marha-tartó ember’ nyerés mód 
jait terhelni ‚ nem osak‘ezen, hahem máx' azon okbul is, 
hogy ez а’ teher elijeszt а’ szorgalomtul, mert anticipál» 
tafja a’ kiadást a’szorgalmatos által, mellynél fogva drá 
gìtja mind a’ termesztme'nyes , mind а’ ke’szitme’nyes pro 
ductiót, és pedig drágitja az adóba а’ szorgalome'rt Ше 
tett sum'mával, e's ennek kamatjával egygyütt, melly Ы 
summát ha akármî okbul viszsza nem szerezhetì maga'nak 
а’ szorgalmáért ñzetö a’ consummenstül; nem csak 6a’ 
szorgalmatos, hanem az ege'sz’ státus is veszt. — Har 
madik bibe’je a’ jó adózó systemának az, hogy а&quot; be'sze-` 
dés könnyítessék; de mind шею-61 e's ezek’ машин, 
itten bf'ívebben szóllani nem volna helyén. Csak egyne“ 
hány {б ideákat akartam érinteni inkább , minhsem min 
den jó oldalokat fejfegetni, a’ gondolkozó emberek’ ked 
véért, mellyekbül mind az kitünjék: miképp lehetneìgaz-` 
ságosan, mìnden jussok” és haszon-cze’lzások’ oltalmazása 
mellett igazságosan mind а’ föld’ ne'pe'n segl'tenì, könnyŕ 
teni, a’ ñzettetö és ñzetö között còntroleria't behoznì; mind 
pedig a’ dolgok’ egygyügyül'tése által valódijavitásokat es# 
közleni, és végtéreV némelly az országnak, és Ó F elsé« 
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gének nagyon káros régi praejudiciumokbul kigyógyulni; 
mert azt ugyan minden emberi és minden státusi bölcses 
ség az irígységek” lecsilapitása végett oly kevéssé fogja 
valaha véghez-vihetni, hogy р. o. annak valamivel jobb 
sorsa ne legyen , ki szerencsésebb vidéken született, an 
nál ki szerencsétlenebben; mint azt, hogy a’ született 
rövid látásu oly meszsze lásson , mint a’ kit élesen, és 

,«meszsze-látó szemekkel az Ur Isten megáldott. -—- Elég, 
ha ki-ki azt mondhatja: amannak ugyan jobb a’ sorsa az 
Ényimnél , de azért az enyim se rosz, а’ mennyiben a’ stá 
tustul függ, és bírhatom a’ magamét; а’ mit pedig Isten rám 
küldött , vagy helyhezetem, vagy vétkeim, vagy eleim' vét-v 
kei” következése, azt békével kell tűrnöm. Minekutánna 
а’ három ürességrül beszélt volna а’ Gróf, mellynek má 
sodika, gyógyítása, а’ többi kettőt is bizonyosan kigyó 
gyítaná; azt mondja: mz'ne'l több posztó-ruhát visel a’ 
ne}; , amni] kevesebbet függ a’ külföldi tz'lalmoktul; de 
ugyan hogy fog mindenüttposztó-ruhát viselni, ha а’ kül 
földi tilalmak, az adók, а’ belső &quot;s külső kereskedés” 
akadályai, vagy pénz” kevessége miatt nincs mindenütt 
pénze posztót venni, otthon pedig alig állít valaki pusz 
tó-manufacturát? Az tehát a’ valóságos them-iai, gondol 
ni: hogy minden költsönös viszonzat mellett а’ kereske-A 
dés és a’ szorgalom köztt, а’ szorgalom következtesse 
nagyobb mértékben a’ kereskedést, mint a” kereskedés a7 
szorgalmat; itt fekszik egygyik véknya és gyengéje а’ 
Gróf tekinteteinek és könyvének. 

Hasznos]; nálunk ngy-mond a’ Gróf: а’ lelńetlenpusm. 
ta, mint a’ ne'pesz'ttett határ, de miért? mert a’ pusztá 
kon а’ marha-tartás jobban {izeti viszsza azt a’ mibe kew 
rül, mint a” föld-mivelés, és ez miért van ngy? azért, 
mert ha a7 robottal végzett szántást és vetést, számba se 
Veszszük, még is az aratási kepe és а’ nyomtatási rész 
nagyon drága ott, a” hol kevés az ember, sok a.’ föld. Ott 
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g? mennyivel olcsóbb a” föld, annyival drágább a” mìve 
lés, а’ ki nem adható, vagy alig érezhető haszonnal ki 
adható földeket hát mívelni kell, hogy többet hozzanaks 
bé, vagy marhával megrakni; de mivel ha sokat terem 
is а’ föld, éppen azért hogy sokat termett, kis árra а’ 
termésnek, a’ munkáltatás pedig sokba kerül; természe: 
tes', hogy keveset hoz-be akár kiadom bérbe, akár ma-. 
gam mívelem: azomban ha magam mívelem, valamivel 
többet hoz-be, de még sem annyit, minden költséget le-. 
lluzván, mint a’ marha-tartás. Ugyan azon okokbul na-` 
gyobb ott a” föld9 haszna, a’ hol több ember van, és így 
többet is hoz-be még а’ roszabb föld is; mind azért, mert 
több mivelő van, mind pedig azért, mert több mivelő 
által jobban ’s ócsóbban miveltethetik; mind végtére azért, 
mert kevesebb föld jut mindegygyikre, és így ki-ki job-v 
ban mivelheti a’ kevesebbet; de éppen ezen okoknál foga 
va: mert а’ termésnek legnagyobb része magától a°termesz-. 
tőtül emésztetikwmeg, a’ haszon kevés, mivel igen kevés ma-. 
rad-fel eladásra; kis baszna van hát а’ földből а’ termesztőe 
nek , ha drágábban adja is el életjét, szint-ngy mint ott, 
hol а’ ne'p’ szűki mellett az aratási e's nyomtatási kepe-l 
rész” lehuzasa után is, ámbár több eladni való de olcsóbb 
élet fenmarad: mindazonáltal pótoltatik ez a’ kevés ha-` 
szon, ae nyerés9 módjai által, a’ népesebb és kivált ki 
rályi városokkal inkább bővelkedő vidékeken; valamint 
а’ népetleneken és ritka királyi városuakon, több mau»-l 
ha-tarthatás által. Azért kell hát népesíteni az al-földet 
а’ fel-földel; de már mondtam: a’ két fél-szeg urbariális 
principiumnál fogva, nem fog népesedni az al-főld , és így 
még is а‘ fundamentoma mindennek, hogy a’ birtoknak 
szentnek kell lenni, és а’ birtok, haszon-vételének a’ bi1' 
tok” haszon-vevője és tulajdonosa köztt kötött egygyes 
ségtül kell függeni; ha tehát azt akarom: hogy nem llí 
дав mezei, e's száma: mar/za'z' Àò'vetkezeire'beu bírja magát 
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jo’l a’ taksás , több ember köztt kell 'felosztatniok a” sok 
puszta földeknek.) иду azomban, hogy ez az osztályozás 
ne menjen azoknak apró feldaraboltatásáig. А’ földnek 
nagyobb becse kerekedvén, és a” magában jó föld, még 
jobban megmiveltetvén többet fog be'hozni , mind a°rbiru 
tokosnak mint most (ha mívelte, nem pedig marhára 
szánta), mind a” taksásnak, Mivel pedig minden dolgos 
ember többet termeszthet mint emészt, több lesz a’ tere 
mesztés, és szerencsés ég-hajlat alatt az othoni fogyasz 
tás után az eladásra több fog fenmaradni; és így több 
lesz a” jövedelem még akkor is , ha még valamivel job 
ban is találna leszállani a’ termesztme'nyeknek sokasága 
miatt azok” árra, Fogjon tehát a&quot; hitel kezet a’ birtok” 
tulaj-dona, és annak haszon-vétele“ Szentségével, иду egy 
formán fog boldogulni a’ haszon-vevő taksás is, a” bir 
tok” tulajdonosa is, Be szép az, hogy az i'gasságnak min 
dég а’ legszebb következései vannak. Legyünk ennél 
fogva elébb a”külön-fogott jussokra nézve igasságosok , ha 
idővel а’ politikaiakban tökélletes igasságot akarunk be 
hozni, mert csak hitessük-el magunkkal, hogy а’ mosta! 
ni már felvilágosodott században а’ birtokra, és 'annak 
haszon-vételére nézve a’ pnivátusok köztt megháborgatott 
igasság7 helyre-állítása hozhatja csak elő а’ politikai jus-v 
sok’ egyenlőségét, А’ népesedés fogja tehát, kivált а’ 
jó földön mind a’ termesztést, mind a’ fogyasztást idom 
Vsaatba hozni; mind pedig azt, а’ mi azon felül marad, 
készitménnyé által-változtatni, és eladóvá tehetni. Né-. 
pesedjék csak az ország, majd meglátjuk mint fog a’ föld” 
becse nevekedni, a’ mivelés’ mesterségével egygyütt; ha 
fa’ belső szükségen felül felnlaradott termés könnyen elv 
adható lészen? Alább megyen é azért а&quot; szorgalom а’ 
városokban , mert а’ ház-tulajdonosával megegygyezik a” 
ház-bérlő bizonyos számú esztendőkre? de bezzeg alább 
menne, hogy ha vagy az árendába adó, vagy-az árendá 
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ba vevő nem tartaná-meg az egygyességet. Hiszen ha föl 
det bérbe veszek, még inkább kell igyekeznem , mint-dla 
az a’ föld az enyím volna, mert árendát is kell fizetnem, 
nyernem is'kell, hogy hasznom legyen. A’ magyar sy 
stemában, a&quot; taksás vagy pénzért vagy robotért mintegy, 
árendába tartja földjét a’ birtokostul, és igy igyekezni kell 
neki hogy hasznát vehesse, a’ földes-nr pedig eladhatja más 
nak ezt az ingatlan fundust a” nélkül, hogy az esztendők” 
eltelése előtt а’ megvevő и] birtokos, az árendás taksást, ha 
tartozásainak megfelelt, háborgathassa. Az eladónak {а 
miliája azomban, ha nem volt törvényes ok az eladásra , 
vagy ha lefolytak az esztendők, viszsza-válthatja a’ 16 
szágot. Ha közben adósságot tsinál, ha bár az“ ideigleni 
birtokos is; az én javallatom szerint а’ birtok” esztendei 
tiszta jövedelmének 3/4 részén lesz hitele, e's a’ hitele 
ző is bátorságba, tétetik. A’ familia’ magva-szakadása 
után a’ Királyra megy viszsza а’ jószág, ki ezt katonai 
érdemekért tartozik elébb-utóbb ujra ajándékozni. Eb 
ben a’ systemában minden meg van, а’ mi а’ famíliák 
nak, és így az alkotmány tartóságának, a’ személyes el 
adási szabadságnak, а’ nemzeti szorgalomnak, az ország 
védelmének kedvező; és mi még is ujságokon kapkodó 
rövid látásnak, а’ helyett, hogy böloseleink&quot; nyomdokin 
járván, országos systemánkat а’ mostani körül-állások 
szerint annak sarkalatos alapjain, а’ köz-hasznu ezélokra 
még jobban kifejtsük, reformátori kevélységünkben, or 
szágos alkotmányunk9 tartós alapjait éretlen és jelenko 
ri öszsze-köttetéseinkhez és körül-állásainkhoz még most 
nem alkalmaztatható majmolások mellett egyszerre megs 
akarjuk rendíteni!!! Azt mondom én hazámliainak a’ mit. 
Virgilius a’ föld-mivelóknek: „felices sua si bona norint.“ 
Valóban mulatságos tapasztalni, mint vagyunk olykor egygy 
oldaluak majmolási viszketegségünkben. Miért nem maja 
moljuk az Angolyok” mély tiszteletét a’ saját” szentsége 

У 
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iránt? Csak egynehány esztendeje hogy egy nagy'föl 
des-ur birtokának haszon-bérlőji, kitelvén az egygyezés” 
ideje: minekutánna vele a’ jövendő több számú eszten 
dőkre meg nem egygyezhettek, а’ Parliamenthez folya 
modának, azt kívánván, hogy а’ földes-nr kl'nszeríttessék 
birtoka'J haszon-bérlését ezután is az eddigleni feltételek 
mellett nállok meghagyni; de a’ Parliament nem fogadá 
el kérelmüket, és viszsza-utasítá őket egygyezni a’ föl- 
des-urral, megjegyezvén; hogy nincs jussa а’ sajátság' 
jussait bántani. 

Mivel az egész polgári társaság а’ sajátság” jussán 
épül, és а’ talentumok Istentől adott, a’ tudományok pe 
dig és ügyességek fáradsággal szerzett sajátok, mellyek 
а’ polgári társaság” czéljait elő-segíthetik, azt tegyük: 
hogy ki-ki akár nemes akár nemtelen , talentomai és ér 
deme szerint, minden köz-hivatalba jöhessen , és minden 
köz-hivatal személyes nemességet adjon, minden katonai 
nagy virtus, még a’ maradékra is átmenendő vagy ar 
málist vagy jószágot nyerjen, а’ többi kitündöklő érde 
mek az érdem, és az érdemes” hajlandósága szerint, vagy 
czím-jeli, vagy pénzbeli megkűlömböztetéssel megjutal 
maztassanak; és'látni fogjuk, а’ többieknek is, mellye 
ket ezen észre-vételeimben javasoltam , követése mellett, 
mint fogja а’ kül-föld mondani: megfontoló emberek a’ 
magyarok; se nem sietnek, se nem maradnak hátra; ha 
nem körül-állásaik szerint lépnek-elé! ---- 

А’ ki ezen észre-vételeket figyelmetesen át-olvassa, 
(figyelemért pedig nagyon esedezem : mert а’ ki nagy meg 
gondolással ír valamit , annak jussa van megkérni olva 
sóját, hogy hasonló figyelemmel fontoltas$anak~meg 
ideáji), látni fogja: miként nem irtóztam semXvazon ideá 
tul, hogy а’ nemesség ngy fizessen vámot, mint а’ tak 
sás; sem pedig attul, hogy а’ taksás а’ vármegye tiszt 
jeinek, és az ország-gyülési követek fizetése” terhét, 
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mellyet eddig csak maga vitt, egészen a’ nemességgel meg 
oszsza , és így e’beli adózásának felét megnyerje; sem at 
tul: hogy minden kerületnek taksássága szint-ngy feliben, 
a’ taksásság’ feliben a’ nemesség” költségén , az ország-gyü 
lésére egygy-egy követet küldjön; sem pedig attul, hogy 
mind a’ birtokos , mind а’ birtoktalan nemesség igasságosan 
kitsinálandó rend-szer szerint békekor, csupán nemesi költ 
séggel gyakoroltassék ‚ háborukor pedig Királyát és Hazá 
ját védelmezze, nem idegenkedtem; és így senki-se mond 
hatja: hogyvagy Királyom, vagyOrszágos-alkotmányunk 
iránt hűségtelen valék , vagy hogy ennek haszon-javait (be 
nelicia) határjoknál tovább akartam volna kiterjeszteni, 
vagy hogy akár gyávaság , akár fösvénység izgatott légyen. 
Én tehát nem vagyok azok közzül, kik, a’ csatát szeren 
cse'iekre el akarják veszteni; hanem határt szeretek mín 
denbeu , а’ körül-állásoktul parancsolt határt, certos 
fines, quos intra citraque nequit consistere rectum. Igy 
nem fog következhetni a’ csata ‚ mert valamint а’ leg 
ujabb história arra tanította/a” nemzeteket, hogy а’ fös 
vénység ‚ tékozlás, puhaság , gyávaság és mind az a’ Rosz, 
melly azoktul származik, csak felforgatásokat eszközöl; 
ngy más részről arra is tanítja: hogy minden idő-szakasz 
ban tudni kell valamelly ország” körül-állásai szerint, azt 
а’ határt kiszabni, melly а’ makatság, és az igasságos 
’s okos férlijas álhatatosság köztt fekszik. Nincs а’ Szer 
zőnek igassága, mikor azt mondja : hogy nálunk nem csak 
a’ tudatlan, de meg a’ tudományos {И is, minden javí 
Ш.‘ ellen szegül, és hijába beszél az ide haza ülő Izon 
foglyokrnl, mert sokan közzűlök nem ültek mindég otthon, 
és maga mondta már a’ Szerző: hogy a’ köze}: rendben 
több józan ein: eív e'rett tudomány nagyon, mint aza/mál 
liz'k тыл/атм honnan kívül; de otthon se tanultak sem 
mit, és a’ honnon kívül is csak-nem mindég csupán azt 
tanulták-meg, a’ mit nem kellett volna. - HÃ tehát ól 
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Íyas Magyarok, kik а’ honni Constitutiótis e'rtik valamçn 
nyire‘, és a’ kül-földiekben sem ege'szen járatlanok, azt la&quot; 
mi alapos amabban ve’dik , a’ ne'lkl'il , hogy annak а’ min 
denkori kürül-állásokhoz képpestkifejtését gátolni akar 
ja'k; söt ha magok is igy'ekeznek kifejtésén', akkor mér 
téken túl menö keve'lység az~, ó'ket elö-itéletekkel, (“дат 
lansággal, és születési göggel vádolnì. Ka'r a’ Grófnak 
az ennenség’ szavait ismétleni, mellyek igy hangzanak: 
татф'оп mz'uden veszíeg таз’ ‘27129111 ; fordub'ou-meg aÃ 
kor a’ vz'la'g, Ím‘mz' ma’r nem vagyunk többe'. Ugyan mit 
nye'r vele ‚ а’ kül-földnek tu'dtára adván: hogy egynç 
hány sárbul tapasztott lélek hazájában is találkozik? A’ 
Gróftul emh'tett felforgatások vázzátul, annál kevésbé fe'l 
most az Ökos ember nálunk’, mert elegendö ideje volt 
ön nyilt s_zemekkel sokáig látni а’ törte'netek’ sorában a’ 
mérte'ktelenségektül viszont szült mértéktelenségeket, oly 
köríil-‘Ãllások köztt pedig mint a’ miénkek , 1101 а’ legigas 
ságosabb és le‘gkegyelmesebb Király alatt a’ nemzet’ 
nkosabjai Iátják 1101 fekszik az akaratosság és álhata 
tosság köztt а’ határ, és а’ 1101 а’ nemesség&quot; nagyobb re' 
szét se fösvénység, sem igasságtalanság nem igazgatja , ’s 

l elöre-látó józan e'sz igazgafja. Senki se mondja аж, hogy 
egg rettentó' crz'sz'stül rettegünk, e3' lßogg ez и’ legna. 
gyobb ga'lja lelzelo&quot; tò‘lie'letesedeís’änkneń ,- mert én legalább 
azt az állitást soha és sehol se hallottam, hogy ММ!“ 
betegsefg ne’l/:ülz'gazz'jè'fßuuígm темам лет leńef. На 
az Angolyok , a’ mint а’ Gróf mondja: 'vak езде}: a'h’al, 
eis' ke'melensegfböl emeMedte/E amzyz'm, mi okossan lépve 
igyekezzünk menni elöre, e's mennyünk. Jól veszi észre 
а’ nagy Àz'ilò‘mbseêget Szent [Майн e’s II-dz'k Fermez 
alatt Ízazott „ищем Ísó'ztt: igy hát maga is 
látja az elö-menetelt; de ezt csak nem folyvást és min 
denütt észre-vehette törvényeinkben, e's azután is észre 
fogja &quot;ennì: hogy a’ Magyar mindent megtesz , de min 
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dent a’ maga idejében, és a’ mindenkori körül-állások. 
szerint; és noha a’ suhancz nálunk mindég nyargalódzik 
ha lovon ül, ngy hogy talán ló-nylízénak lehetne mon 
dani: de azért ha apja tanácshoz ül, megérett elmével 
fontol-meg mindent, és inkább lassusággal, mint nyarga 
lódzással lehet vádolni, akár-mellyik köz~ügy° megfonto 
lásában és megbìrálfísában. Hát nem egygyik oka é orszá 
gos-alkotmányunk, fentartásának, hogy léptünk, mentünk; 
de soha se szaladtunk? А’ jó'vendőrül, ngy-mond: semmi 
sem adńut kezesseget, csa/a a’ jo’l гид/0111016 e'sz: és így 
éppen erre van szükség, mikor szükséges a’ változás. 

Igaz az, a’ mit a’ Gróf mond: hogy и’ Király” dz’ 
же e's dicsősége nem alapul se tudatlanokan, se szegd. 
„уедет, sem ellaorcsosultakon, se rab-szolgálta”: és éppen 
azért szeretett Fejedelműnk9 atyai gond-viselése , és ha 
zánk-fìai férjfias tanácskozása” élesztő kut-fejébül fognak 
áradni: а’ tudatlanságot, szegénységet, elkorcsosulást, 
és rab-szolgaságot , tőlünk meszszi tartó áldások. 

Ez pedig bizonyosan csak ugy lesz-meg, ha csak 
egy nevezetünknek megfelelő nemzetté olvadunk, mert 
jól mondja а’ Szerző: nem lehetünk más nemzetbelíek, бл 
becsületünk” elvesztése nélkül,- annak vesztével pedig nem 
emelkedhetünk és nem maradhatunk а’ trónus&quot; örökös 
bástyája. Ismétlem hát én is a’ Gróîfal: üljünk kocsira, 
míg fiatalal: vagyun/l, száljunk hajóra, ue'zzük и’ vz'la' 
got, &quot;s emel/il} Ízaza'nliat dicsőbb nemzetek, sorába; de 
hozzá teszem: járjuk-meg egyszefsmind iin-hazánkat min 
den részében, vi’sgáljuk-meg a’ magunk intézeteit is, 
hasonlítsuk-öszsze nem-_ csak a’kül-föld’ intézeteit а’ ma 
gunkéival , hanem nyomozzuk mind azoknak, mind ezek 
nek kifejtődését, és ugy osztán mindent egybe-vetvén ’s 
köxül-állásainkat, és öszsze-köttetéseinket szint-ngy tekin 
tetben vévén, mindég rá fogunk akadni, hogy mit, mí 
kor és ekkor minő mértékben kell tselekednünk? E’ 



257 

штат azt is meg fogjuk egyszer’smind tamilni ,l hogy' mit y 
miért becsüljünk e’s becsmérèljünk más nemzeteknél 5 mit és 
mìért mi nálunk? Ne hìdjiik hät, hogy csupa'n а’ birto 
kok’ töke’je’n fundált hitel fogna minket а’ sze'gényse'g, 
tudatlanság, elo&quot;-ite'letek és bal-véleme'nyek’ valódi 5201829 
ságábul kiszabadìtanif, de azért некий!‘ jó törvények _ 
által elegandö mértékben hìtelünketa 

Vég-szó. -' Lap. 264. 
Ebben roszszul jövendöli a’ Gro'f: hogy ká‘nyve та}!!! 

majd jo’ идите)? sza’ma Àeves'ednz’, roar akurofíz'e’ рейд 
neve/sedna’ fog ,~ ’a 5gg rá-ne'zvefámdozáaaz' látlmto’lag tò'bb 
¿_a'rt Ízozandanak, mint давили. Az , и’ ki,- valamint mond 
ja: In'zonyo@ шт‘: e’rez legbelso'fie'ben, а’ mi мыши 
e’lm' az elólz'te’letek’ é's bal-'ve'lekedeïsek’ „Штатам: , le 
hetetlen: hogy azt a’ valamit, gondolatjainak csalha 
tatlanságába helyheztesse; hanem- czéljai’ jóságában, és 
egyenességében fekszìk az а’ vala_mi, a’ mi lelki ös 
mérete” csendjét, fáradságait valaha haszon által ju 
talmazandó reménynyel élteti. ‚ lgen nagy és igen sok 
ez а’ valami.- Számot tarthat а&quot; Gro'f hazafìaì” hála'jára, 
mert vnlamìnt annak ki а’ vgabona-magot a’ гаммы 
megrostálta, és azt osztán стыд elvete'; _ugy annak', 
ki vetésre földet ke'szite, és ш ekéje'vel felszántá, 
gyomtul, dudya'tul, perjétül megtîsztitotta, köszönhetni: 
ha az ég” kegyessége hozzá járulò a’ jó termés’ áldásaìt. 

Канат hát а’ Grófnak а‘ Haza, hogy их! nem be 
kò'tò'tt деяние], нет vildgosság’ hzjjával „еще, mint 
Ámor kedvesét; hogy и’ hol твоей&quot;, Ãopa'rm'g van, дети! 
ülzemfm‘ kìván. Köszöni: hogy Islam legszebb u_,ieínde'ka 
az emberz' её; a’ltal Kíra'lya’ hatalma’t, nemzete’ (Иди? 
тем aláarta ,° tîszteli tiszta szándékát' ‚ ЪесЁйН szere’ny 

17 



25S 

Ségét, mellynël fog“ сет mondú'laz't ‘пи/даст! párlolni 
nem akury'a, sem рейд. Àò’mayůnek nem tur/ja а’ legjobb 
а/шгииа! jo’t „мат, e's uz (то; vezeló' ma'dokat Íez'találm'; 
de éppen ezeke'rt is a’ Наша а’ Szerzöt, nem [ai: llanera 
nllgg e3' hanno: szolgafja’nak tartja, mivel látja: l mint 
e'rzi~nagy e's számos kötelességeit honna iránt. Köszönì 
kivált azon szép vallást: hogy a’ legelsó' Àò‘lelesse'g egé 
azen magárzíl elfelejlkezm'. Azt a'I megjegyz’e’sét a’ Gróf 
nak, hogy вода! ja'rt, hell, гарант”, szeanle'lô'dò'll, 
Ín’res embereÃ/áel ta'rmlkodolt , e's фу helyhezete’ диете/1 
cse'je'ne'l ‘аура, а’ mint szere’nyen mondja: sok ra’ ragalb 
Лига”: а’ Haza, а’ mint Tacitus mondja: „Íìducìam ро‘ 
tìus morum , quam arrogantiam arbitratur”:, e’s igy nem kell 
а’ Gro'fnak attul tartani: hogy мыши elñagyallas‘ 
“Ж, „alla еще’: a’ldozatra й АеЁ’: ienne, [elke едут“ 
cze'ljaz'nal: kiki à'sme'rete'vel maga? vígaszlulva'n; de ezen 
mártìromságra nem lesz soha szüksége egygy ollyas em 
bernek, ki nem csak hazafìuságbul szóllott; hanem мёд 
minekelötte szollott volna, nagy Tettel jó eleve megmu« 
ltatta.) mint ég Honna’ ’s Királya’ javáért és dìsze'ért. 
4Elôre megvette a’ Gróf nagy Tettével a’ multt ország 
gyülésen а’ szabadabb szóllás’ szabadságát szabad nem 
zetjéhez, és Еду hijába печей magát Àz'csz'ny szeme’lgnek, 
melig/nel: Мисс Ízatalma’bau Àedvelleu z'le'leleket дат)“: 
fem' Ílazafja’rul, és csak ez alatt a’ tekintet alatt fekszik: 
nem harag, nem gyülölet, hanem fájdalom azok’ re’sze’« 
rül, kik e'rzik azt а’ benyomást, mellyet oly jeles férj-' 
flu’ munkája okozhat a’ kül-földön: mert a’ fa'tyoluak, 
lepelnek lerántása szükséges volt ugyan a’ sebek’ пледы‘ 
tására; de mi hajthatta а’ Szerzôt а’ kül-földdel пока! 
nagyl'tó üveggel nézetni: itthon pedig lancet-a helyetî 
bárdal forogni körülöttök? 

Csak ez fájt, egyéb semmi. -- 
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A’ 've'le‘mények’ ‘ kíilömbsége az embel-_i e'sz’ terméssze-~ 
tében _fekszik,y e's igasság kihozattata'sa végett _fekszik. 
Ez sznbad embert, szaba'd nemzetet suba se 111101011 
meg, s'öt minden fériìas l’élekben hálát gerjeszt a’ sza 
bad szo'llás. Igaz hogy 'eró’s vus dro'tbo’l „еще“ llan'snya 
alkotmq’nymń; de nem ollyan ‚ hogy ne lehessen járnj 
bénne, ÉSeIöre-Iépni, ’s e'ppen azért hogy vasból van, 
nem lehét benne szaladni;V de ugyań ezen okbul nebe 
zebben esik a’ bukás. A’ Наша _is ne'm a5 kejßzellxetó', Ли 
nem а’ lelzeto&quot; jo't a/ìaìr‘iaA és r'fnélnvünk kell , hogy el 
Гоша e’rni; de vállig kell vinni a’ vas-fonatékot az erös 
mely’ panczélozása'ra. A’ sok ~ellense'gek, а’ vesze'lyek 
ellen, leczkét kell venni öseînk’ vite'zségétöl és elöre 
látásátul, mind követendíí, mind elìjesztö példákat más 
nemzetek multt és jelen-korátul , tanácsot körl'il-állása 
inktul, hogy jövendó'se'günk ЬЫсзеззёу’йпй9 hatalmába 
jöjjön; valamint mult korunk abban vala: ámbár az idö 
már kivetette belöle; hogy l'gy , Ílazaßuságvmlz Ми eg - 
gyesiilefsiinlá (НМ! dm'ga «nya-fò‘ldünket szebb vz‘z'ada’sm 
jultutva’n, a’ laülqfò'ldz'ek, Ãz‘l.' ай; sejte'k [дети/Ее’, из! 
eÍrzre-vegye'k ; mz' pedz'g e'rezzük egyszer’smz'ud : Ímgy vol 
flmk , ‘туши/1 eff [сайт a’s. 

lr* 

Itt vége a’ Szerzö munkájának e's az én taglala 
taimnak is. Ha valaki mere’sz öszìnteségemen “1111111 
koznék: gondolja-meg, hogy а’ jó szándékkal gyer 
mekségétöl ólta haladott halandót, sem а’ jelen-kox~`~ 
tnpsai, sem a’ jövendöség’ homályaì nem tartóztathatják 
annak, а’ mit igaznak vél, kimondásátul. A’ mult kor 
ban i, mellyet leéltem, fekvének jelen-le’tünk’ mag 
vnî, а’ mostaninak magvaibul fognak&gt; szint~ugy sar 
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jadzani Hazám jövendöségének mind virágjaì, mind gyü- 
mölcsei. А’ Magyaŕok’ Istene ójja-meg azokat a’ szélve- ` 
szes “Инн-Ома]! Nincs jó lelki-ösmérettel, akár ezen 
akár a’ más Világon annak mit ‘аду remélleni, ‘аду 
rettegni е’ mulandó órák’ Jövendf'íjében, ki а’ koporsó‘ 
sze‘lén áll. Követhette hät Plutarkosz’ inte'se't: 

OJ'rs ¿n ‘rà’ xo’ays -rc‘v Джо’, 5u ét 'rñç Будда‘ zig‘rs'ov 'nîv 
naêé'ndz'av. 

Ne foszd-meg sem а’ világot а’ Naptul, sem а’ polgárì 
társaságot az ószinteségtiìl. 

 



TARTALOM. 
 

A’ Lapokat az elsö szám szerint , a’ „H it e l” пей! Munka' I-sö 
Kiadásában ; _ ai második „шт pedig, annak ezen Taglalatv 

. jában keresheti-fel az‘Olvasó: _ 
 

A’ Magyar Ifj'usághoz ! ` . . 
Iegyzés . . . . 
Elŕi-szó. . . 
Általáno tekìntetek а’ „HiteP’ czl'mü Munka felett. 

Y; 
~ _ Lap. 

типа való. —_ Lap s. . . 13 
Elö-szó. _ Lap 9. . ‘ . ’ . I4 
Bévezetés. _ Lap 2l. . . 19 
Nehány a’ táïgyat megelözö e'szre-vételek. _ Lap 27. 30 
A’ Magyar’birtokos szegényebb , mint birtokához képpest 

lennie kellene. _ Lap 4l. . . 42 
A’ Magyar nem birja magát oly jól , mint körülményei 

engednék. _ Lap 6I. . . 62 
A’ Magyar gazda ma Ínem viheti mezeit a’ lehetô legma~ 

gash virágzásra. _ Lap 76. . . 75 
A’ legelök’ ‚ birtokok’ , faizás’ el-nem választa'sa. _ Lap 92. 96 
А’ Czéhek , ’s Limitátìó’ feleslegsége , (nem feleslege) non 

enim de superfluo, sèd de superfluitate Limitationis 
akart a.’ Szerzô beszélleni._ Lap 93. . 91 

Robot , vagy Szakmány. _ Lap 99. . 104 
Dézma. , és Kilenczed.- Lap 104. . 118 
Magyar-országnak kereskedése ninos. _ Lap 108. 121 
Geographiai helyhezetünk. _ Lap 110. . 122 
Pénzììnk nincs._ Lap 114. . . 125 
Más nemzetekkel a' concurrentiát ki-nem álhatjuk. _ 

Lap 118. . . . 12S 
A’kivitel, Vámok miatt lehetetlen. _ Lap 122. 130 



~ r, ’ Lap. 
Rendelések’ feleslege.- Lap 129. ' . 138 
Produotumink’ szůke. --- Lap 130. \ . ‚ 139 
Communìcátiók’ rosz volta. -- Lap 132. _ 139 
Belga самими, :lz-az: fogyasztás'kis-léue.;Lap 134. 142 
A’ szállitások , Transito ’s Vámok körülti bátorság hija.. —— 

Lap 136. . . . 147 
Kereskedésì becsillet ‚ ’s munkásság’ némely csorbái. -— 

Lap 138. . ‚ ‚ 147 
Nemz'etî bank. - Lap 144. . . 149 
IÉl‘öhb ’s johb termesztés , 's kivitel végett лицом-иде 

lek. - Lap 148. . . ' 152 
Hite] szentségén alapúl.- Lap 152. . 155 
Mit kell гений, ’s min kell kezdeniff- Lap 153. 155 
A’ Hitel tágasb e'rtelemben. -- Lap 156. .l 155 
Polgál‘i erénybill. —- Lap 159. . ‚ 156 
Nemzetiség, -—- Lap 161. . . 15g 
Ooneentrátio, Közepesedés, vagy közép pontra Буй} ›— 

tés. —- Lap 171` . _ ., 163 
A’ Мышей ember-fö.- Lap 178. - , 166 
A’ Hitel szorosabb értelemben. — Credit. Lap. 184. 181 
A’ Törvényieket. -.- Lap 188,~ ._ ,c 1.52 
Politikai megjegyzések *s_ ellen-vetések , meg a’ Familiák’ 

oonservátiója. -- Lap 200 . ‚ 189 
Azon okoskodások, mellyek Magyar-országban a’ hitel* 

1ábra~ál1itása mellett vl'vna'k. —- Lap 201. „ 191 
Természetes béfejezé's. — Lap 215.v ‚. ‘2‘15 
Bérekesztés. ——- Lap 220. . — д ‘ ’ 2178 
Kötelességek.- Lap 226. „ ` 223 
La'rma. --- Lap 240. . . . . 230 

',Tanács.- Lap 252. . . ‚ ‘. — 245 
` .Vég-szó. -- Lap 264. . . 257; 



1 

Р‘бЬЬ Igazitások. 
 

törvényeinkrül szint-ugy törvényeinknek атм-иду 

vagy ezt is, ‘вы; amant is, vagy ezt ia , amazt is. 

Lap. Sor. 
16 15 1805-116 
20 13 helyett g 
31 alólrul 2 l’avengle 
— 3 sés 
34 alól. 2 d’aimez 
48 —_ 9 ama 
58 -- 2 neveletlen 
79 19 pedìg az , 
89 18 

111111‘ beszéllettem. 
~- alôl. 12 le quilles 
00 16 sôt hogy mind 
»- alúl-~ 3 kamatotiñzetök 
98 18 1’ 
99 alól. 2 

104 16 kéntelenítete'k , 
106 6 Kuzakin 
108 5 károsl'tanák , 
119 alól. 3 népességrül 
120 8 Laudata 
123 alól. 7 jók nem lehetnek. 
124 -- 2 dolgat ‚ 
135 17 leny-elmésen 
141 alól. 13 pontjainak, 
152 12 csatát nyere; 
160 alól. 12 Cartonchi 
176 _- l2 kikeresem ‚ kér 5) 
206 -~ 3 szerínt 
212 - 7 gaukler patriota, 
214 ._ 6 tarsaságával 'f 
217 f’ 15 ha nem 
220 2 elismerni , 
222 12 a’jò‘vendo'se'gne'l 
225 15 eldödei , 

--- 1_7 földjeikbül: 
226 13 лещ/ее ‚ 
229 2 Kövessék 
231 12 gunyrul 
241 l5 tudományban 
252 5 robotért mintegy , 
253 alńl. 1 tisztjeinek , 
255 4 kürül~állásokhoz 

17 pedig 

01mm! .~ 

ISOQ-dik 
helyutt 
l’aveugle 
ses 

d’aimer 
атак 

nevetlen 
рейд az 

шаг elbeszéllettem. 
les quilles 
sót hogy minden 
Кати-11111161‘ 

kénteleql'tetém ‚ 
Kurakin 
kárositanak ; 
népesse'gtîll 
Laudato 
jók nem lehettek. 
dolgát. 
leng-elmésen 
pántjairnl ‚ 
csatat nyeret; 
Cartouche , 
kikeresem) kér, 
nélkül 

gaukler patrioták ‚ 
tartósságával ? 
hanem 
megismerni , 
а’ jò‘vendâse'gnel: 
eldödje , 
földjeíbül: 
helyett , 
kövessék 

gunytul 
tudományban ‹, 
robotért 7 mintegy 
tisztjei ‚ 
köl‘ül-állásokhoz 
kivált 
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