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Vezé'rvszó.

Ember társam! Ha“ valamit tehetnék boldoguló v

lásodra: íme én is egy könyvelbátorkodom

nyugalmadat háborgatni. - Végy magadnak kér

lek hébe korba egy kis üres -időt, - és jutal

mazd meg fáradságomat legalább__-egy átolvasási

béketüréseddel. Meglehet, hogy {talán valamit

találni fogsz ebben hasznodra valót; -e- ha- ezt

nem : legalább kerülni valót, w-e- ha ezt sem:

tehát megtámadni és ellenkezni valót, legalább

beszélni, vitatni, és időtölteni alkalmat; -,--- és

ha még ezt sem : legalább ismérj sokféle gondol.

kodásu embereket, - ítéld meg, hogy -melly

képtelen , Ís véled ellenkezóértelmü elfajult ein~

berek is vannak a” világon, - ”s melly meg~

átalkodott eretnekek, veled egy hazában, «

Azonban , az is meglehet, hogy ámbár fogadatlan

prókátornak láttassapl is első tekintettel lenni,

és kérdetlenül feleletet adni: talán a” tárgy lé,--

lekben járó fontossága , maga el fogja árulni , hogy

sem kérdetlenül nem felelek, sem fogadatlan pró-

kátor nem vagyok. .

Én csak azt akarom, hogy minden ember,

míg itt él, sorsához arányozva boldog legyen..-

Ezen szándékomat ne ítéld addig kárhozatra,

vagy képtelenségre, - míg munkámat és véd

okaimat elolvasván meg nem fontolod: azután

nem bánom, ítélj mint tetszikr- meghódolni,

--- is tévedésemet megismérni, mindig készen _

leszekv v
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A” ki lebetetlenségre capricirozza magát:

szintolly betegelméü, mint rosz vérü, ki- a” le

betségnek minden szögit zugát a” maga boldog;

ságára kifürkészni, akár restségből , akár meg

rögzött régi szokásból elmulatja. - Ne tartsd hát

elmémet betegnek, midőn minden ember boldog

ságát czélozom; - mert én lehetetlent nem ki

vánok, - a” lebetséget elvesztegelni pedig fáj

lalom. ' --

Fájlalom, a” bőség közepében nyomorgó

szükségedet, csípőre tett kezekkel hidegen szem

lélni! - keserüen nézem Tantalnst, a” viz kö

zepében, szomjuságtól elepedni! - És - ha

épen ennek így kellene lenni, - ba mód nem

volna segíteni, -~ ha a” bosszuállő Isten nem

'akarná az embert segíthetetlenül büntetni, osto-“

rozni: már akkor egy szót sem szólnék, ”s a”

mit változtatni nem lehet, békével türném; -

de, b-s hogy van mód segíteni: ezt a”- józan okos

ság,_i- hogy az Isten nem- bosszuállónk, sőt
édes atyánk, ”s legnagyobb jóltévőnk: ezt, a”- l

keresztyén vallás tanítván: ki meri azt monda

ni, hogy az Isten a” szorgalmat is egyformán

áldja a” kénytelenséggel? Az Isten, minden esz

közt és hatalmat kezünkbe adott bőséggel, csak

használni bölcsek legyünk; '- sőt ő maga-'pa

roncsolta, hogy meg ne álljunk, - a” természet

ujjal mutatja, hogy igyekezni, ”s mindeneket

megpróbálni Örökös kötelességünk : én hát hal

gassak, ”s ne szóljak a” szólókkal? és inkább

henyéljek a” benyélőkkel ?- Ezt csak természeti

gyengeségem miatt, ha egyéb okom nem volna

sem tehetem.

Minden embernek van valami különös sze

szélye, melly' az ő életének úgy szolván legfőbb

rugója. - Némellyik szeret vadászni, kártyáz

ni. biliárdozni, bálozni, parádézni, módizni,
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fél nap is öltözködni, ”s a” t. tőlem ezen boldog

ság akármelly neménekcsak kóstolása is meg,

'tagadtatváni, a” természetnek mostoha keze- -ilv

lyenekben részesülnöm nem engedett ; -- de hogy

még is, én is csak gyarló ember vagyok, ”s Va?

lami kedvencz szeszély nélkül el nem lehetek;

el kell árulnom magamat, hogy én a” boldogtaó

lanokon szánakodni , és segíteni szeszélykedcm,

Hogy is ne? mikor annyi' boldogtalant látok

körülem az élettel kontárkodni, vesződni, nyóil'

morogni! - és olly könyü volna a” segedelmet,g

mellynck közepében usznnk, lábainkkal tapod-Í

juk, kitalálni! - ”s nékem is igen csekély fd;

radságomba kerül, egy két szót mellettek szóla;

ni, ”s más'nagyobb hazafiak példáját követni! A“!

mind ollyan ösztön, melly az én tollamat veszr

tegelni nem engedi.

A” könyelmü ember ugyan röhögve, mind

ezekre ezt feleli: „beszélhettek, a” mit akartok,

,---irhatjátok rakásra könyveiteket, - azok

semmit sem hajtanak a” honyhára , -jobb volna

míg könyvet irtok, könyv helyett' addig egyné

hány forintocskával, a”- szegényt, kin olly na

gyon sajnálkozni látszatok, felsegélnétek!“ '

Már barátom! ha épen tréfásan lévén stimmolva,

elmésségedet akarod mutatni, vagy nevetséget

akarsz mondani: ám lássad; -~ de ha józan és»

szel az életet megfontolod: látni fogod, hogy- az

emberiség baja, olly baj, mellyet a” világ min

den kincsével sem lehetne kisegíteni, sőhaz ál

tal csak a” baj nevelkednék még inkább orvosol

lnatatlanná; - ellenben egy okos Szóvala” lebes

tetlenséget is meglehet rázkódtatni! -- Ugy van

barátom l nincs más mód segíteni, mint jó

szó, jó tanács , nevelés, példaadás, -a- felvilá

gosodás és jó könyvek terjesztése! V
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Sokféle a” boldogtalan ember ezen a” vilá

gon. -'- Hány van ollyan , ki a” legnagyob kin

cseknek közepette is, haláláig boldogtalan! -

hány van ollyan , ki a” legboldogabb haza köze

pében is, megelégedetlen! -- hány van ollyan,

ki a” keresztyén vallás vigasztalásit naponként

kóstolhatja, még sem tud magának nyugtot “ és

révpartot találni! - hány van ollyan , a” ki testi

erejét örömest pazérolná a” munkára, de tudat

lansága. vagy mások előítélete miatt, erejével

nem tud gazdálkodni: - hány van ollyan, ki
mestersé ben van , hivatalt visel, czél'át elérte, v

g .l

még semtud magának nyugodt lelket szerezni!

-- hány van ollyan, ki szerencsétlenségét ne?

veltetéséből, - és hány, ki házasságából meri

tettel - És ki nem sajnálná azt, midőn egy

szegény parasztot , legcsikorgóbb hidegben is,

őre-ruhában lát kényteleníttetni az élettel küz

ödn'i? -- ki nem- fájlalja, midőn -egy kitanult

férfin, egy jószivü lelkipásztor, kinek külön

ben, földje, rétje, kertje, ”s minden fundatiója,

és még tudománya is elég volna, ”s annak módja

szerint nagyra, és szép példával előmehetne:

még is egész faluja népével együtt, ő is csak

nyomorog, egyedül a” szokás miatt! - ki ne

szánná, midőn olly sok szép deli hajadonokat

lát örökre elhervadni, ”s úgyszólván czél-érés nél~

kül menni ki ez életből? -

De ki győzné a” boldogtalanság nemeit eló

számlálni? mellyeket az Isten csak azért enged ,

hogy minket munkára és mozgásra serkentsen;

- mint hogy az élet, egyedül “csak ez által le

het édessé: mi pedig -e” nélkül akarunk élni?

vagy többet tenni épen nem kívánunk, mint a”

mennyi elégséges arra, hogy életünk és társasá~

gunk “ezután is csak olly boldogtalan legyen , mint

ennek előtte?
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A” ki már boldog: annak e” könyvet nem

írtam; - de a” ki még elkeseredett szívvel él 2

olvassa ezt át egészen, -- meglehet, hogy ha

egyik czikkelyben receptet nem talál is, - má

sikban talán már kész orvosságot, magától- fog

felfedezni. - Pénzt én nem adhatok senkinek,

- de mivel minden ember rajta jár, felette
tipródik, közötte lakik, vs szeme előtt van, és

még sem tudja felvenni, vagy megtalálni: erre

a” bübájosságra, kitkit megtanítani, -'- és min

dent, a” ki akar boldoggá tenni, - ezen titok

kitrombitálása végett -i-rtam ezen; könyvet.

De mivel a” könyvek, _- mint az embe

- rek, kétfélék , - politikusak és mbrálisak lé

vén , - már utoljára olly gyanúsakká lesznek,

hogy olvasókat is alig találnak, - mivel a” na

gyot ígérő czímek , - a” kereskedés szüleménye!

elidegenítik az olvasókat, más könyveknek nem

csak megszerzésétől, de még az előbeszédnek

elolvasásától is: megvallom e” könyvnek írása

nem került olly munkámba , mint azon aggódás“,

mi módon tudjam én ezt az olvasó közönségnek

érdekessé, ”s kívánatossá tenni?- - a” kereske

dési czikkelyektől megkülönböztetni, - nagy

és nemes czélját c'ziméből megismértetni, ”s ez

által, a” mire leginkább törekedem , »- hogy men

nél több ember olvashassa, - olly szerencsére

juttatni? - Az ítélettel én semmit nem gondo

lok; -- ha a” hasonszenvüek dicsérnek: az én

bennem , minthogy kötelességemet teljesítem',

olly kevéssé szül melegséget .' minthidegséget, ha;v

az ellenszenvüek, mivel “czéltw ani értem , rágal

maznak , ”s jobbra tanítanak. - Kiki csak annyit

tehet, mennyit tud: annyit pedig tenni, mindennek

kötelessége. _,E]ég nékem , ha átolvasnak.

Semmi újjal, ési hallatlannal nem dicsekr '

szem ; - régit, könyüt, és mindennapit , -
s
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csupán csak más formában adok elő. - Előadá

som is olly együgyü , hogy illyent írhatott volna

akárki, egy kevéssé gondolkozni tanult ember

is , ha ideje , úgy mint nekem , lett volna hozzá.

-- Én tehát mást, magamnak nem tulajdonítok

annál, hogy ezen tárgy, majdnem elmnlbatatla

nul szükséges lévén, de másokat, kik effélékben

nagyobb szerencsével tudnának fáradozni, - az

ő foglalatosságok, hivatalok, világi bajaik, ”s a” t.

efféle munkától elfogván, - én időt vettem , és

egy kis írásbeli fáradságomat - nem sajnálván , a”

mint tudtam kidolgoztam, ”s lemásoltam. -

Míg ae bíró székében ült, - mig a” pap pre

dikáczióját készítette , - mig a” tanító os

kolájában fáradozott, - mig az atya anya,

gyermekeiről gondoskodott, - rnig a” gazda

trágyát hordott, - mig a” koldus kéregetett

”s a” t. addig én időt vévén, leírtam mind azt,

valamit a” bíró , pap ., tanító , atya, anya, gazda,

koldus, ”s a” t. az élet boldogságára szükségesnek

látván , ha ideje engedte légyen, leírta volna. Én

tehát az egész dologban csak iródeáki hivatalt

viseltem , - annyival is- inkább, mivel irni kö

nyü , ha van , a” ki diktál: nékem pedig a'' ter

mészet annyit diktált, hogy irni is alig győztem.

Uj könyvet irni, - ha egyébiránt az írást

nem resteljük, - nagyon könyü, - mert, a”

melly tárgyról irni akar az ember: kinyit maga

körül azon tárgyban 10-12 féle könyvet ”s ezek~

ből egy ollyan újat önt össze, hogy akár magának

egy szava se legyen benne, - czímen kívül , -

de bezzeg nehéz czímet találni ! hogy az nagyot

‘ígérjen , és a” publicumot elcsábítsa l -- úgy, hogy

némelly írók szerint, nehezebb a” könyvnek czí~

met találni, mint az egész könyvet elkészíteni;

,- ám! - mert a” czím, már maga munkája, de

a” könyvet, mind kész könyvekből rakta össze,
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úgy, bogy még előbeszéddel sem kell néki baj

molódni, - mindenre talál azokban kész“ for

mulákat, - a” hazához való felkiáltásokat, -'-.<

Édes Hazám! a” te Oltárodra! háladatos hív mag

zatod! ,s több ~efféle buzgó ömledezéseket, csak

hogy a” kereskedésn'ek mennél szélesebb foganatja

legyen. ”S e” szerint könyvet írhat, ki soha 'anv

nak praxisában nem fáradozott, a” mit ír, - ”s

nem bánja , akár alkalmaztatható tanítása, akár

nem, csak czíme legyen bőfizető.

Az illyen írókkal összehasonlítván magamat;

épen ellenkezőképen lett munkám származása, -

a” könyvről még nem is álmodoztam , mikor már

czíme készen volt nálam. - Alig olvastam el a,

Hitelt, -- alig a” Világot: ezen könyvek

nek minden szava ón-suly,és minden sententiája

mottó lévén , ”s mintegy magyarázat nélkül szü

kölködvén: átláttam , hogy nem csak minden

sententiáról, de minden szóról is , egész köny

vet lehetne írni: - de, átlátván- egyszersmind

azt is, hogy én illyen munkára alkalmatlan va

gyok; többre vetemedni nem merészeltem , mint

azokból, ezt- az egy szót: „Éle t“ - megragad“

ni, ”s err-ól egy kis liermeneutikát írni, meg

próbálni. Igy származott könyvem czíme. -

Most már az volt a” kérdés: micsoda könyvek

bőldolgozzam? - ez annál fontosabb kérdés

volt, mivel semmi illyen könyvnek birtokában

nem voltam. - ' Kinyitottam tehát a” természet

könyvtárát, - a” mindennapi tapasztalást,-- a”

practicus életet; itt, annyi tárgyat találtam ké

szen , hogy úgy szólván egyenesen csak írnom

kellett, valamit a” természet maga diktált.

Igy tehát munkám a” természetből és min

dennapi tapasztalásból lévén merítve : semmi'olly„_

mélységes tudománnyal, mint más könyvek, '

nem fényeskedhetik: dc czélját tekintvén, ne
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mes igyekezetében talán ez is oda fo'g czélozni ,

v hová a” legtudósabb munkák; -'- legalább annyi ,

bizonyos, hogyhibáinak és fogyatkozásainak.

nem akaratom , hanem egyedül' tehetségem cse

kélysége, legfőbb oka. Egyébiránt a” változtatás,

' és tarkaság, néha kedves a” természetben; - van

már -theoreticus könyv elég, hadd Szaporodjék

a” practicusok száma is , - ezek talán még foga- '

natosabbak; mint ezt a” Hite l ,~ és Világ nyil

ván bizonyítja. ,-' Ugy van! megtanított ben

nünket ama” nagy gróf, hogy a” nyakon ragadott

természet jobban tanit, mint ezer meg ezer

könyvek citálásával brillírozó theoriákl

De különben is, ma már a” tudós könyv,

miolta a” Conversations Lexicon kijött, felyül

haladja a” practicus könyvek számát , ”s nincs is

könyebb, mint tudós írót árulni 'el , ki a” Conv.

Lexicont okosan tudja használni : de ,- v-- minden

könyvnek praxis lévén ozélja , a” könyv jóságát,

. még is csak annak kimenetele , gyümölcse , - nem

nagy és fellengős tudománya fogja meghatározni.

-Egyébiránt irjon kiki, mint néki tetszik: - én

azon írókkal tartok, kik magok szeretnek ere

deti sajátságok szerint formát önteni , --- senki~

nek formájára nem szorulván. “

Vannak ollyan irók is, kik mástól valami

gondolatot megértvén, azt sajátjokká igyekeznek

mesterkélni. - és, hogy mástól ne láttassanak

tanulni, azt nagy mesterek módjára megrostál'v

ják , -r ”s mintha ők volnának annak legkitanul

tabb választott bírái, mérő fontra vetik; --- és

ha benne hibát nem találnak, ez már elég ok,

és új hiba arra, hogy őtet bétussolják, ”s vala

melly szavát olly értelemre, fondorítván„ melly

ről annak, jó szíve nem is álmodozott, őtet; le

alacsonyítsák, ”s e” szerintmagokat annak felibe

emelni'vélvén , mintha czélt értek volna, nyugodt
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lélekkel lehessenek. - Az illyen írókról azt le

het megjegyezni , hogy a” jó ideát, akár hol vet

ték is , csak terjesszék , - már ez ,' a” czél érle

lésére igen sokat használ; - csak hogy arra

soha ne vetemedjenek , hogy a” magok felmagasz- -

talását , más előbbi írónak, kitől az ideát vették,

gyalázatjára építsék, mert ez, a” legnagyobb er

kölcstelenségnek jele; - írónak pedig minden

nek, - egyedül erkölcstelennek nem szabad

' publicum elejbe lépni , - kivált , ha még pénzért

is, - és vásári munkákat dolgozik. - A” meg

kritizált könyv,-soha sem ollyan rosz, mint

maga a” kritika, -- hát még a” kritikusnak szi

ve! erkölcse! hir-név-vadászása! - Egy kis

mézes madzagot huz elébb aa publicum szájába,

,s elég vak azt hinni, hogy a” publicumot meg

vakította. ' - "

_Hogy az ember mástól ne tanuljon: ez kép-'

telenség; - még is van sok író ollyan is, ki

feltaláló zseninek, és olly eredetinek akarja

magát árulni, ki mindent maga fedezett fel, és

senkitől semmit nem tanult, mert ez levonna.

-Ám vakoskodjék kiki mint tetszik; -- a” mint

vet , úgy arat: d'e a7 publicnmot, és kivált a” ké

sőbb idők itéletét, meg nem vakítja senki; -

' tudjuk, hogy új materia nincs, - új forma van.

Akár mennyiféle eszelősködő és erkölcstelen

írók legyenek is, a” mások rovására; - míg ők '

_rajoskodtak: addig én, az ő boldogságokról is

gondoskodván , módokat nyújtottam , mintlehet

nek igazán ,_ nem úgy a” mint keresik , boldogok?

«'- csak ne sajnálják munkámat át-olvasni , és ai

jó tanácsot, vagy követésre , vagy még jobbnak

feltalálására, eszközül, okul, vagy alkalmnl

használni. ' v ' -

Magyarságomat a” mi illeti; - jól lehet én

is azok közül vagyok, kik a* magyar nyelvnek
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szeplőtelen tisztaságát sürgetik , - a” mint ezt

oda alább, a” maga helyén látni fogja az olvasó z

- ”s ezen okból azt szeretném ha egy idegen

szót sem kellene felvenni nyelvünkben , hanem

minden képzeleteinket tulajdon szavainkkal ki

tehetnők : - de megvallom, hogy olly szerencsés,

mint vagy a” Hitel, vagy a” Világ, vagy a*

Szent Hajdan Gyöngyeinek fordítása,a”

magyarságban nem lehetvén, - eröltetést pedig,

és hajbászást elárulni, hiúságnak tartván, inkább

megmaradtam még most régi előítéletem mellett,

és éltem számtalan idegen szóval egész munkám

ban; - mert, magyar Adelungunk még nem lé

vén , sem magam vakmerően új szót csinálni, ”s

temérdek parenthesisekkel a” munkát szaporítani

nem akartam; - sem másokat,mint még authen

ticumnak ki- nem kiáltottakat, követni nem bá

torkodtam, - Ha a” magyar tudós társaság fel

nem állott , ”s új magyar szótáron dolgozni el nem

kezdett volna :' talán hajlandóbb wlevék új szó

kutatásra; de most , még a” hires Kresznerícsí szó

tárt sem merném követni , valamig authenticum

má nem lesz. - Engem , a” kinek érteni kell;

megérthet idegen szavaimmal, még jobban , mint

újakkal, - én pedig nevetség tárgya lenni nem

akarok, mint némellyek, kik önmagoknak tet

_ sző új szavaikkal, egész bátorsággal, minden

parenthesis nélkül fellépnek, és érthetetlenek

maradnak. Nem bánom én, nevezzük a” just,

jognak,-”s akármit, akárminek: de én addig

vele nem élek, mig authentizálva nem lesz. -

Azonban legtöbbőnk, csak a” kérgen rágódik,

csak a” szavakat rostálgatja; - a” dolog velejé- “

ről, a” syntaxisról és conjugatiónkról kevés

gondolkodik, holott az idegent, az által idege

nítjük el leginkább nyelvünk tanulásától , hogy

nem csak köz beszédben, de még könyvekben
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is , tele van nyelvünk conjugatiói hibákkal, úgy

hogy activa, passíva formát össze zavarunk, ”s

egyre másra conjugáljuk. -- ‘Elég könyv van,

csupa új szóból, de tele conjugatiói hibákkal!

' E” könyv , azon kevesek közé tartozik,mel

lyek talán még korán születtek. Bízzuk az itéle

tet a” maradékra. - Irtam, részintEgor-ben, részint

Tarna- Orsön, Januarius ödik napján l832dik

esztendőben.
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Értekezés. a

Vannak általános igazságok , mellyeket minden tárg)"

ról átaljában el lehet mondani: de vannak magános igaza

ságok is, mellyek csak különös tárgyakat illetnek. -

Ezen igazságokat össze nem zavarni, csak a” rend ked

véért is szükséges és illendő: de még szükségesebb aá

szószaporítás elkerülése végett ; különben minden tárgynál

kellene azt ismételni, a” mitgátaljában egyszer állan

dóan meg lehet határozni. .

Az Élettől értekezvén, - és_ezt, elsőben mint

életetrátaljában, --- azután pedig mint magyaron

szági él etet, megfontolván, - maga a” dolog termés

szete két könyvre osztja ezen munkát, melly szerént

az Első Könyv, átaljában értekezik az életet tár

gyazó igazságokról, 3 fő fejezetben , és 8 fő ideában;'

a” Második Könyv pedig, ugyan ezen tárgyakat

rendre vévén, hasonlóan értekezik mindnyájokról, -

de Magyarországot érdeklő tekintetben.



-Elsó' Fejezet.

Az Élet w czélja» a” boldogság.

r Mi emberek ebben a” természetben élünk,

ebből merítjük egészlételünknek minden elemeit:

tehát szükség, hogy ide' való tárgyakkal fogla

latoskodjunk, ezeket tanuljuk ismérni, nem

pedig valamelly természet feletti országokban

kalandozzunk. -

Ha már az Isten úgy akarta, hogy szüles

sünk és éljünk: tehát ezen bölcs akaraton meg

kell nyugodnunk, és el kell várnunk békével,

míg további felőlünk való rendelését elérjük.

Az isteni bölcseség semmit ok és czél nélkül

nem alkotván, kell lenni a” mi életünknek is

bizonyos czéljának, mellynekazon részét, mel

lyet itt gyengeértelmünkel ki nem tapogatha

tunk, bízzuk nyugodt lélekkel ama” képzelhetet

len jövendőre, mellyben annakidejében előttünk

minden titkok kifejlődnek. y, - '

Egyititkos isteni gondviseléáimellyet sokan

sokfélekép neveznek, igazgat mindeneket. De,

ezen igazgatásról sokaknak nagyonltesti képzet

jök van, a” szerént, mint elmebeli kifejtődésök

az állati testiség alsó lépcsőjétől fogva a” lélek

legfelső képzésének határáig sokféle fokokon áll,

Többnyire egy földi király igazgatásáról vonunk

analogiát az Isten igazgatására is, és képzeljük,

hogy valamint egy földi királynak reggeltől fogva

estig temérdek sok dolga van kormányával : úgy

az Isten is minden nap fel ül az ó kormányára,

1 a:
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és úgy igazgatja e” világot, ”s ő nála is minden

napnak megvan a” maga terhe. Melly gyarló gon

dolat ez, az isteni felségről! a” tökélyek töké

lyéről!

Igaz, hogy mi emberek, ha az Istenről be

szélni akarunk, (jóllehet tulajdonképen az Is

tenről csak egy igét sem mondhatunk, mert az

ige nem egyéb, mint idó- és tér-szó, - az

Isten pedig sem időben sem térben nem foglal

tatik, különben mindjárt véges való volna, -

és így az istenről való minden mondásunk csu

pa emberi szóllásmód , anthropomorphismus , csu

pa subjectivitas) ha mondom az Istenről beszél

-ni akarunk, másképen nem beszélhetünk mint

emberi nyelven; - de mivel az emberi nyelv

nem egyéb,'mint' a” szívnek tolmácsa, -.a” szív

pedig kimiveltetés által a” nemességnek sokféle

gradusaival bírhat, mellyet a” kimondott szó tüs

tént elárúl; '-- azonban a” helytelen analogiák ,

a” testi anthropomorphismusok ,ha bár néha sem

mi kárt nem tesznek, sőt- talán jóra is vezérel

hetnek, de többnyire veszedelmesek, és olly

hamis sophismákr'a csábítják el az emberi nem

zetet,hogy az századokig sem tudja magát, a”

társaságnak legnagyobb kárára, és a' józanabb

értelmek bosszús nyomorgatására ezen kelepczé

ból kifejteni: tehát szükség mindeneknek előtte

az isteni gondviselésről helyes és méltó megfo

gást szerezni, v

Hitünk főágozatja az, hogy az Isten a”

legtökéletesebb Lélek. A” ki ezt nem hinné,

nyilván tagadná a° mit lát. - Illy roppant

mindenséget, illy temérdek sok világokat, illy

zavar nélkül való rendet, illy egyezést, illy

felváltást, illy örök czélirányt, illy tökélyt, illy

elragadó dicsőséget, állíthat-e elő más, mint a”

legtökéletesebb- valóság? -- Nem csak felállí
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totta pedig, hanem a” legtökéletesebben állí- l v

totta fel, úgy hogy ebben soha semmi liiba,sem- -

mi csorba, semmi fogyatkozás nem eshetik, -

”s valamint teremtését kezdetkor elvégezte: úgy

akkor ennek örökös tökélyét is befejezte“sma

gába oltotta, - mindennek okot adott, és min

den oknak sikert, vagy miveletet rendelt, ”s ez

a” rend áll változhatatlanúl örökké, úgy hogy itt

zavar nem lehet', és minden ok hüségesen eljár

a” maga kötelességében , ”s szüli a” maga sikerét,

-a'különben tökéletes nem volna. Ha tehát a”

tüz éget, ez nem új történet, mert abba az

Isten belé oltotta azon erőt , melly kezdettől fogva

végezetig változhatatlan. u

Ok és siker, - ez az a” két gyeplő, melly

a” világot rendbomlás nélkúl örökkéig kor

mányozza, úgy hogy ha szabad az Istenről

emberi módon szólnunk , ő most nem tesz

mást, hanem csak teremtményeíben gyönyör

ködik; ezeknek háláadásokban, mint mi az ár

tatlan madárkák énekléseiben, örömét leli, ”s

figyelmez, ha valyon minden teremtmény híven

követive rendeltetését ”s kiszabott törvényét?

és a” hol hivtelenséget talál, azt szorosan fel

jegyzi ama” nagy napra!

Ok és, siker. Ezen két nagy törvény alá van

vetve a” mi földünkön is minden teremtett do

log, élő és élet nélkül való, úgymint: fú, fa,

kő, állat, ember, lég, tüz, víz ”s a” t., sőt még

maga földgömbünk is.

Tehát az ember is! - Hanem még i's az

ember minden egyéb” teremtmények felett meg

van különböztetve. Otet ezen felyül megajándé

kozta még a” természet ura egy pár ékességgel,

mint menyasszonyi ajándékkal, ”s úgy eresztette

be szabadon e” nagy temérdekség tárházába. Ez

a” két clenodium nem egyéb, mint az Istennek
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képmása, a” józan ész, és szabad akarat, -

mellyekkel való élést magára az emberrebizta, '

- megkötni, vagy talán a” visszaélésre való

' használatban is meggátolni, magának fel nem

tartotta: de a” véleélésnek módját szorosan fel

jegyezni , ”s annak idejében atsáfárt számadásra

vonni , megígérte. , - - '

" Mint a” házi gazda, ha cselédjeit munkára

küldi, ”s felvig'yázóúl fiját is melléjök rendeli,

amazoknak csak azt mondja: „jól dolgozzatok ,

szót fogadjatok", - de ennek, mint önmásá

nak, ”s képviselőjének, még ezt is: „jól vigyász

kezedben lessz a” kormány, estére számat

adsz“.- - így adta a” Teremtő az embernek,

mint önmásának, ”s képviselőjének kormánya

alá e” földi világot, minden teremtménynek csak

ezt mondván: „ti az okot és sikert híven kö

vessétek”, az embernek pedig még azt is z „te a”

józan észt és szabad akaratot, mint kezedbe

adott kormányt bölcsen használd, mert annak

idejében számat adsz róla.“- Már valamint a“

gazda fija néha hívtelen lehet attyához, annak

bizodalmával visszaélhet, sok kárt tehet, sőt a,

cselédeket is hátráltathatja, hevertetheti, vagy

össze is vesztheti: így az ember is az ő terem

tőjéhez hívtelen lehet, az ő ajándékával vissza

élhet, kárt tehet, és zavart okozhat a” termé

szeti tárgyokban, mind azoknak,mind magának

rövidségére. '

Hattehát a” tüz megéget, - ha a” bor meg

részegít, ha a” b”orszesz meggyúl benned, ha a”

fáról leesel, ha vízbe fúladsz, ha “házad elég,

ha a” bika feldöf, ha fejedet veszik, ha a” buja

ság megöl, ha az árviz elhord, as a” t. az isteni

“gondviselést okozod-e vagy magadat? -- Én el,

hiszem, hogy a” nagyon testi- ember, kinek az

isteni -gondvisclésről földi megfogása van, egye
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nesen az Istent káromolja, mint némelly bal

vélekedésü' ember, ha liját katonának viszik ,

mérgében a” királyt átkozza. n

Óh szegény embertársaim! me'lly szerencsét

len ember az, mind ez életben, mind a” jövendő

számadásnak napján , ki a” józan észt és szabad

akaratot bölcsen nem használta! Mivel menti ez

- magát az igaz Bíró előtt? - Az állatnak ment

ségre nincs szüksége; de az ember menthetetlen ,

csnpántazért, mert ember, mert talentum volt

reá bízva! -- Egyetlen egy mentsége volna

ugyan a” tudatlannak az , hogy nem neveltettem:

de ez is rövid mentség, mert a” legjobb meste

reink szemünk előtt voltak , -' az idő, a” vallás,

a” tapasztalás, a” jó példák, és egész természet

nyitva állott előttünk, 7- minden emberi Indo

mány innen került: hát te miért nem'éltél talen

tumoddal úgy, mint más? '

Elni tehát , és életünket fentartani, bár melly

keserves környülállások között is, mind addig

kötelességünk , mig azt az Isten el nem veszi, -

magunknak elvenni, vagy csak rövidíteni is, Isten

ellen való vétek. Különben is rövid az élet, melly

ből ha a” haszontalanságra töltött részt lehnzznk, -

csak marad is , nem is, a” mit életnek mondhatunk.

Ha tehát élni kell, - és az élet lehet bol

dog vagy boldogtalan, mind kettő egyedül ma

gunktól függvén: miért választanók hát; a” bol

dogtalan életet, holott ugyan annyi erővel vá

laszthatjuk a” legboldogabbat is ? Boldogsága min

den embernek egyedül magán áll, mert mást

nem mindég változtathat, de magát tetszése sze

rént az időhöz és környülállásokhoz szabhatja. -

Igaz, hogy boldogtalan hazában , hol a” közjó sín

lik, nehezebb boldognak lenni: de a” közjó gyarapí

tása a” kormányozóka't illetvén , az alattvaló min

denütt boldoggá teheti magát környülményeihez

'i
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képest, mert erre igen kevés kívántatik , ha

ugyan a” boldogságot jó helyen keresi.

De maga a” természet sem akarta teremt

ményeit boldogtalanságra szülni. Hiszen ak ár

merre tekintünk, csupa paradicsom ez a” föld,

csak igazán tudjuk használni, - öröm és élet

nyílik mindenütt előttünk! A” megszámlálhatat

lan fák, a” véghetetlen füvek, erdők, mezők,

hegyek , völgyek , rétek , virágok , patakok , álla

tok, kövek, bérczek, mind örömöt lehelnek,

úgy hogy még az éj sincs a” maga elragadó kel

Iemi nélkül l Kő szíve van , a” ki ezt nem érzi!

- Hogy sok ember ezeket a” hozzá szokás mí

att fel sem veszi, mert a” gyermeki elme csak

az újban , csak a” ritkában gyönyörködik, ”s' a”

mindennapit, ha bár legdrágább légyen is , meg

únja: ez semmi kifogást sem tesz, mert a” bölcs

értelem mennél többször szemléli a” roppant ter

mészetet, vagy ennek csak egy füvecskéjét is,

annál jobban elragadtatik az isteni jóság kiapad

hatatlan forrásának bámulásában, - annál job

ban érzi, melly drága kincs az élet illy' tem,én--

telen áldások gazdagsága között! Ha egy ember 20

esztendeig földalatti pinczében neveltetnék , ”s ak

kor hozatnék fel egyszerre a” zöld természet, vagy

az éjjeli csillagos ég bámulására: akkor tudná iga

zán érezni azon mennyei jóságot, inellyet most,

a” mindennapi hozzá szokás miatt, fel sem vesz.

Igaz, hogy 'a” természetben borongós idők

is vágynak, kedvetlen napok, károk , és szeren

csétlenségek is érik az embert: de ez mind nem

Isten ostora, sőt ollyan jótéteménye , mint akáír

melly kedvünk szerént való, - mert az egy

,formaság lenne reánk nézve legunalmasabb , és

a” mézet megítélni nem tudnók, ha soha ürmöt

nem kostolnánk, melly után az, kétszerte éde

sebb. - Dc különben is, nincs a” természetben

l - -

___________ _-- 1' _;'~_'~m
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semmi rossz, - minden a? mi történik legjobb ,

ha bár rövid értelmünk néha czélját nem látja is.

A” természet okok által dolgozik, és néha a”

legkeservesebb oknak századok mulva jön elő

legáldottabb következése.

Nézzük meg az oktalan állatokat. Mind örül

az életnek, mind kerüli a, bajt, és mindég a”

' legjobb részt választja. Az állat csak “addig eszik,

míg jóllakhatik , úgy fél a” betegségtől: egyedül

az ember az, ki kelletlen is tud enni és inni, -

holott tudja, hogy nem azért élünk , hogy együnk,

hanem csak azért eszünk, hogy megélhessünk!

A” betegség nem Isten ostora, sőt jótéteménye,

-' egy bölcs oktatónk, - intvén bennünket,

hogy semmiben mértékletlenek nelegyünk,liogy

annál többel ”s tovább élhessünk , és még az ok

talan állatokkal is ezt predikáltatja előttünk.

Nincs is ember, ki az életet úgy tudná becsülni

és használni, mint az oktalan állat, melly min

denütt a” közép utat választv'án, boldogabb az,

embernél, ki többnyire a” két külségre tánto

rodik. Az állatoknak, madárkáknak ,úgyszólván

egész életök félelem, mert egyik a” másiknak

ellensége: még is úgy tudnak magokra vigyázni,

hogy mindenütt örömmel vigadnak, ”s vídámon

énekelnek, holott nem bizonyosak csak a” hol

napi eledelökről is: az ember, kinek minden

kigondolható boldogság- summája- és kulcsa, sőt

az egész föld, hatalmába van adva, boldogtalan ,

mert igen sokkal bír! , N “

Ha a” természet boldogtalanná akarta volna

az embert tenni, (millyenné maga magát teszi)

ezt igen könnyen megtehette volna, mert csak

p. o. egy részét ele'meinknek ki ne adta volna,

olly formán „ mint ha halat ugyan teremtett, de

vizet teremteni elfelejtett volna; - sőt ennyit

sem , hanem csak a” boldogság eszközeit helyhez
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vagy időhöz kötötte volna: de lám ez egy sem

történt, - minden nyitva áll előttünk, a” mi

boldogságunknak legkisebb részére is tartozha

tik-, - minden földön talál az ember magának

életet és boldogságot, -~- minden időben készen

találja örömeinek tárházát, úgy hogy még a”zor

don tél sincs örömök nélkül , de nem ám az álla.

toknál is! -- Nyilván van hát, hogy midőn min

don teremtményt boldogságra , a”k-or a” legfelséq,

gesebb teremtményt. az embert, a” legfelső bol--

dogságra alkotta a” teremtő, már csak e” földi

életben is! És azember elég képtelen magát ezen

drága kincstől megfosztani, józan eszévelfs sza

bad akaratjával visszaélni!

De maga az embernek munkássága , igyeke

zete, telhetetlensége, félelme, panasza, mind

arra mutatnak , hogy mi a” boldogságra teremtet

tünk,mellyet azonban vagy nem jó helyen kere--

sünk, vagy elérvén meg nem ismérjük. - Miért

munkálódunk, miért igyekezünk ? hanemha

azért, hogy magunkat boldogitsuk, - mitől fé

lünk ? hanemha boldogságunk elvesztésétől, m

miről panaszkodunk? hanemha boldogságunk

féltéséről- Bele van a” boldogság az emberi ter

vmészetbe oltva annyira, hogy a” legboldogtala

' nabb is épen e” miatt boldogtalan.

A” boldogság, --- akár melly oldalról szám

- lálgassuk, akár mint meghányjuk vessük , akár

meddig határozgassuk is azt, oda jövünk , hogy

- semmi nem egyéb , mint a” léleknek csendessége ,

mellyre Valamíg szert nem tehet, örömöt és nyu

godalmat, szóval boldogságát fel nem találja. -

De a” léleknek 'két gazdálkodó tisztje van, úgy

mint az ép elme, és az ép test. Már a” mint ez

a” két gazda gazdálkodik: a” szerént van a” lélek

tárháza- is jó vagy rossz állapotban.
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k A” nemjózan elme, vagy nem ép elme,csak

kontár gazda a” lélek gazdaságában , melly miatt

az csak sínlődik, nyomorog, csikorog és sánti

kál , - mindenütt jár kétfelől azút mellett tá

vulabb vagy közelebb, csupán a” közép uton nem.

Fantaziroz , nagy képeket teremt , vagy könnyen

hisz, vagy nehezen, argumentumnak nem en

ged , -'- látja a” majort, látja a” minort, de con

clusiót- vagy nem mer csinálni, vagy ellenkezőt

c'sinál , - látja a” mit'hisz, Zs hiszi a” mit hall ,-

teremti a” mi nincs, kívánja a' mi lehetetlen , útálja

a” mi van, gyülöli a" mit soká lát, - hite me

chanismus, reménysége sült galamb, szeretete

egoismus, -- fél az Istentől, féli a” haza járó

lelkeket ”s a” t. , úgy hogy az illyen lélek min

denról, csak a” boldogságról nem tud semmit. A,

józan ép elme pedig , minden alkalmatosságot meg

ragad, és- azt vagy testi örömeinek gyarapítá

' sára va lelke nemesítésére használ'a.
, 9

Hasonlóképen a” nem ép test is, csak kone

tár gazdája a” léleknek, még pedig annyival in

kább ,-minthogy a” test ezen öt érzék ,- mint meg

annyi követ, u. m. látás, hallás , ízlés, szaglás és

tapintás által, üzi kereskedését és közösülését e”

külső világgal, mellyhől való jövedelmeit a” lélek

tárházába behordja ”s őtet ez által táplálja. Már

ha ezen öt fő csatorna az egészségtelen- test

ben erőtlen , vagy igen is erős, -- duzzadt

vagy apadt, vagy épen valamellyik hibázik is

közülökz' lehetetlen a” léleknek igazi mértékkel

hú'zni e” világból való jövedelmét, mert vagy

feleslegeset húz, vagy keveset, minden esetre

hibásan. Az egészséges ép test a” természet tör

vényén híven eljárván , mint leghívebb sáfár, soha

a” lelket kiszámoltjövedelmében meg nem csalja.

AÍki tehát e”kettőnek, vagy csak az egyik

nek is híjával van, az , e” földi életben 9 még lla
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Croesus kincsével ”s Augustus hatalmával bírhat

na is_ , boldogságot soha ne reményljen, -- nem

azért, mintha e” földön boldogság nem volna, holott

az egész föld csupa boldogság tárháza, - hanem

azért, mert a” boldogságot nem jó helyen keresi.

Mi hát az a” józan ész? és mi az az ép test?

Mint a” világosságot csak a” setétségből: így

a” józanságot is a” részegségből lehetvén megha

tározni, józan ész azfmelly nem részeg. - Ha

az ész, csak a” millióféle testi indulatoktól, ké

nyektől , szeszélyektől, a”'testtől, vagy a” világ

tól, vagy a” szokásoktól kormányoztatík, ”s ve

zéreltetik: csak olly részeg a” maga nemében,

mint mikor a” bortól machinaként hajtatik, és

ollyant tesz, mellyet józan korában szégyene]. -

Ollyant tenni tehát , a” mit, az ember soha életée

ben meg nem bánhat és nem szégyenelhet, sőt a”

- mi a” legkésőbbi idők és maradék, vagy még az

Isten törvényszéke'előtt is állandó és talpra esett 2

ez a” józan ész míveletje. '

Az egész természet sulyegyenen áll fen,

Mihelyt valahol a” mérték vagy hijános, vagy

felesleges: azon arányban fogyatkozást szenved-

a” természetnek egyik serpenyője. - Ha testünk ,

vagy az élésekkel felyül terheltetik, vagy a”szü~

kölködéssel kínoztatik és megcsonkíttatik, egész

séges nem lehet. Az egészségnek tehát nincs más

védangyala, mint a” mértékletesség.

Életünk ”s rendeltetésünk ozélja tehát tulaj-n

don boldogságunk lévén; a” boldogság feltétele

_ pedig egyedül a” józan elmétől“, ”s ép testtől függ-.-

vén; ezeknek fő- czímerök pedig egyedül az imént

mondottam erkölcsi nemes tettekben vagy eré

nyekben alapúlván: önkényt következik , hogy,

mint mingyárt látni fogjuk , a” boldogságnak egyet

len eggr eszköze a” Morál.
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Második Fejezet.

A” Boldogság eszköze csak á” Morál.

Ez a” föld csupa paradicsom. Itt semminek

hijjával nem vagyunk. - Öt érzékünk lévén ,

mindeniknek annyi tárgya van a” természetben,

hogy nem csak szükséget nem szenved egyik is,

sőt magát igen könnyen tárgyainak özönébe te

metheti. - Minden földnek , minden időnek vagy

nak különös drágaságai, - sőt még az embertől

az sincs megtagadva, hogy egyik helynek vagy

időnek kincsét, másik helybe vagy időbe át ne

vihesse. - De ha semmi e” földön készen nem

volna, és mindent magunknak kellene is terem

tenünk: már nem- csupa boldogság-e az , hogy a”

föld minden magnak elfogadására olly alkalma

tos , olly húséges , hogy az ember szorgalmát ezer

meg ezen örömmel megjutalmazza? Azonban,

ha ezen örömünkre semmit nem teszünk is, ha

a” természetet csupa negative nézzük is , (csak

hogy a” zeruson alól negatívumot , az az rosszat

, ne tegyünk) már maga a” természet azon ártatlan

örömöknek, életnek és, boldogságnak merő tár

háza l - Nem mondok annyit , hogy nézd keresz

túl az egész tarka természetet, oh ebben elhal egy

érzékeny vi”sga lélek! -A ,han-em csak azt mon

dom , nézz meg egyetlen egy tárgyat, és azt tíz

esztendeig mindig-vi'sgáld, mindig találsz rajta

csudálni és'kitanulni valót, sőt mennél tovább

vi7sgálod, annál inkább elragadtatol annak kita

nulhatatlan mély titkától, és végre megrázkóde
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tató hideg borzadással tiszteletére gerjedsz az ő

teremtőjének. - De ha épen tíz évi vifsgálásod

után puszta szemeddel véget értél volna annak

kitanálásában: akkor végy elő egy nagyító üve

get, ”s azon kezd el a” szemlélést: már ekkor

ismét új oskolába jösz, mellyben még ábécés

gyermekként, tudatlanságodon elbámulva, újra

kezdheted a” tanulást, és ismét tíz évig lessz

tanulni valód. - Ha pedig ebben is véget értél:

vedd elő a” chemiát, ”s ekkor ismét szokatlan új

oskolába léptél, mellyben tudatlanságodat vég

nélkül gyakorolhatod. - De felteszem ebben is

véget értél: akkor vedd elől a” philosophiát, és lépsz

ollyan oskolába, melly tőszomszédja lévén az

örökké valóságnak, olly tágos mezőt nyit fel

előtted, hol majd mind eddig elkövetett iparko

dásodnak kielégítő végét éred.

Még csak egy tárgyról szólottam , - hát ha

többet, hát ha az egész természetet ajánlottam

volna oskoládnak! - Azt sem mondom, hogy

válogass a” tárgyakban, hanem csak kapd fel

a”- legelsőt, a” mi szemedbe akad, legyen az ki

csiny vagy nagy , szép , csunya , mindegy ,- mind

bölcseségnek és jóságnak hirdetője, kicsinytől

fogva legnagyobbig, - sőt nem lehet meghatá

rozni, valyon a” természet nagyban bámulan

dóbb e , vagy kicsínyben?

Te okos valóság! 'Te józan elmével áldott

lény! nyisd fel szemeidet! tekints jól magad

körüllcsupa paradicsomban találod magadat! -

-Zöldelnek a” mezők, gyümölcsöznek a”- fákl.

minden az ő kötelességét híven teljesíti! -min

den'az Isten dicsőségét jtirdeti, a” te boldogsá

godat czégérezi! - Néked" gyümölcsözik min

den fa, szabadon élhetsz mindeniknek gyümöl

'csével, - csak egy fa van tőled eltiltva, a” go

noszság tudásának és cselekvésének fája, -

l
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ezen kivülmíndenikkel élhetsz józan ésszel. -

Az állat, mint paradicsomban érzi magát a” tere

mészet kebelében, vígad és örvend az életnek,

”s csekély tehetsége szerént dicséri teremtőjét,

híven követi kiszabott törvényét, ”s az ember

tanítására fáklyával viszi előttünk az analogiát. -'

A” kis gyermek, akár hol tesszük le őtet a” föld

színén ,' mindenütt talál magának, örömöt és' mu

latságottd Kis gyermek ,- kínek'még semmije

sincs , ki még semmit sem tud , kinél még a” lélek

szunnyadozik, ennyi örömöt'talál a” természet

ben, mennyivel jobban örülhet hát egy ember,

kinek már vagyona, ereje , ítélete , tudománya,

szóval, minden szükséges eszköze készen van!

De honnan származik ez “a” természeti öröm? '

Onnan , mivel minden plánta, minden állat , min

den teremtmény híven eljár kötelességében, nem _

hibázik , nem szegi meg kiszabott örökös törvé

nyét, -“belső öröm, ez,' melly a” kötelesség be

töltéséből származik, mellyet ha be nem tölthet,

nem talál többé örömöt, nincs számára paradi

csom , vége az életnek , - elhervad, elbúsúl, és

elvésiz. - _

Igy van az ember is , még pedig azon arány

ban, mellyel minden egyéb teremtményeket fe

lyül'múl, --- mert mennél nemesebb valamelly

teremtmény, annál bővebb forrása van örömeii

nek e” paradicsomban. -- A” plánták és állatok

örömeit , talán meghatározottnak, talán helyhez ,

időhöz, és tárgyhoz köttetettnek, mondhatnók:

de az embernek , és az emberi léleknek , ha ugyan

az egész természet tárháza minden időben nyitva

áll, annál határtalanabb örömforrás van enged

ve, mivel, ha már épen a” készen lévő tárgya

kat megúnná, még arra is nyitva áll előtte az

út, hogy szorgalma által magának új ésisméret

len örömöket fedezzen fel,

O)

:- a
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Azonban , az öröin még sem ezen kiapadha.

.tatlan természet forrásából- jön belénk, hanem

bennünk támad, és úgy szólván mi belőlünk

terjed ki a” külső természetre. Egy nyugtató belső

érzés, - annak érzése, hogy mi jót tettünk,

'hogyjmi a” természet szent törvényét híven kö

vettük, - hogy mi olly tettet, és olly szívvel

Vittünk végbe, melly az Isten részrehajlást nem

is'mérő törvényszéke előtt is koronát érdemel,

' legyen az nagy, vagy kicsiny, csak hogy az aka

rat őnségéből , nem pedig akármi névvel nevez

hető ingerből származzék: ez a” mennyei érzés,

egyedül képes azt bennünk véghez vinni, hogy

mi a” természetet , általjában vagy egy részecské

jében,valóságos parandicsomnak szemlélhessük ,

”s benne örömöt találhassunk. - Különben itt

lehet a” dús természet mennyei ragyogó drágasá

gaival, ”s méznél is édesebb nektáraival; ide ha

lelkiismé'retünket a” kötelesség édes betöltése, '

a” nemes'tett nem diplomázza: nincs öröm szá

munkra fentartva, -' ha csak a” kontár és chara

'latáii szemfényvesztéseket , mellyekkel magunkat

örömest elkábítjuk, csak hogy lelkiisméretün

ket valamennyire 'elaltassuk, örömnek nem ne

_ vezzük. -_Keserü öröm! mellynek a” szereppel

együtt vége van , “s lelkünket csak annál terhelt-

tebbé teszi! -'- - A” ki nemeset nem cselek

szik,“ annak e” föld nem paradicsom, - nem

talál az sehol, és semmiben örömöt, - gyászba

van ő- reá nézve borulva az egész természet, és

a” virágok ékessége ”s a” madárkák zengedezése

őtet csak szomorúbbá ”s nyugtalanabbá teszi.

A” paradicsomi örömnek érzése tehát nem

a” testé, hanem a” léleké, az az, nem függké

nyektől és szeszélyektől, sem hatalomtól, sem

gazdagságtól, sem főszületéstől, sem a” tudo

mánytól , mint némellyek képzelik , hanem csupán

, és
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és egyedül a” ,nyugodt lélekismérettől. Lehetsz

legszegényebb, legtudatlanabb; de ha minden

tetted az Isten törvényének lelkével egyez: az

egész föld paradicsom reád nézve. - Ellenben

ha arany palotában bíbor öltözetben lakol is, -

ha minden órádat készen várja is mesterséges

boldogságod, - ha a” narancs lúgosok alól mu

sika concertbe,ínnét a” theátromba , innét a” bál

ba_,;innét a” herczegí asztalokhoz, innét az an

dalító istenasszonyok társaságába szabad tetszé

sed szerint járkálhatsz is: ha tetteidet nagy és

nemes lélek nem dicsőíti, tömlöcz néked e” vi

lág,nem paradicsom.

Egy belső hidegség, egy kedvetlen szeszély,

egy titkos megnemelégedés hatja át az embert,

és maga sem tudja mi híjával van? ,s honnan

származik kedvetlensége, a” kit nemes szíve, ”s

dicső tette belölről örök csendben nem tart, -

mindenben hibát talál, megelégedést sehol. -

Kevés az épület, építtet, jaj! nem érte czélját. -

Unalmas a” városílárma,kímegy a” falusi csendre

lakni, jaj! egy pokol a” parasztok társasága! -

Kedvetlen .a”_ nőtlenség, megházasodik , jaj! kín

a” lekötött szabadság! - Nehéz a” munka, he

verni édes,jaj! megöl az unalom! - Tömlöcz

a” magány, barátok kellenek, jaj! minden ember

egoista! - Borzasztó a” halál, élni siess, jaj!

tömlöcz az élet, és farkasok barlangja!

Az embernek ezen természettől eltévedt ut

ját észre vévén némelly mélyebben látó halászok ,

próbálták a” paradicsomot, minthogy ez csak

ugyan tagadhatatlanul itt van, felállítani. De mit

tettek tehát? - a” helyett, hogy az eltévedt em

bert egy két szóval utba igazítottak volna, jól

látván , hogy a” világon nincs hasznosabb tőke

pénz, mint az emberek tévelygése, tehát meg

ragadván az alkalmatosságot , ezt tették magoknak'

2
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kiapadhatatlan'arany bányájok-ká, mellynek. jül.

védelme a” világ minden uradalmait felyülmult'a', _

is magába kortyantotta. Készítettek tehát egy

pseudo =_.-'vagy is ál- paradicsomot, mellybe szeg

rencsésen , a” mint kiszámlálták, mivel a” testi

ségnek felettenagyon kedvez , a” testi embereket

béi's fogták; Igy lett sok ember esze által, kinek

egy talpföldje' “és egy jobbágya sem volt, a” vi

lágnak urává ,.a"“világ urait- és Oroesusait tulaj

don jobbágyíváutévén. Ezen álparadicsom- készt“

tőket nevenként'eiós'zámlálni lehetetlen, mert

legio az ő nevek, --hanem általjában ide tar

toznak mind azok, kik mások gyengeségei

' ből élnek. - -

Az illyen álparadicsomok ,már magokban vé'

ve, is igenr hizelked-nek a” testnek , mert mind

azon , sőt több örömöket ígérnek, mint a” termé

szeti paradicsom; 4- de legtöbbet nyernek az ál

tai , mivel igen olcsón árulják édes portékájokat, -'

semmit egyebet nem kívánnak tisztelőiktől csak '

pénzt, -v”s?ez által könnyen elcsábítják az igaz

paradicsom utjáról a” sokaságot, kivált a” tudat

lanpkat, annyival is inkább , mivel ott a” beme

netel árra iszonyú, -- egy maga megtagadás ',' -

maga megismérés, indulatokon való kegyetlen

uralkodás! mind olly'rémítő taxák, mellyeknél

a" pénznek, és akár melly külső testi kötelesség

nek legnagyobb summája is kisebbnek, könyeb

nek , és így kedvezőbbnek látszik, - ls termé

szetesen ,' hogy ugyan azon -, vagy még több gyöa

nyörüséget ígérő kertbe , olcsóbb árron , és így ,

vélekedés szerint jobban gondolkodva, inkább

megy az ember. - De móg*az által is igen sok

tisztelőket nyernek az álparadicsomok, mivel a”

már megbotlott ember, vagy a” ki már az erény

Iutjáról régen kisikam'lott, azt gondolván,-hogy

már mind egy“, úgy' is késő, ”s a” jó utra többé

/
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nem térhet, vagy ha 'térhetne is, ott még őc'sak

inas , csak kezdő tanuló lenne, ”s-másoknakcsak

nevetség tárgyal szolgálna :-tehát ő-i's inkább megy

az olcsóbb paradicsomba. - '

- “Ember tár-.som! legdrágább kincse Istennek

e” földön az ember lelke, a” te lelked! Térj a” jó

zan utra , soha sem késő , ha halálod óráján térszis

reá! hadd el az álparadícsomot, térj a” valódinak

ösvényére '! -meglátod , hogy a” mit életedben ké

restél, de soha el nem érhetted, ,- mert az ál

-paradic'som öröme nem öröm volt, hanem csak

lelkiisméreted elkábítása, mellynek felébredé

sétől örökké irtózván egyik mulatságból másikba

futottál, - azon felséges örömöt, mellyet csak

egyedül az igazi természet paradicsoma adhat,

mihelyt egy felséges nemes tettet tészel , azonnal _

érezni fogod, ”s egy órányiléletedben édesebb

örömöt kóstolsz, mint eddigleni minden nap

jaidban. - ,

Valamint a” bünös gyermek, ha semmi egyéb

tanúja nincs is lelkiisméretén kívül, soha nyu

godt lélekkel nem lehet, lehajtja fejét, ”s merő

fővel, ”s nyílt homlokkal nem tud járni, kerüli

a” mások ábrázatját, ”s fél a” más szemébe nézni,

mintha az néki hóhérja volna: így az álparadi

csom kedvencze is, ha minden órára különös

kiszabott mulatság várja iskészcn, sehol kívánt

kielégítését nem találja, és a” természet paradi

c'somára szemét sem meri felvetni ,-fél,pirul,'

minden virág és minden fa levél előtt, mintha

mindenikben büne tanúját, ”s vádolóját pillan

taná! - '

Minden unalom , a” léleknek valamelly nyug

hatatlanságát czégérezi; - a” nyugodt lélek mín

denütt talál éledelt -és mulatságot! ha pedig nyu

godalmát még többféle isteni nemcs tettei is ápol

ják: már akkor valóságos paradicsom íz a” föld

2
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reá nézve! Különös,“ hogy az ember, korá

Val együtt tért el a” természettől,nem pedighozzá

jön! A” szelíd természet kebelében játszadozó

kisdedeket ártatlanoknak , ”s mintegy kis angya~ '

loknak lenni állítjuk , de mennél nagyobbak lesz

nek , annál inkább eltérnek ezen ártatlanság 'aran-y

idejéből; '-'- pedig inkább következnék, hogy

mennél inkább nevelkedik ember a” termés'zet

ismérésében, annál ártatlanabb örömöket, ”s

arany időket éljen. - -

Holott az ember semminek híjával nincs,

sőt mindennek bőségében Van , valami csak egy

paradicsomi boldogságnaklegkisebb részecskéjér-e '

is tartozhatik, - nyitva áll előtte a”nagy termé

szet kifogyhatatlan tárháza, - - bírja ennek kult"

csát a” józan elmét is: hogy van tehát, hogy sok

ember nem csak paradicsomnak nem isméri ezt

az Istennek felséges munkáját a” mi lakó földim}

ket: de sőt ezt a” legsetétebb tömlöcznek és sirat-y

lom völgyének véli, ”s 'nem elégszik meg azzal,

hogy maga magát tantalussá tévén a” boldogság

tengerében boldogságot nem' talál , az erdőt a'ísok

ífa'miatt nem látja; de még magának követőket

is verbuvál , csábit,kénszerít”s a” t. , abban kép

zelvén még talán egyetlen egy boldogságát, ha

magával együtt ezereket elragadhat, sem maga

boldog nem lévén, sem másoknak azt nem en~

gedvén? - mingyárt megértjük:

" Józan ész nélkül nem is lehetséges „a” bol~

dogság.“ Szent és erkölcsi ok fő nélkül pedig nem

is lehetséges „a” józan ész.“ Ezen okfőn kívül

akármiféle rugó toll igazgassa is elménket , (illyen

-rugó toll pedig vajmi sok. van ez életben, melly

nek a” mi kényeink , csak egy kis részét teszik) -'-

az elme józan nem lehet.

Létalapos figyelem kell hát arra , hogy az em~

bcr elméje a” józan utban neveltessék ”s megtar

l l
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tessék, különben e” föld hijába van számunkra

alkotva. - Ha a“ testi kények kormányán megy

a” lélek, (megy pedig számtalanszor, és néha té-'

vedésének tudása nélkül, ; mert nem mindig

vigyáz az ember magára, nem mindig veszi ész

re , minő rugó toll igazgassa őtet? - sőt sok azt

sem tudja, hogy cselekedetinek rugója vagy kor- -

mányozója is van) - ezen kények ugyan sokat

ígérnek , ”s hízelkednek a” léleknek, de azon ki

vül, hogy igéretjöket soha be nem tölthetik ,még

azzal a” szerencsétlenséggel is jutalmazzák, hogy

az erény ntját véle eltévesztetvén , a” gonosz

ságot szokássá ”s természetté, és így a” paradicso

mat pokollá változtatja; - de ha a” lélek semmi

csábnak nem enged, egyedül az erkölcsi szent

“törvényeknek hódol: úgy már a” paradicsomot

mindenütt magában hordozza, jutalmát nem ki

vül, hanem belől megtalálja. Ugyan is az erkölcs

olly drága kincs , hogy azzal fel nem ér a”világ

'nak minden aranya és briliántja! - A” mi nem

enyim, - a” mit el vehet tőlem, nem mondom
a” halál, de tcsak egy betegség is, a” mi engem

szerencsétlenné is tehet, - a” mit magammal el

nem vihetek , de ha elvihetném is , amaz életben

nem kelendő : hogy tudjam én azt többre becsülni

annál, a” mi örökös tulajdonom , ea” mitől sem

mi betegség, semmi halál meg'nem foszthat, -

sőt a” mi örökké dicsőség'emre ”s boldogságomra

válik ? - A” pénz, hatalom , nagy születés ”s a” t.

eszköznek igen jő és felséges , mert a” ki ezekkel

bír, erkölcsét sokkal nagyobb tökélyre viheti,

mint a” ki nem bír: de czélul tekintve, nem

egyéb kísértetnél, “mellynek csak ugyan legtöb

ben is áldozatjaivá- lettek!

Az ártatlanság arany idejéből kiserdültt ifju,

kilépvén a” tévelygőkkel teljes nagy világ pia

czára, először csak bámulja az emberek fonák
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ságát, de végre őszinte erkölcsének drága árrát,

számtalan megcsalattatásai után a” világ kasszá

jába lefizetve'n, 's tapasztalásaiból életpraxist von

váu, így gondolkodik: „az isten hijába semmit

sem teremtett; éljünk hát kényeinkel, és a”

természet javaival, - lám minden okos ember

így tesz,“ -”s magát még vádolja, hogy illy későn

tudott eszére térni! - Ez az analogia csábítja el

legnagyobb részét az emberi nemzetnek, úgy

hogy- a” nemesebb lelkek, mivelhogy ezak miatt

ők is szerencsétlenek, ”s nem gyakorolhatják

erkölcsi erényeiket bátorságos szabadsággal,

vagy arra a” gondolatra vetemednek kínjok

han, hogy jó volna e” fonák társaságot itt hagyni,

és magokat seregestül egy szigetben , hol lelki

nagyságokat teljes erőben gyakorolhatnák, meg

vonni; -- vagy, mivel ezt nem tehetik, tehát

halomra írják a” könyveket, morálokat, predi

kátziókat, imádságokat, gúnyokat, meséket,

anekdotákat, és mindennémü tanító , ”s nemesítő

könyveket, csak volna a” ki olvasná, ”s még in

kább a” ki követné! Mind haszontalan! A” ki

nek kellene , nem olvassa,- a” ki pedig olvassa,

az úgy is mind tudja már azt, és velek eggyütt

fájlalja! A” nép erkölcsére ezer meg ezer könyvv

nem tesz annyit, mint egy kézzel fogható ana

lngia, vagy is szemmel látható eleven példa,

mellyet naponként látván így fejez ki: „az Isten

semmit hijába nem teremtett. Lám ezt minden

okos ember használja: tehát, mi is legyünk

okosak! “f - szerencsétlen eltévedtek!

Az igaz, hogy az Isten “semmit haszontalan

nem teremtett, -- és épen ezzel fogjátok meg -

magatokat egy kilábolhatatlan kel'epczében! Azt

kérdem tőled“: elébb érik e a” gyümölcs virágjá

nál? elébb születik e gyermek az attyánál? volt

e arra már példa , hogy valaha a,” természet rend
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nélkül valamit w tettivolna? és- fenáliana- e ^ez

á” roppant mindenség, ha ebben rend nem 'uraiq'

kodnék?- Meg kell vallanod, hogy csak rend

aj lelke mindennek, és e” nélkül még csak a,

holnapi napra sem virradhatnánk! Már -- ha az

Isten, a” rendet rendelte minden dolog legelső

“és legszükségesebb vezérének; és te ezt még is

- haszontalanságnak állítod: úgy magaddal ellen

kezei: - ha pedig nem- állítod -haszontalanság

nak, 'hát miért'ezen, mint minden dolgot vele

jén nem aiapítod te is ama csábító analogiádat?

és miért így' nem okoskodol: Az-Isten minden

ben rendet teremtett kalauzúl: tehát ez épen

nem ok? nélkül van teremtve , hanem azért , hogy

mi ezt kövessük, és mindenben rendet tartsunk“!

Az Isten mindent teremtett hasznunkra, de te

remtett mértéket és mértékletességet is, melly

nélkül mindenkincs méregvolna'reánk nézve.

- Háta” józan elmét, a” maga személyét és kép

mását haszontalan alkotta e beléd a” teremtő?

holott egyedül ez a” te dajkád, melly a” világ“

labyríntlijában úgy viseli gondodat, mint az édes

anya az ő kisfijának , különben mi lenne belőled?

- Akárki vagy barátom , a” ki az erkölcs utjá

ról kitértél, tudd meg, hogy a” boldogságot az“

erkölcsön kívül. hijába hajhászod, és hogy az

erkölcs utjáról való eltévedésedet, nincs a” vilá

gon az az analogia, melly megigazolja. “

Sok ember törte már azon az eszét, hogy

tegye magát, másoknak kizárásával boldoggá?

Ez volt eleitől fogva a” legszerencsétlenebb gon-“

dolat, mellynek még ekkkoráig áldozatjaivá let

tek mind azon országok, mellyek voltak , és

nincsenek! -- Sok idók lefolyta után végre észre

vették az emberek, hogy csakugyan minden mcs

terségnek elkövetése után még is lehetetlen azt

kivinni, hogy egy valaki mások nélkül boldog

l
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1 lehessen, hanem ebben másoknak is részt kell

venni, avagx csak legalább zóval, nevében

részesülni. Igy támadott a” politika, mellynek

ismét elébb utóbb áldozatjává lesznek mín'd azon

országok, mellyek a” boldogságot ebben helye

zik. -- Akármit próbál az ember boldogsága

alapjául, mindenből kikopik, míg az igazit el

nem találja , melly nem egyéb, mint a” keresz

‘tyén vallás alapjában álló tiszta moráL- - Ha

Napoleon végig ollyan maradt volna, mint eleinte

proclamatiói mutatták: ngy fegyver nélkül ma

gához hódíthatta volna Europát, és még most is

élne és uralkodnék; de mivel cselekedete és élete

mást árúlt el, mint nagy lelküleg készült pro

clamatiói: ő is végre megtanulta a” természet

ama nagy törvényét, hogy a” világ mind addig

örökös revolntiók tárháza lesz, valamíg “a” mo

“rálon kívül, más okfőben keresi boldogságát!



Harmadik Fejezet.

A” morálnak eszköze a, szorgalom, vagy

tökély ideálja.

Sok ideig küzködött a” világosság a” setét

séggel. századokig tartott az a' per, ha valyon

az emberi állat vég nélkül tökélletesülhető e? -

Valamint józan védlőí soha sem hibáztak: úgy

balul nevelt ellenzői is özön módra áltak elő. *

Talán már elértük azt az időt„mellyben ezt

hosszas vítatássalmegmutogatní szükségtelen, és

minden józan elme elisméri azon axiomát , hogy

„az ember születése órájától fogva, halála órá

jáig e” földi életben is vég nélkül tökélletesed

hető ,“ - még pedig egyes személyben csak

' úgy mint egész társaságokban, -- testileg csak

úgy , mint erkölcsileg. - Különös is az, a” mit

szemmel látunk, kézzel teszünk, azt szóval

tagadni! “

Igaz hogy a” természet ura mindennek sza

bott keskeny határt, és épen ezen analogián té

vedett el legtöbb ember, a” világi tárgyakról hoz

ván az emberreís következést; de az ember a”

földi teremtménynek remeke, - az emberi elme

magának az Istennek élőképe lévén e” földön,

ámbár a” lehetetlenség határát kiszabta is a, te

remtő emberi valónkra nézve annyiban, a” menyi

boldogságunk legkisebb sérelme nélkül megeshe

tik: de a” lehetőség határát is, a” mennyi nélkül
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boldogságunk el nem lehet, olly tágosra, és téresre

jelelte, hogymi abban itt e” földön véget nem

érhetünk.

Egyik, az oktalan állatoktól választó czíme

az embernek az is, hogy az ember egy remek

inustra-képzelelt nélkül, mellyet ideálnak neve

zünk, el nem ehet, - csak azzal a” különbség

gel, hogy a” míveltebb elmék finomabb, a” mí

veletlenebbek pedig alacsonyabb ideákat állítnak

'magoknak, - de abban mind megegyeznek,

hogy képzelt ídeáik czélzatja szerint arányozzák

minden cselekedeteiket. - -

Ez az idea annyira szívünkbe van. vésve ,

hogy' «9 nélkül soha el nem lehetünk - elannyi

ra, hogy ha azt elérjük is, már az többé nem

olly édes, mint volt idea korában, - azért is

diem késünk, hogy-idea nélkül ne maradjunk,

tüstént új ideát teremteni; -, és ez így megy

halálunkig. - Mellyik ember van p. o; remény

nélkül, a, legfelsőtól fogva a”' legalsóig?'- Azon

ban, mihelyt az idea testé, a” remény valósággá:

válik, csak hamar testiebbnek találtatik az,mint

volt képzetben , azért is helyébe új idea terem

tetik, á- ”s így támad a, földi nyughatatlanság

és a” feljebb való iparkodás. '

Az',-itt nem kérdés, nemes-e a'z idea, vagy

nemtelen? erkölcsi-e vagy erkölcstelen? mind

két esetben igaz, hogy mihelyt az ideát elérhet

tük, nem elégszünk meg, ”s tüstént újat terem

tünk, - mert nem tudom mi okból? idea nél

kül'nem.e'lhetünk. -

Alaki még az idea teremtéstől is megfoszta;

tott, az olly szerencsétlen, mint ki a” remény--

'től is elhagyatott; - szerencsétlenebb -egy okta-.

lan állatnál, szerencsétlenebb egy darab kőnél,

mert ezeknek legaláb nincs ítélő és érzékeny

szívük.
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Lehet ugyan az embert mesterséges nevelés

által úgy elbódítani, hogy egy bizonyos tárgy

ban az elért idea helyébe újabb ideát ne terem

tse'n'magának, hanem csak annál maradjon, ha

bár századokig is; - de ez tartós nem lehet',

' mert az'analogia és inductio ,' elébb utóbb ‘észre

hozza az elkábultat, és a” természet elnyomott

jusait annál nagyobb tüzzel visszaszerzi-Még

valaha a” Törökök is észre térnek, - a” termé

szet előre dolgozik örökkétig. ,

Különös az,hogy minden ember tökéletlen,

és mégis egyik embert a” másik tökélletesíti, -

mert egyik tökéletesebb a” másiknál. A” töké

letlennek ideálja a” tökéletesb, - ennek ismét

ideálja a” nálánál tökéletesb, -és így felfelé,

egésza” legtökéletesebb természetig, mellyeta”

ki ért, és híven követ fköveti magát az emberi

tehetség határának e” földi életben kiszabott leg

felsőbb ideálját? Ezen földi ideálon túl követke-7

zik aztán- a” mennyei ideál, mellyet itt képzelni

sem tudunk, de tudni és folytatni egy tisztább

jövendő életben reményljük'.

Míg tehát e” zavaros földi életben polgárko

dunk, minthogy a” természet semmit czél nélkül

nem alkotott, (mert ok nélkül valamit tenni,

csak embernek -is , a” legnagyobb képtelenség)

annyival inkább az embert egyenes testtel, czél

irányos tagokkal, de legkivált egy józanritélő ''s

okoskodó lélekkel minden földi teremtmények '

felett ok nélkül fel nem ruházta: kell lenni bi- -

zonyos czéinak, melly ezen nemes tehetségek

nek örökös foglalatosságul szolgáljon. -# Még

pedig, minthogy a” czél elérése után az eszkö

zökre többé zükség nincs ; - azonban ngy látjuk,

hogy ezen eszközök nékünk nem bizonyos grá

dus eléréséig, hanem holtunk napjáig vágynak

-általadva: tehát kénytelenek vagyunk feltenni,
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hogy a” mi czélunknak nem .meghatározottnak ,

nem végére mehetőnek, hanem egy vég nélkül

feljebb vihetőnek kell lenni. -- Ez- a” czél, mint

ezt maga a” természet mutatja, nem más, mint

a” tökéletesedés ideálja. - -

Csak nézzük el, hogy vezet erre bennün

ket a” természet? Egy részről úgy akarta, hogy

élelem ”s ruházat nélkül el ne élhessünk; más

részről pedig munka és -fáradság nélkül semmit

sem enged elérnünkztehát kénytelenek vagyunk

mindenért dolgozni. -'De mivel- szükségeink

sokfélék: ezekhez képest sokfélék idol'gaink is;

w-j. és mivel egy ember mindent nem tehet: te

hát sokféle foglalatossága embereknek kell len

ni, hogy kiki a” magáét tévén, egymást kölcsö

nösen'segítbessék. Igyszármaztak a, mestersé

gek, tndományok, rangok,hivatalok ”s a”t.,mel

lyek mind öszvesen nem fő czélok, hanem csak

egy czélnak eszközei- Minden ei'nbernek tehát,

ha csak élni akar, kell választani valamelly esz

közt, melly által életétfentarthassa. - Ugy

de a” kezdő embertudatlan 2 tehát a” tndósabbat

kénytelen foglalatosságában követni, ”s azt magá

nak ideálul feltenni, mint az írni tanuló gyer

mek az írás mnstrát. - Igy tehát nyílván van,

hogy maga a” természet kívánja, hogy mi örök

ké egy felsőbb ideált ngy szólván bálványozzunk,

mellyet el nem érhetünk, de legalább igyeke

zettel igen megközelitünk, ”s általa magunknak

életet, hasznot és boldogságot eszközlünk, ”s

mind magunkat tökéletesítjük,mind az unalmat

szépen elüzzük; vagy ha elérjük; azzal ismét

meg nem elégedünk, hanem tüstént új ideált te

remtünk, ”s magunknak czélnl teszünk.

Igaz ugyan ez a” példabeszéd, mellyre a”

természet és tapasztalás Vezérlette az embere

ket, hogy haszontalan igyekezet olly kocsi után
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“futni, mellyről tudjuk, hogy fel nem vészen,

s- ”s ezení analogia szerint, haszontalan igye

kezet olly .ideálr-a. törekednünk, mellyet előre

bizonyosanstndjuk', hogy -el nem. érjük. -,- De

nagyon- vigyázni kell magunkra,hogy a” termé

'szetnek e”féle analogiáivalmagunkat el ne hagy-

juk csábitatni , mert. az'illyen analogiáknak

számtalan' emberek lettek immár ál-dozatjaivá,

sőt másokatis magokkal ragadtak.1-A7 termé

szet, haazt keressük, tele van ellenmondások.

kal is, ésminden?nap-tapasztalhatjuk mind azt

az axiomát, „símilis,simili gaudet”, mind azt,

hogy - „figulus, iigu'lum odiül, el annyira, hogy

a” gyenge- 'elme könnyen el is tévedhet a” teh

mészetben, ha ezt teszi-Cicero szerint magának

'mustránlés-vezérül; de a”- józan és bátor elme ,

a” ki axiomává tette azo'njigazságot, hogy „a”

-természet nem csalhat”, nem hagyja magátmin

den kis,sophismától'elcsábítatní, hanem előveg

-szí azonznagyító üveget' , mellyen a” dolog Való

ságát kiisméri, -1- azon compaszt,v'melly őtet

eltévedni nem engedi, '- használjat. “í. -a'A di

stínctiót, 'melly 'nélkülcsak széljátéka az ember

elméje. Sokszor olly kitünő contrastokra és ösz

veütközésekre bukik az ember a” természetben,

hogy néha alig tud magának okfót találni, melly

hez támaszkodjék , sőt néha a” mi volt- is, elhap

jitja, --'holott egy parányi distinctio, az egész

dolgot napfényüvé teszi. E” szerint, ig: z, hogy

olly kocsi után, mellyről tudom hogy fel nem vé

szen, esztelenség futni; az is igaz, hogy innen

analogia látszik folyni ezen gondolatra is: ha

szontalan igyekezet olly czél'ra törekedni, mel

lyet tudom hogy el nem érek;--+ de a”.jézanabb

gondolkodás csak igen felderítette ezen so} hismá

nak helytelen voltát, midőn egy parányi distin

ctio által megmutatta , hogy az elérés, mint min
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den e”, világon kétféle: absolutus, és relatívus.

Mi, a absolutumraez életbéen soha nem jöhe

tünk: de a” relativumot, mellynek ismét ezer'

meg, ezer grádusaí vannak véghetetlenül megkö-.

zelitjük', és már maga az approximatiois egy u,

része az elérésnek, -mint“ ezt a” pallérozottabb

nemzetek példájából, de még a” mi önnön min

dennapi tapasztalásunkból is eléggé szemlélhet;

jük, -vala'mínt az ellenkezőt a” míveletlen pogány

nemzeteknél, egész az -undorodásig csudálhatjuk.

rNem én mondom tehát , hanem a” természet

„ujjal mutatja, hogy ideál nélkül egy embersíncs,

---- és'ho'gy az ideálr-a való törekedés , vagy is a”

tökéletesedés, minden embernek szívébe béol

tott határtalan kötelessége. - s'„l e- -

“ De, valamint minden embernek'egyenkéntt

ugy -míhden társaságnak és minden, országnak

is van ideálja, és ennek megközelítésére való

köteleztetése. ,- Nem is lehetne egy: ollyan tár

saságnál az emberiségnek alattomosabb ellensé

“gét gondolni, melly magát a”~tökély fő 'polczáig ,

az ideálig eljutottnak, -”s - e” szerint javíthatlan

nak , ”s-örökké ugyan azonnak lenni állítaná,

vagy még el is hítetné; századokig, vagy talán

ezeredekig (mert a”mindenségben ezen esztendő

csaklegy pillantás) hódíthat a” Mahumed- tudo-

mánya: de a” természet az illy contrasztnókat a”

maga titkos czéljaira használja„ melly szerint

majd egyszer, annak idejében ,ha minden elemei ,

össze-érnek , annál nagyobb pompával és dicsőség

gel foglalja vissza elnyomott jusait. ATtermé

szera' késő időknek is tart fel valami csudálni

valót, nem akar mindent a” mi időnkben kitá

lolni. .-- Annyi bizonyos, “hogy örökké semmi

sem tarthat, egyedíila” tiszta Morál; valami ezen

kívül az emberek tetteiben, czéljaiban“, inté

zeteiben, indulataiban lappang, az elébb utóbb
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kivilágosodik, ”s mezítle'nségét elárulja, idő- és

széijátékáváüévén elmulik, ”s nem marad fel

semmi 'belőle , mint 'a” mi kis morál volt'közöt

- te; valamint a” test lerothadván ,'csak a” csont--

váz marad még fenz' '

Egy egy ország ezernyi ezer e

áll ,- és 'minden embernek az a”' czélja,xhogy 'bol

d-ogul élhessen, legalább mindenik azon igyeke

zik , hogy a” boldogtalanságot mennyire lehet ma

gától elhárítsa. Ezen köz czélnak elérésére kell

lenni azember képzeletében egy köz ideának is,

mellynek' mustrájára akarja a” társaság az ő al

kotmányát formálni. Ezenideát legszebben ábrá

zolja a” paradicsom kertje , - egy kert, mellyben

az ember'gyermeki őszinte ártatlanságban, ”s

boldogságban élt, - egy kert, melliybeni az lem

ber minden szükségének kielégítése;L készen

volt, --- -egy kert, mellyben az ember- volt fő

- ur, és néki minden állatok engedelmeskedtek,

. ben minden felé élet és öröm , virág és gyümölcs, -

_- de hogy ezt jobbnált» jobban megközelíteni

-- egy kert, melly bé volt kerítve ,~ hogy kfülső -

félelemtől is ment légyen, - egy kert, melly

békeség, boldogság, szeretet váltották' fel egy

mást. ' ' - -'l Hogy ez a” paradicsom valóságosv ideálja min- ' .

den országoknak : csak onnan is megtetszik,hogy

ma is sóhajtva fohászkodunk ennek elvesztéséért,

”s mi több! 'némelly - országok népei, ennek ke

belökben való felállítására öszvevetett vállokkal

eggyességre léptek, - ”s leforrván egész Europa

a” sok haszontalan vérengező háborúknak öldök

lő tajtékjaít, végre az áldott békeség arra a” jó

zan gondolatra vezérli az embereket, mellyet

eleinte mingyárt kezdeniök kellett volna-

Hogy a” paradicsomi boldogságot valamelly

országban fel lehessen állítani: ez képtelenség;

mberekbői y
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lehetséges , minthogy a” megközelítésnek számta

lan lépcsői vágynak, nem fogja tagadni senki,

a” ki tudja, hogy az ember mindenre hajlandó,

a” szerint, mint nevelési ”s társalkodási környül

állásai szívét kí“formálták;- mert az emberjóra

rosszra egyaránt kifejlődhető , a” szerint , a” mint

szoktattatott, ”s a” szokás benne természetté lett,

csak hogy némellyik'nek formálására kevesebb,

másnak több eszköz kívántatik, a” mint kinek

kinek természeti tüze gyengébb vagy erősebb.

-Sok ntonálló, a” legbecsületesebb polgár lett vol

na, ha- kicsiny korától fogva czélirányos eszkö

zökkel neveltethetett volna, - ellenben sok uri

ember szinte a” legszerencsétlenebb lett volna,

amannak feltételei mellett. '

- Ember nélkül a” föld burjány és fene vadak

barlangja volna: egyedül az ember teheti ezt

azzá, a”; mivé akarja. -' Ha mi földünket kü-,

lönbbé tudtuk tenni, mint a, randa török, - ha

a” német különbbé, mint mi ,_ - ha az angol

különbbé, mint a” német: mi áll hátellent, azt

'ollyanná tenni, hogy az ideálhoz közelítsen? -

Az'ember egy kis mindenhatósággal bír, ha az

akarat és tudomány kezet fogva munkálódnak!

- Igaz, hogy az ember kétféle, jó és rosz, és v

enneksokkal nagyobb száma miatt, úgy szólván

amazok is csak nyomorognak, semmibe nem

kezdhetnek: de hát nem magán az emberen áll

e a” nevelésről is,czélirányos bölcs intézeteket

alapítni? A“ gazdaság tudománya tanítja,hogy az

állatokat, plántákat szorgalmunk által vég nélkül

nemesíthetjük, ”s hasznunkat, örömünket ma~

gasra vihetjük; deminden állatnál és plántánál

elébb való segéd eszközünk, ”s a” jó gazdaságnak

legelső állatja az ember, mert ember társak nél

külsemmit nem tehetünk; és még is, midőn min

dent nemesítünk , a” legelsőt elfelejtenók? -- A”

' ne
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nevelés semmi nem egyéb mint szoktatás, e és

mivel tagadhatatlan, hogy a” szokás természetté

válik az emberben: tehát a” bölcs nevelés azt

miveli, hogy a” jó, természett'é'válván, roszat

nem mondom tenni, de még gondolni is irtózik.

A” természet úgy akarta, hogy ingyen sem

mihez ne juthassunk, hanem mindenért fárad

nunk kell„és fáradságunknak jutalma is, annak

nagyságától függ. Mennél keservesebb fáradság
i gal ”s küzdésseljutunk valamihez , annál édesebb

és becsesebb annak következése, _ úgy, hogy

szinte regulánl felvehetjük, hogy ha igen nagy

és kedves dolgot akarunk elérni: tehát igen nagy

munkával is kell hozzá látnunk. - Fáradság

nélkül czélt érni, - azon kívül, hogy ez, az

ember erkölcsének ”s lelke nagyságának egy va

lóságos késértése, sőt néha életének a” mások

tanúságára nyitva álló, ”s a” legnagyobb kínok
között elnyelő verme, - még azon fontosiész-u

revételre is vezérel, hogyv semmi édességet nem

ád birtokosának, ésaz illyen soha sem érezheti

azon lelket nyugtató háládatos mély érzést,mel

lyet érezhet csak egyedül, ki fáradsággal jutha

tott czéljához. -Mert ugyan is , a, mit már száz

szor mondottam, és még százszor -mondanom

kell: az egész természet egyedül a” sulyegyenen

áll fen. -- Kis munkának kis jutalom , nagy mun- -

kának nagy jutalom az ellensúlya, - nem pedig

megfordítva.

Az ember , tehetetlennek , tudatlannak , és a”

legszegényebb teremtésnek születik a” világra: de

a” nevelés , dajkálás, szoktatás által magát min

den teremtmények urává, és minden boldogság

birtokosává teheti, ha akarja, és az eszközöket

hozzá szabja; - mert eszköz nélkül czélt érni

lehetetlen. Még pedig valamint az eszközök vé

gére- mehetetlenek: úgy az ember boldogsága is

3
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vég nélkül való, azon arányban , a” mint maga

fáradhatatlan, és halála órájáig törekedő volt. A”

ki ezen végnélküli tökéletesedésben Inegesügg'ed ,

és vagy öntestiségétől , vagy mások hitetésétől el

csábíttatva annak bizonyos mértékén és fokán

megállapodik, ”s előmentét megelégli: az koránt

se gondolja, hogy megszerzett boldogságában is

ott megmaradjon, sőt naponként alább száll,- és

egészen elenyészik; -'- mert a” tökélyben megál

lapodni, és a” haladó világtól elmaradni, annyi,

mint vissza fordulni, is önnön vesztét siettetni.

Elég morálisak vagyunk e már 3 azt nem ma

gunk itéljük meg“:--- de hogy a” reánk bízott

talentummal holtunk napjáig kereskednünk kell,

azt az egész természet predikálja.- Mik legye

nek pedig ezen belénk oltott szorgalomnak vagy

tökélynek tárgyai? - ”s mennyire kelljen az em

bernek ezekben magát tökéletesíteni, hogy bol

dogságának egyetlen egy eszközét, mindenben a”

tiszta morált elérhesse, ”s meg ne sértse? lássuk

sorban a” következendő ideákban.
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Ember nélkül a” föld sivatag vadonná vál

nék: tehát az emberi elme teheti ezt paradicsom

má. - Mennél több polgárja van hát valamelly

országnak, mint a” mélíkasnak: annál könyebb

módja van magát mások felett boldoggáltenni. -

Nem a” pénz tesz boldoggá valamelly országot,

hanem a” munkás kezek; - mint a” köz példa-v

beszéd mondja: „áldott'a” sok kéz.”

Holott az ember minden földi állatok között

legnemesebb, és egymás boldogítására elmnlha

tatlanul létalapos teremtmény : csudálkozásra mél

tó, hogy némelly emberek, mint p. o- az irigyek

fösvények ”s a” t., kik- másoktól még a” levegőt

is sajnálják; -4~ nem különben a” pogány tyran

nok is , kik, ha kényök tartja, csupa mulatságból

is halomra konczolják rabszolgáikat, - annyira

utálják , és olly alávalóknak tartják embertársai;

kat, mint a” szemetet, a” kerti vetemények kö

zött lévő dudv'át! -- De az illyen embereket csak

el kellene zárni az emberi társaságtól valamelly

szigetbe, a”_ fene vadak társaságába, hol többé

embert és segítő kezet kívánva se láthatnának:

ekkor éreznék meg igazán, melly drága“ kincs,

melly felséges teremtés egy emberi állat! - Egy

majmot, egy kutyát, vagy csak egy madarat, ha

nagy fáradsággal holmi apró majmolásokra rá

szoktatnak, sok ember többre -becsül, mint az

embert, holott az egész majmolása csupa mcchaw

3 4:
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nismns lévén, a” léleknek legkisebb szikrájával

sem dicsekedhetikzaz ember pedig, egyik a”máa=

síkhoz hasonló, testvér, értelmes és okos lelkü

lévén, némelly feledékeny kényes emberektől

alávaló féregként megvettetik! - Az illyen ema

bergyülölőtől, ”s állatszeretőtől azt kérdem: ha,

háza ég, ha az ellenség házára rohan ”s a” t., e

valyon kutyájának, majmának ,vagy madarának

kiált - e segítségért , vagy embertársának ? -Lám

semmi állat sem képes arra , hogy bajunk nagy

ságáról ítéletet hozván , szívét szánakodásra in- s

dítsa az emberen kívül: és még is az ember,

embernek gyülölője lehet! Sok szegény örömmel

megenné azon ételeket, mellyeket némelly ké

nyes asszonynak kutyái ott hagynak! de a'kut'ya

kiugat sok szegényt a” dáma öléből, - pedig ha

_ jön az ellenség, még is csak emberhez fut a” dáma ,

nem kutyához! -

Melly későn érő gyümölcs az ember! -- melly

nehéz egy, embert annyira felnevelni, hogy a”

munkára alkalmatos lehessen! - és hány gyer

mek elhal, míg azok közül egy, emberkorra

jut! -- Már csak ezen tekintetben isazon kel

lene lenni a, hazának, hogy az embert fogyasz

tani ne engedje ,sőt kész , ép, egészséges t-mbert

felette megbecsülje, annyival is inkább, mivel

örökké több lesz aö haza munkája, mint dolgozó

kezei, és így hazugabb sophismát gondolni sem

lehet annál, hogy a nép mértéken-túl szaporod

hatik, mert soha sem lehet egy bölcs hazában

' annyi nép, mellynek ő a” leghasznosabb foglala-v

tosságot adni ne tudná ,csak minden hazafi a” ha

zában lakjék, és kötelességét teljesítse; -- hát

' ha még azt is meggondoljuk, hogy az emberi

nemzet a” döghaláltól vsoha ment nem lehet!

és 99 esztendő nem nevelhet annyit, hogy az egy

századik megne ritkítsa! Vajmi drága tagja már

----.-‘-u
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egy felnőtt 'ember a” társaságnak! és ezen okból

voltak már sok kegyes lelkü tudósok, kik azt'

állították, hogy egy ép embernek, bár a” legna

gyobb gonosztévő volna is, életét elvenni, ter

mészettel ellenkező, -- mert ha ő ölt is, még

csak egyel ,--r de ha ő is me öletík , már kettővel

lesz kevesebb a” hazában. leszen túl ő, mikor ölt,

dühös indnlatjától, vagy kénytelenségétól elra

gadtatva, és így részegen -ölt, - a” törvény vég

rehajtója pedig szelid indulattal öli meg őt”, -

's még az is figyelmet érdemel, hogy _őt” a” neve

lés vitte annyira, hogy még öljön is, melly kör;

nyülállások között nem tudom a”. legjobb ember

is, nem hasonló gonosz lett volna- e? - és, ha

épen az ő halálával czélt érne a” törvény, még

menthetőbb volna; de épen nem- ér czélt , mert

a” gonosztévőnek a” halál nem büntetés, hanem

jótétel, mellyet-ő maga választott, könyebbnek

tartván a” kétségbeesésnél. Életét csak annak kel

lene elvenni, ki már a” tüz próbán túl is megja

víthatatlan , -'- holott melly sok élete vesztett go- '

nosztévó megjobbulhatott volna még czélirányos

eszközökkel! «- sőt még az illyent sem kellene

megölni, ha épen az a” czél, hogy megbüntettes

sék, vagy meglakoljon, mert a” gonosztévőnek

nem a” halál a” büntetés, hanem az élet, az az,

a” kínos élet, ha t. i. élete fogytáig való dologra

szorittatik, és a” hazának , mellyet megsértett,

gonoszságához arányozott örökös munkával ro

botolni kinszerittetik, -v-- kivált midőn vannak

olly veszedelmes bányák ”s a” t. a” hol más be

csületes szabad polgárokat kár pazérolni , ”s éle

töket felényire rövidíteni. Nagyobb büntetést em-

berre már kigondolni sem lehet, mint szabadságát

elvenni, és így a” mások rettentésére -is foganato

sabb volna a” holtig való, és reménytől is meg

fosztatott dolgozással teljes élet, mint a”felakasz
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tás; mert egy halálra minden kétségbe esett el

szánja magát, de örökös kínos életre egy sem! -

Mint a” jó gazda, mindenéből hasznot húz: így

kellene a” hazának is használni értéke szerint

minden polgárt, a” jót jóra,-a” roszat roszra.

Egy hazának sz'mlalan szükségei vágynak,

mellyeket csupán csa emberi kezek általvégez

het el , sőt néha a” legnagyobbakat, ezeknek szú

ke miatt elsem kezdheti, hanem boldogabb jö

vendőre halasztja; de különben is, mennél na

gyobb a” népesség , Íannál nagyobb az emésztés , a”

szorgalom , a” pallérozódás, köszörülődés , szóval a”

'köz boldogság : abban kell tehát a” hazának intéze

'teket tenni , hogy a” nép mennél inkább neveked

jék , és ennek minden akadálya elhárittassék. -

" ' “ De, a” millyen becses tagja aő hazának egyen

ként véve minden legkisebb po'lgárja is: épen

' any drága kincse egyenként véve minden polgárs-

hak a” haza is' - Ha minden ember arra töre

kedik, hogy boldog lehessen: tehát minden igye

kezete az legyen, hogy a” hazát paradicsommá

tenni segítse, - mert köz jó nélkül, magános

jóllétet csak gondolni is, annyival inkább kiván

ni, képtelenség. - Valamint mindennek kezdete

csekély, és csak időjártával juthat nagyobb tö

kélyre: úgy a” legboldogabb haza is csak időjár

tával lehetett boldoggá, ”s mint egyik lehetett

azzá, mi nem volt: úgy mindenikből lehet szor

galom és Iörekedés által olly'boldog hazát for

málni, mellynél csak a” paradicsom lehet még

felyebb való. -

Azonban egy paradicsomi boldog haza kép

zeletében épen nem foglaltatik a” könyü vagy

puha élet, vagy a” közteher alól felmentő privi-'

Iegíum. Mertvvalamint igaz az, hogy a” háládatlan

embernél nincs a” földnek nagyobb terhe: úgy

igaz kívánsága a” hazának is, ha ő attól segítő
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karokat vár, kit ő kebelébe fogadott, ”: drága

tejével emlőjén nevelt.

Ha igaz az , hogy az idő mindig elébbre megy,

és az idővel együtt minden dolog éréséhez köze--

lít: úgy a”, pallérozódásnak bizonyos gradusát

megelégelni, és annál örökösen állva maradni

akarni, természet ellen való volna. Ha a” szom

széd haza előbbre megy: úgy a” másik szomszéd

nak, ha önkényt nem akarja , kénytelenségből is

előre kell menni , mint ezt a” Törökökön kézzel

i'oghatólag szemlélhetjük, mert a” ki elmarad , és

más példáján nem tanul, az a” maga kárán drá

gán fizeti meg a” tanuló pénzt.

Al nemzet' boldogsága csupán csak a” nép

szorgalmától és erkölcsétől függ. Egyéb tulajdo

nok, mint: tudomány, gazdagság, uralkodó val

lás , müvészetek virágzása ”s a” t- nem létalapo

sak, hanem csak annyiban fontoltatnak, men

'nyiben a” szorgalonmak és erkölcsnek nemesíté

'sére együtthatók. A” melly haza ezen rendet meg

fordítja, vagy eltéveszti, és a” melleslegest tartja

iétalaposnak, ezt pedig amannak: soha ez életben

'czélt nem ér. '- Ha a”-tudományok csak haszon

talan, specnlatiók, és -henyélésnek, vagy legfe

lyebb is'prókátori dialektikáknak fészkébe-ha

'a” gazdagság csak a” szédítő fényüzésnek adózó

ja, ”s a” gazdag cnpán csak a” módi -készitők

'ispánya , vagy robotosa; e- ha az uralkodó vallás

morális határán kívül physicumokra is veteme

dik ; ,-- ha a” müvészetek csak a” fénykórság pes

tisét terjesztik : akkor-jobb a”hazának mind ezek

nélkül ellenni, '”s a” jámbor szántóvetőkkel meg-

elégedni, A” jó polgár elébb való,“ mint a” tudós

polgár, és a” „lndós” szó igen gyanussá lett már

a” világ előtt. ' ' -

.Jrgct törni nehéz, és sokszor nagy károkkal

jár, még is előre menni 'kötelességünk. Melly
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,nyereség tehát mások boldogító példáján menni;

és a” tökélyhez közelítni! A” mit hát más orszá

gok jót és idvezségeset tettek akármelly tárgyak

ban, p. o, közjóban , a” köz bátorságban, keres

kedésben, földmivelésben, a” vallásban, a” ne

velésben, a” dologtalanok használásában, koldu

sok intézésében ”s a” t. mind ezeket nem követni,

nem egyéb -hátramaradásnál, kivált a” hol talán

minden környülállások , törvényhozások , sőt még

a” clima is kedvezőbb mind ezeknek. '

A” legelső törvények jók voltak az időben;

de ma már lehet közöttök ollyan ,. melly az idő

szelleme szerint, nem csak nem jó, de valóságos

megölő betü lenne. ,- Nem haza ellensége tehát

az olly hazafi , ki új törvényt javal valamelly ré

gi helyett hozatni, ”s a” hazát az idő szelleméhez

alkalmaztatni kívánja: de ellensége az a” hazá

nak, ki'talán magános érdeke miatt a” természet j g

ezen postulatumának tüzzel vassal ellene dolgo

zik. - Szép szín alatt sok alattomosságok lap

panganak- egy egy hazában, és nem azt végzik

ki, ki ezeket gyakorolja, hanem a” ki kimondja.

-' Sok és nagy fundatiók visszaélésre és alat

tomos fortélyokra is basználtattak már, jóllehet

a” solennitas és betú megtartatott is! - Sok egé

szen más czélra fordíttatott, - sok pedig egé

szen el is- veszett. '

A” morál lárvája alatt lappang a” politikais,

v-i- de elébb utóbb minden kivilágosodik, elmnlik,

romlást és pusztulást von maga után. Ha bár a”

jelenkor előtt burokban maradnak is némelly

fortélyok: de a, jövendő historia'olly tisztán fog

ja azokat hirdetni, valamint a” szerző szíve érez

te. - A” morálon kívül semmi nem állandó!

Az Isten sem adja meg az embernek minden

kívánságát. - szerencsétlenebb ország nem lenne

annál, hol a”kormány a* nép kívánságát nem

4_- -----. ' -- -_'__e_„{.-~--q_
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bilanzirozna.- - Keresztyén királyok, bölcs és

moralis ministere'k alatt, lehetetlen ma már pa

radicsommá nem lenni egy országnak.

A” historia azt tanítja, hogy eleitől fogva

boldogabb volt az a” nemzet, melly az ő királyát

külföldi nagy házból választotta, mint a” melly

királyt maga közül választott magának.



VÍG-“ Második Idea.“

l AiVallás.

Valami csak az emberi szorgalomnak és elk

kölcsiségnek előmozdítására kisebb vagy nagyobb

befolyással lehet, közelebb vagy távnlabbról se

githet: mind azt az isteni gondviselés vagy kész

alakokban megteremtette, vagy az ember szívébe

beoltotta, - így a” vallást is. Nem is volt soha

semmi emberi társaság eleitől fogva vallás nélkül ,

kmelly az emberi elme pallérozódásának gyenge

ereje szerint, bár melly különbféle együgyü testi

-képekben állott is elő, lételét mindazáltal egy

belső érzésnek köszöni. -

De mivel az emberi telhetetlenség kivált a”

-jóllétben az igaz utról igen könyen eltér, és

minden Isten ajándékival visszaélni hajlandó:

így a” vallással is olly sokféle visszaélések tör

téntek , hogy sok'országok , végpusztulásokat csak

ennek tnlajdonithatják. A” legnemesebb intézet

is, melly kezdetekor tiszta ártatlanság és jótétea

mény volt, idővel szokássá ”s alkalommá változ-

Vá“, ”s innen a” jóllét, a”-pnhaság, a” fortélyok

mühelye szármozván, utoljára képtelenségekre

vetemedett, *s romlásának magvát magában hors

dozta- Igy nyavalyogna az egész világ még ma

is» ha a”szánitalan sok vallási fortélyokat a” ke!

resztyén kinyilatkoztatás fel nem mezítelenítette

volna. - ' - - '

Hogy minden vallással, ”s ugyan azért- a”

Valóságos isteni származásuval is történhetnek
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visszaélések, az tagadhatatlan ugyan , mivel nincs

olly szent dolog, mellyel ember vissza nem él

hetne; de mennél alkalmatosabb valamelly val

lás, a” kártékony babonának, és előítéleteknek

kiirtására, az erkölcsi féktelenségnek megzabo

lázására, annál kevesebb módot talál a” leggo

noszabb-akarat mellett is valaki, hogy azzal visz

szaélhessen. Ebben áll a” keresztyénség” dicsősé

ge, melly, ha ugyan azon isteni tekintet” bár ki

által esmérhető pecsétje'talat't hirdettethetik -ma,

mellyen eleinte épült vala, a” legvilágosabb be-,

látást , a” leggyök'eresebb' meggyőződést züli mín

den okos teremtményben az-iránt, hogy mind

az, a” “mit sugalása szerint hinni, reményleni,

és cselekedni'kell embernek; hogy voltaképen

mind itt, mind leginkább a” más életben boldog

legyen , valóságos Isten szava. Ezen belátásának

világánál, illy meggyőződésének tántoríthatlan

ságánál , leghathatósabb indító okokra talál, hogy

tehetsége szerint kész legyen engedelmeskédni,

valamint általában a” keresztyénség” fő erkölcsi

törvényének: „szeressed Istenedet mindenek fe~

„ lett, felebarátodat pedig mint önnön magadat;””

iigy nem különben azon különös , “'s ebben foglalt

törvénynek is , melly a” visszaélésekét tiltja. i

° A” mi az isteni tekintet állandó fentartását

illeti: ezt én a” theologusokra bízom, és csak

azt mondom: mivel a” vallásnak, hogy az em

berekbenfoganatos lehessen, meg is kellteste

sülni, eklezsiává, anyaszentegyházzá személye

sülni, ”s ezen okból bizonyos rendtartásokat Ís

ceremoniákat'magára öltözni, oskolákat, tanító

és oktató könyveket felállítani: tehát szükség az

“embernek is a” haladó idő lelkével együtt ezek

ben mind magát, mind az eszközöket czélirányor

san tökéletesítni; - melly koránt sem ann)lit

tesz, mint magát a” vallást, melly gyökerében
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örökké egy, és változhatatlan, mivel isteni, vál

toztatni , vagy javítni.

A” vallás tiszteli, a” babona gyalázza az Is

tent. De a” valláson egyedül csak az okos val

lást értbetni , ezen kívül mind babona. Okos val

lás pedig az, melly minden cselekedeteinek er

kölcsi okát adja , semmit titokban és homályalatt,

mindent nyilván és háladatos vidám lélekkel

tesz, minden foglalatosságainak egyetlen egy fő

czélj a: az erkölcsiség előmozdítása lévén. - Ugyan

is, a” vallásra semmi teremtett állat e'íföldön

nem képes az emberen kívül , - sőt még az eme“

bernek is csak lelki része alkalmatos erre , mert

teste- mindig az állatisághoz vonja közelebb. In-,

nen van, hogy a” mívelt lelkü embernek sokkal

magasabb és felségesebb megfogása van a” val-

lásról , mint a” míveletlennek„melly a” szerint

testiebbévlesz , a” mint testisége erősebb, és lelki

pallérozodása erőtlenebb. Az illyen ember'legv-

szélrül áll “a” vallás pitvarában , és csak egy lépés

kell“ neki , hogy tüstént a” babonaság templomáw

ban tatálja fel magát. Nem esudalhát, ha a” mí

veletlen nemzetek mind eltévedtek, kivált mi-_

dőn még mesterséggel is úgy izgattattak.

' Az emberi lélek bizonyosat kíván tudni ,-

és valaminta” test, az eledelnek nem nevével,

hanem- magával az eledellel tnd'-megelégední:

így a” lélek is, a”v csupa szóval vagy ámítással

bé nem éri, hanem bizonyos czélt akar ismerni,

és semmin sem tud addig megnyugodni, mig az

előtte olly bizonyossá nem lesz, mint a' tárgyra

nézve lehetséges. Ha valami csudálatos Boscoi

komédia mutatványokat látunk: tüstént feltámad '

bennünk azon mesterség titkának tudásvágya is ,

”s mintegy szeretnők a” komédiást kitanulni

utolérni.,A” bizonyosság felől meg kell az em

ber-nek győzödve lennie, különben okosan nem
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hihet. -'- Ez a” meggyőződés pedig kétféleképen

lehetséges, t. i. vagy testiképen, mikor a” bib

zonytalan dolgot testi szemeimmel megvizsgál

ván, bizonyosnak találom; - vagy'lelkiképen,

mikor a” bizonytalan tárgyat okoskodásom ”s

"'s józan elmém által kifejtegetvén, ”s mintegy

kiszámolván, bizonyosnak lenni-'elismérem p. o.

Napoleont soha sem láttam , de tetteit látván sőt

érezvén , incon-sequens volnék lételét tagadni

”s a” t. -- Kicalculálok olly dolgokat, mellyek

felől a” legnagyobb bizonytalanságban voltam

”s a” t.

De mivel az embernekvértelme is csak vé»

ges “való , és a” természet országában olly tárgyak

is fordulnak elő , mellyeket nem testi eszközein

kel, demég lelki tehetségeink minden megeröl

tetésével sem vagyunk képesek megfogni ”s tit

kaikat kimagyarázni: az már a” kérdés -, hogy

jön itt a, lélek világos értelemre, ”s tökéletes

megnyugvásra? - Azonban az okos vallás , itt

is tökéletesen megnyugtat, - de nem költéssel,

mint a” török vallás, nem ámítással, nem szem

'fényvesztéssel, ”s a”józan elme kíiiczanlításával,

ha hanem akkor: vallás szerint nyílt szívvel

megmondja, hogy az isteni bölcseség csak addig

engedte értelmünk határát kiterjedni, meddig

boldogságunkra létalaposan szükséges , - a” mit -

tőlünk elrejtett, azt, mind boldogságunkra leg

kevésbé sem tartozótgbölcsenu elrejtette, a-h ”s az

illyeneknek előttünk való felfedezését, az erény

, megkoronázását, a” bünnek megbüntetését vár

juk békével felőlünk való további rendelésétől,

”s világi gyarló életünk megszünése után egy más

tökéletesebb eletbeni folytatásától. - Ime l itt az r

- okos vallás, mellyet ha a” világ minden vallásai

ban össze keresünk is, sehol másutt fel nem ta

lálunk, mint a” keresztyén vallásban.
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De a” keresztyén vallásnak sem mehetett

még az emberi nemzet tökéletes isméretére és

gyakorlására , - még ebben is örök időkig lesz

mezeje az emberiségnek magát tökéletesítni.

Legnagyobbaakadályára volt ennek eleitől fogva

mind e'máí napig az ő sok ellensége, a” pogány

' ság, holott őket tenné legboldogabbakká a” nap

alatt! - de illyen a” vak tudatlanság! h‘ozzá

szokik a” vas járomhoz, és a” ki őtet megsajnál

ván boldoggá akarja tenni, üldözi, és kivégezi!

F- De még magok közt a” keresztyének közt

is vagynak a” ker. vallásnak igen testi és állati

“követői, kikre nem kevésbbé rájok fér még a”

tökéletesülés , - mert a” testi ember mindenütt -

megmutatja , hogy ő testi ember, és tudománya

nem lévén , akaratja ellen is megszeplősitheti ”s

bémocskolhatja a” tiszta ártatlan keresztyén val

lást, és ezt nemi nemü tekintetben, vigyázatlan

tetteivel a” pogány vallásig is lealacsonyíthatja.

Hogy az illyen ember a” keresztyén vallás

nak felséges voltát és igazi méltóságát ismérhesse:

-.az Egyházi-férfiak megesmértetik vele azon idő

ket és környülállásokat, mellyekben a” keresz

tyén vallás fnndáltatott, különben ennek igazi

érdemét soha sem lesz képes becsülni tudni ,-

csak szajkó és majom marad benne haláláig.

A” mézet csak az tudja becsülni, ki ürmöt

is kóstolt, - a”'világosságot csak az áldhatja, ki

setétségben is kínlódott. - Hogy a” keresztyén

vallás igazi fényében ragyoghasson, czélt érhes

s'en, nemes gyümölcseit megteremhesse: tudni

kellene minden keresztyénnek azon szomorú idő-

ket , mellyekből a” Krisztus megszabadította

mind azokat, valakik őtet követni készek vol

tak. Ennek tudása nélkül a” testi' ember .soha

sem becsülheti a” keresztyén vallást , méltóságá

hoz illendő szent tisztelettel ”s félelemmel, -

/
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minden, vallása csupa mechanismussá, oktalan

szokássá, és mindennapi robottá degradálódik,

ab sőt összezavarja a” a” vallást annak eszközei

vel, ”s nem ritkán l'őczélnak tartja azt, a” mi

csupa eszköz, - holott ez alkeresztyén vallás

nak nyilvánságos megfertőztetése! '

Hogy a” dolgot világosabbá tegyem: né'zzük

a” legnagyobb rövidséggel azon időket , mellyek-

ben a” bünös emberi nemzet megváltatott, és

tanuljuk ki világosan, ”s értsük meg tisztán,

“miből? és miképen váltatott meg?

Az özönvíz után sok időkre, ismét elszapo

rodott az emberi nemzet az egész földszinen, és

lettek számtalan sokféle országok és nemzetsé

gek. - Minthogy semmi nemzetvallás nélkül

nem lehet, -mert azt szívében hordozza: tehát

ezen sokféle nemzet is ,Á az ő ideális vallását meg

testesítette , kiki a” maga gondolatja szerint. El

lehet már gondolni, melly gyáva vallási rend

tartások lehettek ezek, midőn még az emberi

pallérozatlan elme úgy szólván bölcsőjében szun

nyadozott, -* másunnan pedig, p. o. vagy vala

mi jó könyvből, de még akkor irni sem tudtak,

a» vagy pedig valamelly isteni revelatióból, de

azt, melly eddig történt, a” babona közöttök

hasztalanná tette, mást pedig nem vettek, ha

csak némelly képzelődőknek, és rajoskodóknak

elragadtatását ”s álom látását, re'velatióul nem

tekintettékp- a” természet néma szaván, és

ujjal mutatásán kívül , utmutatást és oktatást nem

vehetett! -- Csinált hát minden földi nemzet

magának, valahány , annyiféle vallási szertartást:

de nem lett köszönet egyikben is, - mert azon

kívül , hogy valamennyi , annyifelé sántikált, még

az is hozzá járúlt, hogy utoljára mindenik úgy

elfajzott . hogy a” legborzasztóbb cselekedeteknek.

mint kötelességekneklett mühelye'vé, ”s az Isten
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dicsőségére czélozván, azt a, legkegyetlenebb

despotánál, magát az embert pedig a” baromnál,

sőt a” fene vadnál alábbvalóvá degradálta.

Még az ollyan vallások, mellyekben napot,

holdat , ökröt, kutyát, macskát, hagymát, vagy

a” mit reggel legelsőben meglátott az ember ,egész

nap azt kellett Isten gyanánt imádni, - bár

melly emberhez illetlenek is, nem 'a” legirtózta

tóbbak; e de már az ollyanok, mellyeknek Is

teneik, ember vérrel, még pedig ártatlan vérrel

éltek, “”s engeszteltettek, mint p. o. egyik az el

foghatott idegeneket áldozta isteneinek elevenen

' máglyán megégetvén, ”s ezen vallási kötelesség

ből , leste , kereste az idegen utasokat, ”s ha más

ként nem lehetett, vagy lopással, vagy erősza

kos rárohanással hordta el a” szomszédok népét,

csak hogy áldozatra való állatból szükséget ne

szenvedjen;- másiknál vallás volt, minden há

zas párnak legelső szülöttét a” képzelt istennek

feláldozni, még pedig hogyan? - az istennek

képe [rézből volt öntve , melly belől üres lévén,

tüz rakatott benne, -- a” kisdedet ezen bálvány
nak két hideg karjaira mezítelen rákötözték, is

-tiizet rakván a” bálványban , őtet a” forró rézen

elevenen feláldozták , ”s mennél tovább és nagyobb

' kínnal tartott a” kisded kimulása, annál fogana

tosabb volt az áldozat; --- volt ollyan nép is ,

mellynél szokás volt a” holt testet elébb megéget

ni, és csak a” hamvát temetni el- Ez a” szokás

ugyan majd minden régi pogány népeknél meg- -

volt, és magában véve még nem a” legrémítőbb,

- hanem ollyan is volt ezen pogány nemzetek

közt, mellynek vallása azt hozta magával, hogy

ha valamelly férj meghalván, a” ináglyán megéget

tetik: tehát az özvegye is elevenen hozzá köt

tetve , vele együtt megégettessék, ”s hamvok

együtt temettessék el. -- De ki győzné előszám

' r lálni

-,__-_- __- ..~.“ HJ_-_„-~~“ «.-
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lálni itt azon borzasztó vallásokat; mellyek az

dgész- világon különbféle kalandokban dühösköd

t'ekg-midőn már-az ember olly nyomorultvféreg

volma” földön, mellyet eltiporni akármell'y erői

sebb sem' irtózott, - az emberrel, 'mint mar

hával kereskedtek , véle dolgoztattak; rajta szán;

toltak , -- vadásztak ,' fogták 1., 'lopták , vagy fegy

veres-'erővel'elfoglalták a” szomszéd országokat,

”s a” népet papjaikkal, királyokkal együtt láncz

raíverve elhajtották, a” csecsemőket felmészár

lották. a” ki menni nem győzött' vizbe vetették, ‘

”s haza hajtván, öreget, apraját,-asszonyait,

szűzeit külön csapatokra osztva, “kereskedést

amek; A” ki erősebb volt, az volna” 'nyertes, azt

szerette az isten! - Sírt, or'ditott, és sinlő

dmeaz- emberiség! nem volt kihez folyamodni!
nbmivolt ki'rajta- könyörüljön! Nem volt párt

fogó vallás! nem-volt igaz Isten! ' -
t'tld'“ - - l -

tv „Ennyi -temérdek sokféle elfajult nemzetek

köztaz egyetlen egy kis ”Sídó nemzet volt az

Egyptomban , melly , ha nem épen r a” leghelye

sebben is, de csak egy Istent tisztelt. ”s a” többi

szomszéd nemzeteknek sokféle költött isteneit

bé nem tudta venni-Ez a” nemzet “lett tehát az

-'6” szerencsés, kinek az 'egy igaz Isten magát ki

jelentene, ”s néki törvényt, tanítókat és prófé

tákat,'”s ezeka'ltal mindig nagyobb tudományt

felvilágosodást,”-s' pallérozódást adván, őtet az

élet legboldogabb utján vezérlette, minden ak

korisnemz'etekifelett, - minekutána az egyp

_to'mi jobbágyságból kiszabadította; ”s néki ké

söhben különös országot rendelvén , tulajdon nem

zetté tette volna; melly magának királyt választ

van, azon gazdag kanahánban mai napig a, leg

boldogabb lehetett volna, ha az Istennek ezen

kegyelmével vissza nem élt volna!

4
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‘t . ~De így van, az ember! - romlásának mag

-vát is -egyszer”smind magában hordozza! --'- A”

kényes ember csak addig ragaszkodik, addig hív

az ő Teremtőjéhez , míg a” nyomoruság , szükség

és félelem környékezi , - mihelyt jól van dolga,

jó renden van szénája, mihelyt semmitől nincs

többé félnie ,-mihelyt mindennek bőségére és bá

torságrak békére juthat: elkényesedik, elhi-zza

magát, nem ismer urat„ ”s ha az ő Teremtője

követet küld hozzá, is magába térésre inti gyke

vély hangon azt kérdi: kicsoda az ur, hogy-eno

gedjek az ő beszédének? ' '

Igy történt ez a” ”Sídó néppel is. Tulajdon

országok, hazájok , királyok ”s gazdagságok lévén,

a” jóllétnek, gazdagságnak és dicsőségnek legfelo'

só polczára jutottak, ”s az erkölesön kívül, sem

miben szükséget nem éreztek , -elkényesedtek,

elpuhultak luxusnak ”s bálványozásnak adták

magokat, ”s úgy elöntötték egyházi szertartásokat
a” bálványozóktól kölcsönözött csillámokkal is

csecsebecsékkel, sőt köztök támadtt hiábanvaló

szertartásokkal is, hogy már nem az erkölcs , ha

nem a” fény lett a” fő czél,- csupa fény, csupa

czeremonia, csupa haszontalan sürgés forgás volt

az Isten tisztelete, - mindennel bővelkedett,
'egyedül'aimorál volt számkivetve. - A” fő rab

bik “és írástudók hatalma és kénye annyira‘vitte

a”fanatismust, hogy egy czeremoniának által

'hágása halállal büntettetett, midőn a” morálnak

legázolása szembe' sem vétetett! - A” gazdagok

felfalták a” szegényt, és a” fortélyok kereske

dést ttztek a” gyáva sokaság tudatlanságával, ”s

'vakságban tartásával. *

Végre a” ”Sidó Egyház is csak ollyan gonosz

ságoknak babonáknak, és la'troknak barlangjává

lett, mint a” pogányoké, - az egész világon

mindenütt az az egy' systema uralkodott, hogy
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(az előjárok és hatalmasok; az;_ő!hatalmokat ma

gok hasznára, - ”s az emberiség járombajfogá

- sára használták ;:"- -éreznigneni-volt szín,'- csak

a? -szerencsétlen jajgatott ártatlan szenvedéseimet),

demég nyilván jajgatni ísíúj- vétek Vélt! a-e Nem

wolt senki yvki azztártatlan panaszát- szivéreuv-agy

csak fülére isuvetteívolnal csak 'néha'néha. mi,

jalamlotti meg egy aegy prof'éta, de ez semzment

~nyilván kikelni-; ”s az elnyomattatott emberiség

nek pártját fogni „ hanem csak: keringő a mondá.

asokkal, példabeszédekkel, ”_s-ltolmi,sira-lmas d'ig- '

- -vendölésekkelguha valaki.- azokattelértenémbátot

‘kodott panaszát kijelenteni! -A” fenevadaknál

- szebb- társaság; volt ',- mint azsembarekgäóuü-
flly'yir'éitténété's' szivetf 's'zäg ája alapelemév  

*
-„

' 4%? tägkmezxqryämdiéw ámmal»: nen) “ame?

'fípgyobbes legszerencsetien'eblääresze ?' A "taa .

'“Ií'ez' nem “fol amodhatott ' mertíazt már- rí" -„ y, -- -- , ,-_s

a

‘ a ytafnem''ís'i'simerte',JM nem‘ is tiszt teä'íír

'iilaradt vgldäiúhűglettytilnäníhilbelőltinkggiitl ' '
' ire ment Lvól'na' már- az emberiség, h'áké'ffä

aetis?' ki .-kí'válíhá eimi is' .fuxívvérsapóíváw -
Ltársass'a'ugb'an' ahír ézlmeg nem változott van“?“be “a* “mindenható Jnegkön zö'rüiväp “vajat. sane

rwadauantxsgmndengeznem tis???' 61-e
hgytokítól elnyomattatott,wszöi-bik'ösivaks gvan. ás

' rtátségberi tartatott nyomot-ui emberi neíglii'drt'en,

iékäldöitfänflxekfzf gägéäwm“ lét“ 14
--mmbót, vető, meg?“ Éáäfäägä , .- b má-: ,

Haes fiJat„az_pr Jézus, rillsztustavzetn e“ hez,

19' a” ' rég- biägttiygältségnálgmgämmunkäláf'flä

vqn-_-elv gezyen, az egészembe . Nemzetet, va

ílalki csak 'j'ieynznáhisztänj -é,s"őte_e_“követni, kész,

Én“ bddógtáteftämbé 'élfáíulftí 'génbäzsár

- gmake: Henriknek-Laranga“„minta» leg

ggäervesehb _pokolbeli kinokból ineglszabadítottá,

4%

' l

äf" „metszetet- - ,
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ezekről semmit sem tudna? - Hát ha még ezt,

különös, e” végre gyönyörüen kidolgozott köny

vecskéből megérthetné! .

---.-- Hogy tehát a” keresztyén vallásnak ismere

tében ”s igazi méltalásában napról napra tovább

haladjunk ”s tökéletesebbek legyünk : ez olly kö

telességünk, melly nélkül-magunkat keresztyé

neknek sem mondhatnók. Megállapodni, ”s va

lakit ebben tökélyre jutottnak lenni tartani; ez

épen a” keresztyén vallás természetével ellenke

ző, ”s visszafelé a” régi szerencsétlenségbe siető

igyekezet volna. Ez az oka, hogy naponként tö

kéletesülnek 'vallást tanító könyveink, -eszköe

zeink, ”ss' ezek által mi magunk is. A” vallásban

„Ideálul“ elő-ttünk áll- a” mi fejünk a” Krisztus,

kinek tökélyét, bár el nem érjük, de napról nap

ra halálunk órájáig arra törekedni, ”s megköze:

litni örökös kötelességünk. 1 n v

Ezen Ideál ösztönül szolgál nekünk mégazon

óhajtásra is , hogy bár csak ta”- keresztyén vallás

minél elébb az egész világon elterjedhetne, ”s a”

sokféle vakoskodó szegény pogány népeket is

aklába fogadván , kegyetlen despotáik vas jármáv

tól megmentené! - Hány ezer meg ezer skláv

nyög ártatlanul, ‘ok nélkül, (mert ha bünéért

lakolna. nem esnék olly keservesen) a” pogány

uralkodók, ”s hatalmasok vaspálczája alatt! és

ezek közt hány elfogatott ártatlan keresztyén lé

lek sóhajt fel a” pogány tömlöczök fenekéről a”

magas egekre! Ha egy vízbe esett embert látunk,

melly ,szivszakadva futunk, hogy megmenthes

sük: és ennyi ezer legnagyobb kínok köztt csi

korgó , reménytől is megfosztatott embertársaink

kiáltása, sikoltása, nem hat füleinkbe?

'Azt ugyan nem tehetjük, hogy külső erő

szakkal, fegyveres kézzel terjesszük közöttök

a” keresztyén hitet, mert ez a” keresztyénség
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lelkével nyilván 'ellenkezik; de- nincsenek-e

más, az elmék” meggyőzésére, a? szívek” buzdítá

sára alkalmatos eszközök hatalmunkban ? -Nem'

sokat tenne e a” keresztyén vallásnak a” legva

dabb,“yagy babonaságokhoz legmakacsabban ra

gaszkodó pogányokkal leendő megszerettetésére,

ha'a” keresztyének között annyi hitvallási sza

kadások nem volnának, mellyek annak isteni

származását, a” gondolkodni kevéssé értök előtt

gyanússá teszik; és ha a” keresztyén fejedelmek

”s népek” csak ritkán , ”s'igen nagy ok által fél

beszakasztható egyességben élnének , is- így'azon

szerfeletti kölcségeket, mellyeket zegymás” dúlá

sára, ”s eltiprására fordítanak , földi boldogságok

gyarapítására, És csak valami részben is, a” po

gányolt” oktatására fenálló , ”s álapitandó missiók

nak gyámolítására f dítanak? - A, ki illy szentczélra, a” midőn, ”s9rmennyire tehetségében áll, N

hol tanáccsal, hol oktatással, hol pénzbeli sege

delemmel nem áldozik, az emberi nemzet” bol:

dogításán bozgolkodónak, a” keresztyénség” tör-'

vénye , *s lelke szerint igaz emberbarátnak, he

lyesen nem tartathatik. Hitet kíván az minden

kitől, ki keresztyénnek nem csak neveztetni, ha-'

nem az voltaképen lenni is akar; és pedig teljes

meggyőződésen épült hitet, melly a” szeretet által

híven munkálkodjék. -

, v
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Minden ember csak annyit mond vagy tesz ,

mennyit tud ,-m_ert a” mit nem tud , azt senem

mondhatja, se nem 'teheti. - A” kis gyermek,

csak a” kis macskáról, kis kutyáról, kis csikó~ '

ról, kis madárról beszél és okoskodik,- a” föld

mivelő_csak a” maga tárgyairól tud értekeznii,

vagy legfelyebb ha tárgyán kívüli dolgokat mére

get is, csak igen a” maga együgyü scálájára mé

regeti , mint ama kondás , ki, ha király volna“,

a” sertvéseket is lóháton őrözné. - Kiki annyit

beszélhet, mennyit tud; - a” ki tudományt tud,

tudományt mond, - a” ki bölcseséget tud, böl

cseséget mond,-a” ki nagyot tud,nagyot mond,

- a” ki kicsint tud , kicsint mond, ”s a”t. Néz

zük el egy nagy társaságban az embereken-a”

ki csak magyarul tud, az csak -a” magyarokkal

tart, ”s röhögi a” németeket; - de ha németül

is tud, már csak rátartásból is a” németekkel dis

curál , lenézi, ”s alacsonyolja magyar testvéreit;

' -'- ha angolul is tud: tüstént oda hagyja, ”s meg

sem ismeri emezeket, hanem csak az angol tár-sok

ban talál nagyságához méltó főtónust's a” t. - Igy ,

ha az ember többet tud, többet mutat, - ha reme

ket tud , remeket mutat, - ha morált tud , mo.

rált mutat. - Tehát minden a” tudástól , vagy

tudománytól függ. '
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Innen hát az következik, hogy a” mit tenni

akarunk , azt tudnunk is kell, - ”s következés

képen, ha e” földet paradicsomi boldogságunk

tárházává tenni akarjuk, és ezen munka nem

egyedül magunktól végbevihető, hanem számta

lan segédtársokil nélkül szükölködik: tehát ezen

segédtársoknak is mind tudni és érteni kell azt,

a” mit ezen tárgy elérésében reájok bízunk, ”s a”

melly állásra őket állítjuk; - de még azon te- -,

kintetből is, mert a” mit az emberek még nem

tudnak és nem értenek, azt be nem veszik , fel

állani nem engedik, ha bár üdvöségöknek egyet

len egy feltétele volna is, - és minden lehető

ellentállásokkal, tüzzel vassal akadályoztatják,

mint a” pogányok a” keresztyén vallást.

Egyetértés nélkül lehetetlen a” közczélokban

boldogulni. A” ki velem egy állásponton van,r-éa

épen ezen pontból nézi a” várost: aztakt épen

ollyanak látja és-festi, mint én; -'- de hamás

szemponton áll, és onnan teszi rajzolatját: lehe:

_ tetlen„hogy az enyimmel egyezzen. Már ha meg

.gondoljuk, egy város körül melly millió pontok

' vagynak, hol az ember megállhat, Qs, nézhette”

városra: nem fogunk csudálkozni, hogy azeme

berek ítélete olly véghetetlen különböző,-mert

hányadik ember volt az, a” ki történetből épen

az én pontomra, vagy csak ehez közel,is„talált

állani? holott szerencse, ha valaki, csak azon

lineát, azon irányt eltalálhatta is! _ nr-

Nem értjük egymást , nem tudjuk magunkat az

ellenkezőbe tenni, vagy más ember helyébe képzel

ni , -- a” telet is csak a” nyár scálájával méregetjük.

_- A”. tudós , nem isképzelí a” tudatlannak belsőjét,

-a” tudatlan nem is gyanítja a” tudosnak érzését. -

A” tudatlannak megátolkodása az ő argumentu

maihoz képest olly tökéletes és igazságos, mint

a” tudósnak jó igyekezete a” maga argumentu

p
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maihoz képestulnnen' van éaTa'ceör pöiiaivmdósbkl

wés tudatlanok között, melly szerint többnyire'az-

argumentumok elfectumaiqtálnadjáklmeg egymás

közt „ ritkán magokat?“ argumentumükaenéróts

lem'tik vagy fontolgatják meg barátságo's'egyezési

zel; -- a” tudós ucsak 'az; maga scálájára akarja

vonni a” tudatlant, l-ewa”imdatlan pedig a” maga

scáláját, mellyelennyiideig'élt, jónak tartván,

nenkiével- élnem cseréli,- sót a” tudóst “tis arra

akarja vonni. -Igy hát , ' ha ezamindig csak ígyilesz;

a” tökély ideájár-a híjában törekszünk, H-%a°ä-pa-'

radicsomi boldogságot soha e” földön elznemeére '

jük, holottíezt Tantalusként szemünk előtt szem

“léljük! --- Am de -a”rtökél_vre törekedni felold;z

hatatlan mind természeti, wjmind erkölcsi köteleáé-

ségünk ',-,- boldogságrawalkotott minket 'a7 Te

remtő , csak magunk- akarjunk élni- mind azon

eszközökkel, mellyeket számunkra a” legnagyobb

mértékbenafogyatkozás nélkül előadott-.--v- Azt

akarta a” természet ura, hogy mi mindig haczol

junk és küzködjünk, ”s a”rmi, jótnyerünkä az

mind csak fáradságunk jutalma legyen,-- nem

is volna e” világon nagyobb boldogtalanság,mint-

a” ki örökös nyugalomra volna kárhoztatva. -

Az egész természet liarczol, és csak az antago

nismus által áll fen e” rend, mellyet- látunk: és

így a” harczolás örökös kötelességünk. -'--De-mi

vel harczoljunk tehát? talán a? szomszéd népe

ket legyőzzük, adózóinkká tegyük T. földjöket

elfoglaljuk? oh nem! nem extensióragghanem

intensiórazkell nékünk harczolnunk!"Itt: a” ha

zája minden nemzetnek, tele van parlagokkal,

mocsáro'kkal, ” a” t. -- itt a” tudatlan emberi

sokaság,“ mellynek boldogtalanságát egyedül a”

tudatlanság okozza, 4- itt a” józan ész, itt van

minden anyag, -'- ragadjuk meg ezeket, hasz-

nálink ,- formáljuk, nemesítsük, 's kész lesz pa

-Ü'B. v,“
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radiesomunk- - minél nagyobb munkával, annál

édesebb-“ tm z- , -':'-

Ha a? tudós a” legjobb szemponton; egy kies

dombon- áll: tehát a” tudatlanokat is azon pontra

igyekezzék állitni , nem pedig őket a, magok ala

csony, talán a” völgy közepén és mocsárban lévő

szempontjokban megtámodni Ts arra kinszerítni,

hogyäonnan mind azt lássák, mit ő a” magasról

lát. 7- Hogy egyik pont jobb a” másiknál, az

tagadhatatlan; -, legjobb épületei és minden

tornyai tisztán kilátszanak,-de van ollyan pont

is mellyből keveset láthatni, - egyik épület a”

másikat eltakarja, két három torony is 'egylineá

ban lévén az elsőtőll'meg nem látszik, ”s a” t.

Már illy két ponton“ álló festő, mindenik máské

pen festi a” várost, és mindeniknek igazsága lé

vén, ehez annyira ragaszkodik, hogy készebb

összeveszni ,z”s pert folytatni, mint amannak en

gednil Ez a” per csak akkor szünnék meg, ha

egymás néző pontjait megpróbálnák, ”s a” rajzo

lattal összevetnék. Igy van a” tudós a” tudatlannak

Ha egy Török, megismérvén a” keresztyén

vallás méltoságát, arra térne, és a” török vallás

ellen könyveket írna, ”s egész hazája hibáit “s

szerencsétlenségét kimondaná: valyon azérttenné

e ő ezt, hogy, vagy rossz hazali , vagy meg van

vesztegetve valamelly keres'ztyéntől , vagy haza

üait gyú-löli? sőt inkább azért , hogy szereti , hogy

jó hazafi, és egész hazáját boldoggá szeretné ten

ni,-lemondana sok édes altató török jussairól,

”s felvenné örömest a, többiekkel együtt a” keresz

tyén jármot, csakl:iogy boldogok lennének mind'

nyájan, mert maga, a” többiek régi rendtartásai

között boldog nem lehet. Elgondolhatjuk ebből,

melly kin lehet az, egy tudósnak , ezer tudatla

nokkal harczolni. A” mi 'egy tudóstól ‘csak-magá

tól függifp; o. egy csudálatos új könyvet írni,
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vagy egy hallatlan erömüvet ,mint p. o. a'E-Kem-‘

pelen Sakkmasináját, ön mély belátása szerint

elkészíteni , vagy egy remek rajzolatot elvégezni

”s a” t. az illyen munkát minden szorgalmának“

megerőltetésével is tökéletességre viszi ő, mun

káját és annak plánumát időközben senkinek nem

mutogatja, --- senkit tanácsadásra nem - hiv, és

magát nem confundáltatja, hanem mikor készen

van , akkor teszi ki a” közvi”sgálat bámulá'sárai

- Így tennének a” nagy “hazafiaka” haza boldog

ságával is , ha az egy magoktól kerülhetne, semmil-

éjeli ”s nappali fáradságot, sem'miköltség'e't nem

kémélnének, semmi előítélettel befogódott em

barrel p'lánumaikat nem közölnék,a” nagy szent

séget fitymálni, becsmérelni, is hozzá nem “értő

ésszel méregetni nem engednék, - hanem mire'

azok a” készületeket észre vennék „ mire álmok-~

ból felébrednének: már a” haza boldogsága , tal

pon állana szemök előtt bámulásokra: de mivel

illy nagy munkát egy tudós az egésznek segítsé-r_

ge nélkül el nem végezhet; a” ki pedig segítségre'

felszóllittatik, az egyszer”smind kívánja előre tud-%7

ni és látni a” plánumot is, mellyre segítsége lci-

vántatik; a” plánum pedig régi előitéleteivel bip

'zonyosan ellenkező, vagy ha előitéleteivel' nem'

is, de segítő tehetségével és kedvével bizonyosan

össze nem férhető: nem csuda, ha a” tudomány

nak szörnyü harczokat kell viselni ”s kiállani a”

tudatlansággal l l - 32' .

A, Tudomány {egdrágább eszköz , mellyet a"-

Teremtő az embernek kalauzául, adhatot, csak '

kár, hogy az ember hajlandó -a”- közép utróLel

térni, czélt, zeszközt összezavarni, sőt még elég

háladatlan is, minden Isten ajándékival vissza-h

élni. - Csak egyedül a” tudomány által lehetsé

ges embernek elélni, - e” nélkül senki semmi

nem [ebemet-'- akármihez i'og az ember, tudnia

N

‘
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húbaz}, különben nem -bolgogulignälhnben mi

nél tudósabb, annál boldogabb lehet, ha akarja.

Minthogy pedig az emberi talentumoknak-solt

féle'fokai vannak, és nem mehetegyilt olly maa

gasraz, mint- másik, de nem is' szükséges , mert

a'ezél elérésére testi erő is kívántatik, nem csak

lelki- ei”ő: tehát elég minden embernek annyita-r

dományra törekedni, mennyi az ő állapotjához

megkívántatik, hogy így minden oda használ.

tassék, hová őtet- a” természet alkotta. -íDe

mivelaz ember ered'etiképen , mint a” csecsemő

magától tehetetlen, mások által vezéreltetve ípe

dig sokra mehet, is néha vezérjét is tui-halad

hatja :'tehát valamint a” gyermeket szülei neve

lik; úgy a”'polgárok mívelődéséről , hogy annál

hasznosabb tagjai lehessenek,-a'” haza, és haza

attyai tartoznak gondoskodni. ,- - u
- - -wlwi - - l' itt-l '

Ezen atyai gondoskodásnak három eszköze,

van ': az oskoIák,-':-- a” jó könyvek, zés a” jó pék-é

dák , mind tudományra és tökélyreivezérlők;

Ha az oskolák“,-cZélirányosak, “és a” vczélt-ne'm' '

paralyzálják , -siía nem“ szajkókat', ahanem “ön

érz'ő“, önálló valókat formálnak ,_-':ha a” tudo

mányt nem czélnak, hanem csak eszköznek tart-z

ják; ha a” tudósságot nem szóbon , hanem “tett;

ben, nem fenhéjjazásban, hanem: alázatos eböl“

cseségben helyezik, _ ha a” bölcseséget egyedül

az Isten félelmében , az Isten félelmét pedig egye-'

dül a, morálban és szorgalomban foglaltatni ta

nítják ; -ha a” jót a” gyermekben szoktatás által

természetté változtatníüudják , - szóval , ha az

oskola practicusä intézetté, nem pedig'ätheoretica

speculatíová változik, mert a” gyermeki elmeí

borzad nah theoriá-tól , mindenütt praxist kiván',

mégtestil- alkatja ”s nyughatatlanvéré-isr kétség-

- ki'vülwmeg van vetve az a” tántoríthatatlan örökös
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' fundamentum-, imel lyre 'a”-zha'zaínem 'mon'domgszüln

sdgeiben bútvauvtámaszkodhatile side mégzszüksó

get ílá'tnisteamkénytelenittetikgwha ugyanoaläbölés

neveléssel résszerint legtöbb bajnak , legtöbb go
í'nösznakl'éléjevétetik, résszel-ráta, jól miyen '

-ärolgárok; közelgett") bajt ;''mägoktól-j6iik§aj

g”? haza"; felszólítása ' nélkül; “megelőzni '; kág;
tannak.'áig; “ - ff“? ' s '-
.l.» , -'--_

mim,Njókönyvekolvasásadíibbat tesz , mint né

niellyektgondolják; mert'tnindenn tudományt ez

általszerzünk meg idővel, aj-gnélkül, hogy elő-

mentünket észre vennők. ' --_;,Az . oskola-csak-lull

-esot ád a” tudományok tárházáahoz, de a” könyvek

olvasása-tudóssá tehet mindent, ki aznoskelában

csak olvasni megtanult is'glDe mivel a” könyval

-vasás-, hol'ottelég ideje volna minden embernek,

nem, mindennek' barátja, vagy azért. minmt

heverni jnbbamszeret, vagy'azért-, mertlsútuddv

mányon;.ésaknaz 'oskolát éntigfsebbôl kikerül

IF
-ö.

l

r

s

k

3

vén , magát ‘. már elégytudósnak véli-,- vagy azérti,

auert könyvetiszerezni nincs tehetsége : tehát leg

---s.aerencsésebb- könyvirónak lehet tartani: azt ,

őkönyvét kapóssá és kívánatossá tudjagtenni,

ki a”-bölcseséget játékban, mint a” gyógyűszzezu

korban ,'tudja beadni az orvosságot. Illyen kapós
“könyvet-süketí kellene minden ' hazának a”- köz

n ,

"számára, .végi nélkül 'folytátváílkiadogatni ,- 's

L ,

a? megszergésben is segíteni,- ' gq'emmi sent -

l né így meg a” fáradságot', -^- mert józan'hideg

vérrel olvasni”rs tanulni , egészen más fibihfköí

ärellességbólg'robotból, vagy indulatból. --í-ÍH- ,A”' példákzle'gjobban vonják a” testi embert.

4--- I-Ia tehát rosz példát lát azoktól, kik őtet theo

íretice jóra .-tanítják: ő is csak azt teszi a” mit lát, '

inti, tanít, de nem tesz. -- Ha nincs senki, ki

előtte rosszat tegyen, hanemwköröskörül minde
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níittrjó-példátlát mindeneknél: tehát a” legbutább

ember 'is a7' köz- szokást- követi , ésí csak szégyene,

fejébesemj mernemást tenni , mint másoktól lát.

7,' ' T'ûdósnak senki illem születik , tudomány nél

kül senki'el nem' élhet. e- De mi hát az a”

"tudomány? - Némellyek a” tudományon valami

'cs'íida'állatot, valamelly kilábolhatatlan'labyríng

tot, Valamelly meggyőzhetetlen chimaerát kép

zelnek-l ,-u_A, tudománysemmi nemegyéb , -mint

au? tapasztalásnak - feljegyzése , maa zmárf rendbe

Mcdva-L- Ha “egy öreg ember- egész életei ta

pasztalását, mintvagyonát halálakor-eltestálhatná:

ltgygis'zonyu sokra -ment volna már az emberi

gág'gíeab de“ mivel ez lehetetlen , tehátzgondolt az

embqríielme ebben 'is' a° lehetőségig bizonyos mó

,d'ot gai-így találtatott fel az írás és könyvnyom

wiás mestersége" A” könyvben lévő tudomány te

Mtnem egyéb, mint eltestált tapasztalás. Már a”

ki eges tapasztaláson ,r úgymint más kárán, pél

-dáján ,{tanácsán ért és tanul; boldoggá teheti föl

di' életét, - de a” ki nem tanul, a” mint már

bbkmr mondám, drágán fogja megfizetni a” ta

-nuló pénzt, -- mert az Isten ingyen semmitk

nemrád; '

Mennyire- mentek némelly nemzetek a”_ tti

llomáríyok által l, miket ki nem találtak és talál

'-nak: élet, boldogságára! pedig a” legtudósabb

-gmberljsvalaha tudatlan gyermek volt! homály

jésjsgtétség fogta elméjét; a” tudomány gyujtott

mécset, ”s csinált felvilágosodást! Sajnálni kell,

hogy a, „tudós“ szó néhol igen gyanús! a” mit

egyedül a”, nyughatatlan theoreticus prókátorí dia

lectikának köszönhetünk : az igazi tudomány nem

speculatióra, hanem praxisra vezérel, _ ennél

drágább kincse nem lehet egy egy hazának! -

Nem czél, hanem? eszköz!
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Holott a” jóllétben, és paí”adicsqmi boldog

életben az Istent' is jobban lehet dicsőíteni,

mint a”-csikorgó szükségben: fő kötelesség a”

tudományokban tökéletesedni, mellyek“ által-

előállítani.. " ' s. -- s- ' -
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A, Mesterség.

A” tudományoknak egy részét tévén , és a”

haza paradicsomi boldogságára nélkülözhetetlenek

lévén a” mesterségek is: ezekben is csak olly kö

telességünk tökélyre törekedni, mint azokban.

Kinek semmi jobb dolga nincs , már rosszon

töri elméjét, - mert semmit sem tenni, ember

nem tud , akár kézzel, akár ésszel, - a” henyé

lés pedig mint mondják, ördögök tanyája. A”

mesterségek tehát, már csak ezen egy oldalról “

tekintve is , mintegy őrző angyali az emberi nem- ~

zetnek , hogy az“ embert, legnagyobb ellenségtől,

az unalomtól és henyéléstől megőrizik. - Hát ha

még azt is'meggondoljuk, hogy melly ezernyi

ezer áldást, segedelmet, könnyebbséget és bol

dogságot szereznek ezek életünknek! Meg kell

engednünk, hogy a”legutolsó mesterember is olly

szükséges tagja az emberi társaságnak mint a”

legelső ,- és sajnálnunk kell az olly kevély gaz

dagokat , kik a” mesteremberi rendre csak meg

vetéssel pillantanak,”s ha valaki nem nagy rang

ból való, annak csak „nichts bedeutend” czímet

adnak.

“Valamit csak a” test szüksége , vagy az elme

kénye megkivánhat: a” mesterség mindent leg

nagyobb pontossággal elő-állít- Nincs a” termé

szetnek az a” rejteke, mellyet a” mesterség fel

ne keresett, as hasznára ne fordított volna, -

nincs az az idő, nincs az aÍliely, mellyről a”
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mesterség megfeledkezett volna, - nincs az a”

határ, mellyet megpróbálni, és a, lehetségetmeg

késérteni ne merészlett volna. - Télnek, nyár,

nak, száraznak, víznek, fünek, fának, égnek,

földnek , erdőnek, mezőnek , városnak, falunak,

szóval, mindennek tudta a”. mesterség hasznát

venni, ”s abb'an az élet örömét eszközölni. -_

Csak kár, hogy az emberi nemzet itt is ha

mar tulságra tér, és egy helybe minden kigondol

ható mesterség müveit, talán még eröltetve is -

összehalmozván, más helyről egészen megfeled

kezik, reája semmi mesterséget nem fordít, úgy

hogy sokszor a” legnagyobb szépségnek tőszom-

szédja a” legnagyobb randaság; és nem ritkán

van az eset, hogy az utas, alig ér ki valamelly

elragadtatásig tündöklő pompás város kapujából,

tüstént olly zsivatag pusztaságra jut, hol az em

'beri kéznek úgy szólván legkisebb nyomdoka sem

látszik , mintha Arabia magányain utazna. A” mes

terség elfogadására, de még a” paradicsom képze

lésére is legalkalmatosabb a” föld: tehát legelső

munka volna egy pallérozott országban az egész

telekséget úgy felöltöztetni, hogy a” látás, min

denfelé paradicsomot képzeltessen.

Ha már a” mesterségek ennyit is tehettek,

mennyit tettek, - ennylre is mehettek, men

nyire mentek , - ha már' a” paradicsomi élet bol-'

dogságát úgy szólván elkezdenék: ki kételkedhe

tik azon, hogy ha ezek végnélkül tökeIetesit

tetnek , ”s erre nékik szabad-mező és tágas ut nyit

tatik, a” haza boldogságát is 'vég nélkül maga

sabbra emelik? Hátra vannak még a” mesterségek -

a” tökély határától l pedig tagadni nem lehet,hogy

az a” boldog haza, mellyben minden kéznek van

mestersége, - nincs heverő, - pezseg a” nép

hangya módjára, - élnek, díszlenek, virágoz

nak a” mesterségek l

5-
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Azonban, mivel a” morálon kívül minden ela i

mulik , időnek és szélnek játéka lészen, és elébb

utóbb veszedelmes romlást von maga után: tehát

legszorosabb figyelmet kíván azon észrevétel,

hogy minden mesterség is, mint a” tudományok,

csupán csak a” moralításnak légyen eszköze vagy

előmozditója, - különben mihelyt ezen szent

czél't szeme elől elveszti, már a” hazának nem

virágzására, hanem veszedelmére igyekszik , és

alapja alá vermet ásni szándékozik! - Mi lehet

a” mesterségnek nagyobb remeke , az emberi nem

zetnek nemesebb oskolája , a” theátrumoknál?

úgymint a” mellyeken minden ember kapva kap,

és drága, pénzen is megfizeti; - de ha a” theá

trumok, rendeltetésök határán tui-lépnek , a” czélt,

a” morált szemök elől eltévesztik: igen könyen

veszedelmesebbek lehetnek a” hazának, mint

hasznot tettek. Az erkölcs e” földön , és akár melly

hazában is legdrágább kincs , - ebben tehát egy

iegkisebb féreg is veszedelmesebb az emberhussal

élő hyenáknál. Vajmi sok virágzó mustra' nemze

tek lettek már az erkölcstelenség áldozatjává!

és vajmi nagy tanúságot hagytak magok után,

hogy az eröltetett és túlüzött mesterségek, men

--nyit hassanak az erkölcsökre ? - Az ara'ny, ezüst ,

ruha, épület, asztal, kacsi, lő , fegyver, ”s a” t.

mind az ember szükségeire való nemes tárgyak;

de ha a” morálitáson túl-hatnak , ”s pestisként ra

gadó fénykórságot terjesztenek: a” hazának nem

javaivá, hanem kiprédáló férgeivé válnak. -

Nézzünk vissza a” történetekbe, ”s előttünk lát

juk a” jövendőket!

És még, ha az erkölcs utjáról eltért ”s meg

romlott fénykórók csak magok vennék el a” mitke

restek , talán szót sem' érdemelnének, mert, hogy

a” bünös lakoljon, azt a” természet törvénye lis

úgy kívánja; de minthogy sokan az ő haszonta

D
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lan fénykórságjokat, ”s idétlen majmolásokat,

a” gazdagoknak és hatalmasoknak éretlen 'gyer

'meki ésszel való követését, leginkább a”szegények

zsarolásából és nyomorgatásából, vagy csalásából

pótolják ki ,- és így más ártatlanokat, sem éle

tökben nem hagynak békével és csendesen élni,

sem, halálok- által azon félelemtől menttekké nem

teszik , hogy, romlásokkal együtt őket is, és az

egész hazát magokkal nem ragadják- e? e- tehát

nem csuda, ha az illyen veszedelmes visszaélések

ellen, mind a” kathedrák , mind a” jó könyvek,

mind a” poeták , mind minden érző szívek átalá

“ban kikelnek. ' '

A” mesterségeket megkülönböztetik, szabad

mesterségekre, és “kézi müvészségekre. Szabad

-mesterségeknek azért neveztt.tnek, mert nagy és

mesteri talentumot kívánván ., czéhök nincs. és

minden talentum szabadon gyakorolhatja tehet

sége erejét, - de a” kézi -mesterségek , vagy is

inkább müvészségek , minthogy nem annyira nagy

talentumot, mint eszközi müveket kívánnak, a”

czéhek által úgy megvannak szorítva, hogy a”

legkitanultabb személy is, ha szegénysége miatt

a” czéhbe bc nincs véve, mesterségét nem üzheti.

- Hogy a? czéhek eleinte,-mint minden egyéb

intézetek jó és morális czélból származtak, és

szükségesek voltak, megengedhető; - de hogy

ma már -a” czélnak meg nem felelnek, és nem

csak a” moralitásnak nem eszközei , sőt a” vissza

élésnek , fortélyoknak , és erkölcstelenségnek

fészkei, csak onnan is világos, mivel már szám

talan panaszok lobbantak ellenök; - és hogy még

is mind ekkoráig el nem törültettek, nem ártat

lanságjokat czímezi, hanem csak a” megrögzött

szokásból való előítéletet, - de leginkább azt,

hogy még ma is sok pártfogóik vannak, mivel

_f

5 *
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sok ember él 'az illyen zavarokból, más igyeke

zők rovására,
l Minden kigondolható szabad és nem'szabad

mesterségek közt, legnemesebb, legártatlanabb,

-iegvi'sszaélhetetlenebb, legjóltévőbb, és legtanu

ságosabb a” földmivelés, - egy olly véghetetlen

tágas'szabad mesterség,mellyben az ember, ki?

”s mi légyen? minő erkölcse] , minő talentummal

bírjon? a” legkülönbözőbb változó tarkasággal

elómutathatja, - értvén a” rationalis agricultu

rát ,'- úgy, hogy csak két egymás mellett lévő

szomszédok is egy , telkökre való első tekintet

tel elárulják belső valójokat.- Földmiveéls nélkül

semmi ember, semmi kar, semmi rang, hivatal

és mesterség fen nem álhat, és a” földmivelés,

minden egyéb mesterség, kereskedés , uzsorásko

dás nemei közt, minden csalás nélkül a” leggaz

dagabb , és még is legmorálisabb nyereséget adja.

'- Minden egyéb mesterkedés alkalmat nyujt

hat, és csak igen könnyen elfajulhat erkölcstelen

ségre: a” földmivelés pedig legegyenesebben ve

zet a” Teremtő iránt való háladatosságra, és

ember társaink szeretésére. - Más mesterségek

még egymásnak irigyei is , és szaporodásukat, a”

mintlehet gátolják: a” földmivelés mennél jobban

terjed, annál több pártfogókat és tanácsadókat

talál, ”s örül egyik gazda, ha másiknak tapasz

talásból merített jó tanácsai szolgálhat. Minden

-mesterséggel kisebb e nagyobb mértékben együtt

jár az unalom is: a” földmivelőnek akkor van

unalma, ha hivatalától elfogatik.

A” nagy uraknak csak az a” bajok a” világ

ban , hogy magokat mindenütt megunják, és az

unalomtól annyira irtóznak, hogy a” legnagyobb

summákat sem kémélik, csak az idót megcsalni -

akár minémü eszközt szerezhessenek, ha bár az

'egy óra alatt egészen füstbe megy is. Épen e”

s”
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miatt hagyják el sokszor a” hazát is, ”s mennek

lakni a-” világ legnagyobb városaiba, röpülnek a”

theátrumokba, bálokba , concertekbe , kávéházok

ba , - olvasnak , játszanak, lovagolnak , szóval,

minden módon az időt röviddé tenni igyekeznek.

Azonban czélt soha sem érnek, mert mihelyt va

lamit sokszor látnak, már kész az unalom , és

a” mesteremberek ncm győzik eltjpéjeket eléggé

fárasztani, az újabb és hallatlanabb, néha leg

idomlalanabb gyönyörtárgyak kitalálásában, -

mind haszontalan , csakideig óráig tart, -- ismét

új kell! - Már ha az illyen nagy urak megkós

tolnák azt, hogy az unalom mennyire számkivet

ve van a” földmivelésből, sőt ennek csak akár

y melly külön választott egyetlen ágából is, melly

boldogok lehetnének ők, az unalomnak egyszer

rei véget vetésében, ha hivataloktól üres órái

kat, ama” kegyes fejedelem példája szerint, ki

a” lélek pihenésére nem messze földre, hanem

szomszéd kertecskéjébe megy dolgozgatni, ők is

ebben tanulnák enyhítni, ”s életöket legédesebb

örömmel táplálni!

Csudálkozni lehet, hogy ezt a” legnemesebb

mesterséget az emberek annyira elmulasztották ,

ne mondjam megvetették, hogy ezt sok időkig

csupán és egyedül a” szegény tudatlan és logikát

lan paraszt ember kontárságára bízták , ”s ez ál

tal mind magokat a” legfelségesebb örömtől ,mind

a” hazát egy igazi nagy jövedelemtől megfosztot

ták , ”s a” földnek legnagyobb bőségében is , ké

szebbek voltak, éhséget, ínséget, nyomoruságot

szenvedni, a” drága földet tudatlan kezektől mar

czangoltatni engedni, mint a” földmivelésnek tu

dományos és systematicus üzésére vetemedni!

holott ha van valami a” világon , tehát,csak egye

dül a” földmivelés az, a” mi e” földet, mind külső

ékességi, mind belső erkölcsi tekintetben para
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dicsommá teheti. - Ebben magában feltalálni

a” mesterségeknek minden elemeit: itt a” pictu

ra, itt a” rajzolás , itt a” musika, itt a”theátrum ,

itt a” román, itt a” poesís, itt a” bál, itt a” va

dászat, halászat, építés , teremtés, tenyésztés ,

virág, gyümölcs , mind megunhatatlanul készen

várja az embert! Mi az oka tehát , hogy ez aileg

drágább Isten ,ajándéka, a” földmivelés sok ideig °

sinlődött, és a” nagyok figyelmére, ”s a” tudomá

nyok barátságára nem méltattatott? - A” tudat

lanság , és a” kezdéssel járó terhek , már magokban

véve is elegendő okok lehettek ennek elmellőzé

sére: de minden okok között_legfóbb az, hogy s

némelly országoknak ősi szokásai-és törvényei,

mind azon okfőkkel ellenkeztek, mellyek egye

dül képesek a” józan földmivelést tudományosan

és systema szerint alapítani, ”s gyakorolni.

Kontárkodni lehet minden mesterségben ; -'

azt sem tagadhatni, hogy a” kontár is el 'nem él

hetne , sőt örömöket is ne kóstolhatna, - értvén

a” kontárságon“ nem a“ czéhtlenséget, hanem a” tu

dományatlan - systemátlan ---principiumatlanságot ,

-de hogy a” kontárság mindig távul van azigazi

mesterségtől, mellynek ő csak fattyu sarjadéka,

-- hogy a” kontárság igazi hasznot és absolutu

mot soha sem adhat, - hogy a” kontárság egy

mívelt hazának sokatlevon, és a” tudományos

pallérozódás forumán helyet sem talál, ”s mint

fattya gyermek az ősi jusra alkalmatlan: ezt sem
kell ma már hosszas vitatással kivitatni. i

A” földmivelést a” legbölcsebb gazda is csak

úgy mentheti meg a” kontárságtól, ha néki földje

is van, mert ha földje nincs, akkor minden tu

dománya és vas szorgalma haszontalan. Nincs pe

dig földje egy gazdának is, ki azt nem reguláz

liatja, ”s a” commoditást mint szeminek szájának

tetszik, úgy nem intézheti. A” földön a” commo
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ditás az , a” mi a” gazda fejében a” tudomány , -

ez hím', amaz nő, és csak a” kettő együtt nemz

het magzatot, különvéve mindenik záp. A” com

moditásra pedig megkívántatik :

. l-) Hogy a” gazdának minden földje egy tagban ,

még pedig a” mint csak lehet qu'adrátban legyen.

2.) Hogy a” gazda földje, (ezt csak nevetség

említeni is) senkivel közös ne legyen, hanem

annak minden tekintetben való használása sza

bad kényétől függjön.

3) Hogy egy centrumbóli gazdálkodás„ ma

jornak neveztetvén, egy illyen major se igen

' nagy, se igen kicsiny ne legyen. Mihelyt rendkí

vül nagyba megy Valami, mingyárt pazérlással

és vesztegetéssel van egybe kötve, ”s nem adja

azon igazi arányzott hasznot, mellyet adna ki

sebb darabokra szaggatva. - Ide nem értvén a”

legelső pusztákat, - ezer holdas- major egy tur?

nusra a” legnagyobb mérték, úgy hogy egy tiz

ezer holdas pusztából tiz major lenne, ha bár egy
ispányság alatt is , és páratlanul több hasznot adna» i

mindenik a” maga centrumáról, mint az egész

puszta egy centrumról , néha excentrumről , mi

Veltetve. - Legkisebb turnusi mértéknek pedig

lehet venni 50 holdat; - melly“ major elégséges

arra , hogy ezen a?legremekebbtudományos gaz

daságot folytatni , ”s a” legnagyobb birtoku gazdák~' '

kal vetélkedni lehessen. Lehet ugyan 50 holdnál

kisebb földeken 'is, egész egy félholdas kis ker

tig, remekelni, de inkáb csak különösen, mint

általánosan. r

4.) Hogy a” földmívelő gazda senki tulajdona, -

hanem a” maga ura legyen, az az, mind földje ,

mind ideje, mind személye ön hatalmában áll

jon , és senkitől fel ne kivántassék, ne háborgat

tass'ék. - A” földmivelés, valamint legszüksé

gesebb, úgy legmélyebb , legtitkosabb, kényes és

X
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csiklandós tudomány lévén , elmulhatatlanul meg

kívánja, hogy a” gazda minden idejét, eszét,

tehetségét, szorgalmát, figyelmét egyedül arra

fordítsa; -_- de ha másoktól háborgattatik, elvo

nalik, a” legjobb gondolatban megzavartatik,

-vagy a” legszükségesebb legdrágább időben elhaj

talik, - vagy a” föld tőle el is vetethetik: úgy

nem a” józan , de még a” kontár földmiveléstüzni

is képtelenség; egyedül csak nyomorgó , csikor

gó és kénytelen földmivelés lehetséges , míg győzi.

De így a” föld csupa pazérlás' és haszontalan vesz

tegetés, és az éhel haló nép, még is mindig a”

föld szükiről panaszolkodik , holott épen az a”

baja, hogy a” sok rosz föld, mindig több munkát

kívánván, mindig kevesebbet terem, ”s romlásá

nak ”s vég veszedelmének magvát,nem épen ma

gában, hanem a” rajta uralkodó szokásban hor

dozza. - Nem theoreticus gondolat az, hanem

szemmel látható igazság, hogy egy hold legro

szabb földet, annak tudományos módja szerint ,

úgy meg lehet javítani, hogy minden esztendőn

egyre terem , még is több hasznot ád mint l0-20

hold ugarbanis heverő kizsarolt föld. Ha tehát

minden gazda olly utba igazittatnék , olly álla

potba helyeztettetnék , hogy a” maga birtokát esz

tendőnként így megjavíthassa: soha sem fogna

a” föld kevés lenni a” legnagyobb népességre is ,

mert a” föld javítása és termése egész a” véghe

tetlenséggel határos.

A” földektől járandó akár mi névvel neve

zendő adó , ha egyértékü pénz adóra Vonatik , sőt

ezen summa megkettóztetik, csak hogy a” gazda

-szabad legyen, nem csak akadályt nem tesz a”

földmivelésben; de sőt a” szorgalomnak, igyeke
' zetnek, jóllétnek , és így azlerkölcsiségnek leg

hatalmasabb rugójává lesz: midőn -a” robot, a”

dézma, a”- közösködéscsak a” szorgalmat öli,
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pusztítja, a” szegénységet, henyélést és erkölcs

telenséget ápolgatja.

Különös, hogy az emberiség olly soká tért,

vagy térhetett a” jő gondoIatra;-midőn minden

hivatalra mesterségre , vagy akár miféle álláspont

ra alkalmaztatott személyektől , csak egyetlen egy

fakkot, t. i- a” maga fakkját kívánta meg a” stá

tus: a” földmivelőtől, a” leglétalaposabb mester

embertől, ki azonban semmit sem tanult intéze

tesen, - földmivelési tudományt kívánni senki

nek gondolatjába sem jött; - de őtet minden

egyéb terhekre használni, a” föld'miveléstől elfog

ni, és azt néki úgy szólván csak lopva engedni,

törvényes szokása volt sok ideig sok miveletlen

nemzeteknek. Hogy utat csinálni , ”s más közter

heket végezni elmulhatatlan szükség minden or

szágban, azt senki sem tagadja; valamint hogy

szükséges téglát égetni, csizmát varni, ”s a” t.

- de valamint a” téglaégetésre különös mester

ség van: úgy az ország minden szükségeire is

különös ahoz értő mesteremberek kellenek , kíkr

nek fentartásokra, akár esztendőnként, arány

zott adót fizetni kötelessége minden polgárnak , -

örökös fundatiót állítani, büszkesége minden ha

zaiinak ! És örökös igazság marad , hogy valamint

a” csizmadiától senki harang öntést nem kívánt:

úgy a” földmivelőtől, kinek -egy órája is drága

és megfizethetetlen , mcsterségén kívül mást kí

Vánni , képtelenség.

A” mesterségek , ámbár magokban véve mind

hasznosak; de egybe hasonlítva sokféle osztályt

engednek meg. - Eltérvén most a” „szabad mes

terségek és kézi müvészségek” osztályától , --

némellyek létalaposak, nemesek, elmések, fel

lengők, szépek, mulattatók ”s a” t. , mások mel

leslegesek, alacsonyabbak, tisztátalanabbak, el

is mulhatók “s a” t. - de mind ezek sokféle kü~
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lönbözéseken felyül van a” földmivelés, mellyben r

minden mesterség a” maga ideálját és elemeit fel

találja. ' -

_ Ugyan is, ha a” földmivelés, egész kiterje

désében magába foglalja a” kert, vetemény, vi

“rág, gyümölcs, gabona ,' széna, fü , fa, marha,

méh , selyem , szőlő , erdő , szóval az egész külső

természet tudományát; _- és nyilván van, nem

csak az, hogy ezen sokféle tudományok közül

külön véve akár mellyiknek , ismét számtalan osz

tályai vannak, - hanem az is, hogy ezen sok

féle osztályok közül akár mellyiket külön választ

va is haszonnal és gyönyörrel lehet gyakorolni,

úgy hogy ebből még az sincs kizárva , kinek csak

egy talpnyi földje; vagy csak egy virág cserepe

van is: tehát kételkedni sem lehet,-hogy a” pa

i'adicsom öröme e” földön lakó minden embernek,

akár miféle hivatalon , mesterségen . vagy állás

ponton ]egyen is, - ha ugyan akaratja és todo--

mánya van hozzá, mind testi gyönyörüségére,

mind erkölcse nemesitésére, az unalom elüzésé

re, 'a” test kiszellőztetésére , a? maga oktatására,

és a” természet használására, nyitva ne álljon. +

És ha ennek csak egy legkisebb ága is öröm gyül mölcsöt teremhet: el lehet gondolni, 'melly sze

rencsés teremtés lehet az , kinek a” Teremtő mó

dot adott, a” földmivelést egész kiterjedésében ,

nem több , mint csak 50 holdon is gyakorolni!

Ha tehát az unalom, még a” legpompásabb

városok” mesterséggelkigondolt mindennémü mu

latságaiból is kiüz, és gyötör némelly lelkeket:

jele : hogy ők Cerest , Flórát, Pomonát , Lyaeust,

Sylvanust, vagy nem ismérik igazán , vagyl nem

követhetik kedvök szerint. - Minden tudós,

minden hivatalt viselő , minden mesterember vá

loszthat magának a” földmivelés ágai közül kör

nyülményeihez illő tárgyat, mellyel üres óráit ár

Q
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ltatlan örömmel és édes mulatsággal elü'zbetip-il

de akármit választ , annak tudománya nélkülnem

boldogul, következésképen, ki az egészet Vád

lasztja, szükség hogy ahoz felszentelt kezekkel

nyuljon, különben nem boldogul. r -

Más mesterségek csak különös egy két tárgy'

körül foglalatoskodnak; a” földmivelés tárgya az

egész természet; - amazok többnyire vagyidő

höz vagy helyhez, és környülállásokhoz vagy

nak köttetve; ez minden időben és minden föl

dön talál magának mulatságot és foglalatosságot;

-' amazok néha heverésre és unalomra,sőt elve

temedésre is nyujtanak alkalmatosságot; ez,

üres időt“, henyélést, és korhelységet meg nem

szenved, unalomról pedig anyira semmit nem

tud, hogy inkább rövid neki az idő, és ha le

hetne, sokszor azt meg is'állitaná; - amazok

az egészségnek néha -koczkáztatásával vágynak

összekötve, és a” testnek valamelly részére kü

lönösen támaszkodnak, vagy a” szemet eröltetik;

vagy egész napi állást, vagy egész napi ülést,

vagy valamelly egészségtelen anyagokkal való

bánást, több eiféléket kívánnak; ebben a” test

és egészség anyira diszlík, hogy még a” betegek

is sok esetben ez által meggyógyulnak, - itt a”

lélek mindig talál eledelt és mulatságot, - a” test

pedig akár jár, akár áll, akár ül, akár mozog,

- akár tiszta' nap, akár esős idő van, mindig talál

magának olly foglalatosságot, melly a” mellett,

hogy mindig haszonra fordul, az egészséget is

épségben tartja. _

De mivel minden mesterségek közelebb ju

tottak a” tökélyhez, mint a” földmivelés;

azonban , ha az erkölcsök a” paradicsom 'ideájára

mivelődnének is, az igazi paradicsomot még is

csak a” földmivelés tudná a” föld színén felállít

ni : tehát a” földmivelést minden mesterségek fe



76 A”MESTERSÉG.

lett annál méltóbb jusunk van ember társainknak

szivökre kötni, minthogy még sokaknál az a”

balvélekedés uralkodik, mintha a” földmivelés

legutolsó legutálatosabb , és tanult emberhez illet

len mesterség volna e” világon! f- Itt minden

ember talál foglalatosságot, - olly czéh, melly

minden más czéhekből kibankrottérozott szeren

csétleneket, processus nélkül befogad és táplál,

-- nincs az a” szerencsétlen koldus , ha csak'egész

sége van, - nincs az a” kétségbe esett szegény,

ha- csak dolgozni akar, kinek egy bölcs gazda

örökös kenyeret adni nevtudna.

Ha a” föld színe regnláztatik, a” mivelhető

telekség majorokra osztatik , a” birtokosok és

egyebek viszonyai iránt Telektörvény (Lex agra

ria) hozatik, - a” major vagy gazdasag kormá

nya szabad és józan lelkekre“ bízatik : akkor egy

egy major, mint meg annyi szorgalmatos méh

társaságot ábrázolván , mindenik egy kis moralis'

testté formálódik, - a” vetélkedés, nemes küz

dés anyira viszi az emberi szorgalmat, hogy a”

népességgel együtt a” haza boldogsága is vég nél

kül nevelkedvén, ”s maga a” természet oskolája

a” morálra és szorgalomra tanítván , az egész haza

paradicsomi fényben fog elöttünk állani“.

l
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Ötödik Idea.

A, Hivatal.

Rend nélkül fen nem álbat semmi. -- Jól

tudja azt az emberi nemzet, hogy ez a” föld va

-lóságos paradicsomnak volna teremtve, - mit

csak onnan is megmutatott, mivel a” szívébe plán

tált természet törvénye szerint, mind azon esz:

közöket és utakat kitalálta, elkészítette , és fel

állította, valamellyek a” természetnek ezen czélja

elérésére elmulhatatlanok; - kell lenni király

nak, kell lenni-ország nagyainak, kell lenni bí

ráknak, kell lenni tudósoknak, kell lenni mes

terembereknek, kell lenni papoknak, kell lenni

oskoláknak, kell lenni polgároknak, kell lenni

szegényeknek, - és mind ezek lettek is , vagy

nak is. -

Azonban a” jó rend ugyan boldogságot szül;

de a” boldogság vajmi nagy késértet az elsíkamlás

ra! mellynek magvát úgy szólván magában hor

dozza. - Az emberi kény a”jólléttől megrésze

gedvén, a” morál utjáról anyira eltántorodik,-

hogy végtére nyilván is merészel az Isten aján- -

dékival visszaélni, sőt ebben még kevélykedík

is! - a” honan , minthogy morális tartalék sem

mi sincs benne, romlásnál, bomlásnál és vég

pusztulásnál egyéb nem következhetik. Így let

tek sok országok a” hivatalokkal való visszaélés

nek áldozatjává. -
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Minthogy az emberi nemzet hajlandó egyik

tulságból másikba rohanni, - mert kit a” kígyó

megmart, még a” gyíkot is kerüli: tehát van pél

da rá, melly szerint némelly nemzetek olly sze

rencsétlen gondolatra is vetemedtek, bogy az

emberek közt való- felsőbb; és alsóbb rangokat-

chimaeránál egyébnek nem'tar'tv'án', a” felsőség

ellen fellázadtak, és azon morále principiumot,

bogy az ember mind egyenlő, anyira összeza

varták ”s félre magyarázták, bogy physice is fel

állitani‘ összeesküdtek. - De természetesen ,

hogy egész munkájok bábel tornya, és igazi chi

yrnaera lett, mert a” mi természettel ellenkezik,

'ellenkezik az', az -lsten akaratjával, és így so

káig; meg nem -állhat. hanem csak ideig óráig az

emberinemzet tanítására, kisebb nagyobb mér

"tékbe'n garázdálkodik, ”s maga magát megemészti.

' " “LÁfHogy, az ember moraliter mind egyenlő; az

természeti nagy igazság, és ezt öröm érzéssel

láthatja]; a” templomban testi szemeinkkelgúhol

'nnics nr“, nincs szolga , _ nincs első , nincs utol

Ísó', 'b'anem szegény gazdag keverve, ki,bová

fér =glegi'más mellett ülnek: - de, hogy az em

ber physice is egyforma lenne, ezt maga a” ter

mészet sem akarta, - különben a” szorgalom

ösztönét belénk haszontalan oltotta volna. -Hogy

a' fecske mind egyforma, ámbár nagy kérdés,

de engedjük meg z-bát osztán következik-e ebből,

hogy az analogiát átfolytassuk az, emberre is 3 -

ám folytassuk át! de csak a” bomologumokban,

'és a” “mit a” feeskében nem találunk, arról ne is

anaIogiz-áljunk. Ugyde a” fecskében nincs okos

kodó lélek, nincs szorgalom, nincs tökéletesed

betés: tehát látni való, melly szerencsétlen néha

az analogia!

Hogy az ember talentuma és míveltsége nem

egyenlő , ez meg az emberi egyenetlenségnek nem

, 4

l
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legkárhozatosabb „mina- teszi, - mert, szeren;

csés talentummal születni, ”s nagy tudományra

juthatni , nem függ egészen magátólazrembertől;

-- de , hogy azemberek erkölcse , melly már egye

dül'_ magától függ mindenembertőlfs-mellynek,

a” morál egyetlen egy modelljébe öntvofcsupán

csak- egyetlen egynek, és mint egy' csepp viz a,

másikhoz hasonlónak és egyenlőnek kellene len

nie,'”s nem egyenlő: ez már az a” visszafordult

különbség, melly aiinyughatatlan emberi nem

zetet “maga ellen fegyverkezteti, -°s a”- józanabb

'lelkeket kétségbe ejti“ azon bizonytalanság iránt,

melly- miatt a” földet daradicsommá'n'em tehetjük.

Ki “meri hát azt mtmdani, hogyaz ember

physice ismind egyenlő?- - holott még morali

ter is, a” -minek elmulhatatlanul lennie kellene,

maga magát egyenetlenné? teszi! - Azonban ha

egyik ember a” mértékletesség vagy szorgalma

tosság erényét magának tántoríthatatlan okfővé

tévén ,- a,jövendő bizonytalan időkre jóllétet-szer

zett, -- másik pedig még atyai szerzeményét is

torkosságra 's hiuságra elprédálván koldus botra

jutott: tartozik-e amaz az ő szerzeményét ezzel

megosztani, ”s egyenlőséget eszközölni? Sőt ez

volna a” legnagyobb egyenetlenség , és vissza for

_dult gonosz élet! - Kinek kinek adott az Isten

józan észt, és szabad akaratot, -kereskedjék

ezzel, a” mint neki tetszik, és a” mint kereske

dett, 'úgy veszi hasznát, 7s úgy ád majd számot

inind'euekről- - A” gonoszság néha nem ludódik

-ki,'”s büntetetlen marad ez életben; - a” cseléd

megcsalhatja urát, a” gazda ‘elhuzhatja a” cseléd

megszolgált bérét, a” katona megszegheti h'tét,

az ur elnyomhatja a” szegényt, a” ravasz pró a--

-tor tönkre teheti az ártatlan igazságot, az álnok

megcsalhatja a” szegény tudatlant, és álnokságá

nak talán ideig óráig„sőt talán haláláig is veheti
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holmi keserves lélek furdaló hasznát : ,de mihelyt

-a”moráltól eltért, számadás nélkül ne is reményl

je hogy átbujhasson.

Az emberek közt lévő különféle rangok , nem

egyéb, mint kisebb ”s nagyobb hivatalok. -- A”

ki tehát a” bizott hivatallal vissza él, meg lehet,

hogy a” kortársu emberek ítéletét mesterséges

fortélyai által elkerülheti; - de a” maradék fel

világositását, ritkán, - az Isten rigorosumát

pedig soha sem! - Nem is lehet azt megfogni,

micsoda lélek lehet egy olly személyben , a” ki,

keresztyén létére , a” reá bízott hatalommal, ke

resztyén embertársai nyomorgatására vissza él!

-- Hát nagyobb haszon hárámlik a” mások elnyo

mása által szerzett nagyságból? nagyobb öröm a”

másoktól kicsikart meggazdagulásból, és mint az

írók között' szokás, egy másik írónak bémázolása

által szerzett, ”s arra épített maga felemeléséből,

mint jóllét , a” lélek tiszta nyugalmából? Hiszen

ha egy keresztyén illyeneket tesz, akkor egy po

gány eretnek még nagyobb szarvat kap az ártat

llan keresztyén Vallást megtámadni, ”s az Isten

létét, És- jövendő életét tagadni, mert lám erre

magok a” keresztyének tanítják őtet!

Ma már a” törvények ugyan sok visszaélést

megzaboláznak : de a” keresztyéni tökély azt ki

vánja, hogy minden cselekedetünk erény legyen ,

mert csak ez a” paradicsomi ideál, - erény ne

Vet pedig nem visel az olly tett, melly kénsze

ritéssel állott elő, -á azonban ha a” nagyobbak

jó példával mennek elő, a” kisebbek is mind azt-

követik, mint minden roszban, - ”s ha a” jó

szokás természetté válik, ”s nem lesz, ki roszat

tegyen: készen a” paradicsom.

Az egyenlőség, vagy snlyegyen, mellyen

a” természet áll, az emberek közt a” proportió

ban. vagy is analogiában foglaltatik, - abban

áll,
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áll, hogy minden ember a” reá bízott hivatalban,

'mellybe őtet, vagy a” természet, vágy, a” társa

ság helyezte, híven eljárjon, és tükör gyanánt

-tündököljék; - kiki a” maga sorsával megelég

gedjék, abban örömét és nyugalmát találja, az

időt soha ne pazérolja , hanem hasznára fordítsa,

és másoknak békét hagyjon. -- A” kire Ttöbb' van

bízva, annak dolga is, baja is több lévén, nem

kell -irigyelni ha 'az élet örömeiben is nagyobb

rész várakozik rá, - mert a” természet sulye

.gy'ené azt kívánja, hogy a” nagy munkának jutal

ma is nagyobb legyen ,--és ha mi magunk volnánk

az illyenek személyében , mi is megkívánnók azt.

Egy ember fáradságáért egy forint csak annyi,

mint száz ember fáradságáért száz forint jutalom;

--,- ésha már találkozik egy ollyan ember ,-ki

'maga annyit tesz, mint más száz: mi ok indítana

benünket, tőle a” megérdemlett száz embernyi- -

jutalmat irigyelni, vagy megtagadni ?- Már pe- '

díg, hogy van ollyan ember, a” ki egy személy

' ben néha nagyobb hasznot tesz a” hazának, mint

más száz, vagy ezer személyek: ezt, ha a” tn-

dósokat elhalgatom is, a” vitéz katonák laistro

mában könyü feltalálni, -sőt nehéz megítélni ,

ha valyon a” nékik adott jutalom, ha bár egész

uradalmakból'álljon is, nem kisebb-e az érdem

nél? ”s feléri-e annak sulyegyenét?

-Minden hivatal úgy szép„ ha azt nemes _er- l-

kölcs diszesíti. Némely polgári hivatalokra al-'

kalmaztatott személy úgy elragadtatik önségétől,

hogy magát , a” hivatallal összetévesztvén, azt gon

--dolja , hogy ő az a” hivatal, mellyet reá bizt-ak ,-

holott a” hivatal örökké áll ,a” viselő csakzsellérje

néki.' - Ez a” megfeledkezés pedig néha igen

- Veszedelmes, mert azon kívül, hogy a” víselőt

kevélységre ragadja, és mások ntálatjának ”s

megvetésének tárgyává teszi; még az az er

6 -
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kölcstelenség is hozzájárul, hogy a” visszaélésre

semmi határ nincs előtte. - Éretlen gyermeki

elme, 'a” hivatalban kevélykedni , - hanem azon

tágas mezőnek örülni, melly a” hivatalban 'e'v

kölcse és erénye gyakorlása előtte- “megnyílt, ”s

mellyhez ez által sokkal közelebb jutott, mint

különben juthatott volna: ez az igazi férli-ui büsz

keségl Igaz .. hogy a” hivatal nagyon sokat 'tesz

a” személy ékesítésére; de ha úgy történik,hogy

még a”- hivatalt is a” személy ékesíti: már, ennél

többet kívánni, a” paradicsomban is lehetetlen!

Még a” királyi hivatallal is visszaéltek haj

dan a” régi pogány tyranusok: de egyszer'sinind

a” lélek furdalása is örökös félelemben tartotta

'őket, úgy hogy egy leghatalmasabb király élete

tis veszedelmesebb volt, mint ma egy koldusé-a

Ezen veszedelem azt a” fortélyt 'ondoltatta ki

vélök , hogy a” népet a” legnagyob szegénység

' ben , és vak tudatlanságban tartsák , reménylvén,

hogy így minden veszedelemnek elejét veszik ,

ha a” madár szárnyait elvagdalják. - De -' tu

datlan vad népeken, ”s földhöz ragadt nyoma

rultakon uralkodni, micsoda dicsőség lett légyen ,

megmutatta a” következés , minthogy ezzel csak

a” baj kettőztetett, és a” többi tyranusoknak ta

núság adatott, hogy az ollyan nemzet, méllyn'ek

már semmi félteni valója többénincsen, milly

félelmessé lehet egyszer, annak idejébenl-Ugy

'lett, - morál nem lévén a” fundamentom, egy

tyranussem balt meg természeti halállal, - fel

ienben a” kegyes uralkodók megsirattat'tak; osz

' lapokkal tisztcltettek, sőt még az istenek száma

közé is beiktattattak. A, nép “szeretetét semmi

hatalommal parancsolni vagy erőltetni nem lehet:

erre csak a” morális királyok tudtak rámenni,

l minden eröltetés nélkül.
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- Ma már minden-nagynak és nemesnek, min

den erkölcsnek, minden erénynek és mértékle

tességnek mustrája a” királyi házokban tündök

- lik. - Azt tartják a” keresztyén királyok főtör

vvényül , hogy erkölcsnélkül lehetetlen a” boldog

ság,- és jóllét nélkül lehetetlen az erkölcs;

mert a” csikorgó szegénység, csak a” bünnek ta

nyája. - Ez az oka, hogy mind az “erkölcsök

ben magok mennek fényes példával előre , mind

a” népet, a” mennyire csak lehet kémélni, és jól

létét eszközölni, minden módokat elkövetnek.

:”S innen világos, hogyha az alattvaló úgy eljár

a” maga tisztében, mint azt fejedelmétői látja:

ezen uton legkönyebb módja van az emberiség

nek a” paradicsomot felállítani. Mert al” fejedel

mek mind azt' akarják , hogy paradicsomi

országban , paradicsomi erkölcsü népet nevelhes

senek , ”s Isten elébe vezérelhessenek.
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A, Házasság. 7

Midőn az e1nberi nemzet a” morál utjáról

eltérvén zántszándékkal elvesztette a” paradi

csomot; - midőn az ember, ember nélkül fen

nem állhatván, még is egymásnak farkasává na

dályává,”s ha nyilván nem is , legalább alattomos

ellenségévé vagy iri'gyévé lenni hajlandó volt; --

midőn máraz ember végre hinni sem mert egymás

nak, mert a” leggonoszabbik is a” legbecsületesebb

hez tudta magát, mint egyik tojás a” másikhoz,

hasonlóvá politikázni, ”s az embernek egyedül a”

barátság, vagy is, a” véle egyező lelkek társasá

ga maradt mé fen élete'megenyhitésére, mig

utoljára a” barátság is politikává változván, el

tudott a” visszaélésre fajzani, a” morális utról

kitérni, ”s hogy az ember, mindig csak ember

maradt, bő mértékben megmutatni, úgy hogy

végre az ember bizodalmat sem tudott ember tár

sában találni: - fentartott még a” természet

az embernek magános hív“ társaságára , és a” pa

radicsomi örömöknek néminemü kóstolására

egyetlen egy módot, - a” szent házasságot, -

melly semmi nem egyéb,mint két léleknek egész

a” sírig egyéolvadása.

' Ez az egyéolvadás csak olly két lélek között

lehetséges, kiknek testi alkatjok külön nemü,

vagy ellenpólusa , -- egynemü vagy pólusnak erre
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soha nem mehetnek. '-- Hogy két'morálisiféíliu,

kiknek lelkeik mindenben hasonszenvüek, egész

' a” sírig egymásnak elválhatatlan társai legyenek,

bár ritkaság, de lehetséges, -- ezmég nem 'az

ellenkezőt bizonyítja; --s sőt- hogy két összehá

zasodott személy is képes legyen-nto'ljára'egy

másnak gyülölőj'évévés''megkérlellretetlen ellensé

gévé változni, ez olly felesleges, olly minden

napi tapasztalás,-hogy igazi házasságot csak rit

kán láthatni alkalmunk alig legyen is, -- még

ez sem tesz legkisebb ellenvetést is: - sőt in

kább az első esetbőLaz következik, hogy ha

egy pólusu személyek , kik minden igyekezetöki

kel sém mehetnek arra, hogy egymásnak min

den természeti beoltott szükségeit és kényeít ki- s

pótolhassák , mert ha kílenczvenkilenczre ráment

nek is, aTszázadik örökké elérhetetlen marad,

hogy t.' i.v magokhoz hasonlót n'emzhessenek , ”s

egyesült lelkeiket egy hasonló lénybe átplántál

ják, - még is tudják a” lelkök öszveolvadását ,

melly az emberi természetbe kiírthatatlanul ybé

van oltva, nemi nemü árnyékképen ábrázolni!

- menyivel inkább két 'ellenpólusilelkek, kik,

mint a” magnes, csak egymás által izgattatnak.,

csak egymásért teremtve lenni látszanak, és egye

dül bírják azt a” tehetséget, hogy egymásnak min

den lelki testi szükségeit gyönyöreit, kipótolhas

sák, “képesek arra, hogy amaz árnyéki- összeült

vadást , igazi összeolvadássá tegyék, ”s testiké

pen is megvalósítsák; - a” másodikból pedig,

hogy t. i. ritka a” jó házasság, semmi egyéb nem

következik, mint az, hogy a” házasság minden,

csupán csak házasság nem volt.

Sokkal nagyobb, nemesebb és felségesebb

dolog a, házasság, mint azt némellyek könyel

müleg ,' vagy a” szokás után képzelik. -Ha csak

két lélek egyé nem olvad , nincs házasság.-Ha
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ez imént látott példa szerint, két nemes lelkü

férfin találkozik, kik hasonszenvök miatt egy

mást a sírig késérik: már, hogy ez a” két lélek

egyé olvadjon , csak egy lépés hibázik, csak az

kellene, hogy ellenpólusuak lennének: ”s készen

állana a” házasság ideálja!

Es így a” házasság csak abból áll, hogy két

hasonszenvü ellenpólusu lelkek lépjenek egyes

ségre: - ez az egyesség anyira állandó lesz,

hogy ha bár a” hasonszenvü indulatok, sőt ké

nyek és szenvedelmek erkölcstelenek legyenek

is, csak összeegyezzenek , sokkal tántoríthatat

lanabb a” házasság, mintha nem egyeznek; -

azonban az igazi házasságnak mnrálon kivül'sem

mi egyéb okfőt választani ”s czélozni szabad nem

lévén, nyilván van, hogy, ha a”hasonszenveket

morál teszi, ez a” házasság tökéletes. - Mi le

gyen hát oka, 'olly sok egyenetlen ”s szerencsét

len házasságnak? innen eléggé világos.

De, mi legyen oka annak, hogy a” házas

Iágra hasonszenvü személyek ritkán lépjenek,

sőt, hogy hasonszenvü lelkek az egész világban

olly ritkák legyenek, 7s még ritkábban egymás

ra találjanak? ennek okát kellene kikeresni.

Ha én, mint földmérő , valamelly nagy mé

ré'st felválalván , segéd társ nélkül szükölködöm,

- és feltévén, hogy illyet egész hazában nem

találván, Amerikából, hol igen sok van, hozatni

kénytelenittetném: már az bizonyos, hogy én

ezen embert, bár soha nem láttam is , csak úgy

használhatom mindenre, mint magamat, -és véle

mindenekben tökéletessen egyetértek; -- de ha

egy kerékgyártó legényt választottam volna se

géd társomul, ezzel épen semmire nem mehet

nék. -- A” gyzps képeket modelbe öntik, - és

az 'egy modelből kivett kép mind egyforma, de

a”különböző modelből, mind más forma, mert
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a” gyps, olly formát vesz magára, millyenhe ön

tik.g'--- Illyen model az ember lelkére nézve az

oskola,-legalább illyennek kellenne lennie, -

úgy ,'hogy a” sokféle emberi lelkeket, pedig melly

millióféle az emberi hajlandóság és indulat! az

egy normára szabott czélirányos bölcs oskolák , '

Amerikában , Asiában,“ vagy Europában , mind

egy idomra , egy normára öntik vagy edzik. Kö

vetkezésképen a” földmérő Amerikában csak úgy

mér, mint; Europában , és a” ki ezt megtanulja,

mind egyformán teszi,-;- ”s a” nevezett kerék

gyártó legény is,“ ha ezt tanulta volna, ezt ten

né, m- valamint a” kerékgyártó oskola is min:

denrnevendékjét egy czélra vezérli. , '

' ; Tehát csak egyedül az oskola, vagy is'neve

lésäteheti azt, hogy a” számtalan sokféle emberi

hajlandóság kimiveltessék, ”s a”; melly normár-a

akarjuk, arra készíttessék“, még pedig a” norma

akárminő, nemes, vagy nemtelen legyen is, azt

azemberi ész“ felveszi a” szoktatás által, mint a”

pscsétviasza” nyomó formáját, - úgy, hogy

ha akarjuk, akármelly gyermeket, a” keresz

ztyén haza közepében is töröknek nevelhetünk ,

csak a” normát ahoz intézzük. - A” nevendék ,

míg newendék , úgy szólván csak machina, ő azt

semtudja mit akarunk belőle faragni, hanem

szoktatás által “bevesz mindent, a” mire szoktat

.juk , - és így a” nevendék soha sem magát,

hanem mindig nevelójét árúlja el.v

Ha tehát a” nevelésnek olly normája van,'

hogy az mind ‘egy czélra neveljen: ki kételke

dik, hogy a” nevendék, lju vagy leány, mindent

a” mire neveljük, bé ne vegyen 2 - Sőt nyissuk

ki szemeinket, ”s nézzünk ki az ablakon, egy

pillantatra száz bizonyságot látunk. A” szülék,

majd mind egy normára nevelik leánykáikat ,ar

ra az egyetlen egy noimára, hogy „tcsscncl;t“---
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és ''ezén norma végett mindent elkövetnek , a? mit

csak'a”'nevetség országából carricaturást előáll'it

hatnak ,' úgy hogya” bölcsőtől kezdve a” kis leány

nak nincs egyéb ozélja, ”s ez benne természetté

válik sokszor a” csömörlésig, - mint, tetszeni,

- és pedig, csak külsőképen , csak első tekin

tettel tetszeni! - Ritka az a” józan szüle, kí

nél, vagy semmi , vagy magas erkölcs a” fó -ne

velési okfő, - is boldog az a” férfi, ki egyszer

illy nevendéket nyerhet élete párjának! - -.'

Azonban valamint a” kevély ember, épen

kevélysége miatt nem éri czélját, sőt ellenkezőt

'ér el: így a” szülék is, épen a” tetszés princi‘

piumával rontják el gyermekeik boldogságát. ”s

anyira tetszetik leánykáikat, hogy végre senki

nek sem tetszenek, és sokszor a” .legszebb leá

nyok megvén'üln'ek. - 'A° mi a” tetzést illeti,

egyönyörü szép leány elég van , mellyekre:még

maga Zene is megindulna, anyiva'l inkább a”-hiu

ifjuságnak tetszenek, egész az eltántorodásigpe

de csak úgy, mint leányok„feleségnek, még

csak meg sem késértetnek! Szerencsétlen sok

leány, _“ de szerencsétlenségét egyedül szüléi

nek köszönheti, - mert kicsiny korában min

denre lehetett volna szoktatni,' nagy korában

már késő. - Sok ifju ember maimár,“ vagy

egészen nőtlen marad, vagy mind addig vára

kozik, míg valahol olly 'nevendékre nem talál,

mellynek , nom'kül'sejétől, hanem belsejétől igéz'

tetik; -» ollyan is van elég, a” ki átaljában min

den asszonyt hinsá'g'fészkének'tartván, a” sok

' gonosz között a” legkisebbet választja, ”s- sza

kácsnéját elveszi. Szülék l és leányok ! nem gunyt

irok-l' hanem paradicsomba akarlak vezérelni l'

A” nagy és szép lélek , a” nemes, érező szív',

bájol , a” virtus, kedves előttünk , még a” csnnya

testben is; - de- ha a” virtus, még szép és

'
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gyönyörü «estből' is ij 6,; ! -w-ä vagy? megfordítva y-llû -

egy angyali szép test, még migyalimameslélléot

is foglal és' táplál -magábaniejmár- akkor ragad:

bennünket egész az ájulásig; Ha egy gyönyörü

szép szüz', egy bájolóaszelidw-ábrázat,- belól is

ollyan lelket rejtene,“ mint külső sugárja mutatn;

ja: mégaz isörömmehházasodnék', kitmárzztw

asszony nemet egészen megutálta. De a? kígyó

sokakat megmarván, vajmieokosokká t'ettéim'ár

a” házasulandókat, - még a”í gyíktól - tis-irtózni!» ---

A” gonoszság, ja9 legszebb angyali testet -isntála

tossá teszi, - gonoszság pedig lminden.,svalami

az erényés morál útjáról kitérít. -'.w -ir: izs--

NeJa” világot vádolják bába” szülék, hane

magokat, --mert gyermekeiket nem aíviliág
teszi, hanem -Iina.-go'k_ nevelik szerencsétlenndgxa-ä

ha “csakmeg Tnem' engedjük, azon- észrevételt,

hogy ezt magok a” férfiak kívánják így', «és-m?

világ tónusa, ma már azt hozza magával-„HAN!

legyen! de az bizonyos, hogy igazi örömöket

édes éietet ezen a” világon, aZ morálfonl kívül

semmi nem adhat, és' a” miben morálnine'sí;

az csak addig tart, míg egyhóból felállított hálf

vány. --  ‘ '

Ha mind a” leányt, min'd az ifjat , morálra

nevelnék szüléi, minthogy a” morál örökké, és

mindenütt egy: nyilván van , hogy a” hason)

szenvet könyebben feltalálnák a” házasulandók,

és'egy modelbe lévén erkölcsök öntve , elébb sym

pathizálnának , mint a” házassági kötéllel egymás

hoz köttettek,volna.- Azonban örökké fen ma- -

radja” férfinak , mint okosabbnak az a, köteles

sége, hogy a” házaságot ne a”- testiségen kezdje,

hanem az egyetértésen, szoktatáson, és egy kis

nevelésen.

Hogy az asszonyi nembe szint ollyan nagy

lélek van beoltva, mint a” férfi nembe, és a”tu

caû- 7- v
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' do'mány'ókpa ők iscsak olly mértékban alkalma

tosdkí, mint a'í “férfiak: azt nem kall'vitatni , mi

dőn'ajjüzmutathatjuk, az ollyan asszony- szemé

lyeken',-;kik valamelly tudományra rendesen ta

níttättak; “de hogy őket nem módi tudomá

nydkra tanítani, és ők a”- férfiaktól' igen hátra "

maradnak, (ha csak történetből jó- könyvek ol

vágása által azokatsvalamennyire megnem kö

zelítik', És elmulasztott hijányaikat ezzel ki nem

pótóiják) 4- annak nem ők az "0kai.-r---r Sőt én

'a? ítudamányok mezején az asszonyoktól még töb

beonvárnék, mimá-férfiaktól, mert finomabb

'érzékeik lévén_,';sokkal mélyebben behatnak a?

tamés'zet? rejtekeibe, r-- azonban vízzel élvén

mi'ndigíjóanok , ”s nemstompulnak el lelki ”s testi

érzékeik; 4- Vajmi sokatniesz a” borital li -t: s

-lí'íé'A'”:házasság,- ha' -ugyan morál annak vezéra

lője 5- a” -paradicsomi életnek egy kis-modelája ,

úgy, hdgy' kit a“ természet arra rendelt, addig

nem-'iaaélucsak volt, míg meg nem házasodott.

Egy lélek, egy érzés, egy czél, egy.töreke~

dés','egy szenvedés, és mindenbeni részvét! val

lyonfnem ez-e a” paradicsom ll,
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A, Nevelés.

Ember-nevelés nél-kül , csak úgy nem lehet

paradicsom , mint ember nélkül, - mert ha az

ember nem neveltetnék ,la7 fene vadaknál vadabb

lenne, ”s maga magát kiemésztené. Csak kár,

hogy az emberi nemzetben meg van , vagys az a”

rest'ség, vagy az a” bal vélekedés, hogy ha már

a” paradicsomba egy két lépésig be ment, és ott

is meglehetősen yan dolga: tehát, azt gondol

ván , hogy azzal már a” paradicsomnak közepén

_'is van, - vagy nem is azt, hanem azt“, hogy

már a” paradicsomnak közepén sem lehet jobban,

mint a” hol már van, - de még ezen felyül a“ .

Paradicsom “közepéig eljutni igen nagy munka és

fáradság volna, - inkább ott a” hol van, megál

lapodik , és a” mint mehet dolga, azzal megelég

szik, -- holott, minél beljebb menne a” kert kö

zepe feié, annál boldogabb és áldottabb lenne

minden lépése és cselekedete.

Az emberi-nemzetnek minden tudománya

csak tapogatás és közelgetés , - legnagyobb tö

kély, mellyre az ember juthatott, van a” mathe

sisben, - és még is, ez is miliárdnyira van a”

tökély Vég-pontjától: mennyivel inkább távol

vannak hát más tudományok, mellyek még a”

mathesist is csak ezer meg ezer évek mulva érik

utol! Tökéletesedni örökös kötelességünk! A”

mult századokban voltak nagy elmék, mellyek az

akkorivilágnak csudái voltak :-de ma már a” köz

ll
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elmék is eljutottak oda, hol ők akkor legelöl

tündöklöttek. [gy tehát a” mai legfelsőbb elme,

se gondolja , hogy a” világ ott megálljon , hol ő

jár, - lesznek idők, mikor az' ő gondolatja

igen közönsége? lesz. 3-: Messze yaní a” paradi

csom közepe! -'- és ki'lelsz'az a, szerencsés , ki

azt feltalálja? ' L; e'

k Az ember-nevelésnek,'ha a” régi vad száza

dokat tekintjük, igen magas fokára eljutottunk;

deha a” paradicsomi jövendőket tekintjük: úgy

látszik ','i'hogy ebben még "csak kezdők vagyunk.

Hanevelési tudómányunkból kivesszülä azt a'

részt, 'me'llylhiuságra, czéliránytalanságra, álne

velésre,"ésf'elpallérozásra vezérel: úgy azigazi

tömeges nevelésre, igen kis rész fog fenmaradni.

Minden baj, a” mi e” világon van , a“ neve

léstől származik. -- Nem a” fene- vadak, nem a”

föld terméketlensége, nem a”- mostoha idők ,nem

a” háborúk, nem a” fanatismus íszüli a” boldogta

lanságot„s fosztja meg embert a” paradicsomtól;

hanem egyedül a“ nevelés , vagy is elnevelés , és

neveletlenség. -- Valamint paradicsommá, úgy

siralom-völgyévé is egyedül az ember teheti e”

föld kenekségét, mint ezt ama hála Isten -l elmúlt

ököljusu vad századokból tudjuk. '

A” nevelés nem egyéb, mint szoktatás. Még

az oktalan állatot is- szoktatás és gyakorlás által

annyira- lehet vinni, hogy bizonyos meohanismus

benne természetté válván , olly munkákat tehet,

mellyet az'ember bámul. --'- De már az embert,

kinek okos és-itélő tehetsége is van, annyira le

het szoktatni, hogy nem csak a” megszokott tár

gyakat pontról pontra híven -majmolhatja , de még

az analogián vég nélkül menvén , magától is új

'és isméretlen tárgyakat teremthet, ”s teremtése

körében, ha akarja, olly véghetetlen lehet,mint

a” kalleidoscopium a” figurák előállításában.
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- Igaz, hogy az emberi talentomnak sokféle

grádusai vannak, és egyik: lélek két ”s három

annyi tehetséggel is fel vvan ruházva ,- mint má

sík: de ha minden tehetség a” maga' köréhez

“illő míveltetést nyerhet, 'bámulásra-méltó tökély

re mehet egy emberi lélek, akár férfi {akár asz

szonyi alakban légyenris' az, - egy olly tökély

re, melly épen a” paradicsomi ideálhoz -hason

lít, mellynek maga a” Teremtő is öríil az ő földi

legnemesebb teremtményében. -

A” mire akarjuk, arra- mívelhetjük az em- ,

bért, csak az eszközöket változtassuk; - nem,

csak , “de még egy embert többféle Iökélyekre is

kimívelhetünk, ”s magunknál tökéletesebbé te

hetünk. - De mivel minden tökélynek, és az

egész emberi társaságnak létalapos feltétele a”

morál; és ezt legkönyebb is az emberben felélesz

teni, mert úgy szólván szívében hordozza; de

magától vagy feléleszteni- nem tudj-a, vagy', ha-

fel volna is éledve, a” világi rosz példák és ál

nokságok miatt kiszárad és elvész; - és mivel

egyetlen'egy emberi teremtés sincs, akármiféle

hivatalra vagy életre szánja magát, aÍ-ki morál

nélkül egész életében, sőt csak egy nap is fen

álhatna: tehát tnyilván'van , hogy al morálra való

töreke'dés és mívelődés, embernek elmulhatatlan

feltétele lévén , mivel a” gyermek nevelést magá

lól a” gyermektől kívánni nem, lehet, eztesz»

közölni részint a” szüléknek, részint 'a”: státus

nak lélekben járó fő kötelessége. ' -

Akár melly tudományra, akár melly mes

terségre, akár melly életmódra akarjuk neven

dékünket elkészíteni: azon tudománynak, mes

terségnek, -vagy életmódnak két része van, -

első a” morál», másik magaraz a” mesterség. -Min

den mesterség különbözik egymástól, de “morál

nélkül egy sem lehetvén, ebben ismét mind
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egyé lesznek. - Vajmi sok baj lett már ennek -

. eltévesztése miatt e” Világon l-

Innen tehát az következik, hogy, ha urat,

szegényt , ”sidót , görögöt, pogányt , keresztyént,

mind, - egy bizonyos -'a* státustól előszabott,

nem pedig a” fanalicus rabbiktól sanctionált czél

irányos norma szerint nevelnénk: az egész em

~beri nemzet mind egy czélra dolgoznék, nem

pedig valamennyi , annyifelé sántikálna.

De a” tanító eszközökis nagyon sokfélék. -

Némelly tanító nem tanít „hanem tanultan-n már

itt a” gyermek élete csupa nyomoruság idő nap

előtt , - ”s nem csuda ha a” gyermek czélt nem

ér , sőt a” tudományoktól is elidegenedik , ”s kor

;helységre vetemedik. - Holott a” gyermeki elme

olly kíváncsi , olly ragadós , hogy az nyugodniés

heverni nem tud, de mindig tanulni és tudni ki

ván. El lehet gondolni, melly szerencsétlen esz

:közöknek kellett ott lepni, hol a” gyermek an

nyira vadult, hogy a” tanulástól irtózik, és a”

könyveket kerüli, mint a” kísértetet. Ha a” ta

'nító bölcs , annyira viszi a” gyermeket , hogy maga

kívánja erőnek erejével a” könyvet és a' tanulást ,

,-de ám akkor a” tanítónak is jó módjának kel

dene lenni. Ha az orvos,czukorban bé tudjaadni

az orvosságot: úgy a” gyermek nem csak nem fél

többé az orvosságtól , de sőt egészséges korában

‘is azt kér. A” madarat a” maga étkén legkönyebb

megfogni, -és minden embernek, de különösen

-' a” gyermeknek “egy gyenge oldala lévén, ezen

őtet legkönyebb megfogni, sőt nemes tettek,

' büszkeségre, hazaszeretetre, morálra szoktatni

”s ztüzelni.

De ha a” gyermek csak robotol: a” roboto

lás nemes szabad valót soha sem teremt. Onér

zés , önbecs, és erényi büszkeség, - ezek szül

nek nemes jobbágyokat. - Ha a” gyermeket csak
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tanultatjuk: úgy a” drága idő is e15a-,'a” gyer

mek is tudatlan marad, kedve is elvés'z a” tudo

mányoktól, ”s nagyon ritkából lesz az, “a”, mi

lehetne. -A” tudás czélja praxis lévén , (mert ez '

életben'nem theoria hanem praxis által élünk el,

a” tudomány pedig nem egyéb, mint eszköz az

életre) nem az a” kérdés,-ha a” gyermek eltudja

e recitální azt,a” mit'ôsszehadart? hanem , hogy

érti-e azt, a” mit beszél, és cselekedettel meg

- tudja-e azt test'esiteni ? Ha nem érti , - akár mint

pereg is nyelve, semmit sem tud; -'- ha pedig

érti azt, a” mit olvas: tehát akár tanulja meg azt

reeitálni ,_ akár nem , minden esetre tudja ő azt,

u-- -de különben is, a” mit ért, azt csak játék,

neki megtanulni, - midőn a” mit nem ért, azt

tanulnia keservesebb a, robotná'l. - Ha csak, a”

tanultatást az nem'pártolja valamennyireyhogy

legalább a” gyermek nyelve peregni, folyóbbá

lenni, olvasni, és szavakat kimondani hajléko

nyabbá lesz. De e” végett is jobb volna vele ollyan

beszédet tanultatni, mellyet ért, - és azt-erato;

rice 'declamálni, gestussal ”s tüzzel elmondatni,

v-liilyenek az ae'zopusi mesék, más egyéb dia

loguso'k, oratiócskák'; kivált a' “nagyobb gyerm-

kéknek a”- Scythávk eratióját nagy Sándor előtt

elmondani, melly tüz! melly nemes büszkeség '!

”s a” többi, , '

A” kateohet-ikai tanítás mód, öregeknek jó

'és hasznos lehet: de gyermekeknek semmi ke

vésbbé, mint czélirányos. Ott a” kérdés, otta”

' felelet is, mellyet a” szerző akart oda irn'i', --'--?s

tudósnak, eminensnek tartjuk, ha a” kérdésre

nem valamelly másiknak feleletjét el tudja hadai

rázni! ”S kérdezzük mot a” gyerineket,'miért

mondta azon kérdésre azon feleletet? - bizo

nyosan nem azért, mert ő szívében meg van arról

győzettetve, és logice is bizonyosan tudja, hogy
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az a? “felelet egyetlen egy volna; azon kérdésre ,

-hanemnazértymertaz lévén a” kérdészután írva,

kénytelenittetett rája majmolni„a" mi -csak on

nan-ismegtetszik„hogy a” kérdésre való felele

te; tudni, és elmondani, sőt hadarászni megta- -

nulja, de tenni, és életében azt folytatni esze

ágában sincs, '-',; nem tudja ő, hogy--a”l'felele,t

arra ,való„ hogy azt 'practizálja is, -hanemtcsakt,

Jyogy „elmondja- Mit gondol azzal a-” gyermek,

akár mit beszél? akár igaz, akárnem, akár érti

' itkán nem r csak azt elmondhassa, 'a” mi ott van;

-,- ez a” ozélja, más semmi. A” gyermek nevelés

-ben eltévedtünk, és csak egy analogián vesztet

,tünk nta-t;~- ugyanis, - midőn mi kinevelt

emberek egy új könyvet veszünk kezünkbe ol

vasni, melly úgy van kidolgozva, hogy.az miu

ket igen gyönyörködtet, "s úgy szólván-magával

ragad , minthogy a” benne lévő igazságokat mind

érezzük, ismérjük és értjük. ”s a”vlegmélyebb

czélzásokat, példázgató ironiákat,“ allegoriákat,

is, testetlen abstractumokat mégis úgy elértjük,

mintha a” megtestesültt természetben szemmel

.látnók, kézzel tapintanók ”s a” t.: innen termé

szetesen azt hozzuk ki , hogy a” jó könyv igen

jól, sőt legjobban tanítja, az- embert , - és így,

(itt, az eltévedt analogia) a” gyermeknek is leg

jobb tanító eszköze a” bölcsen kidolgozott könyv,§

p. o. a? kathekismusfs a” t. - Szerencsétlen ana

logia! - de még egyet, mondok-,- azután bon

czolom fel, - Ha együnknek , kik a” jó könyve

kethersüljük és értjük , -egy ollyan akönyvet ad

nának kezébe , melly előttünk még eddig hallatlan

és, isméi-etlen tudományról, .még 'pedig'a”- maga _

nemében legremckebbül tanítana: valyon azon

könyvet érteni, megítélni, “és dicsérni képesek

volnánk e? sőt kinevetnők , és haszontalan papi

roszpazérlásnak tartanók ;, - nem csak,tartanók,

v - de";
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de tartjuk , mind azon könyveket, mellyeket nem

sértünk, - holott a” ki érti, arányokat is meg

ádértte. - Ki érti tehát? - a” ki azon fakkban

jártas, várdorlott, nem pedig idegen és tudat

lan. Igy p. o. ha valaki egy tökéletes varga kátét

írna,' az egész világon- ezen mesterségre össze gyüj

tött -észrevételeiből, - ezt a” Vargák megven

nék, de a” keményítők kinevetnék. -'- Röviden

azólván , a” mihez értünk , azt becsülni is tudjuk ,

- a” mihez pedig nem értünk, azt méltatni nem

tudjuk. Könyvből tehát és theoriából, vagy is a”

priori, csak a” kinevelt észt lehet foganattal ok

tatni, kinek már azon tárgyban practicus ismé

retei vannak; tudatlant pedig és kezdőt a” priori

tanítani, semmi nem egyéb, mint'a” természet

ellen dolgozni, és a” józan észt jó eleve a” kiíi

czamodáshoz szoktatni. - A” tudatlant és kez

dőt, ha ugyan ön-álló szabad lénnyé, -és er

kölcsös nemes taggá formálni akarjuk , practice ,

- az az, a posteriori kell tanítani kezdeni, ”s

ha minden tárgyakat jól ismér, akkor lesz a”

könyv foganatos. -- Próbálja meg akárki {könyv

ből ollyat tanulni, a” mit soha sem hallott, és ol

lyat olvasni, a” miről megfogása van: látni fogja

a” különbséget. - De kivált a” gyermeki kornál,

maga a” természet ujjal mutatja, hogy nem theo

-retice , hanem practice kell elkezdeni a” tanítást.

Ha a” gyermeknek valamit practice megmutoga

tunk, és azt neki jól megmagyarázzuk, ”s min

den kérdéseit vagy kétségeit kielégítjük : úgy sze

reti, úgy kapja, úgy figyeli ő azt, hogy büszke

lelke addígnem nyugszik, míg pontról pontra

utána nem majmozza , és nagyobb szégyent nem

is vallhatna, mint azt megtenni nem tudni, -

''s ekkor próbáljuk őtet katechizálni abból a” mit

tenni tudott, - nem lesz ollyan kérdésünk,

mellyre magától felelni nem tudna, bár előre

7
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theoreticetnem 'tanultattukris; de próbáljuk

elébb catechetieeutanultatni,-”s mikor már jól tud»

hadarni, akkor állítsuk praxisba, hogy aztgla”

mit hadart, most már mutassa-meg is: aztsem

tudja égen- jár- e vagy földön? ”sibámúltábannel

nem“ tudja gondolni, mit akarnak ő vele tenni?

És; izzad kínjában , hogy- az -ő jó felelése, nékik

még n'emelég volt. Hógy példát is -h'ozzakeiő;

magam jelen vol'tam, midőn, a” Rector ezen tkél'û

dést tette fel: „Kicsoda a”, ini-felebarátunk?”

A” gyermek , mintegy 14 esztendős lehetett,‘ljar~

sányan elhadarja: „Minden ember, akár keresze

„ tyén , akár nem , - akár- jó', akár rossz , --'akár

„barátunk, akár ellenségünk”, Megájlj fijam!

belé szólal egy öreg ur_: hát a° zsidó felebarátod

e? - „Nem az ,” felel a” gyermek.' '- A” matheo

Sis a” világon mindentheoriák', minden speeul'a-b

tiók , minden absÍtractumok felett való abstractum g . '

és még is egy tudomány sem ment hozzá csak

“arányozható tökélyre is , -- mellynek egyenesen '

az az oka, hogy minden tudományok az oskolá

' ban kezdő ifjuságnak a priori tanittatnak, úgy

hogy az oskolából , ha“ csak különös szorgalommal

nem, soha sem lép ki tömeges tudományu ifju ,

hanem , ha ember akar lenni, még azután kezd-i

elöl a” tudományokat, ”s rendre olvassa' a7-köny

veket, hogy. igaziltudós lehessen; .- de a” ma

thesis olly; mély abstra'ctum - lévén , hogy szeren

csénkre a” priori taníttatni sem -lehet, hanem

mindig krétával kell a” Professorunknak felfegy

verkezni , minden tudományokat felyül haladott;

r- nyilvánságos jeléül, hogy a” practicus tanítás'

5 foganatosabb a” theoreticusnál, -- holott más'tua

dományok jobban practisálhatn'ának,_ mert az

a egész testi zöld és élő természetet tárgyazzák., és

így, az erkölcs nemesítésére is legjobb módjuk

volna. í„ - - '. _ v, w
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' nn Joe ikü-tä'nbeniis ;í a”- speeulatio lérett'emberi

'él'nlén'ék lvalló ,'.sőt-még gannaklís' dolgot- ád,; meg,

lfogyasztja Wés-uaz .embert arany eress'é .teszi:

"melly-rettentő äellenkezés tehát “w”í természettel,

W'JaNgyierrnekdt, kinek mindig mozogni kell,

kimlánvéaétnmaga ia” termésmt nyngbatatlauní

tette, mind addig, míg magát ki nt-m'nö-vli-,'theo

riával gyötörni, holott minden abstractumtől ir-'

tózóvá, egyedül a” concretumot ölelővé lévén a”“

természettől alkotva, parányi munkával,“ sőt

egészségének megfelelő foglalatossággal száz an

nyit tanulna , “s a” sok kint, gyötrést, (le legin

kább a” makacsságra és erkölcstelenségre való

szokást, szépen kikerülne! - Nézzük meg az

ollyan kis gyermekeket, a” kik lelki munkákkal

gyötörtetnek : ők szintolly sáppadtak és gyengél

kedő fonyadtak, mint az nagy tudósok, és érzé

keny szivü nagy emberek. - Már a” melly ta

nító , a” természet intését elérti, ”s áÍgyermek

nek a” tudományt concretumban tudja bé adni :,

szerencsés tanító, és boldog polgárt nevel l Itt az

egész természet, mind concretum, miért nem

ragadjuk meg? - Hát a” ki még játékban is bé

tudja adni a” tudománytl- Prac-ticus oskola,'

7s a” tanitőnak jóllét kell!

Élni kell tanítani! - hiszen az oskola az

életnek kezdete, - a” speenlatio, mint csupa

czél, semmit sem hoz a' konyhára! -- Sok ne

vendék kijön az oskolából , - mindent tud , csak

élni nem tud! Sőt sok tudós Professorok vannak

illyenek. - Az iilyen ifju sokszor szilajalnb,

vadabb, kevélyebb, és erkölcstelenebb a” világ

piarczán és színpadján némelly tanulatlan, de

a” Világ praxisán megrostált paraszt embernél! -

Ha ki tanultnak és tudósnak tartja magát! azt

erkölcséről, alázatosságáról, mint tudománya

xg m _ aw.

7 ák
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gyümölcséről 'egyszerre megismérhetni: és ha

ez nincs, - hol hát a” tudomány, hol az eltöl

tött Ülő? - Kitanuljuk az oskolákat, és azt

sem tudjuk, mi a” házasság? mi a, gyermek ne

velés? 7s nagy széllel, hozzá kezdünk az,élet

hez. - Ezért nincs paradicsom, a” paradicsom

közepében l - -
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“A” Nyelv. j : '

' 'Wíég a” nyelv is létalapos részét-teszi a” parádi;

csonti boldogságnak, - mert hiszen hogy tudnók

hát gondolatinkat rögtön közleni egymással? ho-'

iott“- még az írás “iscsak a” nyelvnek majmolása.

'Hogy a” nemzeti nyelv, minden nemzetnek

legelső választó czíme , ”s következésképen-minä

den hazában 'nem csak legelső és egyedül ural-í

kodó, 'de még diplomaticus nyelv islegyen: ezt

nia “már hosszasan megmutatni“, ide még csak

említeni is felesleges, - mert ilesznek ollyan'

idők“, midőn a" késő maradék majd hihetetlen:

lennek tartja, hogy valaha illyen kérdést még

feltenni is lehetettvolna! ' - ' ,

" Í ';':Minithogy pedig, valamint egyik ember a”: má

siklnél'kül, úgy egyik ország is' a” másik nélkül

el nem lehet; de különben is a” nemzeti mívelt-3

ség- és pallérozódás a”' külső nemzetekkel való

közösülés által olly magas polczra emelkédik ','-

mellyet a” nélkül soha el nem érhetett volna, íha

ugyan igaz az , hogy csak egy utazás is több'ésméJ

retekkel gazdagítja elménk tárházát, mint egész

életbeli honi magános tapasztalás-unk: azért is elke

rülhetetlen ,v hogy akár melly nemzet , a” szomszéd

nemzetek nyelvét is, tagjainak czéljaikhoz és te

hetségeikhez képest, vagy a” kereskedés , vagy a”;

tudományok végett bé “ne venné ”s ne tanítaná. '

7 - A” nemzeti nyelv , csak; a” hazában- kelendő :' -

ha tehát megtörténik , a” mi elkerülhetetlen , hogy

egy 'polgár más hazába is kerüljön: mi lesz be-'

lőle , ha még szólni sem tud.2 «a Valóban , annyi

nyelvet kellene az embernek tudni, mennyire
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környülállásaihoz képest lehető szükségét remény

li. - ”S nincs is különben , mert a” nagy urak,

tudósok, kereskedők, annyira vi zik ebbéli tö

kélyöket, hagy töbsraeshyelseee wannak , ”s

írniok, csak olly köny“it„__mi“,nt anya nyelvökön. _ -

De mivel a” nagy tudoniány nagy“ kölcséggel

istjár , legalább, iai- jóllét- igen sakan segít -anehne
könnyítéséni ése-azidő megnyüléséniu'a-a ki pedig

nagytalentummal szegénynekszülemmukényielfäll

compendizálni , És szerencsésnekital'théläiiímät

gát; tha v csak ueaeyclppaedicus - tudóssá ish lehet 3

mart; , íans- Amiga -,; mita - íbrévisí l désének csak kiliti“?

állapotja van, mint Biásnak, mindenétsmaxôh

Wrl hordatta: tehát, ezen -tekintetből kívánatos

volna ,- valami -ollyxmódról gondolkodniymeuyí

- az- jllyen'szegényebb sorsu tudósokemísmähmiá -

„gammak hq=~aokfélíeu_nyelvekítmláaának nemi:

liwkpótolékjadghemem 1-í7“! , n'r'zvz -::í)mí;-l

Hogy az anya nyelven,kiivülvamégaegyqtqzm

így' legalábbí is kétsnyelvetmmindety.embernek

tudnia kelene aezí énkénytértetődib- -Da mellxglí

légymmát- azra” unellékesr nyem-2 Erreí amam

nyelv t- bár- hsltrnyelz ris , legalkaknatoaabltnami IMetnazont-kivül ,u hogy af: ; tudomány : 635429131

valődás kincseiarcmása ehhem örökös; chemin

tással; bennefoglaltatnak ;, maga a”- rnyelväs; Sakk-fl:

kénye.bbn-sokltalsegmügyübh, és“; .uigy täkélswtbu

núxl'haältárímeuynélűzhyelvl,e”! világias hnúgyrhûölô

ezt: minden' nyamm a” amaga mivelődtésében -rül és mustráuhfehehetlv a” mint/{lelés tesz-isw

és námellvynólűrnydlvnmagáx ganyiijanpailéwwd

hogynegyíki túlságbóluaf másikbaegomán» llamí

mgitélni wmölyml'epa'llérozûtlmr korában “Wolt e

képtelenebb,‘ wagy; lelpallérozúdásábanäl Ma»: -

mal- .tzwnyalvnek 'Lia-main 'philiisophiájae rés ; mPEQk-

azok: a”nyelvek-l, mellyek eztJegjobham-hirdetik'y

legR-bünsnphiátlanabbak „this- lcginconseqnenttebr

/
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bBks' g-w- úgytom-Ms t “Valaha- IQYQlutíót kell néa

kik-azenvedniök„ ás újfermentatión átmenniük,

-2,-és,ha valaha a° latin nyelv együgyü keltemeit

eltalálják, csak akkor érik el- azon tökélyt,melr

lyetwa'fnagy enthusiasmusban elriasztanak. _n

. l.;; Ha'tehátmindan országok normán! vennék,

”s' örökösen, megállapítanák azon' régi- szokást,

hogya” nemzeti-nyelv'mellett- szinte olly hivata

losan más - egyaránt-taníttassák a”; :lattin- nyelv, is;

ennek, az amáldottiköuetkezéss lenne , hogy a”

szegényebb“ sor-su Itudós'ok 7,-nem kéntelenyíttetvén

magokat? annyiféle myelvekkelr. gyötönni , - több

időt is módot nyernének , magokat más létûläPO-z

sávba Indományokhan: tökéletesíteniiv-o-aws nem

volna, -azraz utazó akár- melly világ- részéből,“

mindenütt olly jól“ és; könnyen kinem jöhetne;

minthatmegannyi nyelveket tanult -volna. “

wo Azegész emberi nemzet egy-„mra' keze , lá

ba,'„eledele,i származása, betegsége, v orvossága

mindíugyan az: azonban, a” nyelv, a” vallás“,

ésla” olima, --, olly sarkalatos különbséget és “vá

lasztdtett az emberi nemzetbenunintha egészen

-más faj, fs más állatvolna-egyik, mint a” má

Sík; '_.. Minthogy pedig a” paradicsomi boldogság

igennagyon függ- az egyetértéstől: módokat kel

lene- abban keresni, hogy ez-a” nem, létalapos,

csak annak képzelt meghasonlás, a? mennyire

lehet--lágyítassék„ésl az egész, emberi nemzet,

egy'szelídebb érzelemre concentráltassék. - ~gg,

H"'I‘Máf ezen 'czélnak elérésére gis, melly Vég-9

hetetlen sokat tehetne , a” latin nyelvnek közön

méltatását! Melly könnyü volna így a” leg

távnhbbi nemzetekkel is a” nemes érzést közölni,

a” .pallérozódást, ”ss- a“ keresztyén vallás-t terjesza

teni ;!- ”s melly-könnyü módja volna sok ország

Rhk lá-azon békét, mellyet mostgdrága árron, és ,

kényszerítő vaspálczával sőt fegyverrel kényte
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len fentartani, minden költség nélkül ,csupa er

kölcsi őszinte szíves indulatok által örökítenél

Melly nagy könyebbség csak az is már , hogy

majdminden nemzet typogáphiája deák betükkel

él , nem pedig különös, valamennyi , annyifélekép

kigondolt hieroglyphumokkal és ákombákokkal ,

mellyekkel a” tanulónak mennyi ideje elvesznék,

illy haszontalanságra; - Hát még az is nem szép

e, hogy többnyire minden nemzet 24 órára oszt

ja a” napot, ”s az europai óra, Amerikában is“

csak olly kelendő? --Valamint nem kedveltető

e az is, hogy az arabs számokat, mellyekkel szá

molunk, minden nemzet csak úgy írja? - De

legszebb az, hogy a'J tudományokban, minden nem

zetek megegyeznek, és egy honi tudós, sokkal

könyebben megegyez egy török, pogány, vagy

amerikai tudóssal, kit soha sem látott, mint egy

honi tudatlannal, ha bár véle minden nap egy

templomba járjon is. - Mert a” tudomány min

den embert egy szempontra -téritvén , senki sem

ellenkezik többé, mihelyt a” maga szempontjás

ból ki tud térni. J, _

Hogyaz egész világon egy nyelv, egy val

' lás, egy clima legyen, ez lehetetlen: de, hogy

a” morál, mint aönap az égen, vagy Isten a”

menyben, csak egy az egész földkerekségen: ezt

a” természet maga úgy rendelte. Ha tehát minden

nemzet természeti rendeltetése ”s kötelssége sze

rint, az egy ezélra, egy pontra, egy morális ideá

ra való törekedést örökösen sanctionálná ; ennek

minden lehetséges eszközeit, mellyekI közt a”

deák nyelv nem utolsó helyet érdemelne, kike

resné, ”s ezen egy czélba való részvétet még a”

legmesszebb lévő pogányokra is kiterjesztené:

már maga ez az igyekezet annyira elsősegítené

a” paradicsom felálítását , hogy azt valósággal fel

állítottnak állíthatnók!
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harm aí“! -- .i'wl'syi n'lbm nn-ui - e Mhmmm

-n-oimim “(geil Jmuim-w hülllullírniní'llil elunom

llluldihtlöll lôátania noxidiíor “e }l'-'.0l'll}3 üssed -

' urdu-LYA -- -n', 'l -- -- zinpll' [m mil Minxuhln

iul'r-inimi y' h-n-z -mouinsglml 27 ; -Uni rí gím;

ll'lÖS'Jl '(gEElrvtJehk guzziaé -swi'mzimu Hiii

J'Lmlm' ki- irl'-.. .mií t -i7n-.,:et'> ru; nulznim

_--.-'n):“-__ Zhu-"sb" 1.,” -- h .l -'- a W'Á'-lhla

.2 Egmtársaeágban» lévén,- -'biz01_1Y-9s (érdemes

mi embet-megre arra raknám-hpgy ótahMagyah

nakv soha'könyvet nemjrnas, és senkinek többé-

tanácsot nemadna; -» mert -úgymond;q>könym_

a.” Magyar- nem olvas , éslmég'iti 'mind-bölcsíakar

lenni 9 ha'- pedig; Walaki , néki: az”- - maga- -lholdogítás

sárat, jó- és áldott tanácsot= javasol, mivelamúi,

hallatlanná-rés ;szokatlan-„aztüstént letorkolják, -”s-

korcs hazafinak -szídalmazzák,--- és, úgymond;

három Mag-manem' jöhet-össze, - hogy azok megg

egyezzenekis Igy volt-.ah dolog "(ütemesen

most isn-mielőtt a: nevezett. uytemher „azegész

hnuábanivszegénység javára! felállítandó ' eszüksáai

élésház0kat-_'aáánlotta. w1na:;í:-tüstént amit? meg

ezen ellenvetésekkel ',' a :régmősi; szokásokkalí is

szabadságokkal 'boríttatott el-.---,vs--'l'ermészetqsan

a? legjózanah “ember is- tüzbe jön, „midőnazpó

nemes_ czélját. félremagyarázzák“ és v mánaissak

gondolatban is, ' holott még hozzá. semukefzdgalg;

előre akár vitatják ! . -”s igy_ nyomatik- el; asokszor

is 1 nyugá)!

„r Én „- jóllehet az igy;;érző- -nemes, Magyarokat

úgyszólván-:isten6lvén-, néki is igen-nénémnek

mm, hksznér-eí dolgoztam: amég is, megbánta?

tam őtet is azáltal,- hogy ama kinyi]atlcoztataia:

Sára, hogy ő a.” Magyarnak“ könyvet nem ima)- -

eztfeleltemmúgy'de, mondék“, ki a.z;;ő;nemze~-

tét,~már-ícsak- egy könyvére- sem méltatjamhon
n

iott azr-tehetségében állmaz; vagy gyü]iili-,„az -0

-u
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nemzetét, vagy nem tudja nyelvét. - És maga

mondá imént érdemes uraságod, hogy minden

hazafi tartozik a” reábízott kincsből hazájának

áldozatot hozni. Atqui: _- Ergo. - Azonban l

még is jobb vala halgatnom, mert az indulatba

jött ember , többémem ember. i-e De'így vezérli

mindég az életpraxis, tanúságra az embert.

Minekelóttetehát a” Magyarhazáról szolnék,

és íäz Eelső ''rés'zben' érintett elmélkedéseimet á” ma

gyar-Nemzetre -- alkalmaztatnám ;' zjólleiretl annál

szebb ésjdicsőbb volna, ha akármelly'nämka czél-i

jólt; végeztével ítélné meg, ”s találná? czéli-ráriyoshalé

' annak az olvasó közönség, nein pedig; magä' az

szerző trtímbitálná ki -azt előre : mindazáltal, hogy-

magamat; ne talánw'a” beszédem végeí előttiközbe

szóló, ”s végét nem várható orátorok ellenmondá

sátólf, ”s leczkéjétől bátorságosíthassamg kénytelem

nek látom magamat-ezen következendőrmunlta'm

bani czélomat előre megmondani ,v- a? kinelnmi";

ellenmondása , “v Ey észrevétele“ lreszg'azrazütán

megha'lgatnn”s vezió! hibáztam, mind v'iss'uahuzni;'

Munkám ezéljaiazfé'hogy a” magyar-haza pá;

- radiesom'-kert, a” magyar Némzet pedi'g7abban;

ahgyal'r_'se'reg legyen; '- hogy a” magyar király

fénye,'dicsősége' és boldogsága, minden e” föld

kerekségén lévő királyokat, a” mi 'sokkal .'köä

nye'bbí, mint'v'né'mellye'k gondolnák,' äämintánapi

- a? 'planetákét, elgyengítse , felyül mulja, És irigy-r

“lésére ragadja ;'-=h'ogyj a” magyar Magnás, mind,

valamenyi va'n , ambroziával illatozó arcádiai bol

dog életet élhessen, azegész világ kincsén 'ural-'

kodhassék', tündér'kastélyokban lakhassék ,' bae

Pegazuson , ezüstre és aranyra patkolvaí, 78 aran

nyal- sínzett kerekü, ”s drága köveknek kápráz

- tató csillámaival brillantírozó hintókon ,' fényes

határokon repülhessen, télen“ is' 'tavasztíés nya

rat szemlélhessen, ”s még a“ jövendő életbe is ,
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pompával ”s.-iumphussal indulhasson; ig hogy

a” magyar Nemes, az ó vérrel szerzett ősi sza

badságában örök időkig boldogul, 's tántorítha

tatlan megmaradjon , fényében, kincsében, gaz

dagságában egy romai eques nagyságával ”s sze

rencséjével, de nem kimenetelével is, mérköz

hessék, gyermekeiben onokáiban familiája,'di

szét és örökülését, nem pediggyalázatját ”s meg

szakadását szemlélhesse , szóval, hogy a” nemes,

igazi nemességet érezhessen; - hogy a” magyar

Jebbágy , jobbágyi sorsával megelégedhessék, sőt

abban kevélykedhessék , ”s hogy magyar jobbágy

nak lenni, nagyobb dicsőségének tarthassa, mint

másutt talán urnak is lenni , hogy a” magyar job

bágy, 'papját, mesterét, urát, vármegyéjét és

minden adóját olly könyen kielégíthesse, hogy

azt meg se érezze, sőt minél elébb kielégíteni,

örömének ”slelkinyugalmának tarthassa;-hogy

a7 magyar tudós panasza örökre megszünjék,

tudomány, ne a” pénz dicsöüljön, ”s az elme a”

magaspolczra csak úgy nyithasson utat, mint a”

kard, és nagy születés; - hogy a” magyar mes- w

ter és kézmüves talentumának , szorgalmának, ér

demlett jutalmát Vehesse, és soha mostoha idő,

ről ne panaszkodjék; -- hogy a” magyar katona

boldogabb légyen sorsában , ”s büszkébb hivata

lában, mint más nemzet a” világkerekségéről

összehalmozott kincsében, ”s gazdagságában; -

hogy a” magyar egyházi rend, érdeméhez, és

felséges rendeltetéséhez méltó tisztelettel, juta

lommal és háladatossággal tetéztessék , nem pe

dig megérdemlett jutalmáért is újra“ fáradni, ”s

hivatalához nem illő eszközök által becsületét

kisebbíteni,-sőt némelly szegényebb helységek

ben, hivatalán kívül még az elemekkel, és csi

karó szegénységgel is küzködni kinszeittessék; -

m xr mu --
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hogy- a3 kóldusbóe görökre eltôrültdék' fa?- szar,

galortmak' “és erkölcsnek tágos mező'dyi'ttassék, -'-'

ur',''szótga ,' atya ,Fanya , 'Iiu , leány , ibéres, csel

lédé, esőszgpászwfg'iéshmég az' éjen' bakter-nis

érdeméhezlmérséklettí“boldogságot ismerjen-, és

'sorsához képest a”, janem, csak-iiigy, vmint -ki

rälyägí'szám-ot tarthasson ,'- sőt még azáilatok,

barmok; madarak“, fák ,- “füvek , virágok „niná

érezzék gí hogy' Magyarországban öröm! ietln'iv;“egy rszlóvall'azt akarom, hogyea” Magyarhaza*,rne

veszejtsení, hanem a”'term'észettól kiadott drága

'kinc'seit,la”' hozzá-tértől: becsüje szerintibecsüb

hi'ftudván ," minél előbb kezdje elhasználni, ”shez

által'júj- életforrásókat"felfedezni, a”- Ű'panaszhés

szükség félelmét örökre számkivetni , ~”s a” mara

déknaklegy kész paradicsomi boldog hazát által

adni. H“! - “dz-sw ln'--- ua gämjxn

'.-'-_'„'-' Nem aztmondom ,' roszul ne érts , hogy én a”

bölcseség kövét'mégtalálván , képes-volnék ez által

'e'gyszérr'e illy tündér'világot elóvarázsokúlgikmem

csakazt-mondom , hogy én boldog“ Magyarországot
k boldog Magyarok nélkül, n'em képzelhetekr-p hogy

énäegy testét a” legkisebb tag híjával is'épáek ,v ”-s

egésznekinem tarthatok ,'-'-'- hogy óleummal-ika nél

kül', -'niun'kát' jutalomí nélkül, jutalmat igazság

nélkül, igazságot snlegye-n nélkül -, sulegyent-pro

partie nélkük, és így honi-'boldogságot-zvégetlen

“analógia nélk-ül, megfogni, nem dudok”; -- azt

mondom, hogy egy -czélnak'ezer meg-lézer {esz

köze lévén, ”s azokat-fontolgatni,vmeg'váloga‘tni,

”s -a”ile'gjobbat “megtartani kinek kinek szabadsági;

ban' állván ,'_ - azon' “számtalan 7 m'atgylészfelséges

eszközök? közé , mellyek-ezen i paradicsomi a hazai

czélt irányozzák , én „isi némelly"észrevételeket

akarok vegyíteni ,'-' mellyekí talánE némelly; tekin

tetben hasznosak is “lehet-nek, legalább figyelmet

érdemelhetnek. Ezen pályára nyitva van az ut
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minden hazafinak , - és a” haza előtt a” nagy ál

dozatok között, a” kicsiny is kedves, úgymint,

a” melly_még a” jó igyekezettel is megelégszik

akkor, midőn az ellenkezők száma közt, sze

rencse ill eh e isrtalá niqr A . -1
Lássuk; i hat,’ hálnak: flanuä'ääg‘ra vezérel

bennünket azon kis fáradság, ha mi nem restel

jük mégjegysäeuía'z ediigwátaljäanüaz Első

könyvben elmondott czikkelyeket és Ídeákat új

ra előkezdenj ,_ és azokatwa” Magyarhagárazalkal

ynaziágjz'á' 'fon'ltólg'atni 2' " v'‘)
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' ' Nagyon boldogtalan állapotnak kellett annak

lenni, melly Scytha eleinket hazájokból sereges

től kivándorolni kinszerítette, úgy , hogy akárhova

vesse is őket a” sors, e” föld kerekségén, már

roszabb állapotot magokra nem várhattak. -- A”

kétségbeesés, még egy nagy végső próbára tü

zeli fel az embert, ”s ha ez nem segít, enged, a”

sors vasvesszejének.

A” Scytha lélekhez soha sem fért a'J szolga

ság, - 'vagy szabad lenni', vagy semmi sem ,

ez volt néki véle-született tulajdona. Gazdagságát

a” rideg virtusban, a” megelégedésben , és őszinte

együgyüségben helyezte , - és szentül hitte , hogy

ezen virtusra az elnyomattatott szolgai lélek al

kalmatlan, - szabad lélektől kell neki születnie.

- A” jóllét vágya minden emberben és minden

nemzetben meg van, de többnyire csak hiuságból

és dolog kerülésből: a” Scytha vér törekszik a”

jóllétre, egyedül barátság, vendég szeretet, ada

kozás , jóltétel, ”s a,” nemesebb erények gyakorlá

sa tekintetéből. Alacsonyságra vetemedni, levon,

elsőnek, mint utolsónak. Ha azt nem mondhatni

is , hogy mind urnak született: de - hogy szol- '

gának egy sem termett, mint a” fecske, a” kalit

kát ki nem állja, bizonyos, mint napfény. 'S

nem nehéz megmutatni, hogy az igaz napkeleti

magyar vér, mind philosophusnak született.

AQ
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A” legnagyobb külségre vetemedni, - hazá

jukat elhagyni, fel sem lehet tenni más okát,

mint, hogy valamelly telhetetlen pogány fejede

lem, megirigyelvén boldogságjokat, népözönnel

rájok rohant, --- ”s mint sem rabszolgák' vagy

adózók. legyenek, készebbek voltak hazájokat

pusztán hagyni. Igy jöttek Dáciába, Pannoniába“,

melly két romai provinciát, a” romai hatalom alól

nagy munkával felszabadítván , ”s magokat a”sze

gény elnyomattatott népnek azon részével, melly

még a” háborúk alatt ki nem költözködött egye

sitvén, ”s társaikká tévén , így alapíták Magyar

országot, ősi hazájok formájára.

“s így, már maga a” régi honból való ki

költözködés is, egy jobb, és boldogab sorsnak '

kívánásából származván, arra mutat, hogy a” '

hol megtelepedtek, ott teljes kényök és szabad

ságok szerint való boldog hazát alkattak, annyi

val is inkább, minthogy mindenütt győzödelmes

kedvén törvényt diktáltak.

Hogy azolta törvényeink, az idők és kör

_nyüláll'ásokhoz “képest mindig tökéletesedtek,

nemzeti boldogságunk óriási lépésekkel nevelke

dett, úgy,hogy már Mátyás király idejében ha

zánk volt Europa szeme fénye , ”s a” Magyarhaza,

boldogság kánaánja: mind azt bizonyítják, hogy

a” Magyarhazában csak úgy lehetséges a, boldog

ságot elérni, mind akármelly földrészén, mert

a” boldogság belölről függ, és nem annyira a” föld

termi azt, mint maga az ember termeszti, ha

akarja. Igy támadott az akkori példabeszéd ; ex

tra Hungariam non est vita, mert egész Europa -

vajúdott a” babonával. . 7

Hogy pedig hazán kat sok szerencsétlenségek,

- tatár-, török-pusztítások, és honi zenebonák

érvén rongálván, ez nem Isten ostora, hanem

természeti következés lett légyen: csak onnan is

“'“7

f 8
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bizonyos, mert a” Magyartel nem “hagyta, és

midőn annyi sok és'nagy nemzetek hazástúl együtt

semmivé lettek, a” Magyarnak, mind e” mái na

pig, nem csak hazáját elveszteni nem engedte,

de sőt annyi vérengező kínok között is, egész

Europa csudájára virágzásban-megtartotta, -- sőt

még azon-kiállott veszélyeket is javára tanúsáv

gára fordította, ”s mintegy azon oskolában a”

_Magyart megedzette, próba tüzbe vette, ”s meg

mutatta más tántorgó nemzeteknek, menyit té

“gyen , törvényes fejedelméhez hív lenni? és me

nyit, a” hazát pártosság dühétől rongálni enged

ni? Ez az oskola Enropát megtanította, a” Ma- '

gyart pedig olly boldogságba helyezé, melly

nek alapját soha többé semmi szélvész meg nem

rázza- -- Így tehát Magyarországban élni, sem

'mivel sem tesz kevesebbet, mint Europának

akár-melly nagyra mentnek' látszó pallérozott or

- “szágában; -- sőt ha a” jövendőket megfontoljuk,

úgywlátszik,.hogy Magyarország arra van hatá

rozva, hogy a” nemzetségek örökös'tanúságára,

kik, minthogy nagyon élnek, félő, hogy annál

hamarább leélik életöket, - és a” föld színén

“eredendő országok mustrájára , örök időkig tán

toríthatatlan és szeplőtelen fenmaradjon. '

Nem szólok constitutiónkról, melly nem az

előmenetelt gátolja, banem,a” visszaélést kórlá

tolja; - és midőn más nemzetek, úgy látszik,

ezen bölcs korlátot hibásan értvén , szabadságm

lanságra magyarázzák, ”s mindenre, a” mi tiltva

van , csak azért is törekesznek, - 7s ha elérik ,

ismét véle nem elégesznek, -- ”s e“l szerint a”

világban soha nyugtot ne'm találnak, - nagyon

élnek, - ”s ezen kívánságtól elragadtatva,min

- den tulságokat megpróbálnak . míg ezer meg ezer

szer rajta nem vesztenek , ”s ismét a” hol voltak ,

oda nem kerülnekr addig a” Magyar, csendes

.-- ~_ -!__ -
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-vérrel meghatározza, hogy: „ne birtelenkedj, -

lassan élj, tovább tart életed, - a” változtatást

_meg'ért józan ésszel hozd be ,“ mert a” tenné

szet ugrást nem szenved, ”s a” t. - úgy hogy öt

hat országgyülés is alig tesz addig egy lépést, de

a” mit tesz, jól és örökösen teszi, míg némelly

nemzet, már az egész revolutio processusát le

forrotta, ”s ismét uj plánumba kezdett. - Nem

szólok kormányunkról, 'melly a” mi hazánkat,

ha lehetne,egyszerre paradicsommá tenni kívánná,

- és midőn más nemzetek kormányai ugyszól

váu a” nemzettel különös processusba keverednek,

addig a"' mi bölcs kormányunk eszközöket talált

fel, és plánumokon dolgozott, mellyek által, ha

-bár század mulva is, a” Magyarhazának czélt

~kell érni, mind kereskedési, mind földmivelési,

mind tudományi tekintetben, és minden lépés

pinár-7előreis azon plánumok szerint intéztetik;

',---- ezekről mondom , bővebben nem szólok, mert

ezt már mások eléggé megmutatták, - hanem,

csak aztmondom, hogy ha mi a” Magyarhazá

fban felnyitjuk szemeinket. és el nem fogódott

_c'sszel teszünk ítéletet; Valyon nem maga a” ter

mészet szól és hirdeti-e , hogy Magyarország csupa

paradiqsomnak van alkotva? - Termőföldje,

retje, szőleje, erdeje», vize, köve , bányái, bar

mai, éghajlata, mind azt mutatják, hogy a” ma

gyar föld, nem mondom a, felottünki éjszaki

mostohább országokat,- de még az alattunk lakó

déli pogány Törököket is (kiket csak a” szénán

fekvő ebhez lehet legjobban hasonlítani, melly,

sem maga nem tud enni a” szériából , sem a? sze

gény éhes ökröt, közel nem ereszti) '- minden

kigondolható boldogságban felyül mulja- -Hogy

árvizeink, rosz utaink vagynak: ez volt minden

más legpallérozottabb országokban is, - és a”

mit azok megtehettek, az még nálunk sem multa

, 8 4: '



116 -F r; J'E z r- T.

'

idejét; és a'r'lh'aliii°enäde szerint, egyszer minden

're rá jön a” So'r,' u-jobb is lassan sietni, rendre

menni, 'és'elébb' 'egyet jól végezni, mint egy

szerre mindenbe kapni. '- De ha az angol az _ő

büdös hazáját szereti, és a” zordon clima alatt,

hol, egy dinnye, egy fürt szőlő, mint nálunk az

'ananász, üveg alatt érik meg, drága költséggel,

-tudott paradicsomot csinálni, akkor a7 Magyar

hazát, hol a” természet mindent pazérolva adott,

mind az utak, mind a” vizek ; mind a” teleke'k',

mind a” nemzeti erkölcsök regulázása által para

dicsommá tenni, semmiképtelenség. A” lassu érő

gyümölcshöz, mindig több a” bizodalom.~

- “De mi szükség argumentummal mutogatni,

holott ujjal lehet mutatni, hogy , ha épen a” bol

dogságot a” gazdagságban helyeznőkis, a” Ma

gyarhaza így is'csupa boldogság tárháza? Hány

ezer meg ezer idegen jött ide be egy vándor bot

tal, - és midőn a“ maga hazájában semmire sem-

mehetvén, örökös-homályban”s al'antságban ma

radott volna, itt, a” törzökös magyar rovására

meggazdagodott, azt elkerülte, jóllétre jutott,

-ehetik, ihatik egész a” nyakcsapjáig,”s ezen bol- '

dogság'áért, úgy szólván, majd semmivel nem

adózik! Sőt még a” hazafiak közt is találkozik

ollyan, haugyan hazafinak lehet azt mondani,

a” ki temérdek jövedelmeitől elragadtatván, a”

hazát a” maga nagyságához kicsinylette', ”s véle

meg nem elégedvén, kiment 'a” külföldi luxus

fészkére a” boldogságot felkeresni, magyar'jöve

'delmét ott pazérolni , -- és midőn ott, boldogság

helyett legnagyobb boldogtalanságot, hitele el

vesztését, rágalmazást, élete veszedelmet, sőt

ősi jószágainak- csaknem végpusztulását szerzette '

'völna','- midőn már barátitól, ha ugyan volt

ez is, kedvencz-eiről elhagyatnék, mindenünnen -

kizár atnék , és'semmi földtől'bé'nem fogadtatnék -;
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akkor jött vjssza,hazája földére, akkor ismérte

meg a” haza édességét', melly-aTlegháladatlanahh

magzatját is , mint megtért tékozló fiút, béfogad-t

ja, védelmezi, öleli, ápolja, oltalmazzallwHát

nem boldogság hazájape az áldott, Magyar.haza 3- -

-,-_'--,- Hát még haal magyar adózást, másrnem

'zetek adózásával összehasonlítjuk! rx-Midőnunás

nemzetnek nemesa és nemtelene 'egyirántjadó

' zik birtokához képest ,e és, adóthzet földjétől,

házától, barmától fájától , étel -italtól , kéme..-
dnyétől, ablakától, talán utoljáraméga”levegőtől '

ismúgy hogy' a.” földnek nem annyára birtokosá

nabésWlajdowgáwk, mint árendásának lehpt

ne- nevezni, - ésmég a” földét sem kasznikat!

jastetszése szerint,g mer-t vannak némelly“ plána

tákümellyeknektermesztése el van' tiltva; ak,

kor a” magyar nemes semmi adótgiaem ismér„

- a” nemtelenneksadója pedig, használataihoz

képest olly csekélység,hogy azt háládatos kézzel

lefizetheti, - kivált, ha a" kereset módjai, -és

szorgalom forrásai a” czélba vett plánumok és re

gulatiók szerint, lassankint ai haza nagyaitól meg‘

állapíttatnak, 's elindíttatnak.

Legnagyobb adója a” Magyarnak az, mellyel

részint a” tudatlanságnak, részint a” megrögzött

szokásból támadott előítéletek legiójának , részint

pedig a' maga tulajdon nemesi privilégiumának

adózik. Igaz, hogy'ez csak nemleges (negatív)

adózás, mert, ignoti nulla cupido; -- de ámla

gosnak (positiv) tartják, és könyező szemek-

„kel nézik, mind azon felvilágosodottabb 'tudós

vább is elnézni; csak azért kénytelenek, mert az

ő számok még kisebb az ellenkező voxok több~

ségénél! Hogy akármelly bevándorlott mester

' nagy hazafiak, kik ezt együtt szenvedni, és to- -

ember itt meggazdagodván , nemességet és jószá- '

got vehet: én ezt 'természetesnek és igazságos

G

v
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- már annyira mentünk, hogy aJ haza nagyjai épen

ezen munkálódnak. - , _

- I

nak tartom; - degaz ollyanlrégibb' magyarok

nak, kik ezt talán irigy szemmel nézik, azt

mondhatom, hogy ennek koránt sem a” kamara?

az oka, - hanem mi magunk; --csak -gond~ol--

kodjék az illyen ember, és szálljon magába. '--' i

Nincs Magyarországban semmi hiba, - édes“

annya volt ennek a” természet, nem mostoha ,“äs

csupán csak a” kincs'szobákhoz való kulcsokat

kell még elkészíteni, - és hála“az egeknek l'

“ Azért hát ébren légy Magyar! -- kivonti

káddal", ”s töltött fegyverrel őrizd kírályodat,

hazádat! - Sok irigy szemek néznek reád

”s a” ki királyodtól és hazádtól akarna megfoszs'

tani, vagy elválosztani: előbb lesújtsd , 'mint

fegyverét kiránthatnál '
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Második -liej'ezet.

A” Boldogság eszköze csak a” Morál.

v-“ ATMagyar eredeti önségébenv tekintve, ko

moly ',' és szorgalmatos; - és midőn más euro- -

pai nemzetek mind valamelly különös tulajdon

nal, 'találóssággal,étüzességgel, hidegséggel,lágy- l -

melegséggel, henyéléssel, puhasággal , babonával,

bigottsággal, kényességgel, asszonyisággal, játé

kossággal, szóval, valamennyi, annyiféle czím

mel' bélyegezik magokat : a” Magyar, sem bőségben

ne'mVbír több, - sem szükségben kevesebb lel

ki erőt és nagyságot , mint mennyi az élet igazi

józan - élésére elégséges.

Mind azon fattyu tulajdonságok tehát, mel

lyek imitt amott lábra kaptak , p. o. a” csecsebe

csének örülés, a” fényüzési kórság, a” test csáb

jaibarn való mértékletlenkedés, az adósság csi-

nálás, három négy ranggali többet mutatás, ”s a”t.

nem egyebek , mint a” szomszéd nemzetektől

reánk ragadni készülő nyavalya , mellyet az ere

deti Magyar mái napig sem ismer. -A” magyar

természet belső tömeget szeret, nem külső fényt,

- és midőn más nemzet parádéroz a” hasa ro

rovására: a” Magyar semmit sem tesz addig, mig

jó renden nincs szénája. -

Ha a” Magyar, napkeleti hazájából ezen nap

'nyugotiba nem jött, ”s ezen népekkel szomszéd

ságba nem keveredett volna: talán még mai na
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pig is együgyü scytha erkölcsében virágoznék, -

- melly ha bár homályos pogány kntfôból szári

mozván a” keresztyéni tisztaságnak fényévelnem

dicsekedhetnék is: de csak ugyan 'ment volna egy

szersmind azon szennyektől is, mellyek a” ke

resztyén vallást, nem a” legszebb színben állítják

elő, 1- értem azerkölcsöknek azon hanyatlását,

melly némelly keresztyén nemzeteket vég pusz

tulással fenyeget, ”s ezekről készülni látszik, las

ankint Magyarihazánkra is eláradni.

‘ A” Magyar charactere , mellyről ő eleitől

fogva ismértetett, különösen az eredetiség, mert

-ő senkinek majma lenni nem szeretett. Ha tehát'

a” szomszéd nemzetek majmolása, mellynek kö

zéppontja Párisban , ezen minden kigondolható

erkölcstelenség fészkében van a, magyar hazába

is béha'rapódzik: vagy azt kell gondolnunk, hogy

a” majmolást, csak az itt lakó jövevény majmok-

gyakorolják , - vagy azt feltennünk, hogy a” ki

közülünk majom tud lenni, és eredeti nemes er-_

kölcsét erkölcstelenséggel felcserélni, az nem

igazi, hanem korcs magyar.

A” Magyarba, ez a” majmatlanság-annyira

bé van oltva, hogy más nemzettől, hajót lát is,

ugyan csak sok tünődés küzküdés és maga meg-

erőltetése után, ”s lassu lépésekkel szánja el ma- -

gát, annak követésére. Pedig nem lehet tagadni,

hogy a” más nemzetekkel való közösülés. kö

szörüli az elméket, - és a”? más nemzeteknél

virágzásban lévő jó és bölcs intézetek követése,

szinte annyi hasznot és jutalmat adna a” köve

tőknek is :- de épen annál fájdalmasabb őket nem“

a” jóban, hanem- a” roszban követni, - majom

ísl'enni', ”s még sem nyerni, sőt igen nagyot

veszteni l- _ -

-Hogy még édes hazánkban a” boldogság mér

téké nincs bételveg- sőt ennek többféle csorbái

l

/
s

Arn/44'- md
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vannak: annak leginkább- nem az az oka, hogy -

a” hazai bölcs plánumok és regulátiók még nin

csenek elvégezve, hanem az, hogy az erkölcsök“?

be olly féreg jött át, a” szomszédlnemzetektől,

melly miatt még magát, a” haza regnlátíóját sem

lehetett elkezdeni, és mellynek kölykeivel ,Vala

mint a, számtalan előítéletekkel, még előbb küz

deni kell a” haza nagyainak, hogy azokat leti

porván, a” nagy munkát elkezdhessék. ' - n

Minden külség vagy túlság, elébb utóbb

bomlást szül, -- egyedül a” középut, ntja az

életnek , boldogságnak , ”s örök létnek. -'A” maj

molásí kórságtól való elragadtatás, még a” jó in

tézetek majmolásában is, annyival inkább a”ros

szakéban. szinte olly külség és veszedelem ,-mint

a, mások jó példáinak önkényt való megutálása ,

vagy is , a” követéstől való ídegenség.- A7nagy

elme, nem a” czélban, hanem az eszközökben

remekelhet: - már hát, azt kitalálni, hogy hol

van a” határ a” majmolás, kórság és hidegség

között?- mikor? hol? és meddig kelljen a” köve

tésbe ereszkedni, vagy azt elmellőzní? ez az a”

bölcseség köve, mellynek feltalálásában, az emberi

elmeq'gazán megmut atbatja mesterségét l --Mert,

magában , ártatlan , jó , sőt hasznos lehet valamelly

tárgy: de a” helyés idő, valymi nagy -változást

tehet a” dologban! -- Sok ember él hal a” pén

zért: holott nem tudom hányadik ember tudja, ,

mit? és mi czélra? kívánja; - az illyen embert

boldogtalanabbá már nem tehetné a” sors ,- mint

ha véletlen, iszonyu nagy summa pénzzel meg?

büntetné. - Hogy a” kőhíd jobb a” fa hídnál,

az tagadhatatlan; - de azért egy erdő közepén

lévő patakon, hol követ tíz mértföldnyire sem '

találhatni, senki sem épít kőhidat , hanem fahi

dat , mert a” fahíd fentartása ezer esztendeig sem:

kerül annyiba, mint egy kőhíd végettgvaló maga

l
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megeröltetése.f-'- Hogy szánkán farsangolni vig'

és mulatxtságosr az elismert igazság-i de azért,

ha valaki'nyárban akarmulatságot tartani, talán

csak nem próbálja meg szánkába fogatni? -'- Ez

a” két együgyü analogia ,-a” legalsó tárgytól kezd

ve, felmegy a” világ- legfelső tárgyáig, mert az

egészívil'ág reánk nézve csupa analogia- '

'H Nem'csak a” hely és idő von pedig határt,

az embernek majmolási vágyai között,-hanem

erre még a” nemzeti czím is igen nagy hatalommal

munkálódik;“- -úgy, hogy egy nemzet ugyan sok

jót-zátNehetJ-a, másiktól hasznosan : de-bezzeg itt

va'n'7az'»a“--mély part, mellynek veszedelmes szé-

iénftántolro'glmár az emberi képzelet! itt az álnok

analogia, melly a” vigyázatlan embert bkönnyen

balhutra- csábítja! - mert ha egy két--követés

jó ,-'sőtcsnpa áldás forrása volt, nem következik,

hogy 'tehát behunyván szemeinket , minden egyéb

követést is “jónak és áldottnak tartsunk, ”s' min

den passualis levél nélkül a-” sorom'pón béeresz

szünkl“ -, Határt találni, - ez a” bölcs elmék

'remeke , ez a' haza örökös alapja; -,-- mert lám!

ha amaz első analogia egy darab ideig jól foly

ván, egyszerre véletlenül megcsalt: tüstént a”

másik tulságba futunk által, ”s épen ellenkező

analogia' által engedjük magunkat örökös kárunk

'ra vakíttatni, így folyván analogiánk: ez, ”s ez

a” külföldi dolog majmolása siralmasan ésdrágán

megtanított, mit tegyen valamit külföldről be

hozni', --- nemkell könyv, - nem kell tanács-í

adól mind-álnok mesterek!'pénzcsalóklá ma

gam kára, magam tulajdon kezeim próbája csak

az, a” kinek hiszek: - következésképen soha

többé semmi külföldit be nem veszek! - Már

micsoda álnok analogia ez! és mennyire el tud

az ember indulatjától fcgattatni l 6- Van ollyan

- tárgy elég, melly egyiknemzet természetéhez

r

~-- ágaid“, „H“; _-f_-__r~-_,
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képest áldás ésjótéteményäfmás'nemzetnek puli

méreg és Veszedelem lehet :- nem az a”'tárgy tellá
jó vagys.esz; hanem az remberl,v-a” ki határtinem

tudott szabni, -'- Francziaórs'zágot taláma? jiux'us

és fénykórsá'g meggazdagítjá :'de meg kellen-ehal

{ározni ,-ugyan' az, hazánkban nem ellenkezőt -

minte?' -Vlan ollyan nemzet“, -mell'y'-'italán' az '

erkölcstelenségből gazdagszik--meg, is rövidlátó

szemmel boldognak véli magát: 'de nálunkithatárt

kell inkáblríszabni, ahogyímind azon eszközök,

mellyek valaha, még csakuvalaha isl- a* magyar

lerkölcsöö'aláfásni láttatnak, eltávoztassa'riak,

soha hazánkban -ki ne kelhessenek. - Hogy rö

videbb legyek , csak egy-példát hozok felvilágo

sjtágulgr -- ' _- x. - “kiwel -' n

"' ' d'Mgörö'g nemzetnél'tbajdan a” játékszinek a”

legfelségesebb 'morális "tanit'ótés nevelő ihelyek

voltak, hoi szülék, gyermekek, egyiránt nemesül

-te'k: Ez a? szokás átmenvén ls” rómaiak majm'o» '

lása' alá ,°- eleinte jól folyt , de utoljára visszaélésre

fajzott. Végre- a” tudományok- felderültt század

jaiban lassanként minden- europai tartományok

ban , egyikországból másikba repülvén , ana'yna

módibaäjött aő'játékszín szeretete, hegyek-tván“- -

némelly nagyvárosokban , a”' városi 'kény,-egy fes

it'ett fát többre-becsül egy élő-fánál , - 'e'g'y' szer-epi

vitézt'többr'e ,"az eredetijénél, -'- egy játékszíni

házas társat,"többre, tulajdon hitvesénél' ”s a?úgy annyira,“ hogy ma márin'émelly országokban

a* játékszín'szükséggé vált, mint a, kenyér ,-mi-nt

pipa, -' és midőn temérdek városi személy v'an ,

ki az életéért meg nem tudná mondani , hogy a”
izsemlye'micsoda fán terem? - a” theátrálls sze

mélyeket együl egyig ismérni, - játszói talentu

mát tehetségét ”s érdemét mindeniknek“, köröm

hegyen- tartani, ”s a” játék darabokat , debüt~

rollékat, abonnemeutokat, ”s ezer meg ezer tech
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- mindenbőlí hasznot hozzon, t. i. a” mézből; ele

' szájbeli falat “mérget is vihet a” szájba: tehát csak

vgünket czímező különösségünknél fogva is, il

l

nicus terminusokat tudni,- ismerni, ”simegitélni,

lélekben járó dolognak tartja. --- De még ez , csak

kezdete-az erkölcs -,hanyatlásnak„ -- csak külső

pitvara a”- játékszínnekl' - Mi történjék belől az

erkölcsök épületére's'mi, az emberiség nemesíté

aére? mi, a” társaság boldogításár-a? mi, a, házas

életpanadicsomára? mi, az ártatlan gyermekiek

.mék, felvilágosítására? mi , ta” boldog' jövendő

megpillantására?;~,-j--, arról adjanak tudósítást s

külsőfországi nagy 'városok , ,-'- az én- tollam

elégtelen, l ' e f- - : - -' ' '

-- e, Í Mit? hát' talán a”^theátrnmMagyamak>

való? kérdi egy mívelt nemes ifjú. -- ,s v l

Drágaur! a” Magyarnak-minden való , ai-

őtet boldoggá teszi, eredetiségében megtartja, , -

a” korcs - elfajzástól megmenti. "3- Hiszen azér

teremtett Isten mindent e” világra, hogy az ember

  

delt , - a” méregből orvosságot ;'-- és nincs bála"

datlauabb a” bigott népnél, melly azisten- akar

ratja ellenére is, még az ó nevébenivalamelly

akár mi legkisebb tárgynak használását, vagy ha

szonra, vagy tanúságra fordítását eltiltja, mint

p. o. a”, Török a” bort, á- a” zsidó a” disznóbusl:

”s a” t. , - melly rajoskodás mind , valamelly ana

logián való megcsalattatás következéséből'eredett

Mahumed forma uraimék elragadtatott kalandozó

elméjükben: -, a” Magyar, -- Istennek légyen

hála, minden e”féle rajoskodástól távol van,'-+

és mit a” Teremtő kezébe adott, azt háladatqs

szívvel használni kötelességének is tartja. De mi

vel minden használás mértéket kíván , és minden

aztmondom, hogy minekünk Magyaroknak, már

csak természeti nemes vérünknél, ”s eredetisév

lőbb, más vigyázatlanabb nemzeteknél vigyá
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zőbbaknak lennünk, - illő határt szabnunk ,

“nemamár arról, hogy a” természetből mit ragad

junk meg? hanem arról, hogy azt, miként ra

gadjuk , ”s használjuk? Mert ha csakugyan czé

lunk a” boldogság, és nincs bizonyosabb, mind

annál, hogy az ember az analogiátólelragadtatván

igen könnyen valamellyik tulság utjára tántoro

dik,- mind annál, hogy az ember ha magára

nem vigyáz, minden [sten ajándékával igen kön

nyen, észrevehetetlenül vissza élhet, - mind

annál', hogy az egész földön, a” morálon kívül

semmiben a” boldogság nem foglaltatik : tehát nem

zeti boldogságunk tántoríthatatlan kősziklára való

alapításán annál nagyobb előre látó bölcseséggel

illő hazánkfiainak munkálódni, mennél bizonyo

sabb az, hogy a” legokosabb ember és nemzet is

megbukhatik, és - az okos, ha botlik, nagyot

botlik.

De különben is a” természet azt akarta , hogy

minden nemzet, egy különös nemzet legyen, és

magános tulajdon czimekkel egymástól különböz

zék, - a” mint ezt a” sokféle nyelv, kézzel fog

hatólag bizonyítja. _ Ha egész Europa” nemzet

jeit , a” Magyaran kívül , egybe hasonlítjuk , mind

nyája közt sem találunk olly szembetünő külön

bözést, a” mennyire különbözik a” Magyar, mind

nyájától. - És , - ha ez a” tőlök való kölönbözési

czímünk talán alacsonyságba vágó volna, vesztét

sajnálni sem lehetne, de midőn ez olly fenséges, '

olly nagyra mutató, hogy ennek- eredeti napke

leti fénye Europa nemzeteinek örökkéig első

nagyságn csillag fog maradni :- azért tehát illő a”

Magyarnak azon munkálódni, hogy nemzeti cha

ractere nem csak más nemzetekével soha össze ne

simuljon, egyé ne olvadjon; de sőt azoktól örö

kösen izolálva régi eredetiségében büszkélked--

jék, - ősi tulajdonait vég nélkül megtartsa , -
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”s az idők , a” módik , 'a“ hiuságo'k zivatarját min

den századokon keresztül, mi-nt-a”- kőszál , vál

tozhatatlan, és szeplőtelenül kiállja.“ “ -

“ Nem azt mondom, hogy azzidővel' előre ne

menjünk', - és talán egy régi maskarában ma

' gunkat kinevettessük , - mert a? testet nem a”

külső ruha teszi;t- hanem azt mondom, hogy

azidő lelkével versenyt fussunk minden palléro

zott nemzetekkel, - mert a” magyar korona bár

régi kincs is, még ís'lehet abba ma is olly drága

követ foglalni, mellyet még eddig nélkülözött;

--a” majmolás-ban pedig minden pallérozott nem-'

zettől fogadjuk el a” formát, - matériát- soha ne ,

mert annak bóviben'lévén , reája semmi szüksé

günk. Mindent tegyünk, mindent használjunk mi

is , a” mit más nemzet tesz és használ, - de mi

“ne azon formát kövessük-, hanem a” magunk ori

gináljánál mindenben , és végig megmaradjunk ,-

'conscquentek , -- és magunk- magunkhoz hason

lók legyünk mindenben , ne csak egy kettőben.

-I-la az Angolnak gazdagságát bámulja egész Világ:

bámulja a” Magyarnak erkölcsi büszkeségét, -

-híszen ez nemesebb is , nagyobb is ,kö'nnyebben

megszerezhető is, mert nem kell végettegályákra

ülni, --* de leginkább a” Magyarnak már vérébe

is született , csak eszközöket jkell találni kifej

lődésére. Mi felségesebb széles, e”; Világon, mi

nemesebb,- mi erkölcsibb és büszkébb? a”magyar

táncznál! a-” magyar nótánál! mognémulhat e”

mellett minden nemzet csomóba kötött egész cha

ractere! És ezt e'ng'ednők mi, holmi módi porté

.kákkal, holmi kül'földi tánczokkal ”s nótákkal,

- a”- mi legszebb eredetiségünkct! - külső maj
molatokkal! - Jcsupa új módi kórságból! ősi tör

vényes fészkéből! kituratni! ”s hiuságnnk által

számkivetni? Hiszen az utazók azért utaznak ,

hogy minden nemzetnél Valami különös tulajdont
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lássanak, ”s tanuljanak'! de ha minden nemzet

nél csak egyetlen egy módi, és pedig a” Párisi

' módi uralkodik: akkor jobb az utazónak a”- for“

rásra menni, ott jobban megláthatja. Walamint

minden tudomány tanít az egész természetről,

de más más szempontból: így mi is, mindent

használjunk, mint más nemzetek, á”--mit Isten

~adott, de más szempontból; '

-Ha tehát a” theátrumokat csak ugyan maj
molni akarjuk: kérdés, kell-ev nekünk épen a”

franczia, vagy mai europai módi theátrumhoz

ragaszkodnunk? és nem illendőbb, nem erköl

csibb volna-e', vagy a” régi görög mustrát meg

tartanunk, vagy azt nemzeti tulajdonunkhoz ”^s

czéljainkhoz képest, még remekebb mustrában ,

a” maga nemében egy originálban felállítanunk?

Hiszen, ha már létalaposan különbözik characte

rünk minden nemzetétőh tehát ezen analogiát

végig kiálljuk ,_ mindenben kövessük, és más

nemzettől mindenben különbözzünk ,„-fszereti

a” természet és az utazó a” változást és tarkasá

Í'

got. Egy ide illő anekdota jut eszembe: Egy'Dio- -

“genes forma bölcstől kérdezte egy szerencse va

dászó, mi módon tehetné magát szerencséssé?

azt felelte: „csak azt ne “tedd, a” mit mások,

boldog leszel.” - Ne azt tegyék hát a” magyar

játékszínek , a” mit más majom nemzetek játék

színei egymástól elmajmoztak, hanem tegyenek

eredetit, legalább mást; mint a” többi, - melly

nek intézetét a” haza tudósai kidolgozhatnák, és

“sokan sokféle tanácsaikkalsegíthetnék. - Én ré

szemről így képzelem: -

- l A” szokásszerint való állandó játszó társa

ságra semmi szükség, - ez, a” Magyar gyomrá

hoz soha sem fért, és egyedül ezért, nem mehet

tünk mind e” mai napig semmire a” nemzeti já

lékszínnel , mert a” Magyar nemzetet,talán csak ,

t
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nem a” városon lakó magnásokból fogja valaki

megítélni! - Ezek a” rendes játszó társasági ta

gok, holott az erkölcs, és tanítás mustráinak

kellene lenniök , (a jobbaknak kémélésével legyen

mondva) , ha szabad a” külföldiekről a” honiakra

is analogiát vonni, az egyenetlenségnek, vissza

vonásnak, gonosz életnek, feslett erkölcsnek,

henyélésnek , és úgy szólván , mindenrafiinírozott':

véteknek mustrái , - ”s a” ki imént egy nagy lelkü

nemes férjnek szerepjét játszotta: egy óra mulva

házassági poklot teremt és gerjeszt, a” különben

csendes és boldog emberi társaságban ”s a” t. -

De különben is az illyen személyek akár melly

galánt és herczegi subsistentiát és védelmet talál

janak is: állandók és háladatosok soha sem lesz

nek, sőt a” jóllét, a” henye élet már maga magá

ban hordja a” visszaélés magvát is , - hanem :

Valamint a” közönséges bálokban , uraságok ,

asszonyságok, kisasszonyok és ifjak, összegyül

-vén, szépen és ártatlanul mulatják mind mago

kat, mind a” társaságot, és a” mulatság matériá

-jában kiki maga kiván részesülni, ”s nem bízza

aztegy harmadikra: úgy a” theátrumi darabokat

-“is önkényt vállalkozó magyar uraságok, asszony

ság'ok,-kisasszonyok, nrliak- , és míveltebb lelkek ,

adnák elő , és a” játékokra még a”falusi jobbágyok -

is hivatalosok volnának, - ”s a” bejött jövedel-

met, valamelly .felséges fundatióra, p. o. utak

csinálására , lehetne örökösen fordítani.

De engedelmet kérek, hadd mondjam el vé

gig, mert félek , hogy én is úgy járok , mint ama

bizonyos ur, ki az ellen mondók özönétől felin

gerelve, indulatba jövén, azt találta mondani,

hogy soha többé semmit nem javasol. - Hiszen

még nem áll'mondásom, -- csak szó, - de ér

demes szó! mert különben a” Magyarnak soha sem -

lc
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lehetséges állandó nemzeti játékszíne. - Ismérni

kell a” Magyart! “ U -

Hogy ez a” gondolat különös kívánságnak lát~

szik, csak azért van, mert szokatlan és új: -

de ha módiba jönne, t. i. nemzeti, magyar, ere

deti módiba, mint a” haza és constitutio szere

tet, akkor olly büszkeséggé válnék, hogy a” theá-

trumban csak egyszer is életében játszhatni, sok

kal nagyobb dicsőségének tartaná minden- mívelt

lélek, mint egy könyvet magyarra lefordítva

kiadhatni. - Hát még ha azon felséges követ

kezéseket, mellyek ebből származnának, megi

fontoljukl Melly sokurtól és dámától messze üzné

ez az unalmat! -' melly nemes beszélgetésekre ,

társalkodásokra, egyesületekre szolgáltatna ez

alkalmatosságot! -- mennyire vinné óriási lépé

sekkel a” magyar líteraturát! - mennyire neme

sülne az erkölcs, még a” falusi népben is! Ekkor

' a” tlieátrum lenne a” morálnak, az életnek-leg

practicnsabb oskolája, mellyből senkit kizárni

nem kényteleníttetnénk , holott most a” gyermeki

kornak , és a” tanuló ifjuságnak egészen tiltva kel

lene lennie; akkor pedig'még'a, legkisebb tanuló

ifju is, sőt a” papi személy is felléphetne, szerepet

választhatna ,- és magát mind az erkölcsi nemes

bátorságban , mind a” tudományos mívelődésben .

mind az oratori nagy praxisban véghetetlenül tö

kéletesítené , ”s idővel a” haza Cicerójává formál

hatná! - De, melly szerencsék, melly kedvel

tetések, melly emberisméretés szeretet áradna

el az egész népesség között! Most, csak egy kö

r zönséges, úgy szólván rosz hírben lévő személy

tegyen is a” theátrumban valami bravourt, vagy

csak szépen tudjon is énekelni; minden rosz

hírének daczára is , melly nagy kedvezéseket nyer!

mert az ember szívébe bé van oltva, hogy az

erényt még a” hibás testben is tisztelje! ;- de hát

“ 9
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ha már illyen, ”s ennél ezerszerte nagyobb bra

vourok nagy származásu nemes ifjaktól, és an

gyali ártatlan gyönyörü lelkektől jönnének a”

publicum szeme eleibe: ki kételkedik, hogy a”

néző szívének meg kellene repedni, és a” leg

míveletlenebb léleknek is , magáról megfeledkez

vén, e” földi sár-világból egy magasabba ragad“

tatni? ”s nem így érik-e az igaz morál a” népség

szívében? , ' -

Továbbá , hány uri kisasszony , és hány ilju

ur, ki magát a” theátrumon-tündököltetné, te

hetne legszerencsésebb házasságot! és most,igen

gyakran ezen szerencsét, holmi'alávaló szemé

lyek ragadják el előlöklí Sok nemes ifjunak és

kisasszonynak, nagy talentumai és nemes er- w

kölcsei , most úgy szólván eltemetve vannak , mert

semmi mühely nincs azt gyakorolni és tündö-g

költetni, -' holott egy álkalom, egy látás elég

sokszor arra, a” mint tapasztaljuk, hogy valaki

egész a” halálig megkedveltessék, és még, ki a”

házasságról lemondott, házasságra ragadtassék.

- Es ha a” theatrális személyek, többnyire ala

csony sorsból lévén, annyira tudják magokat mí

velni, hogy a” színpadon is megállhassanak:

mennyivel inkább a” nemes házakból való ifju

ság', -melly mind a” tudományokban; mind az

erkölcsökben magasabb neveltetést nyerhetett,

könyen rá mehet arra„--hogy magát a” játék

színen kimutathassa! _

-AT theatrum'kormányozása nagy és nemes

lelkü bölcs hazafiakra bizatván, mindenben a”

legszentebb rend tartatván, - a” legmorálisabb,

vitézi, mulattató, tanító, és nevelő darabok ki
válogattatván, ”s ezeknek készítésére a” hazai f

tudósok ,serkentetvén, - minden nap a” játék

rendje , czélja, ”s játszó személyei kinyomtattat

nának, ”s ezek az újságokban is szét küldettet
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nének, u- valamint a” játék után, a” játék kri

tikája is a” publicumba kiadatnék, ”s közöltet

nék: valyon nem közelítené-e ez jobbanmeg

a” nemze/ti nagy czélt, mint a” nyomorult maj

molás? Es ha egy külföldi utazó az illyen ma

gyar theatrumot meglátná; valyon nem azt vir

ná-e könyvébe, hogy ő a” Magyarnak párját a”

föld kerekségén nem találta? Sőt a” Magyar új

ságok tele lévén- a” legérdeklőbb tudósításokkal,

nem repülnének-e el, a” legmesszebbi nemze

tekhez is? - Mellyik magyar ilju ne kívánna

a” legnagyobb házakból is, a”-játékszínen meg

jelenni? és mennyire vinné a” vetélkedés, a”

köszörülődés a” nemzeti büszkeséget és haza

szeretetet! Mennyire éreznék a” szülék az élet

' nek még edtlig'nem ismért édességét, midőn

magzatjaikat a” theatrnmon látnák debütirozni,

bravonrt tenni, ”s 'még az újságokban is meg

tiszteltetni! - és nem háládatos könnyek cso

rognának-e némelly messze lakó szüléknek sze

meiből , midőn, ' a”, mit meg sem reménylettek,

az újságból olvasnák, hogy az ő fijok, vagy

-leánykájok Ca” városban tanuláson lévén) ez ”s

ez darabban, ez ”s ez személyt, illy ”s illy tüz

zel és calculussal játszotta?

De hogy ezen tárgyban végetlen ne legyek ,

bezárom beszédemet azon ligyelmeztetéssel , hogy

én ezen példát csak annak megvilágosítására hoz

tam elő, hogy a” Magyarnak megbecsülhetetlen

eredetiségét, és ebből következhető hasznait,

- jobban figyelembe ajánljam, és a” majmolást, a”

mint érdemli gyanússá tegyem, ”s erről való

gondolkodásra matériát adjak; mert a” Magyar- '

haza paradicsomnak van teremtve, a” Magyar,

pedig'igen könnyen angyal lehet benne, csak

akarja, és jó eszközöket használjon. Jobb esz

,
' '

.
_

-
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köz nincs a” világon az erkölcsnél, mert min

denből kikopik elébb utóbb az ember, ez áll meg

egyedül végig. - A” Magyarnak pedig vérében

van az erkölcs, csak kifejteni kell. Ezt kifejteni

homogeneum eszközökkel, természetes, - he

terogeneumokkal pedig természet ellenes dolog.
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Harmadik Fejezet.

A” Morálnak eszköze a” szorgalom , vagy

tökély ideája.

Nem vagyok azok közül, kik mingyárt min-'

dent megunnak, és azt akarnák, hogy minden

héten új módi alakban mutathassák magokat,va

gyonokat, kincsöket, tehetségöket; -'- nem olly

képzelődőfantazíától elragadtatott,' mint bizonyos

nemzet, melly semmit„ a” mi régi, nem szenved

het, mindent és- mindig újítani ”s változtatni ki

ván, ”s a” nélkül hogy a”kidolgozott plánumnak,

jó vagy rosz következéseit is kicalculálná, a”leg

nagyobb dolgot is változás alá veti, ”s próbálja,

mintha -játék volna, -- ”s a' következéstaddig

nem tudja képzelni , míg meg nem próbálja: -

de ugyan csak azokkal sem tartok ám, kik már

magokat a” paradicsom közepére jutottaknak kép

zelvén , a” non plus nltrán vélik'állani lábaikat,

- ”s ezen legtökéletesebbnek képzelt állást, félt

vén , ne hogy valaha a” maradék eltévessze , örö

kös törvénnyel úgy megfixirozni kívánják , hogy

az'attól, a” legszorosabb szó értelmében , egy baja

szálnyira soha el ne térhessen, hanem ősei kerék

vágásán végnélkül ballagdogáljon, Az illyen meg

kötés felteszi -, hogy a” maradéknak nem lesz esze ,

és így , melly boldog lesz még is, az ariadne fo

nala által! - v- I-la a” magyar 'constitutiónak,

ez az értelme, czélja, és akaratja: úgy én en

gedelemmel légyen mondva, azokkal tartok , kik
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illyen értelemben magokat Magyaroknak lenni

megtagadják. -

A” Török , ám eszelősködjék , meddig tetszik,

majd egyszer ő is eszére tér: de már a” keresz

tyénnek, és pedig Magyarnak! olly kötelessége

eszén lenni, és magát azidővel együtt tökélete

síteni, mellyről kérdőre vonatik, nem csak ez '

' életben- következendő onokáitól; - de még

az ítélet nagy napján , magától az örök bírótól is!
Felesleges ,k azt argumentummal mutogatni,

”s az időt híjában vesztegetni, a”, mit ujjal lehet

mutatni, hogy t- i- az állatoknak és plántáknak

országa ugyan, mint oktalan lelketlen valóké,

magától a” természettől örökösen meg van a” leg

_-'nagyobb tökélyig határozva : -de az embernek ,

mint okos lelkü valónak örökös kifejlődése ma

gától a” természettől fel van oldva; '- vagy ha

meg' van kötve , illy örökös törvénnyel van: „az

ember vég nélkül tökéletesedhető.” -

Mi az oka hát , hogynémelly emberek, a,

legkisebb változásnak is , -a” legbölcsebb jóltévő

intézetnek is, -- a” legnemesebb lelkü, magokat

megtagadó, és a” közjóraelszánt'hazafiaknak'is,

tüzzel vassal ellene dolgoznak? -

Ha az irigységet, fortélyt, álnokságot, ha~

szonlesést, hasféltést, tudatlanságot, ”s az ebből

rajzó millió előítéleteket elhalgatom: legfőbb oka

lesz az , hogy az emberi nemzet egy- hamis ana-v

logiától elcsábíttatván, itt is, mint- mindenben

tulságra tért, mellytől elirtózván, tüstént az el.

lenkcző tulságot tette örökös feloldhatatlnn tör

vényévé. Abból, hogy sok újítás és változtatás -

káros volt, nem következik, hogy, tehát- minden

újítás káros volna: és még is annak tartatik! ---

úgy de én ellenben azt mondom , sok újítás, igen

hasznos és jóltévő volt, p- o. a'kolompérnak be- -

hozása, - a” dohány termesztése, az utak csi: g

r
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nálása, - régi borzasztó articulusainknak, új

szelidebbekkeli felcserélése, - Ludovicea építé

se, ”s a” t. miért hát ebből -is következést nem'

csinálunk, ”s ki nem hozzuk, hogy tehát minden

újítás hasznos? - De úgy van az emberi termé

szet elfondorodva , hogy a” ki velem száz jót tett ,

sőt a” sárból kiemelt, azt csak igen hamar elfe

lejtem, és meg sem ismérem: de a” ki egy rosz~

szat tett, azt el nem felejthetem! A” tulság mag

vát szívében hordozza az em'ber, és egyik tulság

soha sincs magában , mindig az ellenkezőt 'huzza

- maga után , - úgy hogy az igazi“ bölcseség végre

nem egyéb lesz, mint a” kormányt közép úton

tartani tudni.- _ -

A” tudatlan nem érti, és még csak sziverej~_

tekében gyanítani sem tudja a” tudósnak elméjét,

nemes szívét , és századokra előre néző nagy czél~

ját: és így mihelyt a” tudósabb valamit mond ,már

ő magát attól megcsalatni, kelepczébe fogatni

félvén, okosabbnak tartja magát, a” bajnak; ele

jét venni, ”s mig a” dolog elkezdetnék, tele tos

rokkal ellene harsogni; - a” tudós pedig a” tu

datlannak magával ellenkezését , inconseqnent

fonákságát meg nem foghatván , - és mint tudós ,

semmi absurdumot a” világban , vagy is inkább

airkülönben józan ésszel megáldatott emberben

el nem nézhetvén, azt minden lehető móddal,

mint veszedelmes ellenséget legázolni és számki

vetni törekszik. Már a“ melly részen-több a” szo-'-

vatok ereje , az győz, - a” másiknak, akarja ,

nem akarja, türni, sohajtani, és a” mint belső

érzése készteti, boldogabbjövendőkre várni kell!

- Ha már ezen két felekezet között ítéletet kell

- tenni: az igazság inkább a” tudós, mint a” tudat- -

lan részére fog kiütni. Mert a” tudatlan nem azért

beszél valamelly új dolog ellen, mintha ő azt

tapasztalásból tudná , mellyre azonban soha sem
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volt kedve , veszedelmesnek „és ollyannak lenni ,

-minőnek ő festi, de maga sem hiszi; hanem az

ért, mert tudatlan lévén, abból is semmit sem

tud, hozzá egy cseppet sem ért, - tanulni pedig,

vén korára inas és kezdő lenni , nem akar;-de

már a” régi megszokott mechanismus benne ter

mészetté válván, abban még mesternek is tartja

magát: - továbbá még attól is fél, hogy az úji

tók, őtet, mint tudatlant, felyül mulják, vagy

megcsalják , jobban meggazdagosznak, és csak a“

magok erszényökre dolgoznak ”s a” t. de minthogy

ezen argumentumokkal ki nem rukkulhat, hanem

csak magában fojtogatja; - azonban szólni a”

szükség kinszeriti, mert különben az újitókczélt

érnének: tehátszól, beszél, lármáz, perorál, dle

mit?- minden szava csak oda megy ki: újítás!

újítás! nem kell! vesszen ki örökre! ”s a” t. -

De már egy' nemes lelkü tudós felől, fel sem le

w hetmást tenni, mint: hogy ői, nemzete elmara

dását , embertársainak naponként a” koldus bothoz

való közeledését szívére vévén , - az egész baj

nak okát a” régi megrögzött, néha henye szokás

ban találván , ”s ezt megorvosolni épen nem le

hetetlennek látván , más pallérozódott nemzetek

példája szerint megszólal, ”s minden tőle kitel

etó módokat elkövet, fájlalván, hogy sem ő má

sok miatt, sem mások a” vakság miatt, boldogok

nem lehetnek , ”s a” készen heverő -temérdek kincs

hez, még csak hozzá sem nynlhatnak!

Ha a” tudatlanok száma a” tudósokét jóval

felyül mulja: tehát maga a” természet int , és'ujjal

mutat, hogy a” kezdés még korán van. - Egy

hatalmas fejedelem ugyan , a” józanabb résszel ke

zet fogva igen sokat tehetne : de minden esetre si

ralmas annak kimenete-le , a, mi eröltetéssel , nem

pedígjó szívvel eszközöltetik, --'mert a” termé

szet ugrást és eröltetést nem szenved , - vagy szen
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ved ugyan egy kevéssé, de annál nagyobb erő

vel szétpattanik. Valamig a” fundamentom ki

nincs ásva, addig az épületet el nem lehet kez

deni: ha tehát sürgős az épületünk; - siessünk,

ne építeni,“ hanem minél elébb a” fundamentumot

elvégezni, ”s, elegendő anyagokat összehordani.

- Nincs más mód , mind az emberi nemzetet ér

lelni; - e'nnektpedig egyik eszköze volna: a”

czélirányos practicus oskolák, bölcs tanítók, tu

dós és nemes lelkü practicus lelkipásztorok, de

mind ezek felett, a” bölcsen kimívelt, egy két

esztendeig külső országokon utazott, és legalább

nyáron által a” magok jószágaíkon , szegény jobb

ágyaik kebelében'lakozó földes uraságok;-má

sik eszköze pedig volna: a” czélirányos olvasó
könyvek, de a” millyen könyv,v mégtalán egy

sincs. - Ezen könyveknek apróknak , -és zseb

ben hordozhatóknak kellene lenniök, és vég nél

kül folytatódniok, a” tudomány' minden ágát

együgyüleg'úgy előadvánn, hogy azt olva'sni senki

el ne unja, sőt mohón kapja még a” paraszt gyer

mek is, és szüre ujjában hordozza. A” mese,

anekdota, komédia , vers , ”s a” t. mind olly czúk

rok , mellyekbe a” legnagyobb bölcseséget hé lehet

burkolni; - és ne láttassék tanítani, hanem csak

- mulatni akarni, mertmihelyt tanításról van szó:

ettől irtózik a” tudatlan , - amúgy pedig bölcssé

lesz csupa kalendárium által is. Ezen könyvecské

“ltet pedig a” jobbágynak igen csekély áron kellene

adni, hogy'kiki megszerezhesse , - mégjobb vol

na pedig jutalomképen osztogatta-tni a” lelki pász

tor által vasárnaponként, akár a” földes uraság,

akár a” haza , akár a” király nevében , - mert az

ajándéknak csak neve is , annál nagyobb leborulást

szerez az emberben , mennél alacsonyabb sorsn, "

mennél nagyobb rangunak megemlékezését , ”s gon

doskodását láttatik észre venni. - De még ez mlnd
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nem elég, --- a” jobbágyot egy kissé jobb létre

kellene segíteni, - a” hol igen elvan sanyarod- _

va, ott egy kis respiriumot venni engedni, mert

jóllét nélkül, erkölcs sincsen. '- Ha aÍ szegény,

egy kicsit érzi emberi méltóságát, 'é's urától való

szelíd megbecsültetésétz egy kis büszke érzés

benne megpezsdülvén , lassanként olly háladatos

erkölcssé válik , mint az a” gyümölcsfa , melly a”

kertésznek öntözgetését ”s dajkálkodását gazda

gon vissza jutalmazza. -

Ki előtt az e”féle beszédek hallatlanok; el

bámul, - as nem tudván szaporán elgondolni,

valyon nem valamelly eretnek országban találja-e

fel magát, felfohászkodik: Istenem mit értünk!

mire jutottunk! már utoljára, még a” parasztot

is a” nemessel akarják egy rangba tenni! és a”

földes urat jobbágyával összev'egyítepi ! jaj neked

szegény Magyar! vége már Magyarországnak!

megholt Mátyás király! oda az igazság! ”s a” t. De -

azt kérdem az illyen embertől: úgy-e drága ur!

a” magyar királynak hatalmavan, kit akar, ne

messé tenni, és ebbe senkinek semmi szólója?--'

ám ! -r- Ha már a” Magyar király egyszerre-, egyet

len egy diploma által, az egész országban lévő

parasztságot, mind armá'lis nemessé kinevezné:

tehetné ő ezt? - bizonyosan! és ez újítás vol

na-e, vagy régi szokás? -e- törvényes! és akkor

Vége lenne-re Magyarországnak? -Koránt em!

sőt akkor kezdenénk még új szorgalomhoz! -

A” bölcs újítóknak mind az a” czéljok, hogy- bol

dogítsanak , és a” boldogságnak mennél több for

rásait fedezzék fel; az antiquariusoknak pedig

az a” czéljok, hogy a” mi eddig nyomorgott, az

ezután is elnyomoroghat: mármost- az a” kérdés,

mellyik a” hazának nagyobb és igazi ellensége? -'-'

az- e, a” ki minden Istentől előnkbe rakott tárc

gyakat és eszközöket nem ok nélkül, hanem olly
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végből adottaknak tart, hogy mindent használ

junk? vagy a” ki csak egyedül azoknak egy ré

szét, mellyet eleitől tanult, tartja hasznosak

nak? - De nem is'más okból ellenkezik sok,

sőt legtöbb ember, mint abból , hogy a” dolog új,

vhallatlan, és szokatlan lévén, a” hirtelen való

hallás által egyszerre nagyon meglepetik, -_- ha

többször hallja, már hozzá szokik, -- ”s hajól

megérti, maga is kívánja, az újítókhoz áll, ”s

néha a” legvadabb Saulusból , legszelídebb Paulussá

válik, mint ezt naponként tapasztalhatjuk, -

mert a” Magyar, minden jónak magvát vérében

hordozza, csak elébb meggyőzödjék, -és értelme

a”dolngról tökéletesen felvilágosíttassék, - egye

dül ez a” felvilágosítás nagy munkája terhes! Ez

kerül a” tudósoknak legnagyobb munkába, har

czolásba , elmetörésbe! - A” gyermekekkel bol.y

'dogulni, még nem a”- legnehezebb munka volna,

mert azoknak a” status, olly normát szabhatna,

olly tanítókat rendelhetne, minőket akarna: de

a” koros embereket a” kerékvágásból kivenni!

ez, egy talán meglábolhatatlan munka volna!

“Azonban ha a”'haza , és földes- uraságok, egy kis

áldozatot nem sajnálnak,még ebben is iszonyu-

lépéseket lehet tenni; - Az említettem könyvek ,

- de nem olly száraztheoreticus könyvek,mel

lyek csak tudósoknak valók, mint a" mellyekkel

- bírunk , - igen sokat tennének; - ha még ehez

járulna a” rajtok való könyebbítésr' és a” szere

tet, tisztelet ”s bizodalom megnyerése is,-mert

sokhelyen a” jobbágyság, urát, vagy ezt nem

'ismérvén, tisztjeit úgy nézi, mint ellenséget ,

-- már ekkor a” dolognak fele meg volna nyer

ve: -- a” másik fele pedig, koránt sem eröltetés- .,

ből vagy ráhajtásból állana , hanem abból, hogy '

az uraság jó példával menne elő minden újítá

sokban, p, o. az ugarnak, és minden ok nélkül
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heverő földnek bölcs használásában , a” régi kon

tár gazdálkodás eltörlésében , azegy tagban való

reguláris kis gazdálkodási remekelésben , a” Wech

selwirthschaftban , Stallfütereyban ', fa nevelésben,

ültetésben, használásban , a” trágyázásban, ”s a” t.

és a” jobbágyokat serkentvén , az igyekezőket nem

csak minden módon segítené, de még feltett ju~

talmakkal is kecsegtetné; - a2 köz birtokos ne

mességnek azon része pedig, melly egy lépést

indulni nem akar, részint az illyen jobbágyi és

urasági példák által, részint pedig a” többi tudó

sabb és ígyekezőbb közbirtokosok szerencsés elő

menetele által, végre mind , és sok , csak szégyene

fejébe is ,' 1- az új tudományos systemához, és

a” másoktóí látott jó 'példákhoz, ha bár minden

könyv nélkül is, ragaszkodnék: így minden két

séget kizár, hogy az újítás minden eröltetés nél

kül elkezdheti epocháját. -

' Meggyőzettetés nélkül, szabad ember nem

tesz semmit, ha bár az , a” menybe vivő lajtor

jája lenne is. Legelőször'tehát azt kell a” szegény

tudatlan jobbágynak vérébe oltani, hogy a' töké

letesedés, nem csak lehetséges; de sőt örökös

kötelessége az embernek. Ha már a” majort tud

ja, és ez vérévé váltz'akkor a” minor, és con-

clusio , önkényt, jó kedvel, és örömmel folyik,

- ”s ha ezen drága plántának elemeit is kiszol

gáltatjuk. néki jó alapot, jó földet, jó “ágyat

csinálunk, 7s minden nedvét a” morál harmatjá

ból szivattatjuk: mi -van hátra, hogy a” paradi

csomot fel ne állíthassunk? - De ha még sok ne

mes urí emberek között is találkozik ollyan, ki

azon tökéllyel, mellyre jutott „ megelégszik, és

többről még csak hallani sem akar: úgy már nem -

tudom a” lelki nemességet miben helyeztessük?

Nem'engedcm! protestálok! apellálok! ősi

jusom! nem engedem! - így szólt egy nemcs
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ember a” Szolga Bírónak, midőn bizonyos alkal

matossággal a” barázdának elszán'tása miatt igaz

ságot tenni kiküldetett. - No , ha nem engedi

az nr, fel'el a” bíró, majd engedi az urnak fija!

' lám ,már is pantalonban jár. - Azt gondolja né

melly ember, hogy örökké éll - A” maradék

ollyant tesz, miről az ősök nem is álmodoztak!

' Hogy a” magyar “nép szorgalmatos ne volna;

azt nem lehet mondani, sőt néhol, hol egy ki

csint jobban bírja magát igen is szorgalmato,

fürge, kapzsi, és' telhetetlen : de , hogy szorgal

mának érde'mletrbérére soha sem juthat; legin- v

kább ez az , a” mi őtet elaljasítja.- Sok a” földje,

nem győzi, és mindig többet kíván! Ez már

maga olly nyavalya, mellyből 'kiorvosolni , lé

lekben járó kötelesség- - Valamig el nem hiszi,

hogylehet egy hold földet olly termékennyé ten

ni, hogy , ha minden esztendőben terem,- és so

ha nem hever is, még sem apad _ki, sőt több

hasznot ád, mint tíz hold kicsigázott föld; - .

valamíg el nem hiszi ,- hogy nincs az a” rosz föld,

mellyet megjavítani, és nincs az a” sokféle föld ,

mellyből valami hasznot huzni ne lehetne ; -va

lamig el nem hiszi, és szemeivelnem látja ,hogy

az egy tagban való , senkivel nem 'közös birtok ,

egész paradicsom és boldogság tárháza, azon mos

tani fölmiveléshez képest, melly szerint földei,

rétei, szanaszét több apró darabokra osztva, ”s

kisebb nagyobb tagokban elszórva, tárva nyitva

állanak , közös legelőül zolgálnak. A” legszebb

' rétek is, siralmas látni! a” disznó csordától fel

feltúrva bépocskoltatnak, a”_ nagy kopár legelő

térségek haszontalan hevernek, holott a” vetett

zöld takarmány által, egy hold föld egész nyá

ron által több és jobb eledelt adna marhájának,

mint a” kiszáradt pascuumból néha egész határ

is; -és számtalan a”'példa, hogy nyár közepében
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is bőgve megy haza a” csorda, ”s ha a” fejő tehén

az ntszán egy kis szalmát talál, mohón kapja,

és felfalja, ”s még a” garádját is jó ízüen eszi, -

de mivel e” volt a” szokás eleitől fogva, “és senki

a” gazdáját jobbra nem szoktatta; úgy hozzá

szokott, hogy jobbról még csak feltételt sem'en

ged meg, hanemcsak szenvedi békével az Isten

ostorát: valamig mondom ez így lesz, és a” re

gulatiót a” telekeken és erkölcsökön nem kezd

jük: addig híjában írják tudósaink a” pallérozott

mezei gazdaság könyveit halomra, mert annak

senki sem-veheti hasznát, sőt nem is olvassa.

De, a” pallérozott'mezei gazdasághoz, a” köz

népnek nem is annyira tudomány kell, mint com

moditás ,-ha a” commoditás ki van“ eszközölve,

akkor ha semmi tudománya nincs is, csak azt

tegye a” mit lát az uraságtólr, vagy egy felállított

mustra' példából, már lehetetlen néki jól nem

gazdálkodni, kivált midőn a” maga szabadsága,

haszna, sőt maga a” földnek osztálya, olly alkal

matos fegyvert szolgáltatnak kezébe, hogy még

:ha, akarná sem hibázhatna. Ellenben , ha -földje

és commoditása nincs, ott lehet a” sok könyv,

a” sok tanácsadó! ezek csak a” zavart nagyítják

fejében.“ - Vess répát! vess lóhert! vess csa

lánt! (de ezt még a” Magyar neveti is), - ter

messzjóféle sáfrányt ! (ez által némelly határ meg

gazdagodnék) - ültess gyümölcsfát, oltsd, ne

mesítsd! tarts selyem és méhtenyésztést! ”s a” t.

Ez , mind jó tanács , mind szép tudomány könyv

ben; dehát hová- vessen répát, lucernát, sá

frányt? "s a” t'. hiszen köz pascuum minden föld

je! - És így a” gazdasági könyvek csak akkorra

valók, ha a” gazdáknak elébb földjök és com

moditások lesz. Hogy pedig a” jobbágy erre ma

gától induljon, ez lehetetlen! elég, ha az uraság

nékik mindent kimérejvén , ”s gazdasági példányt
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előttök felállítván , még akkor is rá lehet venni,

hogy a” régitől elálljanak! Mert a” természetté

vált szokás, végre nagyobbmagánál a” térmé

szetnél, - kivált a” tudatlanban! Csak magunk

ról vegyünk példát, próbáljunk úgy tenni mint

az Angol, ha valakiprüsszent,arra semmit sem

szólani,“ épen úgy, mint ha csuklik : majd meg

látjuk mit tesz a” szokás kicsinybenis, hát nagy

ban! -- Az emberi-nemzetnek nagyobb része '

ollyan , hogy azt bottal kell hajtani a” maga bol

dogságára is! - Ide járul még a,' robot és dézma

is. --'- A” robot makacssá, ravasszá, tnnyává és

korhellyé teszi, á” népet, úgy hogy tiz pap egy

faluban nem győzne annyit építni, hogy azt a”

robot le ne rontaná. - A” drága időt megtanulja

lopni, és haszontalan pazérolni , - sem urának

többé, sem magának igazán nem dolgozik. -

Nézzük meg az ollyan falükat, mellyek magokat

földes uraságjoktól árendálják: bár mennyi fize

tés legyen is rajtok, a” nép eleven, szabad, bá

tor, szembenéző és szorgalmatos, ”s ha uri ven

dég jön hozzájok, még meg is tractálják, - de

minők a” robot alá szokott szegények ! - -- A”

dézmánál pedig a” szorgalomnak nagyobb ellen

ségét ki sem lehetett már gondolni, mert men

nél többet termeszt maga megeröltetésével is:

annál többet kénytelen belőle kiadni is, holott

az uraság megelégedett volna annyi dézmával is,

mennyi a” leglustáb gazda földjéről jött. Ezt már

magok a” jobbágyok is észrevették, és úgy gon- '

dolkodtak a” lehetőségig nemjnemü palástoló

orvoslást, hogy vagy árendás földeket vállaltak,

”s a” magokéra való szorgalmat inkább ide for

dították, vagy pedig az ollyan földjüket javít

gatták, mellyektől déznia nem jár. - Ha a”'job

bágyat anyira segítené az uraság„ hogy mind ro

botját, -mind dézmáját pénzzel, vagy akármine
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mü, csak állandó és bizonyos egyetérővel meg

válthassa: ki lenne nyitva egyszerre a” kapu,

mind az uraság, mind a” jobbágy boldogulására.

Mert az uraság, egy béres igával többet tesz,

mint tíz sessío, jobbágyi robottal, - a” job

bágy pedig maga szolgája lévén, minden idejét

a” mlaga szolgálatjára ”s boldogítására fordíthatja.

- Esha a” jobbágyföldje úgy reguiáztatík, a”

mint majd alább előadándom, t. i. minden földi,

réti, és legelői illetménye egy quadrát majorban

kiadatik, és az, senkivel közös nem lévén, tulaj

don birtokában hagyatik: eltkor a” haza elérte

azon czélt, melly arra, hogy a” legnagyobb nem

zetekkel pályázhassék , első feltétel vala.

Különös, hogy minden ember keresi a” bol

dogságot, és ritka találja el az igaz utját- -Akár

ki , miben helyezi azt, végtére ott állapodik meg,

hogy el nem érhette. - Legnagyobb rész, az

aranyban képzeli rejtve lenni , ”s e' végre fel

dulja a” föld gyomrát, tengerekre ül, fázik, iz

zad, fárad, ”s felkeresi az amerikai bányákat,

életét koczkáztatja, csak hogy az aranyat- be

gyüjthesse. - Boldogtalan kereset! Nem kell az

aranyért Amerikába menni, - nem kell a” föld

gyomrába leereszkedni, -vnincs az olly mélyen,

- itt van szemed előtt, hat czolnyíra a” föld

színén. - Annyi temérdek fáradságnak és idő

nek csak felével, sőt felének is felével, miveld

a” földszinét: az arany helyedbe jön, és felkeres

lakhelyeden. '

Egy mesterség sem olly háládatos, mint a”

földmivelés; de csak azon egyetlen egy feltétel

alatt, hogy az- ne kontárkodva, hanctntudomá

nyosan üzessék; - különben alávaló és érde

metlen munka, melly örökös perpatvarnak és

csikorgó nyomoruságnak tanyája, mellyet az ér-

ZI}

X
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zékeny szív, mennyire lehet kerül, ”s hunyt szem

mel elmellőz. _ ,

Mit várunk? Diaetát? és törvényt? hiszen

az erkölcsi tárgy, szorgalom és nagyjélek mun

kája, ezt a” politikus törvény nem parancsolhatja,

a” mi csak onnan is megtetszik, hogy valamint,

ha parancsolná, még sem tenné mindenik: úgy

midőn még nem parancsolta, már sok nagy'ha

zati gyakorolta. A” politikus törvény, csak a” föld

mivelést tárgyazhatja, és legfely-ebb annyit mond

hat, hogy a” legjobb módja üzettessék: de a,

megnevezésbe nem ereszkedhetik, mert ez a”

szorgalomé. Legjobban tesz hát,- a”- ki semmire

nem vár, hanem hozzá lát a” dologhoz, - job

bágyait szárnya alá veszi. Ez tíz esztendő alatt

csudát tesz, csak igazán akarja.

A" Magyarnak tulajdona a” földmivelés és az

' őszinte erkölcs, - de a” hol err'e ut nincs nyit

va, ott ez nem virágozhatik; valamint a” ltal ,

mindenütt meg terem„- csupán a” hol víz nincs,

ott nem teremhet. - Ugy de a” természet, a” mi

őtet illette, mindent kiadott boldog hazánknak:

tehát csak rajtunk van még a” sor, hogymi igye

kezzünk, hogy a” földes uraságok nyissák ki az

utakat, és példával menjenek a” nép előtt Men

nél nagyobb a” munka és a” küzködés: annál

édesebb paradicsomi gyümölcsét fogjuk aratni!

Minémü fák teremjék pedig ezen gyümöl

csöket ? - mint kelljen azokat tekinteni, ismér

ni, oltani? - mint kelljen szorgalmnnkat vég

nélkül gyakorolni, ”s magunkat halálunk órájáig

tökéletesítenű-lássuk a” következendő Ideákban.

~-_..
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A”Haza.

Mit érne szóval azt beszélni: boldog a” Ma

gyarhaza, holott mégsok kívántatik boldogsá

gára? - Kinek hizelkedünk? vagy magunkat

szeretjük üres szóval andalítani? - -- De 1

hogy boldog lehet, sőt boldogabb akármelly or

szágnál; és hogy boldogsága eszközeinek semmi

l legkisebb része nélkül nem szükölködik,"sőt ha

”

akarja, a mit egy ország sem mondhat, „a“

külföldre nem szorul,“ - ez már egé-“

szen más kérdés. _

A” honi boldogság a” népnek megelégedésé

ben áll, mellyet a” népnek képéről lehet olvasni.

Már a” városi nép boldogságát résszerint könyebb

eszközölni mint a” falusi népét, mert jobban is

birja magát, ”s közel'ébb is van azon eszközök

höz, mellyek a” boldogságot feltételezik„”s még

pallérozottab is, mint a” sikföldi nép ; - rész

szerint pedig, és nagyobb részint ez is a” falusi

és sikföldi nép boldogságától függ, és attól elvál

hatatlan , valamint azé is ettől. l n

Legelsó'mindenek felett a” népsokasága. Ab

ban kellene tehát módokat találni, hogy a” nép,

mennél inkább Szaporodjék a” hazában. E” végre,

mind a” honi nevendékeket ápolni, mind a” kül

földi jövevényeknek olly ingereket kellene adni,

hogy a” Magyarhazába mindenünnen sietne a”
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nép. - Mennél több királyi, és privilegiált

mezővárosokat felállítani, az élelem módját,

a” földhöz jutást, és a” szorgalom gyarapodását

minden lehető módon kieszközölni: így a” szor

galomból tehetőség és jóllét, - a” jóllétból pedig

kereskedés, adás, vevés, keveredés, cserélés,

tanulás , nevelés , mesterségek virágzása , szóval,

r előmenetel következnék, - mellynek mindnyá

jának szülő annya lenne a” földmivelés, - és

így a” földmivelést lábra állítani: annyi, mint
ai“ házát boldoggá tenni.

- ' Mi az oka hát, hogy hazánk, őseinkről-,láb

ra nem állott-földmiveléssel jutott egyszersmind

kezünkre? Az, hogy boldogult eleink, mindig

zivatarok között élvén, alig hogy a” hazát szá

munkra épségben megtarthatták, - ”s keserves

-állapotjok közt kisebb bajok is nagyobb volt an

nál, hogy a” földmivelésnek tudományos üzésé

ról csak, gondolkodni is idejök jutott volna- Es

igya” mit ők a” háborúkban el nem kezdhettek, '

azt mi reánk bízták a” békében'végrehajtani- De

ha mi is', mitől Isten őrizzen, olly szerencsétlen

idők közt élnénk , -mint ők: bizonyosan e”felsé

-ges tárgyban egy lépést sem tehetnénk, 's szinte

mint ők, csak a” haza oltalmán igyekeznénk;-

ésén is ezen munkám helyett, talán valamelly

módrol gondolkodnám, tanácsot adni , vagy plá

numot kidolgazni, miképen kellene a, mi meg-

esküdt ellenségünket, a” marha törököt, a” ki

-édes hazánkat olly sok ideig kényére bitangolta,

-- népeinket, gyermekeinket, szüzeinket eladás

végett a” skláv piaczokra csorda módjára hajtotta,

- nem csak Europából , de az egész föld kerek

ségéről elpnsztittani? _

De hála a” gondviselésnek! a, legbátorságo}

sabb királypálcza alatt elértük amaz életetlehelő

reményt, az áldott békeséget! -'-- Minékünk„--

10 4“ ' '
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a“ mi századunknak volt a” mindenható örök vég

zésében felhagyva az az édes harcz, melly sze

rint már nem a” külső ellenséggel, hanem csak

itthon, - holmi kis előítéletekkel kell még har

czolnuuk, hogy a” békeség legdrágább gyümöl

csét, a” bölcs mezei gazdálkodásna” tudományos  

földmivelést feléleszthessük, - ai tikkadt em

beriséget megenyhíthessük, - Vallásunkat er

kölcsünkkel megmutathassuk, - gyermekeinket

nemesen nevelhessük,- nagyainkat, mint/véd-

angyalaínkat, forró szeretettel ölelhessük,'----5fe'»

jedelmünknek egy virágos kertet bémutathassunk,

- és onokáinknak egy paradicsomi boldog hazát

áltadhassunk. ' ' m5

Sohasem volt az a” nemes intézet, mell;r

küzdés nélkül felálhatott volna, - sót mennél

felségesebb volt akármelly intézet, annál véren

gezőbb' csatákkal és ellentállásokkal tudott az

megérlelődni , megvalósúlni , - és soha sem volt

egy reformátor is, ki elébb utóbb martyrráine

“lett volna! - és épen az, hogy sok ellentállásra

  

”s küzködőkre találnak , biztatja és bátorítja a”

nemesebb lelkeket, csalhatatlan jeléül annak,

hogy az elkezdett tárgy nagy és lélekben járó, -

”shogy elébb utóbb foganatjának kell lenni, ha

bár most ne talán az ellenkezők nagyobb szánna
miatt a” hív igyekczők leveretnének is! -lv

' Hazámliai! nemes lelkü tudósaink! A” tutlö

mány már sokszor csudákat tett az összeveszett

természetnek csatapiaczán! - Minek a” kezei

tekben a” tudomány? Vegyétek elő, - tegyetek

próbát, - elég erősek lesztek ti már az előité

leteknek tízes számát is legázolni! - áljatok '

össze egy frigybe,- mutassátok bé a” bölcs lFe

jedelem t'hronitsa előtt igaz ügyeteket! -- hozzá

tok áll minden józan, - zászlótokat követi az

egész tanuló iíjuság, -- parolát ád sok elkene
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redett közhir-tokos , - felcsap sok hivatalban lévő

és minden veszteglő szegény gazdatiszt, - in

duljatok! gyöznötök kell! ügyetek szentsége ár:

tatlansága győzhetetlen! - ”S ntig ti a” szent

ügyben harczoltok: én az alatt itthon ügyetek

tiszteletére oltárt építtek, °'s plánumaitok secun

dálására a” bölcs földmivelésnek egy nagy 'fene,

ket kerítek , és az én falumat eképen regnlázom z

Képzelem magamat egy falu birtokosának,

mellyben van mintegy száz urbarialis sessio, ki

'sebb nagyobb birtokokban , és ugyan annyi há

zes zsellér. Az egész határ , mintegy 1-2,000 hold,

többnyire homok dombokkal vegyített -rónaság.

A, földek csak ollyan szárazak, mint a” rétek,

de mindenikben vagynak- számtalanfenekek,

kisebb nagyobb mocsárok, csavargó'erek, difit):

darab székes foltok, ”s a” t. a” falun kívül van

egy szőlő kert is, mellynek gyümölcse, ha ne,

mesítve volna, meglehetős hasznot adna, de a”

bora semmit nem ér, - a” nép valaha magát 'jól

bírta, de már sokféle visszaélések miatt elaljayl

sodott, feslett erkölcsü, és e” mellett kemény

nyaku. -- A” falu közepén van iegy régi kastély

kertel együtt, de a' mellyben már régolta senki

sem lakik, mert az atyám halála olta az anyám

csak Pesten, és a” felső jószágán lakik. - Én

magam oskoláimat elvégezvén , a” törvényes Pál!

lyát kezdettem futni: - de csak hamar'egy évi

gyakorlás- után bele únván , mást magam, sem lll-r

dom mit, szomjúhoztam, Szerencsémre Kádár

urral, az öreg botan-icus professorral, azon szé,

les tudományú kegyes lelkü nagy emberrel, ki

valaha egész Europát beutazta , jó ismeretségben ,

”s nála mindennapos -voltam. Ez a” jó öreg va

lami készséget találván bennem, azt tanácsolta,

hogy én boldog leszek, ha a“ földmivelésre szá

nom magamat, erre pedig el ne mulasszam -e”
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hármot: először, legalább egy esztendeig valami

jó földmérőnél ezt a” tudományt practisáljam,és

egész életemben könyveit olvassam; - másod

szor, a” földmívelő könyveket vég nélkül gya~

koroljam; - harmadszor, legalább két eszten

deig földmivelési tekitetből utazzak. - Ezen ta

nácsot én híven “követvén, pontról pontra bétel

jesítettem , és utazásomat , Német, Burkus, Hol

land ., Francz, Schweítz, Bajorországokon, és

Lombandián keresztül elvégezvén , - most értem

vissza hazámba, ”s beléptem ősi jószágomba, a”

holis legelső háladatos gondom volt, az öreg

Kádár'professor urat , örökösen , mentorul , atyá_ul

's barátul hozzám venni. -

Minekelőtte az én rendetlen zavart falum

nak regulázásához kezdettem volna, legelőször

is egy kitanult jó kertészt hozattam, ”s melléje

12 jobbágy fiúkat tanulni rendeltem. A” kertész

kötelesége volt a” fáknak mindenféle nemeit mag

ról és ágról, nem ezerenként,hanem milliomon

ként szaporítani, hogy mire a” regulatio plánu

ma elkészül, melly fa nélkül fel nem állhat,ak

korra ezer meg ezernyi fák is készen legyenek.

--”- A” regulatio így kezdődöttzl

Legelsőben is felmérettem az egész határt

úgy a” mint jelenen találtatott, hogy a” mappán

minden legkisebb darab föld, rét, kert, szőlő és

házifundus egyenként,imint van a” földszinén,

gazdájának nevével ”s számával együtt egyszerre

megismerhető légyen, és ezen eredeti brullion

“ról tiszta mappát is készíttettem , egy tökéletes

fundualis könyvel együtt, - ”sezen munkát

neveztem inventáriumnak, mellynek egyéb hasz

na nem lett, hanem csak az , hogy örökké fen

maradjon a” képe, mi volt az egész határ vala

ha? és miből lett az, a” mi lett ?'
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Minthogy az eredeti brullionban minden ll

neák fekete tussal vagynak kijelelve : tehát ugyan

ezen brullionban , - clvégezvén hoszas tanács

kozások és mindeneknek a' legbölcsebb elinté

zése ntán a” lehetséges legjobb plánumot ,

a mot, -» az újonan leendő regnlatio lineáit, ama

fekete lineákou keresztül kocsul, mind a” rend

kívánta, mintha' azok tott sem volnának, 'veres

lineákkal, czinober tussal jeleltettem ki, és az

erről készült tiszta mappát fnndnalis könyvvel

együtt, mint az egész batárnak leendő ábrázat

ját, neveztem regulatiónak. l _ - í

Készen lévén a” plánum , már most a” brul- '

lionban lévő veres lineákat a” föld színén egyen

ként kidolgozni , akár hány esztendeig tartson is :
ez vala a” feladottktárgy. - A” nép eleinte úgy

bámult alhallatlan, látatlan újságokon, az in

”selléreken, mint a” gnlyabeli marha a” kék ru

- hás emberen, vagy mint a” városi nép, egymást

gázolva tódul egy csoportra, a” hol történetből

valaki levetett az utszára egy egeret. - De ez

a” bámulás nem soká tartott, mert csak hamar -

hozzá szokván, sőt hasznot érezvén, még ma

gok is szerették, segítették. Ugyan is, eröltetve,

és véletlen semmit sem tétettem , hanem rendre

mentem , az aprájan kezdettem és a” népet előre

mindenről értesítettem, - azonban az igen szé

les utszákon kezdvén a, regnlátiót , ezeknek egye

nes párhuzamos lineák közé lett szoríttatása ál

tal a” kétfelől kimaradott girbe görbe üressége

ket, mind a” jobbágyok fnndusaikhoz toldattam,

nőket az üres puszta udvarok'legkövérebb föld

jeinek használására különös nyereséggel ,jutalom

mal reászoktattam , udvaraikat, a” nád és szalma

kerítések helyett, eleven sövénnyel, ha bár az

bodza fából volt is, békeríteni, egy kis rendet,

egy kis csinosságot felállítani , szép módjával-
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megtanítottam; - ezekből hasznokat látván ,

velök való nyájaskodáomat, melly őket külö

nösen lelkesítette ,_ -becsülni tudván, minthogy

lépésemben jótételt láttak, -- templomaikat, os

koláikat ígazgattatván, gyermekeiket megdicséri

vén, megjutalmazván , ”s azoknak a” legboldogabb

jövendőt ígérvén, ”s mindennapi tetteimmel lel

keíket nagyobb lángba és bámulásra ragadván:

nem csuda, hogy könyen és úgyszólván 'önkényt

ment minden, a” mi leendő volt. - Egy tava

szal a” faoskolából kiosztattam minden gazdának

tiz darab iíatal'szederfát, olly czélból, hogy az

utszák két szélén a” házok előtt, az ín'sellér ál;

tal kijelelt gödrökbe minden ember ültesse el a”

magáét , és azt egész nyáron , ba szárazság talál

na lenni, öntözgesse, és tövissel a” barom ellen

oltalmazza. Ezt kiki annál nagyobb örömmel

tette, minthogy előre értesítve voltak az iránt,

hogy rövid idő mulva aÍ haromliaik csak a” sze

derfáról is elélnek, és a” disznó csorda estvén~

ként nem nyargalva megy haza, - az asszonyok

és gyermekek különösen kaptak rajta.-De nem

győzöm leirní azon földesuri örömöt, mellyet én,

rövid idő mulva, plánumom megtestesülésében,

és háládatos jobbágyaim szívében éreztem!

A” regulatio plánuma, mellyszerint a” falu

nak minél elébb contractualis mező várossá kel

lett lenni, azt kívánta, hogy a” falu és népesség

mennél nagyobbra nevekedjék. E” szerint a” fa

lu utszái még a” falu végeken kívül is hoszasan

kinyulottak a” gyepre, és a” plánum szerintmég

számtalan sok ház helyek voltak kiszabva, mind

egy holdjával szép egyenes oldalu négyszegü for

mában, - úgy hogy akármelly jövevény jelen

tette -magát, tüstént kapott a” gyepen tetszése

szerint kész házhelyet. I
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A” jobbágyokat, minthogy tőlem olly sege

delmeket nyertek, mellyeket soha nem hallottak,

és' reménylettek, igen könyen szoktathattam las

sanként olly újításokhoz, és magosabb gondol

latokhoz is, mellyekről szinte soha nem álmo

doztak. Annyira ment napról napra, a” sok új

és szokatlan dölgok'száma, hogy némellyik elré

mülhetett volna,“ hogy ennek soha sem lesz vége.

- Mi , csak mulattnk magunkat a” nagy bizony

talanságon, és gyönyörködtünk abban, midőn a”

dologtalan embert nemes fortélyaink'által, olly

dilemmába tettük, hogy kénytelen volt a” töb

biekkel együtt iparkodni. - Ment minden előre

kedvünk szerint,-és senki nem tudta, mikor lesz

hát mindennek vége? hol állapodunk meg? -

senki sem gyanította, mik vagynak még hátra?

Egyszer az újságokban kíhirdettettem , hogy

Széplak helységében , - e” volt falun neve , -

a” robot örökösen eltörültetett, és mindenféle Ia?

kosnak ház hely és élőföld ingyen adatik. A”töb

bi feltételeket helyben megtudhatni.

Rövid idő múlva annyi nép tódult minden

ünnen, még városokról is falumba, hogy válo

gatni lehetett nem az aljában, hanem tanult és

polgárzódot személyekben is, úgy mint veszteg,

lő tisztekben, mesteremberekben , külföldi vánt

dorokban , tehetősebb paraszt gazdákban , kivált-

képen gazdag ”sidókban, ”s a” t. - kiket mind

béfogadtam, valakik a” feltételeket elfegadták',

- De nem is volt senki, ki el ne fogadta vol-_

n'a. - -- A” feltételek ezek voltak :

lször, Robotot nem szolgál senki, hanem

ház-árendát fizet minden gazda a” maga fundue

sától örökösen , ezüst pénzben tiz forintot. Min? . '

den újonan'kiadott házi fundus 1_200 El öles

holdat tett. ' -
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2szor. Az uraság allodiális földén, melly

-, fel lesz osztva kisebb nagyobb majorokra, 10

holdastól 50 holdasig, szép renddel egymás mel

lett, minden a” ki akar, vállalhat tetszése -sze
7 rint kisebb vagy nagyobb majort, -mellynek hold-l

jától örökösen üzet 5 forintot ezüstben, azon

megjegyzéssel , hogy kezdetekor 5 esztendeig tá

gítás engedődik az árendán a” szerint, mint a“

major földe épebb, vagy hibásabb, - minden

10 lj öl haszontalanért, egy krajczárt az áren

- dából 'elengedvén. '

3szor. Kinek kinek a” maga birtoka örökös

' lesz, - adhatja, veheti szabadon, mint a” szőlőt

szokták, - kiki a“ magáét békerítheti, és mint

néki tetszik, úgy használhatja, javíthatja, fákkal

béültetheli, szorgalmát önnön hasznára kettőztet

heti, soha senkinek dézmát'belőle nem adván.

4szer. Az uraság csak attól ,veheti el házi

vagy külső majorját, ki vagy erkölcstelen lenne,

vagy kötelességének meg nem felelne, - de ezt

is úgy , hogy minden rajta tett javításokat épité-'

seket és ültetményeket becsü szerint néki kifizeti.

' Minden plánum úgy bétölt, valamint ki volt'

számolva, - egyedül az urbariális földek miatt

lett' a” legnagyobb nehézség, -nem azért , mintha

a” jobbágyokat lassanként ezentúj gazdasághoz

szoktatni nem'lehetett volna: hanem azért, mert

az urbariális földek calcaturái közé voltak ve

.gyítvc , szinte calcaturánként , az uraság allodium

jai is, és így a, planumot nem lehetett sorjában

folytatni a” Veres líneák szerint, mert a” jobbá

gyokkal hirtelenkedni nem akartam, -,- azlévén

czélnm , hogy ne én kénszerítsem őket a” majo

ros gazdálkodásra, hanem, ha látják egynéhány

évek alatt a” majoros gazdák, előmentét, '- ha

észre veszik, hogy egy 10 holdas majorocskát

miveló jövevény is , egy két év alatt, jobban meg

_.~--4_ 45',
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gyarapodott. mint egész sessiós jobbágy tellyes

életében: tehát magok kívánják tőlem , hogy őket

is majorokra reguláztassam. Igy tehát aqurba

rialis földekhez hozzá sem nyultam , hanem csak

azon majorokat vágattam ki a” plánumi veres li

neák szerint, mellyek egyedül urasági földek

-re estek. “Nem lehetett hát mingyárta” falun

kívül elkezdve sorba osztani kifelé a” majoro

kat, hanem csak darabonkint, 'megszaggatva,

a” mi azonban annál szebb lett, mert a” határ

nak “csak igen hamar, különös románczos te

kintetet adott. Szerencsére a” határhoz volt ra

gadva az uraságnak egy pusztája, tehát itt kel

lett, úgy szólván hátul kezdeni a” majo'rok ki

osztását, és úgy jönni velök hazafelé. - Az ur

bariális birtok magában véve semmi akadályt

nem tett, csak az urasági táblák , közötte ne let

tek volna; de ez volt legnagyobb akadály, hogy

keverve voltak. - Egy külön választó urbariális

regulatióval ugyan lehetett volna segíteni, de,mi- -

vel az, különben is csak ideig óráig tartó lett

volna: annyi munkával és fáradsággal így, ha

egy kis alkalmatlanságot eltürtem, sokkal elébb

czélhoz jutottam. Igy tehát az új majorokat a”

plánum szerint, a” hol lehetett kiosztottuk,'“

a” kinek pedig nem jutott, várakozott, - házi

fundusán szorgalmatoskodott, ”s a” hol lehetett,

a” köz czélt. a” jobbágyok elémentében is se

gítette.

Egyszer a” többek között hozzám jön egy

csinosan öltözött úri ember is majort kérni ,'-'-_

mert úgy mond, - a” tiszttartó őtet csak remén

nyel biztatgatja, őpedig a” drága időt sietne hasz

nalnL- y §

Kérdem: hát kihez van szerencsém? '

„Én-nagyságod” jobbágya vagyok.“
l
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No! no! - üljön ide barátom , - ”s beszéh-

jen világosabban , - hogy hívják?

„Én Dávid János vagyok, nagyságodnok szol--

gálatjára- Zombori uraságnál voltam tiz eszten.

deig kasznár, ki engem a” Keszthelyi Georgicone

ból hozott el; - de minthogy nála legnagyobb

kedvességben voltam , ez által főbb , alsóbb tiszt

társaimnak előitéltem, kik az öreg úr” halála

után, az ifjú uraságnál annyira tudták vinni dolv

gomat, hogy becsületem megtartásáért, magam”

felmondottam. - llly mcgvettetett, isméretlen,

feleséges gyermekes ember, hamar szolgálatot

nem kap, - városra menni nincs módom: tehát

nagyságod” példátlan intézetében reménylvén lega

boldogabb életemet, idejöttem lakni, házat épi

tettem , "'s nagyságod jobbágyává lettem. “ -

' Hát miért nem tanult inkább Dávid ur, va,

lami mesterséget? '

 „Tanultam nagyságos uram, - és tudom a”

legfelségesebb mesterséget: de kiterjeszkedni,

-szárnyakra kelni, tehetségemet kimutatni , nincs

módom.“v '

Micsoda mesterséget tud az nr?

„A” földmivelés mesterségét, mellyet én a”

világ minden tudományával, és mesterségével el

nem cserélnék.“

De hát - tanult uri ember létére , nem szé

gyenei a” paraszt gazdákkal egy categoriába lép

ni, - szántóvető, ”s jobbágy-lenni?

u „Valamint élni, kenyeret enni, vizet inni,

leget színi, nem szégyenlek azért, mert a” ke.

vélyektől megutált paraszt, sőt a” barom is azt

teszi: úgy semmi dolgot e” világon nem kerülök

azért, mert alávaló emberek üzik , semnem óhaj-r

tom azért, mert fő rangnak kedvelik; - hanem

a” mit Isten teremteni szeretett, én is azt meg,

z
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l

szenvedni kész vagyok, - mindent egy formán

szeretek, ”s különösen csak mesterségemet. “

Megengedi azt nékem az ur, hogytma már

'az emberek közt, kivált a” kit nem ismérünk,

nehéz igazságot tenni, mert a” legroszabb ember

is úgy tudja magát tettetni, mint a” legjobbik. A”

minap is egy gyönyörü predikátziós könyvet'ol

“vastam, - a” szerzőjét most fogták be gonosz

“életéért. - Az illyen tisztecskék úgy szoknak,

hogy ha egy kis ispányságra kaphatnak, -'el

bízzák magokat, kártyával töltik idejöket, a”

“gazdaságot csak nagy szájokkal viselik , cseleke

dettel semmit sem tudnak, - nagy széllel jár

nak , nóbel tónt játszanak , fen parádéroznak , meg
vházosodván feleségeiket páva módjára járatják,

úgy hogy a” földes asszonyság sokkal “kisebb , mint

az ispán'ynéja; - a” mit az ember fen kezd a,

legfelső tónnson, azt szégyene fejében is azonkell folytatnia: de Ia” szegény legény erszénye- l

hatnar'kiürül , -' hol veszi hát a”jövedelmet?'

kénytelen elvetemedni', ”s maga magát kenyeré

től megfosztani , - és ezt köszönje magának és

feleségének. - Van-e az urnak tanúk-vele?

„Mihelyt nagyságod intézete felől bizonyos

.lettem: örökösen lemondottam a” tiszti kenyér

keresésről, bizonyos lévén benne , hogy ha ma

gam tisztje leszek , senki többé alám nem ás. Így

hát tanúlevélre nincs szükségem , nem is kértem ,

mert az igazságos nemt'lett volna.“

a.

Hát már most hogy fog az ur élni ?-

„Czélom az, hogy egy 50 holdas majort fel-_

vállaljak , ”s minden lelki testi tehetség-emet arra,

fordítsam. “

De tudja-e az nr, hogy egy 50: holdas ma

jornak árendája, 250 forint ezüst? -- hogy te

remti azt ki“?
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w ,; Az ember” esze mindent feltalál ,'- az el

szánt akarat, mindent elkövet, - a” föld min

dent'megterem; - ha tehát még ide járul a”sza

badság. vagy szabad kéz is ; reménylem , az árendá

ValIsoha sem fogok utolsó lenni, sőt ,mind én meg

gazdagszom , ”s majoromat egy örökös capitálissá

dolgozom; mind nagyságodnak több jövedelme

lesz, mint akár melly más uton. Én legalább biz

-tatom magamat, 'hogy birkát, ökröt, ]ovat ne

mesítek, ”s mindenben a” legnagyobb birtokosok

kal fogok „kicsínyben , de nemesben vetélkedni.“

Ha az ur egy 50 holdas major-ból illy gazda

tud lenni: miért 'nem tud hát egy uraság egy

5000 holdas pusztán is hasonló analogiában fel

emelt hasznot teremteni? '

„Nem egyaránt megy fel a” proportió nagy

ságos urani! - Elsőben is, a” régi lomha gazda-_

ágot, még 'csak összehasonlítani sem lehet az új

szorgalmi gazdasággal, mert a” hasznot nem an

nyira a” föld adja; mint a” szorgalom; a- és így

lna a” régiből valami volna az ,újjal összehasonlít

tandó; az nem a' föld kiterjedése, hanem a”szor~

galom nagysága volna, t. i- minő voltaÍrégi?

- és minő az új tudományos szorgalom.- - Má

sodszor pedig ha 'bár két új, nagy és kis majort

hasonlítunk is össze: a” haszon proportiója nem

arányos a” úagysággal. - Annyi 'ugyan i'gaz,hogy

mennél nagyobb a” major, annál több hasznot ád:

dea” mivelés alatt lévő major föld t majd nem

hogy megfordított,proportióban van; --- mert

mennél nagyobb a” major, annál több vesztege4

téssel és időtöltéssel is jár az. És így legnagyobb

hasznot úgy adna akármelly puszta, ha nem egy -

tagban egész kiterjedésében , hanem feldarabolva

apróbb major-“okban miveltetnék. De minden eset

re leghasznosabb gazdálkodás az , a” mit nagysá

god kigondolt, t. i. árandába adni az apró majo

_- Azt 4-.-
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ro/kat. Igy több ember is , jobban is él mindnyája ,

mintha az egészet csak egy valaki maga mivelné.

és - ha bár tudománya volna is, - de a” nagy

mivelést nem győzvén, sem maga igazán nem

használhatná„- mind pedig annyi sok temérdek

kezet munkától, keresettől el fogna , henyélésre

erkölcstelenségre szoktatna-“

Hát tetszik az urnak az én kezdésem?

„Csak annak nem tetszik ez nagyságos uram ,

ki nem érti.“

Hát az urbariális földekről mit tart az nr?

„Azt tartom nagyságos uram, hogy akár

mint huzzák halasszák is nagyságtok a” jobbágy

regnlatióját: azt a” földet , a” melly már jobbágy

kézen van , ha bár az urbariális illetményén felyül

volna is, soha többé vissza nem Vehvlik nag-y

ságtok; - jobb volna hát minél elébb őket is

”

örökösen regulázni, szabad gazdákká tenni. s

'az árendálásra, hogy t.i. mind robotjolx'at, mind

dézmájokat magok kiárendálhassák, alkalmato
-sokká l'enni engedni, sőt segíteni. Igy mindiők ,

mind az uraságok, mind a” tisztek, kiknek'a”

robotosokkal nem kellene többé lelkölt'et vesz

teni, mert egy béres iga többet' ér tíz sessió ro

hotnál , - mind az egész haza boldog lenne. -

Mert'ha a” földmivelés sínlik, sinlik akkor az

egész haza. “' l - /

Hogy az ur jó theoreticus, azt látom,éshogy

sok jó könyveket olvashatott, azt is megengedem :

de bizonyos szeretnék lenni, ha valyon mind azt.

a” mit ígér , praxisban is megtenni, képes x olna-e ?

- Mutassa meg hát azt, nékem , mint gazdagszik

meg 50 holdból?

„Mindent elmondani lehetetlen nagyságos

uram, - mert nem is jutna egyszerre n inden

eszembe: de meg a” föld szi'ne is, az idő ‘ hely

és környülállás , -igen sok változtatást , jól vagy
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roszat ígér: azért is ezt elhalgatván , átaljában

-csak azt mondom , hogy én már magát a” majort

is azt választom, melly legjobban quadrátum , az

az, széle hossza egykora; mert csak az illyen

földnek van ugyan azon feltételek alatt legkeve

sebb pereme, vagy megfordítva, legkevesebb pe

rem', minden négy oldalu ligurák között legtöbb

l áreált foglal bé a” quadratumban. Legelőször tehát

a” majoromat körülárkoltatom egy kis árokkal,

'- a” kihányt földet béültetem 3 ölenként akácz

fákkal, míg hamarjában mást nem nevelhetek,

-- az akáczfáknak közeit pedig az árok felé be

ültetem liciummal ”s bodza ágacskákkal. Ennek ,

már az a” haszna lesz, hogy akáczfáim nagyra

nevekedvén , szerszám és tüzelő fámnak nagy ré

szét kipótolják, -j a” licium pedig azon kívül,

hogy örökös áttörhetetlen bástyául fog'szolgálni,

még a” méheimnek is egész nyári legelőt ád a”

legkésőbb őszig, bár melly rekkenő melegség és

kopár szárazság uralkodjék is. - És mivel a”

liciutíi igen hamar felnő, kivált ha közibe bodza

vagy más fa is van ültetve, mellyre támaszkod

hatik t tehát ezt, minden télen,egy ember magos

ságnyi fal formára levágom , a” lenyírt rőzsét kéa

~vékbekötvén kazalba rakom, és annyi tüzelőm

lesz, hogy még el is, adhatok, vagy téglát éget

hetek, - az elnyírt fal pedig minden esztendő

ben annál bujábban terem és virágzik. És így

csak a” kerítésem maga egy capitális. -- Ezenke

rítésnek közepén a” nagy utra fog nyílni a“ bézár

ható kapu, - ezen kaputól köröskörül az árok-

mellett belől lesz két öl szélességü gyep, a”körül

jár-hatásra, melly gyepet kaszálásra fogok hasz

nálni. -'-' Magát a” major áreálját pedig felosztom

majd , mint a” hely színe kívánni , vagy is inkább

engedni fogja 5 vagy ö, egyenlő táblákra, mel

lyeket' egymástól szép egyenes két öl szélességü

g) ci”

I
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gyeputak, mellyek szinte kaszálásra használtat

nak, fogják elválasztani. -'- Feltévén hát,-hogy

majoromat öegyenlő koczkákra -osztottam: ezen

koczkákat köröskörül ültetem mindenféle neme

sített gyümölcs fákkal 4 ölnyire egymástól, de

nem összekeverve, hanem az egy fajtu fákat

egymás társaságába,-- a” fák közé pedig mini

denütt egy egy szőlőtőt fogok ültetni, melly

lugosként kétfelé a” fákhoz köttetvén, a” kocz

kákat is mintegy korláttal bekeríti köröskörül;

- borom is több'és jobb terem, mintha egész

majoromat szőlővel ültettem volna be, - gyü

mölcsöm pedig a” gazdaságnak csak ollyan'ágát

fogja tenni, mint a” gabonám. De mivel a” sző

lőtők és fák tövét örökös jó, mivelésben kapa

alatt tartani kell: tehát a” koczkák pereme kö- -

röskörül, a” fák végett, egy 2 sukk szélességü

kapált földből vagy rabátból fog állani, melly

rabát, hogy több hasznot adjon, egyszer”smind
be leszkültetve mindenféle véleménnyel, úgymint,

babbal, répával,retekkel, disznóbabbal, kolom-'

pérral ”s a” t. úgy, hogy minden talpnyi föld hasz

not adjon. E” szerint tehát a” belső koczkák ke

rületei, ismét egy valóságos capitálist tesznek.

A”_6 koczkák közül egyet, de minden esetre a”

legdombosabbikat, feltartom belső fnndusnak,

mellyen kell lenni szérüs helynek, istállónak,

juh-akolnak, melly épületek egyeneslineán hosze

szában a” koczka közép lineájára úgy lesznek

építve, hogy azon koczka áreálját két egyenlő

részre osszák, mellyek közül egyik, elől, lesz

szérüs hely , a” második pedig hátul, lesz lucer--,

nás , - ezen lucernás pedig tíz vagy“ több esz

tendők mulva szérüs hellyé lesz , és a” másik szérüs

hel lucernássá ha t. í. a” szérüs hel i eny s , v g

megkövéredik , a” lucernás pedig elsoványodik,'

- -- a” honnan látnivaló , hogy az istállóknak két

11



162 x n A z A- 3

felé kell ajtajoknak lenni , ha bár azok, mellyek

nem kellenek, bérakva állanak is. A” többi 5

koczkákat pedig szántásra fogom, mell'yekben

ha holmi székesek vagy l'enekek lesznek, azokat

télen által, a” dombosabb hegyekről mind feltöl

töm,- - rét nem kell, ha csak nem épen vizes

sége és jósága miatt' felszánthatatlan , - szénát

csinálok zölden lekaszált zabból, melly tavasszal

mindég azon táblába fog vettetni, melly -télen

által jól megtrágyáztatott. - Marháim, juhaim,

lovaim csak akkor, legelnek kint, mikor épen

valamelly táblán üres tarló van egy két napig,

mig az-tüstént fel nem szántatik, - különben

télen nyáron istállón takarmánnyal élnek, és egy,

a” szérün kerített térségen verőfényeznek. - A”

trágya, mind rakásra rakatik,”s tábláin, sorra

_ , véve, minden télen egy, melly-rejő a” sor. meg

trágyáztatik, ”s a” trágya tüstint szétterittetvén ,

korán tavasszal felszántatik. - Azon leszek,

.hogy mennél többféle, és ne csak egy két meg

szokott gabonát termesszek. Egész mesterségem

titka az úgynevezet Weehselwirthschaft, és Stall

füttereyból fog állani. - Akár bányadmagammal

megyek is ki a” majoromba , mindig találok mun

kát, még esős időben is, és soha nem hever -

semmi cselédem, -minden idő haszonba megy;

pedig a” meggazdagodás titka csak ebből áll: az

időt bölcsen használni tudni-“

Barátom! - mingyárt tíz óra, - az ur

nálam lesz ebéden, - én mingyárt megizenem

a” hajdutól, hogy délre haza ne Várják.“ - Ha

nem még valami mondani valóm van. - Én,

az embertelen embert nem szenvedem, de az

emberséges embert mindig nyitva várja házam

és kebel-em. Csak hogy igen sok próbákon át kell

mai világban menni az embernek,-mig magát,

ha bár a” legbecsületesebb ember legyen is, meg
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ismértetheti. Látom, hogyaz ur egy talpig be

csületes ember, -sok próbákon és késérteteken

átvittem az urat, mert eddig tett kédéseim csak

arra valók voltak, hogy az nr tehetségét késér

tetbe hozzam: de még mind ennek daczára is,

még egy:késérteten át kell az urnak esni.

„Szívesen nagyságos uram, csak hogy ai

magam fakkjában késértsen nagyságod; mert

meg vallom, hogy a” mihez nem értek, abban

hajótörést szenvedek.“

Lássa az ur, én a” puszta szóra nem sokat

adok ismeretlen embernél;- az ollyan exáme

nekért, mellyeken gyermek koromban átestem,

'egy fillért sem adok , mert a” tanító kérdez, és több

nyire bizonyosat,-a” deák pedig felel, lármáz,

és tudósnak tartatik , - meglehet hogy tudós ,"

de ez a” felelete nem elégséges annak megmuta

tására, - hanem én úgy tartom, hogy annak

megítélésére, ki? milegyen? mennyi tehetség

gel, minő talentummal bírjon? - nem száját,

hanem a” kezét, - nem órálását, hanem csele

kedetét, mint a” fának, nem gazdag levelét, ha

nem virágját és nemes gyümölcsét kell tekinteni.

Sokjól tud felelni, és egy becsületes levelet nem

tud irni Vén korában is Zárják be a” deákot egy

szobába, és semmi könyvet kezébe nem adván,

irassanak vele bizonyos idő alatt valamelly fel

adott tárgyról értekezést ,-levelet , -instantiát ,vagy

oratiót: ez a” munkája lesz neki az igazi próba.

köve. - Ne nebeztelje hát az nr, ha én az urat

arra kérem , hogy itt a” dolgozó szobámba üljön

le , és délig írjon nekem egy rövid :, de velős ér

tekezést arról, melly ártalmas legyen a” régi di

rib darab földeken való gazdálkodás, - ellen

ben melly hasznos az egy tagban lévő majorsági

földmivelés?

n *
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„Szívesen nagyságos uram, azon alázatos

kérésemmel, hogy ha épen 12 órára készen nem

lennék; szabad legyen egy kicsit tovább ís ha

lasztanom.“ '

Ezzel őtet ott hagyván , lovakra ültünk, “'s

szokás szerint kilovagoltunk a” munkás népet lá

togatni. - De azt az örömöt, azt a” szorgalmat,

melly a” faluban mindenfelé, a” mezőkön és log-

inkább az új majorokban pesgeni látszott, -_-'

csak látni kellene, leírni lehetetlen. Az új lako

sok sokasága, egészen új életet, tüzet, és ele

venséget hozott a” faluba, - az ő nyugodt lel

kök, az ő boldog jövendőkre való kinézésök,

mellyet az ő vig éneklésök és danolások, ”s a”

vidám ábrázatok, messziről elárultak , olly- ér-_

zést gerjesztettek bennünk, mellyet még ez életben

soha- nem érzettünk. Azt tanácsolhatom minden

ollyan urnak , ki a” boldogságot a” külföldi nagy

városokban kercsi , de sehol nem találja, hogy ha

már megunta a, városi lármákat , lna már a” bálok,

theátrumok, ”s a” mesterségnek minden csiklán

doztató remekei, életét többé nem édesíthetik:

menjen jószágára lakni, - kezdje el ember tár

sait vezérelni, nemesítni , boldogítni; egy ollyan

új mező nyílik mennyei öröm érzéseinek kósto

lására, melly végett fájlalja, hogy még egyszer

' gyermek nem lehet, ”s életét újra nem kezdheti.

Nincs az a” nagy“ árr mellyen az ember sza

badságát meg nem váltja, lna megváltható; -és

nincs az aTnagy munka mellyet a” szabad ember

a” maga boldogítására elkövetni restellene, ha

elkövethető. Ha tehát a” szegény jobbágynak

megadjuk a” nevelést, a” nemes érzést és a” ma

ga szabadságát, ”s' ezt bölcs intézetekkel élesz

teni fentartani készek vagyunk: mind a” földnek

igazi paradicsomi formáját - a” legnag) obb
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munkát legkisebb fáradsággal! úgyszólván mások

által kieszközöljük; - mind a" nép boldogsá

gát, _ őtet a” henyéléstől megmentvén, ”s szor

galmának , hogy üres ideje soha se legyen, utat

nyitván , -virágzásba hozzuk; mind a” magunk

földes uri örömét, hasznát és boldogságát a” leg

ártatlanabb sőt legistenesebb módon egész a”csil

lagokig emelhetjük. -

Ez a” munka, - a” haza“ boldogítása, csur

pán és egyedül a” haza nagyaitól függ; -a”köz

né ma ától semmit nem tehet - de tudatlan.
P g a

is, őtet vezérelni, jó útba vinni kell- - De az

eszközök is mind a” földes urak hatalmában van

nak, ésa” maga jnsát senki semengedi át alatt

valójának ,- annyival inkább _ nem szeretné, ha az

magát. illyenekbe avatná. Ha tehát sem az nem

tenne semmit kinél az eszközök használatlan

hevernek; sem azokat másnak által nem enged

né; ki kívánna eszköz nélkül czélt érni? és ki

'mer anasvkodni ho rosz erkölcstelen és
” 9 ”

szegény a” jobbágy ?--ha maga annak nemesítését

elmulatja.

De haza értünk már, és ime Dávid ur ké

szen vár bennünket, ”s már l2tőd fél órakor aszv

talhoz ülvén, vígan ebédeltünk. - Ebéd után
előhozván Dávid jur az őirását, azt ekként olvasá

fel előttünk: ; - _

„A” természet az ember annya és dajkája',

minden'tudományunk é's tapasztalásunk csak an

nak eszköze, hogy a” természetet ismérni tanul

juk. - A” természet szólani nem tud, csak in

téssel beszél, ezen intést kitolmácsolni, a”tudo

mányoknak örökös tárgya.

„Mennél közelebb járunk a” természethez:

annál közelebb járunk a” tökélyhez, mert még a”

mesterség sem egyéb, mint a” természet-majmo

lása.-~Dc az ember , a” természet intését vagy nem
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értvén, vagy hibásan értvén , könnyen eltér az

igaz ösvényről, és egy sopbismának kelepczéibe

keveredik , mellyből , szokássá válván , százado

kig sem tudja magát kiszahadítni. Az analogia

volna legjobb lámpásnnk: de erre is ezer szem

mel kell vigyázni, mert a” millyen hasznos, épen

olly rosz ntra is vezérelhet.

„ Ez az analogia csábította el az emberi'nemze

tet a” többek között a” bölcs földmivelés ntjára

jnthatástól is. Mert az emberek a” hazát közösnek,

tartván, közösnek vélték a” földet, is ennek hasz

nálásátis, -és ezen sophisma a” hosszas időki

szokás által olly természetté vált, hogy ma már lát

. juk, megengedjük és elhisszük az ellen kező majort,

megengedjük az ellenkező minort, - és a” conclu

siót még sem azokból következtetjük, hanem a”

régit tartjuk. Igy támadott az a” jószivü gondo

lat, minden ember részesüljön a” földnek javá-i

ba", mszában , minden ember tartsa nyitva föld~

jét a” közlegelésnek , és minden- ember annyit

tegyen , annyit- vegyen, mint a” másik, - mert

úgy mond, ezaz igazság. Látni való tehát, hogy

itt az emberi elmének és erőnek “szorgalmár-a

semmi tekintet nem volt, és ei szerint a” föld a”

fő és változhatatlan valóság, melly az embert

regulázza, ”s a” maga rámájára kényszeríti, tu

dósat vagy tudatlant egyiránt, - az ember pe

dig csak accidens, melly ha -angyali elméveltbir

is, mást nem tehet, mint a9 föld kénye engedi.

Az emberi társaság csak egy machina, mint egy

óra, mellynek kerekeinek az örökös nt azért

van kiszabva, egyenlő mértékre kiosztva, mivel

azok lélektelen buta dolgok lévén, magoktól kü- -

lönben el nem, mennének. --Ez a” sophisma, sok

századokig hódította az emberi nemzetet.

„Az újabb idők tudománya végre felfedezte 7

a” sophismát, és az analogiát megforditván , így
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magyarázta ki ai természet intését: ha úgymond,

minden személynek van különös tulajdona, melly

másokkal nem közös, - és ez a, tulajdon leg

szem'betünőbb az erkölcsbenés szorgalomban,

vagy is inkább ezeknek gyümölcseiben: tehát a?

szorgalom gyümölcse, semmid esetre közös nem

lehet, mint ezt maga a” természet ujjal mutatja,

különben közösnek kellene lenni erényünknek,

szérüs kertünknek, garmadánknak, házunknak,

pénzes ládánknak is ”s a” t. -, Inconseqnentek

tehát azon régi gazdaság kedvelői, ha földjeiket

közösöknek tartván, és az anologiát elkezdvén,

végig nem folytatják, hanem már a” szorgalom

gyümölcsére nézve az új gazdák analogiájába l'ép

nek által, és szérüs kertjeiket is nem teszik

közössé , mint földjeiket; '

„Rövideden : a” haza gyümölcse közös, a*szor

galom gyümölcse vpedig különös tulajdon. Azt

kell hát csak meghatározni“, valyon a” földmive

lés haza gyümölcse-e, vagy a” szorgalomé? kü

lönben ha száz esztendeig dispntálunk' is , soha

egyezségre nem jutunk. A” kik haza gyümölcsé

nek tartják, azoknak igazok van, ha közösföld

mivelést üznek , csak kár, hogy inconsequentek

lévén, magok magokat megczál'olják; - a” kik

pedig szorgalom gyümölcsének tartják, igazság

gosan izolálják magokat. El lehet gondolni',mel'ly

kin, egy illyennek , tiz ollyanok között közbir

birtokoskodni l a

„Hogy a” föld, az áreál, haza gyümölcse: az

tagadhatatlan , mert a” haza adja, ennek védelme

alatt áll, sa” t. ; -_ de ,-hogy a” földmivelés nem

a” haza, hanem a” szorgalom gyümölcse, csak

onnan is bizonyos, mert azt terem, a” mit a”

gazda bele vet, de ha a” haza gyümölcse volna,

azt termene, a” mit maga akarna, gizgazt. De

különben is, mi czélból volna hát az embernek -
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adva- a” józan elme, a” dolgos kéz, hanem ha

ezeket a” földszinén legbölcsebben használni

igyekezni ? - t --

„Magokkal és a” természettel ellenkeznak te

hát, -és egy 'hamisl analogia utján járnak azok ,

kik a, mezei gazdálkodást közös földeken akar- '

ják üzni , eföldjeiket- meg annyi apró darabok

ban szét-szórva használni;-- holott már maga

ez a” szó, használni, és szét-oszlatni, vagy kö

Mzössé tenni, valóságos contradictio. Ám siratjuk

is, a” közös lónak túrós hátát! Csak azt kellene

még kitudni, valyon az illyen gazdáknak van-e

szőlejök? és “abban is keresztül kocsul jár-e a”

csorda? - ha nem? tehát ismét l új contradictió

ba jönnek magokkal.

„De minthogy a” convincált ember, csak in

dulatból is erősebben ragaszkodik képtelentégé

v hez: lépjünk el a” theoreticus convincálástól , és

convincáljuk 'őtet practice is , megmutatván, mind

a” szélyel szórt közös gazdálkodásnak minden

napi kárait, - mind a” majorbeli földmívelés

nek örökös kiapadhatatlan forrását, mellytől so

_ kan csak azért irtóznak , mert szokatlan,-úgy

hogy ha ez lett -volna eddig szokásban , és amazt

akarná valaki most erővel béhozni: nem tudom

ha nem őrültnek tartanók e?

A) A, szélyel. szórt közös gazdálkodásban

„lször. Senkinek sincs tulajdona,-a” föld'

u-r, a” gazda csak szolga. A? mi a” másé, az nem

az enyim, -»- a” mi közös, az senkié sem.-De

ha még is magadénak tartod, próbálj bele ló

hert vetni, 'vagy reá egy juh-akolt, vagy csak

egy istállócskát építeni: akkor aztán hidj ma,

gadnak , ha nekem nem hiszel.



A” HAZA. “ 160

a

„'zszor. Igazi hasznát nem lehet venni a” föld

“ nek. Mintha biz a” legeltetés kipótolná azon

véghetetlen hasznokat, mellyeket' a” tulajdon

nem-léte miatt elszalasztunk! mi hasznot 'áld a?

közlegeltetés? hogy a” marha csikorog? hogy a”

sok földet haszon nélkül hevertetjük? hogy ha

jő hust akarunk enni, ki kell mennünk az or

szágból? holott egy hold föld ugyan- azon ko

pár pascuumból feltöretve, 7s lucerna alá elké

szítve és bekerítve, többet érne egy gazdára néz

ve, mint az egész pascuumbeli közös jusa! -

Az .ugar sy'stema, csak azon_ feltétel alatt felel

meg a” czélnak, ha az ugarföld heverhet, és

még ezen'felyül a” nap súgárai ”s a” lég viszon- -

tagságai által össze meg összetöretik, átjáratik,

'- minthogy az ugar nem'egyéb, mint a” trá

gyának, hol'ez'nincs, nemi nemü pótolékja,

melly az által eszközli'hathatósságát, ha a” föld,

legalább- egy nyáron által- semmit- nem terem

vén, heverhet, és a” [égtől me-gtrágyásul. De

tudjuk, hogyaz ugar közlegelőül szolgálván,

köteles a” marhának füvekkel elboríttatni, úgy

-hogy némelly helységekben a” legjózanabb gaz

da sem ugarolhat mikor akar, hanem kell vár

nia , 's földjét siralmas szemmel burjányban néz

nie, mig a” bölcs tanács az ugarolást megereszti,

ha már a” föld az ekét bé nem veszi. Már ha

a” föld, ugar korában is terem , ez nem heverés,

esőt nagyobbgmunkája, mintha bükkönnyel bé

voln-a vetve, melly alatt még 'meg is javulna,

mert “a” vadfüvek és dudvák, a” földnek édes

gyermekei lévén, sokkal jobban kiszívják a”

földet , mint a” bele vetett mostoha gyermekei,

azonban ezen vadfüvek, kórók, dudvák tövés

kék, csak hamar felmagozván, az egész határt,

még a” legszorgalmatosabb gazdának tiszta föld! '

jét is , sőt a” szomszéd határt, és valamelly szőr;
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galmatos gazdatiszt keze alatt lévő pusztát is,

magjokkal elöntik, ”s kiirthatatlaná “teszik. Mit
szóljak az ugar szautásról? ai marha kíuzásról?

a” nagy száraz hautokról, rögökről? mellyek akár

- szántva, akár szántatlau ott hevernének, - mit

az eke kiszáradásár-ól, a” szántás elhalasztásáról?

Az illyen ugarokon ugyan csak legelhet a” marha,

ha a” felmagzott száraz burjányt szereti! - ha

csak az az egy haszna ki nem menti, hogy a”

marha hasáról a” dongókat és bögőcsöket lekor

holia? Nyomorult szokás! csikorgó gazdaság!

mellyet csak az nem érez, ki, jobbról soha hirt

sem hallott!'- hogy javul már illy- ugarbana”

föld? hogy lehet ilt egyik gazda bölcsebb a“ má

siknál? nem maga ez a” törvény öli-e ki szemünk

láttára a” szorgalmat? - Továbbá, hány határ

nincs, hol a” jobbágy és akármiféle gazda földei

olly messze vannak, hogy csak 'hozzájok jutni

is fél napba kerül 311 elly haszontalan idő és ,erő

vesztés, ”s marha rongálás 'ez, a” legdrágább nyári

időben, midőn csak egy óra is igen becses? hogy

trágyázza ez a” földjét? és meddigtart a” behor

dásl holott úgy volna jó, ha a” gazda. bár min

'denét egy naponasztagba rakhatná! midőn sok

szor egy nap elmulasztása , hetes esőt von maga

után! mennyi mag elhull a” hosszú utakonlmen

nyi felfordulás! szerencsétlenség! idővesztegetés!

egy bajból tíznek következése! --- A” gazdasági

könyvek azt tanítják , hogy mivel az idő válto

zó, a” jövendő bizonytalan , és egy nem remény

lett szerencsétlen esztendő könyen tönkre teheti

á” gazdát: tehát ezen bizonytalanság ellen egyet-

len egy menedéke a” calculálás, ha t. i. mindene

' mértéken alapul. - Ennek egy részét teszi az,

hogy a” gazda mennél többfélére calculálhasson ,

hogy ha egyiknek nincs ideje , tehát a” másik azt

kipótolha'ssa, és így tavaszi rozsa, tavaszi buzája

_,_/,_ _J ,C



A, HAZA. ' m

szintúgy. legyen mint őszi, hogy, ha történetből

a” rosz télen által- őszi vetése kiveszett: tehát

magától kikerüljön a” tavaszi bnza-mag, ne pe

dig vvégette két vármegyét is bekalandozzon: -

de hogy teheti ezt az ollyan gazda, kinek min

den földe közös, és a” mások calcaturái között

lévén, egyebet nem tehet , mint mások ? -Továb-,

bá, van ollyan szemes gazda, ki épen nem az

zal gazdalkodnék a' mivel- mások, hanem külö

nös okossá a és szor alma által e darab föld
‘. 9 gy

jéből tíz annyi hasznot is venne, mint más, -'

p, o. burgundi répát, csalánt, mákot, vagy igaz

sáfrányt mivelne 's a” t- - Van ollyan határ is,

mellyben a” föld különös hasznot adna a” sáfrány

ból, mint most, némelly határ hires boráról,

dohányáról ”s a” t. De a” sáfrány földjére ,*s több =

tudományos földmivelési czikkelyekre, nem lehet

marhát, disznót ”s a” t. ereszteni: ki lesz hát,

képes Magyarországban a' közös földeken , könyv

szerint, az az, tudományosan és bölcsen gaz

dálkodni? Íme, itt a” sok föld! és magunk ma

gunkat tőle-elzárjnk? -

„3szor. Erkölcstelenségnek tanyája , vallásta

lanságnak, ember-gyülölésnek, ”s örökös per

' patvarnak fészke. - Egyik a” másikét elszántja

- egyik a” másik földjén , sőt gyönyörü vetésén,

minden irgalom nélkül forog! -- az egyenes dü

lők elszántatnak- és ez által az örökös álnokság

uak ut nyittatik , -mert tudjuk , hogy a” mi egy

szer a” regulált és egyenes normától eltér, -

az aztán határtalan, és a” zavarosban kedvére

garázdálkodhatik. - A” ki kimegy kukoricza föld

jére: ritka rakodik meg a”_ magáéból, hanem a”

szomszédjáéból. Igy a” romlottság a” falu népénél

lassankint béharapódzván , innen támadnak az

örökös ellenkedések, házsártoskodások, procesq

susok , törvénykedések , alattomos busszu-forralás



172 ' A" H A z A.

sok,- yújtogatások ”s a” t. mind a” közös gazdál-

- kodás miatt! “ t -

. „dszer. A” gazdának valóságos vesztesége,

és tetemes kára. Gazdasági tudományát, talentu

mát, szorgalmát, és a” gazdasági könyveket senki

itt nem használhatja, mert jobbat vagy többet

senki sem tehet, mint más. 4- Nem mondom az

ajánlott gazdaságos veteményeket, -p. o.“ répát,

sáfrányt, mák'ot, l'óhert ”s a” t- esze ágába sem

veheti a” gazda; de még a” buzája fajtáját, a” mi

pedigelmulhatatlan, sem nemesítheti. Vegye meg

p. o. drága pénzen a” legjobb fajtu buzát,”s vesse

eljól készített földébe: már a” rosz korhely szom

szédjának vadóczos hitvány buzájának, vagy

rozsának virágjáról elfajzik ,és úgy elallyasodik , _

mint azé,-minek hát a” szorgalom ? -r Némelly

gazdának lusta aratói nem sokat gondolnak a” le

- v tiport kalászokkal: ezek ha már földjén marad

nának is, csak a” maga ludjai vagy sertvéssei le

gelhetnék fel, legalább veszett fejszének- nyele

kerülne; - de közös lévén a” legelés, ínind a”

'más marhái, sértései,“ vagy az uraság birkái

emésztik meg, ha ugyan még valami maradt a”

földön az egerektől, güzüktől és kicsirázástól ép

;ségben, mert sok nem maradhat, mivel a”jobbágy

nem hordhatja be tüstént learatott gabonáját, ”s

nem szabadíthatja fel mingyárt a” tarlót , hanem

mintegy tiz hétig aratás után , mig t. i. meg nem

dézmálják , ott kell hagyni kepéjét, mellynek ez

idő alatt fele sokszor kicsirádzik. - Es a” Ma»

gya'r szereti az illyen földmivelést, mert hozzá

szokott! ,- és a” midőn némellyjobb tájékokon,

egy sz'em megterem lmszat, - szerencsés a”gaz

da, ha 5-6 szemet zsákba tölthet, Valyon nem

készakarva való pazérlása-e 'ez, az Isten aján,

dékainak? - Hát még a” közös legelés nem egye-n

nesen a” marha dögnek tanyája-pe? A” rekkenő
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melegségben, a” legjobb füben sem eszik a” mar

ha, hanem vagy hüs helyet keres, yagy , mivel

ezt sehol nem talál, fut, bogárzik , ordít ,- ”s fel

hevült vérrel megszomjnzván , -vagy a“ hideg kut

ból merített fris vízzel, vagy valamelly büdös

sáros mocsárra] enyhítvén magát, beveszi a” ha

lálos mérget! ”s marha dögről panaszkodunk!

A”- rosszul tartott csontváz marha hamarább is

megbetegszik, mint a” rendes eledelre szokott

marha: úgy de mit eszik a” kiszáradt kopár le

gelőkön ? - éhes is ,'bogárzik is, - nem csuda

hát, ha 'a” marha dög egészynyájat könyen meg

lep, - ”s habár volna is némelly szorgalmatos

gazda, ki az őmarháit jobban tartja, jobban sóz

za, és gondjokat viseli mint mások; azért a” köz

legelőn, a” köz csordán csak úgy elragad ezekre

is a” dög , mint a” gondatlanabbakéra; - úgy szinte

a” köz legelőkön marháját sem nemcsítheti sen-t

ki, mert a” nemesítésre különös intézet és vigyá

zat“ kell, - itt még a” legjobb vér is elkorcso- '

sodik, - minek hát a” szorgalom !--,- Nem rég

egy falu, mikor már az egész nyári termés a”szé

rükre be volt hordva, mindenestül együtt porrá

égett! - éshány van illyen csakegy esztendő-'

ben is! - Valyon Isten ostora-e ez? elhinném,

ha Isten az embernek józan észt és szalad aka

ratot nem ád vala! - de lám, adott nindent„

valami csak arra, hogy magunkat boldogokká te

gyük, megkívántatik, - még azt is törvényben

hagyta, hogy a” ki nem dolgozik, ne is egyék:

nincs tehát a” jó Istennek semmi ostora, hanem

magunk vagyunk a” magunk ostorai, - annál

menthetetlenebbek, mivel a” természet' ujjal mu

tatja, mit tegyünk, -- ujjal' mutatja, hogy há

zunkat és majorunkat ne egy halomba szorí

tsuk, hanem külön váloszsznk, hogy ha felünlk

elégne is, más felünk megmaradjon. - Ha tehát

l
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ezen vissza fordult természet ellen való pazér

lási gazdálkodást, a” szokás m'egszentelvén,

többre becsüljük az Isten akaratjánál, és a” ter

mészet szavánál:-nem csuda, ha a” természet

magunk által'mind addig büntet bennünket, vala

mig meg nem térünk.

B) Azlegy'tagban lévő bekerített majori

gazdaságban '

„ lször. A” major a” birtokosnak tulajdona,

- olly tulajdona, mint az imádságos könyve,

mellyhez senki semmi jusát nem tarthatja, - és

így senkitől 'nem függvén, kimutathatja talentu

mát, ”s a” legfelső lépcsőig emelheti gazdagságát

minden gazda; - ő az nr, nem a” föld. '

;„2szor. A” földdel a1 kitelhető legnagyobb -

hasznot meg lehet adatni, a” nélkül hogy elrom

lanék, sőt vég nélkül terem, és még is vég nél

kül javul. - A” szérü, helyben van, a” trágya

helyben van, '- ”s mi kell ennél több? - a” trá

gyázás évenkint ”s táblánkint' rendre megy, -

a” földnek minden legkisebb része hasznot hajt.

- Ha a”- gazda, vagy cseléde ki megy a” major

ba, egy menetellel minden földjére kiment , és

minden időt, vagy kin, vagy ben, dologra hasz

nálhat, még télben is szünet nélkül van dolga,

- a” fenekeket lassankint , üres idejében betölt

heti, a” trágyát a” sorban lévő táblára kihordhat

ja, hernyókat szed, szerszámokat csinál, rőzsét

vág , méhkasokat köt,s'a”t. 'Megjegyzem itt,hogy

a' méhtartásban tökéletesebbek a” régi mód kötött

kasok, mint a” deszka magazin-kasok; - ama

zokkal minden czélt tökéletesebben' elérhetni.

Lásd: Handgriffe und Erfahrungen im Gebiete

der praktischen Bien'enzucht etc. von Anton Vitz

thum. München 1830. - A” marhák, mellé meg

R
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ki-vántató cselédség, vagy major-gazda, kinek -

számára az istállók rendjében egy házacska van

építve, üres idejében , kiválttéli éjszakákon ku-i

koriczát morzsolhat .. lóher magot csépelbet, vagy

a” mint az idő engedi és kívánja 'úgy használhat

ja az időt -,' - a” jó gazda ezen cselédjei számá

ra , mulattságos könyveket szerez , mellyeket est

vénként egyik közülök olvas , és az oh asás sorra

megy ”s a” t. - Azt mondja talán valaki, hogy

ha a” major', körül lesz ültetve fákkal;- a, vere

bek igen elszaporodnak. -- De tudni kell, hogy

a” veréb'szelíd'bázi állat, melly a” falut messze

nem hagyja , mivel fél a” héjjáktól, mert a”veréb

nek legtöbb üldözői vannak , -,- sőt inkább ezen

majorbeli fák csupa héjja tanyák, és majd nem

mindeniken egy egy héjja leskelődik. az apró

madarak , egerek, gűzük , és ürgék után, azértis

a” ltéjjákat kár pusztítani , valamint a” rzinegéket

kár tökkel fogdosni, mert ezek emésztik a” ber

nyókat. -' '

„ 3szor. A” vallásnak és erkölcsnek oskolája.

Már csak az az egy boldogság, hogy az enber ma

gát bezárhatja majorjába , és senkivel semmi kö

ze, semmi összeütődése nincs, ”s szorgalmi ájta

tosságában nem zavartatik: elég arra, hogy ezt

egy valóságos természet templomának tartsuk!

hát még az a” temérdek sok Isten áldása, melly

a” földszinét ellepte,mindennémü veteménye'iben

diszlik, sőt még a” légben is, kövér fái á; ain tün

döklik! nem ragadja- e báladalosságra n ég az ér

z'éketlent is? -~' Mit szóljak a° méhekI-(l, mel

lyek minden majornak , mintegy kis paradicsom

nak közepében lévén , a” számtalan so'' léle fák

és vetemények különbféle időkben virr'gozván,

soha élelemben szükséget nem látnak! - Már

csak az az egy tekintet, hogy az ember soha
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sem heverhet, mert a” dolog maga magát kínálja:

elég őtet a” gonosztól megmenteni! -

„4szer. Az igazi haszonnak egyetlen egy

forrása. Még a” szántás is kevesebb itt, jóllehet,

ugar nem lévén, több a” mivelendő föld.,mert a”

szántás nem érik össze egy időre, hanem külön?

böző időkben történik. Itt a” föld soha sem szá

'rad úgy ki, mint az ugarban, mert mihelyt az

eleség valamelly táblából lekaszáltatik , (az ara

tás örökre számkivettetvén) a” tarló tüstént fel

szántatik, ,s a” puha földet a” nap és lég még pu-r

bábbá porolja, a” föld istrágyáztatik, a” dudva

is kivész örökre- - Itt lehet már könyv szerint

gazdálkodni, ésa” leghíresebb gazdákkal vetél

kedni. - A” marha a” rekkenő melegben is hüves

istállóban eszik zöld füvet, lóhert, zöld zabot,

vagysürüen vetett ”s lekaszáltt kukoriczát, mel

lyet kimondhatatlanul szeret, és ezt télre is meg

szárítva, takarmánya közé lehet keverni , -

nem bogárzik , nem hevül fel ,' nem iszik mocsárt,

”s nem közösködik más ember rosszul tartott

nyomorék, vagy beteg, rühes, koszos marhájá

val, ”s következésképen , vigyázás mellett, mentt

a” gazda örökösen a” marha dögtől.

„Ezeket meggondolván, és más nemzetek pell

- dáiból testi szemeinkkel szemlélhetvén: nem va

lóságos képtelenség - e , hasznot szerezni akarván ,

-ennek inkább ellenkező , mint czélirányos esz

közöket választani?

„Én részemről, ha olly faluban közbirtokos

volnék, hol az egész határ dirib darabokra van

felosztva, ésa” közös legeltetés miatt, senki a”

magáét be nem kerítheti: bírtokomat eladnám ,

és ha sehol tulajdont nem vehetnék, eljönnék

nagyságodhoz, és az ide való szőlő kertben a”

jobbágyoktól összevásárolnék mintegy 50 holdig

való szőlőt, mellynek- dézmája iránt örökös con

tra
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tractust kötvén nagyságoddal , a” szőlőt mind kiir

tanám, olly majort csinálnék belőle, mellyben

engem senki sem háborgatna. A” föld is több

'hasznot adna, - nagyságod is több censust ven

ne , -“- én is boldogabb lennék' minden közbirto

kosnál! “' _

Helyesen! -- - jól van édes barátom! --

az-ur érdemes barátságomra! Holnap kimegyünk,

és hol tetszik, ott fog magának majort válasz

tani. De a” mint látom, a” szőlőt nem legjob

“gazdaságnak tartja Dávid úr? ' - 3'

-„'Hegyoldalon legjobb, mert ott a” földgt

másra nem lehet használni; - de róna földön,

csupa földpazérlás',-mert én már neveltem egy

olly tőkét, mellyről 200 fürtöt leszedtem ,- és

minden éven többet vártam. A” melly jobbágy

nak egész szőleje területén most megterem (i akó

bora: én annak csupán csak peremén , köröskörül,

megtermesztek legalább is 12 akót, ”s pedig kü

lönbet annál, a” föld közepét pedig használom

lucerna alá, ,s teheneket fejek rajta egész nyá-

ron.- De különben is, a” szőlőinivelés, maga

egy mesterség; két urnak pedig nem lehet szol-'

gálni. Vagy csupa szőlő míves legyen hát valaki,

vagy csupa földmíves: mert'így a”mintmost van,

még korhelyebbé és szegényebbé lesz a”jobbágy a”

szőlő miatt. Nézzük sorra a”helységeket,minde3

nütt koldusabb a” nép, hol szőlőt is mivel, mint

a” holcsak földet mivel ;,- azonban a'l'öldmive

lés, csupa erkölcs temploma: a” szőlőmivelés

pedig csupa erkölcstelenség tanyája, míg a° nép

jobban nem neveItetik-- Sőt még azt is merem'

nagyságodnak tanácsolni, hogy ha nagyságod egy

két jó kertészt tart, kik az egész népet elgyőzik

faoskolával és oltoványokkal: tehát a” népet né'

is igen eröltesse nagyságod az oltoványok mes

terségére, - a” ki kedvéből megtanulja, jó és

12
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-szép: de nincs hozzá mindenikpebkgadve ésh

lhetsége, - ”s az illyen ember- csak a” drága. időt

_vesztegeti híjában, holott addigtiz annyi hasznot

tehetett 'volu:a; hiszen egy kész oltoványt megve

het egy-pár garason,“ - .

Dávid ur ekkor haza menvén, más nap ott

, kapomlmajortga; hol magánaklegjobban tetszett,

mésntüvid idő mulva megmutatta, hogy ő tenni

még többet tud, mint beszélni, - az ő majorja

-tûköre lett idővel az egész helységnek ', úgy hogy

soha sem jött hozzám vendég, hogy őtet meglá-

togatni elmulattak volna. - Vendég nélkül pe

dig egy nap sem volt házom.

Egyszer a”, többek közt, a” plebánus ur ho

zott- hozzám papi vendégeket ebédre , ”s ebéd

máusétálásunk tárgyául vettük a” kertészek fa

oskoláját, hol mindenféle fáknak, a” magok ter-

mészetökhöz való föld voltelrendelve.- Az egész

kert tett 24 holdat, melly egészen riolirozva volt.

Ez a” hely a” falu végén kívül volt, egy haszon

talan kopár dombos oldal, mellynek allya, egy

mocsáros “völgyben végződött. Ezen mocsár árokra

vetetvéu, és a” völgybeli gödrök bétemettetvén ,

' q'Jeggazdagabb termő föld lett, mellyben a”jegenye,

ÍQPOIX, ÍÍŰZ sí rekettye, eget , '”s platanus osko

lák , ollyan sürü erdőt formáltak, mint a” ken

der ,: három négy esztendő alatt olly magasra

' nőttek, hogy az ég alig látszott ki közülök; -

_-/- /-/::- ._ „aztr

gátjain!) oldala felé voltak a” szeder-fa oskolák,

különbféle gagyságu ”s idejü fácskák, mellyek”

nagygésze már'szemzés által meg volt nemesít

väe, 4-- számokd'elyfil volt 4 millión ,1 mind sze

diet magvábólnevelve; Ezután következtek sor

ban a” számtalan akáczák, vadgesztenyék, kört

vélyek, galagonyák, almák, ”s a” t. - ”s legs

felyül a” dombon a” cseresnye oskolák, mind

magból nevelve, ”s részint már meguemesítve.

n
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A” plebánus'u'r, ki a” kertész magyarázat-

'jait, ”sjövendő intézeteit becsülni tudván, nagyon

örült mindeneknek, - a” kertésszel beszédbe

eredvén, meg nem' álhatta, hogy tőle némelly

kétségeket magának meg ne magyaráztasson. -;

Valyon úgymond, kérdvén tőle, minden fának

magvából lehet-e illy rövid idő alatt fát nevelni?

„ Nem csak minden fának magvábol , de még

a”szőlő és krumplibogyó' imgvából is lehet plán

tát nevelni, és a” magról nevel't plán'ta, sokkal

tartósabb és egészségesebb fát ád ,'tnind az ágról,

vagy bujtásr-ól nevelt, kivévén a” vizenyős ter-

mészetü puha fákat.“ ' _

“ De hát miért kell a” fá't oskolában nevelni,

és nem mingyárt az ő örökös helyén? ' ; ,

„Azért, merta” fát nemesíti a” szüntelen

való mivelés , -+ jobban is nő, - jobb gondját

is lehet viselni, oltogatni, takargatni, - ”s ha

aztán elég erős , akkor örökös helyéreültettetik.“

, Hát miért kell beoltani? - nem jobb vol-l

na-e természetesen hagyni? 5 -

„ Az oltás csak arra való, hogy a” fát“ az el

fajzástól megmentsük, -' mert a, magról nőtt

fa,.'ritkán tartja meg az annya természetét, ha

nem a” szerint, mint az anyafa'virágzás idején,

más hason fajtu, jobb vagy roszabb, gyümölcsfák

hoz közel van , azoknak virágporától ell'ajzik,---'-'l

a” mi, csak a” méhek miatt is elkerülhetetlen, -

és így a” magvából már más formáju ”s tulajdon-

ságu fa nevelkedik; - meglehet, hogy meg ne-

mesebb az anpyánál, de többnyire hihető, hogy

uemlelenebb- - Igy szármozott a” sokféle gyü

mölcs faj, “mellynek száma már annyira ment,

hogy végre magok a” pomologusok is munkát ta

lálnak ezeknek meghatározásában, ”s ismérésé-

ben, úgy, hogy csak az alma, ma már több 600

félénél, - ”s menpyire szaporodnék ez meg,

12
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ha az oltás által meg nem határoztatnék? De ha

a” fába valamelly nemes gyümölcsöt beoltunk;

legalább bizonyosak vagyunk benne, minő gyü

mölcsünk lesz? mert az oltott ág el nem fajzik

annyától. “
iHátsannak mi az oka, hogy én a” kertemben

már,többféle fákat ültetgetvén,mindenikből maradt

valalni, de a” körtvély épen meg nem foganszik?

„Az az oka, mert a” földét- nem szereti.

Minden fának van különös földe , mellyben az leg

jobban diszlik. Ha tehát az ember, valamelly

fát, olly helyen akar tenyésztetni, hol annak

nincs földe : a” fának egy igen nagy és mély göd

röt ásván, azt tele kell hordani olly földdel,

mellyet a” fa szeret, és, a” fát akkor kell bele

ültetni, - így a” gazda soha sem csalódik meg.

- -Igen sokat tesz egyébiránt, az átalültetés is,

1-- merta” jobb földből roszba ültetett fa, meg

sínli, és ki is vész, - valamint az is figyelmet

érdemel“ hogy megnyesés és csonkítás nélkül,

ritka fa foganszik meg'mellyet átültetünk, de ha

ágacskái levágatnak, annál gazdagabban hajt is- '

szebb fa'lesz belőle, - továbbá , mélyebben egy

fát sem szabad ültetni, mint volt az-előtt, - és

ha száraz nyár van, minden héten jól meg kell

öntözni, különben meg nem él; - az illyen

regulákatjó könyvekből mind meg leh“ettan_ulni.“

. Hát annak mi az oka, hogy én , egy kertész

könyv szerint, gyümölcs fáimat szépen felnyes

vén, a” sürü tömött ágokat megritkítván , most

még kevesebbgyümölcsöt kapok , mint az-előtt,

pedig meg'is trágyáztattam ?

„Többnyire a” kertész könyvek is, csak

l{"nyvekből összeszedett theoriák, és kereske-1

de's'i czikkelyek; - ritka, melly valódi praxi

sängépült volna. - Épen azért nem teremnek,

mert fel vágynak nyesve, m.elly a” természettel
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“ellenkezik. --- A” fa, csak úgy nőhet, ha föld'e

csont keménységre kinem szárad, és így ned-'

vessége mindig van; de azért sárban ne álljon.

Erre nézve legjobb volna a” fa tövét mindig ár

nyék alatt tartani, hogy a” nap azt, nedvét ki

égetvén , csont keménységre ki ne szárassza ,de

a” levegő még is bele hasson. - Mivel pedig az

emberek azt nem teszik: tehát maga a” fa arra -

törekedik, és addig tökéletes állapotot nem talál,

míg magát úgy ki nem nőheti, hogy a” tövének,

köröskörül egyiránt elterjedelt ágaival, ”s lefüggő

gallyaival, örökös árnyékot tarthat a” nap ellen.,

Ezt maga a” természet ujjal mutatja; ha megné

zünk akármiféle ollyas fát, Inelly emberi kéztől

ment lévén, magára van hagyatva, és nem sürü

erdő között áll, - mint a” csepp víz, gömböt

formál: így minden fa is természetében hordja

azon tulajdont, hogy,_ha valami más októl nem

hátráltatik , ”s maga védelmére hagyatik , gallyai

Val köröskörül árnyékot csináljon a” nap ellen,

tövének. Ha tehát tisztelendő ur, gyümölcsfáit

természet szerint neveli, -”s el nem mesterkéli:

a” fa elérvén fő czélját, megállapodik , ”s 'gazda

goti “fog teremni. - Kár, hog az emberek, “a”

mesterséget, a” természetnek e lenébe teszi-k! ho

lott a” mesterségnek, épen nem vetélkedő, sőt

s'egítő társul kell lenni, a” netalán valamiben mega
' l, - r a

kadt termeszetuek! - utána, nem ellene kell men

' nie! _különben úgy jár, mint tisztelendő- nr,“

gyümölcs fáigall. - Ha már a” fák, árnyék tar

tójoktól megvagynak fosztva : tehát őket gyakran

kell öntözni, de ez is félelmes, mert sok' eső is

jöhet. A" marha trágya, épen ártalmas; --'- nem

kell a” fának trágya, csak jó'föld, mert a” trá,

gyában jó gyümölcs nem terem : és ha csak ugyan

tesz valamit a” trágya, tehát azt pótolhatja“ ki,

s” mita” körös körül [efüggő gallyak nem léte
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'mészetet tanulja: az szerencsés.“

elveszt, t. i. az árnyékot, 7- az'az, ha a” fa tö

- vVe. meg van hintve trágyával„ez, ne a” föld

kövérítést czélozza, mert az igen kövér föld is

ártalmas , - hanem csak arra való legyen , hogy

a” nap ki ne égesse földjét, a” levegő pedig még

isátjárhassa, - mert az árnyék jobb az öntö

zésnél, mivel a” nedvet arányosabban tartja. De

e, végett sem marha trágya kell, - ebnél jobb

volna a” tiszta szalma is, -- de legjobb magának

a” fának lehullott levele, vagy ha ez nem volna„

erdőrőli falevél, melly a” fa töve körül hintet

vén, a” fát legjobb erőben tartja, mint ezt az

erdőn láthatni. A” melly fa maga tud magának

árnyékot tartani : annak semmi trágya sem kell,

csak földje kapáltassékŰ- Az illyen fogásokat

nem minden kertész tudja, - másokkal pedig

nem örömest közli a” ki tudja is, mert ebben bi

zonyos érdeke van. Csak a” ki józan ésszel, a” ter

Hát a” szőlőnek minő 'föld kell?

„A” legnemesebb, ízesebb, vs szeszesebb

gyümölcs csak a” legerősebb agyagban terem. -

A” homok , csak lisztes édességet ád; - a” trá

gyás föld, csak .kövér vizenyős nedvet hoz , -

de az agyag, ha keveset ád is, mindennémü

gyümölcsben, kivált a” szőlőben, legnemesebbet

ád , a” mint ezt észre- vesszük, ha a” leghíresebb

borainkat megvizsgáljuk, mellyek mind arleg-i

erősebb agyagos aczélos földben teremnek. Ha'

tehát valaki a” háza- körül egynéhány nagy gö-v

dröt ás, és azt; tele hordváu erős porrá tört

agyaggal, melly közé puha kerti földet is ele

gyíthet, - ebbe ültet egy egy szőlő vesszőt, és

ezt lúgosképeu a” báz eresze alatt végig futtat- y

ja, ”s a” szóló tövét jól míveli: illy csekély mia

velés által szintannyi és még jobb bort termeszt, -
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vmiért kell szemzés által nemesíteni?

bot, mint a” közönséges szőlőhegyiwföliljén, és

egy illyen tőkéről egy akó bort szürni, nem

ritkaság. “ - '

Még egyet kertész ur - hát a” szederfáka't

„A” selyem hernyóknak legjobb a” fcjér sze

der levele, - de ezt sem kell mind beoltani,

mert a” csupa oltott levél sem jó, a, csupa oltat

lan sem, hanem keverve, és kivált vége felé,

legjobb őket oltottal táplálni.“

Megjárván a” kertet, “megnéztük a” falusi

nép szorgalmát is, hol mindenütt élet és eleven

ség uralkodott, "s a” jószivü öregek előnkbe ki

jövén , mindenik magához akart behívni bennün

ket. - A” nép öröme még nagyobb örömöt adott

szerzőjének, mellynek mértéke még benem telvén,

hova tovább , naponként és évenként nevelkedett.

Már az utszák lineái szederfákkal mind ki

voltak ültetve, már a' falu, és a” falu köríti egy,

száz öl szélességü gyep, a? szabados körül jár

hatás végett , körül volt árkolva , és az árok háta '

liciummal, akáczával, bodzával, fűzzel, topolv

iy'al ”s a” t- mint a” szároza'bli, vagy lapályosabb '

föld kívánta , be volt üjtetve. már aÍmezőföldre

vivő egyenes major-utak , valalmi csak az urba

rialis földeken kívül lehetett, mind ki voltak a”

plánum veres lineái szerint a” föld szinén is je

lelve, és fákkal kiültetve, -- már a” majorok,

mellyeket csak az urbarialis földeken kívül Íki

iehetett osztani ,=~mind gazda kézen lévén, be

voltakkerítve, elültetve; ”s' bár nagy részint'még

-

csak kezdóben , de sokan már folyamatban is ,

helyreállítva. -4~ 'Egyedül az urbarialis földek

állottak érintetlen a” régi állapotban. - A” lako

sok annyira megszaporodtak, hogy legtöbb ma

j-orok birtokosai többnyire tanult emberek, volt

tisztek, pensiósok, árendások, deák ifjak, és -
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olly becsületes szorgalmatos emberek voltak,

mint Dávid ur, kik a” magok javokért külső

majorjaikat, és a” falubani házi fundusaikat re,

vid idő alatt, megkettőztetett szorgalmok által

úgy felékesítették, hogy az új falurész, egész vá

ros volt, a” régihez képest. - Ha az urbarialis

földeket, réteket, és az egész közlegelőt majo

rokra felosztattam'volna: még ezeket'is mind

illyen árendások vették volna fel; de még ezt

koránlottam- Az voltlegszebb, hogy messze föld

ről, sok érdemes szegényebb sorsu szülék, kik

gyermekeiket az oskolákon kitaníttatták,”s hiva

_ talttnem kaphattak : gyermekeiket nem városra,

hanem falumba hozták -academiára, élet-praxisra,

és szerencsés volt, a. ki valamellyik árendásom

nál helyet találhatott, - úgy , hogy egy árendás

nál, két- három practicans is volt, ”s még ők -

üzettek,'vagy az árendás fiacskáit tanították.

7 _Az új lakosok száma közt voltak becsületes

' és tehetős zsidók is, mert nékem a” jövevény

mindegy volt, ki az én feltételeimet elfogadta,

- -- ezek is naponként szaporodtak , és magoknak

,házat vettek, - a” mit én annál jobban szeret

ttem, minthogy a” nép felvilágosodására, az er

kölcsök nemesítésére, és a” vallás igazi tisztele

tére, semmi sincs hathatósabb eszköz, mint , ha

mennél többféle nép és felekezet egymással kö

zösülésbe jön, w- az egyformaság csak lankaszt,

tompít, lágymelegséget szül, ”s a” bigottságnak

'tőszomszédja, - Ezen zsidók is , látván árendá

saim boldogságát, sokan már a” gazdasághoz, -is

kedvet nyertek, - de annyira még sem ment

egyik is, hogy puszta majort vállalni, és azt

elkészíteni merészelte volna, - hanem ollyan

már volt egynehány, ki magának más árendástól

jó nyeresége , kész majort vett, és abban gaz

dát- és cselét et tartván, szükséges jó épületeket 3,
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istállókat , ' -pajtákat , szemházbkat építtetvén ',»' ”s

az üres épületeket nyáron selyem tenyésztésre,

ezután pedigdohány mivelésre' használván ',:~”s

számtalant sok szegény embereknek, és koldu

soknak egész nyáron dolgot adván: gazdaságok

kal mindeneket felyülmultak, mert megkell val

lani, hogy a” zsidó kereskedői szellem, calculus

nélkül fen nem lállhatván, a” legjobb gazdák kö

zé tartozik. -4-- Igy hát a” zsidók rövid idő mul-'

“ya, majdnem jobb gazdák lettek a” magyarok

nál, azértis -elkezdődvén a”- vetélkedés, olly

szorgalom támodott, hogy a” napszámosok kapó- _

.sa-k lévén , mindenünnen ide gyült a” szegénység,

”s a” falu közepén, önkényt-piarez kerekedett. -

Végre a”, zsidóknak egészen felnyilott a” szemök,

-- már nyilvánságosan vagy az urbarialis földek

ből, vagy {legelőből kivágatandó majort kértek,

elkészítvénk magokat annak egész felállítására.

Épen nálam volt a” plebánus u_r, és az öreg tiszt- '

tartóm , midőn bejőn két izmos zsidó, majort

kérni. - - , - -

Tiszttó: Hiszen nem értetek ti annak elké

szítéséhez ?

' Iczík: Tiszttartó uram , ha magunk nem ér

tünk; állítunk oda embert, a” ki érti. ' k

Pleb : „Igazsága van , - hiszen ha egy sze

„gény sorsu'ember is tudott magának 4~5 esz

„tendő alatt egy majort felállítani, kinek csekély

„tehetsége és többféle szüksége volt: miért nem

„ tudnának illy gazdag emberek, sokkal elébb min,

„'denben módot találni? Sőt ezek egy esztendő

„ alatt többet tehetnek, mint amazok három alatt,

- „mert az uraság kertjéből , kész pénzen , annyi

„fát megvesznek , ”s annyi .embert neki állítnak ,

„ hogy egy tavaszon kész a” major. - Azonban

'„ ezek, magok talán nem is dolgoznak, hanem

„más által dolgoztatnak„ és .hány embernek kee _
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„ nyeket-vadnak ? s Én'- lant gondolom ,jhogy„a*ídoL

„ guztató .emben - szintúgyí szükséges az országban,

„mint a” dolgozó, - és a” haza,'csak úgy olc

„talmazza és védi azt, ki katonának megy ,mint

„ki azt tartja. “ ' '

Tiszttó; Ha keresztyének volnának',- mind

más'volna; - de zsidót segíteni vétek, - én

mind kiirtanám. ,

„Pleb.: Kár azt utálni, kit Isten nem utál,

„-'- talán jobb volna őket keresztyéni szerete- -

„ tünkkel meggyőzni ,és hozzánk édesíteni, mint

„tőlünk elidegeníteni, - hát miben tartjuk a,

,-,a” keresztyénséget? -- abban, hogy kézzel el

„ lenkezót teszünk , mint szájjal pereg nyelvünk Y

,-,- Lehet a” zsi óból is becsületes polgárt csi

„nálni, csak n ki jó nevelést, és munkát ad

„junk, hogy ne heverjen, *s hivalkodásában a”

„kénytelenség tulságra ne vigye.“

Megmondtam már tiszttartó uramnak, hogy

nekem a” jövevény mindegy, ~ csak kötelesség

gének megfeleljen; de ha még válogatni is lehet

benne: tehát a” tehetősebb mindig előbb való a”

tehetetlermél , mert az ennek még, kenyeret is ad

hat. - En a" népszaporodást akarom: mellyre.

egy gazdag többettesz, min't tiz szegény.

Tiszttő: Hát tudjátok- e, micsoda feltételek

re kell állanotok? '

lczik : Még nem tudjuk; de a” mit más zsidó

megállhat, mi is megálljuk. l

Tiszttó: A” jövevény zsidók feltételei ezek': -

_ lször. Boltot nyitni, és akár minemü bolti

kalmárkodást, vagy házalló kereskedést üzni,

szabad nem lészen. dde nem értvéna” nagyban

való kereskedést, úgymint gyapjuval , dohány

nyalja a? t. - _ w

2szbr, M árendát pontosan fizetni. - - .
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3 tanuk-faluban ugyan-“katona vibgdosúsn'qm

lesz, anem a” falura- kivetett számu katonák,

önkényt vállalkozó ifjakból, pénzen fogadtatnak .-

melly pénzbe minden lakos tartozik birtok aránt

fizetni. - Ha pedig pénzen fogadni nem lehet

ne; tehát az ifjuság, sorra véve lesz köteles el

menni, kire a” sor jön , ugyan azon pénzért, -

de ez a” pénz csak akkor adatik kezébe, ha ki

töltött katonai ideje után , haza szabadul, - ad

dig, csak a” kamatja küldetik utána. Erre mind

kettőre köteles a” zsidó is. ' -

4szer- A” vármegye adóját híven fizetni.

„ Pleb- No hát készen lesznek- e mind ezek

„re? elmennek - e katonának?“

Tiszttó: Zsidó! katonának! - hiszen ha

száz zsidó egy puskás Magyart lát, százfelé sza

lad, mint az apró fürjek! '

Iczik: De szeret tiszttartó uram csúfot üzni

belőlünk! - indulatból, vagy vitt'zből könyü

illyent mondani: de nehéz volna bebizonyítani,

-~ mert becsületes zsidó katona is elég van, va
lamint rosz magyar katona semlhibázik. - Ha.

próbára kerül a”-dolog, én magam, csak csupa

üres puska csörgetéssel, szét riasztok ollyan hat

vézna legényt, minőt a” szomszéd faluban láta

tam, kiket' a” szél is, majd eldönt. - Mit ért azr

ollyan paraszt ember a” puská'hoz, ki ahoz nem

szokott-3 hiszen eszlendő'kell neki míg megisme's

rí . -‘- a” zsidó pedig mind isméri és árulja.

„Plel).: Igazsága van Iczik gazda! a“ zsidó!

„ ból is lehet jó katona, mihelyt van neki ru-

„gója , miért harczolni, - ha van hazája, gaz

„dasága, jószága, felesége , gyermeke, rokonság

„ga., - De különben is juhban él az igyekező„zsidó, mint ha a” paraszt henyél, n»- és egy 'l

„ zsidóval könyebben kijöhet akár ki, mint egy

„ neveletlen magyarral, --- azonban, az illyen taa
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„pasztalt' okos zsidóktól, még a” magyar-paraszt

„nép is sokat fog tanulni, és köszörülődni. “
w -- Tiszttó: Hát minő majort akartok-3 az ura

ság földjéből-e? vagy az urbarialisból? “sí-tunert

van a” faluban egynéhány deserta sessio:

- - 'Iczik: A” minőt kaphatunk , tiszttartó uram ,

--'de ha az urbarialis földből kaphatnánk , jobban

szeretnők , ha esztendeig kellene is várni végette.

Atyámfiai l, most még több majort nem adha

tunk, hanem esztendőre reménylem meg lesz az

osztály , és akkor , vagy az urbarialisból, vagy az

allodiásból kapni fognak. - Tiszttartó uram! -

irja be neveiket. - -- - Addig dolgozzanak,

- - most elmehetnek. -

„Pleb- : Ugyan mi annak az oka nagyságos

„ uram, hogy ezek urbarialismajort inkább akar

„ nak , mint allodialisti? “ ' i

Okosak ők! csak jól tud a” zsidó 'calculálni!

Lássa tisztelendő ur , az urbarialis majortól , melly

szinte 50 holdra megy egy sessiónál, ha annak

három ealcatúrában lévő szántóföldjét, mintegy

24 holdat, - rétjét mintegy 12 holdat, házi fun

dusát l holdat, és legelőbeli illetményét, mint

egy I3 holdat,' egy tagban kiadunk, - nem fizet

a” gazda , minden adóját összevéve, még csak fe- -

lényit is, mint azallodialis ugyan akkora majort-

-_tól. Nézzük meg csak, mit adózik egy urbarialis -

- sessio ? az uraságnak szolgál 52 marha robot na

pot, - ezt, ha egy forintjával vesszük is ezüst

ben , tészen 52 forintot, - vegyük a, dézmáját

12 ezüst forintra, -; és a, vármegyének teendő

adózását összesen 40 ezüt forintra': ez még mind

össze csak 104 ezüst forint, pedig ez mind igen

feleslegesen van véve, úgy hogy ennyit semmi

esetben nem adna, - és ennél több teher nem

fekszik egy urbarialis sessión, - nem csuda

hát, ha a” zsidó ezt mind kicaleulálta.
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_ „Pleb. :- En a” zsidói: azró ázorgalmáérl: min

7„dég becsültem, de most még jobban becsülöm, ,

„és szeretném, ha egykét urbarialis majorucsak'

„azért is kaphatnának, hogya”, néplwk- jobban

„felnyitnák szemét, mert a” szorgalmat semmi

'„ sem neveli úgy, mint a” vetélkedésg,;és,a” jó

„példa„mellyet a“ nép látván ,; önkényt tér a”
„szorgalomra. “ . ' k - ' 7.

De még az is nagy figyelmet érdemel, hogy

a” nép szaporodik, -- mert a” magyar gazda csak

a” maga háznépével miveliía” földet, de a” zsidó

mássalmivelteti ., gazdät'és cselédeket tart, ”s így

midőn más‘ urbarialis major-nn csak egy família

él: akkor a” z'ó majorján legalább is kettő fog

élni, -' azonban a3 zsidó úgymegfizet minden

taxát , mind az uraságnak , mind a” vármegyénekä

sőt mégjobban , mint némelly korhely , Nagy iszá:

kos gazda. - Nem kell a7-zsidót_,megutálni', ha»

nem segíteni, - és jól mondja tisztelendő ur,

hogy szeretetünk által- még meg is téríl'hetjük, ---r

de üldözéssel solía sem. Ez az oka, hogyaz én

plánumomban a” zsidónak is„va11 helye, ha néki

tetszik. - ' - -

Napról napra, időről időre éledt a”nép, pezs

gett a” hangyai szorgalom,- --kialuván-l10sszú

ájulását, felnyilott, minden alamuszi szemhéj,

- az egész falu , az“ egész határ rendre véve. -

a” lineák fákkal kiültelve, örömöt lehellek, pa- -

radicsomot ábrázoltak, az egész climát megvál

toztatták, a” nyarathüvössebbé, a” telet szelídeb

bé tették. Egyedül az urbarialis földek voltak még

változatlan, mellyek több helyeken az új rend

lineáit' ketté vágták- -- A” bekerített majorokon

kívül , az egész urbarialis földség, rétség, és le

gelő kopár-térség, még mind közös volt- - Két

in”sellér a” faluban csak azon dolgozott, hogy a”

régi házi fundusokat, az új plánum veres lineái .
-
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szerint'; nvlndegyénep né'gy “oldalni liglíráligm vál

toma-átl, melilyek'etl'kibzövekelvén', minden gaz; l,

zh tartozott eleven - sövénnyel beültetni,» melly

igen-“könyen- mentyiner't meg vnltak tanítva,

hogy-whomvekekhez' kifeszített zsinegimellett,

“apa chegyível egy kis'árkat lmzval'n',l ezt héve

tették lsüfüen mindenféle faumaggafgi úgymint:

akácz, birsalma, alma, körtvély, galagonya ”s

a, wmäggal, - erre a” földet vékonyan rátakar- í

váu„ 'ás- gyakran ön-rtözlvéngngy felnőttek a” kis

- fák ;í mint a” kender, mellyeknek tetejét,egy em

ber-{magasságon felyül minden télen “elnyirvén ,

golly'zerósl 'zzöld falat formáltak , mellyen semmi át

ncnrmehetett volna.- Legtöbbeûzede'rfa magot

"ledik my kerítésnek , és ebből lett aztán idő

velaz'a” nagy haszon, mellyet még most nem is

gyanították. -íMár az “egész faluban nem volt

deszka kerítés, a”kapukonkívül , -.a” nádból,

vagy ganéjból rakott garádot, még a, 'czigány is

utálta. -- A” kastélyielótt volt egy nagy'üres tér“

ség, mellyen a” régi vermek, vályog,-gödrök,

szemét-dombok maradványai még most is fris

emlékezetben “állottak , minthogy az ott legelésző

borjúk és ludak gyakran belé veszvéng nem a.”

legjobb levegőt terjesztették. Ezen térségnek a1
plánum szerint, egylnégyszegüpiarczot kellett

formálni , mellybe ,a, faluból jövő fő utszák min

den szegletről belé szakadtak. Ezen piarcznak

' mind al négy oldala különös épületekre volt ha

tár-ozva. L- Az északi oldalát egészen foglalta a”

kastély , és hozzá tartozó épltmények-symmelri

cus frontja. -A” nyugati oldal , 3 fő épületé volt,

t.i az új parochiáé, új -templomé és oskoláé, -~

melly 3 fő épület arányosan téve, betöliötte az

egész frontot. - A” parochia és oskola házi fun

dnsa össze ütközött ugyan kifelé a” kert menni;

ben, de gaz utsza felől, ezt, a” közbe épülendő
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templom fundnaa',--imintbgy afű-liioldal aí'llt'ettót

megcsonkította. _-- AFI parochia Tumlusdükifblé

-nyultában: z2 holdat wett; 'de az os'knla'lhntlusn

kifelé olly “kiterjedést- kiapott, hogy 10 holdat-tett

- összesen , minthogy „jobbágya krati t ésjobbágynéka't

nevelő practicus intéz-et -volt czélja '-+--,l'A- piar'cz

' déli oldalán , ésoígy alkastélynnk általellenében“,

Volt3 épület helye , mellyek között a”-"középső

egy emeletre- épült nagy épület, lett a” nemzeti

ház, - 'két felől pedig két alant épületwegy'ík

az asszonyi .. másik a” férfi memen lévő 'koldu

sok, betegek és invalidusok számára, kik mind.

nyájan a” hozzá foglalt' “kertből éltek, selyem,

bogarakat' és dohányt míveltek, ”s különös gazL

dasági rubrika alatt az uraság részére-lanának.

-vA” napkeleti oldalon pedig volt 3v'tisz'tház,

u. m. a”, kertészségé, --a” lisztartóé, és ispányé.

-7 Ezen épületek közül még csak az úgy-neve“

zett nemzeti ház állott készen . a” piarcz- déli

oldalán, épen alkastélyal szemközt. A” többi

-épületek is sorba vevódtek,“ hanem elébb a' tég

la kemenczék örökös foglalatosságba letettek, és-

a” tégla-kazalok mindig szaporodtak, - a” mész

is mindig egyre altatott, és 'gödrökbetakarva

készen tartatott. hogy így az építés könyen és

folyvást rendre menjen. -A, A” nemzeti ház te

hát már készen volt„ de azt senki sem tudta,

mi “akar lenni 3, Ennek felső tractnsa csupán csak

egy nagy szálából állott, mellyben felyülről kö- -

röskörül , még galéria is volt készítve, - köze

pén állott egyhosszn asztal zöldre festve,szám

talan sok faszékekkel, és az egy“? végén volt

egy-kis benyiló kabinet. - Az alsó tracms pe

dig állott két üres szálából, holmi deszka pa

dokkal elkészítve. Ezen épületet a” nép nevet

te, és nagy része zsidó templomnakrgondolta.

-- A” többi épületek is egyenkint mind elké-

N
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szültek. -- Dolog vmltrinindenfélé; valamerre, ~

,az ,embertekintettgrrsq itt a” bivalyosstalyigák

szüntelen a” gödrök és? vermeknbétöltésén dol

goztak,'- amott az utszákon lévő gödrök és

vízállások töltettek, - az újonan épülendő épü

letek helyei ,udvarai, kertjei egyengettettek,gö

.tlrei .béteríttettek, fundamentomok ásattak, -

téglák helyre hordattak; - élt és épült minden.

„a ~Vendégeim száma szakadatlan lévén, nem

győztem újság-vágyaikat kielégíteni. Sok volt

ollyan, a”'ki mindenen fenakadott, kinek sem

misem tetszett', ki ezt a” hallatlan változtatást,

haszontalan költségnek, újítás kórságnak, elfaju

lásnak, ősi magyar'charakterünk elkorcsosodá

.sának, és Isten tudja, minek nem nevezte, -

belőle a” nép elnyomorodását jövendölte, ”s már

előr-ea” haza végpusztulását siratta. - Ellenben

volt-ollyan is, ki, a” csak eddig lélekben kép

zelt, de végrehajthatatlan ideát,vitt megtestesül

ve szemeivel látván -, ”s az itt lakó nép paradi

csomi boldogságát szemlélvén , magán kívül ragad

tátott, és nem birt indulatjával a” csudálkozásban.

Az illyen sokféle vendégekkel történt beszélge:

tés és-vitatás, sokféle kifejtődésekre adott al

kalmatosságot, és érdemes volna leírni, - de

mindnyáját nem győzöm , csak a” nevezetesebbet ‘ "

adom elő. , '

Egyszer is, a” többek között, íme jön egy

vendégem. Hozta Isten az' urat! -- Kihez- van

szerencsém ? r

- „Én a” Börgündi predikátor vagyok, nagy

ságod szolgálatjára, bátorkodván nagyságodat itt

jártomban személyesen tisztelni, ”s megismérni.“

Olly messze földről! mi jó hozta ide tiszte

letes urat? "

„Meg kell vallanom nagyságos uram, hogy

nagyságod példátlan nemes intézete , megérdemli

,a'



A”) H A Z A. 193
O

a” legmesszebb földrőli 'idevutazást is, mert a1

mint én már csak eddig is' láttam,'ez a” hely

csupa paradicsom, ésJtt a” nyomernság ismé

retlen. Eljöttem hát nagyságos uram ezen inté

zetet megnézni, - vagy, - ha igazat -kell mon

danom, egyedül a” szükség kinszerített reá, és

_most már áldnnom -kell a” szükséget is, melly -

engem ennek látására kinszerített.“

No hát üljön ide tiszteletes uram, és mulat

tasson engem a” mások szükségeivel , --szeretetn

én ezt hallani, Jnert sokat lehet belőle tanulni,

kerülni va'lót. - ' - -

„Nagyságos uram Lsok az ember a” világon,

márregymás miatt nem éllietnek-- Hajdan a” ta

nult ember ritka lévén , a”-tndományos uton még

sok ember segíthetett magán; de ezt az egy rej

' teket is észre vévén a” szaporodó emberi nemzet,

úgy eláradt a” tudósok száma, hogy ma már a”

kitanult embernek sincs kelete. Egy illyen em

tben“, mint én „ gyermekeit paraszt emberré nőm

teheti“, ”s'neveletlen-m-m hagyhatja, sőt minden

józan ember azon iparkodik, hogy , 'magánál kü

lönb embert nevelhessen , nem, hogy azt robot alat-t

mégbutábbá tegye. Három fiú gyermekem lévén,

minden tehetségemet nevelésökre fordítottam;

úgy gondolkodi/án , hogy . mivel örökséget reájok

nem', hagyhatok , legalább hajó nevelést kapnak,

ez lesz- nekik legjobb atyai örökjölt, - Hogy

magamat miattok' egészen kil'ogyasztottam, és

gazdagságot legjózanabb gazdálkodásom mellett'

sem szerezhettem , - mert még leányaim is van

nak ,-ezt nem fájlalom „hanem az esik keserve;

sen, hogy őket kitanittatván, már most“ nékik

állapotot nem találhatok. Annyi a” kitanult ifjú

ember vmindenfe'lé, hogy ha valahol nyílás tür

ténik, ennek megnyeréséért még öltözetnek,

vagy ajándékok és közbenjárók által munkálód

' - 13
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nak, sőt még előretöbb évekig ingyen is szol

gálnak és várakoznak, csak hogy idővel nyílást

reménylhessenek. a- Hidje el nagyságod, meg

áll a” szegény 'színeknek elméjök, elkábul, és

egy sötét köddel elborittatik, nem tudván már

rejteket kigondolni, mire neveljék gyermekei

ket? - Mesterember is annyi van, hogy egy

mástól nem élhetnek; -- gazdasági hivatalt sem

~kapni, mert az író deákok és praeticansok is

feleslegesen vannak, ”s tiz esztendeig is elvárn

-konak, ”s akkor is csak koczka a” hivataljok,

mert egy helyibe kettő támad. - Nagyon olcsó

- az ember! A” nagyobbik fiam már elvégezte a”

törvényes cursust; de semmi kilátása nincs se

Jnerre is,_ heverni pedig irtózik , mert a” drá

ga időt pazérolni , néki nagyobb kín, mint akár

melly munkában fáradozni. Illy bizonytalan rál

lapotban lévén Pesten, megtudta , hogy egy Dávid

nevü régi pajtása; itt volna nagyságod falujában :

ő tehátiezt levéllel megkeresvén , olly választ vett

tőle , hogy jöjjön ő hozzá gazdasági praxisra, az

alatt készülnek itt majorok , és vagy urbari'ali'st,

vagy allodialíst vállalhat, És úgy szólván földes

urrá lehet. - Most tehát- az ifjat elhoztam , és

Dávid ur” barátságára bíztam, - Ha Isten meg

segíti , talán majd idővel többi testvérein is 'l'og

segíteni, "s helyettem gondoskodni, midőn már ,

én nem leszek.“ -

Van - e az 'ifjunak kedve a” földmiveléshez ?

-. --- „ Van annak mindenhez, a” mi munka.“

-: 52: De hát nem szégyenei-e tanult ember létére

földmívelő lenni? - - r

.v '- „Mugtan-itottam már én őtet arra, hogy a”

világon'nimsszq), vagy csitnya hivatal ,-mind

egy a” lboldogság elérésére, áakár miféle hivatalra

álljon is az ember , csak azt “értse , és szeresse,

flwme-rt a” hazának egyíihhivatal vagy mester
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ség olly szükséges mint a” másik, azértis mind

szép és tisztességes, - egyedül a” személy te

heti akár mellyiket is esunyává, vagy illetlenné.

Nem vagyok énazon balgatag szülék közül, mi

nők elegeii vannak, - mert minden hivatallal

együtt járván annak tulajdon terhe is, kiki érzi

ön terhét, de a” másénak csak jó oldalát látja.

Ez az oka, hogy némelly'ember így szól : ha tud

'nám, hogy lijam is ez lesz , mingyárt nyakát szeg

K ném ”s a” t. E” szerint, némelly pap örül, ha

gyermekét a” papi hivatal terheitől megmentvén,

valamelly jó mesteremberhez tanulásba adhatja.

- Ellenben némelly -mesterember megunván a”

maga baját, készül liját azon keserves kenyér

kereséstól megmenteni, ”s boldognak tartja ma

gát, ha pappá teheti. ”s a” t. Kevés elégszik meg

azzal, a” miben van, minden csak a” mások sze

rencséjétől ragadtatik, ”s az alatt a” magáét még

inkább elveszti, holott, ha sorsával megérné,

maga üját, a? maga mesterségében legkönyebben

boldogíthatná mindenik. Az -én üjaim erre mind

el vannak készülve, és mindenben állhatatosok

lennének, csak már magok valamiben fixiroz

batnák. De micsoda fixum a” deákság? a” deák

Énem egyéb, mint egy olly semmi, mellyből min

den, lehet. - Bizony nagyságos uram, különös

vezv az emberi élet! - másoknak predikálunk, és

tanítjuk a” boldogságot, sorsával való megelége-p

désben' állani :í holott- sok embernek még sorsa

sincs! mivel elégedjék hát meg? Elébb sorsot

kellene 'rendelni--minden heverő kéznek: és ki

akkor meg nem elégednék, helyes volna predí-v

kálásunk. “

i Én pedig azt mondom tiszteletes uram, hogy

kevés az ember, e” miatt nyomorgunk, és ezt

már practice is tapasztalom, mert miolta falum

ban mindenféle jövevénynek szállást adtam: az

1
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olta- márlkoldus'sincs , minden embe-rnekvvanke

resete , - sőt aztszeretném , -ha azegész népem

mind kitanult deákokból állana, mert a” tanult

emberrel csupa játék mindenben boldogulni, de

a” tanulatlan, maga magának is ellenségekOssze

semlehet hasonlítani a” tanultat , -a'“ tanulatlan

nal, annyi a” kettő köztti különbségL,

„ Én csak a” régi szokás szerénti állapotunk

ról szólék nagyságos uram, mert azt gondolni

sem! mertem , hogy már illy ideális intézet, ,va

lóságban is legyen. vHa az“ egész haza így regu

láztatnék, mint nagyságod falujas: úgy soha sem

lenne sok az ember .- akármennyire szaporodnék,

mert a” szorgalomnak ut"nyittatván,-, a” :földmi

velés kiapadhatatlan az, tő tárgyaiban, mint 37

poéta képzelete a” teremtésbem- Ha a” nép, ro

botját megválthatja, és nevelést kap: akkormár

a” szabad nemes érzés szárnyakra kelvén , jóllé

tet óhajt,- melly nélkül erköl'cs fen nem álliat,

- a” jóllét eszközt ád kezébe azidőt használni,

“s szerencsétlenségtől félvén , másokkal vetélked

- ni, a” legjobb példákat követni ,- -_”s igya”

föld népe lábra kapván, önkényt feléled“ a? hazá

ban minden kigondolható szorgalom , és kereske

dés, mellyet e“ nélkül, híjában eröltetünklEläl

kell minden dolgot kezdeni,„nemuközepénnne

A” földmivelés a” nemzet ábécéje, ~---- ebből r őn

kényt folyik minden tudomány; -' ,De;lnár;za”

régi gazdálkodás módja, szerint, meg kell Valla»

len'-2 hogy sok azember, t-;-- mert,- elsőbén-,--'~,

mezeil gazdaságra , i van nyival - inkább e urbarialis

aessíq felvállalására ,nem adja magát egy tanult

ember is , minthogy mások miatt ő r'se'mv tehet

mást, amint a”'l-egtudatlan'abb , év eztpe'dig- néki

llagyobb kin, mintsemmi lenni; «- továbbág-r-ä

%murbariális földek mindig romlanak; mert mos

tani természetükből más nem-- is következhetik-«

'rude-qss
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Ember sok- van, keresefkeyés, és emeletig

gas'mezejeme'vangzáwaye: sem a” marha tarz

tás és nemgsitéswsem az .ember- szorgalmäyíés

előmenetele" sem' .a” gazdálkodás igaz- hasznai,

nem diszlik úgy;,~;'“mint lehetne ,- haakarnók; Nagy

kineslvan'zfaföldbe elrejtve , de en nek - útjai-még

el van zárna. i-nMí- a” gazdaságnak csak mater

'riáját szeretnőknüzni, forma- nélkül, “holottuwa”

forma legelső, ésez lehet ezerféle I, egyik jobb

-_ a? másiknálkpí-v-ír ile- mi 4 azennanalogián, hogj/tási

szokäsv- őbittörvréhy --- atyáink; rendtartása ”sa ”t.

sokszor háladatosságnnkb'an' annyira relrggadgk

tnrlki, hogy- erre vonjuk az, ollyan ‘dolgokat is,

mellyeketőkxsoha sem akartak, nékünk gpedig

véghetetlenülártanak.“ 2' w - ' -;. „ mm:

yes- még-isénsok emberekkel beszéltem„kjk .

aztállítjákyzhogyazért nem meltetelő l'öldmiy

velésünk, mertmincsenek'jó könyveink , nincse:

nek jógazdatisztjeink, nincsenek gazdaságinjn

uézeteinlg'tsiszteket készítőoskoláink; --- ésad,

dig semmivel sem megy felyebb' földmivelési' alg

lapotnnk, valamíg- ezeket ki nem pótoljuk r; é;

diétán törvényesen meg nem határozzuk. .1

„Sok ember, sokféleképen gondolkoziky-äg

de' átaljábanaminden ember csak addigi-tél „nedv

dig dát, mertilia tnesszebb'látni „'mgssmbbitéltm;

-Hogy jú gazdasági ‘könyveínk nem Volnának;

azhelytelen állítás ---- sót annyi' van, hogya”

gazda válosztani sem 'tnd; - de ha magyarul

egy sem volna is, van németül eléo': miértnem

követik ,hát?.- l-Iogy jó gazda tisztjeink nein -

volnának: az még helytelenebbállítás, mert olly

olvasott, practices , és rationabilis gazdatisztn

jeink vannak mindenfelé, kik összetett-kezeks

kel ohajtják a” regulatiót, mertsiralmas szem~

'mel kell nézniük, hogy a” mostani gazdálkodás

szerint, a” kézzel fogható kárt,- mint egy édes
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atya, ijának vízbe fulladását a” partról szemlél

vén , - osupa'játékszini darabként kell bámul

niok, - magokat ki nem mutathatják, - tá!'

len'tumát a” legbölcsebb gazdatiszt sem használ

hatja, - mint“ elásott kincset örökös setétségben

tartani kénytelen, -- és így a” világ' az embert

nem ismérvén könyen tudatlannak tartja, mert

csak abból ítélünk, a” mit látunk, és hogy_

kívánjuk a” madarat röpülni, ha szárnyátelnyirä

tök ? Csak az egyiptomi Farao ltivánttéglátéget-

tetni tüzelő nélkül; - - Hogy gazdasági inté-r

zeteínk nincsenek; jóllehet alkeszt/mlm és áeárz'

ezt is valamennyire megczáfolja, -, ebben lehet

valami kis fogyatkozás; de én azt gondoloam,

hogy a” gazdatiszt , ha bár-Keaztlelyen'nem ta

nult is, csak olvassa azon könyveket, mellyek =

keszthelyen taníttatnak, annyiramehet, mint

ki' ott tanult, sőt igyekezete í által'ztöbbre ,v mert

nem a” hely, hanem az igyekezet tesz tanulttá;

mint'erre számtalan példát mulathatunk-ó Nemv

ezekben van a” hiba nagyságos uram! messzebb

kell azt keresni l - Hol víz nincs: ott senkitől

sem lehetlkivánni, hogy magát uszásban produ

eálja. -- Az “egész természet örökös antagonis

Inusen á-ll fen; -két ellenpólusnak fkell egymást

inger-be hozni , hogy abból létel szátmazzékí; -'

him és nő kell, hogy magzat előálljon, _- tuda~

mány és cselekvés kell, hogy foganat'lelóteretm

jen, melly kettő közül, akármellyik is, magában

véve, haszontalan és tehetmlen :4- egyiket meg-

engedni , másikat elvonni, annyi, mint képtelen?“

séget kívánni. Ha tehát a” gazdatiszt, az Angoi'nk

minden földmivelési tudományával bir is; - de

tőle a” hely, mellyen azt megmutathatná, meg

t'agadtatik: csupa lehetetlenség tőle jobb gazdál,

kodást kívánni, mint a” legtudatlanabbiktól, a”

millót t. i. a” föld környülállása megenged, t._ i,

L
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kontár gazdaságpt.--Hisaen a” tudományostmezci

gazdaság, épen ediametro “ellenkező lexwagna

riát kíván, mint a”- mi telkeinken divatbanrvee.

Legelső -lépés tehát a” bölcs földmivelésre- aa,

hogy a” földet ollyan mpdelbe , ollyan- formába

öntsük, minőt ez a” tudománywlétalaposan meg

kíván, - valamint hogy- az olaj-.:ütéshez,.?más

eszközök kellenek, mint a' szecska vágáshozsní- -

eszköz ugyan a” neve mindeniknek, de más a”

miveletje. ---»Nem a-” könyvekben, sem sütisa

tekben, sem az, intézetekben nincs hát a” hiba,

hanem abban , hogy a” gazdaság, még tudományt

-nak nem is tartatván . csak a” régi szokás nyom

dokán maradott. -;- Mihelyt tudomáuyossszelks

me elismertetik , - és ezena tudomány , 'milttez

iwás és olvasás mestersége, közönségessé lesza-ils

a” .népnek i'igyszólván vérévé válik, «- mellyek:

nem annyira könyvek kellenek , 'mint jó példák:

tüstént a” forma (mert ez a” tudományok-termé

szete) elválhatatlan lesz a” matérjától. a-.- -Syna-

bizálzni, vagyqzmég olvasni is akarunk; de duó

cét- t”nég nem tanultunk.“ n. l , "nn!

1 Hát mit tart tiszteletes uram,'háb földmivélés

abécéjéuek “e - ' ' ' ' -

. 'v „ Több nincs a” világon ','mint'forma, emmi

téria: _- a” matéria már nem ábéee , hanemüü

vasás és syzllabizálás; köyetkezésk'éjmi a” formás

nak kell ábécének lenni, Lmert --míndenütt--cs8k

wez aÜkét kérdés van: mit neg-yek?- -és mint p'.

gyem? - az első matériát„a” másik pediglen

mát illet.-- Mert mit érne szántani öeszewvisl»

sza czél nélkül? nem- tudván mint lesznyos, és harmoniára dolgozó. «És így a” józan

földmivelésnek formáját teszi a” regulatio; m

matériáját aztán , ennek elkészítése után , a” teg~

jobb könyvek szerint lehet gyakoreälnif“ sw l

s ,

a
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m mDe énaztigondolnám hogy még a“ rémát

--tiót is nlegelt'mnéÉ a” lex'agraria ,'az' az, olly-'tör- _

-vények hozása', mellyek a” regulátiór ország szőtte

megparanosolnák , és minden módon terjeszte

. múlna mert a” miről törvény nincs, annak elmul

Jasztását; hibának' sem lehet tartani. Es igyí'a”

'afölllmivelésnek ábécéjét nem, is fa” regulatio'tes'zF,

hímem a” regulatíót is megelőző törvény? "M"

-~ j „Fel sem‘tteszem , hogyeztnagyságod;

győzödésből mondaná, 4- mert jól látom -, hogy

nagyságod a”rföldmivelést “jobban érti nálamnál;

~hanem csak engem akar nagyságod vélekedésem

felől kifürkészni, vagy talán magátillyen diáleä

«Meal sophismákkal mnlattatni. -4--Hiszen ,- vdláä

-melly ismeretlonwtárgyról törvényt hozni képte

slenség! -' elébb abhazatiak ' között isméretesneäk

kell lenni, sőtivisszaéléssé válni valamelly tárgy.

malt, -*- és csak akkor lehet arról országosan

~végezni,-mert a” törvény úgy-szólván nem annyi!

aa” parancsológl mint tiltó eszköz a” politicumoka

hh, «- a” -mintmondja Cicero, hogy a” parri'etié

diumról nem volt törvény, mert illy' szörnyeteg»

get“ fel sem tettek: de midőn'erzlis megtörtént,

'er'ről is törvényt kellett hozni. A” regulatióról

a” törvény semmit sem tud addig, mig annak

hasznos, vagy káros volta a” lakosok közt perbe

nem jő; perbe pedig nem “jöhet elébb, míg több

évekig össze vissza meg nem próbálta_tik,--kü+
- lönben, ki-ljavalhatja? és ki ellenzheti? Y- és

így a” földmivelésnek ábécéje, nem a” törvény,

hanem a” regulatio. -- De nem is lehet azt a“

képtelenséget feltenni, hogy midőn tudományról

avas a” szó , ide semmi a” világon" több, materiá

Itál -és formánál, akár van a”, világon törvény,

akár nincs , nem tartozván; még- ide egy barma»

dikat is, t. i. - törvényt valaki“ bequártélyozzon.

Igaz, hogy ha még törvénnyel is ápolgattatik
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annál jobbgzde- ez nem? azt teszi, hogy tehát a”í

törvény-lesni földmivelés'nek , mint 'tudományú

nak ábécéje, -- különben" a? törvénym'inden 'tu

' dományokk'alí így' tehetne: hanem aztteszi“iogyf

a? törtién'yí is megismérvén tan”- földmivelésnek for

mális és materiális tntlómát'i'yi mélsáságát', őtet

az üldözők: ellen védeni fogja. --IA”-házasság-@

ralcs'ak vőlegény és menyasszony kellg- de azért!

hogy a? pap~őket összeadja, nem következikd

-hogy tehát a, pap a” vőlegény. --- A“-törvény'jőí

és, szent;§Í- de' másí tudományok körében sem“

mint'nnateria; sem -ímint"forma , vagynábéce ,f

hanemcsak mint'sátor jöhet elő, melly alatt a”

inatéria', és-forma meg-nem ázik, úgyehog'yr'ha

eső nincs, a? sátor sem kelttöbbé. Dehogy' vi-l '

“l' sabban szól''ak' a'rmateria és formai, minden'
- ‘ J , ' .

mdomanyban'örökös'és változhatatlan , "mindení

századokon keresztül , -'a” törvény változó, és figy'

í'ormajw vagy ábécéje" {allogorioe ;véve)~l''eg!y mas

, tudománynak, egy olly tudománynakk"mellyliezl '

ne'm vért, nem lehet; Hiszen.leszbllyridőánhae

majd a” tudományos földmivelés ollytermés'zetté'

válik'm'int egy régi nyomorék földim-velés voltn

hogy a”ulmzotti törvényre Átöbbé semmi szükségl

sem lesz-g-iés :esndálni fogja a” maradék, hogy?

még, olly tárgyat valaha'törvénnyel iskellettápol-i

nil: de' ollyan idő-solia sem lesz , mellyben-akmi»! -

téria ésiforma , vagy‘ ábéc'e, becsét vesztenél} Ha

kastélyt építünk: itt-matéria a” kő', tégla-,mész,'

fais a, t- forma pedig'az arehitectnrának tn

-domá'nya; Tegyük fel már. hbgy a” nép babona-vu

sága az építő mestereket úgy üldözné,-mint haj- '

dan az in”selléreket , hogy az építő mesterek sza-e

bados'dolgozhatására törvényt-kellenehozni : ki

' merné már józan ésszel azt állítani, hogy az 'épie-t, '

tés formája vagy ábécéje még nem is azi “archi

te.ctura, hanem azon törvény, melly az építőket-

1
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védelmezte? -'-,A* matéria, pbysicnm ittn-1- aÍ for

ma pedigmlmei: úgyde a-” törvényi: physicum',

' ”s tehát formának mem tarthatjuk, ha “egy kis

logicát tanultunk. - Akár van törvény' vala~

melly tárgyról akár nincs ,a? forma és matéria min

denféletórgytól elválhatatlan , és úgy szólván'ma

gába foglaltatik, úgy, mint ábécé, is'mérése el

vállratatlan- az olvasás praxisától , elébb minden

betünek az elmébeutudva kell lennie, de nem

a”-.törvénynek. - A” törvény, más tudományra

' nézve heterogeneum , fe's még'mint illyen sem

ugyan az -örökké, hanem minden nemzetnél más

forma: a” tudomány formája és materiája pedig

örökké és mindenütt ugyanaz , és magával egyen

lőn így tehát nagy meggondolatlanság , volna azt

állítani, hogy egy tudománynak formáját, egy

- más-tudomány tenné. Azonban vannak-ollyan

emberek, kiket nem a” tudomány -reguláz, lra

nem ők szabnak annak törvényt ,- és"ai tudomá

- nyosjsystemának kényök kedvök szerint nyakát

-szegikm-mit gondolnak azzal, mit' állít-anak?

csak hegy'indulatjoknak eleget tegyenek „és bí.

rói -czímat-Niselhessenek,-Ha így van a7dolaog ,

és szabad rendet rontani: tehát minthogy a” mi

egyszer a” regulától eltér ,“ az aztánv határt nem

ismér„í;e”- szerint meg - lehet“ mutatni, hogy a”

földmivelés “formája vagy ábécéje (mellyet a” tu

dományos systema, a” föld regulatiójában, de

nagyságod a” törvényben állita lenn-i) még nem

is a” törvényt, hanem mivel a” törvényt megelőzi

a” diéta, --- a” diétát' az emberek, - az embe

reket Adám atyánk: tehát a” földmivelés formája

vagy ábécéje Ádám atyánk.“

Tiszteletes uram talán olvas gazdasági köny

veket is? ' - - -

„ Olvasok én nagyságos uram mindenféle

könyveket, mert tudja nagyságod , hogy a” pap
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nak nem lehettaz idő lelkétől elmaradni, hanem„

ha jó és foganatos tanítást ‘akar tartani„_,-'-Ámint-'

hogy a” mihez ember nem ért, arról szólni»semí

tud; ellenben mennél többet tud, annál okosab

han isw beszélhet: tehát ha a” népének tûkörelen

ni, és mindennek, tanácsot adni inkább ~mintT

kérni kötelességének ismeri; már csak azon ok

ból is köteles szüntelen 'a” legújabb könyveket

olvasni„7s a” literatura állapotját köröm begyen

tartani, mivel a? halgatóknak nag -része, kivált

városokon , mindenféle könyvelátel isméretes

7 lévén , illőbogy a” papot, halgatói a” tudmnányos'

'pállyán is el ne kerüljék, különben sem: becsü

lete , sem- tekintete olly épségben nem maradhat.

A” 'ini a? földmivelé'si isméreteimetilleti, ezt ai

tudományt megkedveltem én még- hajdan fiatal,

koromban , de 'nem nálunk „ hanem német orszá

gon , mellynek nagy részét begyalogoltam, és ott'

láttam a” földmivelésb'en olly i jeles elmésségeket-

és okos gondolatokat , mellyekről az' előtt nem

is-ál'modozta-m , és azolta mindig fájlalom', hogy:

a” mi szelíd egünk alatt tiz annyit lehetneztenni,

de nem teszünk. Én magam akartam egy'külö-í

nös próbát tenni , de kijátszattattam.“ l - a

Hawkedveli tiszteletes uram a” földmivelésbr

tehát majd ebéd után kimenjünk a” telekeknezf

talán látni fog valamit, a” mi kedve szerint lesz;

-~ ebédigpedig majd a”-mappából fogom -a”„plá-

numot megmagyarázni. --- Nézze tiszteletesruram,

- így fekszik a” határ-,- itt van a” f'alu,------itt-

a”,kastély, - itt a” piarcz, -~ itt vannak az ut--

szak, -o itt van a” falu körül száz öl szélességi“!

gyep bekerítve,- így mennek ki a” major utak,

így feküsznek egymás' mellett a” majorok ,- ezek

már, mellyek az uraság földjeire estek, mind

ki vannak osztva, és fel is készítve, - hanem

az urbarialis földek miatt még ezen darabok ,és
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eze'irtérség, af" föld isz'ínén nincsn'kiie'sztva, csala

ittia” mappán van'ezen veres lineák'szer'int meg-ti

határozva. ' 51'= I'mí il

' „Dei hát hajo'bbágyok nem- hagyjálél urbaa?

rialis földjeiket ezen plánum szerint majorokra';

regulázni?“ ' “ ' ' - ez"' ' 7-111; m

rHa nem hagyják, maradnak 'úg'y,üla” mine

vannak, mind addig , míg a” más példáján eszökrel
nem-térnek. vKö'nyü'-abb'an egy uraságnak 'módot-

találni,-ha akarja”, hogy aijobbágyságot'inegmozá

dítsa, 3s egy lépéssel elébb ösztönözze, 'HF-“csak

hirkaiözöínnel öntseiel a” közlegelőtgámár magok'

.,llílii 4'; ' ».

- fogják kívánni a” külön- válást; e de én erősza---

kos eszközökhöz “soha, nem nyulok, -mert van“

módon szép módjával őket jobbra tanítgatni. Tu;

datlan nép

volna hirtelenkedni, lassu szelid-lépésekÍsoha

sem sikeretlenek. sss“ Van- nékem -már-‘vsak pléd

numnn, - és én több esetekre “készen vagyok,

mint ők ellenvetni"képesek; -- ide“ mivel nem

károkra, hanemrörökös boldogságokra'dolgozom;

%nemföldjöket akarom elvenni ",“ megkurtítani ,

h-än'etnlátásokat meghosszabbítani; - nem a”

- ,magam hasznát halászom, _ha'nem' az egész eme»í

herilnemzetét: tehát- nem érezvén semmi vádat

Jelkemben , bátran megyek szemközt a”legbizony

talanabb jövendőnek is, nem félvén semmi káros

következéstől, -- ügyem szentsége paizsom lesz,

- törlvény előtt, vármegye előtt, királyom előtt,

v

Istenem előtt! -

„Hát aztán,íha a” jobbágyok'elfogadják, és

ezen plánum szerint az egész határ és paseuumv'

ki lesz osztva majorokra: nem Jesz többé semmi

közlegelő? “ , g - .

'_A” közlegelő nem, egyéb föld-pazérlásnál,

holott egy' hold lucerna, vagy vetett takarmány ,

egész nyáron által a” híves istállóban ,- egésségé-n

U, - X”-

közt a” legszentebb dologgal sem jó-
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-sebbentartja a” szegény ember marháját, mint

-az egész száraz kopár legelő , ”s a” tehén is igazi

-liasznot':ád:--j41- hátmég ha lucernának minden

gazda elszán 5-6 holdat, --- elszánhat pedig,

-mert a”legelői illetményébe 13 holdat adok

neki, holott annyi- nem járna egy sessióhoz. -

' -Semmi marhának, csikónak vagy borjunak nem

lesz csordája, hanem minden ember a” magama

jorjában neveli ép és egésséges , nemesített bar

-mait, ”s még juhokat is tarthat minden gazda. --, -

Egyedül' a” sertvésrcsorda jár“ haza a” faluba. -,

Nézze tiszteletes uram itt a' falun kivül azt a”

-nagy 'quadrát figurát, - eza” föld színén nem '

egyébi, mint egy vizenyős mocsáros hely, melly

- -már körül van árkolva, és az árok háta licium

mal, a” foglalatja pedig füzfákkal tele van ültet

«ve, és tészen száz holdat- Ez a” hely örökösen

lesz sertvés legelő, minthogy jobbra használni

Énem lehet, a” -füzfa -erdő pedig vágásra “we,

esztendőnként a” parochialis, zoskola, és egyéb

köz szükségre szolgáló tüzelő fát fogja megadni.

A.” falu körül -pedig,äez_a” száz öl szélességü gyep,

mellynek árka ugyan többnyire tele van vízzel,

de méhol igen mélyre-van-ásva, hogy xize ki ne

apadjon , a, ludak mezeje fog lenni. Itt lesznek

-a? temetők, is , minden utsza végén egy , mellyek

szinte licinmmal bekerítve ,-- belölről ákácz erdőket

-ls gruppokat vagy remízeket formálnak;-- min

den földnek kell valamit értékéhez képest adózni,

halehet két- három félét is;_'- heverni, és ok

nélkül lenni, nem szabad egy' talpalatn) inak is.

ih „, De ibát, ha már az egész határ majorokra

ságot sem tart fel?“ - - -

'ézze tiszteletes uram, -1 itt a” falu, - a”

falu felett ez a” nagy qnadrát tészen ezer holdat,

- ez a” föld _, az egész határban legroszabb, na

lesz kiosztva: az uraság magának semmi gazda- 'l
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a

gyobb részint szélhnmok, most még közlegelő,

demég eddig semmi hasznot nem adott ;' - ez

rlesz“ az uraság majorja, még pedig mustrája a,

majoroknak, mellyben csak azt sajnálom, hogy

közlegelő lévén, még hozzá nem kezdhettünk,

holott a” nép tanítására ez lenne legjobb példa,

1 iilly századok olta haszontalan földből, egyszer

“valahára paradicsomot csinálni. - De semmi,

'űgy is most még elég dolgunk van, mellynek

fogytával annál jobban ahoz láthatunk, - Én

ezen legroszabb földet urasági majornak,-'sok

okokból választottam, Először, mert a” faluhoz

iközel lévén, a' népnek szeme előtt lesz a” mí

Üelődés és előmenés grádusa; másodszor, legro

szebb földből legjobbat csinálni, nagyobb remekje

-a” gazdának, mint kevésbbé“ ro'szból; harmad

szor, az -illyen rosz földdel nem akarom a” sze

gény népet terhelni, fárasztani, mert illyen

(munkához tudomány és urasági erő kell;-job

ban szeretem, ha addig a” nép jobb földön gya

rapodik, mert algazdaságban .a” jobbágyot te

szem elsőnek, és én csak a” gazdag jobbág - '

nak örülök. - De mind e” mellett is -- -

„ De nem'kevés egy urasági majornak- ezer

hold?“ -

Épen-azt akarom mondani, hogy' ha 'a”-ma

jorból veendő hasznot tekintjük; ez a” nagy ma

jor egy tagban miveltetve még sem ád annyi hasz

net, mintha kis majorokra volna felszabdalva.

l' ' Mertaz igen nagyban való gazdálkodás, mindig

,valami pazérlással jár, és a” legjobb rendtartás

sal sem lehet,mindent, kivált az időt, olly jól

használni, mint a” kis majorban. Elég nagy ma

jor lesz ez, csak ezt győzzük jól mívelni, -

nem örülök én a” sok földnek, ha munkálásról

van a” szó, hanem a” jó földnek; Ezek a” homok

dombok mind be lesznek ültetve akácz-fákkal,
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melly e”féle számtalan gruppooskák nem csak a”

szemnek' egész nyáron kellemetes kinézésül szol

gálnak, hanem legnagyobb hasznok az, hogymár

ezután a” szél nem hordja el az illy dombokról

a” havat, hanem inkább a” fák között össze tömi,

- melly tavasszal lassu olvadásávalrsok ideig ön

tözi a” száraz“ homokdombot, melly bégyepesed-

vén és a” falevéltől megtrágyáztatván legjobb földdé

válik, és a” szélbordása örökre megszünik. Nincs

a” világon jobb és háladatosabh föld a” homoknál,

e hanem tudni-kell használni. Itt lesz a” major

intravillánuma, ez a” nagy kör, melly lészen száz

holdat , -'- itt lesz a” legfinomabb birka tenyész

tés, itt lesz a” marha tenyésztés is, - de a” ló'

tenyésztés ide haza lesz, különös intézetben.

„Hát az a” nagy új épület, a” piarcz tulsó

frontján, a” kastélynak ellenében , mire való?“

Ha vasárnapig itt marad tiszteletes“ uram , -

de hogy is ne-mulatna még nálam két nap? épen

akkor fogjuk felszentelni. - Az, egy nemzeti báz,

mellyben a' népnek magyar Nemzetisége hivata

losan gyakoroltatik. Tudja azt jól tiszteletes uram,

melly sok panasz volt már a” népnek lakodalmai,

torai , és paszitái ellen ; - de méltán is ,--me:t

a” legszegényebb is , ha semmije nem marad is,

akár házasodik, akár hal, akár születik, már

vendégséget tart, akáí- mint megkoplalja, és néha

' esztendőkig sínli is. Ezt a” szokást a” Magyar ter

mészetéből ki nem lehet verni, és nag) obb szé-_

gyent nem is szenvedhetne, mint ha lakodalom

nél'kül házasodnék, - a” legszorosabb tilalmak

kal is , csak a” visszaélés ingerlőd'nék. De nem is

szükség ezt eltiltani, hiszen ez a” nemzetnek egy

különös czím'ét teszi, mellyet maga a” természet

sem enged tőle elvenni. De ha eltiltanók is ,

mit adnánk helyébe egy-értéküt? -:vagy azt

akarnók, hogy a” szegény nép soha se örüljön ?-
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Nagy csak az vendégeskedjék, ez tánczoljon , ki

elég gazdag, a, szegény pedig ne örüljön}- ne tán

czoljondanoljon és mulasson? ”s az t. -- Sőt azon

kell lenni, hogy minden ember több örömöt ta

,láljon-ezéletben, mint szomorusi'qogamert, baj

.úgy is»elég van , - minek ezt -még-.mes-terséggel

is szaporítani? holott hatalmunkban van beakar-

Jukyparadinsomot készíteni. Láttunk elég példát

a” történetekben, hogy az- ollyan nép, melly _a”

-régi sanyaruság miatt minden kedvtől, jólléttől,

és minden jobb jövendő roménylésétől megfosz

;tatván , semmi félteni valója többé nem volt, milly

veszedelmes tudott len-ni annak idejében „ és az

iszonyú régi mértéket egyszerre, melly háromszo

ros mértékben vissza tudta “adni a” tyranusok

nakumidőn- ellenben “a” mai szelíd keresztyéni

bánás-mód, még az ellenséget is baráttá teszi.

A”- vidám népnél nincs a” hazának jobb polgár

ja, -- nem törődik ez senkivel, csak néki békét

hagyjanak , - nem töri ez elméjét semmi kalan

dokon, hanem vagyonkájának 'örülvén, vígan

kel, vígan fekszik , ”s a” maga vagyona féltésével,

legjobban félti a” közjóét, a” békességet. w Vidám

pedig nem lehet a“ nép„ jóllét, vagy legalább jó

jövendő reménylése nélkült, mellynek kezdete a”

pártfogás ,“ és szelid velebánás. Ezt akarom én

jobbágyaímmal éreztetni;-- és valamint sok jó

és kegyes földes uraságok és asszonyságok van-f

vnak, kik az ő jobbá'gyaik 'bol'dogítására , különb

félelulajdon módokat ész-eszközöket kigondol,

nak; úgy' én is a” magam kidolgozott plénuma.

szerint, különös módon akmzolii- őket' boldogítani.

- A”- nemzeti- char-amert„- nem csak kiirtani nem-

akarom,'de sőt azt feléleszteni, munkás.sá tenni,

és közöttökörökiteni az éniczélom: ése-zen ezél

ra épült- eza” ház. Azt; akarom , hogyaz énjobbá

gyom= örege (apraja, fütyülve danoli'ajárjonuton

" flt

l .
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nt félen; - azt akarom, hogy a” csapatonként

munkálódó cselédek és napszámosok énekeitől,

daljaitól, zengedezzen az én egész határom , és

mikor a” munkások estve seregenként a” munká

ról haza jönnek, ne a” sok éhel holt marha bő

gésétől , hanem a” vidám és jámbor napszámosok

nemzeti daljaitól, harsogjanak utszáim. - Nem

zeti daljaikat mind összegyüjtetem, nemzeti mu

zsikusaikat kitaníttatom , és a” néppel, a” nemzeti

örömöt, nemzetiünneplést , nem tiltva, nem lop

va , nem a” trágár korcsmákon; hanem hivatalosan,

tisztességesen, és büszkén kóstoltatom , ”s maga

mat a” szegények boldogításában, egy uraságtól

sem hagyom meggyőzetni. Ezen háznak alsó tra

etusa arra való, hogy itt a” nép, minden héten

egyszer, t. i. vasárnap délutáni 4 órától fogva

8ig összegyüljön és hivatalosan mulasson, - 'tiz

kitanult czigányokból álló muzsika bandám kö

telessége, a” rendelt időn megjelenni, és nékik

ingyen muzsikálni, hogy a” nép gyakorlásban le

gyen nemzeti tánczát örökké fentartani, sót vég

nélkül tökéletesíteni, - ez nekem nagyobb gyö

nyört ád , mint a” felfordúlt Londonnak , Párisnak

természettelen theátrnmai. Az illyen vasárnapi

öröm-ünnep édes reménysége, melly ritka és

rövid lévén,nem csak imáimat nem szül , de sőt

alig győzik elérkezését várni, egész héten által

öröm érzéssel táplálja a” munkást, kivált az- ele

ven ifjúságot , mellynek tüzes képzelődése , egész

héten által az illy öröm-kalandokon andalogván,

”s a” feltett jutalmaktól ösztönöztetvén, örömmel

dolgozik , munkára, szorgalomra, erkölcsre, ”s

háladatosságra szokik, ”s az illy háladatos nép

pel, mire nem mehet földes urasága? - És nem

elég czél volna-e már csak az is , hogy mig vi

gad, mulat, tánczol, legalább addig nem megy

hivalkodni, lopni , másokat megrontani vereked

14
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ni, dorbézolódni ”s a” L? holott még ezen felyül

ez az intézet igazság szerint, nemesítő oskola is!

Azonban a” vasárnap délesti öröm-ünnepet meg

előzi egy kis nemzeti gyülés, melly a” felső

tractuson lévő nagy szobában fog tartatni. Állani

fog ez a” tanács, 24 választott példás öregekből ,

kik minden vasárnap, délutánitemplomból, egye

nesen ide jövén, az asztalt körül ülik ,elölüló lé

vén az uraság, vagy annak megbízottja. A” ta

nácsba bé mehet minden a” ki akar, még az asz

szonyok és gyermekek is, ”s azért van köröskörül

galeria csinálva, - de szólni senkinek nem sza

. bad kérdezetlen. Ezen tanács ozélja ebből áll:

lször. A” népnek bajai, instantiák, kártételek ”s

a” t. itt közönségesen a” notarius által felolvastat

nak, és a” dolgot, vagy vétket, magok az öregek

ítélik meg, és így a” bünös senkin boszúját nem

tölti, a” bírát, vagy az uraság tisztjét felgyújtás

sal nem fenyegeti, - de sőt még a” vétek is ki

pusztul, mert minden ember irtózni fog, hibáját

itt közönségesen fontoltatni látni. 2szor- Minden

közjót illető intézetekről és javalatokról itt lehet

a” néppel nyilvánságosan tanácskozni értekezni,

”s a” dolgot megrostálván, őtet az alattomosság

gyanújától megőrizni. 3szor. A” nép elszokik az

alamusziságtól, és egy nemes büszke bátorságot

és emberi méltóságot érezvén magában, olly ne

mes erkölcsiségre szokik, mellyet megsérteni,

nemzeti büszkesége gyalázatjának tartaná, még

a” gyermek is. - 4szer. Az iijuság élet praxist

tanul az öregektől„-- itt látja, mint kell a” bü

nöst hideg vérrel megítélni, - itt tanulja meg,

hogy maga 'bírája/ senki sem lehet, - itt látja

mind azt megtestesülni, valamit a” templomban

theoretice hallott; - szóval itt edződik az ifjú

emberré, ”s annak idejében a” tábla tagjává.-- -

Ezen tanácsnak rendes protocolumai lesznek ,

‘
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mellyek ainotaíius által szorgalmatosan viseltet

nek , --- beiratik minden legkisebb tárgy, panasz,

kérelem, végzés, büntetés ”s a” t. , mellyet akár irás

ban bé adtak , akár szóval bépanaszoltak. - Az

ülés legfelyebbb egy két óráig tartván , az iromá

nyok a” kabinetbe elzár-atnak, és a' nép le-megy

vigadni az alsó tractusra. °- Erről még a” nép sem

mitsem tud, de a” jövő vasárnap ki lesz hirdetve

mindenik templomban, hogy délutáni templom

után , minden ember a” nemzeti házhoz gyüljön , -

' - hol elsőben is a” 24 vének kiválasztatnak , és az in

tézet czélja, a” magam elölülése alatt, fel fog fee

deztetni. A” muzsikusok, a” legutolsó pillantatig

titokban maradnak.

„ Meg kell vallanom nagyságos uram , hogy

a” Németek és más nemzetek iszonyu lépéseket

tettek minden tudományokban, és különösen a”

földmivelésben; de, hogy a, nemzetiség fentartáusáról és a” nép nemesítéséról akármelly nemzet

is, kivált falun, illy példátlanul gondoskodott

volna: arra még ritka a” példa. “

A” Németek , ”s más'nemzetek, minden inté

zetjeikben ezen fáklyát tartják fel: felvilágo

sodásl és ennek paizsa alatt, annyira felvilá

gositják a” népet eltévesztett analogiákból iszár

mazó helytelen sophismáikkal , hogy a” nagy vi

lágosság miatt szeme fénye elveszvén , még vakabb

lesz, mint volt az előtt, - ”s a” nagy vakságban

egymásra nem ismérvén , testvér testvérét, atyali

atyaüát,-alnép a” felnépet megtámadván, nem

csak szájjal és írással sértegetik marczangolják

egymást; hanem fegyvyrrel is siralmas zavarba

hozzák hazájokat. - Ok lássák, mit értenek a1

felvilágosodáson: én ez alatt mást nem érthe

tek , mint a” morális érzés felélesztését, ”s a” setét

tudatlanságból világos munkásságra hozását, -

gs mivel jól tudom , hogy a”morál, mellynek nem

v 14 ai
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"félelemből vagyelacsony haszoniérdekből, hanem

-tiszta őnkéuyti szívből kell, és csak egyedül'sza

bad lélekből lehet'származnja, sem szolgai rab

I'ságban, sem a” setét bigott tudatlanságban nem

'virágozhatik: tehát olly természeti együgyü és

“könyü eszközökrőlakartam gondos-kodni, mellyek

-a”'népet az igazi felvilágosodásra, mellyet szent

'felvilágnsodásnak is mondhatnánk,'önkényt ve

Jzéreljék, Melly okból, jóllehet a” felvilágosodás

egész világon csak egy volna is, mint maga a”

-morál esakegy: mégis már különbözni kell min

den nemzet felvilágosodásának egymástól „”s kü- -

lönösen a”Magyarénak, mindnyajáétól. Az elnyo

mattatott buta vak néppel semmire sem mehet '

egy okos józan e'mber is, és ettől virtust ki

vvánni képtelenség: de a” szabad önérzésre fel

emelkedett léle=k , a” háládatosság magvát magában

hordozza. - Az élet czélja az, hogy az ember, '

uitt e” földön boldog lehessen: -~ erre két eszköz

vezérelhet, -- a” tudományok, - és a” tapasz

talása, természet, tárházában. - Más nemzetek,

-ám válasszák a7 tudományokat, még ott is; hol

eröltetni kell; de ezek igen könyen el is; ra

gadhatják a” hajót, ha bölcs kormányozója nincs:

én a” természet kebelét választom, mellyet'ha

a” néppel igazán megismértethe'tek , minden; fü

ben, fában , férgecskében feltalálja azon szent

- tudományt, mellyet a” templomban tanul. -r- “Ha

'aNtudomány morálra vezet, csak akkor lehet

ötet felvilágosodás reszközének'rtartani: a” termé

szettárháza, morálon kívül semmiresem-lvo

zethet: de hát ennek kulcsát, a”. felvilágosodást,

- elébbi a” népnek kezébe kell adni. Ezen felvilá

gosodásra, ha a”- kezemre bízatott szegény népét
elvezérellietem: örömmel hagyom- itt e”'világ'ot. l i

„Csak attól :félek , hogy nagyságod remek pél

dáját talán senki- sem fogja, vagy- irigységből,

v.
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nagy majmolás kerülésből, vagyazértgmerggdgg l

rqgálnmástól tanulni, illy példásan -követni._x-r,s,

De nem lehetne-etezt dietánvörökös'en megbánc

táwzni? Vasz csakmasa nasysáspdísz betét-a

séges- beszélgetés, közt e nem ; bírhatna-e évessek,

'uraságokat-?“- - votamí rm-“ -~

Nem a_z,.-az; én-pzélom , hogy, ~engem; (vül

kövessem' ze- hanem hogy;népewét--b01d0%saítm

ammá-ezső; én köretek másqkah-msrtaäwmi;

jót szerte szélyel a” hazában' többféle, prasaggku

'liátláttamz, nem voltam restmaztppipdfelmü

gyezni, és magamnak tanúságot Konyári belőle,

a” “magam jószágért egy csomóbamtindgfelálllít“Dekülönben .isegy normát, nemnlehet min“ gn

nütt követni, mert a” föld gnagaláditapáwn

hol ? ,mit- kelljen- tenni ? és golägraságqkjtette

is annyit, mennyit a” környülállások 'megengedni

tek,'sőt talán többet is, csakhogy némeJly_,-_nra,~'

súg, szemérmes a” jóltételbept, titkon ököllel

legjóltévőbb ,plánumát is ~végre -hajtatni, ein,psdis-azt'dobra__ütni- D_e én süttettem-lilás)”:

jobb-szt mai-sokkat is nwsxutlatnimwrt 3716 Ma

da, még többetvon maga után. +- Vannalg gg

igaz, ollyan nraságok is, kik jószágaikból .

mindig _'venni„, _de-,belé tenni semmit sem szea -

rettek: illyenek dolgába nemavat; _

kezem, mertzminden embernek van, valatnt'jiia;

béje, mellyet más nemJát, dekző igen islérzif,

- “melly miatt sokat nem Ite'het, a” mit akará

Dieta czikkelyekkel pedig ezt megren-g

delni nem lehet, mert a” virtust, _a”'moralis

törvényen kívül, semmi törvény nem parancsol»

hatja, különben mingyárt nem lenne virtus, mi,

helyt kinszerítésből jőne. - Legtöbbet tehet a,

jó példa , - az elölmenés, - a” régi előítéletek

minden hosszas tanakodás és hozzá készülés nél- ,

kül való bátor gázolása, áttörése„- a” jó követ.

Q
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kezés és haszon megmutatása^, - mind olly ha-'

talmas eszközök, mellyek a” bátortalant is feltü

zelik, az ellenkezőt is követésre ragadják. A”

szóval való tanácsolás, a” sok panaszkodás, jaj-'

gatás, sopánkodás mind haszontalan idő pazérlác

sok, - nincs könyebb, mint tanácsolni, köny

vet“ irni , és egyebet semmit nem tenni. Ne szóll

junk egyet is, hanem a” mit másnak tanácsolni

akarunk , tegyük, ragadjuk meg az időt, hogy -

belőle ki ne fogyjunk, - mutassuk meg praxis

beli, -nem orátori tehetségünket, - csakaz, az

ember, a” ki tesz. /- A”ló, csak ló: még is egyik

nemesebb a” másiknál ;- legnemesebb a" napke

leti vér, és ebből kívánjuk lovainkat nemesíteni,

mert bátor, kész , tüzes és győző.

„Igy kellene az emberrel is tenni, és egye

dül csak a” nemes vért szaporítani, mert ember

nélkül semmit sem lehet e” világon tenni; de a“

rosz vérü emberrel még talán nehezebb boldogul

ni: tehát minden intézeteink között legelső vol

na , az ember nemesítés, és csak akkor következ

hetnének a” több nemesítések igazi renddel. De

most úgy látszik némelly országokban, hogy a”

nemesítés, nem elől, hanem középett, vagy há

túl van kezdve, _- és az eleje, még ki tudja?

mikorra van halasztva? sőt azt vesszük észre,

hogy az emberi nemzet mind inkább elaljasodik,

és félő, hogy utoljára a” legnemesebb állat, fe

lyül mulja a” legnemtelenebb embert! - mert a,

legnemesebb vérü emberek közt, ma már sokan

nem is házasodnak, mintha ezt a" háladatlan vi

lágot érdemetlennek tartanák, az ő nemes mag

vaik marczangolásáral És a, mint látom, talán

nagyságod is ezeket akarja követni? -v ez nagy

vesztesége volna a” hazának!“

Sokat mond rólam tiszteletes uram: de tu

dom hogy őszinte jó szívből ömlenek szavai. Én
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a” házasságot el nem kerülöm , - csak hogy még

nem vagyok készen az előkészületekkel, és dol

gaim nagyával. De bezzeg, ha szerencsétlenül

talál kiütni! akkoririgylem ám majd a” nőtelenek

állapotját!

„Baj nélkül semmi állapot nem lehet: de a”

bölcs ember, ha válogathat a” bajok között; a”

legkisebbiket választja. --, A” feleséges ember,

csak dilemmában van , függeni, vagy nem függe»

ni egy asszonytól, de legalább csak egytől füg

gene, ha függene is, sőt még ez is csak magától

függ: de a” nőtelen ember, többnyire fogoly, és

függőben van minden cselédjeitől. :- Az élet mér.

tékét csak az atyai öröm tölti bé'. v-v ki .ezt nem

kóstolta, csorba, volt élete. --, Egy bölcs, nemes,“

-józan asszony, egy valóságos angyal e” földön :

hát nem tudna nagyságod illy társat választani?

De a” mint látom. nagyságoddal lehetetlen egy

áldott léleknek szerencsésnek nem lenni, ---,- és

igen félre-nevelt személy volna az, kit nagy.

ságod jó utra nem tudna nevelni. '

Semmitől'sem félek, csak a” kényes asszony

tól; a- mást mind józan észre, és bölcseségre

tudnék vezérelni, de a” kényes asszonnyal nem

vesződném, mert azt nem szenvedhetem. - Itt

jön plebánus urunk is, --- jerünk ebédre. +- -

' Délután , megjártuk ugyan a” mit megjárhat

tunk; de még más nap is' volt egész nap, mulat

ni valónk, --- ”s így a” tiszteletes ur , a” vasár-na‘

pot megvárván, jelen volt az ünnepiségen. -

Vasárnapv délelőtt megjártuk a” parochialis belye

ket is; v-- esaknem magán kivüljött az öreg tisz

teletes ur' örömében , midőn látta, hogy a” plánum

szerint a” református-felekezetnek is egy gyönyöv

rü hely, szinte négy szegletü piarcz, van kirenq

delve eklezsiául; - még inkább csudálkozott

azon, hogy mihelyt a” eatholica parochiák készen
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lesznek; tüstént a”, reformatusokéhoz kezdetek,

és aztán a” régieket elbontatom, mivel mind a”

két részről alkalmatlan helyen, és szükek vol

tak. -- Jónak találta azt is , hogy az oskolák mind

két részen egy czélra igyekeznek, és hogy az

intézet szerint, minthogy nem lehetett mindenik

oskolához különös practicus kertet kapcsolni: te

hát a”- catholica oskolához ragasztott kertbe,

mellynek különös kertész tanítója volt, minden

nap eljárt az egész reformáta oskola is practizál

- ni“ hol a” gyermekek mindenfelé a” kiszabott

táblácskákban dolgoztak és egymással barátkoz- '

lak, a” leánykák is mind az ő veteményeiket mi»

velgették, ”s így a” két felekezet már gyermek-

korában összeszokott, mellynek kimondhatatlan

' nagy hasznát a” következés megmutatta.

De jerünk már a” tanácsházhoz. -' Délutáni

templom után tele volt ezen háznak udvara, egy

olly számos csinosan öltözött népséggel, mellyel:

még magam' sem láttam illy számosan és ünne

piesen összegyülekezve. Mi is hát elballagtunk

azon udvarba, hol egy arra készített magasabb

helyre-'felmenvén, egymás mellett leültünk, ”s

mikor csendesség lett, felállván, így szólottam

3” néphez: u . -n

Kedves jobbágyim, embertársaim, barátim l,

Az isteni gondviselés engem országunk törvényei

alá, kelmeteket pedig az én számadásom alá ren

delte. - Jól tudják azt kelmetek, melly terhes

állapot az igazgatóé, és számadóé„- és men

nyivel boldogabb ember az, a” ki csak-más szám

adása alá , mint a” ki másokról számot adni , ren

deftetetn- Hogy egy'illyen lélekben járó fő hi

vatalu tember, megkülönböztetett gazdagsággal,

és fénnyel van felruházva, az illő, és igazságos,

--'-mert ő annyi sok lelkeknek képviselője lévén,

nagyobb terhe miatt, nagyobb megkülönböztetést

p--_- n..- 7 - I- ' /-' - ---- nu- „-__--:-“-u-4=--»__ «A
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is érdemek; --- De korántv'se gondolja: valaki,

hogy a” boldogság is a” pompával együttjárjon;

- egy szegény, kunyhóban lakó, ha száraz ke

nyerkéjét jó izün falatozván , véle megelégszik:

boldogabb lehet annál „ kinek asztala drága ét

kekkel fényeskedik. «mu mu „ládába

' De ha azember akarja, és az Istennek-mim-

den ajándékait haználni készen van: könnyen

megteheti azt , hogy mindaz ur, mind a” szolga

boldog legyen , - és egymás nélkül el nem lehet

vén, szerető kezekkel áldják, segítsék és öleljék

egymást. Bajunk, vagy jóllétünk egyaránt ma-l

gunktól függvén, ha már élnünk kell,inkább jól,

mint rosszul kívánjunk élni. - '

Én a” kelmetek erántam való tiszteletéből,

bizodalmábóhés hivségéből azt tanultam, hogy-

kelmet'ek engem szeretnek. Ezen szeretetet vi

szonozni én is örömömnek tartottam; még pe

dig, minthogy nékem ebben több eszközeim van-9

nak: tehát több példáit is kívánom adni szerete

temnek, bizodalmamnak, és a”kelmetek boldogí

tásának. ' -

Majd ha az új templomok, új oskolák "108o_

nyillanak: akkor ismét újabb szeretetem bizony

ságai nyilnak ki kelmetek előtt, - most csak

arról szólok , a” mi legközelebbi tárgya beszédem!

nek , t. i. értésökre adjam kelmeteknek , mi ezálta

épült ez a” ház? --a” többi, ,majd annak idejé

ben szinte kifejlődik.

Ez a” ház , szeretet háza, mellyben a” nép

nek huszonnégy vénei, minden vasárnap illyen!

kor össze ülvén , kiszolgáltatják az igazságot. ----

Itt adja elő minden ember egész héti panaszát

vagy sérelmét, -.- itt fog kinek-kinek érdeme P

megjutalmaztatni, a” szorgalom mustráira kitett,

jutalom megitéltetni, kiosztogattatni, ---- a”rend fentartására intézet tetetni, a” közm
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megállapíttatni , azywerkölcs nnhesittepiie, az em

betiság'becsültetni.

3 Molt- tehát unindeneknek előtte válossznnk

ki a“ népnek üregeiből 24 jámbor férfiakat, t. í.

felét a” jobbágyok közül, felét pedig az árendá

- «a

. .sokból, - a” melly megtörténvén, felmegyünk

a*?!t6rvényházba, "s beállunk hivatalunkba.

' _'Me'g' lévén a” választás, fel mentünk a” ta

náétházba', - utánunk a” 24 választottak, -

utánok pedig az egész sokaság. Mi , az asztal felső

végéhez 'ülvén, bal kéz felől végig ült 12 válasz

tott jobbágy, kik között első volt a” bíró , -jobb

- felől pedig végig ült 12 választott árendás, kik

között első volt Dávid ur. A” Notariusoknak fe

lyül volt egy különös asztalok. - Ekkor a” proto

collnmot azon kezdlük , hogy az esztendő száma ,

- az'intézet czélja beiratván , beírattak , és felesküd

tettek egyszersmind a” 24 vének is. Ez meglé

Vén, feláll Dávid nr, és így kezd beszélni :

„Nagyságos uram, -e érdemes tanács! ---

Már is többet tett nagyságod az emberiségre , de-

legkivált szegény jobbágyaira nézve, mint ezt

valaha ezen helység reményleni tudta volna; -

de ha még a” jövendőkre is előre tekintünk, és

gyermekeinket a” paradicsom kertjében egymást

ölelő karokkal a” legnagyobb boldogságban lenni

szemléljük: már akkor gyengébbek a' mi nyel

veink , hogy sem most hevenyében csak egyleg

kisebb illő hálát is eléggé kifejezhetnénk. - Há

lát adunk a” mennyei gondviselésnek, hogy a”

midőn édes hazánkban az emberiséget ápolgató

- jóltévó magas intézetek , a” nagy városokban na

ponkint szaporodnak, és a” városi népnek enyv

hülést nyujtanak: akkor nékünk szegény mező

földi' lakosoknak,egy olly kegyes jó urat aján

dékozott, ki az'emberiség boldogító intézetjét,

a” mezől'öldre is kiterjesztvén és kihozván, -
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számunkra a” minden intézeteket ifelyül mulór

'intézetet, -g- a” szorgalom tárházát, a” felszaba

ditott földmivelést, a” földiparadicsomot felál

lította! Parancsoljon velünk nágyágod egész a"

sírig; minden parancsolatja törvény lesz előt

tünk, - és ha a” halállal kellene is vivnunk 3'

ha az ellenség irígy fegyvere rongálná hazán

kat, ”s nagyságod is a” hazától személyes felké-' ‘

lésre vfelszóllittatnék : nagyságod zászlója alatt ,

véle élni, véle halni készek vagyunk.

Erre feláll Nagy Bencze, a” tavalyi bíró“, lle

így kezdi: „Nagyságos uram, - érdemes tav

nács l - Orcza pirúlással kell megvallanom , hogy“-

mi magunkba térvén , szégyeneljük, hogy nagy-

ságodat a” ,- mi boldogításunkra elkezdett nagy

munkáiban , mi magunk annyiszor megsértettük!

és nagyságod velünk még is legkisebb haragjá

nak jelét sem éreztette! holott fájdalmasan eshe~

tett nagyságodnak, azoktól megsértetni, kiknek

javokért szánta fel életét,vagyonát! De hanagy

ságod megtud engedni vétkünkért, mellynek

csak egyedül a” mi tudatlan vakságunk volt az

' oka; - úgy kettős lesz a” mi örömünk és bála

datosságunk, melly bennünket a” koporsó széléig

késérvén, annál hívebb jobbággyaiuak ismértetni

fog bennünket nagyságodnak “

Erre feláll hátulról a” legutolsó jobbágyi váv

lasztott tanácsos, Dózsa Gábor, ”s így szól: '-

„Nagyságos uram , - érdemes tanács! --- A'

mit az ember nem ért; arról nem is szólhat;---

nem csuda hált, ha az ollyan dolog gyanús lévén

előtte, annak minden módon ellene törekszik.

A” mennyit már tudunk és látunk, és a, mene

nyibe ezekből jövendőre még többet reménylünk :

arról már világosabban itélhetünk, és azt ítéljük. u

hogy nagyságod egyetlen egy czélja jobbágyaiti,

egy olly előttünk szokatlan módon boldogítani,
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mellyen még, ini, éswäinti eleink nem hallottak.

Az Isten segítse reá'nagyságodat, - mi háladatos

íiai fogunk egész életünkben maradni, ”s talán ma.

gunk-nál r még 'háiatktdsahb jobbágyokatnevelnif?

- u'n Erre ; feláll .Gruber Lajos , egy; áramlás, ”

így-szökne; “n! tr -. r y; ._ - - -

.-.‘ „Nagyságosunaml, érdemes tanácsi--e Én

ezen méhtársaságnak' úgy szólván , legújabb tagja

vagyokezmert csakkétesztendeje, hogy' a” jó

sors ide hozott. Nagy földet bejártam ,r láttam sok

s -

jó uraságokat „ ”s magokatejól btrórijobbágynkat a,

de “Hiál'hjdhb urat „émboldogab jobbágyokat, sehol

semtalálutanm, Ezt talánnem érzi eléggé , ki min

dig itt lakott, de érzi az, kiminden földet öszs,

sze próbált! Nékem az, én majoromsokba került :

dememmi állandóbb; helyre, munkámatunem for

díthattam volna, 4-;1és reménylem .minden em

bera'gy fog ítélni, kia dolgot illendően ügyel

méreméltatja. Ha pedig még a” jövendők-et meg

gondnljakgie- mcntmégmost csak kezdetét lát

juk mindennek, -a? kezdet pedig'legnehezebb

mindenben , 7-,- ha templomainkat, loskoláinkat,

mellyeket a? mi kegyes; urunk építtet-felinni he

lyettünk, és azan „bölcs intézeteket fontolóra

vesszük, mellyek a? r mi gyermekeink javára

vagynak intézve: {igyhát látni fogjuk, hogy mi

nem jobbágyok, hanem fiak, nem szolgák-,hanem

szabadosak vagyunk. Jertek hát polgár-iíátsaim, em

küdjünk a, mi atyánknak örökös háládatosságot !“

Ezen ,hálálkodásoknak _végét_ nem ggyózvén

várni, végre csendességet .parancsolék ,.- ,s így

szólék a7'ne'phez‘: Édeäéatyamüajl -_- ha sziveik

'háladó érzésre gerjednek: adjanak hálát az ls

stennek, mert én'azsóikezében csak eszköz va

gyek. Én csak azt akarom , hogy minden ember,

-- de mindenre hatalmaminem terjedvén, leg

alább vezétléscmre bízott- embertársaim ,- boldo.
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'gok legyenek,“ mennyire ezt véges elmével és

határozott emberi kézzel emközölni lehet.- Le

be'tetlenségrenem törekszem: de a” lehetségnek

is semmi zugját próbálatla'ní és használa-tlan nem

hagyom. - A” régi ut-zmár igen kopott 'és szük

volt: egy új és tágosutat- akarok kelmeteknek

mutatni, mellyet talán magam sem ismértem

volna meg, ha magamat az utazástól - megkemé

lettem volna. De mivehnindennek időrkell,mert

kivált illy nagy dolgot nem lehet egyszerre elvé

' gozni; az idő mutassa -meg kelmetekn'ek, azok

ból, a” mik még hátra vannak , mik “fognak kö

vetkezni? - Hogy nékem“ eleinte sok- akadá

lyokkal', és a” kelmetek előítéleteivel kellettbaj

lódnom :- azt én előre tudtam, ”s azért jór eleve

olly pánczélokba öltöztem, mellyekben semmi

féle fegyvertől- nem félhettem. A” pajkos ifjúság

számtalan sok fákat kivágott„ kítördelt'az-élül

tetett új lin'eákból; ezt én előre jól tudtam, ”s

ugyan azért készen is voltam rá, bék-ével 'n'éz

tem, még csak utána! sem kerestettem, hanem

tüstént új fákkal, más nap mingyárt, ha nyár

' közepében volt is, a” ki törtfók üres helyét ki

pótoltattam. Több l”a van az én kertemben ülte

tésre készen , mint a” pajkos ifjúság azt kitördel

ni el nem unná,- ”s- úgy lett, győznöm kellett!

E” szerint reménylem , az Isten minden “szándé

komban meg fog segíteni; és a” maradék bizo

- nyosan paradicsomban fog lakni ,-.de talán még

mi is fogunk gyümölcsöt szedni!

Most már ülésünket zárni fogjuk.-'- A” no-

tarinsokkötelessége, mindent, a” miitt történik

beírni , és“ az irományokat elzárni. --- Ez a” ta

nács, minden Vasárnap délután , télen nyáron,

e” szerint mint most, egybe _fog gyülni s- és az

egész héten történt ”s bejelentett dolgokat elin

tézni, a” jövendőkröl pedig rendet szabni. 2-

4
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-Én a” szorgalmatos embereknek jutalmat is

osztogatok, melly, vagy pénzből, vagy más ha

szonból, vagy pedig a” szegényebb sorsu ifjak

ra nézve, még abból is áll, hogy őket érdemök

hez képest kibázositom ”s szárnyokra bocsátom.

Egyedül csak a” szorgalmatos és jő szivü embert

szeretem , - a” henyét meg nem szenvedem

-Minden ember , asszony , gyermek, leány , is cseléd

neve fel lesz nálam irva, ”s a” kiről jó híreket

hallok ,”s azokat magam szemeimmel igaznak ta

lálom, annak neve után mindenkor egy veres

vonást huzok, - a” kit pedig rosznak tapaszta

lok, annak neve után fekete vonás jön, mind

annyiszor; - de jaj annak, kinek neve után 3

fekete vonás van!

Most, két arany jutalmat teszek azon gaz

dának, ki a” jövő szent Mihál napjára itt a”tanács előtt legszebb maga neveftle csikót béfogja

bizonysággal mutatni. - Egy aranyat azon- le

génynek, ki legszebb tiz szederfát tud bebi

zonyítani - és két aranyat“ azon leánynak, ki

legjobb krumpli-kenyeret, mint tulajdon munká

ját fogja itt bémntatni.- majd más ülésben töb

bet. - Most pedig menjen le minden ember az

alsó szobákba, és ott estvéli 8 óráig mulassa

magát, - akkor minden bé fog záratni.

-- Ekkor az alsó szobákban megriad a” muzsi

'ka, - csődül a” nép egymás hátán keresztül a”

muzsika neszére, hol őket már egy tizakós hor

dó bor készen várta, melly fogytáig kiüríttet

vén, ”s a” nép, nem bortól, hanem örömtől meg

részegülvén, itt lehetett már mustráját látni, mi

nő a” tiszta szívből buzgó nemzeti öröm?

Mi haza mentünk , és később a” kastély ab:

lakából néztük a” mulatságot, _ mert a”szobák

,ban meleg lévén, de az egész falu ifjusága és

népe be sem férvén , kijöttek a” muzsikával

~, .„-_ Jin-3
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a együtt a” piarczra, és ott töltötték a” nemzeti

ünnepet olly vígsággal, mellyet leírni nincs poe

tq, - Mire mi vacsorához ültünk. csendesség

lett, és a” nép megelégedve vígan haza takaro

dott; azonban midőn mi legjobb mulatsággal va

osorálnánk: egyszerre hangözönbe borúl az egész

kastély , mellynek széles magos folyosói , ”s nagy

szobái a” viszhangokat kettőztetvén , olly ének kö

zepében bámultuk magunkat, mintha ezer meg

meg ezer mennyei angyalok cliorusa zengett vol

na a” mennyek tornáczábanl- - ez pedig nem

egyéb volt, mint a” magyar nemzeti nóta, t. i.

'a” notarius összeválogatván hamarjában mintegy

negyvenig való jó szavu gyermekeket és leányo

kat, ”s őket egyneliány nemzeti dalokra össze

készítgetvén, alattomban bejött velek a” kastély

udvarára, és ott egyszerre rákezdvén , soha em

ber illy váratlan kellemetes meglepést még, nem

érezett! Nem borzadt az ember vére, - nem

hajaszála felállott, - hanem lelke elragadtat

ván kínjában-e, vagy örömében? senki szólni

nem tudott, szemeink pillantás nélkül könybe

lábbadtak! Nincs szebb, nincs szivre-lnatóbb az

ég alatt a” magyar nótánál, mellynek mesterség

telen együgyüsége, még annál pajkoshbban tü

zeli a” lelket, csak hogy jó hangu 'szájakbólzen

gedezzen. ,

A” mint az idő haladt: úgy szaporodott -a,

nép is naponként, és vége hossza nem volt a”

majort kérőknek. - Már az urbarialislioz kel

lett volna kezdeni, de még sem jöttek magok

a”jobbágyok kérni, pedig minden felől igen nagy

készületek mutatkoztak; - azonban mégis meg

kellett kezdeni ezt is, és benne jeget törni, már

elkerül'hetetlenvolt, a” mi illy formán kezdő~

dött: -- Már régolta az uraság kezére szállott 3

deserta sessio, mellyeknek szegény gazdáik lé
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vén, földjeiket, mellyek különben is a” legro

szabb helyeken voltak, úgy elrongálták, hogy

azokat még az uraság sem használhatta semmi

re. Ezen sessiókból kilnalván a” gazdák, senki

másvazokat fel nem vállalta; és bár minden esz

tendőben currentáltatott is , a” ki megnézte is ,

odahagyta. Most ismét ujra kihirdettetvén,négy

hét lefolyása alatt senki magát nem jelentette, a9

fent nevezett két zsidón ,kivül , de ezek is csak

úgy, ha egy tagbeli majorban kiadatik az egész

illetmény. Hívatom a” tiszitartót, deő tüzzel vas

lallellene volt, mert úgy mond , „mit mondana

„a” világ, ha a” jobbágy sessióját zsidó kézre

„adnók?“ „ v i

No de látja tiszttartó- uram, senkinek? sem

kell: tehát jobb ha valaki használja és adózik

-róla , mert a” vármegyén száz sessiónk lévén be

írva, a“ falura vetett adó mindig ennyitől jár,

,aka'r van mindnek gazdája, akár nincs.

„De ám az , ország szerte nincs szokásban,

hogy zsidó urbariális földet bírjon. “

No hát tegyük mi szokásba.

„ Az lehetetlen nagyságos uram -;- mit mon

dana ,a” világ? - de a” vármegye sem engedné,“

Amleha az ur tenné a” vármegyét! - Én

pedig engedem , - akarom , - és meg kell len

ni. - Hol az a” mappa? - - Nézze az ur , dél

után kimegy az in”sellérrel, és itt a” pascnum

közepén , ezen két majort egymás mellett , a” 36

és 37 szám alatt, ki fogja jelelni, és ezen em

berséges embereknek átadni- Most pedig menjen

el az nr velök, és a” fundualís könyvbe, ezen

számok alá, irja be neveiket. -.Meg lett. .- A” zsidók előre lefizették a” bí-l

rónál egész esztendei portióját azon sessióknak,

_ az urasági árendát pedig halasztottam , a” többi

urbarialis contractusok'bézárására.7- A” notarius '

ugyan



A7 It A z A. 225

ugyan nálam megfordulván, említette, hogy né

melly emberek nehezteltek azért , hogy a”pascuu

mot száz holddal megcsonkíttattaml: de jól tud

ták ők azt, hogy három gazdátlan sessio van a“

földjeik között, - és így nyilván szólani nem

mertek. e A” zsidók pedig legnagyobb szorga

lommal készítették majorjaikat, és a” többi áren

dások mustrái szerint úgy felállították, hogy azok

valóságos 'remekek lettek. -- Ezen zsidóknak

példája tört utat az urbarialisba , mellyen a”jobbá

gyok magokba térvén , már az instantiát is meg

íratták a” notariussal , mellyben földjeik majorra

való osztásáért esedeznek; - de ismét valami

zavarodás támadván “közöttök , az instantiával el

halgattak: - mig végre a” notarlustól megtud

tam , hogy a” nép közt egyenetlenség támadott,

nagy része akarván , nagy része pedig nem. En

nek okát is kitapogatni,a” notariusr'a b'iztam, ki

sok idei várakozásom után egyszer imé jó. -

No, hogy? smint? notárius uram. .

„Kitanúltam már nagy nehezen minden aka

dályokat, nagyságos uram! --- A” nép már régen

akarta a” regulatiót, de a” tiszttartó rémítgette

őket mindig. Most pedig a” tiszttartó egyetértvén

a” járásbeli esküdttel , kinek sokféle érdekből

ránkorja van nagyságodra, elcsábították , ”s lebe

szélték a” népet, hogy ne álljanak rá, mert' úgy

járnak , mint a” Jászok , kik szinte tanyákra osz

tották földjeiket ”s a” temérdek sok kár meglévén,

azt tanulták rajtac hogy csak jobb mindent a” régi

lábra vissza állítani , ”s a” földeket, mint hajdan

voltak, újra a” szerint osztani.“ -

Jól van notarius “uram , - elmehet.

Eljő a” vasárnap , - elkezdődik, -~ ”s szép

módjával el is végződik jó és víg kedvvel a” ses}

s'io , - mellynek vége felé így szólék a” néphez.

'Atyámliai! - a* Jászoknak némelly helységét a”

15
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szükség már egyszer arra a” gondolatra vitte,

mellyre elébb utóbb a” kénytelenség rá fogja szo

ritani minden helységeket és királyi városokat

is; hogy szanaszélt fekvő aplrő földjeiket egy tag

äan méressék ki, hogy így a” nagyobbacska föl

._et, könnyebben és hasznosabban mivelhessék,

ezen földeket ők nevezték tanyáknak, mil

l en “tanyák most is számtalanok' vannak az al

öldi nagy térségeken, de minden rend, tudo

mány, és czél nélkül, - úgy hogy ezeket nem

, tanyáknak, hanem latrok barlangjának,-, vagy

' l ha, épen tanyáknak, tehát erkölcstelenség -tanyái

nak kell'nevezni.“ -- A” földmivelést, egy tagba

összevenni. mint; van a” szőlőmivelés, igen jó

gondolauüiéslelébbutóbb ide kell térni minden

pallénozott nemzeteknek; de ehez tudomány kell

ain, --; -és egy kevéssé más forma bánásmód,

mint a9 régi közös gazdálkodáshoz: mert külön

ben czél ellen dolgozik. Igy jártak a” jászok is:

.i- tanyákat j'ijakat csináltak; de senki sem, éri

tett hozzá-„,- ezeken is csak régi mód szerint

akartak, gazdálkodni ,“ -_ a” miből zavarodás és

l megelégedetlenség lett, - úgy hogy a” régi álla

potot ismét helyre kellett nagy kölcséggel álli

tani. - Ha kelmetek azt kérnék tőlem, hogy

nrbarialis földjeiketmajorokba osztassam ki: én

”ezt addig nem tenném, valamig arról bizonyos

nem ,volnék, hogy kelmetek az ahoz megkíván

tatótudományt, az az, ai vele-bánást tudják-le

vagy nem?-Mert valamint szőlőt nem mivelhet

senki,ha,nem ért hozzá, bár {belly nagy szőlőt

ajándékozzanak is néki: így a” földmivelésnek is

vannak ollyan fogásai, mellyeknek tudása nél-

kül, nevetséglvolna hozzá is kezdeni. En ugyan

sajnósan, nézem ya” kelmetek nyomoruságát és

- iszonyumeszteségét, mert ennyi munka és'id,ő

pazérlással, haszontalan járkálással egy major

' i
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ban tíz annyira gyarapodhatnának, a” mint ezt

árendásaimon láthatják, - és pedig annyival

inkább, mivel én akkor a” kelmetek robotját: és

'dézmáját örökre eltörülném , - földjeiket is örök

re átadnám, és így mintegy magok urai lehetné

'nek : de ezt addig nem tehetem, míg az 'árendá-'

saimtól a” majorral való bánás módját meg nem

tanulják, mert különben kárt tennék kelmetek

nek. - _A” Jász, sokkal nagyobb “adózás terhe

alatt van mint kelmetek, akár hogy legyen is

földje felosztva, -,'és így ő, a” major gazdála

kodásban csak azt nyerné, hogy talán szorgalma

gyümölcsét nevelhetné, de egyéb terhei az által

nem könyíttetné'nek: kelmetek pedig nem csak azt

nyernék , hogy termékeiket ”s földjeiket Vég nél

kül nemesíthetnék; hanem még az adózásban is

igen nagy könyebbülést szereznének. - Tudják

kelmetek , hogy egy sessiós jobbágy tartozik az

uraságnak 52 marhás robot napot szolgálni, és

minden terméseiből dézmát ad. -- Már én, ha

„robot erőm nem lesz, béres cselédekkel dolgoz-n

tatok: tehát a” robotból annyi árendának ki kell

jönni, hogy én a” helyett szinte akkora béres erőt

tarthassák. -- Azt is tudják kelmetek, hogy az

árendásaim egy 50 holdas majortól, 250 ezüst

forint árendát fizetnek: azt kérdem most kelmea

tektől, mit adnának kelmetek egy urbariális ses-n

siótól árendát, a” mostani közös és széllyel szórt

formában? - és mit az egy tagu majorban? -'

Bíró gazda, mit felel erre? '

, „ Én, nagyságos uram , részemről, mostani

gazdálkodásunk szerint, ha robotomat ésdézmá

mat az uraságtól kiárendálnám , többet érette nem

fizetnék, mint a” mennyitbecsü szerint az'52 vonó

robot nap , és a' dézmám tenne , legfellyebb 20725

ezüst forintot, és még ez is sok volna, mert 'ke

rcsetem nincs, -földjeiinnek úgy szólván semmi

15, * -

‘
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hasznát nem vehetem; csakhogy épen 'napról 'näps'

fä tengek, a, mint lehet: de ha" mindeninet egy tagban“ birhatnám,'úgy liiái'ig'ininthôgy

értékemet és keresetemet tetszése'm szel'ilit neveli;

hanem, behúnyt szemmel megígérek 100 ezüst

fórint'onlc '. - ' _ 1} 1--' ' - -1

' No lássák 'kelthetek, én a” kelme-tek földjeit

5Ó'holdas majorokr'a dsztatván, '52 napi vonó

fobólért és dézmáért, örökös e'oiítractus szerint

több árendát nem 'kérek till ezüst f'öiintnäl', -'+

hanem egy egy major kisebb nem lehet egész ses:

siónál, az az, 59 holdo'snál, Jaés -így fél, vagy

fertály sessiót meg nem engédek;'-' hanem áä

ideg-lehet, hogy két ,vagy hároni'gääda isk'özös'ell

bírjon egy majort,' közösen gazdálkodjék,- kií-l

'zösen lizessen- A” ki pedig tiléglegy -két'észte'há

deig robotolni akai , míg magát iéüdbe szedheti;

az megeshetik. u- Mít móiid esetbe iölivén'j'ä

birónram? " ' _ ' ' fi"

-„Azt mondom nagyságos uram', hogy igéit

jól van , és mi nagyságod atyai g'on'tlhsködását soha

,meg nem hálálbatjnk- Ne késsek lját-há'gyságöd

ezen feltételeit végre hajtani, m'ert'mi,az ártani r

dás uraktól, régen megtanultunk mindeneket, ”s

tudjuk mind azt, valami ahoz megkívántatik;

denem is kell ahoz valami mély tudomány, hi-l

szeli maga a” major tanítja a” gazdát ,- és önkényt'

mutatja, mit kell csinálni? Legnagyobb tudo

mány, a” mi kivänlatik'abban áll, -'- a” régi kö

zös gazdálkodás módját örökre elfeledni, és szé

gyen-leni tudni. Kérjük nagyságodat, siessen ve

lünk júltenhi! --'mi az uraságnak mindenkor

eleget teszünk ;, de leginkább a” nemes vármegyé

nek'soha'sem fogunk többé adósok maradni. “

L? a Igy értem el valahára “régen óhajtott czélo-'

mat, 7mellynek köí'etkezésében ,elkezdvén az ín

=sellérek a” majmoknak- plä'nílin szerinti kiszaga '
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esítése” legeljen az usanak e, És estés sás

aí axl kva sales ez?“ erato-" - eszet! lett esz-asssz

batár, majprokra felosztva, A, tavasszal pedigv minden gazda kapott a” kertből 1,00 darab gyü;

zpöksfáhesyswsért darabjára és 1000 alatal?

akáczfát „tíz;. ~egy garasért, -- _liciumot pedig

-ingyen eleggt, apni mindenütt, mert azgyöké'r

nélkül is megfogaosz'ik legkisebb ágacskájais. -Egy _

esztendő múlva az -egész határ új világot ábrázolt.

Igy folyván dolgaim, alattoinbanelkészülr

tem a” házasságra is , mellynekünneplésére ,',lúdas

szent Márton napja volt határozva. A” menyasz

szony csak félnapi járó földre Volt,még sem 'tud

ta senki csak gyanítani is. - 'A” lakadalomra hi

vatalos volt az egész falu, - és már száz zör,“

gó vasas kocsi, tömve' násznépével, árendás és

jobbágy leányokkal, menyecskékkcl, férfiakkal,

készen állott a” kastély előtt a, nagy piarczon , -

úgy szinte kétszáz kiválogatott ifjúság lóháton, '

az árendások és job ágyok fijaiból ünnepiesen r

öltözködve, ”s minden lónak , valamennyi csak‘

volt, fülemellé, fehér és veres kendők tüzve,

”sa” széltől lobogtatva, készen állottak' glédában ,

végig a” kastély előtt. - Az én nri vendégeim

száma is betelvén , 32 hintóval egymás után ki

indulunk az udvarról, 's két felől a” hintók'mel

lett végig a” lovagok, hátul pedig a” vasas kocsik

jövén , vezérlette az egész víg sereget, előre egyv

- 'más mellett vágtató 'két vőfél, gróf Zádorfi, és

- báró Zoltánfi úrfiak, kiknek deli termetőket,

drágán ékesített, és még drágább paripáik, fé

nyes magyar öltözetben kevélyen hánytatván,

lobogó kócsag tollaikkal nem kevés ünnepiségül

szolgáltak az őket követő társaságnak.

Most már képzelje valaki magát az én álla- '

potomban. - Illy boldognak lenni! illy kívánt

czélt érni! jobbágyaitól így szerettetni! mit' lehet
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még többet kívánni? és vallyon nem legboldo

gabbnak kell-e engem a” nap alatt tartani? - És -

ki hinné? ha mondom, - pedig úgy van , hogy

nálam szerencsétlenebb senki sem lett! -- csak

egy óra kellett, és én a” legfelső polczról, legali

són voltam, - illy változó a” szerencse!

Mikor épen hintóink és násznépünk Gróf

Daruváry kastélya udvarára be akarnak fordul

ni: egyszerre elsüttetnek az álgyúk , melly rémítő

csattanásra álmomból felébredtem. -

Csak az a” hasznom, hogy akár mint lett lé'

gyen is: legalább életemben egyszer, boldog ha

zát is láthattam! ' '



Második' Idea. - -A” Vallás“. - _

Valamint scytha eleink Ásiában mindig megá

- különböztették magokat józa'n együgyüség által

más ‘nemzetektől, és a” vallási visszaélésekben

is, soha nem mentek annyira, mint amazok,

hanem abban is bizonyos együgyüséget és termé

szeti őszinteséget követtek: így a” Magyarhazá

ban megtelepedett részök is, felvévén a” keresz

tyén vallást, soha olly tulságokra nem veteme

dett , mint más európai nemzetekről , mai napig

is számtalan példákat olvashatunk. - Ha az in

quisitio, a”fanatismus,más nemzeteknél mesterl
kedett: ide - vagy bé sem jöhetett, vagy méjs

terségében csak inaskodott. -, Vallását mind-ig r

szerette a” Magyar: de a” babonába soha sem me

rült úgy el, mint más nemzetek. Ez is a” Magyar

nak egy különös napkeleti vérét jelenti, melly _

őtet a” napnyugoti népektől egészen elválasztja;

annyira , hogy arzon országokban , mellyek a” palL '

lérozódásnak és felvilágosodásnak legfelső fokán

hirdetik magokat lenni; a” vallásheli visszaélés

seknek és türelmetlenségnek, mai napig 'ÍS"f-0'f

nákabbvpéldái vannak , mint Magyarországban.;

Elmult szánadinkra utalni, nem nyom- semmítl,

mert azok , más nemzetekéinek , csak árnyékai,

csak, viszhangjai voltak. - Nincs a” vallásnak

mai napig is egy országban is nagyobbszabad

'sága és védelme, mint Magyarországban: mert



232 NVALLÁS.

s

a” mit egy felől“ a” törvény védelme politikus ki

nézésből külföldön megenged, azt másfelől a”

sajtó szabadsága, erkölcstelenül visszaveszi.

A” Magyarnak mai napig is szembetünő az

a” scytha charaktere , hogy ő a” természettől, mint

a” félénk hajós a” parttól, messze soha nem tér;

- készebb kevés bizonyossal megelégedni ,mbint

sok bizonytalanért, életét, Istennek legdrágább

ajándékát, koczkáztatni. - Jeget törni , és más -

nemzeteknek tanúság tárgyául lenni, hazája,ki

rálya és szabadsága védelmén kívül, nem szeret:

de ebben senkinek elsőséget nem enged. Még a”

más nemzetek- példáinak követésére is, nagy ne

hezen, és csak akkor szánja el magát, mikor

már a” jó következés világos, mint napfény: -

”s innen lett az, hogy a” keresztyén vallást is so

kára, és nehezen fogadta el.

Az idő , a” vallás, a” tudományok, a“ hábo

rúk, a” szomszéd népekkeli közösülés , nevelés ,

életmód, ”s a” t. sokat tettek ugyan a” magyar

erkölcs változtatására: de a” létalapos fő czíme'k

változhatatlanul itt állanak , és a” Magyarnak

, még a” vallásából is kitetszenek.

A” Magyarnak , a” szabadság ollyan eleme,

mint a” plántának az eső, vagy, mint bornak a”

szóló. Erre czéloz minden cselekedete , minden

igyekezete, tudománya, vallása, gazdálkodása,

törvények, szokása, termete,löltözete, nyelve,

_ vendég-szeretete, mulatsága, tréfája, ”s még a”

táncza is! - Más nemzet a” szabadsággal visz

szaél': - a” Magyar, szabadság nélkül meg nem

él, - csak ebben tud csendes és megelégedett

lenni. - Más nemzet aTtudományt, gallást, tör

vényt, kormányt, nemzeti charactert, szokást,

öltözetet, módit, mindig nyughatatlan lélekkel

változtatja, és eleven képzelődéseinek újabb

újabb próbáirarámázza, ”s néha a” legszentebb
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tárgyból is játékot üz: a” Magyar, a” mit, ősvin

től által vett, azzal nem játszikyhanem legszen

tebb palladiumként oltalmazza. - Nem ismeri

az a” Magyart, ki őtet gondolja,lmás nemzetek

rámájára vonhatni. Otet rámára, ha bár legjobb

rámára is, vonni nem lehet; hanem az ő rámá

jára lehet, ha lehet, más nemzetektől sok szépet

és jót vonni, - és csak így boldogulunk czé

lunkban „ ha annak jó foganatját akarjuk. Ki a”-

Magyarról gondolkodik: valami nagyot é fon

tosat gondoljon, - mert a” Magyar, mint más

nemzet, alacsonyságokra együl egyig alkalmat

lan, mint ezt az' ő nemes fog'lalatossága,a” föld

mivelés, eléggé bizonyítja.

E” szerint a” Magyarnak már csak természeti '

eleme is philosophusi szellem lévéngel lehet gon

dolni, hogy ha a” Magyar átalában mint tanult

és tudományos nemzet, a” pallározott nemzetek

sorába felléphet; melly remek mustrája lesz ez

valaha-az “emberiségnek! - Ez az oka, hogy

némelly tudós nagy hazafiak, becsülni tudván ér

deméhez képest ezen nemzeti drága kincset, és

szívökből fajlálván ennek pallérozódási hátrama

radását, nyilván kikelnek , és magyar hazafi tár

saikat szakadatlanul a” tudományos miveltség

pállyájára serkentik, -. annyival inkább pedig,

minthogy a” Magyar, a” tudományok minden

ágaira úgy szólván rátermett, rászületett.

De mivel a” Magyarnak, mihelytbékesé

ges szabadsága van , mindene megvan: tehát jól “

lévén állapotja, találkozik sok, ki már jobbat

nem igen kíván; “azonban tudósabb és mélyeb

ben látó lelkek ezen boldogságot, mint a” termé

szetnek intő szavát,használni akarván, véghetet

len tökélyre tudnák a” hazát emelni, ha az BSZ! t

közök olly kicsinyek volnának , mint egy könyv.v '“ -

írás„ hogy azokat magok megbírhatnák, ”s közös

l
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erő nélkül nem szükölködnének: azért is min

den módokat elkövetnek, hogy hazafi társaikat

a” szent czélra feltüzelhessék, '- írnak, - és

irásaikban előadják a” nagy, szép, és hasznos

dolgokat, felfedezik a” bibákat,-megtámodják

az ellenkezőket, magoknak bajt, költségeket , ”s

ellenségeket is szereznek, - türnek , szenved;

nek, ”s néha buzgóságtól elragadtatott indulat

jokban, ártatlanul„ és nem akarva, valakit meg

is sértenek; mellyet senki rosz néven- nem ve

het, ki hazáját és maradékát szereti; - mert

ha a' mi eleink a” szüntelen való háborúkban “a”

hazát számunkra - megtartották: minékünk a”

mindenható, a” béke poharát azért töltötte meg,

hogy ezt a” béke gyümölcsével, a” jóltévő tudo

mányok kiapadhatatlan áldásával gyarapítsuk,

és miveljük-ki, mind önnön boldogságunkra,

mind a” maradék boldogítására. Nehezen esik az,

a” tudósnak, midőn látja a” haza javát, és azt

nem teheti kedve szerint! Ha magán állana: ak

kor csudát tenne , - nem várna senkire , és'nagy'

munkájának áldott hasznát-egyiránt árasztaná

szegényre, boldogra, tudósra , tndatlanra , szorgalv

matosra, benyélőre, mint a” jóltévő nap az ő ál

dott súgárait: de köz erőt kíván, - és e” vé

gett még elébb könyveket kell írnia! ,

-Nem kevés akadálya ezen előmenetelünk

nek az is, hogy hazánkban nem egy vallás' van;

- holott ha egy volna, illy őszinte nemzet,illy

gazdag haza, - illy nagy lelkü magnásokkal,

mint a” mieinknek nagy része, - rövid idő

mulva olly tökélyre menne , hogy itt , szegénynek,

koldlisnak, vagy mesterséges bajnak hire sem

volna, - a”paradicsom kertje itt állana, -' és

a” Magyarhaza egész Europa szeme fénye lenne!

-- A” sokféle vallás, a” mint némellyek- gondol

ják, a” felvilágosodásra köszörüli a” népet: de
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már a” felvilágosodott-bölcs népnek lemegyek!)

ékessége az egy: vallás , melly” a? üh'azatiuil sake;

két még» jobban? egyesíti l' - hát már épen

i'ehetetletr'ltf ivallási' egyességünk l? hiszen mind

liter-eszmének-, “a” Krisztus'r'követői, fiai, “és jut

'hai vagyunk“! - mind megegyezünk a” czélbantg

'- miért; nem egyezhetnénkämegäa" czétrdílegbis

zonyes'abban Evt.zető eszközökben is? Haícsak

egy kétfdogma tesz különbségek, ihogy lehet- két

pes ezen különbözés Ia” testvér sziveketrprokon

“lelkeket egymástól' elidegeníteni, meghüteni-?~é'-o

Aztán , a” kis gyermek tudja-e azt, hogy: ő mi“

nek született? nem az lesz-e, ?a”'minek nevelik?

- mi És egy két különböző vélekedés ,í erősebb-e;

mint “a” haza örökös kötele ?~'-- NA, híres Linna

azt mondta,-helyes_en-e-', vagyhelytelenül ,neni

jvítatom, - hogyaz egy vallást- a? th'eologiával soha

“sem , hanem csak agriculturával lehet végbe vin

ni; haúgy volna , mivel -földmiveló 'nemzetrvaä

gyunk : melly közel járnánk, már a” nagy czéla'

hoz l '-Ha valamellyik vallás annyi közöttl'egt

alkalmatosabbnak esmértethetik jó polgárok ”s

erkölcsös nép nevelésére, álljunk ehez, ne, Örö-

kösítsük a” meghasonlást,“ mellynek úgysem

vesszük semmi hasznát. " - '

Ha egy vallás volna hazánkban : akkor kezt,

dődnén'ek még el igazán a” nagy, és felséges'ins

tézetek, - akkor szünnének meg a” szegénydub

"'dós panaszai, -- akkor lennének még példát

lan fundatióink, - mellyeket az Angol, minden -

gazdagsága özönében is' bámulna, ”s bennünket

egész világ respectálna! - mert a” magyar Vér}!

háborúban zis csudát tesz , mint Zrínyi ; --=-de-még

a“ béke idején is áldozik ám , mint Eszterházy

Károly, Egri Püspök.“ - Más nemzet neveti a”

Magyart, hogy rosz utakon jár, “mert utvámot

nem akar fizetni, ”s ezt kereskedése nem“ lévén,
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Wenn amin.wnámzuawenraôsntvámat. -

álldogáljon minden-nemnél;lnsnüuőssbb-miéban

is 3_ v-íeäMagyauakmak' egy kinnie ,- egy skin

egyetértés kell ;- "is készemvaaäzegy'e 'nemm!

ma ez mit feadátiójára. mellyen MMW Ittak

elkészülnek; "nameg sem fog vámot fizetni,- és semi

mit ollyan tenni„.melly kinnzeritéstárulnaznh=

A” magyar nemes möbbwmint»- mémellyí memset-

gondalja, és el fogyjänniaz időn-midőn' nem

seink- minden nagy intézetekre l”undatiáeállítq

mkp-v ”s akkor! fogjam” külföld látni, mina”

Magyar? n -t-„_~ ; - "dí

Ha- mégegy-hazában egyesnltünkt'második

lépés volna- a” vallásban egyesülnünkq --w-- Mitc

nem mehetnénkmi, a” mi j'ófejedelmünkkals

ha magnak, köztittegyvmoralls lélekké lévén},

mindenhogy “céljainkat, szándékaikat, intéze

teinket thronus'a elótt bemntatnókl vá A” föld

kerekségén nincs józanabb 'kormány a” ,tnienknéls

azaz apostoli nevet méltán niselvant,-sikerem

Müzli, hogy nem rtörténnek ittamm mlsásek

és fonákságait, mint más országokban; -»-r mass

a'ifeiedelettl fménielöl mindenben- csupa morális

példával, i-rzháítlna még a” kormány nagy Plá

numait mindnyájan értenőkwésiveleukezgt fagyra

egye'eaéiradnlgdznánkrl ‘Ki lehetne Nagyobb di

csőségben is hatalomban, minídíil'álywhíélämlúû,

magyar Nemzet? r _ : - ~ --- ,- - .. l

-=: ' rHogy azonjleghathatúsabbwalláibw Lis var'

nak “fonák gondolkodám, és -eselelwdetü embe“:

reknez csak azt-mutatja, hogy a” válással nem

úgy élnek mint zkellenc. .Itt volna -valóban már

annakis ideje, hogy zvallási -egyezség tárgyában,

ezen legkívánatosabb pallérozódási -Lczikkelyben

is ,i- úgy ., vmint más tárgyakban történik , men

nél több hazafiakJnegszólamlanánakés erkölcsi

szolid írásaikkal , kiin-yweikkel, -az elméket ,köszö
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annak s “sra” bandog egyezségre' “szegem , _

csalé'hbgyíeolllüket szemer vezérelje ,' nm indul

lat. Az - ally“? pmhahareznk y mint hajdan szokás»

bán voltam-semmit hemmpmá'lnak ,e-= adújabb

idő 'mári's'z'elidebb próbûltlitn' mutathat, .jûllehet

még nem elegg'ékielégítôlbeti Légtökélelesebbgaz,

lra az igäzságvgyôzg nem a“ rémes“ árulni.nr

- remek' l'étäläpbsak , nem meleslbgesekpa” melles

leges -dolöm'iielh akar többet"nyónmia” l'étalaposi

nál; Nem imwspeculálni , vége -legyen -akguphir
' sith-Láttakgd»;í ragadjuk mega” tedmészetékprés a!

szemünk fölöteálló -qnindehnapi tapasztalásAnnyi

asgumenmmokat- nyujt , - hogy azokról tomus'okat

lehetne irni. 4- Együgyü, ä-ea-ántatlan„-gliizareq

tettel teljes legyen azillyen könyvglm'elly‘hmsf

szemünk előtt- álló termásetbűl' eswtapasztalás

ból merítteíikfl könyebb is lesz, foganatosab itt;

a”- Íegtudósabb dialecticánál.'_ -n -q , , „913 „tm

' Árg'iimentumokat pedig,l illen “féltem; fil“;

ben , fában, ännyit találunk. hogy abban 'sqhäv'í

get nem- érünk." Például"előszámláldkiiilälúellye

két, és előre is“ azt kérdem: mellyik vallás tud
ezek 'ellejn=,“legkisebb__elllen'mtiridást “is tenni“? _ =

Az Ísten soha sem felejtkeáiklei rólunk;

- még a” legrémlitôbb esetekbenpisúavubkat
‘ V-» ' " 7'd. ""Í ""“-l

i-elámnem -csals a ,remllesek által szoikbpmnka

s ujjal mutatta , mit tegyillnlc.;_~_ „__ s; “(: V w

Az isten“ közvetve isbóldogírljennünketgz-pq

rettent éhséggel, döghaláilal; aeaőveli, szánnám

gal, szegénységgel, gazdagsággal,' hidegre}, me

leggel , Szükséggel , bőéggel','csak» hogy induljunk

magunktól ;' denem - ' 5,393;

Az Isten senkit sem bári1't,-hanem tanít‘ ' "9?'

Az Isten _csak azt szereti és áldja , ki min:

denben mértékletes : a” mértékletlentés Visszaél“

utálja, ”s' magával bünteti,= ' e -' '
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-- , Némelly- ember'!--annyirav,blzik 'gaz Istenbe,

hogy} maga- semmit; sem - tesz , hanem, mindent 'ké.

szentszár; némelly “pedig annyira elfelejti az ,ls-g

(fenti: hogy még a” templomot semIest kirabolni:

l- ,itílila az-ember- aznístent akarja -követni „egész

cvégdlleniil kővetheti-,néb' ebben magátaz Isten -is

gyülik-ködik. De mivel az Istennek munkája e”

kettőből áll“: materia-,-,és forma;- tehát: az egyí

ltet, ít.'i's a” mater-ia teremtését tőlünk“ egészen

“megtagadta , és-ebben épen tehetetlenek yaggzulnk;

deannál bővebben kiadta a” forma teremtésében ,

valóIkészségünketaitudunk' csinálni _olly formá

kat isg'zp. o. virágot_,„millyent Isten nem terem

tette-illyenek a” kenyér, óra,-ház, muzsika„czú-v

“kotrvjpiiskapor És a” t'-~ - l -;i§m

qitbzxötelességünk rminden erőnket- megeröltetni,

mindenwnódokat; elkövetni, valamelly jó, czél-a

nak elérésére, p- o. beteget gyógyítani, ”s a“ t.

ha,s,en'zmi sem használ, jele, hogy a” gond

yisejégűbele- szól ,Á másként 'akarjáf " 1

_7 _, '; nyleilv-_ Tszivnek kulcsa : mi az oka

qlly sek teniérdek preldikácziónak lés imális

ságnakgz embgriäszivekben. sokakra nézge, ki-t

i

vánt~fog,anatja nincs, csak szokássá, profes- -
iióvá lválik ', “s czélbak'tartatik? üli"-

' ittÍ'bablí'leebátorságosäbb te" tafi"affgij'l'bät k“? és méllyik'kincs legdrágább ".- tälán- -

az aran ? -- 'Legbátó'rságosabb 'bank” a” religió:

legbec“ Elébb- kincs -a”'-mo'rál: tegyük; “ezt oda le,
legnag' obbuuzsoráit üzit; ainu reggelizett" sassisr'

-'"H A rjó embertunem tudjuk: hogy-jórde ha

é'g'yüiäs'szati teszgvteleä torokkal hirdetjük. _ '

Némelly emberelc'aimódi tónust megsérteni,

duelluma való; vétek-mek tartják; vde a” morált

mgsérteni - csak nevetségnek. - o- “e,

;-T_í'-_Yaiami_nt augazdagságnem attól, függ: sok

kazal, sok széna, sok- marha„sn_k_, cseléd, sok,
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jövedelem; hanem attól , mi “a” kiadás, vagy mi

' a” maradék ? - így a” vallást nem-a” sokyimádf

ság teszi, hanem a” szívben maradt morál.

- Mennyivel szebb „ ha egy jó földes urat szám-

talan jobbágyai siratják: mint ha nagy városban

a” fekete- kocsin kivitetvén, a” városi nép fel

_ sem veszi ? -

Egy szegény ökör az istállóban bezárva kop

lalt és bőgött. Egy utazó jámbor ott elmenvén ,

megsajnállotta szegényt, ”s be megy az istállóba, -

hogy majd enni ád szegénynek. De az ökör ,mint--

- hogy kék ruhához nem szokott , mihelyt meglátta,

neki szaladt, meg'döfte, ”s kikergette. - Aa ván

dor a” keresztyén-vallás; - az ökör, a” pogány

vallás.v , -- -

- Ne a” méhet csudáld mesterségéért, - ne a?

hangyát szorgalmáért; hanem a” teremtőtimádd

bölcseségéért. Te, az állatok tehetsegétis birod',

“az Isten képét is ,józan elmédben.
-

, Ha az ember e” vilagi bajokat, igazságtalan

ságokat, ártatlan elnyomaltatásokat , szívszaggató

kegyetlenségeket, rablánczokat ”s azt- meggon-e ‘

dolja: végre aztkell gondolnia, hogy talán maga

az- Isten, is megegyezgabban“, hogy a” bün ural

kodj-ék, és az erény sárba tapodlassél(;;külön

benmjért engedne meg illy borzasztó ilörténete

két? Oh balgatag emberek! hát nem veszitek - e

észre, hogy artermészet másként nem tud velünk

beszélni, mint némán? csak ujjalmulatja min

denütt a” tanúságot? Ha az ártatlan szerved , és

'a” gonosz uralkodik: 'ez csak próbaköve, próba

tüze mindeniknek, mert a” virtust nem annyira

a7jóllét„ mint a” szenvedés authentizálja; a” bünt

pedig nem annyira a” szenvedés, mint a” jóllét,

hozza késértetbe; - és a” millyen szerencsés an

,nak triumphusa: épen olly szerencsétlen ennek

eltántorodása; -- és mennyivel ártatlanabb lesz

-
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hmaz : annyival mentbetetlenebb emez. -- A” ter-

mészetnek ,mindennémü jó vagy rosz késértése, '

nem egyéb, mint ujjal mutatás arra, hogy mi

embereksoha meg ne állapodjunk, hanem örök

lté' törekedjünk, és minden törekedésünk czélja

morál legyen-z és mi, ennyi századokon keresz

tül el nem értjük! - Ezért vannak annyi revo

lutiók,' betegségek, szenvedések, - mert az ész”

és kinyilatkoztatás” szavára nem halgatnak, '-

mindig másutt keressük a” hibát. Ezek addig

megnem“ szünnek , mig az okos természetet nem

követjük. .

r Mit érne valakinek , a” világ minden kincsei

nek birásais, ha a” számtalan koldusok , éhe'zők,

nyomorultak , sírva ríva körül állváu lakhelyét,

az egeket barsogtatnák jajgatással? - Istenesen

élni, - és élni hagyni, - ”s segíteni, erre kell

hinni, reményleni, vallani, templomba járni,

Krisztusba oltatni. Azon vallás, melly a” mon

dottakra legokosabb, “'s így hathatósabb ösztönt

hyujt, az az igaz vallás.

Emberi érzés már az, midőn a” kolduson és

megszorult szükölködőn segítünk, a” tömlöczbeli

rab sorsán könyitünk , ”s a” t.; de, -'hogy kol

dus se legyen, - rab se legyen a” tömlöczben,

erről intézetet tenni, - ez már keresztyéni ére

zés; - Szép a” megszorultakon segíteni : de még

szebb , _ arra segíteni , hogy segítségre se szoruljon.

A”Í muzsika sem volna szép , ha össze nem

hangzanék» zMinden a' világon csak addig szép ,

-mig rendet tart, ”s'i bizonyos “törvényt vagy regu

lát követ: -- a, mi'egyszer a” természeti rend

től eltér , az már soha többé határt nem ismér. a

A” mi rendesen megy , azt vég nélkül calculálhat-

juk; d'e a” mi rendetlen , annak calculusát elsem

kezdhetjük. - A”vallá's, mind addig igen felséges,

mjg bigottsággá nem válik: de már a” bigottság,

csak
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csak nem roszabb az atheismusnál; - mert az

atheus csalódott képzelettől elragadtatván, leg

alább csak azt igyekezik megmutatni, hogy isteni

gondviselés nem lévén, mi emberek magunkra

vagyunk hagyattatva, és a” mint iparkodunk , úgy

vesszük hasznát: de a” bigott ember, mindent

eszközetlenül az Isten kezéből vár, és az Isten

nevében, sőt Isten dicsősségére, a”legborzasztóbb

hypocritai ”s farizeusi visszaéléseket elköveti; -

azonban a” bigottság édes annya a” fanatismusnak

mellytől Isten őrizze, még a” pogányt is!

Bigotteria = Religionem pro Idolo habere.

Fanatismus = Mandatariu'm se gerere, absque

Mandante.

16



Harmadik ideja;

A” ‘Tudomány.

- ' Némelly pallérozott nemzetek felettünk ra

gyognak a” tudományok egén, - ”s onnan tekin

tenek alá reánk, mint valamelly ismér-etlen né

pecskére! - De, - hogy a” Magyar mindenre,

a” mi nemes, nagy és dicső, - ,és így a” tudo

mányokra is egyiránt alkalmatos, sőt talán né

mellyeknél még alkalmatosabb is: nem szükség

azon-régi nagy magyar tudós elméket előhoznom ,

- mellyek a” külső nemzeteknek is fáklyául szol

gáltak; -- nem szükség a, történetekre utalnom ,

mellyek ennek tanúival tele vannak; nem szük

ség a” mindennapi tapasztalást ujjal mutatnom ,

melly szerinta” legtudósabb magyar lelkeket mai

nap is előmutathatjuk : elég azt mondanom , hogy

a” Magyar, a” természet gyermeke, - egy olly
megkülönböztetett napkeleti emberfaj, 'melly, i

akár mikor fejlődjék is ki: nagy- dolgokra van

alkotva. - Halkal lép, - de soha vissza nem

lép, mint más'nemzetek,'- mellyek mindunta

lan tökélyre jutnak (képzeletjök szerint) - ”s

nem lévén felyebb hová menniök; ismétújra kez

- dik. - A” Magyar nép, egy lassan érő gyümölcs:

de annál tartósabb, annál nemesebb!

Egész Europa hálát adhat a, Magyarok Iste

nének , ki illy erős lelkü állhatatos nemzetet A”sia

pnsztáiról , az idők teljességében szerencsésen ki

vezérelvén, ezen mostani kanahánjában megtele

pitette , - mert a” következett “veszélyek , a” po
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gány Tatárok és Török-ök ellen, csak'a* magyar

Nemzet lehetett Europának oltaloüü-bástyája; -

más nemzet az árvizet fel nem tartotta volna. -

Dicsekesznek szomszédjaink, tudományos pallé

fozódási előmenetőkkel, és a” Magyart a” nem

zetek sorában úgy szólván nem is látják: holott

egyedül a” Magyar kardnak köszönhetik minden

dicsekedésöket, - mert mig a” Magyarhaza,

magyar kard az ellenséggel küzködött: addig ők ,

békeséges szobáikban pennával dolgozhattak. -

Sőt még ollyan is van, ki a” Magyart vádolja,

hogy ezen országot, annak eredeti lakosaitól a”

Slávoktól -vette volna el l - Hát nem tudja , hogy

ez a” föld , romai adózó provincia-és azeredeti

Sláv nép a” romai népnek szolgája, ésiadólizető

rabja volt? - ”ss' következésképen Scytha eleink

ezen országot, nem a' Slávoktól, hanem ai ha

tártalan kevély romai birodalomtól Istennek aka

ratjával és segítségével foglalták el; - sőt még

a” szegény Slávokat is a” római járom alól felsza

badították , ”s szabadságok édes gyümölcsének sor

sosivá tették? - De ám beszéljen , ki mit akar ,

- a” gyémánt„ha sárba teszik is , gyémánt ma

rad, ”s nemes természetét meg nem változtatja:

-+-a” Magyar, Magyar lesz , akár mit mondanak

is rá irigyei, - és az idő meg fogja mutatni,

hogy ez a” nemzet, kőszál módjára, még akkor

is szüzen fog állani, mikor már egész Europa

összeforrott, ”s új epochát kezdeni, ' zavarát le
i taj té kzotta.

-Én a” magyar charaktert , a” mennyire ismé

rem, bátran elmondhatom , hogy ámbár későbben

kezdjük, és lassubb lépésekkel tesszük is tudo

mányos előmenetelünket, mint más nemzetek:

mégis felyülmulni, és átélni fogjuk mindnyájoe

kat„- mert a” Magyar, állhatatos - Nézzük

mega” legpallérozottabb nemzetet, - ő már úgy

16 '
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szólván a” le felső lé esőn culmínál - de szé
9-

delg is'áml és félő, hogy le is szédül! - Menr -

' nél messzebb eltér az ember a” természettől, annál

inkább eltéved,--és , ha a” tudomány arra lán;

'pásol, hogy a” természettől messze térjen, nem

pedig annak bölcs utait nyomban követgesse:

ha a” allérozódás, csak olitikára sőt az erköl
p- - - - p v s , l - '

csök klficzamitasara, nem pedig nemesltésére

dolgozik: akkor jobb, ha a” nemzet a” magyar- '

ként, a” természet öléből még ki sem indúl , mint

ennyire eltévelyedjen.

Ismérni “kell a” Magyart, hogy erről igazán

itélhessünk. A” külföldről ide mindent be lehet

hozni, de, 'az, azon eredeti formájában itt nem

diszlik, és elébb utóbb elpusztul, - hanem azt

elébb magyarosítani, magyar kaptára ütni kell:

És így válik lassankint nemzetivé. - Itt téveszti
l

el sok nemes lelkü újító, vagy pallérozó, az o

lépését; - és egy illyen hibás lépés az előmene

telnek századokig kereket köt.

' Hazánkat paradicsommá tenni, - a” köz

boldogságot béplántálni , - ez a” czél': - ennek

legyén hát eszköze a” tudomány, is, külön'ben

haszontalan idővesztés.- Más nemzet, akár mint -

értse, és 'akár mire használja is a” tudományt, ő

lássai de a” mi hazánkban a" tudomány, csak

úgy lehet nemzeti köztisztelet tárgya, ha nemzeti

magyar tulajdont öltözvén magára, egyedül csak

nemzeti erkölcseink, ”s( boldogságunk kifejlésére

használ machinául; különben hazánkban mindig

- 'ésakgm'ínt 'jövevény, idegen, vándor és zarándok

-feg tekintetni. ' -

' 'Hogy a'“tudo'mányok az erkölcsöket véghe

tetlenül nemesit'ik , Ts hogy ezek hazánkra is ál

dott befolyást szérezhetnek , - ezt már megmu

tatni nem kell ; hanem , hogy a, tudománya” ma

ga czélját “el ne tévessze, - ésa” mi igen kön

i ' t
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nyen megeshetik, a” közép utbó'l, valamellyik

túlságra ne térjen : erre legnagyobb vigyázat szükl 'séges azoktól, kik a” tudományt _a” nép között

terjesztik, és példával elő mennek. - Mert -ha

a” tudomány csak theoreticussá,:csak nyughatat

lanná, és sorsával megelégedetlenné, ”s dolog

kerülővé teszi_az embert, mintiezt némelly pél

dákból láthatjuk: akkor jobbrőla -semmit sem

tudni. -'Az igazi tudománynak czélja , practicus

életet tanítani, morált terjeszteni , szorgalmat ket

tőztetni, - _a” mi csak onnan,is világos , mivel

minden tudomány tanít az egész természet-ről,

' de mindenik más szempontbóh-- és ekkor a”

tudomány , a” hazának legdrágább kincse !

' 2

~Minden időnek meg volt a”v maga terhe. -

ÁItt a” békeség ideje! .-- idej'e a”. tudományok édes

terhének! Irjon tehát minden hazafi a” 'maga kö

rében. kitől mi telik, a” haza tudomány oltárá

ra, - terjessze az'isméreteket a” haza népe kö

zött-, csakhogy a”- szent czélt soha semmi könyv

el ne tévessze! - Nem-kell speculálni, hanem

practizálui, -- és még a” speculati'ónak is„ pra

xis legyen vége. -- Nyissuk ki szemeinket, ,”s

tömve találjuk a' természet tárházátanyagokkal,

mellyeket megragadván, sulyosabb argumentuv

mul szolgálnak , a” legtndatlanabb ember lelkére

is,v mint a” mélységes abstructumok „mellyeket

nem isvért. - Ezen czélra, hogy neminemü pél

dát,és ujjal mutatást én is.adha_ssak: ide teszek ,

a” tudományos pallérozódást illető ,némel|y gon-

dol'atokat, mellyeket a” practicus élet mindennapi

adataiból, és magából a” természet kebeléből me

ritvén, kiki a” végetlenségig folytathat, ”s iem

ber társainak, mind jó', mind rossz oldalról,

l _megmutogathat, ,s a” szerint , mint a” tárgy magát

jobban , könyebben, vagy tisztábban mutogatni
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engedi, -- vagy tanitólag, vagy feddőleg, vagy

gúnyolólag elő adhat. l

Csak aztnem tudjuk , mit kell cselekednünk“?

- A” madárka könyen kiszabadulhatna a” kalit

kából, ha esze volna. Csak gondolna -ki a” min

dennapi szokásán felyül, valami elmésséget, -

p. o. feküdnék le, nyújtóznék el .,'s magát dög

löttnek tettetvén, mikor kivetik, repüljön el.

Epen igy volna módja az embernek is, minden

állapotjában segíteni magán, ha a” mindennapi

szokáson felyül elméskednék; - még pedig an

nyival inkább, mivel a” madárnak esze nem

lévén, az embernek'tiszta, világos, okoskodó

itélő ”s calculáló tehetsége van. Hát mire való a”

- tudomány és tapasztalás?

z [ia egy hü cseléd, beszalad urának jelente

ni, hogy ég a” háza: pofon tlti- e? -- Igy tesz

sok ember az újítókkal.

Az volna a” boldog haza, mellyben conduit v

lista volna! - De megfordulna a” világ!

Mikor már a” lottri kijött: akkor tudjuk,

mit kell vaia tennünk. - Öreg korunkban tud:

juk már, mint kelle vala ifjúságunkat intéz,

nünk? - Használj minden pillanatot, soha sem

késő: - ez a”-legbizonyosabb ternó.

Ha már az ember okoskodni és calcnlálni

nem tud: folyamodjék legalább a” soriteshez és

analogiához; ez még sokra taníthatja. Látjuk v'i

lág teremtésétől fogva, “hogy minden ember sze

rencsétlenül veszett el , minden ország elébb utóbb

összedült, melly a, morált megcsalni akarta: “'s

még is támad mai napig is olly vakmerő , ki 'azt

gondolja, hogy egyedül ő nem veszt rajta, egye

dül őbujhatik át szerencsésen. - Kitudódík min

den l a' legkisebb alattomosságis megpirít egykor!

Nem követeljük senkina' nagy tudományl',

mert tudjuk, hogy ars longa , vita brevis; nem
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kívánjuk, hogy valaki- négy öt: nyelvet összesw

tanuljon: - -de -aÍ»morált senkinek el -nem cn»

gedhetjük. ' "m3" -- v - vI-í":"-'í'.-' “a:

- A”buzát mérővel, a” posztót rőffel, a” sót

mázsával mérjük: a” tudomány mértéke a” morál.

A” szegény együgyü paraszt- azt gondolja,

. hogy a” kék ruhás urak' és tanult emberekraz- 6

mesterségét nem- értik „meift ők csak Éudösok ,

és-Inásaz ő gondjok, t. i. deákul tudni, -- de

hátmi a” tudományi? ' ' v -

Az egész természet egy'szakadatlan s'orite's;

Ezt kövessük hát, és minden munkánk beszél

dünk, irásunk, -sorites legyen. - Az illyen iró

szerencsés. - „a

Minden embernek, és minden nemzetnek

van valamiben egy kis logica-consequentiájag'ra

egynek egyben , másnak másban. Az igazilböles

mindenben consequens. : ' - -

a , Nem mind philosoplms ám az, a” ki a” plii

.losophicus cnrsust elvégezte. ' ' - -

A” természet ád majort, sw- a” tapasztalás

minort, - a” józan ész conclusiót. 7

q,‘ A” legnagyobbafanaticus is azt vitatja„_hogy

ő józan ésszel teszmindent: mi hátez)” józan

ész? Legalább a” melly fehér majorból ésminor

ból fekete conclusiót hoz-ki, nem az.

Csak a”_tudás, vagy nemtudás , - e kettő

től füg az élet- Még a” kutya'is csak úgy ugat

meg, ha észreveszi, hogy a” fal mellett mégy,

bár kívül mégy is el, -- de ha olly- lassaumégy,

hogy-észre nem vesz; nem ugat.-_- A” világ csak-

_abból ítél, a” mit lát és tud, w- a” mit nem tud,

nem ítél. ----Ezért szeretnek a” koldusok, sze

gények,- nagy sokaság előtt mutatkozni._- Akár

melly nagy gonoszságot követtél is el, - akár

melly gyalázatos uton gazdagultál is meg, -- ha

senki sem_tudja, minden ember tisztel, - deha

u
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kitudódik, annál mélyebrebukol.- - Illyen a,

világ! - És-mivel a” “legnemesebb -lelkü embe“

rek is többnyire titokban szeretnek-ä'jólte'nni':

erről a”- világ semmit sem tndván,$nem visméri

őket érdemük szerint, iai-ülés sokszor'egy %szélu

fejü, tudván az “alkalmat haszríálnídelébéhág

egy'angyali-léleknek. , ' 14ÁHa'a” patikában-és kőn tárban lrendlínem

volna: mittcsinálna'a”-patikas“,"és könyvtárnak,

ha valamit keresni kellene ? -'P.attika' és könyv

tár: a” természet , és tudományok ;í_' a” patikás és

könyvtárnok pedigr'a” 'józan ész. k ' ' - '-l

- A” bölcs ember, még'i'c'füszemeten' “is -gyöng

gyöt talál; - meglát egy tört pozdorját,- ”s így

'elmélkedik: valamint a° kenderkitépetik-g'ááztat

tatik, 'szár-irtatik, töretik, kalloitatik',ígerebe

nelt'etik, ”s puhává-lévén, “így: lehet “azt fonni,

szőni, a” mivé akarjuk: így az em'bertisgäwne

velés , í'oskola , fenyíték, -'tápasz§a'lás, “bajok és

nyomoruságok által -kilágyulván," mílndenrealleal

“mates, máskép nem. J.- -' 'J- '

Minden emberbemvanf egy (természeti; indu

lat ,' szeszély, 'kény ,i érdek -, 't vagy akárminek ne

vezzük amelly őtet vakká teszi ;' ezen magátrajt

kapni: ez ai'philosophia. - _! r ' --* _-

Végtére' csak “annyi "becsületet “kap “minden

ember, ha megismértetik, mennyit érdemel , -

'sz'arany többet a” rézn'él. ' -

Az“ erdőnek sok-féle nagy, kicsiny , egyenes ,

örbe , vékony , vastag, egészséges ,sintlődó ,'lnagy

erebélyü és -alatta'való apró.fái'is'_,í szépaanalo

giát adnak az embernek. “  "

Nem'az'a” bölcs és tudós ,'ki'tud; -- hanem

'ki “teszi , “a” mit “tud.

- Md, , __~- _MW'Á-~q~ '
--___'____.-_-7 _- -
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A” Magyar, a” kéi'iés szaba mtuségeike

re, csak olly alkalmates,?--találőselmébenlosalt

ollyefegyhatatlan yde feäq'máxríaäpbnläcs'ság'ra -,;a3 zbe-

osületrérzém, - alakkul ,“mint:-akártnelly

más nemzet. «%«Csak tanítani és nevelni, csak

utba' igazítani {kella 2s késze'nyvan Éa“ legtöbb Ia;

lentum , tmelly az ő lmestorétawfelyül nuljatxzEzt

“leginkább tapasztaljuk iaLzS olly magyar -ifjakon,

kik külső országokban Jánidorolván, alkalmak

volt magokat tökéletesíteni 9 - meg-kell vallani,

hogy illyen alkalom- afmagyar hazában“, még

nem nagy bőségbentalálta't'ik. - - ~'' ,

Leghátrább vagyunk a” földmivelésmestersée

-gében -, » mert' környülállásink természetéhez. -ké

pest „ennek legkevésbbé szerezhettünk kedvező

elemeketwsok előitéletekkel küzködni ,-sok aka

‘dályokat .kelll elébb meggyőzni , - migaebhenahlűuä

dományos'r'endet- elkezdhetjük. -3 De mégy-eddig
máskéntinemv lehetett, mert' a”: gyermek, .nem

születhetik -yattzya' előtt.- Minden nagy nés- hasznos

intézet csak; harcz: által tudott“ megalapulni

ez a”ítermészet törvénye , ' hogy mennél - foganá-

tosabb és jőltévőbb intézetet akarfelállitatni x- an

nál nagyobb küzdés és, harczolás által engediahoz

' jutni: - úgy, hogy bátran' feltehetjük, thogy}

a” mihez nehezen jutunk, egyedül az lesz legédela

sebb tulajdonunk. Igy volt a” keresztyén vallás
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állapotja, így más nagy intézeteké is. - Még

hát a” mi földmivelésünk nem multa idejét; sőt

ha a” dolog közöttünk magát kiforván megérik:

önykényt magától, minden eröltetés nélkül las

san lassan divatba jön. Addig is tehát irjon , a”

ki írhat, és,a” dolog érlelésére tegyen, a” mit te

het. - Hogy a” tudományos, igazi hasznot hajtó

földmivelés, csak egyedül az egy tagban lévő be~

kerített majorokban lehetséges, - és hogy a“

mértékletes kisebb majorokban, jobb haszonnal

lehet gazdálkodni, mint az igen nagy majorok

ban , vagy épen a” 'széllyel szőrt- földü , 7s min

denekkel közös legelőü földmivelésben: -»-azon

- kívül, hogy ezt már sok tudós hazafiak megmu

tatták,- azon kívül, hogy a” tudós gazdák, vir

lág szerte csak egyedül így gyakorolják,”s másként

hozzá sem kezdenének, legvilágosabb: először

onnan: mert gazdasági könyvünk elég van , egész

könyvtárrá szaporodva, de az eddigi szokás sze

rint, senki sem veheti hasznokat; másodszor on

nan: hogy ba az urasági puszták , a”közbirtokosi

ráták, és az urbarialis földek, tagbeli majorok

ra osztatnának, és a” robot, dézma is a” t. áren

dára változtatnék: akkor as földmívelő rend len

ne Magyarhazánkban, nem csak idealiter és

theoretice, - hanem pbysice és practice is a”

legelső rend ; - akkor a“' magyar földmíves gaz

da“, mind kék ruhás emberekből állana; akkor

a” sok heverő ur, tiszt, penziós, a” sok kitanult

deák, ki másra nem való, mind egyenesen a”

földmivelésben találná kiapadhatatlan örökös

boldogságát; - sőt hivatalbeli emberek, városi

lakosok, ”s tehetősebb polgárok, kik mostegy

hitvány szőlőre, csak azért, mert örökjök, ha

bár más földjén legyen is, ezereket költenek; j

illy bizonyos majorra, mint egy paradicsomi

parckotskára, örömest minden lelki testi tehet

x
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ségöket ráfordítanák'; f- és én volnék az első,

ki egy legközelebbi faluban urbarialis“ s'essi'ótv'ál.j

lalnék, és ugyan azt a7 gazdát, ki most azon

/nyomorog, egész házanépestül együtt, gazgám

má tenném, ”s- boldogságra tanítanám; -'- így

tennének mások is ezer meg ezeren, ésaz ur

barialis gazda ,- melly most legutolsó, lenne egész

hazánkban , minden mesterségek között ,- legelső

vrend. De ha a°' dolog még meg nem érett; -kény-4

telének vagyunk halasztani , ha bár a” maradékrá

is, - és a” legnagyobb kárt is, mint aTDuna

közepén fuldokló magzatunkat, hideg vérrel,

csipóre tett kezekkel, mind addig elnézni , mig

'meg nem érik. - 'Érik erősen szemlátomást,

midőn a” szegény nép mind inkábbv elaljaso'dik,

úgy hogy végre katona sem, válnék belőle; -

midőn a” szegény nép csikorog, - télen °által

h'dcggel küzködik, pedig minden trágyáját tő

zbkké csinálja, - földjét soha sem javíthatja,

de mindig csigázza ”s a“ t. mind ez nem isten

ostora, hanem oskolája, tanítván az embert ne,

mesekrc. - Csak egy gondolat! -”s mind ezen

bajokon segítve van! x v '

' Minden mesterségek között alap lévén a'

földmivelés, ennek lábra állításával, egyszerre

lábra állanak a” szabad mesterségek, és kézi mü

vészségek is' Ha pedig a” czéhek is leltör'ültetné

nek , és a” talentumnak szabad mező nyittatnék

meg: akkor a” mesterségek is megteremnék azon

nemesebb gyümölcsöket, mellyek tőlök a9 haza

paradicsomi ékességére megkivántatnak. Emlé-r

kezzünk a” Hitelre! - -

De mivel semmi mesterség, akármint Vitár-

gozzék is, a” hazának állandó oszlopa nem lehet,

ha csak annak személyei bölcseségre nem vezé-v

reltetnek; - a” bölcseség pedig egy olly tudo

mány, melly magában foglalja az élet mesterségét,

K
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emberisméjretgldományát, --é$-ä7xW.§tk§lt§ls -

séslmnesjzetzésétamellyeket otkoláhankitmlni

lehetetlen“ tsészeéletänkbqn kelt-tanulgatni ,rr

holottrmégmtkoláhasstnwplt módja járni - min:

denikne'k1 a ~azért ‘is ,elrnnlhstatlannl _ szükség , a”

megteremtsem mézre is- olly könyveket .ké-

semmink-älsetaztplvaaisrmédesgrtniatettnek

anó- ártatlan-aket tehetségökhüz Mentse”- iböl:

,tndományáta felvilágosítsák, Ís ~alkalma

maá-ttsyék; atta ,- thogy minden ember' magától

Menja” ié-atraindelJnhne pedig mástól legyen

kénytelen- figztönöztetni. -Maguk a°- mesterein

beack is 'adnaktki néha könyvet ;- de melly ,sze

tmenzädosicátlan könyv az, menyem-ta

mtwmbsnpetmáláiból : kerül -! láthatjuk- számta

lan ,sqhkönygghukw- , .kivált a” Szakács ,- könyve-

kut, melyeknek szólvánsemmi hasznát

nqmyselteigii, lurertg,tanltl't ember illyenek írására

mgläwiflslymaeat» - a- - 9

-; zni zlldJlllén heat; sek;einhsnaírmesterségben

äliliiihmlilllinde.@il§ÖÁ9S§l'Fn,l§EölWÁll?; ,- md

ielt, esa sok sambat-„csak maga meewrásából

és tu atlanságból vetemedikrgonpsgrmésl,elegyg- -

«Lilimet? atátsaságokbe,» sót vtömlöszre is ezért

kerül ;- --:-'.tudju-k ,- hogy a” -czélirányos, könyvek

lt}?! , ihat azek a; az 'egxügyiibbí értelreslanegfoga

y meg kamunak alkalmaztatva, legkönyebben b__é

jehet a” tudományt és tökélyt ‘csepegtetni, - az

ili-gs .-időt hasznnra, fprdítatni, ”s vbölcs;tanácsok

sok gonosznak elejét- venni z- azért is kétsé

ggtgnem szenved , hogy, ha.i a” mesteremberek _sziá

mára is czélirányos könyvek készíttetnek „ ezek

által azí vrkölcsökátztemberiség.- magasabb czél

- jaihoz ne özelítenének. - Legtöbb bün, a”ä'tu

-datlanságnak- következése : - melly sok szeren

esés -familiáttehiat hát csakegy könyv is , melly

ben p. o. , a” fénykt'irság-H módikórság, siralmas
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kö'vétkezléseivel együtt, eleven példákkal és szt

nekkel le van festve! - Igaz ,_ hogy alkatbó

drák eleget izzadnak az illyen tárgyak előadásá

ban; de egy az, hogy a”v szokás, a” predikátäiőt'

csak czélnak, csak professiónak tartja: hogy

azt követni is kellene, arról; sok,- nem is úl

modozik, - elég, ha a” lcgszl'vrehatób'b beszéd

re is ennyit mond: ugyan jól beszél, ugyan iga

zat mond, ”s a” t. - más az, hogy a” mondott

szó csak elrepül,'csak addig tartatik szépnek,

míg hangzik , - egy óra mulva híre' hamva sincs r.

- de a” könyvben lévő beszéd, minthogy na

gyobb ligyelemmel olvastathatik, örökös és ál-s

landó, ezért foganatosabb is, - ”s így ifjú pre

dikátziót nem csak elmondani ,-hane'ln ki lis nyom

tatni kellene , csakhogy, fájdlom! nagy rész a” pré

dikátziós könyveket csak egyedül papoknak-Wa

lóknak tartván, kezébe sem veszi- Mind ezekre

megtanítani és figyelmetessé tenni a” népet , leg

jobban lehetne czélirányos kö'n'yvek által; --Min

_den ember mesterember, - és 'miliden mesterem

ber az ő hivatalából él': azért is , senki , ha koldus

botra és 'mások köny'örületességéte szorulni nem

akar, értékén , as tehetségén kívül ne- nyujtóz

zék; - de sok ember ezt el nem h'iszi puszta

'sz'óra, ha csak practice nem tapasztalja,“ vagy

legalább kézzelfogható példákkal, többféle oldal»

ról előtte le nem festetik: azért is illyen könyvek

nélkül, még mindig szükölködiklittelialu'rá'nk,

bár mennyire szaparodjék “is ezeknek-száma.

Az illyen könyvek kidolgozására ismét ki

fogyhatatlan segedelmet nyujt 'a”» természet tár

háza; mert a” tudományos specúlatió, sőt csak

a” mesterkélt “stylus is, czélt tévesztené, íma- -

-gából a” természetből, a” milldenllapiéletből'kell

meríteni .- mellyben ezen czélra is özönnel ta

láljuk az argumentumokat, ha vizsga szemek
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kel mindenre ii'gyelmezíink. Például ide teszek'

néhányat: __ -

, - A” mi van kicsínyben , az van nagyban is:

-ezen analogián áll fen az egész természet.

Öt érzéket adott nékünk a” természet, és

ezeknek rendelt tárgyakat is: tehát használjuk

ta” természet'ajándékat, - kövessük ujjal muta

tását,-v és adjunk minden érzékünknek valami

eledelt! De némelly ember megelégszik egyel is,

pl. o. ha jóllakhatik, elég néki ”s a” t.

Ne szájával 'tegyen az ember, hanem kezé

vel. Tízet tégy addig, mig egyet szólasz, vagy

.igér-sz. A” ki pedig tenni is annyit tud, mint

szólani: az a” bölcs. _ - ,

- A” mesterembernek legnagyobb kincse , a” hi

teleés pontossága, vagy szavatartása. A” vevő

soha sem hibás , hanem az eladó.

Nem ültetek fát! úgy sem eszem róla! Ha

egy -fiatal vitéz magnás is ezt mondaná, - ősem

-menne harezra: úgy mi lenne a” hazából?

Van ollyan falu, mellyben esztendőn által

~ sem fordul meg 3000 forint, mégis mind elél

becsületesen: van ollyan gazdag, kinek eszten

dei jövedelme is több 300,000 forintnál; még is

bankrotéroz! ' - _ » '

Ó ruhából újat, ó faluból újat, nehezebb re

gulázni. '

Volt ollyan nemzet, mellynél a” szegénynek

panaszkodni, és az észre vett hibákat'béjelente

” _ni, ynem volt szabad.

„_ 4 ' Hogy ne lehetne a” régi szokást és előitéle

teket elhagyni? hiszen ez nem tagunk, mégcsak

nem is ruhánk! A” rák még tagját is tudja úji

tani. A” mit akarunk, az lehető, - a” mit pedig

nem akarunk , az lehetetlen. - Pest városa meg

mutatta, hogy a” lehetetlent, lehet lehetővé ten

ni,-a” -régi szokást ”s praejudiciumol elhagyni,

z
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- a” íkoldusokat eltörleni , -- a” mag) ar nyelvet

feléleszteni. - Csak akarjunk, mindent tehe

tünk, -- hiszen még w semmit nem tevés is on

nan jön, ha akarjuk. - Ha nincs ,“ ki boszor

kányt hidjen: nincs boszorkány -; - ha van; ez

is van. , ' r- -

Minden, magból egy fa lesz , - ne hányd el

hát az alma magot, hanem ültesd el; - ültess

akácz magot, ”s nem kell trágyádat elégetned.-

r Mennél szegényebb a” nép, annál több kutya

van a” faluban. Minek egy háznál 5-6 kutya?

Azért, hogy ha valami reformátor bé talál jönni

a” faluba, legyen mit? rá- huszitani. Csak ma

gának a” helybeli lelki “atyának is azt tanácslom; ,

sétálni ne indúljon. - ' -

- Ragadjuk meg azt, a” mink van, a” mit a”

természet ujjal mutat. Lám az Angolnak vize lé

vén, ezt ragadta meg, ''s meggazdagodott. -Már,

ha a” víz is meggazdagithat: mennyivel inkább

a” föld! hiszen földön terem- az mind , a” mit

vízen elhordanak. - A” természet minden nem

'zetnek' engedett valami hasznot, - egynek nem

adott 'ki mindent, ”s épen így tehetik egymást a”

nemzetek sulyegyenbe ha akarják és élni tudnak.

- Még az nagy kérdés, ha nem jobb-e nékünk

gyapja termesztéssel, megclégednünk , ' mint posz

tó fabrikákról is aggódnunk! 'Két urnak nehéz'
szolgálni! ' l

Roma még most is állana, ha az equesek a”

boldogságot a” plebejusokkal is arányosan osztot

ták volna! -'- A” boldogság félnem lehet , - vagy

egész , vagy semmi,

Ha már az unalom elüzésére, semmi pénz

“nek nem kedvezünk: tehát-válosszuk'a” legjob

bíkat, és arra adjuk ki pénzünket. - Ragadjuk

meg a” regulatiót, pomologiát, vizekcsatornázá

sát, utak: készítését 's a” t. - Ezeknél/egy az,
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hogy soha sem unjuk meg magunkat; más az,

hogy midőn másba tett költségünk örökreelvész:

ebből gazdag uzsorával, maga a” tőke pénz is

vissza térül. “ - '

A” Magyar, a” maga boldogságára olly tör

vényt hozhat, minő tetszik: nem boldogság ez?

IVan sok becsületes ember, ki kész volna a”

haza boldogságáért mindent- ingyen tenni, mert

sokzfnames czél csak drágasága miatt nem való

sulhat. -- De miért kívánjuk hát, még a” legne

mesebb mester is, a” pénzt?- azért, mert öreg

ségünkben, hogy “a” szemét dombon el ne vesz-- -

szünk, csak szerzeményünk garantérozhat ben

nünket , másban nem bízhatunk. - Garantérozza

a” státus, minden becsületes embernek a” maga

öregségét: mingyárt ingyen dolgozunk.

Mi az oka, “hogy a” német jobbágynak a'

legmostohább föld jutván, jobban bírja magát?

Jele, hogy nem a” föld gazdagít, hanem a” szor

galom“. Az Arad vármegyei újabb birtokosok ké

azítik a” paradicsomot. -

'2 l A” ki csak mindig extensiót szomjnhozik,

'és ebben hiszi a” gazdagságot állani: soha czélt

-nem ér, mint- tantalus. Intensio tesz boldoggá

mindent.

Míg a” státus maga kezébe nem veszi a” buza-'

kereskedés monopoliumát: addig mindig szegé

nyebb lesz, és egy két gazdagnak hagyja fejni

a” tehenet. ' :,- „ ' -.: Li 3. .' - s

Mi, okos szegények,í.nem akarunk gazda

gok lenni, -r- örömest el is'költjük keresetünket

édesdeden , nem zárjuk be ládáiukba', ---.vissza

eresztjük isméta” gazdagok pénztárábafs csak a”

gazdagok nekünk dolgot és keresetet adjanak, -

fogadom', soha-sem irigyeljük gazdagságokat.

-Az nr, szolga nélkül elnem-lehett-és sok ur,

hogymagának szolgáltasson, külfűldremegylaäni -l
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A” pogány csak úgy érzi a” boldogságot , ha kö

rülötte boldogtalant lát. - A” török császár és

néhány gazdag basák , csak azért tartják szegény

ségben a” népet, hogy legyen az ő tündöklő fé

nyöknek És pompájoknak millio bámulója.

Miért van a” Magyar földön olly sok puszta?

- Azért, mert a” puszta földön könyebb lévén

regularis systematica regulatiót eszközölni, mint

akár melly randa faluból és határból valamit for

málni: a” természet, idővel nagyot akar a” magyar

földön felállítani; - de elébb egy nagy tudomá

_ nyos fermentatiót kell néki kiállani.

A” luxus szükséget szül, - a” szükség pedig

sok nemes tulajdonságoknak megfojtója; p. o.

a” kertészség az egész földet paradicsommá te

hetné, és így legtöbb kertészre volna szüksé

günk. - -De a” kertészek fizetését elhuzzák a”

módik, bálok, tlleátrumok, fiakkerek, ”s gazdag

kalmárok. ”s a” t.

A, boldogság nem kivül jő, hanem belól tá

mad. Mennél kevesebb gondja van az embernek,

annál boldogabb. -- A” ki két három ranggal töb

bet játszik, boldog nem lehet. Jobb gazdag pa

rasztnak lenni, mint szegény urnak. A” nyugodt

lélek békében van Istennel, erénnyel, világgal,

pénzzel. ”s a” t.

Nem tudjuk elvárni annak idejét, mindent

idő előtt akarunk használni, ”s mikor itt'az ideje,

már meguntuk, holott a” maga idejében legjobb

volna minden! - Némelly ember mindig para

dérozni szeretne, csak volna arany bányája! -

majd tudná ő , hogy kell élni , ha ő király volna!

Igaz is, hogy nincs szebb, mint vígan és pom

pásan élni, négy lovas hintón végig nyargalni,

vígan farsangolni , tlleátrumokban , bálokban pom

pásan megjelenni, széltől lobogtatott suttyogő

selyem ruhákban a” mások bámulását magára

_ “ 17
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vonni,-és óketcsudálkozásra, irigylésre gerjesz

teni: óh siessünk vhhát ezen. boldogságra minél

elébb! regulázzuk jószágaiukat, építsünk graná

riumokat, csüröket, pajtákat! írrigáljuk a” réte

ket, ”s a” t. hogy magunknak örökös fundust sze

rezvén , minél elébb boldogul élhessünk. Mert

csak az élhet vígan, ki a” kamatot költi, - szo

morú , ki a” tőkepénzt fogyasztja!

A” falusi puszta udvarok, még sok nemes'

uraknál is, illy gondolatot adnak az utazónak:

ezek, csak élni akarnak, ”s mindegy nekik akár

hogy éljenek, csak hogy éljenek! holott paradi

csom közepén élhetnének ! - De némelly ember

az életet nem distingválja , holott, más élni, más

jól élni„ más boldogul élni, más vígan élni, más

könyen élni , más megelégedve élni. ”s a” t.

Először a” mód parancsol a” luxusnak , ”s oda

citálja, hová akarja: de végre a” luxus parancsol,

”3 rabbá tesz! '

/



Ötödik Idea.

A, Hivatal.

Honi hivatalaink kétfélék: felsőbbek és al

sóbbak.-A” felsőbbekről szólani sem kell, mert

azokra különben is a” legérdemesebb , legtudósabb

nemes lelkü hazafiak választatnak. Ez a” czél,

meg volna ugyan az alsóbb hivatalokban is; de

elérni nem mindenkor lehet, és nem ritkaság,

hivatalban olly személyt találni , ki arra épen nem

termett. .

I-Iogy az alsóbb hivatalokat viselőknek nagy

része idegenekből áll: azt neheztelni nem lehet,

mert hajdan a” tanult Magyar csak felső hivata

lokra törekedett, az alsóbbakkal nem törődött-

annyira, mint ma; de nem is volt ideje, hivata

lokkal foglalatoskodni, mert többnyire fegyver
ben kellett lenni, ”s a” hazát védnie; - a” hon- w ' R

nét az- alsóbb hivatalokra idegeneket kellet hea

lyezni. Ezzel azt nyertük , hogy a” népesség száma '

jóval is nevekedett, és hogy némelly idegenek

ből a” legjobb , legháladatosabb hazafiak váltak.

Ma már igaz, hogy annyi a” kitanult magyar

ifjú , hogy mégaz alsóbb hivatalokat is betölthet

né: de ezen, nem,;az által lehet segíteni, hogy

az idegeneknek hivataljokat irigyeljük; hanem

az által, ha, a”'min-t felyebb mondám, a” mun

kát nem kapó ifjuság, magát a” legf'elségesebb

hivatalra, a” földmivelésre--szentelheti. Mert az a”

föld , az az nrbarialis sessio , melly most egy szc
177 *
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gény jobbágyot tart, a” mint tart; ha egy tagbeli

majorban fogna kiadatni ,' eltartana két háznépet

becsületesen“, t. í. a” birtokosét, és ennek gazdá

jáét; - mert a” szorgalom gazdagít, nem a” föld,

- a” föld csak arra való úgy szólván, hogy tért,

és helyet ád, a” gazda szorgalmának. - Ha pedig

az egész ország népe, ai szorgalomra látja ma

gát kénytelennek támaszkodni: úgy ez benne

szokássá és 'természetté válván, nem lesz többé -

henyélő: '-'- mihelyt pedig henyélő nincs, már

rosz ember sincs, - senki sem törheti fejét rosz

ban , gonosz planumokban, fortélyokban; sót

naponként nevekedik az erkölcsökben, és hála

datosabb lesz hazájához, 'kiráiyához, Istenéhez,

-- pedig ez a” status czélja; - Olvasó publicum

hijáról sem panaszkodhatnánk, mert a”földmive

lók nagy része tanult személy lévén, ez tenné az

olvasó publicumot, és terjesztené a” könyveket

a” tudatlanok között is. '

A” statisticusok'aztjegyzik meg, hogy kevés

nép van Magyarországban, a” mit tapasztalnak

is eléggé nyári munka. idején a” nagyobb birto

kosok;- úgy de az itthon lakó szegények pedig,

- azt mondják , hogy sok a” nép , és egymástól nem

élhetnek-maholnap: - már mellyiknek hidjünk?

- Adjunk munkát minden üres kéznek , - en

gedjünk módokat a” népszaporodásnak és míve

lődésnek: meg fogjuk látni, hogy mennél több

nép lesz a” hazában, annál boldogabb lesz min

den ember. '

Nincs embernek nagyobb kínja az unalom

nál, - és ettől annyira fél, mint a” megemésztő

pokoltól. De, hogy az embernek unalma soha se

legyen, sőt minden ideje haszonba follyék el:

legjobb e” végett a” hivatal. A” ki pedig hivatalt

nem visel, és unalomról panaszolkodik: ott a”

tudományok ezer meg ezer ága, ott a” földmíve
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-lésnek kiapadhatatlan gyönyörforrása, ésvszámr

talan sok ágazatja; válogasson ezek között. Min- -

dent megun az ember: egyedül, a, szelíd termé

szet barátsága megunhatatlan. l

A” ki hivatalát szereti, soha sem unja meg

magát, - és lla épen üres ideje volna : inkább -

könyvet olvas, vagy ir, -s- mint kártyázna

De mire való hát a” sok temérdek könyv? lám

azért írják azokat hogy olvassuk, ”s magunkat?

általok nemesítsük. Ha a” hivatal csak professio

ként üzetik', ”s óra koppanásával a” kalapács nyél

fele munkában is félre vettetik , ”s minden figye

lem csak a” mlllatságokra, szünórákra függesz!

tetik: az illyen ember megnyugtató és boldogító

hivatalt soha sem kap, -,- kicsiny neki a” föld ,- -' '

ha a” királyi pálczát bírhatná is.

Láttam tisztviselőt, ez boldognak tartotta a”

szántóvetőt; -láttam szántóvetőt , ez boldognak

találta a” mesterembert;- láttam mesterembert,

ez boldognak ismérte a” papot; - láttam'papot,

ez boldognak állította a” katonát“; --- láttam ka

tonát, ez'boldognak kiáltotta a” nagy urat; --

láttam nagy urat, ez boldognak nevezte az alant

sorsut; -'- láttalll nőtelent, ez irigylette a” páro

sok életét; - láttam feleségest , ez az ő régi nő

telen szabadságát siratta; - láttam gyermeket,

ez nem győzte várni , hogy ember-kortérjem

láttam embert , -ez az ő gyermeki ártatlan arany

- idejét só,hajtotta;- láttam szegényt, ez a” bol

dogságot egyedül a” gazdag házában találta; -

“láttam gazdagot, ez -a” boldogságot egyedül a;

szegénynek megelégedett ”s gondoktól ment kuny-e

hójában prédikálta! -: Akárki, és akármi légy

barátom! -- erkölcs nélkül boldog nem lehetsz;

mivelhogy pedig erkölcsödön , halálod órájáig

találsz munkát: tehát a” drága időnek csak egy

órácskáját is , haszontalan el ne repítsd.“
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' Nincs a” földön boldogtalanabb 'ember, mint

a” kinek semmi dolga nincs; -- nincs pedig bol

dogabb, mint ki a” föld nemesítésével foglala

toskodik. E” két véghatár közt, lássa kiki, mit

választott, - szerencsés csak úgy lehet, ha

kedves tárgyát eltalálta;-- ha nem: tehát a” mit

talált, szeresse és maga inegeröltetésével 'is ked

velje, - különben ez élet néki nem paradicsom ,

hanem fogház. '

Minden hivatalnak megvannak a” maga ter

hei, de megvannak a” maga' örömei is. A” job

bágyszintúgy talál örömöt jobbágyi terhe mel

lett, mint a” magnás, azőmagnási terhe mellett.

Csak ott van a” különbség , miképen érti az em

her magát az időbe és környülállásba helyezni?

- sőt nem is ott , - hanem egyedül az ember- “

nek szívével való békeségében.

, Sok ember azt gondolja, hogy csak hivatalát

kell tudnia, ”s ezzel czélirányos ember.- Igaz,

hogy a” ki hivatalát sem tudja, az épen nem arra

való;- de mivel a, tudományok és mesterségek

olly szövevényes atyafiságban és összeköttetésben

vannak egymással, hogy egyik a” másik nélkül

nem lehet: következik , hogy a” ki hivatalán ki

kivül mást még csak tlreoretice könyvekből

sem tud: az a” maga hivatalára is alkalmatlan.

Ennek különösennagy befolyása van, aNneve

lőkre, tanitókra.
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Hatodik Idea.A, Házasság. i u

Más nemzeteknél-a” házasságlassanként el.

kezd méltóságából lefajzani, és holmi politikai

kinézések, nyerekedő szemeskedések, ”s nnal;

mat üző mulatságok tárgyává, és -játékká válni.»

- A” Magyarnál pedig még most is. megvan a“

házasság az 6 eredeti szentségében , - még most

is készebb a” Magyar“ megházasodni, mint fajta

talan életre vetemedni, - még most is megvan

a” férjnek tisztelete', a” feleségnek hivsége, -

még most is szívet választ a” Magyar,-nem gaz-

dagságot, - még most is buzog az az eredeti

magyar vér, hogy a” magyar legény csak magyar

leányt szeret elvenni ,“ ”s az idegentől mintegy

irtózik, vonakodik. - ,

Igaz , hogy a” szomszéd nemzetektől , a“ mó,

dival' együtt sok visszaélések kezdtek beharapóz

ni hazánkba is: “de az eredeti magyar vér, va;

lamint módihnem ismér; úgy a” házasságbeli leg~

kisebb erkölcstelenséget sem szenvedi, 4- A”Ma,

gyardäl a” fedhetetlen tiszta élet, és a” szeplő

telen szüzesség legszentebb házi kincsnek tarta

- tik, - úgy hogy valamelly személyen, nagyobb

gyalázatot történhetni nem is képzel ,n mint ha

szüzessége megfertőztetnék. Ennek élő bizony

sága az ő legközönségesebb szitka , melly szerint

a” kinek igen roszat kíván , annak vérét, lelkét,

rokonát ”s a” t, megfertóztetésre kárhoztatja , mint

a” zsidó haragosát rosz szomszédra. Maga ez a," _
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szitok, mellyet a” Magyar el nem hagyhat , egy

különös nemzetiséget bélyegez, mellyet némelly

külföldi rágalmazók fonákul magyaráznak, ho

lott ez csupa nemzeti büszkeségét árulná el, ha

épen mindennapi visszaéléssé nem nem válnék.

Minthogy pedig a” házasságban is többnyire

a” tudatlanság miatt sok visszaélések és -rendet

]enségek jönnek be a” vándorokkal: illő volna

ezen tárgyban is, mennél tökélletesebb practi

cus kézi könyveket a” nép számára kidolgozgat

ni, -- mert egy jó könyv elolvasásából többet

tanul és épül az ember,l mint egész életbeli ta

pasztalásából. Ezen könyvek tárgyait szinte a”

természetből kellene meríteni, mellyeket a” min

dennapi tapasztalás önkényt nyujt az embernek.

-Sok ember kijött az oskolábol, és nem tudja,

mia” szent házasság? hát a” tudatlan!

-Gyermeket nevelni más, mint gyermeket

nemzeni. - Nemzésre hamar elkészül a” test,

e- de nevelésre legtöbb ember haláláig is alkal

matlan. - ,

A” szent házasságot egy olly elrejtett drága

kínossá-kellene tennünk, mellyhez könyen ne

juthasson minden dibdáb ember, - hanem csak

egyedül az, a” ennek uti levelét megszerezte.

, Ez az uti levél nem egyéb , mint a” nemes erkölcs.

v-Azért is a, házasság , mindig valami nemes tett

nek jutalma legyen , nem pedig az éretlen kények

prédája. A” rosz embert mind addig el köllene

ettől tiltani, míg magát meg nem javítja. Mert

tudjuk, hogy az ember mindent jobban becsül,

a” mihez nehezen , mint a” mihez könyen juthat,

-- különösen pedig a” házasságot, melly úgy

szólván az élet boldogságának legfelső lépcsője l-

Mit el nem követne ezért az ember, ha juta

lomképen kellene elnyerni? és még mennyit

“lenne ez, az erkölcs nemesitésére is ?- Erre pél.

'
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dákat, csak románban , mesében 's a” t. előadni

is, melly kívánatos tanúság lenne!

A” ki nem a” fehér személyt, hanem csak

a” feleéget nem szenvedhetné: az, a” magyar

hazában a” legnagyobb újító lenne. Őseink a”

szüzességet tartották legdrágább magyar ékesség

nek, -- a” tiszta házasság pedig a” legtisztább

szüzesség; - de a” kicsapongás, még csak gon:

dolattal is, már paráznaság és megfertőztetés.

A” ki tehát minden untalan ősei szokásaira , ha

gyományaira, erkölcseire, törvényeire, .utal az

újítók ellen: és ő maga szüzességétlis ezen sinór

mérték szerint utolsó csepp vérig nem oltalmaz

ná; nem csak azt árulná el, hogy ő nem tiszta

magyar vér többé, - de még a” tiszta Magyarok

közt is ő lenne a” legvakmerőbb újító , - őhoz

ná be a” hallatlan gonosz újságot.

A” házasság kezdetén legelőször is okf'őt (prin

cipium) kell a” házasoknak magok elébe tenni,

melly az ő egész pályájoknak compasza legyen,

- különben czél és okfő nélkül, bolond a” há

zasság- Fő czél tehát a” házasság boldogsága: en

nek temérdek eszközei között pedig legelső a”

morál, melly egyszersmind szülő annya minden

erényeknek, kiváltképen, a” számtalan sok ba

joktól megmentő mértékletességnek. -

A” népességnek legtermészetesebb terjesztő

je, de a, morális polgárok nevelésének a” leg

czélirányosabb ntja a” bölcs okfőn alapított há

zasság- Erre kellene hát mennél foganatosabb in- -

tézeteket és utasittásokat nyújtani a, hazának,

úgy mint más intézetekről gondoskodik. Mennyi

szorgalmatos lélekben járó nagy intézetek, tudo

mányos rendszabások vannak-a” népesség szapo

dásárairányozva, és alapítva? Mennyire sürgeti j,

a” haza a” himlő oltást! mennyire pártfogolja a”

szülés segítségét tárgyazó tudományt! mennyire

z
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ápolgatja az oskolákat, nevelő intézeteket! -

annál inkább illő, hogy a” már kész felnevelke

dett, kitanult embereket is segítse, pártfogolja ,

hogy az ilju ember ne heverjen , ne vesztegeljen,

ne legyen ollyan olcsó, mint kezd lénni, hanem-

érdeméhez, ”s tehetségéhez képest, valamelly

foglalatosságra, hivatalra, vagy akármi névvel

nevezendő fixumra, ”s ez által házasságra segit

tessék-

A” ki gyermeket nem- nevel a”hazának : igaz

ságos kivánsága az tőle, hogy adjon aequivalenst.
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Hetedik Idea.

A, Nevelés.

A” Magyar, talán ha nem neveltetnék is,

csakhogy rosz példákkall erővel el ne rontatnék ,

soha sem térne el annyira a” természettől mint

más nemzet, - kivált némellyik még neveltko

rában is! - De mivel csak egyedül a” nevelés ,

teszi az embert emberré, sőt ennek nagyobb lép

csője , az isteni ideálhoz mind inkább hasonlóvá:

azért vannak is magyar hazánkban olly jól ala

pított nevelő intézeteink, mellyek'a” leghíresebb

külföldieknek sem engednek.

A” Magyart csak nevelni, csak utba igazítani
kell; mindenre egy pontig alkalmatos, - csak l

ráfogás, és előítélet az, ki ellenkezőt állítana.

Más nemzeteknek vannak olly különös tulajdo

naik, mellyeket ők legnagyobb miveltségök mel

lett is el nem hagyhatnak, jóllehet , nem létala

pos character légyen is, mint a” zsidó a, háza

lást, - czigány a” hegedüt ss a” t. - de a” Ma

gyar , ha kimívelődik , mindenre olly alkalmatos,

mintha abban született volna, - a” minek leg

szembetünóbb példája az, hogy kitanult korában

minden Magyar ellene. harczol ugyanazon elő-

ítéleteknek, mellyeket tanulatlan korában utolsó

csepp vérig oltalmazni kész- volt. Ezt minden

tudós magán észreveheti, sót sokszor, csak egy

naptól a” másikig tapasztalhatja. 4- Nincs a” mi

velt Magyarnak az igazságon kívül semmi külö
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nös kénye, vagy szeszélye. ha csak a' szabad

ságot és földmivelést kénynek, vagy szeszélynek _

nem nevezed: ő csak az igazat tekinti, és min- -

dent érdeme szerint méltat. -

Az ugyan igaz, hogy egyik szinte nagyobb

talentummal születik a” természet rendelése sze

rint, mint a” másik: de a” nemzeti vonás és

czím , mindenikben- nagy és állandó. - Csak arra -

kellene tehát rendet szabni, hogy minden talen-

-tum a” maga rendeltetésére neveltetnék, mint

volt a” Jezuiták'nál, és senki természeti erején

túl ne gyötörtetnékyw-vde a” lángelme is , neta

lán szegény születése miatt, porba ne gázoltat

nék. - Melly sok tehetős szülék semmi költséget

nem kémélvén , erővel töltetnék gyermekeikbe a”

tudományt , és mind haszontalan l holott a” gyer

meket természeti elevein boldoggá tehették vol

na! -e- és melly sok szegény ifju örömest tanul

na, csak tehetsége volna! - A” talentumát té

vesztett ember , elébb utóbb is visszatér talentuma

tárgyaira; vagy egész életében nyughatatlan , és

megelégedetlen polgár lesz. Azért is , ha 'az ifju

írni, olvasni és számolni jól megtanult,“ a” fe

lyebbi oskolákban senkit sem kellene gyötörni,

”s tehetségén felyül is fő tudóssá nevelni akarni,

csak egyedül azokat, kik a, természettől arra hi

vattattak, és mindenben, kivált az erkölcsben

eminensek, a” mit a” tanító legkönyebben kitapov

gathat;-a” többi oszlanék széllyel a” természet

ben , és tanulná azt, a" mire hajlandó, vagy pra

-ctizálná a” nemes földmivelést, - ebben legtöbb

ember,'ki a”tndo'mányoknál talán utolsó, - első

lehetne, és még remekeket is előállithatna! .

Addig híjában kezdünk akár mibe , míg nem.-

nevelünk, mert valamint a” kés nem gyermek ke- i

zébe való: így a” szabadság is , neveletlen ember

nek veszedelmes, és alkalom minden roszra. Úgy
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“de mi keresztyének, hála Istennek, szabadok

vagyunk; a” szabad ember pedig mindent-csak a”

maga tulajdon esze szerint cselekszik, ”s meggyő

ződés nélkül senki' eszét vagy tanátcsát nem

követi. Szükség tehát legelőször is jó észt adni

mindenszabad embernek , hogy -ha már a” maga

eszét követi , - legalább jó és okos, ne pedig

rosz és oktalan észt kövessen. - De különben

is , erkölcs nélkül épen fel nem állhat semln'i tár

e saság: míg hát az erkölcs meg nem javúl, addig

más javítás lehetetlen. _ 1  

Hogy a” neveléstől függ minden , csak onnan

kis megtetszik, mivel a” vakokat, süketeket az ő

oskoláikban úgy kinevelik , hogy hozzájok képest

egy 'neveletlen épkézláb ember, csupa vad és

szerencsétlen. ' l

“A” mire a” gyermeket szoktatják; azt teszi,

- nem születik a” török, zsidó , ”s a” t. mint a”

poeta , orator , botanicus , vagy astronomus ”s a” t. ,

hanem csak szoktattatik. - Ha jóra szoktatják

a”- gyermeket, jót tesz, ha roszra, roszat tesz.

A.” gyermek soha sem hibás , mert ő híven követi

az ő szokását, hanem a” nevelő hibás mindig, ha

rosz a” nevendékl Ezért mondta egy bölcs: nincs

a” világon jó vagy rosz ember, hanem csak jó

vagy rosz nevelő.

Sokan a'lnevelésen csak azt értik: enni adni. '

Irj könyvet, vagy nevelj gyermeket: erről ki

egyszerre 'megismér a” világ , ki vagy?

A”, nevelő, soha se a” jelenvalót nézze, ha

nem mindig a” jövendőt. A” legszebb kis gyer

mekből is , egy elszenvedhetetlen kamasz betyár

lesz, ha bölcsen nem nevelik. A” kutya legutolsó

állat a” háznál, de még ezen alól is van egy állat

az ollyan háznál, mellynél kényes gyermek ta

láltatik. ' -

l
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A” nevelés fő' czélja, a” nevendék jövendő

boldogságát tárgyazza , ne a”, szülék majomi örö

möknek legyen bálványa. A” gyermek soha észre

ne vegye , hogy őt szeretik , hanem magát a” ház

nál legutolsónak vélje , - soha- meg ne tanuljon ,

vagy is, rá ne szökjék akarni, hanem regyedül

engedelmeskedni Mert ha a” majom szülék , sze

retetök ből a” gyermeknek mindent megengednek ,v

azt elkényeztetik, az egész háznép egy kényes

gyermek akaratjától függ, minden annak robo

tol, mintha a” szülék örökké élnének, és az 6

kedves rajkójok örökké picziny maradna: mi-

lesz az illyen gyermekből, ha a” szülék véletlen

meghalnak, vagy ha a”- gyermeket oskolára , ta

nulásra , praxisra, egy szóval, idegen kézre kell

adni? itt néki többé nem szabad akarni, hanem

kötelessége engedni, '- úgy de az akarás már

természetté vált benne, - a” természetet pedig

még okos vén ember sem tudja elhagyni! Hát nem

magok a” szülék teszik- e majomi vak szeretetük

miatt a” különben ártatlan gyermeket e” földön

legszerencsétlenebbé ? Oh! az illyen gyermek igen

kegyetlenül megszokta boszúlni Szüléinek majom

szeretetét, vagy is inkább iránta megmutatott

igazságtalanságát! Sok szülék mentek már idő

nap előtt az illyen magzatok'miatt'sírba és kár

hozatba! Kényes gyermekből még soha sem lett

morális ember, - és itt van az egész világ bök

kenője! A, morált csak a” bölcs nevelés,a”szen

vedés, türés, és nyomoruság szüli. És .hogy a”

majom szüléknek nincs igazságok, onnan is

megtetszik, mivel mindig a” legkisebb magzat a”

kedvencz. ' ' ' ' ‘

_ A” gyermekeket élni kell tanítani, mert a”,

szülék csak sáfárok; -:- azon tárgyakhoz kell

szoktatni, mellyek őket a” practicus életben el

kerülhetetlenül követni fogják; t. i. a” szenve- --

‘
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désekhez, türéshez , munkához , az indulatokon

való uralkodáshoz ”s a”t.: így aztán , mikor ezek

előjönneknem lesz ujság előttök, sót bajnak

sem fog tetszeni. De némelly szülék, másoknál

bölcsebbeknek tartják magokat, midőn igyekes

kodnak: úgy is eleget kell majd szegény gyer

meknek szenvedni; mig hát lehet kedvezzünk

néki: n'e kínozzuk. Holott épen legkegyetleneb

bül ez által kínozzák , -mert ha regulához'szokik,

többé kint nem is fog ismérni. - Ám tegye min

den szülé a” -mit akar, én nem gúnyt irok, ha

nem' javát akarom szülének, gyermeknek; - a1

ki nem hisz; maga lássa. z .

- Sárga üvegen mindent sárgának látunk. -

A? szülék az ő magzatjaikat, mind valami külö

nös szép tarka barka üvegen nézik, azt gondol

tván, hogy őket más is azon nézi, mintha az üveg

a” gyermeken volna„ nem-a” néző szemén. De

tudják meg a” szülék, hogy bár minden szinü

üveg van is a” Világon, ollyan még sincs több,

mint az övék. ,

Nevetjük, mikor azt olvassuk, hogy a”_strucz

madár, (melly repülni nem tud, hanem fut, -

és lóháton fogatik el) végtére kifáradván üldözői
l előtt, még utoljára azt a” fortélyt gondolja ki, v

hogy fejét a” homok alá dugja, olly reménység

gel, hogy mivel ő nem lát senkit; őtet sem látja

senki: azonban épen így teszünk mi magunk is, '

mert hibáinkat ”s gyengeségeinket behunyt szem

mel nézzük, gondolván hogy azokat más sem

látja meg. - r .

Az életnek két része van : szenvedés és ural

kodás , ezen át kell menni- minden -embernek , de

nem egyszerre, hanem egymás után , - mert a”

szenvedés, eszköze az uralkodásnak;- az ural

kodás pedig, eszköze a” szenvedésnek. Már-a”

ki gyermek korában egyiket kikapta; ember ko

r
-l
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rára bizonyosan a” másik marad. - De “talán

jobb , hogy a” gyermek sírjon , mint az ember?

_ Legnagyobb bajunk az is, hogy nem tudjuk

magunkat az ellenkező esetben képzelni. Az nr,

nem tudja képzelni, ha ő szolga volna, -az asz

szony-, ha ő szolgáló volna ”s a” t. - Ha én kol

dus volnék , mint volna sorsom 2 vagy , ha király

volnék, mint állanék boszút haragosaimon? ”s

a” t. - Csak mindig azon egyetlen egy szempont

ból ítélünk , mellyben vagyunk , - és cselekede

teinket is ezen kaptára intézzük , -és ha valaki

szelídebb gondolatokra akar bírni: azt ellensé

günknek tartjuk. - Mit használ nekem , ha az

engedetlen, kényes, csintalan gyermek miatt há

-zom elégett, azt agyon ütni, -vagy arra utalnii

mondtam, ne játszál a” gyertyával, ne tüzelj,

ne pipázz”s a”t.? - előre kell az ellenkezőt kép

zelni, nem a” próba után elismérni. - Ha Napo

leonnak császár korában , valaki meg merte volna

, mondani szomoru kimenetelét: bizonyosan éle

tével játszott volna! Az ellenkezőről, még csak

hallani sem szeret az ember. Minthogy tehát el

kerülhetetlenül két sors várja az embert ez élet

ben; jó - és rosz: szükség a” nevelőknek , ne

vendékjeiket mind kettőre elkészíteni , nem pedig

csak az egyikre, -arra is csak a” hizelkedőbbre.

A” gazdagabbak szerencséjét , mind magának

kívánni; épen olly rosz neveltetést arúl el, mint

a” szegénynek, épen semmit sem akarni enged

ni. - Hadd legyen minden embernek annyi, hogy

legyen oka miért hazájához köttetni, -- legyen

rugója, magát hazaiinak tartani.

Minden könyvnek, vagy írónak az a” czélja,

hogy neveljen és tanítson : de az eszköz , mellyet

ezen czélra választanak,kétfélel t. i. némelly

írók , az emberek hibáit támadják meg , -,- eze

ket festik le eleven színekkel, rosz következé

sek
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sekkel ”s a” t.; mások ellenben lit-m az emberek

hibáit, hanem ellnéiket támadják meg, - ezt

igyekeznek a” józan okosság utjára vezérelni,

úgy 'gondolkodván , hogy a” dudvát híjában arat

juk le, mert a” gyökere ismét gazdagabban ki

csirádzik, - hanem a” földet kell egészen rioli

rozni, hogy a” bünnek, még csak gyökere se

maradjon. "

Ismérd meg magadat; - ez kétféle: physi

cum ; és morale. - Physice megisméri magát az

ember tükörből :_ de hát a” moralis megismérés

nek, minő tüköre van“.Z Illyen tükör a” vallás,

illy az erény , illyen a” világi szenvedések, illyen -

a” vétek meglátása, is a” t. P. o. a” ki egy részeg ,-

buja, dühös, indulatos, vagy akár melly hibás

embert hideg vérrel megnéz, többet tanul ezen

tükörből, mint minden theoriából. Igy nevelték

hajdan a” görögök, az iljuságot.

A” zsidók dogmáit tudjuk; de élni nem tud
dunk! ' ' k e

Mit kevélykedsz? -'- mit teszedmagad a”

többi czifra ruhások sorába? - azok téged be

nem vesznek, híjában tolod közikbe magadat!

Mintha épen te, elmulhatatlan tagja volnál e”

-világnak! Hiszen te rólad e” világ Semmit sem

tud, olly- alávaló porszem vagy, - és ha te élsz

vagy halsz, az a” világban semmi változást nem

tesz. - De talán szüléid szoktattak rá? ”s sze

/retnek bámulni?

A” módi mindig változik , és módiba jön min

den, mit az ember nem is gondolna. Ugyan hát'

mikor jön módiba, a” kevélység utálása, a”- ha

szontalan külső csillámok megvetése , - az alá

zatos tiszta szív hordozása, a' mindeneket egy

formán tisztelő emberiség ?-- Ez már sok helyen ,

' 18
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régen kiment inódiból, - ha csak a” nevelők

ismét vissza nem állítják. .

Az imádságból ne egoismust tanuljon a” gyer

mek, hanem szorgalmat, mértékletességet, és

- A” faragatlan emberben a” test parancsol a”

léleknek, vagy legfelyebb is a” lélek egyet ért a”

testtel: de a” nemesen nevelt emberben a” lélek

úr, a' test szolga. v  '

i; Ember! csak pusztítsd ember társadat! lám

a” halak is egymással élnek, - a“ fene vadak,

és veszett ebek is egymást marják: ezektől tanul

hatsz, ha őket választod tanítóidnak.

Egy bün, ezerre utat csinál! kerüld az első

alkalmatosságot! - Csak a” legelső'lépés igen

nehéz, -- mára” második'könyü, - a” többi

önkényt

A” nagy talentum, nagy lélek, mindenben

kimutatja magát , - és ha nem volt módja kimi

veltetése által magát nemes tettekben tündököl

tetni: még a” gonoszságban is első lesz.

=l- Félő, hogy utoljára az állatok nemesítésében

a'nilyira megyünk , hogy a” legnemesebb állat fe

lyül mulja a” legnemtelenebb embert.

" 4' Valamig csecsebecsének örülünk , gyermekek

vagyunk, 2-i mint az amerikai vad nemzetek,

holmi festett üveg cseropekért aranyakat adtak

az Europaiaknak: így adózik sok ember a” haza

kincsével, a” párisi luxusnak.

' Valamint örökre elveszett, és élve holt em

bérnek , és -semminek tartjuk az ollyan embert,

kit már a'' bor-düh , vagy bor-kórság magáévá

tett: úgy ellenben minden jót és nagyot remény

lünk az ollyan ifjut-ól, ki uton utfélen könyve

ket olvas.

-____ M-



A” NEVELÉS. 215

Némelly nagy uraknak az 'a” bajok, hogy

senki sines, ki hibájokat kimerje mondani. A,

bölcs nevelés még a” hibát is megelőzi.

Hogy nevelhessen a” szegény jó gyermeket?

mikor még a” tehén is, csak ha jól él, úgy sze-~g

reti borját! '-- a” nyomorgás mindent nyomorgat.

Az élet, a” tapasztalás , a” szenvedés,' sőt a”

megsikamlás is, - mind oskola.

- A” mester-legénytől megkívántatik , hogy ván- '

doroljon, különben nemlehet mesterré: a” tudós

tól , tanítótol, nevelőtől , senki sem kérdi: utaz

tál -e? hanem : tudsz-e latinul? - Az utazás el

mulhatatlan minden tudósnak , sőt másoknak is

igäen hzäszlnomhí?” rEítlIele'tlcn szegény paraszt le

g nyne- egjo. os o a es utazás vona: tíz esz

tendeig katonáskodni, és úgy jönni haza meghá

zasodni, gazdálkodni ”s a” t.

I-Ia a” kováeshoz illik a” lódoktorság, (risum

teneatis) miért ne illenék a” falusi néptanítók

hoz a” földmivelés, és kertészség tanítása is?

' Akár mi indulatban van az ember; csak olly

részeg, mint a” bortól, - a” szerelem is részeg

ség. - Egy indulat, egy részegség is sok egy

szerre: hát 'még kettő ”s több! - pedig egy ritkán

van magánosan, legtöbbnyire seregestól jönnek

ők, p. o. részegség, - bujaság, - harag, -

veszekedés ”s a” t. egész boldogtalanságig- De ha

az illyeneket még a” nevelők sem tudják, sőt

gyakorolják: mit várhatni nevendékjeiktől?

Mikor az ember indulatban van: akkor ba

rom, nem ember.

Minden ember csak a” pénzről fantazéroz,

és kiván, - nem többet mint- száz -' vagy két

százezer forintocskát; még asszonyok, ”s leányok

is ! -'- és micsoda érdemért? läövid látásl- meg

18 °
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sem gondolja, hogy épen ollyan , mintha a” gyer

mek kést kívánna, 7s azzal boldog lenne. Nincs

a” világon nagyobb kincs a” jó nevelésnél , - ez

egy elfogyhatatlan , örökös, bátorságos , és legtöbb

procentü capitális. Mind hiu ember az , ki munka

nélkül, akar meggazdagodni.

Nagy lélek, - kicsiny lélek, - alacsony

lélek: e” három lehet csak az emberben. Most

már" azt kérdem tőled 'fényes gazdag; mellyiknek

akarod, hogy tartsalak? - - Igaz, hogy van

'nagy születés , kicsiny születés , éstalacsony szü

letés :' de ez a” három- linea koránt sem párhúza

mos amazokkal; sőt azoktól néha eltér, vagy még

keresztül is -metszi őket l -ltt, lehet Valaki első,

és ott utolsó. , _

Hiba nélkül egy ember sincs , - igaz; - dc

'ez a” mondás sok gonoszságnak is köpönyege.

Senki magát ne mentse gyarlósággal, unalommal,

ki nem állhatommal ”s a” t. - mert ha a” hiba

physicus hiba, ezt senkinek szemére nem vet

jük, jóllehet a” józan elméjü bölcs ember még a”

physicus hibákat is igyekszik, mennyire lehet

eltakarni, vagy kijobbítani; - de ha a” hiba

moralís, melly egyedül az, akarattól függ, és

ennek kényessége miatt történik: már ez elszen

védhetetlen, és menthetetlen. Mindent tehet az

ember, csak akarja. s _ u

- A” boldogság a”megelégedésbenáll: de még a”

megelégedést is megelőzi a” securitas, - mert

securitas nélkül lehetetlen a” megelégedés; ~

ellenben , nincs az a” nyomorultszegény, ki bol

dog nem volna, ha van mire támaszkodnia, bár

kevés is, csak hogy - bizonyos legyen.

Ha a” játékszínek, olly nevelő intézetek,

mint elkezdették: vége a, magyar erkölcsöknek.

Míyelődés, éselmívelődés, nem mindegy !

O
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Az ollyan embertől, a” aki , minden khäz jótl

illető tereli alól ki akarja“ magát vonni, és min

den haszontalanságra csak ősi szokásait, törvé

nyeit, ”s előítéleteit rántja elől, palladiumul , -

azt kérdem.: ha az Isten leszólana hozzánk , és

megmondaná, mi a” legjobb? mitkellene ten

nünk? és mi a” valódi csalhatatlan igazság ?- ”s

'a” t.: valyon tenné-e? - csak alig, - mert az

bizonyosan ősi szokásaival ellenkeznék. - Sőt

hogy nem tenné , bizonyos , mint a” napfény, -

mert lám nem is teszi, holott hallja az Isten sza

vát, - mert a” józan ész, és anya-természet sza

va, Isten szava;- minthogy az [sten ma már

eszközetlenül nem szól hozzánk, hanem 'csak esz

közölve, t. i. az ő képviselője, a” józan -ész ál

tal, és a”természctnek ujjal- mutatása által. Én“

nem tlidom, mire nézi illyen a” napot. . '

Csak nevelni kell, minden másképen megy ,

és egészen megfordul a” világ. 'VIert valamint kö

nyebb száz forint kezdettel millionerré lenni,

mint egy krajczár nélkül csak száz forintot is

egész életében összezsugorgatni: úgy ,nevelt em

bérekkel úgy szólván munkába sem kerül a” hazát

paradicsommá tenni, -midőn a” neveletlenekkel

ezt el sem lehet kezdeni, - Fáj az: az érzékeny

lelkeknek, midőn az- érzéketlenek miatt nékik

is a” sár közepén kell vesztegelniök! - Ha a”

bünös lakol, jó és igazságos,- csak hogy vele

ésmiatta az ártatlan is együtt ne szenvedne ! -

Nevelé nélkül pedig erre el nem juthatunk,

értvén a” nevelésen, nem épen “az oskolai neve

lést, hanem leginkább a,” szülék nevelését, és

czélirányos könyvek olvasását , melly többet tesz ,

mint az oskola. -

Az oskolai nevelésnek, minden kétségen,

kívül 'elsőbbsége volna a” házi nevelés felett,

mert ott több erényekfejtődhetnének ki: de míg
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az oskolai nevelés, más formát nem vesz magá

ra :addig tanácsosabb, kitől telik, a” házi nevelés.

Míg te, barátom , azt mondod, hogy ez mind

csak pium desiderinm: addig én a” dologhoz

látok, ”s úgy nevelem fiamat, mint engem ne

velt az atyám.- Te pedig tedd össze kezedet,
”s várakozz. ' e
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MiNyolczadik Idea.

A”Nyelv.[

Ha van egy különös czím, melly a” Ma

gyarnak napkeleti eredetiségét legszembetünőb

ben elárúlja: tehát a” magyar nyelvet, mint a”

régiségnek legszüzebb maradványát, az eredeti

ségnek idealis Inustráját, bátran illyennek lehet

mondani ; - melly egyszersmind a” maga nemé

ben egyetlen egy, és pár nélkül való gazdag terv

mőfa, mellynek illendő leírására. sok idő, és

- nagy elme kívántatnék.-

Belső tulajdonait, gazdagságát, ”s oeeono-,

miáját fejtegetni, - hogy t. i. ebben, eredetiké

pen nincs 8 része a” beszédnek ,' mint más nyel,

vekben, hanem csak egy része van, t. i. a, szó,

vagy név, - és minden szó egy tag, ésJninden

illyen egy tag magán érthető, - a” többi beszéd-

részek csupán csak egy más tagnak hozzá toldá,

sával , vagy változtatásával erednek , - és minden

tagnak hozzátétele által, más más formát és érv'

telmet vesz a”'szó magára; - hogy ennek ezen

természeténél fogvai bősége, kiapadhatatlan, ”

ha ezen okfő szerint kimíveltetik , egész a” vég

r

hetetlenségig terjedhet: - hogy ennek nyelvtu-k

dománya egészen más okfőkön alapul, mint más

nyelveké, ”s a” t. - ezeket mondom, fejtegetni

nem czélom , - megelégszem, ha némelly kisebb

vonásait , és legszembetünőbb czímeit ”s érdemeit ,

csak valamennyire is előterjeszteni, ”s figyelemre

méltatni képes lehetek.
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Régen meg van az már mutatva, hogy a”

józan' együgyüség, sokkal tökéletesebb, mint az

elczikornyázott, ”s megeröltetett mesterség, -

mert mihelyt valami a” mesterség által annyira

erőltetve van ,_ hogy a” természetet nem követ

ni, hanem felyülmulni, vagy épen tőle eltérni

látszik, (mintha az echo czifrábban felelne a”

vett hangnál!) - az vissza rí, és bujaságával

undorít, ”s vissza taszít- Ugyan is, minden mes

terség csak° a” természet követése, nyomdokin

való utána-menés , és legfelyebb , ha valahol meg

akad, annak segítése, nem pedig vele való trut

tzolás, vagy ellene törekedés: - a” természet

szépsége pedig, a” legnagyobb együgyüség. -'~ Az

is tagadhatatlan, hogy mennél közelebb jár em

ber az anya-természethez: annál közelebb van

az igazsághoz is; és mennél inkább eltér attól:

úgy eltávozik emettől is. - Ha a” magyar nyel

vet zorosan megfontoljuk: úgy találjuk, hogy

a' világon lévő minden nyelvek közt, egyedül

ez jár legközelebb a” természethez. Ugyan is:

Az emberi beszéd egyenesen'a” természet

majmolásából származott._- A” mitaz ember,

a” természetben látott, hallott és érzett: ezen

tapasztalását ki is 'kivánta fejezni. -- Némelly

tárgyakat kifejezni könyü volt, mert csak utána

kellett mondani, mint: kakuk, - bébicz, ká

csa, pinty ”s a”t.; - de némelly tárgyakat, mel

lyek hangot nem adtak , hanem csak a” szívben

különös érzelmet gerjesztettek, nem lehetett olly

könyen kifejezni, hanem minden esetre, a”

tárgy minémüségéhez képest,“ mennyire csak le

hetett hasonlólag, - nem - pedig ellenkezőleg.

Igy lettek az illyen szavak: csörög, búg, dur

ran, dörög, dördül, sír, jaj, óh, júj! És a” t.,

sőt minden egyéb szavak is, azon megjegyzés

sel , hogy más nemzet, ugyan azon tárgyat ,h'agly
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máskép érezte, vagy nem volt illendő eszköze

azt kifejezni, de az igyekezet; mindeniknél ugyan

az, t.-i. a” természetnek, mennyire lehet, hív

követése. - ' - ' -

A” Magyar nyelvnek van ollyan 30 betüje:

as ea ia 09 “a öa üa ba pa dy ta ga c, Va ja

za gya ty, zs, csv ha ks f, ls m9 n, r, s,

ny, sz, - .melly mind egymástól különböző -

eredeti hangot ád, (az x nem 'eredeti , ez már

összetett ksz) az az, nem nyithatod úgy meg a”

szádat, hogy ezen 30 betü közül valamellyikre

ne nyitnád; - megjegyezvén azt, hogy a” ma

- gán hangzók kétfélék, t. i. hosszuk , és rövidek;

-vaz e betü pedig épen háromféle , u. m. rövid ,

-p. o. tettet - simulat, - közép, p. o. téttét - fa

- ctum . - és hosszú, p. o. tettét - factum suum.

- Ámbár pedig még ezen különböző 30 betü

sem elég arra, hogy a” természetben mindent

utána majmolhassunk: de annyi bizonyos, hogy

ebben még is csak egyedül a” magyar nyelv leg'

gazdagabb minden nyelvek felett, mert más nyel

veknek még ennyi eredeti különböző hangjok '

sincs. Nincs a” világon ollyan nyelv, mellynek

kimondása a” magyar betük erején kívül volna,

a” mi elég világos onnan , mivel a” magyar száj,

minden nyelvnek tökéletes kimondására alkal

matos ; de nem ám megfordítva, minden nemzet

is a” magyaróra, -- mert hogy példáúl a”'legpal

lérozottabbakból hozzak fel hiány-mnstrát: a”,

Franczia, a” mi c, h, j, betüinket, - a”-Német

pedig, a" gy_, ny, ty,-betüinket teljes életében

meg nem tanulja kimondani, ha csak gyermek ' '

korától itt nem nevelkedett: mit csinál hát, ha

a” természetben illyenre is lesz szüksége? hiszen“

némelly tudósoknak, kivált a” poetáknak, még

a"' nyelv is szük , képzeleteik kitételére; - hát

ha már a” nyelvnek még csak eleve is illy hiá-l
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nyokkal vesződik! hogy lehet az illyen nyelvet

a” pallérozódás legfelső lépcsőjén “is tökéletesnek

mondani? - Az Angolt nem isemlitem , mert

ő mindnyájánál, talán még a” chinainál is képte

lenebb, ”s inconsequent. Ha tehát, még a” mago

kat mivelteknek tartó'nyelvek is illy csonkák,

szegények, és' szükek: mennyivel inkább 'sze

gények a” miveletlen nyelvek! De a” Magyarnak

nem mondhat a” Francz, Német, Belga, Angol

”s a“ t. olly tekervényes hang-ejtést , mellyet pont

ba utána ne mondhatna, mert az ő eredeti 30

betüjében, minden lehetséges fogás benne van,

és semmi belőle el nem maradt; - és ez a”-30

betü, sem több, sem kevesebb , mint kell, úgy

hogy felesleges semmi sincs, és egyféle fogás

kétszernem jő elöl, mint p. o. a” Németaz f és b

betüket egyformán olvasa , - és midőn egy hang

ra két betüje is van, más hangra csak egy sincs!

- Hogy lehetne hát azt tökéletes nyelvnek mon

dani, mellynek még fundamentoma, és eleve is

tökéletlen? Látni való tehát, hogy a'' magyar

nyelvnek még csak a” zsengéje, a” csupa betüje

is, tökéletesebb minden 'nemzetekénél, melly- '

ből az következik , hogy ha a, magyar nyelv ki

palléroztatik , csak egyedül ennek hatalmában

van a” tökélyt úgy elérni, mellyre más' nyelvek

híjában törekesznek, - olly kocsi után futnak,

melly őket fel nem veszi. -

Következik a” magyar nyelvnek olvasása. -

Az olvasásról épen azt tapasztaljuk , hogy minden

nyelvek között csak ez jár egyedül a” természet

nek egyenes , igaz és húséges nyomdokán!

Csak azt lehet fájlalni, hogy a” páros más

- salhangzóink: gy, ty, cs, cz, zs, ny, sz, -

mind e” mai napig is egy characterre “nem redu

caltattak! holott ezek szinte olly eredeti hangok,

mint a” több páratlan betüink , - és eleinte csu
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pán l csak szükségből, és interimaliter írattak így

párosan összetétetve két ollyan betüből, melly

hez legnagyobb atyaüsággal látszottak lenni, ad

dig, mig idővel a, nyelv pallérozása alkalmával,

igazi tulajdon. betükkel feleseréltetnek , - és mi,

ezekhez, mintha már absolutumok Volnának,

úgy hozzájok szoktunk , hogy javításokról, majd

egészen elfelejtkezünk. - Ha a” zs hangot,már

kiírjuk egy ”s betüvel is: miért nem lehetne a”

ez “hang helyett is felvenni a” e betüt? holott,

ennek is csak annyi hangja és ereje van, mint

annak! -A” többieket is melly hasznos, és mind“

az írásban, mind a” typographiában melly gaz

daságos volna már valahára egy magános jelre

venni! - Az X,_y, q betükre a” Magyarnak

semmi szüksége: ezeket hát mingyárt lehetne

használni valamelly kettős helyett, p. o. az X,

lenne =..- es, - az y =,ty, - q = gy; +- a?

többiek helyett pedig, vagy ha akar-nők, mind--

jök helyett is, miért ne lehetne újakat kitalálni?

- Ez a” hibánk, azon kivül hogy nem jár egé

szen ineonse'qnentia vádja nélkül, mert, p.o.

igazság, nem úgy olvastatik, mint, bazsalik ,-'--

eggyütt , nem úgy , mint meggyülöl ”s a” t.- még

az idegent is eonfundolja, ”s nyelvünktől elide

geníti, p. o. mikor, illyen- szó jön olvasás alá:

gonoszság, mint tudja ő, hogy a” z mellyik s-hez

'tartozik?”s a” t. Ha még ezen hibánkat kipó

toljuk: a” magyar nyelv olly tiszta lesz, mint

maga a” szelíd természet! _

Ah'Magyar, épen azt olvassa, - sem töb

bet, sem kevesebbet, mint a” mit lát; - de már

a” Franezia mást ir, és mást olvas,--- sőt ugyan

azon egy betüt is, néha egy, néha más betünek

olvassa, sőt néha ki sem mondja, mintha ott ,_:

sem volna, pedig ottvan, ki van nyomtatva! -' t

Már nem valóságos képtelenség-e ez, a” termé
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szetét így vissza tekerni, és'fényes nappal,

- -szemlátomást csalni? - Hát miért úgy nem írja

le , a” mint kimondja?(- vagy miért úgy -nem

mondja ki , a” mint leírja? és miért ki nem mond

minden betüt, mellyet lát? minek hágy' el belő

lök? hiszen a” takarékos természetnek legelső

okfője az, hogy a” lényeket szükség felett, nem

kell szaporítani! Mi szükség egy kabátnak 5 rőf

posztót venni, ha 3 'rőfből bőven kikerül? Illy

természet ellen való fonákság , uralkodik minden

nyelvben, - még kisebb nagyobb mértékben a” la

tin és német nyelvbenis: -' és óh dicső magyar

nyelv! csak te vagy még egyedül a” természeti tiszta

rend egyenes utján tántoríthatatlan!--- Mára1

többi nyelv egy sem jár a” természeti nyiltszivü

ségnek tettetés nélkül való utján ,-han'em arról

mindenik eltért, kétszinü, álnok, csapodár lett!

-mást ir, mást olvas! - Azt mondják némelly

physiognomisták, hogy az ember erkölcsét csupa

' képéről, Vonásairol,“ járásárol, teste tartásárol,

stylusárol, sőt kezeirásárol is meglehet ismérni;

ha ez így van: tehát akármelly nemzet erkölcsi

czímerét akarjuk megismérni, csak azt kell

' néznünk, mennyire tartja megbetü olvasásában

a, hüséget; bizonyosok lehetünk benne, hogy

annyira van erkölcse is, a” politikára, kétszinü

ségre raifinirozva, elpallérozva, elmivelve! -

Már hogy higyjünk mi egy angol, francz,”,s a” t.

utazónak, midőn utazását kiadja, és valamelly

nemzetről ír, ”s előszámlálja annak nemzeti tu

lajdonait, szavait, mondásait, ”s nyelvének meg

ítélését? - hiszen a” Német, le nem “tudja írni

' csak ezen-szót is: magyar, - és' leghüségesebb

szorgalmamellett is csak így referálja hazaiiai

nak: matjar, - ”s így csalja' megőket. nem

' szándékkal, hanem természeti csorbája és elég

telensége miatt. - Ugy szinte a” Franczia is,
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minden szót ki nem mondhat, annyival inkább

hüségesen le nem írhatja, mert nincs néki elég

eszköze mindenhez. - Például, ha egy franczia

utazó, Magyarországban valamelly igen érdeklő

jegyzést akarna utazó könyvébe feljegyezni ezen

-névről: ör”se, - már ó ezen szót, ha csak füle

után irja le ;- így írja: eurges, mert a! franczia

csak ezt olvassa így: ör”se-, - a” mi pedig nem

igazság, mert a” magyar ör”se, nem eurges, _

pedig eza” hibás tévelyedés századokról száza

dokra fen maradna az ő kiadott utazásában; -

ha pedig valamelly mágyarraliratná le'ezen szót:
ör”se, - úgy az ő hazájában egyetlen egy fran- l-

czia sem, sőt még ő maga sem tudná soha elol

vasni, és illendően kimondani. -' Hát illyen

utazóknak hiszilnk mi? és midőn az utazások

' -többnyire francziából és angolbóli fordítások,

ezen nemzetek pedig, nem hogy a” vad nemze;

tek, és chinaiak tekervényes kimondását tudnák

híven utánozni, de kivált az angol, mégtnlaj

don hazájában sem tudjaJnás ember nevét, vagy

leírni, vagy kimondani, hanem arragvkell néki

figyelmetesnck lenni, mint pronunciálja maga

minden ember az ő- nevét? úgy hogy csak a'

Newton' és Shakespeare nevet is százféleképen

olvassák: és aztán illyen utazók írásaitól aka

runk mi okosok lenni, ha valamelly vad nem

zet nyelvéről van a” kérdés? illyen ember ítéli

meg, hogy kinek? minő tökéletes vagy hibás

nyelve van ?Majd ha a”franczia újságok,- mint

szokás, hogy egyik nemzet újsága, a” másikét:

említi, citálja, ”s reáutal , - a” mi Jelenkor újsá

“ gunkat fogják említeni, a” Franczia ezen szót:

Jelenkor, mind így fogja olvasni: zselánkó! -

Boldog Isten! mit érünk? - A” Mag) ar, azt

irja lei kezével , a” mit hall fülével, - és azt ol

vassa szájával, a” mit lát szemével: a” honnét
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nyilván van , hogy a” hiteles utazásra is, csak

egyedül a” Magyar volna elégséges. '

Ha tehát a” magyar nyelv, még az olvasás

ban is mindeneknél tökéletesebb, hüségesebb, és

“szavahihetőbb: el lehet gondolni, hogy ennek

' 'líteratúrája is a” tökély magvát annyira magában

hordozza, hogy ha igazán kimíveltetik , minden

nyelveket hátra hágy, és egész a” porig lealar

csonyít. - Nincs is a” mostani europai élő

nyelvek között egyis olly dicsőséges, mint a”

'í'nagyar'nyelv, - melly itt csak egy maga dí

Zcsekszik illy késő időkben is régi fényével ”s

“napkeleti eredetével! Vége az arabsnak, chal

"daeainak, zsidónak, görögnek, ,romainak! ez

ípedig mindeníkkel kortárs lévén, ma is él, vi

rágzik, ”s Isten jóvoltából nevekedik! Minden

europai nyelv korcs, n- és két három nyelvből

'olvadott eggyé , romai nyelv által, - de a” ma

gyar nyelv tiszta és eredeti, 5- és még mai

napig is azon versengenek tudósaink, hogy ide

gen szót bevegyenek-e; vagy új magyar szót csi

náljanak,“ollyan tárgyakban, mellyek még a”

magyar nyelvben isméretlenek voltak? Ollyan

nyelv ez, mellyet senki tökéletesen nem maj

molhat, ha csak itt nem nevelkedett, - ellen

ben ez , minden nyelvek mesterségét magában fog-

lalja. - Nem igaz az, hogy ez, a” tudományokra

alkalmatlan volna; - ez a” vád, onnan került,

hogy idegen szavakat nem akartunk honnosítani,

nem tagadhatván azt, hogy új szavakra szüksé

günk van. - Lehet ezen magát a” tarka termé

szetet nyomban követni, - lehet írni méltóság

gal, indulattal, szelídséggel, enyelgéssel, tréfá

' val, szerelemmel, komolysággal, könyhullatás

sal, - a” mit csak az tagadna, ki a” mai ma

gyar literáturábani járatlanságát elárulná. - De,

-minthogy mind ezen tulajdonságokban a” több
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europai kevély nyelvek, még vele vívni bátor

kodnak: tehát csak egy ollyan tulajdonságát em

lítem , mellyre azok mind elnémulnak , és elpi

rnlva' szégyennel visszatérnek, meghunyászkod

nak. Ez a” tulajdonsága olly drága kincse a” ma

gyar nyelvnek, hogy ha ezzel a” német, angol,

francz és “olasz nyelv bírhatna: már régen egész

Europa azon beszélne! - Mi lehet ez a” drága

tulajdonság? -A” poetai kötött beszéd!

Tudjuk , hogy a” régi görög és latin múzák ,

egyedül metrumon-lantoltak; -'- azt tudjuk,

hogy a” mai múzák, minden europai élő nyelve

ken , csak az úgynevezett eadentiás rythmusokon

tudják magokat csillogtatni: hát a” magyar mú

zák? - ezek a” metrulnon a” régieket, - a” ea

dentián pedig a” maiakat mind megszégyenítik!

-- Nem említem fő mestereinket, mert -ezcket'_

a” hasonlítás kedvéért derogálna .kisebbíteném:

egyedül magát Édes Gergelyt ki merem tenni, a”

magyar nyelv kötött beszédbéli kincstárának bá

mulására! és minden olasz, spanyol, angol,

francz , német metriea mustráinak megszégyení

tésére! - Micsoda egy német hexameter? ha

neinha egy nevetséges carricatura? - prózának

jó lehet és felséges, - sőt speeialis prezodiáját

-is bétöltheti tökéletesen : de a” hexameter érde

'me, mint a” napfénye, generalis, - 'nem pedig

mint a” jég tündöklése speeialis lévén; -- ne ki

vánjon bennünket elhitetni, elámítani hexametri

méltóságával !

Tökéletes nyelvnek, gondolnám az tartatik ,'

melly a” fellengősre olly egyiránt alkalmatos,

mint az alacsony enyelgégre, - a” mi csak ab

ból is megtetszik, hogy a” legpallérozottabb nyel

vek sem szégyenlik literaturájokwtárgyai közé

felvenni a“ népdalokat, és népmondákat, mint

legapróbb tárgyakat is ; - továbbá, hogy a” nyelv,
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a” tökéletes fordításra is alkalmatos legyen. -

Lássuk hát mennyire felel meg ezen feltételek

nek a” magyar nyelv?

A” mi a” fordítást illeti, ha a” fordítás érde

mét az is neveli, hogy az versben legyen,“-

még inkább pedig, hogy az eredetivel egy nemü,

soru versből álljon: úgy tehát bátran elmondhat

juk, hogy a” görög és latín literaturából, egy
vnemzet sem bir olly remek fordítási mustrákkal,

mint a” magyar, - Anakreon, Homerus, Vir

gil, Horátz, Ovid ”s a” t. mind mutathatnak már

a” magyar nyelvben olly képmásaikat, mellyek

az eredetivel egy sorba illenek, - és ha még

illyen példa sok, és egész nincs is, annak nem

a” magyar nyelv az oka, hanem tudósaink sok

dolga, baja, és akadálya, néha kora- halála is,

- de hogy idővel minden régi classicus író, ma

gyar nyelven épen olly fénnyel fog tündökölni,

mint az eredetin, és, minden nemzetek fordí- -

tásait könyen felyül fogja haladni: arról kétség“

sem lehet. -Hiszen mibe kerül a” magyar nyelv- -

'nek akármelly verset, sententíát, epigrammát,

vagy erkölcsi mondást 'olly könnyen kitenni,

mint van p. o. a” latinban? --a” nyelv kész rá,

csak ember kell a” gátra, - de más nemzetnél,

ha ember van is, nem enged a” nyelv. Csak ezen

k-is mondást: „bruma recurrit íners,“ Horátz

ból, tegye ki akármelly nemzet ugyan ezem me

trnmban, és erőben! - de ki nem teheti, ha

felette consiliumot tartána is! a” Magyar pedig

minden hosszas gondolkodás nélkül így felel:

„a” henye tél jön elől-“ - Sőt, ha kívántatik,

a” magyar nyelvvmind mértékben , mind caden-

tiában, ugyan azon egy'tárgyat pontig utol érheti, ,

p. o. Ovid epitaphiuma:

Hic-
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Hic ego qui iaceo, tenerorum' lusor amorum -

"ingenio perii,- Naso Poéta mem-

At tibi , qui transis, ne sit grave quis quis amaeti,

Dieere: Naaonis molliter ossa eubent.

Itt feküszöm , ki valék a' gyenge szerelmek írója:

Náso poéta, kinek láng-esze vesztire volt ,

Útasl ezen 'menvén , ne nehezteld, hogy ha szerettél ,

‘ Mondani: Násónak hamva pihenve nyugodj. l'

v

Én Náao fekszem itt , ' gyenge szeretet

játszója, tûz elleni a” kit számkivetettl- -
Útas! ha szerettél, ne légyen terhedre , .- l

MondanizuNásónak lágyan pihenj vedre.

Örömest szeretnék rövid lenni, és magamat

sok példák' előhordásától tartóztatni, annyival is

inkább, mivel ismeretesek a” 'haza előtt eléggé-

a” görög és latin clas'sicus poeták magyar másai ,

mellyek az ő eredetijökhöz, már csak annyiban

is méltóbhak más nemzetekénél, vmivel a” poe

mának még formáját is nyomba követik !- sőt ké

telkedem , ha valyon ,-midőn .Somogyi Gedeon,

Petronins polgárirháborúját, melly így kezdődik:

Orbem jam totum victor Romanus habebat, etc.

magyar fordításában így kezdi:

Már'az egész föld a' diadalmas Róma alatt volt , 's a' t.

kételkedem mondom, ha valyon a” fordítás nem

remekebb-eaz eredetinél? és a” magyar nyelv

nek nem minden nyelvek felett való dicsősége-e

illy drága ajándékkal bírni? ”s minden élő nyel

veket hátra hagyni! _ -

A” mi pedig az 'élő nyelvekből való fordí

tást illeti: erre is van elég példánk, hogy a”ma

gyar nyelv, se nemvszük, se nem alkalmatlan,

csak férfi vegye a” pennát kezébe l -Nem remek -

19
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fordítása-e Péczclinekai Zayr szomorjáték ? ú

és Delille falusi élet nemü poepmájában, valyon

szebb-e az eredeti, mint Sup- Kiss János ur for

dítása? például, a” fordítás némelly-sorai:

Némelly elkoczkázván, városon javait ,

Dúlóként zsarolja szegény jobbágyait,

Más, - a' nélkül, hogy egy bút megenyhitene

Hányja pénzét; mintha harczolna ellene!

Hogy hogy? - terhedreyan argyod? -,Ssörnyeteg!

Mért nyög hát körüled gyámoltalan beteg!

Mért látsz ínség miatt halványult képeket!

Árva'tól , özvegytől , olly kisírt szemeket!

'Szegénységben sinlő elfonyadt azûzeket,

Hasznos élet végén éhező véneket l-

i" Oh! ha nékem adna egy kis falut az ég:

Jó szerencsém mellé jobb észt kívánnék még!

“S olly sorsot,- hogy ne csak magam boldog légyek;

Hanem másokat is boldogokká tégyekl

' Akkor mint szeretnék fákat, virágokat

; l körülem, - de kivált mosolygó arczokat!

r 'Ás éhség , -- e' testet lelket gyötrő fene

Tájamon senkit nem kedvetlenitene!

De a' henyélőnek nem lennék embere; -

.Eke , kasza , “kapa , 's munkák más fegyvere

Késszen várna nálam minden ép éhezőt;

.TS kiki jóllakhatnék,-szépitvén a' mezőt!

“S így'a' szükölködést a” nyomos szorgalom

Fogna szálnkivetni, 's megszolgált jutalom-
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Ezen fordításnállehetetlen a” franczia ere

detinek szebbnek lenni! és ha a” magyar nyelv

illyen alkalmatos a” fordításra -: ki az a” vakme

rő, a” ki ennek érdemét kétségbe hozni meré

szelné? - - v_ -

Ha a” Németek kihi-nak bennünket , és olly

eredeti remek-darab poemáikat adják kezünkbe

fordítás végett, mellyeket az ő magas stylusok,

és philosophiea, merő abstrae'tumi előadások miatt,

talán nehezen lehetne magyarra általtenni: erre

először azt felelem, hogy átalyában minden for

dítás igen nehéz , és talám nehezebb , mint erede

tit irni; - másodszor pedig azt mondom; hogy

ha ő nekik van jusok minket kisebbeket kihí- '

ni: bizonyosan nekünk annál 'nagyobli jusunk

van az illyen nagy'tudósoknak' hasonló proble

mát feladni. lmé néhány probléma Kovács Jósef

verseiből :

Cse/tanai Vitéz Mihály liallálárá irt ódáôól

egy strópha:

- Az ezüst húr, pengve szakad el:

Vitéz is marsot fútt maga, -

Mikor a' mennyei czitadell

őrizetére ballagav

Virág Benedek/aez m azm.

Most is , ni! mint emelkednek-

A' szent lángok! - engedek! -

Engedek ihlelésednek!

Oh nagy Virág Benedek!

Nagy vagy, és a” nagy emberek

Érdemeit zengő nótád

Hangja miatt ez a” berek

Halhatatlan echót iid-

19 *
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,Majd ha a” te nagy lelkednek,

Honját rothasztó sír“ kék

Nefelejcseiről szednek

Balzsamot a' zeiirkék:

Akkor , a' víg múza kartól

Fûzött koszorúd 'fodrn

Közé , valami magyar toll

Ezt irja oszlopodra:

Nézd vén idő! itt oltatott

vÉrczbe a' Virág , Á- itt ni!

'S itt fog ő fris harmatot

Nemző' könytől virítni!

Öh boldog, a“ ki nemzetét

virrasztván, a' hús hanttól

Zöldelő vén cserfa setét

Éjtszakájába, lantol l

Lantolj csak! majd feltámadnak

ltélni a' huszadik

Nagy reménységü századnak

Tavaszán a' Hunyadik!

A' kecsegtető beszéden

Megszelídúi a' vadon -

Ártatlanságban nőtt Éden -

Kerti legény , 's hajadon.

s

Koszorút ne várj', - sokára

Lesz, mikor a' magyarúl

'Éneklő fők homlokára

Borostyán ág kanyarúl!

Ah ! ordít az ég , mikor rút

Pompával az eretnek

Ördög köt tövis koszorút

A' hazaszeretnek! 's a' t.
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Nagy Mélt. Gr. Szédzényí Ferencz Ö Excel

lentz'a'jálwz , a” nemzeti könyvtár felállá'tójálwz

írt ódábo'l. ' '

Ez, az arany kereszt előtt rogyik el

Idétlen lélekkel , -'A' meg:

I Szemét az ércz csillagok fenyeikkel e

Kápráztatván , vakítja meg.

Ugyan mondjátok meg ti félénk lelkek! e'

Mívben, hogy érczet, vagy ötvöst tiszteltek e?

Hát nagy az , a' kit czégérez a' here

Honniság! - a' hiú dáma

Csalfa malasztjának ásvány czímere?

A“ porba mászás napszáma!

” Vitelliusnak , a” torkos úrnak .“aoha

Sem önt érdemet a' híres Myron kohn-

Félre ti dús semmik! czifra martaléki

Az időnek! félre! - én nem

Éneklek még méltatlanról! nem! - néki .

Nem zeng az én Melpoménem!

Ah nemzeti érdem! Te dicső Széchényi!

Te Néked ropognak oltárom tömjényi!

's a' t. -- továbbá:

Ni! egy koszorú erdő ingadoz ott

A“ fehér zászlók alatt! - ah

Nagy “Gróf! fiaink jönnek aranyozott

Tűz oszlopodnak alatta!

Istenem! a” haza jövendő fátomát .
A' zászlók festésin, be tisztán látom át! t

's a” t. - végre:

A" teremtés tág mûhelyében , ni! sok

Ezer meg ezer istenek -

A' forralt ehaosból nap golyóbisok

Garmadáját készítenek!

' Napokból rakják az erős lelkek Czenki

Jóltévőnk nevét. az égi telkeken ki !
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Egy ládából, mellynek czíme_. mnődésáivû
lj l ' -

Gyöngy érdem! tégedet be nem

Ösmér az ostoba tyuk l

Nem! - mert Mariust', Istenem! - .

Poenus földön siratjuk! ' - x; -s'

Solont hódítja Snlaniis! '

Oh , a' kapuknak neki

' Menvéu, már egyszer magam is

Bölcs boloudúl nézek ki“!

De mi haszna? - jer emberek ""

Mord gyülölője, Timon! "“"

Most neked.“ kettőnk közt verek -

Egy nótát húrjaimon:

Ne zúg-jatok érzések! - egy

. Olajágot hoztam bal

_ Sorsomnak , - ah ne epekedgy

Lelkem a” bús galambbal!

Ha van érdemed , - ha lelki -
vlsméreted tiszta, - vagy

Ha szádon Árpád lehell ki: -' “I,

Akkor aczél várba' vagy! -

Te csak lan'tolgass ledéren, 1-!“ ' " ' "

Ne, ne gondolj holmi kis ' '" l

Ebbel , -, a' hamás kenyéren

' Ha megveszekedik is.

Kéznyali a' más vállán áll,

'S onnan ne'z büszkén le rám,

Mikor a' Tempe kútjáoál

Pengetés: kis cziteráml
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- mi- ' u -' mmondta'mfne'ki r setét ) 'S'rli . !'-.i -ä-aqm:

' - ' Erdők magas-fáiról - .; - {Z - mi lenti:

. -_'- 2 r l Csüngő gyöngyág eredetét, , it' 't [UMA

_, '_ L; ' Hogy talán majd elpirúlt ,-,--': 3 - .Emilj“

- 1'- i" ki s -g au,

,-- - De nem! - hajh Cynicus! látd-e -- l v- - “mi”:

' Magam is akár merre : 'g , , K _“dump

Viszem az égő -.gyertyát, de 1 .- I-- á - ' 5 lta!

- Nem találok emberre! u e“ _'' _ ' a _ t; w

'- .' , Megelégedés lyányal hadd n ' ' f- -h k

' ' Szenderedjem kebledbe'!' X ' ' " '

' ' ' ' Szent megelégedés! oh add ' ' ' ' ' “l il- '

-u' l , Nékem álomszered be! n "'_ = “mi!

. - _ .__; , -'-' g 'us.)

' 'nadd, ne lássam én a” kaján 'I»; .- ~ I - dm

Tök“- főt, mikor bolondul '' - l - “- -- ~ í'k'.

- A, jó szív méltatlan baján _'- 'í -‘ ' - 1 í "3',

; t Bolond kaczajra kondul! . is: ' _ -t td

v'- - ' '‘ 19-1

g_ ; De mit is tünődöm én-a' _;;- a ' .wmi

- Sorson? - jer víg völgyembe, _ , 7 „j

.. Bús lelkem! ott a' hyéna - , a '. -, „n

Marását , hadd kössem be! m : -, ,

r. Adsza lantot! ,s rro tollat ! - s ; 1

'' Most én a' Kármel hegyek ' l

Felett a' bíbor gondolat ' l

_ Világaiba megyek.“ ' ' ' - ' uz!

r . ' - u .'-

Jer Belizár! ha jöhetsz két ' “m

~' " Szemfényed nélkül, -'jere! - ív

Keressük fel ént s' leczkét:

„A' Bölesnek nincs kenyere}: L g-“i

Ha tehát a” német nyelv adhat mustrát előnk'

be, mellynek lefordítása késértetbe hozza avma

gyar nyelvet, ”s megizzasztja a” fordítot; pró

bálja meg a” német nyelv is ezen nem épen új

'
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versekből , csak egy stróphát isvhasonló versben

által tenni! - illy problémát legkönyebb adni.

Annyi bizonyos, hogy a” magyar nyelv, minde

niknél alkalmatosabb a” fordításra, és a” hol már

ez nem remekelhet; ott más nyelvek, annyival

inkább vesztegleni fognak- Miből áll a” legpalléro

zóttabb nyelvek pallérozottsága “é; A” tisztaság-'

ból bizonyosan nem , mert mindenik több nyel

vekből van összeolvadva; e talán hát a” szavak

bőségéből? hogy t.- i. egy tárgyat két - három

féleképen is nevezhetnek}; úgy 'tl'eszemezzük ki

az idegen szavakat, a” mimegmarad eredetinek,

kevesebb ,lesz a” magyarénáhj- - aztán meg, in

consequentek is , mert a” ki már valamit fen han

gon elkezd, azt illő hogy/„végig; folytassa, - ha

az ember evését így nevezi: Gffeu ,- a” baromét

pedig: ären'en: illő volna ezen subtilis distinctiót,

ha magával conseque'ntakar-maradni , mindenben

végig tántorgás nélkül megtartani, - azonban

nem csak meg nem tartja, dea” mit már igazán

meg kellene különböztetni, p; o. más a” haj, és

más a” szőr, - még is mindeniket .i'gaatsnak ne

vezi. - Vagy talán a? szó csinálás könyüségében,

és két - három szónak könyü egyéolvasztásá

ban tartja, nyelve pallérozódását, hogy t. i. a” ki

megszorul, tüstént és könyen - csinálhat p. o.

illyen szót: {'ifd)tbranglanômicbsfabrifsnieberlage ”s

a” b? - az illyen pallérozódást nem irigyli a”

magyar nyelv egy nyelvnek is. -s--- Vagy talán a”

syntaxisban áll tökéletességök ? -r ám de csak egy

mondást is, annyiszor , annyiféle értelemben egy

nyelv sem változtathat, mint a” magyar nyelv,

úgy, hogy az értelme mindig mást jelent, pedig

épen ez kell a” fordításhoz, kivált a” versbelihez.

w- Már hát a” tökély bizonyosan a” genusban fog

állani, hogy t. i. másként tudják megkülönböz

tetni a” hímfajt, -- másként a” nőfajt, és mása
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ként a” dologfajt. Ez a”l'subtilis' distinctio, elő

szörubiuság , - másodszor ismét új: inconsequen-

tia. - Hinság , mert nem a” dolog valóját .fhanem

csak külső kérgét illeti, - haszontalan idő vesz+

tegeté's , szószaporítás , és szükségf'eletti lény, és

vörsöngés a” kecskének szőre, nem pedig bőre,

vagy húsa felett. Mi zükség a” beszélőnek még

azt is elárúlni ,- hogy az asztal hím-e? nő-e? vagy

dologi-e? mi gondom nekem arra', “ber slid) , bie

íiifd), vagy bas Iifd) legyen-e? csak annyit tea

gyen: az, v. a”. Inconsequent pedig : mert ha

bár a? hím állat bizonyosan hím, a” nő állat, bió

zonyosan nő, a” dologpedig bizony'osandolo'g

fajra tartozik is ; de ezt nem követi, és” nem tudja

okát adni, miért ber Íifd)? miért hím? holott az

asztal még csak nem is élő állat, hanem valósá

gos dolog, - azonban lám a” gyermek hím, az v

asszony nő: még is bas Rínb , - bas ÉIBeib, -

aÍnap inkább hím, a” hold inkább nő, mint la

tinul hic sol, -haec luna; - de németül hím a”

hold, nő a” nap! ,s a” t. - Miben áll hát az a”

híres pallérozódás?

Félre az illyen alacsonyságokkal, gyermeki

buborékokkal, kéreg-rágásokkal , szőrszál-haso

gatásokkal, haszontalan idő vesztegetésekkel!

midőn.a” magyar nyelv szent'templomáról van

a” szó! - mert itt az illyen haszontalanságoknak

nincs helye, nincs rá idő! - tömeget kíván a”

magyar nyelv ,nem puffadt kiterjedést, -ollyan

a, magyar nyelv, a” mint ezt Révay megmutatta ,

mint az arany, melly egy kis babzemnyi tömeg- '

ben befoglal ezerszerte nagyobb tárgyat, még pe-r

_dig nem csak értékében, hanem ha arra kerül a”

dolog, vele azt egészen be lehet vonni, olly szav

pora, olly engedékeny. Ezen, betü: a”,“annyit

tesz mint ber bíe bas , -irhat = e; Emm fcbreiben'

”-s a” többi,
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A" magyar nyelvnek'szüksége, -miltden".silükl

ségek között a” legtürhetőbb szükség, ---' egyedu:

csak abból“ áll , hogy szavainkat kell bővítenünk,

más nem hibázik , mert syntaxisunkntökélötes é's

változhatatlan, ezt csak rendbe kell'szedni ,' 9s a”

reguláití kitanulni ,- nem kell félteni rövidségtűl,

sőt csakattól kell félteni, ne hogy némel'ly-nyelv- v

tudósaink, idegen nyelvekbeli regulákkal meg

korcs'o'sítsák! és a” módit ebbe is behozzák!

Csak ez a” két regulánk van} még hátra nyelvünk

pallérozására: új szavakat' csinálni, '--'és synta

xisunk épségét megőrizni! ”s készen van egy olly

nyelv, melly minden nyelveknek örökös mus

trája lesz.u t - - -

Valamint akár melly nemzetet , nemannyira

nagyaiból , mint a” mezőföldi népből kellimegitél

ni: úgy a”- nyelv megítélésében is, nem épen'a”

- - legújabb módi sonettok, balladák, stanzák', ro

mánzák ”s a” t. határozzák meg az ítéletet,“ an

nyival isinkább, mivel minden nemzetnek fvan

valami tulajdon verskénye- is, "és a” 'maga ,vers

kényétől, vagy talán csak versmódijától, egy

nemzet sem ítélheti, vagy mérheti a“ másikat,

l ”s )nem köteles egy: nemzet is- másnak "Szépét

szépnek tartani, is miatta ön eredetiségét meg

utálni; -' hanem a” nyelv megítélésére fontolóra

kell venni az_ alacsonyabb tárgyu versnemeket

“is, kivált a” régieket: mert így lehetösszeha

sonl'ítani a” nyelv előmenetelét, bőségét, 'p'allé

rozását, - kivált a” nemzetnek tulajdon charak

terét, szeszélyét, kényét, különczségét. Példá

kat, mustrákat csinálni, minden legújabb külső

országi módi versnemekre csak azért is igen jó ,

hogy nyelvünk készségét ez által még inkább be

bizonyítjuk; - de még azért is , mert az illyen

új találmányok között, sokszor igen szépek és

alkalmatosak találkoznak, mellyek könyen, és,
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foganattal' nemzetiséget is nyernek: deazér-tra?

már megnemzetiesedctt formákat kár -voln'azeló

hagyni . és újmódival kinyomatni', mert arra:

Inészet vissza szerzi elnyomott jusait, és azillynn

új módi kórság csak fermentatíóul ,' csak oskolául

szolgál- arra, hogy utóink, a”- tőlünk elhagyott

rendet, annálnagyobb trinmphnssal visszamódiz;

zák felállítsák; ' Különben is a” leányt'n'eifi neve

teszi széppé, '- a” legparasztosabb név' ismihelyt szép leány ideáljához ragasztjuk képzés

- tünket. Nem'csunyák aÍrégi'magyar versformák

még ma is, csak igaz elme vegye őket esztergába;

- Sokan utálják a” leoninus verseket; - hatott

ezek a” legszükebb határok között, és így legna

gyobb bajjalnkészülnek, és magokban foglalják,

mind a” régi metriea, mind az új eadentiás for

rnákat! De valamint a” ki egy szép leány-névben

megesalódott, az azon nevet mindig utálni fogja:

így a” ki legelsőben (mert primae informationis

minden ember) rosz és nyomorék leoninust half

iott, (mertillyent csinálni, hogy erőltetéstől mentt , -

és talpra esett legyen, 'ugyan csak mestert ki-_

ván) - az, a” leoninusról soha többé jót nem

szólhat. '

_~ -Én azt gondolom, hogy valamint nehéz

meghatározni, a“ természet nagyban bámulan~

dóbb-e, vagy kicsínyben: úgy a” magyar nyelv

kötött beszédi tulajdonát magas és fellengős tár

' gyakban kelljen-e inkább megítélni, mint ala

csony játékokban, enyelgésekben, iigúrákban?~

Mennyiféle ligurákat említ Molnár Albert a” latin

nyelv dicsőségére Ars poetica-jában ? és íme ezen

latin figurákat a” magyar nyelven kívül , egy sem

követheti, hanem boszujában, éretlen szőlőnek

tartván , mivelhogy el nem érheti , - újakat esi

nál, ”s ezekkel büszkélkedik- A” magyar nyelv

pedig eggyre követi ezeket is,- amazokat is. -



300 A” NY r. L v. -

Sőt a” magyar nyelv, egészen új, hallatlan , és

mindnyájától utol-érhetetlen figurákat tudd csi

nálni, p. o. Ináncsi Pap Gábornak ezen hexa

meterét: '

sz, r',§l, m, k, v, l,sz, n, ny, i, e, p.v.

'mellyben a” betüket csak úgy kell kimondani;

mintszoktuk az ábécében , - ”s kész egy hexa

meter, melly tökéletes, érthető, tanító, és egy

hallatlan figura, mellyet epigrammának is bátran

lehetne használni ,_-ezt mondom , mellyik nyelv

tudja követni? - vagy derogál, és alacsonyság

illy gyermekségre'vetemedni? - hát a” magyar

nak miért nem derogál más nemzetek üguráit

követni? - szégyenlené azt a, magyar nyelv, és

a” magyar poeta addig nem is nyughatnék, míg

más nemzetnek illyen problémáját meg nem fej

tené? - Vagy más nemzet csak a” czcthalat és

elefántot méltatja figyelemre, - a” hangyát fel

sem veszi? nem ér rá, illy csekélységeken, .és

kéreg rágásokon az időt tölteni? - ám! mert a”

bet bie bas-al kell vesződni! - Továbbá, hát az

nem hallatlan figúrája-e a» magyarnak, hogy ó

egész verseket írhat egy magán hangzón, akár

mellyiken , kiváltképen e betün? Ezen figurára is!

mét alkalmatlan a” legpallérozottabb nyelv is, -

és a” magyart tartja pallérozatlannak!

De , hogy ezen sok szó szaporításomat ketté

vágjam , minthogy.a” példa legjobban győz , kény

telen vagyok rövidségnek okáért csak egy pár

példát előadni, - egyiket a” jó, - legalább a'

lehetségíg jó leoninus próbájára, mellyet gyer

mek koromban írtam ki egy könyvből, mellynek

czímét elfelejtettem (talán ez a” czíme: semmi

- nél több valami), - másikat pedig egy külö

nös hexametri csak egyedül magyar figurának elő
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mutatására, -'- mellyek minthogy már régiek:

annál nagyobb figyelmet és tekintetet érdemelnek.

s

A” stz'glz'cz kesergése kalitkában. l

Fogva 'kalitkában, szaladoz keseregve magában

' Hajdani vig, - noha már bánatos árva'madár!

'Nem szeret'itt ülni, 's szabad égnek akarna repülni !

Sokszor igyekszik elé társai fészke felé.

Tétova repdesvén , lyukat a' kiszökésre keresvén ,

' Semmi kaput se talál, - kergeti nyomba' halál!

Lábai körmével “házát , meg az orra hegyével

Hogy kimehetne, belül vágja, kaparja felül-

'S végre mikor látná, hogy háza sehá se bocsátná;

Hallom háta megül, így keseregve, megül:

Jaj nekem! árva madár vagyok én, w kín éltem is itt már!

Bánatim óh be nagyok! hogy rab örökre vagyok!

Oh be szerencsétlen virradt napom , a' mikor éhtlen

Fú magot én keresék , tétova melly elesék.

/ Mert mikoron jarnék szabadon, 7: csak eszembe” se várnék

Semmi veszélyt: keseriilt életem abba merült-

Ah! soha sem véltem bajomat, szabadon mikor éltem,

Hogy tömlöczbe helyem , lenne rab abbs' fejeml

Mint valamelly váz, - ott, a” hol én repesék, madarászott

Egy csndavtúnys paraszt, - 's'lm mi veszélybe maruztl

Egy fát'ó békent léppel, - '”s azután emelé fent; '

Én oda hogy s'zaladék: egybe reá ragadék.

Vesztemet'éreztem, szabadulni nagyon igyekeztem;

Nem lehetett! kötözött voltam az enyve között.

Hogy repesék: mingyárt szaladott, 's hoza nékem erős zárt;

Ah! hogy örült- nevetett , a' mikor abba vetett!

Míg keze közt voltam , pihegéssel ugyan vele szóltam ,

Mondva: reám ne meressz rút szemeket, 's eleressz.

Téged-e! j- ő mondá, - eleresszelekl - oh be bolonddá

Kis tolvajka 'levéli '- mert tudod enyvet evél.

Pénzbe került lépem , - de ma szárnyadat értte kitépem!

Mint rudamat leszopó: kézbe maradsz te lopó!

Mert hiszem, ez gazság , - hogy oroszva lopál , nem igazság , _

Két szemed értte ma sír ; ----__zárba! - helyedre!' masier l
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Hát csakugyan zárnak fala közt nekem árva madárnak

Kell nyomorognom? eszem! 's azt se tudom mit enzem!

Ahl be csalárd szivû madarász, gonosz ördögi mivü

Fúria párja valál! hogy gonoszul beesalál!

Mond-ki, mi volt vétkem? 's ugyan ezt érdemlí?kis'étkem,

Hogy valamint kiszabod: légyek örökre rabod?i

Mond-ki, mi hasznot'tész, aranyos madarad ha fogoly [ész 9
Teste kicsiny , 4 's a” vér ennyibe nem sokat fér l- -

Vagy , csupa tolláe'rt gyötröd? vagy furcsa szaváért!

Rosz marad így is az ok, - nem sokat érnek azok! .-
vVagy csak azért lettem rabod én , hogy az énfyvedetú ettem!

Abba bizony , - ha valék lopni, - beléje halékl -

Vagy gonoszabb vétek, mint másnak . nékem az étek?

”S rettenetesb harag ért, hogy szaladék ki magért i;

Bünös azonk'épen, valamint magam, az leszel- épen;

Éuptolvaj , - te csalól.vasba bilincsbe való!

Mond-ki , “miért adtad büdös enyvedet? - ah te miattad

Kell elveszni talám , - hogy rudadat lenyalám!

‘

v Társaim elhagytam , - nyomorult madaracska maradtam!
v v

Oh! ti rszabad seregek! szánjatok engem egek!'

Nem lehet. énnékem soha, semmífelé menedékem! '

Senki nem szabadít, sőt, örömébe“ vadit!

Ah mineklényhítél, hidegekbe' miért melegitél,

~ Migfészkedbejanyám volna, szerelmes anyám!

Mértámggv nem fojtál? mihelyest fészkedbe kitojtájljp

Ah mire nem döfölél flébe? vagy el 'nem ölél?
'Mert ha szabadságom , jut eszembe , 's elébbi világom; l

Hogy mi lyalék? 's mil'lyágyokl bánatim óhi nagyok!

Míg nyögök ínségben: keseregjetek a' magas égben

- -Zengedező madarak! mind, ki tanyát maga rak.
lwsira'ss csizzel l szemetek teljen tele vízzel!

Sármányl fáramenő! csúzka! .pacsirtal fenyő! v

Ószike l szépverbegy! 's k'enderke! poszáta ! kanári;

Fecskie! yere'b! paris! -banka! pipiske! harísl' . '

Szép pintyőke madár! kis ökörszem! epedjetek' immárl;

'v - Bústilemillsordélyl bánatos életet élj! ' '

.lőjj ide társacskám !- te is egy gyönyörü madaracskáml

Jöjj be szerelmeteseml jöttödet erre lesem!

Meghalok éretted! szeretőd ' velem ételed- etted,“

Ételedért repesék, 4 's messzire tőled esek!
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Fészkesem is voltál, ki tojásba fijat nekem o:ltlvál, „a

'S azt gyönyörün neveléd , -mig kirepülné feléd. -

Ah! ti se tudjátok fiaim! hol epedjen anyátok f'

i Nem mehet ő ki soha! jöjjetek értte noha!
A'lmadarászra ti hát vigyázzatok, a" ki is egy fát

' Melly ragadós, kitehet , - 's az bajotokra lehet.

Mert ha hitelt adtok, 's oda szálltok: azienyvre ragadtok ,

'S ez fog ezernyi kereszt lenni, hogy el nem ereszt.

Nékem is egy senyvedt czudar ember“ adott büdös enyvet '.

Enni, - kicsinyt ért bár: megfoga rajta de már. '

Tőletek elváltam madarak! mivel annyira száltam ,

Hogy sehol is veletek már soha sem lehetek!

- 's a' t- 's a' t-

A” madár eladattatván, új gazdája, mindeni

magánhangzón, egy versben így szól hozzája:

-

a- »- Árva madárkám! bár jajgass ;' rabságba maradsz már;

A' madarász maga, lám kárba talála talám!

“e- - Életed elveszted ,' fejedet te veszélynek ereszted:

vettelek én pénzért , - el nem eresztlek ezért!

i. - lllik is itt sírni , 's kis stiglicz nincs ir is, írni : '

Illik biblisi kint,lsirni visltni kicsint.

/

o. .-Most orozón szóljon torkod, hogy dolgod- oszoljon ,

Jól, ott, hol nyomorodsz. -Foglyom okon szemei-edu!

u-ö-ü vocalisokra szinte megvan az erede

tibeti, de kéziráso'mból, nem tudom mi okon' ki

maradt. Elég az hozzá, hogy ha a” dolog magá

ban gyerekségnek látszik is: de épen annáljob

ban elárulja a” magyar nyelv tökélyét, hogy illyen

gyerekségekre, és illy szük korlátok között is

alkalmatos. Még ennél'százszorta apróbb gyerek

ségeket kinyomtatnak a” leghíresebb, legdrágább

Journálokban! Tudna csak a” német, francz ,
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vagy angol nyelv illyen gyerekségeket: majd nem

lenne mingyárt gyerekség, -'- és kitrombitálnák

még a” monomotapai Journálban is. - A” ki ezt

gyerekségnek tartja: csak arra kérem , próbáljon

hasonló mustrát dolgozni, r- pedig látjuk, nem

'lehetetlen, -- a” magyar nyelvben nincs hiba,

ha pedig'iigen könyü volna, érdeme sem lenne.

Mégegy példát hozok fel a” magyar nyelv

' példátlan figurájára, Bereczki Márton munkái

ból. Ennek különössége abból áll, hogy minden

hexameter öt szóból áll, mellyek úgy állanak egy

más után, hogy az első szó egy tagu szó, - a”

második két tagu, - a” harmadik' három tagu,

- a” negyedik négy tagú , az ötödik öt tagú , a'

mint következik: -

Szép piros angyalkám! fájdalmaim orvosolója!

Túz szívem lobogó fáklyáinak oltogatója!

Szüz Lízám ! madaram l tavaszalló kellemetesség!

Kis deli bálványkám l piperézett tiszteletesség!

Hó mejjed ropogós dagadású domborodása ,

Lágy szívú szeretőd mennyekbeli boldogulása.

Jer raggasd sebemet patikázó flastromaiddal,

Adj csókot, ragadóst , -' , harapódzó ajjakaiddal.

Rab leszek er'sőkám tömlöttzibe' vágyakodással.

Rab leszek áldandó kebelében andalodással.

A' csörgő vasakat gyönyörüség képzeletével

Víg kedvvel czepelem - pihegésem végezetével! -

Csak abból ítélne a” külföld , a” mi -már magyar

, nyelven ki van nyomtatva: meg fogná látni ,hogy

a” magyar nyelv , minden nyelvek felett egyedül

alkalmatos arra , hogy a” múzák nyelvévé tökélete

süljön , e- más nyelvek azon fenséget minden igye

kezetök mellett is el nem érhetik. Hát ha még,

a”- mik, szan'aszélt kéziratokban, *s gyüjtemények

ben ,
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ben , minta” szorgalomnak , na” magyar nyelvnek ,

és figuráknak remekjei , szanaszélt több dilettán

' toknál hevernek, - azok ki volnának nyom

v tatva! azt kellene itélniök, hogy a”magyar nyelv

már eddig is hátra hagyott minden“ nyelveket!_

és még ha miveltetik is! óh! akkor-Lnémúljon

-el minden nyelv azon teremben, mellyben ma

gyar is jelen van! mert ezzel mérkőzni, egy

régi, egy új sem lesz képes. ,

Midőn a” magyar nyelv régen bebizonyította

_azt,- hogy, ha akarja, a” fordításban minden _

nyelvnél rövidebb lehet; - midőn a” magyar

nyelv megmutatta azt, hogy a” bájoló régi“ görög

és romai poezisnek minden nemü metrumait, ”s

Versnemeit egy pontig nyomba követheti ;-mi

dőn a” magyar nyelv, olly'könyüséggel bir,hogy

ez, akárm'elly verset, akármelly sort ugyanazon

mértékben, ugyanazon sorban , - sőt ha tetszik,

még más versnemében is tökéletesen kitehet: -

midőn a”- magyar “nyelv, a” régi metrumokon

szintúgy-remekelhet , mint a” mai cadentiákon : -#

és midőn egy élő europai nyelv is ezeket nem

ígérheti: akkor nem sokat móndok, ha, a” maa

gyar nyelvet minden élő nyelvek között a” tudo

mányokra legalkalmatosabb heliconynak ismé

rem , - és ha épen még az nem volna is , annak

oka nem ő lévén, nem _ nagy idő mulva azzá

lenni, nagy intézeteinkből előre kikiáltoml

Aztkérdi talán valaki, hogy, ha illy becses

a” magyar nyelv: miért nem lett diplomaticns

nyelvvé? vagy legalább miért maradott homá--

lyában míveletlen ? _ Barátom l csudáld inkább ,

hogy ennyi időkig, hogy maradhatott megcsak

illyen épségben is? és miért el nem enyészett a”

semmiségbe, mint más régi kortársai? - Egy“

az, -- hogy nehéz lévén, az idegen nem örömest .

tanulta; - más az, hogy a” tudományok ezen -

29
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a”-nyelven legkevésbbé ivirágozhattak ,a” szünte- '

len való háborúk , _és nyughatatlanságok miatt;

- más az is, hogy a” Magyar mindig tudott más

nyelvet is , és ki ő véle nem beszélhetett, - ő -

beszélt azzal ;- de legfőbb oka az , hogy a” Ta

tárok bei-ohanása, úgy szinte később , a” pusz

tító Török is, a” magyar vért vagy kardra hány

ta, vagy“ seregestül együtt összelánczolva az or

szágból falká'nként kihajtotta, a” mikor aztán a”

ha'za , nép nélkül maradván ,' béplántaltatott sláv,

cseh, német, rácz, oláh, örmény ”s más nem:

zetekkel, -- úgy hogy utoljára, Magyar a” Ma

gyarral sem tudott hivatalosan értekezni, ha csak

- mindenik latinul nem tanult. És ímé , ennyi sok

viszontagságok között is , hamvaiból feléledvén,

”

hála az egeknek! a' magyar nyelv él és virá

gozik ! -

' Már most csak az van hátra, hogy nyelvünk

literaturánk', miveltessék, bővittessék, és más

nemzetek példájára, -- de nem ramájá'ra, - a”

maga tulajdonságában kipalléroztassék.- Nékünk

ebben is magunk mellett kell maradnunk, és

természeti együgyüségünket soha el nem veszte

nünk; különben lassanként elkezdünk azok nem

lenni, a” mik vagyunk. Mennél tisztább és őszin

tébb a” stylus, mint az ártatlan kis gyermek,

annál örömestebb olvas az olvasó: - a” dagá

lyos duzzadt stylus, mellyet két ”s három olva

sás után is alig ért az ember, kellemetlen, visz

szataszitó, - és még ezen felyül a” szerzőnek

bizonyos phisiognomiai “bélyegét, zavaros és da

gályos elméjét árulja eL-OIIyannak kell lenni

a” tiszta együgyü stylusnak, mint a” sorites, hogy

egyik gondolat tüstént a” másikból follyék, nem _

pedig egy halombarminden összezavartas'sék. -

A” tudósok munkái három osztályra osztatnának:

- első osztályt tennék az eredeti munkák, -



A” NYELV. ‘sm

másodikat a” fordítások; - ax harmadik osztály'

pedig szakadatlanul azon dolgoznék, hogy min

den nyelvekből, minden könyvekből az elmés

mondásokat, csipősnégeket , jelességeket, pél

dákat, hasonlításokat, életregulákat, erkölcsi

mondásokat ”s a” t. a” magok rubrikáik szerint

kiszednék , és ezen kiszemzésből egy egész könyv

tárt adnának ki', hogy így a” magyar nyelv,ere~

deti' munkáin kívül, ne csak minden nyelvek

remek-munkái fordítását bírja, hanem illető ru

brikák alatt előmutathassa mind azon kincseket

és gyöngyszemeket is, mellyek a”,föld színén

találtató mindenféle könyvekben szélyel szórva

találtatnak- Mert ha meggondoljuk, és a” dolgot

szoros figyelem alá vesszük: úgy találjuk, hogy

már semmi sincs új a” nap alatt, - már senki

sem tud ollyant gondolni, vagy mondani, a” mi

csak a” latin, -- hát a” görög, - hát a” zsidó,

- hát az arabs , -- 's a” t. napkeleti és'napnyu

goti nyelvekben meg nem volna; midőn csak

bölcs Salamon példabeszédjei , már magokban egy

egésszet tesznekl- Hátha már akkor papiros,

tenta, és könyvsajtó lett volna! bámulnók ma

a” régi nemzetek közt találkozott bölcsek bölcse

ségét! -J Csak az erkölcsökről melly felséges

mondásaik vannak a” régi - még pogány böl

cseknek és poetáknak is! - Az illyen sokféle

apróbb velős mondások , könyvekbe szedve , melly

véghetetlenül gazdagítanák a” magyar literaturát!

Azonban illy szép mondások és gondolatok , mai

nap is, és ezután is, minden embernek uton

utfélen ötlenek elméjébe: ezeket mind feljegyez-

ni, és a” kiadókkal közleni kellene; - még a”

kalendáriumokból is sok szépet lehetne kiszede

getni! ”s a” t. - Igen szükséges volna egy olly

mulattató könyvtárt is szakaszonként kiadni, -

mellyből a” nép, a” babonaságot, késérteteket,

,

.-
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lelkek járását ”s a” t. megvetni tanulja , - hat. i.

mindenféle illyen késértő történetek borzasztó

lag leiratnának , és mindeniknek végén kisülne, k

hogy legfelyebb is az egész“ borzasztásnak szer

zője egy kis egér volt , vagy valami tolvaj ,”s a”t. '

Ezt a” nép örömmel is olvasná, tanulna is,-ne

mesülne is,- költőinknek pedig kiapadhatatlan

tárgyul szolgálna. - Illy mulattatólag és érde

kelve kellene minden gazdasági és közhasznú

tudományos könyveket is a” nép számára kidol

gozni, - melly számtalan tárgyak által nyel

vünk annyira kimíveltetnék, - az új szavak

olly könyen elterjednének, - mint p. 'o. az

Ezer egy éjszaka által a” kaland szó, hogy nyel

vünk míveltsége a” legpallérozottabbakkal pá

lyázhatna! -

Midőn a” magyar literaturát figyelmünk leg

föbb tárgyául ajánlom: azzal a” latin nyelvet

honnunkból kizárni, - akárki mint akarja, -

én nem akarom, sőt azt állítom, hogy a” magyar

nyelvnek semmi élő nyelv olly ideálja nem le

het, mint ai latin nyelv, -ha csak a” mívelődést

fonákságban, és elmívelődésben nem gondoljuk

állani. Az' arany nem illik úgy össze a” gyémánt

tal, mint a” latin nyelv a” magyarral, melly

néki koronája, mentora, compassa, és vezér- '

csillaga! k - - .

Elsőben is, a” latin nyelv, minden nyelvek

nek kulcsa, -- és minden grammatikáknak ki

lincse; - úgy hogy a” ki egyszer latinul megta

nult: az már akármelly nyelvet megtanulhat

önnön magától is , annak grammatikájából a” szo-t

liában; - de a'” ki latinul nem tud, illy drága

kincssel épen nem dicsekedhetik, és minden nyelv

hez mestert fogadhat; - továbbá a” latín nyelv

olly különös kedvességgel, és magához vonszó

édességgel bír , hogy azt megunni, nem -csak nem
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lehet; sőt az ő kellemeit, kerckdedségét , rövid

ségét, könyüségét és világosságát nem győzzük

eléggé .csudálni- magasztalni! - - kiváltképen

pedig a” szép-nem nyelvére úgy reá illik, mintha,

egyedül csak arra teremtetett volna, - ”s midőn

néha egy magyar szü'z latin nyelven megszólal,

mintha magát Minervát látnád köztünk jelen len--

ni, _- és “én mindig csudálom ,- hogy ez a“ gyö-ní -

nyörüséges nyelv„- ez a” kellemetes ékes szó

zat, - ez a” minden nyelvek, tudományok, ”s

pallérozódások kulcsa, a” latín nyelv, - hogy-

nemtudott a” világi nagy házak asszonyi szobái

ban helyet foglalni? ”s azt az asszonyi bájoló

gyenge szájba legkevésbbé illő , és csak ijesztésre_

káromkodásra termett visszafordult szeleburdi

franczia nyelvet onnan kiküszöbölni? -- továb-y

bá, - a“ tudomány és tudat egész kincstárát,

eredetét, forrását, nevézését, a” latín nyelv fog

lalja magába, melly gyöngy szemek, bár melly

nyelvre fordíttassanak is által, míg aI-latínnak

becse lesz, 'soha ezen eredeti fényt utol nem ér

hetik, annyival kevésbbé meghomályosítják; -

de- kiváltképen a” Magyarnak elmulhatatlanul

szükséges a” latín nyelv, mert a” magyar nyelv

vel még tulajdon hazáját sem utazhatja be, an

nyival inkább hazájából ki nem mehet: de a” l'a

tín nyelvvel bejárhatja a”félvilágot , mert latínul

tudó embert minden faluban talál, legalább egy

papi személyt. - - -

A” latín nyelv a” mi pallérozodásunkra még ak

kor is szükséges volna, ha az egész világ ma

gyarul beszélne: annyival inkább illy sokféle

uralkodó nyelvek 'lévén a” világon, ezt a” ma

gunk valóságos kára nélkül el nem törülhetjük.

Sőt ha latín nyelv nem volna 'is, önnön boldog

ságunktól ösztönöztetvén , még akkor is megkel

lcne keresni minden státusokat, hogy mind0

r
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nikben egy közönséges nyelv hivatalosan tanit

tassék; hogy ez által nem csak az egyetértés utja

annyival is könyíttessék: 'de még, - minthogy

nem minden szegénynek van módja sokféle nyele

veket tanulhatni , a” közjó boldogítása, és a” pala

lérozodás utja ez által is előmozdittassék.- Úgy

volna legjobb, ha az egész világ egy nyelven be

' szélne: ezen lehetetlenségen legközelébb segíthe

tünk az által, ha a” latin nyelvet továbbra is

közben járó nyelvnek megtartjuk, és minden or

szágnak szívére kötjük, -- a” mi majd annyi,

mintha az egész világon egy nyelv volna. A” la

tín nyelv drága becsét még akkor éreznők iga

zán, ha tőle megfosztatnánk, mint Cicero mond

ta: carendo magis intellexi, quam fruendo, -.

és rajtunk tellyesednék bé igazán ama bölcs mon,

dása Horátzn'ak;

Vírtutem incolumen odimus:

Sublatam ex oculis quaerimus invídi!

Míg ép, marjuk az érdemet; '

Elvesztvén szem elől, bánja irigy valónk!

Törültessékk el inkább hazánkban akármelly

haszontalan durva élő nyelv; - de a, tudomá

nyokkal bríllantérozó latin nyelv, maradjon fön

örökre, minden szegénynek boldogítására , min

den élő nyelvnek mustrájára!

Az a” vád, hogy a” latin nyelvvel soká kell

az ifjunak idejét vesztegetni, - hamis vád, és

helytelen; - mert a” fundamentumot jól meg

építeni, és tántoríthatatlan 'erősségre csinálni so~

ha sem idővesztegetés , bár melly sok időbe ke

rüljön is. Azonban a* gyermek -kor, gyermeki

ész épenlegalkalmatosab a”nyelvtanulásra, mert

“4-
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ez nemrspeculatio, hanem valóságos praxis, és

'így épen magától a” természettől egyenesen a”

gyermeki időre van határozva, e- úgy hogy

akármi más tudományt tanultassuuk is a” gyer

mekkcl, még magát a” vallást is , ha igen, száraz

theoriában -tanultatjuk, - nagy nehezen,talán

megtanulja a” .mit néki feladunk, de foganattal,'

”

soha sem, sőt benne ellenkezőt, unalmat, s

megvetést szül, - recitálni fog, de tudni soha

sem. - Továbbá maga a”- latin nyelv tudása,“

többet ér némelly 3-v-4 tudománynál is, mellyet

ma , az ifjúval ugyan anhyi évig tanultatunk,‘-

holott sok tudomány van , mellyet tanítani sem

kellene , midőn azt csupa könyvolvasásból is ala

posan megtanulhatni, -- kivált ma! midőn nap

ról napra oUy tökéletes practicus könyvek jön

nek ki, minden tudományos tárgyban, hogy

ezeknek olvasása, sok diktáló, mesélő, és időt

vesztegető praelcctiókat, feleslegessé tesz; -

különben 'is , az oskola tudóssá, és doktorrá

(igaz értelemben) nem' tesz semmi ifjat, --mert

ha bár kitanulta is minden oskoláit, elvégezte is

egész oskolai pályáját, ha legtudósabb legyen is,

egyebet nem tud, theoriánál, melly magában

véve praxis nélkül , tő szomszédja a” semminek,

- a” tudomány nem egyéb, mint bölcs élet-esz

köz, mellynek tehát elébb utóbb praxison kell

magát tündököltetni, - és így a” tudományt,

vagy ennek g'rádusát, koránt sem a” pergő nyelv

ről kell megítélni , hanem a” cselekvő kezekről:

így tehát az oskolából kilépő ilfiu , onnan csupán

tsak kulcsot hozván magával, minden-tudomá

nyát azután szerzi meg, - életpraxis, és köny

vek olvasása által ,_-a” minthogy elég példánk is

van, hogy e” szerént sok ember olly tudomá- l

nyokban is mesterr-é tökéletesítette magát, melly

ben soha professort nem halgatott. -- Lám né.
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met országban nem töltetik az időt latin nyelv

tanulásával, az ifjakkal; de mi lett a” követke

zése? - a! doktorok mindnyájan arról panasz

kodnak, sőt könyveket írnak, hogy azért allya- '

sodik és nyomorodik olly igen el nemzettségök, _

mivel az ifju, oskoláit, az az, a” mélyebb tudo

mányokat igen korán , idő nap előtt kezdvén ,

”s igen korán Végezvén, és se gyermek, se em

ber, midőn oskolából kikerülvén, éretlen és tu

datlan ésszel, elragadtatik a” világ örvényeitől,

maga magát a” szabadság tengerébe bele öli, -

elnyomorodik, elbetegeskedik, - és ha 30-40

esztendőt ér: annyi, mint midőn egy Magyar ,

- ki gyermek korát latín nyelvvel töltvén,

“ ”s az érettebb észt kívánó tudományokhoz éret

tebb ésszel fogván, elél 80-90 évekig szép erő

ben. Hát arról mit ítélünk, midőn az újságok

ban olvassuk , hogy Amerikában , mindenfelé most

építik a” latin nyelv közönséges épületjeit?

Csak a“ bigottságtól őrizzük meg magunkat;

-- boldoggá tehetjük országunkat! - a” bigott

ság pedig nem egyéb, mint tüz, vagy enthusias

mus'. Igaz, hogy akármit kezdünk, tüzzel kell

azt végig folytatnunk, - de ezen tüznek okos

nak kell lenni, különben bigottság lesz, - a”

' bigottság pedig mindenben veszedelmes, egye

dül a” nemzetiségben megkivántató. Mihelyt va

lamelly tettünknek morális okát adni nem tud

juk, mingyárt bigottság , é ezen ok adástól

lett ez a” szó ok-os ember, és ok-talan em

ber. - Az ember egy analogián mind addig

megy, míg a” határból ki nem ér, ekkor bos

szújában átugrik egyszerre az ellenkező ha

tár szélre , ”s így ' tévelygünk örök tulságok

közt. A” józan philosophia tarthatná csak kö

zép uton a” józan észt: de még eddig józan
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philosophiánk sem igen volt. De van már hála' '

Istennek ez is! melly, ha minden kathedrákon

még a” protestánsoknál is egyiránt taníttatik:

ebben is, mint a” mathesisben, az egész haza

egy józan egységre fog érlelődni. - Ez pedig

az [mre philosophiájal1 . l '
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Ötletek, -* Élet-skálák.

1. Minden mappán meg kell lenni a” maga

skálájának; - és valamint haszontalan mappa

volna az, mellyen skála nem' volna: úgy nevet

ség volna , egyik mappához másiknak épen nem

hasonfaju skáláját használni.

Valamint pedig minden‘ mappának: úgy a”v

világon minden tárgynak, ”s következésképen

minden embernek is meg van a” maga skálája;_-

az irigynek irigy, - a” dühösnek dühös, - a”

fösvénynek fösvény, - a” kegyesnek kegyes , -

a, részegnek boros,- a” gyermeknek hiú, - az

öregnek komoly , - a” bolondnak bolond skálája

van 7s a' t. És így, a, melly ember kilép a” vi--

lágra, illy számtalan 'sokféle skálákon mérődik

meg, - ”s kétséget sem szenved, hogy ha egy

bárány a” farkas skálájával méretik: az gonosza

tévő báránynak, ,s ellenségnek ne találtatnék , ”s

halált ne érdemelne a, farkas skálája szerint.

2. Nem mind eretnek az, a” ki valami újat

és szokatlant mond.

3. Még a, gyermek szavát sem kell mindig

megvetni. - Azért, hogy valaki fiatal; nem kö- y

vetkezik , hog'y jót ne mondhasson. Csak félre az

előítéletekkel .

4. Csak gyarló az ember! - ma bálványt

csinál, holnap imádja! Minden háznak van egy
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bálványa; mellynek az minduntalan bókol, töm--

jénez. Ezért az egyetlen egy bálványért látszik
élni, mozogni, fáradni, gyüjteni az egész ház-J

nép, -'minden ennek robotol. ' - “ '
Mi legyen pedig dez a” bálvány valamelly, háiz- i

nál? azt csak hamar ki lehet ismérni, egy kis-g

.tigyelem után. - Néhol, a” jó hír név fentartám

sa,- néhol a” takarékosság , -néhol a” has, -

' néhol a”fösvénység, - néhol a” gazdálkodás, 5-3;

néhol a” módi -kórság, - néhol a” parádé, -

többnyire egy új feleség, legtöbb helytt pedig az

első szülött, vagy a” magzatok legkissebbike, -

' és illyen esetben úgy látszik , hogy iaz a”, kis gyer

mek egyedül a” ház ura és fő kormányozója , - a”

többiek, sőt még az a a anya is,-csak annak',

masinái! Csömört ebé el az ember olly asztal

nál, hol a” gyermeknek minden'meg van engedve.

- 5. Nincs -e” világon semmi, a” minek örülni

lehetne; mert minden mulandó: -.- és nincs semm

mi a” miért bánkódni ]ehetne, mert a” mulandó

ság állandó.

6. A” ki én nálam mást megszól: valyon nem

szól-e meg engem másnál? t ' - -

7. Sokszorparaszt kocsin nagyobb lélek viy

tetik, mint azon hintón, melly előtt az kitért,

8. A” legokosabb ember is, egyet elfelejt.

9. A” sem igaz, hogy az ifjú, az öregtől

roszat, a” sem, hogy az öreg, az ifjutól jót ne

tanulhatna. '

10. Akarod tudni, hogy kell a” disputatiót-

l ketté vágni ? - distingválj , --- tudod , hogy min

denünk relativum.

ll. A” miben passiód van, azt ne tedd: így-

czélt érsz; ha szeretsz heverni: dolgozz, hogy

czélt érhess-
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_ 12., Az öreg, az ő régi prax'mában, 4-i -az

ifjú, az ő .új theoriájában -bízvan , egyik semakar

engedni, meghódolni. - l -

13. A' kevély, épen ellenkező- czélt ér el.

- ,14. A” ki igen' örül; nem jut eszébe, melly

soklba' ivárja őtet'llaláláig: - a”-ki-igen búsul,

sömmi é, sem veszi életének csak eddig -elélt örö

meit ísí'f', ' - - ' " T

W '15.,'A” mi felől- kételkedsz, próbáld ezel--_

lenkezőjét. ' ' l “ ; - ' -- ' 'n

i v' 16. Nem az a” jó kedv, mellyet -bor ád.
"-í' 'IYISoha egyet kétszer ne mondj, ha tanító

nem vagy. 1 ,

2' l 8. Kérdetlenül felelni ,'- ostobaság , kérdez

te'tve pedig 'okosan felelni, dicsőség.

19. Minden a” mit 'mondasz, új legyen és

hallatlan, mert a” mit minden tud, kinek beszé

le'd azt?

20. örömödben sokat ne tégy, - haragod

ban semmit. '

21. A” ki azzal dicsekszik , a” mije van; maga

bolond; - a” ki pedig azzal, a” mije nincs: en

gem tart bolondnak. ' '

'22. Földi privilégiumot szerezhetsz, melly

a” közterh alól felszabadít: de mennyeit soha sem.

23. Szádat másra meg ne nyisd, hanem

vagy taníts, vagy tanulj.

'24. Mást soha ne vádolj semmi bajodért,

mert mindennek magad vagy az oka, ha sértesz,

- ha sértetel, - egyiránt; -~magadon “áll jó

rendtartást tartani, és minden rosz alkalmatos

ságot kikerülni. 7

- 25. A, világ fontján, egy hibád lenyomja

százierényedet. Őrizkedj a” gonosznak gyanú

jától is.

26. Inkább halgatás vádjába'essél , mint-plety- ,

kaságéba. - ' -
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27. Kellve , a, méreg is orvosság, - kellet

len, a” méz-is méreg. ' , ' - -i '

' 28. A” ki hátom megett 'nem tud , hanem sírva

áll előmbe imádkozni: ennek nevet sem tudok

találni. ' '

29. Se ne dícsérj, se ne gyalázz senkit , -'- w

van 'erkölcse mindennek.

30. Még az-erényben is hiba a” tulság ,-vagy

mértékletlenkedés. - l

31. Ha indulatba jött embertől fenyittetel,

vissza ne szólj egy szót is, bár melly ártatlan légy;

-- ennél jobb fegyvered nem is lehet. - '

32. Kötelességedet kezeddel tedd, ne szád

dal. Melly tyúk sokat kárál , keveset tojik. Mi

szükség azt emlegetned: már ma' ennyit dolgoz-l

tam, annyit dolgoztam, -' így elfáradtam ,' úgy

elfáradtam ”s a”t.? sokkal jobban szeret és becsül

minden, ha illyen csömört soha nem hall tőled.

- Akár mennyit dolgoztál, fáradtál , szenvedtél:

más ítélje azt meg, ne magad. '- Majd elárúlja

munkád. - Hajdan egy prédikátor, 'predikátzió- -

jában egy zsidó szót vagy két óráig magyarázván

szegény halgatóinak; végre ezzel fejezte bé : bol

dog Isten! de megmagyaráztam! - kérdés?

- 33. Kötelességednél, szünet nélkül, és örö

kösen, mindig többet tégy, - mert csak ezzel

'r

különbözteted meg ' magad” a gazember-ektől.

34. Mindig az vagy, minek "mások tartanak;

-- soha sem az , minek magad tartod magadat.

35. Némelly ember a”jó gondolatra mingyárt

rááll, akárki gondolta is azt ki ,-- némelly pedig

csak szégyene fejébe sem áll a” más gondolatjára ,

us'őt, hogy ő annál még, okosabbnak láttassék:

tüsténtgáncsot talál bonne. Nincs könyebb, mint

valamiből csúfot üzni , még a”szentségből- is; mert

ez, csak 1az akarásról “vagy nem akarástól függ. ,

l
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“Vajmi sok szép találmány, a” Colnmbus tojásá-'

nak példájára jutott már! -

36, Nincs nehezebb, mint úgy írni , hogy

semmi el ne maradjon , a” mi a” dologra tartozan

dó, - és semmi elő ne forduljon , a” mi nem

oda való.

37. Az egész emberiséget két részre lehet

osztani. Első részben vannak a” nemes vérüek,

“- másikban a” gonosz vérüek. - A” nemes vérü

ember, őnkényt és mindig kész minden jóra, sőt

maga viszi legelöl a“ fáklyát; - a” gonosz szivü

ember pedig rest, ravasz, mással huzatja a” ter

het, és még is magát iparkodik felmagasztalni,

,azt pedig elhomályosítani; - a” becsületes em

hernek bölcs czélból való halgatását , a” magahasz

nárá, és érdemeinek 'előszámlálására tudja fordí

tani. - Az illyen ravasz ember, hogy a” becüe

letes emberrel sulyegyenbe tehesse magát , szájá

'val tudja azt kipótolni, a? mit kezével elmulasz

tott , ”s úgy tudja magát jónak tettetni, hogy végre

“maga is elhiszi, hogy ő jó. Ezért mondta egy

bölcs: egy becsületes emberhez senki sem hason

lit inkább, mint egy gazember.

38. Ki a” bolond? -nem a” kit Iánczra köt

nek, hanem a” ki szabadon van, és a” nagy urakat

majmolja mindenben , egyedül erszényben nem.

39. Ha a” kevélység akar elragadni: gondold

meg, hogy por és féreg vagy; - ha kicsinységed

fájdalma fogja el szívedet: gondold meg, hogy

ollyan ember vagy, mint a” legelső.

- 40. Csak a” nagyobbra irigykedünk ; Í- a”ki

sebbel: szánjuk.

' 4l.vDe boldog ember az, kinek még kártyáz

ni is van ideje! r

' 42. A” borivás közben , és a” kövér ebéd vé

génél való vitatás, bár melly tüzes legyen is, a”

,-

I

' - l
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borral együtt elrepül, .és semmi következése

nincs , - örök feledékenységbe hamvad.

43. Szomorú esős időben, másként van az

ember stimmolva, mint vidám tiszta napon, -

így másként a” borivás közt, indulatos korában

”s a” t., - mint csendes józanságában. - Vajmi

sokat tesz hát, hogy valamelly könyvet'igazán
értsünk! K

királyánál, mert semmi dolga sincs. -

45. Némelly gazdagok az ő nagy parádéjok

kal azt akarják elérni, hogy őket bámuljuk és

becsüljük. Ugyan, ha már ez a” czéljok, és még

is soha czéljokat nem érik; miért nem szólnak?

”s tudtunkra nem adják, mit akarnak? holott mi

ő rajtok könnyen segíthetnénk! Mert mivelhogy

a” nagyságot, nem a” születés adja, hanem a” ne

mes lélek; tehát legkönyebb volna ezt négy szem

között is tudtokra adnunk, hogy mi, csak- az

ollyan nagyokat bámuljuk, kik e” kettőt egybe

kötik. _ -

46. Igaz, hpgy a” mit meg nem lehet változ

tatni, békével kell türni: de a? mit meg lehet

Változtatni ,' rabság azt sínleni; --' hiszen Jjózan

ember, lehetetlenre nem is törekszik.

44. Némelly spanyol magnás nagyobb úr a” l

47. Sokszor a” jót el nem fogadjuk, mert,

I

fiatalabb vagy szegényebb mondta._ -

48. Csudáljuk , hogy némelly disznó megeszi

malaczait? ember is van illyen, akármennyi.

'49. A” rosz személyt, még a” rosz személy

sem szenvedheti. -

50. Némellyek aztmondják, hogy a” Magyar

- nem szereti az újítást: --- ez rágalmazás, mert

pontban itt teremnek és eláradnak a” patent -

giraff-, paganini-, carbonári-i, bosco-, hagn-, köntö

sök', kalapok, kopfputtzok, suvixek, kutyák,

macskák , és erkölcsök.
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51. Némelly kis testben igen nagy lélek van ,

”s megfordítva.'

52. Legtöbbször megcsal bennünket az ana

logia, mert a” kit egy két dologban mesternek

tapasztaltunk, azt mindenben annak akarjuk

tartani.

53. A” bolond soha sem hibás, hanem min

i dig az okos.

54. Ne panaszkodj, - magad vagy oka min

dennek. - t

55. Mint a” nagy fának árnyéka is nagyobb:

úgy a” gazdagnak kívánsága is kielégíthetlenebb.

- Mennél több pénzünk lesz: annál több szük

ségbe dönt bennünket.

56. A” pénz , csak okos kézbe való, - más

nak méreg. - l

57. 'Egy haszontalan költség, többet kölke

zik. Egy“ szegény deák gyermeknek, két forin-

itocskát adott annya, mikor őtet oskolákra vitte.

_-' A” gyermek, megvesz a” piarczon egy mada

rat = 5 garas , - már kalitka is kell, == '25 ga

ras, -- már vályú is kell, == 2 garas, - már

eledel is kell, = 6 garas. -'- Maradt még köny

vekre 2 garas. _

58. Ha a” szegény viíjunak jó erkölcse van:

jobban kevélykedhetik szegénységében , mint más

gazdag ifjak, piros bársony ruháikban.

59. A” machinákban vagy erőt nyerünk ,vagy

időt; - olly machina nincs, mellyben mind ket

tőt nyerni lehetne, - ez már a” természet tör

vénye. - Az embernek, meggazdagodni, annak

módja szerint lehet; de rövid idő alatt, és munka

nélkül meggazdagodni akarni: ez veszedelmes

dolog , természet megeröltetése , - és elébb utóbb

rajt veszt az ember, ”s vége hitelének.

60. A” kinek épen semmi baja nincs : csinál

maga magának , - mert baj nélkül nem élhetünk.

" 61.
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61. Háromféle ember van a” világon: lször

Semmi, 2szor theoreticus , 3szor practicus =csak -

ez az ember. - , ,

62. Nagyon ébren kell lenni! - még sok

ember és nemzet nincs nagyon ébren!

63. Minden kény (passio) betegség; -- min.

denbetegséget pedig drágán fizetünk.

'64. Némelly országokban a” censura felesle

ges ,' mert a” jó könyvet a” nélkül sem veszik be,

sőt excommunicálják. e .

- 65. Egyik utas vizsgálja a” földet gazda sze.

mekkel, --- másik poetaszemekkel, - másik

mineralog szemekkel, - másik botanicus sze

mekkel , ”s a” t. - Legkevesebb nézi philosoph

szemekkel. - ° '

-66. Minden bajnak könyebb elejét ven-

ni, mint megorvosolni : -ezért jó a” rendtartás],

számadás, mértékletesség ”s a, t.

' 67. A” kinek 30 ezer forint, esztendei köl

tségül nem elég: annak aztán a” Dárius kincse

sem elég. - Ha philosophus, kevéssel megéri;

ha pedig nem philosophus, nem neki való a*

pénz, - méreg ez neki. '

68. A”pénzetlen philosophus, hasonló a”rab

szolgához. '

69. Az ember kétféle, józan és részeg. _

Mig az ember egészséges, többnyire részeg; ..-.

betegségében és halálos ágyán józanul ki nagy

része. - Miért nem illyen mindig? -

70. Sok dolog-azért nemjó, “mert azt más

valaki mondta , -- nem pedig magunk találtuk ki.

Igy p. o, magamat rajta kaptam , mikor egy pa

raszt embernek ezt feleltem: én,'nemes ember

vagyok; - az urnak nincs jusa beleszólani , ”s

nekem tanácsot adni: - máskor pedig “egy ne.

mesnek azt feleltem : én nemes ember vagyok , _-..

nekem az ur , és senki, nem parancsol.

21



322 TOLDALÉK.

g s

‘ 71. Akár merre'mégy e” világban, mindenütt ' -

egyforma embereket találsz, milly-eneket elhagytál.

72. Ha szegény legény létedre, már semmi

uton módon nem tudsz elélni: van még egy mód

hátra: - használd az emberek ibalgatagságát!

Lám mások a” természetet felforgatják, minden

nel visszaélnek, bujálkodnak: - te pediglmacv

radj a” természet együgyü utján, - élj mérték

letesen: át éled amazokat. . --

73. Megvesztegetni nem minden embert le

het; de megfogni, majd mindeniket, mert min

deniknek van egy gyenge oldala, csak ezt kell

kitanulni“- Egyedül a” bölcs tántoríthatatlan.

' ' 74. A” tiszta lelkiismérettel kiállhatod a” po

kol tüzét is, még is végre győznöd kell.

75. Legjobb patronusod a, morál, - más

által híjában recomínendáltatod megadat. _

76. A” vak szerencse soha sem áll meg ker

getőinek , - utoléri pedi a? tőle futókat.

77. A” hosszu életnek 'egyetlen egy titka a”

mértékletesség. Úgy kell ezt képzelni, mintha

minden embernek ki volna szabva: te, életed

ben ennyit fogsz végezni, és akkor meghalsz.

Már némellyik elvégezi a” magáét l hét alatt,

némellyik 10 esztendő alatt, némellyik pedig 80

esztendő alatt. A”kinagyon él, hamar leéli életét-

78. vNe azt nézd, kinek mennyi a” jövedel

me? hanem , mennyi a” kiadása?

79. Az emberi társaság egy nagy könyv,

mellynek két része van. Első rész tanít a” bal- '

gatagokról, ezeknek ezer millio ágairól, czímei

ről , ”s a” t. “-- a” masodik részw pedig tanit a” ra

v vaszokról, ezeknek ezer millio neveiről, cselei

ről, ”s a” t. - A” könyv végéhez van ragasztva

egy kis toldalék is, mellyben a” becsületes em

berekről is, némelly említés tétetik.
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7 80. A” mi “máskor megtörtént: az örökké

megtörténhetik; - a” mi malehetetlen z az örök

ké lehetetlen volt.

81. Vagy -más ma a” barátság, mint Cicero

idejében; vagy az is csak illyen volt, mint ma,

482. Mikor legjobban van dolgunk; akkor

iparkodjunk legjobban ; -így czélt érünk: - de

ha az iparkodást akkor vesszük elő, mikor már

az alkalmatosság elrepült, és csak a” nyomoruság

kinszerít ”s hoz észre bennünket: úgy vége- czé

lunknak. '

' - 83. Kétféle ember lesz koldussá: lször kors-t

hely; ettől tanulj, - 2szor szerencsétlen, en-v'

nek adj. -.

84. Van az eröltetésnek bizonyos határa és

mértéke, melly ha bételik, többé aztán nem en

' ged, hanem parancsol. -

8'5. Ha a” virágot igen öntözzük, kirothad;

- ha nem öntözzük „kiszárad. Közép ut legjobb.

86. Ha a” macska elkapja a”snepfet , a” macs~

ka hibás-e , vagy a” szakácsné?

- 87. Mennél édesebb valami, annál mérték

letesebben kell vele élni, mert a” legkedvesebb

ételünktől leggonoszabb csömörtkapunk , és azon

ételt örökre megutáljuk.

88. Egy szegény legény száz forintjáért , csak '_

ollyan arany pecsét gyürüt adnak , mint egy gróf

száz forintjáért; de mellyik szerzi könyebben a*

i száz forintot? v

89. A” mire szükséged nincs, ha fele árán

adják , se vedd meg. -

90. Egyszer, egy krajczár árra lágy sajtot

'vettem , mellynek takaróján még ezeket találtam ,

”s utamban magam mulattam:

a-) lrretit muscas, tmnsmittit aranea vespas-

Csak legyeket fog el a' pókháló, - áttöri dongó-

21 *
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az az: „Senki alá vermet ne áss , mert a” pókhá

lóban csak a” kis legyek akadnak fel, - a”

dongók átlábolják.“

b-) Ebrius , et stultus , meretrix , puerique revelant-

Nincs titok a' részeg, 's a' kurva, - bolond, - “s gye

rekeknél.

c.) Ne noceas aliis: simplex imitare columbam; -

Prudens serpentem: ne noceant alii.

Hogyha szelíd leszel, mint a' tuba: sérteni nem fogsz.

Es ha okos kígyó lész: soha senki nem árt.

az az:_ „A” galamb senkit nem bánt meg, mert ő

szelíd, és ártatlan: az okos kígyó pedig el

bujik a” gizgaz közt, és így ő neki senki

sem árt.“- -l Bene qui latuit, bene vixit.

d.) Vis jus non metuit.

Jussnál több az erő.

az az: „A” ki erősebb, annak van -igaza.“

e-) Nulla carent visco munera; virus habent.

Nincsen ajándék lép mérgitül egy is üres.

az az: „Jaj annak, ki az ajándékot elveszi.“

f.) Mitte cibum miseris , divitibusque' famem. l

Étvágyot dúsnak küldj, nyomorultnak evést.

Ételt koldusnak , -- vágyat küldj a' tele dúsnak.

g-) Nullus in his' terris est sine teste locus-

Egy hely is e' földön, niincs tanu nélkül, üres.

az az: „Még a” tyúk is kivakarja a” gonosz tettet.“

h-) Plus stricto mendax lingva mucrone nocet-

Rosz nyelv több kárt tesz , mint hegyes élü actél.

i.) Quodsi certa'foret spes mea, nulla foret.

' Hogyha -remény bizonyos: nincs neki kecscse tovább
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k.) Si qua venit aero: magna rulna venit. 'l >

Bár későn jön is el: nagy leszen a' romolás-

l.) Dilficlle est' trlsti {ingere mente jocum-

Vajmi nehéz szomorú szívnek öröm-mutatás!

m.) Prona venit cupidis in sua vota (ides.

A' ki mit óhajtott: elhiszi azt örömest.

A' mit igen várunk: hisszük is azt örömest.

91. Ha egy levél tiszta papiroson egy kis

helyet igen kitetszővé akarsz tenni: mázold be

aí- környékét tentával. Igy kap fel sok iró, má-'

sok bemázolásával, és királyságot nyer, mint az

ökörszem.

92. Legtöbb bajunk nembaj, hanem képze

let, - nem a” világban van a” hiba, hanem mi -

bennünk, és onnan jön legtöbb bajunk, hogy

-semmit sem szokunk distingválni. A” baj közt

különbséget kelltenni, mert ez kétféle; - egyik

származik a” mm- ból, másik aJ nincs-ből. -

gy de az első csak képzelt baj, mert azigazi,

baj az, midőn a” szükség szorít bennünket, nincs

hová hajtani fejünket , nincs mihez nyulni szük

ségünk kisegítésére: azon baj pedig, mellyet a”

van' okoz, az az, a” kényességnek van módja

miben válogatni, csak ollyan baj, mellyet min

den kényes maga szerez magának, ”s ha keresi,

mindenütt és mindenben, még a” szentségben is

feltalálhatjae- Az a” baj! midőn p.o. a” szegény

ember örömest dolgoznék, de sehol munkát nem

kap: ellenben mi baj van ott, ha p. o. a” kávé

kilottsant a” csészére? Es mégis sok kényes em

ber az illyen bajt keservesebben hordozza, pa

naszolja, cselédjét üti , átkozza, mint ama sze

gény az igazi bajt. - Ha egy szegény éhel holt-

ember , lopásra vetemedik, ”s hogy éhel el ne vesz

szen erőszakhoz folyamodni kényteleníttelik; ez
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az igazi baj : - de ha egy dús gazdag, kinek

úgy is elég van, illy gonoszságra vetemedik; ez

már rettenetes, mert ő neki csak képzelt baja

volt, - valamint az ollyan személy elvetemedése

is elengedhetetlen , kinek hüséges házas társa van,

”s még is hitszegő tud lenni.

93. Némelly ember' csak mindig édeset vár ,

erre tartja magát mindig készen; - és midőn

édes helyett keserü jő, - dul, ful, ”s haragjá

ban ollyat is tesz, a” 'mitjózan korában szégyenei ,

- érezni kell akkor az ő haragját mindennek,

még az ártatlannak is. “ '

94. Előre légy okos ,' ne utoljára. Ha a” rej

tett szó végett megvárod a” jövő újságot: akkor
a” bolond is kitalálhatja. . l

95. Örülni, kevélykedni , kényeskedni ,ma'

gadat hányni vetni, mikor jól van dolgod: ""

ellenben panaszkodni, sírni, jajgatni, sopánkod

ni, mikor bajban vagy: ezt minden tudatlan és

neveletlen ember megteszi, sőt még az oktalan

állat is követi; - de, sem szerencsében elbizav

kodni, sem szerencsétlenségben elcsüggedni: egye

dül az igazi mívelt lélek teheti. Abban külön

bözik tehát a”1udatlan és “a” bölcs, hogy amaz

' e machina, mellyet a, környülállások hajtanak: ez

pedig még a” környülállásokat is , machinaként

hajtó személy, ki a” józan észtől soha el'nem tér,

és mindig maga magával egy forma.

96. A” boldogságot egyedül csak az érzés

adja. Sok ember legboldogabb , -,- de nem érzi,

megunja, nem tudja megbecsülni. Csak akkor

' érezzük többnyire melly nagy boldogságban vol

tunk, mikor annak híjával vagyunk. Mi szebb “s?

mi boldogabb? a” kis gyermek arany idejénél, -

ezt csak mi érezzük , kik a” gyermeki arany idő

ből kikoptunk , - a” kis gyermek nem érzi , hogy

ó boldog , sőt boldogtalannak tartja magát. - Igy '
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van sok gazdag u'r is, -' így van- sok házas pár

is. ”s a” t. l

97. Érezni tudni: ebből áll a” pallérozódás;

- akarni, kész lenni: ebből áll a” hazaliuság.

" 98.Mi az az előítélet? Valamelly' dolgot előbb

itélni , kárhoztatni, mint azt, nem mondom meg

próbálnók, de csak természetét, tulajdonságát,

czélját, ”s minémüségét meg is értenők. A” csupa

neve , új volta, és szokásban nem léte, elég ok

' arra, hogy rosznak tartassék! törvényünkkel el

lenkezzék !

99. A” leggonószabb ember is szereti, ha őtet;'

jónak tartják , annyira szívünkben van a” morál;

de vérünkben van ám ellenben a” gonoszság is!

Hogy tehát mind kettőnek igazat tegyünk; ma

gunkat se csaljuk meg, a” morál szemét is ki

dugjuk valamivel: feltaláltuk közbenjáróul a”

politikát.

100. Földi életünk hasonló egy palotához,

mellynek neve: boldogság.- Ezen palotában sok

féle szobák vannak, mellyekbe senki be nem

mehet, ha csak annak kulcsával nem bir, - és

az a” baj, hogy nem minden ember isméri a”

kulcsokat: így p. o.

a” szerencse-szobának kulcsa: az erkölcs, -

a' szépség-szobának kulcsa: az egészség, - - . -

az egészség-szobának kulcsa: a* mértékletesség, -

a' tisztelet-szobának kulcsai az alázatosság , -'-

a“ gazdagság-szobának kulcsa: a” szorgalom , - ,

az {nálat-szobának pedig, mint pervétának kulcsa; a”

kevélység.
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