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nemzetiség, és alkotmányi mozgalmak honunkban 
három indító erőtől vezérelteinek, — ’s ugyan annyi 
fő pártokra szakadtunk. Minden illy párt-vezér , rózsa 
színű zászlóján arany hetükkel kihiinezve olvassuk e’ 
jelszót Haza f i ú ság  —; honunk véd falain első tűzte 
ki olly czimü, és színű lobogóját Gr. Sz. I. és nyom
ba az ellenfélt, ki vele szembe szállott Gr. D. I — t, hall
gatásra kéntette: úgyszintén a’ H írn ö k  szerkesztőjét 
Ο I — t, csípős tollal illette, ellene ki-adott Czikkében. 
Nevekedett Gr. Sz. Zászlóallyköre, mert csak oda 
tódúlt eleinte a' felhevűlt magyar, mint hajdan a’ csata- 
térekre vezetendők serege; a’ merre fordult — O győ
zőit, — ’s kevés évek lefolyta alatt, angol, — francz 
divatok lepték meg honunkat; a’ haza illy harcz mezején 
cassinők, lóversenyek, vasúid, és út, temérdek inté
zetek, lúdós, ’s gazdasági társulatok emelkedtek, létre 
jöttek, vagy folytonos munkában vannak. Illy szellemben 
kényelmes, — de a’ magyar előtt egészen 'idegen élet
mód megízlelése, és a’ r efo.rm jótékonyságároli elül
tetések mellet természetes, hogy minden „rég i“ kikiiszö- 
böltetésén igyekszik a’ divatos öltönyü, és a’ frnnczia 
pezsgőt hörpölgető magyar, hogy a’ századok ólfa már 
müveit európai nemzetek sorai közt rögtönnemű szere
pet játszhassék. Eddig csendes, és századokig boldogító 
alkotmányos álomba merülve a’ honfi, — a’ reformerek 
sugállásátúl nyugtalanitíalva ébredt fel, és az esti vi
galomadta franczia pezsgőtől még elkábúlva feje, itt 
ott kitör a’ haza százados védfalain, szabadabb vélt. me-



zőt, levegőt kíván, hogy feje bokros fellegeit szét 
oszlassza; de azok nem oszlanak olly rögtön, mint Lté- 
szivódtak; sőt nagyobb szorongatásokat érez testében, 
lelkében, ’s inég tágabb szabadság után vágy, — fél 
hátat fordít első vezérének, és K. L. korszellemü hős’ 
szint olly eziinii, és színű Zászlója alá szegődik. Ezt 
az elsőbb rendű főnök nem szívelhetvén, keztyüt nyújt 
verseny társának ; K .. elfogadja , nagy lett a’ csata , — 
számtalan ívnyi nyomtatott viták , mellyekhez pro — et 
contra több segéd társak is munkáikkal csatlakoztak; — 
előttünk a’ tiiéma, — variátiók következnek , — azok- 
tul függ tán a’ hon java, ’s boldogsága?! — A’ harmadik 
párt, szint olly czimü, ’s szitui Zászlója, több jól fel
fegyverzett, de csendes v érű honfiak ’seregében, mint 
hajdan Rákos-mezején, jelenleg négy fai közti, és csak 
minden három évben egyszer, egyedül alkotmányunk 
törvényei által vezéreltetve tűzetik ki; — unnak hív 
tolmácsa D. F„ ki fiatal korú, nem túlzó elvű, a’ fen
tebbi vezérek harczaiba nem ereszkedvén, csendes álmai 
vannak, nem vágy semmi hiú lény, ’s megtiszteltetés 
után, olvasgatja száraz törvényeinket, a’ volt, ’s fenn 
álló alkotmányokat, ahoz mérsékli czélszeríí elveit, szó
val elkészül az Országgyűlésre, hol a’ haza Oltáránál 
tiszta hazafiúi buzgósággal tömjénez, és a’ mérsékelt 
párttal, honföldünk hely keltetéséhez, és azt lakó nép 
visszonyaihoz illesztve törvényeket alkot. Deák Ferencz 
ez honfi társaim — ! kire a’ haza bátran támaszkodhatok: 
tisztán áll O az alkotmány terén, és csudálatos tünemény 
O észre, azzal párosult sziv, ’s characterére nézve!! — 
De hiszen haladunk, — és nem volna hazánkban ezen a’ 
lő pályán olly férj fi több, kiben az ész, szív , és character 
párosulva volna, milly modorúakat, a’ kisé régibb Diae- 
ták könyvei, — még is számosokat mutatnak elő? 
holott most olly busás a ' „ S z ón o k o k “ száma, — hogy
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ha apáink fcl-ébrednének, álmélkodnának rajta , hogy 
a’ mosti világba, milly különösen szőt-font hajtásokkal, szó 
liövséggel tudnak számos szónokaink közül, csaknem 
rég az oskolai pályát elhagyva, a’ tárgy’ jobb , ’s bal 
óldala mellé , — és hozzá szóllani, — a’ midőn amazok, 
a’ dologhoz csak kiszemelve, és nyelvekben igen elké
szülve , a’ törvényekben! nagyon is jártasságok mellett 
tudtak, és mertek szóllani!!. — Igaz, majd felejtem is, 
hogy belső„r e f  o rm“ háború létez most hazánkban, — 
a’ nyilvánoság, és egyenlőség jogán kiki felszólhat;! 
főkép hogy a’ divatos új modorú szavak’ bövsége, azok 
szőt-font gyors elő adása, fellengős képrajzok, több
nyire non qnid iuris-t, — harem de verbis quantum vis-t 
képezik; abban köszörüljük a’ vivő fegyvert egymás ellen, 
arra pedig az iíiabb kor legügyesebb, azért is könnyen 
emeli, ’s forgatja az önkény ezen könnyű, fegyverét, 
azon édes remény alatt, hogy a’ szellemi sophismákkal 
a’ haza boldogságát ki vívja. — Szellemileg szaporodik 
a’ hazafiak száma, például: Sch— ét milly buzdulással 
vontatták diadalmas kocsijában, mint hajdan Julius 
Caesárt, ’s több nagyokat;— még is a’ pajkos milly 
megvetőleg búcsúzott magyar rokonitól! —· L ..I  milly 
fényes küldöttségek környezték , — őt mondom— , ki 
magyaréi sem beszélt vitéz karddal felővedzték, hogy 
újjai erőt, ’s bátorságot nyerjenek, zongorán pénzért 
játszhatni. — K. L . . t , pártja milly hatalmas zenével 
lepte meg név-napján; kór hogy a’ szabad ég alatti szó
noklatok , mellyek olly nagy számú publicum előtt tar
tattak , közvilágot nem nyernek; kár hogy a’ hírlapok 
is hallgatnak e’ név-napi zenéről (hihető, meg nem fe
lejtkeztek a’ szónokok Nagy Lajos Királyunkról is, a’ 
ki egyetlen egy tette le királyi hitét a’ haza előtt ma
gyar nyelven, és mindenben valódi nagy volt!) —- f a 
lóban szép nemzeti energia jelei tűnnek fel egünkön,
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mert minden személyválngatás nélkül tartatnak az egyen
lőség· sima pályáján efféle nemzeti ünnepélyek i— boldog 
ég mennyire h al a d t u n k ! és még haladunk !!— Figyelem
mel olvastam „k e l e t n é p e “ könyvét Gr. Széchényinek,
— jeles elme szülemény tagadhatatlan , — kezet fogok 
Kossúth elleni vadaira nézve a’ nemes Gróffal, mert 
meggyőződésem szerint tőkélletes igaza van; dicső , 
hogy a’ politicus erőmüvek szerfeletti fzgatója ellen, Ő 
kitől a’ haza legtöbbet vár, tollat emelt; csak az az egy 
csekély észrevételein, hogy tán egy kissé elkésett vele;
— mert midőn Gróf úr a’ magyar nemzetet, angol 
szövetségbe béhálózta, nem kellett volna egyáltalá
ban olly sebes vágtatásra szoktatni, nem a’ gyeplőt 
olly tágan hagyni, hogy más is, a’ ki soha kocsis nem 
volt, vagy arra nem eléggé biztos, azt felfogja, és 
annyira nyargalódzék jobbra, balra, hogy a’ lovak már 
elragadással fenyegessék !! — A’ Gróf úr, Kossuthot az
zal vádolja, hogy 6 hírlapjaiban nem az észre, de a’ 
szívre munkálódik? igaz, — én szinte azt veszem 
észre, hogy érzelgő politicus román Író; azoban ő 
azon egy általános elvől indái „qui vult finem, debet 
velle etiam media“ ! ő újság író, mint az, abból élni 
akar; hogy élhessen, sok praenumeranst kelletik szerez
nie ; hogy az sok legyen (minthogy az újság írók száma 
is nevekedik honunkban) valami újjat kellel nékie felfog
n i; élénk eszét tanácsúi \évén, a’ korszellem szülte 
ábrándozó elméket, ’s elveket kellett nevelni, szaporí
tani, hogy a’ szellemi játék mellett, ő is húzzon cassát; 
azt mondja a’ magyar példabeszéd: „szemesnek a’ játék 
vaknak az alamizsna“ — és az emberi élet órája kétszer 
üt nagy hanggal: a’ szerencse és a’ kinmlási pontban; mind 
a’ kettő csak egyszer kopogtat hé az élet ajtaján; 
az elsőt ha elmulasztjuk, soha többé vissza nem jön, 
vagy ritkán olly mértékben; — a’másikat elkerülni nem
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lehet, megjön, bár hogy kerüljük! — K. úrra éppen 
az első vagy is a’ szerencse órája ütött, használja is. 
teljes mértékben. ·—· Milly különös küzdésem volt mi
nap, midőn ezeket barátim előtt adtam elő: egy Kossuth 
párti azt monda „hogy Kossúth ugyan a’ gyenge olda
lát , a’ Gróf úr pedig a’ nemzet' erszényét vette contri- 
hutióba; mert olly intézeteket alakított, rnellyek a’ zseb
be initsem hoznak, sőt fenékig kimerítik, a’ mi kevés 
pénz van benne; vagy legfelebb monopolizáló részvé
nyes társaságot boldogítnak, sok ezer , vagy tán száz 
ezerek’ keresetét, jövedelmét vésztők’ kárával! Egy 
más hang is ért fülembe, hogy a’ Gróf űr szint olly 
módhoz nyúlt, midőn polgári pályáján feliépet, meliy a’ 
kitűzött czélnak elérésére \ezetelt, vagy is népszerű
séget szerzett; tudniillik, egy évi jövedelmét oda aján
dékozta a’ m. tudós társaság’ alapítására ; ezen szép ál
dozat jó tapintatra mutat, mert a’ nemzet s z i v é b e  hatott, 
tiszteletet, szeretetet, és bizodalmát gerjesztett, — 
mellyet teljes mértékben használta is a’ Gróf, ’s ezen 
a’ révén sikerülhettek csak, a’ külföldről ide szivárogta
tott intézetek, mellyekben a’ Gróf, mint alakitó, neve
zetes részvényes; különösen a’ gőzös, és Iánczhíd rész
vényei a’ társaságnak nem kis dividendát juttasztanak !“ 
Kissé van a’ dologba valami e’ részben , hogy a’ nemes 
Gróf csömörig megizlellette a’ külföld’ (mellyet végig 
utazott) kény és féuykecséit. egy ollv nemzettel , 
melly emberi gyarlóságból mohon kapott ugyan rajta 
de általán vévén, még éretlen annak nagy botlás’nélküli 
használatára; a’ hol a’ néptömeg nevelésének annyi 
akadályai vannak; — csak kettőt érintek: a’ számtalan 
ajkú, ’s vallásúak közti kiirlhatatlari gyiilölség — fő
képp az utóbbinak kiilömböző elvei, rnellyek az erkölcs
re, következésképpen a’ nevelésre is , mélyen hatnak, 
— ha csak öszve nem tornak, vagy legalább egymás
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hoz nem simulnak, lehetetlen egy systematicus nép 
nevelési tervet gyakorlatba hozni; a’ minőt túlzó uraimék 
szobákban, ’s papiroson olly könnyen kidolgoznak!

A’ Hi t e l  czimő könyve Gróf úrnak több évek 
óta forgásban van, vannak váltó, ’s egyéb szigorú 
törvényeink, mellyek a’ becsületes hitelezőt eléggé 
biztosítják: de, elmaradt a’ fő-forrás ,,a’ ba'n/í“ ! — 
nemzeti hitelünk e’, vagy tán pénz van kevesebb, mint 
ez előtt? midőn hosszas perlekedés volt divatban, még 
is megyéinkben is voltak capitalisták; több hitel, és 
pénz volt, mint jelenleg minden segéd eszközök mel
lett; most csak a’ nagy városokban, különösen Pesten, 
hallatlan uzsorás kamatokra (mellyek előre lehuzódnak 
a’ kölcsönből) kaphatni kész pénzt; innen a’ sok czífra 
csődületek, ·— ’s mennyi lézeng, lappang még több 
ide ’s tova, míg végre kitör; .— boldog ég , mi okoz
ta ezen földbirtokosaink temérdek bukásait, mellyek 
csak ugyan napról napra nevekednek! tán a’ mellékes 
úton indúlt azon haladási Systema „hogy a’ magyar ne
mes földbirtokos a’ maga zsírjában megfulladjon , és el
pusztuljon". Csudálatos, hogy a’ magyar nemes hitele 
vesz , a’ midőn egy X. kereskedő’ szakállára, a’ men
nyi fér, pénzt kap!! — apáink e’ részben csak ugyan 
előbb voltak egyszerűségük mellett is, — nem buktak 
ügy nyakra főre az örvénybe ! Itt egy kis hiányt látok 
a’ nevelésben a'nemesek ossztályánál (oda értve a’ titulo 
talis mágnást is) a’ Korszellemet nevelő urak (értve 
a’ szellem bőseit) hihető az uzsorások, és a’ pénz aris- 
tokraták titkos ágensei, illy elvből indúlnak ki, hogy 
mindenek előtt a’ birtokos nemest demoralizálni, kivá- 
natit, érzelgéseit, tulzólag feszíteni; a’ nemnemes, 
és a’ köznép minden osztályai közt, a’ felvilágosítás 
lámpása alatt, a’ nyugtalanság’ magvait elhintegetni 
kell, akkor „bezzeg szabad játéka lesz honunk’ sziklai
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közül kisziszegő, szerencse vadászó uraiméknak“ : van, 
valami a’ dologbaan, mondó egy tudós úr, ki a’ világ 
piaczán tébolygásai között hozzám is vetődött ’s p róká 
tornak  (kitudja igaz-é?) vallotta magát, és hogy tagja 
lenne azon prókátori egyesületnek, inelly Pesten nem 
tudom mi mellett, vagy ki ellen keletkezik?. —

Milly czéltalan, hogy mi magyarok az angollal, 
a’ pénzkötés mesterségben vetekedünk; — ha felszámí
tom, milly arányban állunk velők, például :Herczeg Eszter- 
liázy fő földbirtokos honunkban , és 200/ e  font sterling az 
évi jövedelme; és így lefelé menve, csak egynéhány száz 
font sterlingről szólhatunk, a’ mit nagy föld területeink 
behoznak ; milly tenger pénzzel, milly tízszeres jövede
lemmel rendelkezik az angol nép, a’ hol egy pár óra 
alatt, valainelly társas vállalatra nehány millió font ster
ling , játszva gyűl öszve : a’ midőn mi Mátyás király 
szobrára négy ezer font S t : - get alig bírunk évek alatt 
öszve koldulni, vagy azt éppen nem lehetünk képesek 
eszközleni!! — Azon újdonságok, intézetek 'mellyeknek 
Gróf Széchényi az alkatója, azon általánosan elhara
pódzott ang l omani a ,  melly kévés kivétellel majd min
den rendű, és sorsú családjainkat meglepett, — fent 
elő-adott helyzetünkben nem eszközlik-a’ nemzet' boldog
ságát, csupán a’ drága pénzen vásárlót! hiú dicsőséget 
emelik; kérdem pedig, mi előtt a’ nemzet boldog, mi
nek a’ dicsőség, mellyet erőltetett pénzzel kell meg
vásárolni? — a’ megelégedés szülte boldogság az élet’ 
tápláló öröké ; a’ dicsőség’ szomjúvágya emésztő, ’s 
mulékony inger! Mielőtt tehát elég anyagi erővel nem 
hira’ nemzet, káros az erőlködés ; nyissuk meg előbb, 
a’ nemzeti erő’ arany forrásait, vagy is rendezzük el a’ 
belső, és lehetőkép a’ külső kereskedésünket, hogy 
több pénz, szorgalom, és emésztés jöjjön folyamatba 
országunk’ minden részeiben ; mert mind híjába okosko-
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dunk, — nervus rerum gerendarum „a? p é n z “ annak 
érezhető szűkét, az ész nem képes kipótolni; ellenben 
ha pénz vau — minden van; (köz életből merítve — 
sokszor hol teli erszény, ott ész is van!) akkor öröm
mel áldozunk a’ hon dicsőségére is; és csak a’házi szük
ségen ’s kéjelmeken levő feleslegből köteles minden 
polgár, a’ haza fényére áldozni. — Valóban szám
talan intézkedéseinkre, mellyek a’ pénzes külföld’ maj- 
molásai, ellehet mondani hogy „Filius ante patrem!“ 
A’ cassinók honunkban, hiszem, szépek; de csak 
ugyan erőltetve alakúltak , többeket vezérelt a’ hiúság; 
és úgy lettek tagjai; tapasztaljuk, hogy a’ fizetés milly 
nehezen esik; évekre szaporodik a’ halogatás, végre 
is hosszú levelekkel szedődik be a’ kis restantiácska, 
sok falusi gavallér, annak négy fala közt leli sírját: — 
a’ kártya, és a’ pezsgő testi lelki élelme; az erszény, 
a’gazdaság szenved, a’sok álmatlan éjek az elgyengült 
testet, divatos csontvázzá változtatják. — Finantialis 
tekintetben, egy nagy városba, ha falusi gazda húzódik 
főkép télben, gazdaságos; de értem p. o. Bécset, a’ 
hol a’ sok rendű, ’s nemzető lakosok közt elvegyülhet, 
a ’ ki kitűnő szerepet nem kíván játszani; de Pesten, 
Budán, csak kétszer menjen egy vidéki az utczán ke
resztül, vagy szálljon a’ fogadóba, már hite van, hogy 
egy falusi úr vagy dáma érkezett meg. — Hogy pedig 
a’ iánezhíd, a’ két várost, ha névszerint öszveforraszl- 
ja i s , és Budapest leend neve, úgy vélem, csak keres
kedői város lesz; az is csak lerakodó, mint Triest, — 
Fiume; — elhibázzuk a’ calculust, hogy Bécsesel fog 
vetekedni; — hihetőbb csak München roppant épületjei- 
vel! — A’ lóversenyek által, igaz sok televérű mén, 
és kancza szakadt ide angol honbúi: de kipusztulnak 
hajdan hires tatár, ’s arab eredetű lovaink, hogy alig 
vehetni már egy pár jó hamos, vagy nyereg alá való
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magyar paripát; a’ parasztok lovai elkorcsosodnak, a’ 
nékik alkalmas ménlovak hiánya miatt; egy angol mén
nel való hágatás pedig, a’ földes urak, kik azokat ne
velik, minden hazafiúsága mellett a’ szegény sorsuakra 
nézve mi hasznú — miután több aranyakba kerül; de, 
ki is vásárolhatja meg az angol televérű mént, herél- 
te t, vagy kanczát a’ nagy becse mellett ? csak a’ dús, 
ki nem kiinélli pénzét, hogy egy kard, ostor, billikom, 
vagy nehány arany nyertese lehessen; melly utóbbit 
lovász mesterének ajándékozza; kinek egy, két, 
angol rnértfoldön kábulásig futtatni fő tulajdona, hogy 
a’ csont, és bőr sovány angol paripa versenyt fut az 
agárral a’ nyúl után; dicsőséges tréfa : — de a’ ma
gyar ló ügyessége mellett is , hajdan elég nyúl, róka , 
’s farkas függött apáink’ nyereg kápáján!

Többi túdós gazdasági, ’s úgy nevezett jótékony 
intézetek tengerszáma, illy pénzeden honban, szinte 
emésztő források, tagadni sem lehet, hogy morális eről
tetéssel létesülnek; és valamint Mátyás király szobra 
azért készül állíttatni, hogy Ferenczi megélhessen, ama
zok is többnyire, hogy sok számú tudósaink, titoknoki, 
’s jegyzői czim után elélhessenek; magában jó a’ czél, 
szép az intézet — ellátni ezen forongó néposztályt, melly 
tactikájával sok zavart okozott a’ nemzetek’ alkotmányai
ban ; — de nem győzzük majd pénzzel, új meg új inté
zetekkel, mert nagy a’ concurrentia azon könnyüszerű 
hivatalokra!— Megyénkben, a’számtalan intézetekre való 
évi adakozások, és folytonos aláírási ivek nyitásai, évről 
évre tetemesebb summákra rúgnak; ma holnap, csak 
teli erszénnyel ellátva lehet közgyűléseinken megjelenni 
a’ hol a’ haza, és megye törvényes állásán kellene ta
nácskoznunk , és az iigyefogyott egyedek’ panaszait 
elintézni: ott egy hazánk fia, valamely aláírási ivet nyújt 
elő; másik kész uyugtatváuynyal kedveskedik ; köz felszó-
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litások a’ teremben lévőket meg· lepik annyira, hogy a' 
zöld asztalhoz közeledő táblabiró, vagy auscultans 
annyival inkább az „ex officio tisztviselő“ egy pár száz, 
sőt ezer forint nélkül a’ terembe ne is lépjen, mert szé
gyent vallhat — ha apró pénze nem lesz! pedig falusi 
lakában alig kong néha egy pengő az erszényben, mert 
nincs vevő, nincs semminek ára, nincs eladó termése, 
alig fedezheti házi szükségét, és terheit —; váljon 
milly belső örömmel, ’s meggyőződései lehet bőkezű, 
lia semmi feleslege nincs; józanan hogy részesüljön 
événkint illy adózásokban, mellyeknek kezelése kevés f 
vagy semmi kitűnő sikert nem nyújt a’ köz jóra ?! —

A’ n e m z e t i  s z í nház ,  a’ nemzetnek egyik fődi'cső* 
sége, de czéltalan hever ott, a’ hol fel emelkedett, — 
honnan a’ város elhúzódik; és tán azért is nem olly 
nagy a’ részvét, mint óhajtásom szerint is kelleni lenni; 
ha a’ pesti német színháznak adnók azon 450,000 pengő 
forintot, alkalmasint megürülne a’ magyar színház; leg
alább a’ páholyaiból csak itt, ott, tűnne ki egy magyar 
Dáma, vagy Gavallér, csupán a’ nemzeti illendőség (nem 
pedig a’ Hazafiúság) tekintetébül, mert öröm telve, hi
hetőbb a’ németbe megy, hogy egy új Külföldi színészt, 
énekest, kit az európai szél, a’ hir szárnyain pestre 
röpített, halhasson; mert ezen újdonság utánni vonzalom, 
tagadhatatlan ösztön a’ közönségnél, melly a’ színházakat 
járja! Miként lehessen azt eszközleni, hogy a’ magyar 
színház amavval e’ részben, a’ concurrentiát kiálja, ’s 
színpadján folyton! változások, és olly hirű színészek 
léphessenek fel, abba nem ereszkedem, nem esmérvén 
eléggé honunk’ fiók színházait! —

A’ Pest. és Buda közti lan ez hid  (ha létesül) re
mekje lesz az angol művészetnek; de hazánkra , a’ mü- 
fennyének csak azon kis súgára fog szállani, hogy a' 
magyar, duna felett is, láncz hídon járhat át; az Or-
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szág dicsőségének jövedelmét s i na ,  ’s társai húzzák; 
űzető minden, ki átjár; és így a’ nemzet. — Ha, mint 
nyerekedő e’ sorsok közül választanom kellene, én a' 
Sináét választanám: mint hazafi, ezen láncz hid’ jöve
delmét, a’ nemzet’ virágzására, bóldogítására fordítni 
óhajtanám, de nem nyolczvan, ’s nehány évek múlva — a’ 
midőn a’ vashídon senki, de mindenki már léghajókba 
fog repkedni! ■— Ez is hát csak olly nemzeti tőke, mely 
nem az erszénybe, de kifelé kamatoz, és csupán egy tá r 
sulatot gazdagít; a’ nemzetnek pedig azon boldog re
ményt nyújtja, hogy ha a’ két főváros (Pest, és Buda) 
köztt szakadatlan közlekedés fenn fog állani, roppant 
kereskedési viszonyok létesülnek hazánkban! — ez tűr
hető kamat volna: de kérdem , mit nyer a’ kereskedő, 
fuvaros, gyalog munkás, koldús, ki mindennapi kenyerét 
lógva-futva keresi, ha a’ vashid fenn áll, — azt ’e? hogy 
ha több vámot fizet, mint eddig a’ falúdon? többet nyer? 
többet ki keres? — mit egy producens nemzet, áltáljá
ban a’ földművesek’ tömege? hogy tán a’ láncz hídon sű
rűbben jönnek a’ kereskedők, ’s vevők, mi altul úgymint 
a’ hid jövedelme a’ társulat javára, szinte a’ földbirtoko
sok ’ haszna is fog nevekedni ? Égy vélem ezek közül 
egy sem nyer semmit; mert a’ kereskedő a’ vashidi vá
mot bé számítja adás-vevésbeu dupla számmal, és igy 
kétszeres lesz vesztességünk, a’ midőn veszünk, — 
másodszor ha eladunk, bé-lesz számítva a’ vám, mellvet 
a’ kereskedő Siuának fizetend. — De, a’ jelen kereske
dési felakadásokat, annak hiányát, nem okozza azon 
eset hogy csak fa hidunk van, és hogy egy pár hétig 
a’ két város közti közlekedés meg szűnik, vagy bajjal 
eszközöltetik; mert azon idő táj ha, a’ nagyobb szállí
tások eppen nem szoktak történni, kiki kedvezőbb időben, és 
utakban ellátja magát, mire szüksége, és erszénye terjed ; 
egyébaránt pedig télen, bár hol-is hanyagabb a’ keres
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kedés, ’s annyival inkább honunkban a* hol Siberiai hi
deggel, feneketlen sárral, és így az elementumokkal 
kell küzdeni az utazónak; váljon a’ fahíd e’ az oka, 
hogy a’ gyapjú, bor, gabona, ’s a’ t. ára csökken ? 
hiszen Pesten néha nyáron át-is ott hever a’ sok min
denféle magazinumaikban, és nem kéri, nem veszi sen
ki , bár hogy kínáljuk, sőt jószágainkon, a’ vevőknek 
fuvart is ígérünk, és ingyen átmeneteit a’ kő- ’s fa 
hidakon ! ·— így hát a’ vevők hiánya, a’ külpiaczok 
árszabályai, honunkban az emésztők nem elegendő száma, 
az országutak, ’s canálisok’ rosszul elrendelt vonalai, 
vagy épen nem léte okai, hogy hanyag a’ kereskedés, 
hogy kevés a’ kész pénz, kevés kezek köztt forog, és 
hogy sok az eladó, kevés a’ vevő; — mert hiszen a’ 
három pesti vásárokra, a’ midőn j állandóul fennáll a’ 
fahíd, ha van kedv, és speculativus kinézés, — elég 
kereskedő csődiilhet öszve Pestre; a’ mint is, néha mo
hon él kél minden a’ piaczon, ellenben történik olykor 
olykor, hogy ha tán léghajókon szálittanánk a’ kereskedő
ket ide a’ külföldről, még sem jönnének, és silány a’ vá
sárunk ; ennek ismét több más okai vannak , mellyek- 
riil, ki e’ dologba inkább van béavatva, értesítsen be
liünket! —

A’ g ő z ö s  ö k, kereskedési tekintetben semmi érezhe
tő pénzforgást nem okoznak, állalok honunk productu- 
mai’ kivitele nem igen eszközöltetik; vagy alkalmasint 
a’ béhozatalt segítik elő, a’ vámok’ e’ részbeni engedé
kenysége utján ; és Így a’ béhozatal kivisz , ’s nem hoz 
bé pénzt, (mire pedig nagy a’ szükségünk) ellenben hog}r a’ 
„kényelem,“ séged eszköze, tagadhatatlan, és mu
latságos az utazás Dunánkon gőzös hálán — eles- 
mérem.

Azon vasú ti  vonal ,  melly tervben van, ha az alföld 
sivatag pusztáin, a’ hol a’ nép, és fuvarozó szőkébb szá-
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mű eszközöltetnék, igen czélszerű volna; de, a’ merre 
készületben van, előre látható, hogy azon vasúti vonal 
csupán a’ pesti lánczhid segédje, ’s annak jövedelmező 
íiókforrása; és illy monopóliumok egyes társaságot bol
dogítván , számtalan fuvaros, kézműves, napszámos, 
vendéglő, földes úr, sőt koldús is, veszték jövedelmők’, 
keresetük, ’s kenyerük' nagy részét, vagy egészen is !·— 
honunk, áltálján véve, ismét csupán dicsőséget arat 
egy nevezetes nép osztály’ kereseti kárával. — Úgy vé
lem, hogy még hazánkban systematicus közlekedési ország 
utak’, folyók’ regulátiói, és canálisok nem létesülnek — 
kereskedési tekintetben mondom, — a’ gőzösök, vasliid, 
vasutak mit sem használnak; mert egyes ember csak 
elutazhat, két, (cabriolet) vagy négy kerekű kocsin, 
lóháton, vagy gyalog, — de a’ műszerek, nyers pro- 
ductumok, jó utat kívánnak, hogy hajóról tengelyre, és 
visszont szállitathassanak ; ha tehát jó út nincs a’ le- 
és felrakó helyekhez, mit használ a’ vashídon, vasúton 
’s a’ gőzösön hogy szem bámúlva repülhetünk, ha azon 
kis pályát áthaladva, feneketlen sárral kell küzdeni, él
tél, marháját, ’s néha mindenét fel kell áldoznia ? — 
Épen úgy állunk jelenleg a’ világ piaczán, mint egy 
gavallér a’ nagy teremben, új divatos kalappal, de foltos 
vagy épen lyukas czizsmával; — Anglia, ’s egyéb 
külhonok, a’ földiére’ jó regulátiója, utak czélszerii el
rendezése után fogtak hozzá a’ vashid, és víthoz; sőt 
a’ viz alatti milliókba került séta helyhez (thunelhoz); mi 
pedig, a’ hol azok végzik, ott kezdjük; nem használjuk 
czélszerűen hazánk’ szekeres, ’s kézi erejét (az adózókét) 
mellyet megyéink, gyakran elpazérolnak ; sokszor mel
lékes tekintetekből, kedvezésekből, létesül egy út, mel
lyet az elnök, a’ küldöttség, vagy a’ voxok’ többsége, 
végzés által eszközlött. — Fizessünk sors kiilömbség 
nélkül vámot, adjuk haszonbérbe az útvonalakat ugyan
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azon kibérlőnek az adózók’ mérsékelt kézi, ’s szekeres 
tartozásaikat engedjük át, lesz utunk egy századdal elébb 
mint a’ mostani önkény szülte manipulatio mellett! —

A’ hitelről, és kereskedői viszonyokról , mint a’ 
földbirtokosokat nyomasztó súlyról, egy czikkben érle 
keztem a’ hírlapokban ; most ismételve kijelenteni, hogy 
a’ köz hitel, mellyre törekedünk, tőlünk inkább eltávo
zott, és rút uzsorások’ körmei köze szorulunk; játszó 
asztal, banquier, grupier, elég számmal van, csak hogy 
nagyon tudják a’ kártyát keverni, vojtát ütni; mi pedig 
gyáva pointérek, többnyire tropirozunk! A’ szerfeletti 
luxus, uzsorás pénz, semmi hitel, — tökéletes három 
révész, melly a’ nemzeti banquerottra vezérel; mihez 
közel vagyunk, ha nem ébredünk; azért hát a’ külső 
fény vadászatban, a’haladás,’s korszellem sebes tengelyét, 
egy kissé akasszuk meg, ne nagyon hörpölgessiik ama 
külföldi pezsgőt, — jó néha a’ honi badacsonyink i s !! 
Évről évre, napról napra érezzük mind inkább a’földbir
tokost nyomasztó pénz sziikit, mert belső, ’s külső for
rásai megrekedtek 5 és el-múltak azon idők, midőn egy 
köböl búza száz forinton, a’ gyapjúnak 500-túl ezrig kelt 
mázsája, a’ bornak 25 forintól 50-ig volt a’ közönséges 
ára; szóval mindennek nagy kelete volt, sok pénz, ’s 
annak sebes forgása; bóldogúlt akkor a’ magyar, mint 
producens, mert egy, két házhelyes nemes, ezrekkel 
játszott, az igyekező paraszt-is , rakásra nyomkodta a’ 
felesleg sok pénzét; minden sorsú, rendii, ’s birtokúma
gyar polgár (nem szorúlván a’ Külföld, v. honunkjelen 
uzsorássaira) kölcsönnel kinálgatták egymást, adott jó 
kedvel, fogadta örömmel, általlyános volt a’ hitel, ál
talános a’ kényelem, mellyel kiki sorsához képest él
hetett, még is félre tehetett, a’ ki takarékos, és előre 
látó volt! Következtetve, a’ melly földbirtokos akkoron 
10/e pengő foriotol bevett jövedelműi, annak a’ jeleni
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minden gazdasági ipar, egyesületek, ’s könyvek’ böv- 
sége mellett alig van egy ezer pengője! — Azon boldog 
időkben, (Jr. Széchényi tervei, inilly könnyű szerrel 
létesültek volna, a’ mi most erőltetve és csupán|a’ 
Külföld pénzével, a’ nemzet dupla rovássára történik; 
milly könnyű lett volna akkor angol paripákra, hiú
tokra kőteni, midőn például tudtomra, egy dáma liz 
köböl mák árából pompás úgy nevezett „balárt“ vásár- 
lőtt magának; tágabb volt a’ Magyar világ, pezsget 
benne a’ vidám nép a’ nagyjfénybe, kényelembe; igaz 
hogy a’ jelen túlzó elvtik’ seregébe elmerülve, szerep 
vágyakkal eltelve nem vélt akkoron a’ magyar; „per se 
ignoti nulla cupido, nulla aversatio“ vagy is a’ test, 
es a’ lélek , hogy minden újdonságot meg nem izelitett, 
nem bolgogtalan; ellenben, olly ember, ki. nyugtalan 
vágyakkal van el-telve, és azokhoz csak kóstolóul ju t , 
és nem élvezheti — igen szerencsétlen ! — Az irigy 
Külföld daczára (rnelly e’ magyar hon’ zsírjával, csupán 
ön’javára boldogéiul* óhajt) telve volt a’magyar erszény, 
kiki fel-lulálhalta a’ s o r s á h o z  m é r t  f ö l d i  boldogsd-  
</ o t ’s kény elmet; áltálján véve társasaid) vélt a’ falusi élet, 
(a’ városi feszültséget magába nem szíva) mint jelenleg, 
a’ tudós, e’ végtelen politizálló, főkép pedig megelé- 
gedetlen kórszakba, inellybe az irigység’ sok neme 
uralkodik, és a’ szerepi túlzó vágynak semmi állás pont
ja nincs! — Az ész akkor-is tellyes munkállódásba vélt 
a’ valódi műveltség’ érteimébe,nem anyira hiúsággal, és 
túlzással párosúlva: mert kissebb számú volt a’ bellai- 
trista, és journalist» író , — ’s olvasó. A’ jelen Korszel
lem szülte meghasonlásokat, a' néhány évek előtti, ’s 
attól fellyebb indúló időszak nem esmérvén, igen ter
mészetes, hogy a’ társas élet, atyafi, ’s baráti tiszta 
érzelmek, szülői, ’s gyermeki szeretet, és tisztelet, 
felebaráti részre hajlatlan viszonyok, mind ezeket egy2
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he "kapcsoló kölcsönös hizodalom, — a’ földi , s ekkép 
a’ polgári élet boldogságának fűszerei többnyire maga 
helyén voltak, ’s divatos elvek gyanánt tekéntetlek, 
firól, íira ágaztak; mind ezek, jelenleg a’ sarkából ki
esve, elhanyagolva, óriási képzetek, ’s öszve sereglett 
elvek’ tengerébe vegyülve, nem divatos tulajdonok; mert 
helyébe lépett azon nyugtalan törekvés, hogy kiki akar 
egy túlzó, ’s képzelt Sphaerába „va lam i“ lenni, és 
polgártársai felelt „sz, er epe 1‘ játszani: ha bár a’ poli
ticus csizsmadiáét is ; a’ ki nem hogy inkább mestersé
gét folytatná, de, a’ világ’ sorsán agódik, 's okosko
dik ; végtére koplal, ’s szerencsétlensége okát a’ kor
mányba , ’s alkotmányba keresi, mely a’ politicáját nem 
helyeslette, ’s utánna élelmet nem nyújtott. — Hajdan 
a’ „ház i  bo l dog  súg’“ ü dvös főszerepe is uralkodott 
honunkban, mely a’ változó sors hiányait kipótolta, és 
a’ kézéit egyenlőség’ vágyait mérsékelte; a’ vallásnak 
varázs ereje, a’ léleknek nyugodalmát, a’ testnek erőt 
adott; de az most nem divatozz; arról csak pap szól 
a’ templomban!! Az étkek, tán nem voltak úgy fűsze
rezve, és valamibe béburkolva, mint a’ mostani fran- 
czia főzök által; de a’ köz élet’ viszonyai se akkép ra- 
finirozva mint a’ jelenkorba, midőn a’ szerepeket játszók 
árjai gyéren indulnak ki tiszta forrásokból, az erkölcsi 
gyengeségek, szóval minden indulat álorczába, ’s divat 
öltönybe burkolva, sokkal kitöröbb, mint hajdan, mi
dőn egyszerűség volt a’ divat béllyege, ’s nem voltak 
olly ügyes opticusok, kik cselt tudtak volna vetni a’ 
légiigyessekb szemnek is! — Sok most a’ hazaíiűság 
tág palástya alatt rejtett álorczás, kiknek számát, ,3’ 
jelen hiúsággal párosult korszellem szerfelett neveli; 
sok a’ „ r e f o r m e r 1·' de ritkább a’ tiszta yzivü, ’s kezű, 
ezt a’ köztapasztalás eléggé tanúsítja! A’ hazad hangot 
emelő szónok, ’s iro urak tegyék szivükre kezeiket, hány
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mondhatja el közüllök , ,hogy semmi mellékes tekéntet 
valami ulánni vágy, hiúság·, remény, kenyér kereset 
nem vezérletle, hogy „h a z a f i “ hangot emeljen?! Itt 
a’ nodus gorilii- mellyel hazánknak vélt gyámjai, sok 
heterogenous testből öszve fontak ’s majd oda is dobják 
a’ haza oltárára; kösse ki a’ ki tudja!!

Sajnos lehet alkotmányunk’ kilenczedik századában 
az élők’ helyezete, hogy országgyűlése előtt, ’s titán
ná , minden megyei közgyűlésekbe, a’ mezőn, falusi 
lakba, városi lermekbe, séta helyen, színházba, szó
val éjjel ’s nappal, panaszoljuk szerencsétlen alkot
mányos állásunkat; a’ régibe, és fennállóba semmijét, 
üdvöst nem találunk, bujdosó nap sugarai után kapko
dunk, állítólag „ s e t é t s é g b e “ vagyunk; holott az okos 
szerencse vadászók, jól kinyitott szemekkel kapva az 
alkalmon, használva a’ velünk el-hitetett vakságot, ’s 
boldogtalanságot, melybe kóválygunk; mint szemes ha
lász a’ zavarba szét vetik hálójokat, ’s jól megrakva 
prédával e’ szerencsétlen honba, a’ hazafi törekvéseinek 
majd adieut mondanak !! —

A’ „Pes t i  Air  la p “ a’ szabad elmüség, nyilvános
ság , ’s értelmesség terjesztése béllyegével kíván a’ ha
za előtt diszleni: ezek valóban szép nemzeti vonalak, ha 
szerkesztője más elvből indúlna ki e’ szép pályára; de 
ha jól fel-fogom (azombari hibázhatom) e’ kettőn épül 
ÍSy stémája ,,t. i. a’ jelen magyar fiildbirtokosi aristrocra- 
tia’, ’s alkotmányos fenn álló rend’, nemzeti szokások’ 
szóval mindennek a’ mi eddig volt rögtöni szét rombolá
sán , és egy, mely ismét, de új aristocratiára vezet, al
kotandó „ r e f o r m “ — szerkésztésén! Éppen így áll 
szemeim előtt a’ végi, ’s az új Frauczia ország; a’ sok 
hajdani földbirtokost, az egalitéé pártossal mindenétől 
megfosztották, temérdek elkobzott milliók pótlásául be
csületes „e m i g r a n s “ czimet nyertek, a’ dividendába

2 *
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pribékek, pórnép, ’s a’ zavar főnökei osztoztak; a' vér
padon kivívott köztársaság csak pünkösdi királyság volt, 
mert Császár emelkedett a’ szabadság·’ fő vezéréből; az 
megnem férvén szokatlan böriben megbukott; ismét 
csak király a’ kormányzó, és pedig jelenleg „polgári·* 
(SBtirgcr^őnig) de az aristocralia is, talpon van; csak 
azzal a’ kiilümbséggel, hogy a’ ki uradalmakkal bírt, 
most tán (vagy legalább a’ fia) kefekötő ; ellenben a’ 
revolutio előtti borbély legény, vagy ivadéka, most 
gazdag úr, és az „ a r i s t o c r a t i  a“ pártolój a! A’ szegény 
Lengyeleknél megvalósult azon magyar példa beszéd 
„hogy jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok“ ott, 
a’ kinek semmije, vagy kevese volt, a’ zavarba meg
szedvén magát, most túzokkal é l; de a’ volt dús, min
denét feláldozva a’ hazáért, csak sovány verébbel él: 
Kár volt hát a’ módos földbirtokosoknak olly rósz cserét 
tenni, a’ tágabb’ vélt szabadság kiváltásáért,’s némely 
szerencse vadászok kedvéért, mindeneket koczkás sors
ra febtenni! Olvastam 11... és társa több kéziratit tel
ve panasszal, hogy ravasz, ’s latba mit sem vetők’ un
szolásokra, millió értékeit lel-áldozták; ’s végiére Rom
hánynál Nógrágba egy kit ezer vasas német ereje, húsz 
ezért haladó magyar sereget tönkre tett; — No, de 
ezek mind fegyveres „reform“ következései; tekintsünk 
török országra, mit szült ott a’ rögtöni „r e f o r m “ mely
re az európai politica’ ágensei, a’ volt, és most élő Sul
tan! rá bírták ? belső .meghasonlásokat, nemzet ierő 
teljes meggyengülését; ott is a’ régit, az új szellem 
rögtön váltotta lel; haladnak nagyon is a’ hazafiasáig 
szárnyain a’nemzeti sírba! A’ nyugtalanság magva’foly
tonos él-hintésé, előkészületei a’ belső zavarodásnak, 
és pártoskodásoknak. — Gróf Széchényivel kezel fogva 
állítom , hogy „nem az észre, de egyedül a’ szív gyen
ge óldalaira munkállódik a’ Resti hírlap szerkesztője“ ;
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nem bűnhődöm, ha csekély átlátásommal őt’ „népszó  
s z ó  Hónak"  tartom, a’ mi e’ jelen korszellembe nem 
megvető hivatal. — Ha a’ vezér-hang, mellyet egy 
S3oífé=9febner emel, tiszta hazad érzésből ered, 's ha 
nem túlzóan buzdító, üdvös is a’ hazára]nézve; okosan 
hát szerkesztő úr népszerű [befolyásával; mert a’ nép* 
tömege ollyan, mint az éret kelis, melynek csak egy 
kis szúrás kell, 's szét lotsan , pattan: — ne igyekez
zék alkotmányunkat, a’ „r e f o r m (C vakító színe alatt 
túlzó elragadtatássok, 's ki törések által, tövéből ki-for- 
gatni, és zavarba hozni, mely nyólcz század viharainak 
ellent állott, 's nem hírlapok, nem röp-iratok által jött 
létre; — sok vér folyt végétté, sok éret ész ki-laradt 
mellette! Szerkesztő úrnak a’ korszellem adta népsze
rűsége, és a’ négy ezer praenumeransa, untig elég erő 
a’ haza’ javát eszközleni, vagy annak alkotmányos'állá
sán , orvosolhatattlan sebeket ejteni; mert ha morált 
prédicálna szerkesztő ú r , alig akadna egy két halgató- 
ja, ’s hírlapjaira való előfizetője, az idea „r é g i s é g é ‘ 
miatt; — de olly divatos thémát fogott fel, melyre 
mondani el-lehet „nitimur in vetitum“ 's ez mindég új 
marad, ezen sok ember kap; — egyébberánt is az új
ság íróknak, 's a’ színészeknek nagy a’ befolyása az 
ábrándozó emberi szív ’ rejtekébe, — ők gyújtják fel 
az észt, mely a’ szívnek sokszor hódol. — Az aristo- 
cratia elleni szelleme, nevetséges; mert az ész, ’s pénz 
aristocratia, vagy is annak fensőbbsége őrökké, és 
mindenütt uralkodott, 's gyözui fog; csak azzal a’ vál
tozó külömbségel, hogy a’ nép osztályok, azok közti 
rendűek, sorsúak, az uralkodó hatalmat mástól elra
gadni , ’s magokra átruházni igyekeznek; és illy sze
mélyes érdek soha sem volt a’ Status boldogsága’ fő 
talpköve! Látjuk ama híres, úgy nevezett szabad ame- 
ricai köztársaságokat; természetes állapotba helyhez-
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tetve lévén, ott a’ népnek egyenlő joggal kellene él
ni , — és váljon, hol égbekiáltóbb az aristocratin bű
ne , mint ott; a’ hol a’ rabszolgaság törvényesen meg- 
erősitetett, a’ ki ellene szót emel, haza árulással vádolta- 
tik, — csupán azért, hogy a’kissebb számú osz
tály, több millió dollár jövedelmeit ne veszitcse, ’s kényel
mesen ússzon, a’vad állatnál nyomorultabb ember társa vé
res verítékében; hol az ős lakosokat az európaiak, tűz
zel, vassal nem bírván ki-írlani, mint a’ vadat, kutya 
csoportokkal űzik, fojtogatják, szét tépetik?! Ezeket ’s 
több efféle állandó kormány nélküli ki-csapongásait az 
emberi teljes szabadságéi helyezetnek érintse a’ p. hír
lap szerkesztője „vezér  c z i k  k é b e n “ azon megjegy
zéssel , hogy illyen az ember o tt, a’ hol teljes szabad 
ságú, ’s nincs czélszerűen monarchicus, és állandó kor
mánya; tegye továbbá azt-is hozzá, hogy magyar hon
ba a’ nép tömeg’ osztályai szászor bóldogabbak, a’ ki
kiáltott amerikáénél; hogy boldogabb az angol, ’s ir- 
landinál, a’ hol jó, ha burgonyával jól lakhat a’ pór nép, 
kik közül csak London 30 f e úczai koldust számol, hogy 
boldogabb számtalan országokénál, a’ hol a’ föld, és 
kereset hiánya mialt, tengerentúl a’ világ más részébe 
költözni, ’s hazáját örökre elhagyni kéntelen, buzdítsa 
sok tudósinkat, ’s rnivelt ift'iainkat, kik eszek után élel
mei keresnek , — oszoljanak szét a’ tágos világba, mint 
az angolok, francziák ’s a’ t. nemzetbeliek; ne szo
ruljanak nevekedő számmal honunk’ gyenge forrásáira, 
szűk mezejére; ekkép megszűnik honunkba, a’ szerfe
letti forrongása, ’s concurentiája egy nép osztálynak, 
mely az esze, ’s tudománya után ma hóina]), (főkép ha 
a’ köz népünk is nevelt, és fel világosodott lesz, ’s nem 
szőrül kölcsön észre,) el sem hír élni, ’s csak a’ föld
birtokosokat nyomorgatja politicájával! -— Kár tehát 
légyből is oroszlyánt formálni, honunkba mindent rosszal-
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fani, éhen hálást hirdetni, történendő szerencsétlenséget 
jóósolni, ’s még a’ nádmézben is mérget keresni!! — 
Igaz hogy nem derék, az úlczán pofoszkodni, egymásra 
köpködni, millyet a’ p. hírlap szerkesztője egy czikkbe szőr- 
nyiiközve közlött az érdemes olvasóival, hogy két urat 
egy Fiaker megköpködött, ’s ostorával hátokat végig 
sújtogatta; de ez nem halatlan valami, mert az angol 
parliamenthe, főbb követek is köpnek egymásra, ostor
ral, ököllel viaskodnak, útszán kövekkel dobálnak az 
ország tanácsából kimenőkre (tán a’ pesti bérkocsis is 
olvasta az angol lapokat?) Ezek hát nem rend, ’s al
kotmány hibái, hanem az egyes emberi indulat’ ki tőré
sei, mellynek , és több efféléknek, se törvény, se ész 
se fegyveres erő, minden pillanatba határt vetni nem ké
pes, ’s nem csak bonunkba, de a’ viiág legműveltebb 
részeiben, is történnek, csak hogy az újság’ ivók vélünk 
nem közük, és elsimítják; a’ mi valóban kár, hogy illy 
érdekes tárgyról nem értesítenek azon czim alatt „ ut c z a i  
h í r ek “ ; ugyan azon czikkbe olvastam, hogy a’ buda' 
császár fördő haszonbérlője, egy dámával, tíz pengő 
kros tetves (mint érintve van) vitába ereszkedett; vá
dolja König haszonbérlő urat, bogy a’ szegény ember 
alig jut a’ fürdéshez, hogy a’ forrás vizet osztogató 
csak azt szolgálja'; ki gyorsan, a’ ki pénzt nyújt mar
kába, s több effélék, a’ miket közöl, ’s rajta okosko
dik , mind inkább jelei annak, hogy a’ p. hírlap ál or- 
czájából, egy nép-szoszólló búj ki; — m erta’ tudatlan, 
tapasztalatlan, az efféléken szörnyükőzik, és arra a* szív 
repesztő gondolatra fakad, hogy csak a’ magyar honba 
nyomatik a’ szegény, a’nem úr, a’ nem nemes, ’s azért hibát 
keres az alkotmányba, r e f o r m  utánn áhítozik; pedig —- 
óh te jámbor magyar nép — ha tudnád, hogy úgy van 
az mindenütt a’ kerek földön, (a’ hóidba is ha emberek 
emberek lakják) hogy a’ vendéglők, kávésok, szóval ha-
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szonbérlők, a’ korcsét, ’s pénz után élők, a’ módos, ’s 
fényes embert, szivessebbcn fogadják, minta’ szűk er
szény üt, 's kissebb sorsút, ki után keveset vagy éppen, 
mitsem reménylenek! — A’ fentebbi esetekbe hi
bás hát főkép a’ tulajdonos, bogy mindenkinek nem en
ged ingyen fürödni, ’s meleg vizet nyárba is inni; de 
kérdem, akad e’olly jó keresztény, ki nem az erszényt, 
de csupán csak a’ szenvedő emberiséget tekinti, ’s véle 
mindenét megosztja ? —Nem szándékom a’ pesti hírlap okos 
elveibe, és annak códexé (Sz. (Jrófnak felelet könyve) 
foglalatjába ereszkedni, mert főkép ez utóbbi egy nagy 
óceán, melynek se feneke, se kezdete, se vége; — 
elme futtatás játéka, cselszövevényel tellyes politicus 
román, csupa hajó tőréssel fenyegető örvény, ’s csábító 
szikla. — Hihető hogy K. . úr azon Norvégiái hírlapok 
elveiből indúlt ki népszerűsége elnyerésében, mellynek 
egy czikkét a’ „Jelenkor“ 75-dik száma közöl, szóról 
szóra ekkép „Norvégiába mór el-kezdeiték, a’ választásai 
mozgalmakat, a’ jövő februárba leendő ország gyűlésire , 
A hírlapok rendkívüli buzgalmat fordítanak a’ választási 
intézéseire, már ez év kezdetén meg jelent egy rőp-irat, 
melly arra igyekszik a’ lakosokat bírni, hogy egy tiszt
viselőt se válaszának meg, hanem mind parasztot, mert 
azok, csak őnző aristokráták, kik az Ország’ pénzét el- 
liarácsolják, és a’ legnagyobb terhet akarják, a’ szegény 
paraszt nyakába zökkenteni. Egy hírlap czáfolni akarja 
ezen rüpiratot, ’s azt mondja, hogy a’ tisztviselőknek 
csak fele, áruló. — Norvégiába több mint száz ezer 
választó van, és ezek közit alig van tiz ezer tisztviselő, 
és városi polgár!! ezen közleményt a’ pesti hírlap 75-ik 
számába ekkép adja elő“ Norvégiába élénk érdeket ger
jesztenek a’ jővö Stortbingra (ország gyűlésre) munkába 
vett követ választások, mellyek már megkezdőitek , ’s 
hírlapokban, és röp-iratokban nagy hévvel vitallnak. Úgy



látszik igen sok „fö lám üv e «“fog megválasztattni; de ez 
„norvég· i ában az  o r s z á g  g y ű l é s i  ér
l e l n i e  s s  é g  k á r a  n é l k ü l  t ö r t é n i k ,  
m e r t  az o t t ani  p a r a s z t  o s z t á l y  örök·  
l ő t t  s z a b a d s á g  é r z e l m e  m e l l e t t ,  
a r á n y l a g  s o k k a l  n a g y o b b  f e l v i l á 
g o s í t á s n a k  ö r ü l ,  mi nt  má s  o r s z á 
g o k b a n “ ( ! ? )  Ezen megkfilömböztetelt sorok, a’ 
szerkesztő űr hírlapja szellemébe intézett észre vételei; 
ügy látszik, néki is szembe tűnő, hogy Norvégia ország 
gyűlésire igen sok földműves (vagy is paraszt) követ 
fog válaszlattni; előttem is az, de természetesnek látom 
hogy 9°l· paraszt 1001e tisztviselőt, és városi polgárt 
le voxol; — itt is érdekében okos fogással él Kosúth 
úr; ne hogy olvasói , ’s szellemi pártja köz.ül, a’ gyen
gébb résznek elaltatott szemei ki -nyíljanak, és szörnyü- 
közzenek a’ Norvégiái paraszt hatalmán, mint a’ budai 
lördő’ ’s pesti fiákéi·’ esetén, és hogy el-hitesse, hogy 
azon paraszt ki-törés, az értelmesség’ üdvös szüleménye, 
— azon észrevételét csatolja a’ norvégiai czikk mellé 
’d,0£y ámbár ott a’ paraszt rend, fensőség legnagyobb 
fokán áll, szó többséggel választ követeket, e’ határozat az 
ország gyűlésén az érlelmességén nem szenved, mert |a’ 
paraszt ott felvilágosultabb, mint más országokban“ váljon 
nan tudja azt Kossuth űr, tán csak képzeli, és aligha 
hiszi? — Norvégiában a’ paraszt, melly a’ nép töme
gét teszi, és kemény durva munkával foglalkozik, ál- 
tallyában csak olly durva erkölcsű, mint honunkban, és 
az egész föld kerekség# n. De farkas van ott is a’ be- 
regbe; — van ott is egy nép osztály , melly supra, és 
semidoctusokbűl áll, hihetökép prókátor, doctor, notarius 
's diplómás urak , kik a’ paraszt rend kép viselői; ezen 
oskolákat végzett egyedekbe van ugyan értelmesség,
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felvilágosodás . de az ország gyűlésén csupán küldőik
nek érdekében (kiktől napi bért nyernek) szoljainak fel; 
küldőik pedig egyedül a’ parasztak, — képzelhető az 
instruclio-is, miként hangzik, ős hová vág!! Én ugyan 
Norvégiában nem utaztam ; de úgy képzelem, hogy ott 
a’ paraszt, minden kiváltságai mellett, és ámbár ő a’ 
törvényhozó testnek legnagyobb részét képezi, a’ józan 
szabadság értelmében, egy csepet se felvilágosultabb, 
mint a’ Helvetia, vagy Burkus, ’s más országokba, 
hol a’ parasztok ahoz hasonló, vagy közelitő kiváltsá
gokkal élnek, és tetemes súlyt vetnek a’ nemzeti sza
badság’ mérlegébe ; annyival kevésbé értelmesebb a’ p. 
hírlap szerkesztője által, ki kürtőit norvegiai paraszt; 
— mert öröklött szabadabb nem lehet, mint a’ magyar 
nemes; no, ’s mi fel világosodás, ’s értelmesség van 
a’ tömegébe ? azt Kossuth űr is , mint a’ köz tárgyak
kal foglalkozó, nem tagadhatja, hogy semmi, sőt, el
lenkező a’ tanúságunk. Lám hogy egyedül, vagy nagy 
részbe az öröklött szabadság, nem miveli ki az elmét, 
’s az erkölcsöt; már pedig Norvégiába sem lehet a’ 
paraszt szabadabb, mint a’ magyar nemes, a’ ki sem
mi közterhet nem visel, a’ paraszt adójába nem része
sül, csak a’ mit magára önkényessen ki-vett, a’ törvény 
előtt egyenlő joggal bir minden fő rangú, ’s dús ne
messel; és váljon, nincs ’e sokkal szelidebb erkölcsű, 
élme miveltségü paraszt honunkba, mint a’ pénzel, 
borral, pálinkával megvásárolható, úgy nevezett nemes 
cortes társaink?? Ollyan ártalmas szesz tehát a’ sza
badság, ki azt használni nem tudja, és erkölcsileg nincs 
előre elkészülve annak élvezésére, mint a’ gyermek ke
zébe a’ kés; ne kürtőlje hát Kossúth úr, Norvégiát az 
egyenlő jog, szabadság példájáéi! az értelmesség, ’s 
felvilágosodás tekintetébe; mert ott is a’ paraszt, csak 
eke, kapa után keresi napi élelmét, szóval baromilag
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é l, s rá nem ér a’ világ philosophiáját olvasgatni; jó 
lia Írni, olvasni tud, mibe a’ magyar paraszt is (bár 
nem voxol, nem országos követ) ügyes. — Kossuth 
úr hát csak képzelt világból merítette ’e részbeni okos
kodását; tán szeretné a’ norvégiai rendszert honunkba 
is rögtön indítványozni; mert hihető, hogy a’ paraszt 
rend’ egyik főnöke, ’s szószóllója ő volna, és O’conel 
szerepét játszana; nem meg vető terv, — és jövedel- 
mes is ; de hevenyébe alig ha sikerül!! —

J  a w a l l  a t  a’ k ö z  a d ó r a  n é z n e .

Minden, előkészületek nélküli rögtön változásoknak 
alkotmányunkban pártolója soha sem voltam, — nem 
is leszek; de emberiség’ ösztönéből indúlva, a’ köznép 
lényeges jobb létén tetlegesen segíteni, ott a’ hol a’ 
dolog már meg ért — igaz czélom. Miután az új űr
bér parasztjainkra nézve éppen nem olly öldöklő teher, 
mint azt némellyek rajzolják; — viseli azt olly, vagy
nagyobb mértékbe sok millió paraszt e’ földön; de 
hogy azokra is a’ nemessebb érzés balzám Írja áradjon, 
és financziájok javuljon, — ’s ekkép a’ nagyobb ki-ter- 
jedésü szabadságra elkészítessenek, a’ törvény előtti 
egyenlőségben akképen részesíteni kívánnám a’ magyar 
parasztot, hogy vagyona, és személye úgy biztosítás- 
sék, mint a’ nemesé; a’ büntető törvénynek olly erőt 
adnék; hogy ha a’ paraszt, a’ nemessel egyenlő bűnt 
követ e l, az utóbbi, ugyan azon büntetés nemével mint 
az első, de kétszeres mértékbe ítéltessék e l; ’s ha 
úgy sem javul, — személyére nézre nemesi jogát el
vesztve, parasztok' sorába essék. Más tárgy volna az 
adó, ez ugyan csiklándós kérdés, — mert igaz ugyan 
hogy az ország’ ’s megyék’ köz adóját, honunkba je-
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lenleg csupán a’ paraszt fizeti, hogy minden köz terhel 
ő viseli; de abból adja azt, a’ mit néki földes ura, mint ere
detileg a’ föld megszerzője, és azt néppel megszállílója 
adott, ’s oily értelmű, respective alku mellett használja, 
a’ paraszt, contractualista lévén — „cornractns scriptus, 
vel verbalis , vel ex usu contrahenti legem ponit“ erre 
az adózó magyar paraszt eredetileg nem kénszeritetett, 
hanem önként reá állott; mert tekintsünk vissza múlt 
századainkra: a’ Külföldről seregénként szállották meg 
a’ népek a’ magyar földet; de honunkból, tudtommal 
nem költöztek ki csoportonként parasztjaink; jele, 
hogy „extra hungariam non est vita etc.“ ! — vagy pél
dául ha most egy pusztát a' földes úr hé népesít, vagy 
is használatúi adja ki parasztoknak, mi sérelme van, az 
ezt elválalóknak, hogy ők attól robotolnak, dezsmát 
adnak, köz terhet viselnek ? minekutánna tapasztaljuk, 
hogy kapva kapnak rajta , szorgalom utánn boldogulnak 
is ! igy áll a’ dolog századokra feltekintve: — a’ föld 
(adomány levelekbe „terr  a“) a’ nemesé volt, ki hazafi 
érdemiért parasztból nemes lett ·— tetszése szerint an
nak egy, vagy egész részét haszonbérbe kiadta, és ál- 
landóúl néppel megszállitotia — Hogy most az okos 
földes úr, árkusnyi contractusokat köt a’ parasztal. ha 
valami földet ád, vagy jogaiból enged, természetes — 
mert szájjába az ize, hogy a’ hol nincs contractus, ott 
csak a’ parasztnak van igaza, ’s övé a’ föld! ezt, hogy 
Őseinek el mulasztották, okat, mert nem éltek az iro
dalom országába, szóval adott parolának, hitele köl
csönös volt; vagy ha kötöttek is irásbéli contraclusokaf, 
azok honunk zavarjaiban főkép, a’ tatár, ’s török pusz
tító időkbe elvesztek; áltajában, a’ sok jelenlegi irka 
firkálás nem is volt divatba, kímélték a’ kutya bőrt, ’s 
papirost, többnyire szóbélí egyességek, perek , ’s bírák 
•Hei létezlek; a’ midőn most egyes nemzetség levél
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tá r , nagyobb papiros halom, mint hajdan egy megyéé 
volt! — Mind ezeket bé nem számítva, a’ mérsékelt ha
ladás ösvényén engedjünk jogainkból, mellyekbe a’ pa
raszt külömben is részesülhet, mert nincs kirekesztve, 
hogy esze, vagy a’ szerencse játéka után meg ne ne
mesedhessék , földes ú r, és Így minden ne lehessen: — 
javallattam a’ házi adót (cassa domesticat) hogy cupáti 
mi nemesek fizessük; elég ez egyszerre a' haladás, 
és emberiség ösztönéből — hadjunk módot utóinknak 
i« , hogy példánkat kövessék: — ha a’ setétség egészen 
el m últ, ha a’ nép osztályok egymáshoz jobban simúl- 
nak, tán kiki egyenlően lógja látni a’ felderült nap vi
lágot?! — Mondom a’ házi adót mi nemesek; a’ pa
raszt viszont a’ hadi terhet viselje.— Hogy pedig a’ 
mennyire lehet, azon teher viselésében könnyebbsé
günk légyen, javallanám azt, nem kivetés által (mely
nek kúlcsa sok bajt okoz;» hanem perbeli taxákból fo
lyamodást , expediliói, ’s efféle dijjakból, a’ megye’ szük
ségeihez mérsékelve, eszközölni. — Úgy vélem a’ me
gyék’ tisztviselői is jobban fizetödlietnének, mint jelen
leg , — hogy abból megnem élhet ; és sok pazérlása 
a’ honi adónak megszűnnék, ’s czélszerűebben fordí
tódnék ; és hihető — jobban kiszemelnénk bészedőit, 
őrködnénk a’ cassára, mert a’ hiányt úgy is mi pótol
nánk. Ha minden illy forrásokból bégyiilt somma, nem 
fedezné a’ megye’ évi szükségeit, pótoltassék rögtöni 
kivetés, és bészedés által: melly utóbbi eset, alig hiszem 
hogy magát előadná , főképp a’ hol számos a’ nemesség ! 
— A’ paraszt, ezen adó beszedésnek jó sikerét látván, 
hihető ő is , példánkat követendi, talál majd módot, hogy 
hadi adóját, ha nem is egészen, de egy részben a’ rend 
őri taxák’ pénzbeli büntetési dijjaiból bészedje, melly utó Ír 
biak jelenleg a’ templomra, adatnak ott is, hol arra szükség 
nincs, vagy más fundus van reá, vagy közönségesen a’
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bíró, ’s tanácsbeliek torkok emészti meg·. Ezen pénz 
forrás, Ilonunkba a’ Cancellaria fizetésére forditatik, kül
földön szinte jó sikerrel divatos, és igy gyakorlatilag ki
vihető — csak a’ gustustól függ!! —

A’pénz crisis honunkban·

A’ magyar’ jelen sajnos helyheztetése az , hogy an
gol kereskedői világgá bonyolódik, mást kirekesztő 
részvényes társulatok’ javára, a’ földmives , és birtokos 
kárával, játsza a’ kész pénzt; holott a’ magyarnak még 
sok miveletlen földje lévén, csak producens, ’s nem ke
reskedési helyezete miatt, egyedül nyers productumok 
eladássából élhet ekkoráig: — ellenben az Angolnak 
nagyobb a’ belső emésztése, mint sem hogy azt a’ föld 
ipar fedezhesse, azért is más kül nemzetek’ productu- 
maira szorul, azt részint emészti, részint fel-dolgozza, 
’s tízszeres áron az egész világba szét árulja; ura lévén 
a’ tengernek,, minden nemzetekkel activa kereskedési 
viszonyba áll, mert gyárműveire, ’s találmányaira szo
rulnak , és igy azon mii anyagokkal, főkép pedig vert 
pénzel, ’s azt képező arany, ezüst rudakkal kereskedik, 
annak dús kamatjaiból él; utánozzák a’ Franczia, a’ Hol
landus , mert szinte tenger parti nemzetek, — tehát 
kereskedéseknek nyílt a’ mezeje. A’ magyar is majma 
lévén az angol, franczia világnak, azt véli hogy a’ pénz
váltó kereskedés, a’ nemzetre nézve, itt is szint olly si
kerű lehet; de csalatkozik, mert a’ föld területe végte
len, ’s alig van egy harmad része miveletbe; kevés 
iparral azomban, takarékosság mellett, mint földmives 
kényelmesen el éli, — ’s csak ne nagyon divatosan, 
meg se szorul! de a’ kereskedői társulatok, ’s azokkal
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kapcsolatba lévő capitalisták, kik már honunkba túlsá
gosan uzsoráskodnak, elragadtatásokban Angol’ hitel 
mintáját felvéve, mind váltó-házakká váltak, papirosok
ba, actiákba verték tőke summáikat, és így a’ forgás
ba lévő kész pénzel egyed-árúságot gyakorolván , nyom
ják a’ föld művest, ’s ezzel a’ nemzeti ipart; és imé mi 
a’ végső következése? az, hogy rendre buknak a’ vál
tó-házak , azok mellett a’ kiesebb kereskedők, és ez kö
vetkezteti földbirtokosaink bukásit is ; mert nincs pénz, 
nincs hitel; — csak ugyan igaz hát, hogy a magyar 
hon, nem anglia, nem machinista, nem világ kereske
dője, hanem földmivelő, kinek nem papiroson, de va
lóságos realitásba fekszik vagyona; háladatos a’ magyar 
föld, és lehet utánnael élni, de mértékletes kötség, ’s 
kötés mód mellett, — sőt boldogan is, a’ mezei lakok
ba ! — A’ hitel fenntartására nézve, egyenetlen a’ súly, 
rnelly honunkba a’ földbirtokost a’ nem fizethetés ese
tében, egy kereskedőhöz hasonlítva terhelli; mert a’ ke
reskedői hitel kevés realitásokon alapúi, csupán a’ sze
mélyén , annak külső sympathiai vonásain, melly „Fir
mának“ neveztetik, ’s arra milliókat hiteleznek; igaz 
ugyan, hogy ezen sympathia, minden világ részében, 
a’ kereskedői személyes hitel jótékonysága, csak azzal 
a’ külömbséggel, hogy hazánkba, a’ megbukott keres
kedőnek , vagy pénz tőzsérnek csak a’ vagyona szenved, 
angliába pedig azon felül személye is, a’ nagy sympa
thia megszűnvén , börtönbe tétetik; a’ szegény földmű
ves ellenben kedves hazánkba, csak nagy áldozatokkal 
jut kölcsön pénzhez, minden új törvényeink gammája 
mellett, és ámbár látható, ’s kézzel fogható realitással 
bir, mellynek ha nem értékén túl, vagy értékéig, csu
pán egy csekély részét terhellő adósságot tészen , azon
nal szóbeli, vagy főké]» váltó-törvényeink szerént, zár
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alá vétetik, — executio, és még tnillyen, a’ vége — 
’s licitatio útján ezer pengő adósságba, húsz annyit erő 
vagyon vétetik el; úgy hogy ezer pengő végett tökélle- 
tesen, vagy tán örökre is (tudok több esetet) meg van 
rontva a’ közép sorsú földbirtokos; talpra nem állhat, 
mert senki sem ád kölcsön, hogy kis sommába exe- 
quált birtokát ki-valthassa; vagy nincs olly pénzes szom
széd, kinek azon birtokot értékéig eladhassa— ’s így 
a’ «-editornál marad, a’ ki 25. v. 50. percent helyeit, 
százat nyer azon exequált vagyonból! — Csak a’ hi
telező hibája, ha a’ földbirtokosnál el-vész a’ pénze; 
mert rendes őszve írás, sőt ha szemes kíván lenni, 
megtekintés után , bátran hiteleszhet a’ földbirtokosnak 
kész pénzt: mert a’ bétáblázás már is némű zár alá 
veszi az öszve irt, vagy le kötött birtokot, és így hol 
kell jobb biztosítás? mégis minden illy szigorúság mel
lett, jelenleg nehezebben, mint csak az élőt 25. évvel, 
kapui fekvő jószágokra kész pénzt, — a’ midőn, szeg- 
röl-végröl fel lépet kereskedőnek, vagy banquier nevet 
öltő háznak el lehet mondani csupán szakállára millió
kat hiteleznek, és kész pénz helyet ők, egy két ív czif- 
ráu nyomatott papirost osztogatnak-ki. No, ha lelket
len az illy nagy hitelű kereskedő, mi élőt bukása nap· 
fényre jön, kész pénzét eleve elrejtvén, azzal más ne
ve alalt űzi kereskedését; — igy el látva csődöt hirdet, 
vagy azt előre felkérik hitélezői, kiket meghamisított 
könyveivel-is kijátszhat; csak minden esetre az a’ fácit- 
ja a’ dolognok hogy „est fundi defectus,, nem ő , ki 
más pénzévéi uzoráskodott, és túlságos fényt űzött, 
hanem temérdek ártatlan hitelezői, kik becsületes sza
kállára pénzt kölcsönöztek, és 6. percentummal hé elé
gedtek, a’ szenvedők, azokat az örvénybe maga után 
vonja, és így a’ Státus hitelét is zavarba hozza, a’ 
mit a’ magyar földművesek’ egyes bukása soha sem
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okozhat! Dicsőségre légyen mondva, Η. E -nak hogy mint 
majorátus óra, az apja több millió adósságait nem lett 
volna törvényesen kéntelen fizetni , még-is személye 
becsülétéért mind magára válalta, és fizeti: — melly ke
reskedő ház tenné ezt? alig ha akadna a’ föld kereksé
gén egy olly nemes lelkű mint ezen magyar Magnás \  — 
Anglia valódi speculatis status, de a’ kereskedői érdek, 
a1 földművelésével párosulva van o tt: teljes hitele van 
a’ földbirtokosnak, és mint gyakran olvassuk, a’ gabo
na törvény akként válloztatik, a’ minő az évi termés; 
ha szűk, akkor a’ bevitel szabad, ha bő. akkor a’ bé- 
vitel vagy korlátoztatik, vagy éppen eltiltatik, hogy 
a’ producens gabonáját jobban eladhassa. Már mi igaz
ság van Anglia ezen rendszerébe, nem czélom taglal
ni , de hiszem azon szabad alkotmányéi America-is a’ 
vámokat saját érdeke szerént inegrójja, a’ bé és kivi
telt, a’ producensek’ hasznára alkalmaztatja, van pénze 
a’ földbirtokosnak, és hitele is: mi magyar földműve
sek, azon kikiirtölt,. H it e lt“ mellyről irtunk, ’s érde
kében a’ legszigorúbb törvényeket hozták létre, eddig 
csak a’ felleg várakban keressük ; —■ mindent el követ- 
tünk , rövid idő alatt hatalmassal! exequálnak ben
nünket; a’ hitelező tiz annyit nyer, mint adott kölcsön 
’s nem 6. de 25, sőt 50 pereentumot előre kizsarolt, 
és niég sem kapunk becsületes úton, könnyű módon 
kész pénzt, hogy gazdagságúikat folytathassuk, vagy 
jövedelmessehbé tehessük, a’ midőn egy „ X , és társa“ 
kereskedőház, nűtsem úgy szólván kötve-le, csupán egy 
simplex váltó levélre egész rakás pénzhez jut; .—- vagy 
egy részvényes társaság, mellyért egy, vagy két ke
reskedő jót á ll, temérdek sommát képes ki-zsarolni , és 
ha bukik, levegőbe van a’ fundus , inellyef a’ jámbor 
hitelezők, vagy részvényesek exequálhalnak, és többet 
Ígérőnek licitatio utján el adhatnak! — Ez a’ bibije ho-

3
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nunknak, hogy uzsorások körmei közé kerültünk , el ámi- 
tatluk magunkat, hogy a’ hitel, és kész pénz bövsége, 
szigorú törvények által okvetetlen eszközöltetik, ha a’ 
hitelező biztosítatik; ez hát meglővén, — de a’ hitel, 
és annak szülötje a’ kész pénz későn érkezik forgásba : 
pedi;* annak tömege van honunkban — de hol? Uzsorá
sok kezei közit, kik 6 percentummal hé nem érik, mint 
a’ fáradozó földbirtokos, ’s ez tagadhatlan : mert az utób
binak a’ gazdagság folytatása kölcséges, évről évre 
egyenlő , hány elemi viszontagságokkal kell küzdenie, 
jövedelme bizontalan, vagy éppen semmi; azért e’ je
len időben, a’ gazdagságból csak illendően élvén, képes 
e’ egy magyar gazda vagyonát egész életében, a’ jöve
delemből, két, vagy háromszorozni? ar* midőn a’ pénz
kereskedő, kis summával kezdve, váltó házat állít, egy 
pár ezerrel száz ezrekre, utóbb milliókra emelkedik, 
egy pór évek alatt fényesen é l, úszik a’ pénz tömegé
ben , annak becsét nem érezvén, könnyen bán vele, hitele 
v égtelen, még végtére az elkábult dús az álló pontot el nem 
találva végtelen vágyai után indúl— ’s kényelmes pol- 
ezáról hányát fordul, több társait maga utón rantja, 
és így egymást átkarolva örvénybe sülyjednek. — —
Egy Geymüller bukása, nem csak számtalant koldús 
botra juttaszt, hanem még a’ pénz forgást ’s állaljános 
hitelt is megakasztja; képes e’ egy földel dús magyar 
birtokos, illy zavart okozni? Elmondhatni hát a’ jám
bor magyar föld birtokosról — így terhelve, ’s ekkép 
nyomatva hogy — s z e g é n y  t a t  á r \ \  —
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IS é p  ne  V e l é s ,

Η» átaljánosan a’ világ népe’ neveléséről van a’ szó, 
n}<kor e’ tárgyban eddig a’ hírlapok által közlött javal
latok, ’s értekezések egy általjános rendszer gyanánt 
elfogadhatók, és itt, ott, sikere is lenne a' theoriának; 
de ha gyakorlatilag kívánunk a’ Nép nevelése eránt ter
vezni, akkor annak fő elveit, ne egy magunkban képzelt 
világból merítsük, hanem p. o. ha magyar ország népe’ 
neveléséről szóllaní, és javallani akarunk, akkor fe- 
kéntetbe vegyük helyzetét, eddigi élet módját, alkotmá
nyos viszonyait, nemzeti szokásait; ’s ezekhez alkalmaz
tassuk az új tervet. Én a’ nép nevelést úgy képzelem, 
mint ha az egyes szülő apa, ’s anya, a’külömböző testi, 
’s lelki tehetségű, felfogású , erkölcsű , és ezekből eredt, 
érzésű öt gyermekét egy nevelőre bízza; ha ezen kü- 
lömböző tehetségű gyermekeit czélszerűen kívánja ne
velni, úgy hiszem a’ bánás-módnak, a’ tudományok’ mi, 
és mennyiségének ’s áltáljában az egész rendszernek , 
mi a’ neveléshez tartozik, külömbözőnekkell lenni;mert 
ha egyeránt bán a’ nevelő a’ megrögzött makaescsal 
mint a’ szelíd érzésűvel, a’ szebb eszűvel úgy, mint a’ 
gyávával s. a. t. úgyé bár hibás a’ nevelés? merta’ jó a’ 
rósz mellet elromlik, és nem nevelő, de rontó oskola 
az, ’s valódi fabrikai rendszer! — Ebből hát azt követ
keztetem , hogy egy apa, ’s anyától származott öt gyer
meket egészen egyenlően neveltetni, ritkán sikerülhe
tő eset; hát millió [népnek neveltetési mintáját egyen hogy 
lehessen egy kaptára húzni, vagy ha éppen akarjuk le
het ugyan , de mi sikerű leend ? — Es így hazánkban, 
a’ hol annyi a’ kiilömbözó nemzet , nyelv , vallás, azok-
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kai öszve kapcsolt eredeti szokások, természeti tulajdo
nok, azzal járuló kívánatok, egymásiránti több nemű 
gyülölségek, bizodabnallanságok — illy nép tömeg’ 
neveltetés módja sokkal terhesebb, mint 32 csupa Fran- 
cziáé; de vegyük honunk’ föld népét, élet módjára, ’s 
lakó helyeikre nézve; a’ sivatag al, és a’ zordon erdős 
fel föld még olly néptelen, hogy a’ köznép, ha el élni 
akar (a’ mi minden ember fő törekvése) az al-foldön a’ 
marha tenyésztéssel foglalatoskodva magányos tanyákon 
ég, s föld között, és vad marhai társaságában napot 's 
éjt tölt el a’ nép; a’ fel-földön a’ hol az általjános nép- 
telenség mellet, még a’ föld is hálaadatlan , az eke, ’s 
házi munka után, keveset gyümölcsöző, csak marha a’ 
mindene, egész élete fogytáig· a' vadon erdőségekben, az 
ügy nevezett,, lazikon “ a’ vad állatokkal küszködve,csupán 
marhája után él, húsát eszi, tejét issza, bőrivei ’s szőrivel 
ruhászkodik; ezen föld terület lakóival, honunk’ legnagyobb 
részét teszi; kérdem, hol kezdjük ott a’ nép nevelést, 
ügye bár az életemódját kell előbb megváltoztatni?! ad
dig a’ miveltség legkisebb súgára sem hat olly nép kö
z é !— Hol van tehát honunkban szelídebb életű nép? több
nyire ott, a’ hol kevés , vagy jó miiiéműségű a’ föld, nö
velésre alkalmatos, és számos, vagy legalább 
elegendő a’ nép, ki eke, ’s kapával foglalatoskodik; áltálján 
véve pedig az emésztő városok’ környékébe, vagy-is a' 
hol kereskedés van; ott ekkoráig is minden nép neve
lési ’törvény, ’s okoskodásaink nélkül is , eléggé miveit 
a’ köz nép, kényelmesen, esnem csupán pásztori gond
dal él; sőt marhája szelídebb, mert kéztől él, többnyire 
istálőn nevekedett, ’s nem a’ havon, jégen . mint főkép 
az alföldön ; — ott mondom a’ nép — ( hajdan a’ Rómaiak 
uál is) nagy becsű eke után já r, iniveli földjét, örvend 
szorgalmának, megismeri a’ remek természétet, imádja 
annak kormányozóját, áldást csak tölle várván — tem-
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[»lomba jár; — kényelmesen él, van mindene, mert a’ 
kereskedésnek nyílt a’ mezeje, közel az emésztő város’ 
a’ mit termeszt, ott nyomba el adhatja, és szükségére 
vásárolhat; tehát a’ kereskedés forgásba hozza a’ pénzt 
éleszti a’ szorgalmat, — ez eszközli a’jobb, és kényel
mesebb élet módot, ez a’ mivellséget elősegíti, és így 
a’ nép a’ világ tág piaczán maga magát neveli V  nélkül 
hogy Systhernatious nevelői volnának.— A’ mostani rend
szerű biles jegyzők, és kántorok nem tartják fő köte
lességnek a’ népet nevelni, a’ mint is, az előbbi, a 
megye, a’ falu, ’s maga dolga után jár, és jegyez; az utóbbit 
a’ papja maga mellé segédül választja, ki is a’ temetés, ’s ün
nep nap az egybe gyűlt éneklő nép előtt vezér hangot emel: 
ezt tartja ő kötelességének; a’ nép erkölcsi nevelését, 
és fogalmi oktatását, egészen el hanyagolja, legföllyebb 
a’ tavaszi próbatételre , az ügyesebbeket egy pár kér
désre, és feleletre, mint a’ szajkót — el készíti, ’s 
ebből áll a’ jelen oskolai cursus, mellyért a’ nép, Pro- 
íessorait fizeti.

Ha tehát az eddigi nép nevelésről, úgy szólván — 
senki sem gondolkozott, és több helyzeti akadályok da
czára is, egész tájak nevelték magok magokat, de csak 
ott, a’ hol hasznos indító okai voltak; más, és pedig a’ 
legnagyobb részében hazánknak, ugyan azon oskolai 
rendszer mellett azon a’ ponton áll a’ nép tömege, mel
lyen a’vándor nemzetek’ idejében állott; — illy helyezet- 
ben mindenek előtt a’ százados moh lepte akadályokat 
el-kell mozdítani; a’ belső kereskedést minden módon, 
és mindenfelé (hogy a’ nép vegyüljön) nem egy ön hasz
nát vadászó, ’s mást ki rekesztő társulat’, hanem a’ nép 
tömeg’ javára előmozditani; a’ miveletlen al, és fel 
föld’ haszonvehető nagy területét, több millió néppel 
bé-tölteni; ekkép fel élledvén a’ kereskedés, pénz forgás, 
a’ jobb kedv , jobb mód; akkor nyújtsunk segéd esz
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közöket, a’ boldogabb sorsú, és kényelemre vágyó egy
máshoz simult földünk népének; adjunk czélirányos 
iránt neveltetésének', gondoskodjunk fogalmához alkal
maztatott oskolákról, még ezen indító ösztönök csirájá
ból ki nem fejlenek, addig minden nép nevelési általyá - 
nos terv — csak „pium desiderium“ marad; mert így 
a’ mint most áll a’ dolog, — a’ fel, és alföld’ nagy 
számú köznépe, a’ helyzeti szükség szülte vadságból 
egy könnyen fel nem ébred, a’ midőn nem eke, és szor
galom, de legelőn úgy szólván termett marhája után, ’s 
véle társassal!, és igy vadon é l!

Egyébbaránt pedig az ország’ nem kis részébe, a’ 
hol ugyan föld mivelésből él a’ nép, még is olly sze
gény általán véve, hogy nagy erőltetésébe kerül, 
éppen télen át gyermekét, a’ helybeli szomszéd, vagy 
még távúlabb hitét követő kántorhoz oskolába küldeni; 
mert a’ szánakozásra méltó gyermek csak nem ruha nél
kül , mezítláb, sírva hadgya el a’ meleg búbost, mellyen 
fél éhesen , egy burgonyán rágódva hevert; szülője pe
dig szinte alig várja a’ kinyilló tavaszt, hogy a’ kikelt 
liba, ’s egyébb baromfi, vagy a’ takarmány fogytán 
kikoplalt marhája után, a’ legelőre kiildhesse oskolás 
gyermekét: a’ mit tehát télen kedvetlenül, a’ mester 
ostorától tanúit, az illy paraszt fi, azt nyáron át, lúd 
tollával elvesztegeti, és mikorra az új cursus bé-áll, 
mind elfelejtette mit mesterétől tanúit, ’s hallott. — 
A’ módosabb paraszt jelenleg is rendes oskolába járatja 
gyermekét ott, hol tudományos, és erkölcsi neveltetést 
reményi! — Vegyük fontolára előbb annak okait is , 
hogy miért miveltebb megyénk egy részében a’ nép, mint 
a’ másikba, sőt azon tekintetben, miért kiilömbözik egy 
falú már a’ szomszédjától is; vagy egy faluban lakó tót 
a’ magyarhoz, a’ német mind kettőhöz illesztve milly 
kűlőmböző a’ szorgalomra, tehetségre, erkölcsre, és
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fogalmaira nézve, hakbár ugyan egy földet túrnak, ’s 
egyenlő a’ beneficium, ’s maleficium?

A’ nép nevelésről több értekezést olvastam, véle- 
inényeket hallottam , — szép ideák— de mondom, csak 
ideák! mert oskolákat könnyű állítani, arra csak pénz, 
ács, kőmives, szóval mesterember, hozzá tartozandó 
anyagokkal szükséges; nevelő is lesz elég, annak szü- 
kiben éppen nem vagyunk, a’jelen haladás pályáján szé
pen szaporodnak arra ügyes egyedek; — ha csak az 
épületeken, és professorokon kezdjük, kik járják az ő 
auditóriumait? úgy vélem — csak azok, a’kik eddig, és 
a’ jelen helyezetbe, csak olly kedvvel, mint eddig! A’ 
kénszeritő törvény pedig éppen czéltalan volna; utolsó 
remedium az, ha a’ tanúlót bottal kell az oskolába űzni! 
A' Korszellem nem hatott még olly mértékkel köz né
pünkbe, hogy az efféle újjitáson kapjon; azért a' régin, 
népszerűleg javítsunk, mellyhez a’ nép hozzá szokott, 
és fizetésén sem akad fel; minek más modorú oskolai 
épület, csak tagos, és egésséges légyen; minek más 
czimü tanító , csak ő legyen ügyes ; minek más 
fő rendű felíigyelés, mint a’ jelenlegi, csak lelkesen jár
ják el tisztjeiket; jól elrendezték azokat bölcs őseink: 
fizetéses mestert — ludi rectort— a’ nép nevelésre tűz
ték k i, azt fő kötelességének hagyván meg. A’ lelkész 
a’ midőn a’ nép, az Isten házában öszve gyűl, szent 
hirdetése állal, erkölcsi oktatásokat szolgáltasson; és 
így lelkes beszédje, ’s maga példás viselete által a’ hit
nek azon fő ágazatját tellyesitse, melly a’ józan erkölcs
nek egyenes irányt ád ; ügyes szemet fordítson a’ hely
beli mesterre, váljon eleget tesz e’ meghivatatásának, 
miként neveli a’ népet?— Sőt a’ papi, és világi rend kö
zül évenkinti próbatételekre, különösen a’ fő pásztorok 
állal olly papi egyedek jeleltessenek ki, kik a’ hely
ségeket sorba jár win, lelki esinéretessen vizsgálják meg,
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váljon a’ ,,Lu d i r e c t, or“ megfelelt e’ kötelességének, 
és a’ helybeli lelkész úr (ki csak ugyan fő nép nevelő) 
elegendő figyelemmel, és fel figyelései volt e’ az oskolai 
cursus alatt kitűzött népoktatásában; és ő maga mi pél
dával járult elől, mit épített a’ nép erkölcsén szent ige 
hirdetése által? — Mit kellessék a’ népbe csepegtetni 
a’ tudományok’ tág köréből, azt egy különös országos 
fel ügyeletre bíznám; az erkölcsiséget legtágabb érte
lembe a’ népbe szivárogtatni, és sikerleni a’ papi, és 
világi rend’ iparja, és rendeltetése legyen! A’ tudomá
nyok tanulása, és tudása — egyébbaránt nem vezet- 
mindenkor a’ moralitásra, mert a’ tudományos gonosz 
sokszor veszedelmesebb, ha az erkölcse hibás; tagad
hatatlan az is, hogy az erkölcsi finom érzésnek a’ köz
népbe sikeres béhatása, a’ véle mindennapi viszonyokban 
álló helybeli lelkész ügyességétül függ, ’s hatalmában 
áll ; ne csak szóljon az erényről, mert vasárnap van, de 
maga is kövesse ! —

Minek hát más „ re fo rm ” más rendszer, új teher 
a’ köznépre nézve, minta’ régi? csak azt kell czélsze- 
rüben elrendezni ! — mert ha a’ nép nevelése végett 
új hivatal ’s egészen szokatlan rendszer alkottatnék, 
czélt nem érünk, az illy terhes újságokon éppen nem 
kapó köz népnél; nem kell új személyzetet szaporítani, 
hanem a’ mostaninak kötelességét egy kissé megterhelni; 
pap, és a’ mester untig elég erő a’ nép nevelésre, an
nak erkölcsi, ’s elmebéli kifejtésére, csak ők arra al
kalmatosak ki szenteltessenek. Ne keressük az erkölcsi 
hiányt a’köznépben — mert ennek tömege mindenütt , a’ 
legpallérozottabb statusokban is durva, csak a’ városali 
öszveköttetés, és a’ kereskedés szeliditi azt; de a’ sze
mélyzetekben, és áltatok bé hozott rendszerben, és ha
nyagságában ; kik sokszor nem a’ meghivattatásokról, és 
igy nem a’ nép nevelésről, vagy annak javítás módjáról.
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de ön állások kényelméről gondoskodnak, szép fizetése
ket húznak, mellyet a’ külső megkülömböztetés fénnyé, 
’s annak bé nyomása miatt, az elhanyagúltl köznép, 
tűri, és fizeti az öröklött adót! — váljon az oskolai pro
fessor egyedül képes e’ , bár melly fényes teremben, az 
erkölcsi érzést, a’ pór népbe foganatosabban béoltani 
mint egy ügyes lekész czélszerű oktatással a’ minden 
ember előtt szent — Isten házában ? ■—

A’ köznép’ bizodalmát is el kell nyernünk, ha 
jobb útra vezetni, ’s nevelni akarjuk; nagy hibának tar
tom azért is, melly a’ köznépnél ingerültséget, és elle
nünk bizodalmatlanságot gerjeszt, hogy jelenkorban a’ 
hivatalban lévők , főkép megyei tisztviselőink, és földes 
uraink, azok tisztjei a’ magyarosodás, és nemzetiség ü- 
I ügye alatt: kormánya, és úri hatalma alatt lévő tó t, né
met, orosz, oláh ’s a’ többi ajkú népekkel, annak agott 
öregeivel, ’s fiatalival csupán magyar nyelven erőlköd
nek értekezni, — és ha érti is a' nyelvét, néki nem felel, 
sőt megfeddi hogy miért nem tud , vagy tanúi magyarúl 
— ha ajtó kiiszöbihez közelíteni kíván; nem túlságos 
erőltetés e’ ez ? és mire vezet, tapasztaljuk, hogy gyü- 
iölség, és bizodalinatlanság magvai, ez által mind inkább 
elhintődnek, a’ hivatalban lévő, a’ földes ú r , és alatt 
valói köatt; váljon nem érzi e’ a’ szegény lengyel, hogy 
erőltetve oroszúl kell tanúlnia, mert orosz a’ fő úra, 
hogy oroszok a’ tisztviselők, ma holnap a’ földes urai 
is , kikhez csupán orosz nyelven járulhat ? — pedig 
ott a’ nyelv törzsök tó t, csak kűlömbözőj a’ hajlása 
(dialectus)!! —

Addig tehát, még a’ magyar honi számtalan ajkú 
nép, meg nem magyarosodik, még az anya nyelvét 
felejtve, magyarúl nem beszél: — természetes köteles
sége az ötét kormányozóknak, elöljáróknak, földes urai
nak, az alatta valók’ nyelvét értekezési mértékben tud-
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n,ia, hogy igazságot kiszolgáltathasson, baját orvosolja, 
és nép attyának neveztethessék; ezt a’ nép természeti 
jogánál fogva méltán kívánhatja, hogy ne magunkon, de 
rajtok könnyitsünk! Tekéntsünk vissza azon egykori 
helyheztetésünkre, midőn minden, ki hivatalba lépni 
kívánt, németül kellett tudnia, vagy vénségére tanulnia, 
milly erőltetésünkbe került főkép a’ megyékben, és 
milly reactiót szült! —

A' „ r e fo r m “ a’ korszellem szülőtje; ha amaz az 
emberiség·, és józan haladás elvein épül, üdvös gyümöl
csöt hoz; haladjunk azon ösvényen, mellyet az ész , és 
szív  párosúlva kijelelt. A’ hirtelen reform honunkban szo
katlan, és ellen sikerű;már Anglia, ’s Francz honban 
más az eset —, ott a’ ministerek is mind úntalan vál
toznak , ez ott Bé vett szokás ’s törvénnyé vált; a’ nép 
arra el van készülve, sőt a’ változásokba* helyhezteti al
kotmányos reményeit; — Ellenben a’ hozzá nem szo
kott nemzet, mire ju t, látjuk török birodalomban, (mint 
fellyebb is érintém) melly végső feloszláshoz közelit, 
az actio, és reactióval küzködik, ma holnap vallása,kor
mánya, népe, elenyészik az új ’s régi szellemű pártok 
dühöngései miatt; egynek a’ Sultán, másnak az egyip
tomi Al-király a’ pártolója; mohon kapott az egyik párt 
az újságon, a’ másik szenvedélyig a’ régi mellett buzog 
(és alig ha nem győz) — következése az erkölcsi meg
romlás, nemzeti elfajultság, ’s vallástalanság, — melly 
három sátán, hajdanta’ roppant Rómát is eltőrlötteü —

Ennyit a’ nyilványosság, az irás , ’s szállás sza
badság’ engedménye jogánál fogva nyilatkozom , mint 
szabad polgár, mint apa, kinek a’ hon’jelen, ’s jövendő 
valódi boldogsága szivén fekszik, ki a’ czélszerű fokon
kénti haladásnak pártolója; de az eláinitóknak fogytig 
nem barátja; ki a’ kétes jövendőt, a’ jelennel, koezkáz- 
tatni, főkép ollyanoknak javallatára, kikben nem tapasz
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tál elegendő személyes, ’s vagyonbeli garantiát, vagy 
éppen mellékes hiú tekéntetek’, vagy erszény’ ösztöne 
vezéreli, nem véli tanácsosnak! — Nem szándékom az 
irodalom országában tovább kóvályogni; — nem vagyok 
annyira érzelgő, ’s fonákos eszö, hogy K. könyvére 
nem olly jártas, a’ könyvtárakban, hogy Gr, Sz. temér
dek lócussaira megfelelhessek; nem olly politicus, hogy 
galanteriából, az ellen véleményű’ elveit (mint mostani 
röp-iratok’ irói) egész mértékben idealiter elfogadjam, 
és annyira szét nyújtsam, hogy okoskodásaim a’ modor  
szó által ellenkező irányúak legyenek. — Én a’ magamét 
ekkép kimondom, — szemelje ki magának a’ T. Olvasó 
mi tetszik belölle; ha éppen semmi, — vesse félre az 
egészet; mert itt az idő pont, melly közép utat nem 
esmér, mellynek jel hangja „aut Caesar , aut nihil“ szó
laljon fel minden magyar hazafi!!! —

Jegyz ék .  A’ szavak’ faragásában, nyirbálásában, 
sortirozásában, és patikai keverésében jártas nem lévén, 
csak a’ dologról, ’s nem a’ szavakról gondolkodtam; 
azért a’ Styl e’ röp-iratban, nem igen divatos. —




