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r ogadjíUok líazáiii érdemes Leányai

!

Tiszteletein ^s Szereíeíciii jeJéíil ezen ivis

munkám ajánlását. Vegyétek, bár férfiak-

hoz illendbbnek mondják azt sokan,

nyájas kegyességgel Pártfogástok alá. A^

H i t e 1 r ü 1 szólok , ^s a^ mi belle foly ,

a^ becsíiletrül , az adott szó szentségéríil

,

a^ cselekedetek egycnességéríil , 's i^y

Elttetek sem lebet a^ tárgy idegenebb

,

mint elttünk , mert annyi Nemes és Szép

,



a^ mi az Emberiséget felemeli, a^ Ti

Nemetek müve. Ti viszitek karjaitokon

életbe a^ kisded nevendéket, ^s jó Pol-

gárrá nevelitek ja^ Ti nemes tekintetetek-

bül szí a^ férfi lelki ert ^s elszánt bátor-

ságot. ^S ha léte alkonyodik a^ Haza

ügyében. Ti fontok koszorút homloka

köri. Ti vagytok a"* polgári Erény ^s

Nemzetiség védangyali , melly Nélkületek

higyjétek soha ki nem fejlik, vagy nem



y.

sokára elhervad , mert Ti vontok minden

köri bájt ^s életet. Ti emelitek egekbe

a"* port ^s halhatatlanságra a^ halandót.

Üdvözlet és hála Néktek !



TUDNIVALÓ.

Homály és tévedés elhárilása végett az

Olvasót mindenek eltt szükségesnek tartom

arra figyelmeztetni ^ f^ogy én ezen kifejezést

^líi t el^ azon értelemben veszem , mellyet köz

életben a Creditum jelent , d mi nem egyéb ,

mint bizonyos lekötelezések által más kezében

lév ingó vagy ingatlan vagyonunkrul nyert

bizodalom és bátorság, Me?mél nagyobb

bizodalmat V bátorséigot nyujthat valaki az

kezei közt lév vagyonunkrul ^ annál több

Hitele— Credituma van ; "s menfiyivel nagyobb

bizodalommal ''s bátorsággal birja d közön-

ség saját javait mcisoknál ^ afmál tökéletesb-

nek mondatik azon Ország Hitel - álla-

p tj a.
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JNincs olly bülcs a' világon, ki még igen sok

hasznossal ne nevelhetné tudományit, mint

viszont alig van olly tudatlan a^ földkerekén,

kitül egyet 's mást nem lehetne nagy haszonnal

tanulni. Minden emberben van valami jó ,mint

virágokban méz, 's így reméllhetem a' közön-

ség engedóleg fogja ezen Értekezést fogadni,

En azt szeretem hinni : minden jobb lelk

ember bizonyos vágyást hordoz szivében — ha

bár sejtetlen is — magán , felebarátin ^s min-

denen , a^ mi tet környezi , szüntelen javítni.

Ezen a^ tökéletesbhez ellentállhatatlan vonzó-

dás legszebb tulajdona az emberi léleknek ; ^s

a* mint halhatatlan része jobban 's jobban fej-

jedez , annál inkább n ^s ersödik az benne.

^S e' szünetlen vágyás következésében leend

lassan lassan a* vad Esquimaux emberré, az

által emelkednek egész nemzetek elbb utóbb



tökéletesb , virágzóbb , boldogabb létre , 's annak

mindennapi elmenetelét gátolni akarni, éppen

olly hasztalan munka, mint annak ügylétét

tagadni , öncsalás.

Elbbre 's magasabbra törekedik az em-

ber , ez kétséget nem szenved , *s mi azt minden

tárgyban láthatjuk. Csak ujabb idkben is men-

nyire javult Hazánk némelly részeiben , teszem ,

a* földmüvelés , mezei gazdaság ? Lakásink hogy

csinosodtak, városink melly szerfelett szebbül-

tek? ^s a' t. És ha nem történt is nevezetes,

's még sok lábra nem állítatott, a* mi említést

érdenilene , nem halljuk e legalább szinte min-

denki szájában a* panaszt? Egynek az utak

rosszak, másnak kereskedés, vizi csatornák,

vas utak kellenének; ennek a* szegények ^s

koldusok nagy száma terhes; annak a' nyelv

nem eléggé halad , az olvasók mennyisége cse-

héJy; megint mások az éjjeli világositás hiját

kárhoztatják városinkban, nem különben a*

trottoirok ^s fedélcsatornák nem létét; ismét

mások a"* tömlöczöket 's foglok tartását gon-

dolják hibásoknak ^s több eféle.

Hogy minden idben volt, van *s lesz is

panasz, természetes; de igen különbözik a'

••javítni kivan ás tul. Amaz magával , em-

bertársival , kormánnyal , egy szóval mindennel

való elégedetlenségbül foly , ^s többnyire ala-

csony haszonkeresés , vagy romlott sárepe nya-
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valája, Hmez pedig enibertársihoz , hazájához

^s a^ tökéleteshez vonzó szeretetbül ered és

szebb lelkek sajátja.

Ezen szebb 's jobb ösztün nálunk szembe-

tnen nevekedik, 's nagy szám készen áll,

fáradsága *s java egy részének áldozatjával

,

egyet 's mást hazája vagy legalább vidéke

virágzatára 's gyarapodására elómozdítni, *s

felállítni. Soknak igen soknak czélja csak

Egy — nemes és dics, ^s nem egyéb, mint

a' közjó elmozdítása ; de annál különbözbbek

^s többfélék azon módok , mellyeket mindenki

a' közczél elérése végett legfoganatosbaknak

tart , ^s mellyekhez ragaszkodik. Mindegyik

épitni akar, 's mind ugyanazon egy épületen,

de a' talpkövet szinte mindegyik máskép *s

máshová akarja rakni , *s mindegyik különb

móddal fog az építéshez. Sok az els emeleten

kezdi , némelly annak kifestésévcl , 's némelly

szinte a^ háztetejével gondolja legjózanabbnak

a* munka kezdetét. Igazi talpkövet ritka rak.

" Bár csak szabad volna a' Horvátországi

Ludovica ut „ így szól egyik — *' Volna biz

inkább függ hid Pest és Buda között,, felel

a' másik. — „Mindenek eltt sétáló -helyeket

készítsünk, 's a^ Pesti Duna partjaira fákat

ültessünk, mert azok növéséhez id kell, és

„ — "Ez már mély okoskodás! állí-

tsunk magyar Thcatrumot inkább , az terjeszti
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a" nemzetiséget 's nem .V fák!,, igy l)ölcF.ef-

kednek mások. — 'Csak külföldön ne lakná-

nak Magnásink, költenék pénzeket jószágikon.

s járnának csak Vármegye -gyfilésinkre ,,

—

"Hiszen az nem árt, csak az a' külföldi ruha,

kapcza és czip, meg az a*, hogy is mondják

csak Collier Grec ne csufítná magyar testei-

ket 's képeiket,, igy szitálják az igazságot

megint mások — " Papiros -pénz öl bennün-

ket, bár Körmöczi aranyunk volna ^s bányáink

temérdek kincse Hazánkban maradna,, —
*'Nem ez barátom,, felel erre más "csak a'

só, a* só ne volna olly drága,, — És számta-

lan több efélék ! Csakhogy kiki saját gondolat-

ját hiszi legmélyebb sarkalatknek, ^s leg és

legels lépésnek, mellynél Hazánk lehet el-

menetelét kezdeni kellene.

Sokan pedig minden hátramaradásunkat

a' kormánynak tulajdonitják. — Az '•Appalto

a^ ^Harminczad okozza képzeletekben nyomo-

rúságunkat. Csak az ne volna, díszlenek akkor

minden. Számosan, szomszédink — kikkel

közös Urunk van — kárán akarják alapitni a'

magyar szerencsét ; és szünet nélkül a' vám és

csak a* vám körül fáritgatják eszeket. Mint a'

félszem, ki mindég azon szomorkodik, hogy

vak szemével nem lát , 's nem örvend inkább

a' természet csudáin , mellyek megmaradt sze-

me kristáljában festékeznek. Vagy mint ama
gazdák, kik szánakozó mosolygással hallják
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Young, Koppc, Thacr neveit ; uj syste-

iiiákrul, váltógazdaságokrul , szedcrfáknil 's

a' t. pedig hallani sem akarnak , de magokat

Sukkal eszesebb 's ugy nevezett *• practicusabh

gazdáknak tartják , ha mind ezen esztelensé-

gekkel nem bajlódnak, — 's minden jobb In-

dnslria helyett jobbágyiktul , a"* mit bérben

birnak, elszedik, azokat legjobb földeiktül

megfosztván u j o n a n regulázzák, ''s ket

lassan lassan erejekbül kiveszik , és aztán

szinte hazaíitlanságnak állítják , ha valaki a"

magyar adózó nép sorsát e" részben irigylésre

méltónak nem véli; az «gész alkotmánynak

felfordulását jövcndelik pedig, ha a^ kormány

az ugyancsak g e n i a li s gazdálkodási mód-

jokat gátolja, 's a^ köznépnek pártját fogja.

így gazdálkodik szomszédunk a^ Trük is , 's

akárki mit mond, tagadni nem lehet, hogy

ennél könnyebb, egyszerbb 's olcsóbb föld-

mvelési mód a világon nincs ! Szóval : sokan

csak mindég más kárán akarnak gyarapodni

,

vagy ott a^ hol lehetetlen , 's nem olly módok-

hoz nyúlni, mellyek által mind a^ két rész

nyertes lehetne.

Némellyek szomorúan fütyörészik el a"*

Mohácsi veszedelem nótáját, ^s azt hiszik,

ott van koporsója minden Scytha fénynek. *S

tán ugy van , ámbár én nem hiszem — de az

okos ember nem néz annyira háta mögé, mint

inkább maj^a elibe , s elveszett kincse siratása
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hclj'ctt inkább azt tekinti 's ^isgálja, 'iDít

menthetett mec; , 's avval beelégedni 's las-

sankint többet szerezni iparkodik.

Igen sokan i>edig a' jó régi idt siratják ,

a' jelenrül egészen elfelejtkeznek ^s azért ezt

bölcsen nem is használhatják. Már pedig, ha

csak a^ régiség bája nem , egyéb bizo-

nyosan semmi sem teheti elttünk kivánato-

sabbá Elddink idejét saját éltünk napjainál.

Másokat ezzel rá nem szedhetünk , mert fen-

hangon szól a* história ; "s az öncsalás esz-

telenség. Sok ember a* régiségnek olly tiszte-

lje, hogy egy faragatlan követ remeknek vél,

ha tán valaha Cicero ült rajta, ^s néhány el-

dlt vékony oszlopot, mivel sok századi,

inkább csndál, mintp. o. a' Londoni Waterloo

khidat, vagy a' Simploni utat, mert ezek

csak néhány esztendeiek. De ezen gyengeség

is a^ tökéleteshez való vonzódásbul ered. Né-

hány országban a" régikor idejében annyi ment

végbe, a^ mi nagyság czímerét viseli , annyi az

emberiség diszére méltó , hogy semmi se termé-

szetesb, mintha annyi csuda tünemény 'a' fel-

hkbe könnyen emelkedhetnek itélerejét ugy

elragadja , hogy még a" régi rozsdát is az uj

fénynél nagyobbra becsülje. A' mi hazánkban

illy nagyság, mellyet siratni lehetne, még nem
volt. 'S hála az egeknek hogy nem volt ! mert

így még lehet! ^S örvendjünk, hogy régebben

nem éltünk, 's még elttünk napjaink!—
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Hány embernyom forgott le , mióta Nem-

zetünk Európába költözött? 's növésünk és

kifejldésünk ellen mennyi akadály? 's hány

esztendeje csak, bogy a^ Török Budán dúlt?

"s melly kevés, hogy Gallia árja hazánkon?

*S így ha bajunk nem is olly felette nagy, *s

illy zavarban 's illy rövid ido alatt elómene-

telínk körülményinkhez képest gigásiak is,

ne gondoljuk azért , hogy Visegrád poraiban

^s régi Buda falai közt el van már temetve

nemzeti díszünk, mert a' Nagyságnak ezen

eljelei csak egy szebb hajnal viradtára báto-

rithatnak; hanem legyünk bizonyosak, hogy

igazi Felemelkedésünk ideje még hátra van.

Csak az a' valóságos bölcs Hazafi , ki le-

hett kivan, 's jól tudván, hogy az ember

gyenge léte miatt se felette boldog, se határ-

talanul boldogtalan nem lehet , a^ középúton

jár. O lélek-derülten él, szomorú unalom nem
üli óráit , 's a^ közjóért fáradozván , nem pa-

naszkodik mindegyre hasztalan , hanem inkább

felkeresi a" hibákat, 's azoknak kútfejeit nyo-

mozza, kifejti *s rajtok segit, ha lehet; ha

nem lehet, nemesen tíiri ; — gyáva panasz

szájábul nem hallatik. A' hibákat pedig inkább

magában keresi , mint másokban , mert magá-

val parancsolhat , másokkal nem. Ha senki se

tenné kötelességét, teszi , úgymint az igazi

Hs maga megáll, ha a' többi futásnak eredéit
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is. ^S mennyi számos jót tehetni Hazánkban

,

csak hogy hona fide közhaszon legyen a'

czél , 's ne fényzés, hirkapkodás , dicséret

szomja

!

A' sokasággal, tudva van , ugy boldogul

az ember, ha mindenét dicséri ""s csudálja; ki

igazat mond, hibáit felfedezi 's dorgálja, az

soha sem kedveltje, mert hiúságát sérti, ""s

önfelsbbségét érezteti. Elcsábitni könny , ^s

ahoz csak hízelkedés kell , mclly alig lehet

olly durva ^s a^ valóval olly ellenkez, hogy

még is sokan szívesen ne nyelnék el , *s meg
ne emésztenék. Ezen álpénz becse nagy a' vi-

lágon , és még akkor is kelend , mikor nem
justae ligae monetának tudatik azon franczia

anekdota szerint, melly igy kezddik '•Je sais

qu'il me trompe , mais il m'amuse etc.^ Hány
falusi lakos emelne minket egekbe, ha szállá-

sokra azon elhatározott feltétellel mennénk,

hogy áltáljában mindent, a"* mi övék vagy a*

mi magyar, dicsérni, ^s mindent, 'a" mi másé

vagy külföldi , kivétel nélkül gyalázni akar-

nánk. 'S ellenben hány tartana minket elkor-

csosodott Mag} ároknak , ha tán egyet 's mást

a' gazdaság ujabb folytatása módjárul , a^ legel

felosztásárul , nemesebb szltke ültetésérül

,

boraink jobb készitésérül , más nemzetek els-

ségérül 's illyesekrül szólanánk ? Hány kár-

hoztatna, ha többek közt csak aféle puhasá-

gunkrul , hogy még lóra se merünk ülni , vagy
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annyi tárgyakban szivrcható ludatlanságunk-

riil , és még is olly igen fenjáró büszkeségünk-

riil tennénk enilitést?

De czélunk nem az , hogy számos ngy
nevezett •"jóakarókat "s barátokat szerezzünk,

kik egy nap egekbe emelni, más nap pedig

sárral lennének hajlandók bennünket bajigálni,

a" mint t. i. hiúságoknak kedvezünk, vagy

ellenezünk, 'hanem hogy használjunk. ^S azért

igazat fogunk mondani mindenkor és min-

denütt , akár tessék , akár nem. Az igazi

barátság szent kötelessége hízelkedéssel soha

nem él ; a' meg nem romlott Magyar pedig az

egyenes bátor szót becsülni tudja, ^s nem
az elfajult 's elromlott hazafiakat veszi pél-

dául , hanem azokat , kik nem kevésbé h
jobbágyai Királyjoknak , mint Honjok valódi

polgárjai. Nem azokat, kik azt vélik, hogy

hazafiúi tett. Urunk megbántása ; sem azokat,

kik azt kiáltják 'hivatalban lév nem is lehet

jó Hazafi, 's csak az igazi patrióta, ki

minden intézetet, minden rendelést kivétel

nélkül rágalmaz — mint sokan azt tartják iga-

zán Mester-szakácsnak , ki mindent rendkivül

paprikáz, "s csak azt ugyancsak Magyar em-

bernek, ki azt szereti is.

Azokat se majmolja, kiket semmi szebb

vonzódás nem köt anyaföldjökhez, '•mint egye-

dül jövedelmeik pontos elvárása , 's kik a'
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helyett , hogy hazafiaik ejsegitése végett kezet

nyiijtanának , azokat inkább gúnyolják , és sok-

szor báidolatlaiiságokért kaczagják , holott még

az oktalan állat se ocsmányitja maga fajtáját,

*s még az undok szarka se mocskitja be tulaj-

don fészkét. De ugyancsak azokat sem oda

haza az elválhatatlan pipával , kik minden el-

menetelnek eleven gátjai here gyanánt csak

henyélve híznak a' Haza zsirján. A' dolgos

méh nem marad örökén kasában, ide "s tova

bolyong, ^s becses mézzel tér elvégre vissza.

A^ valódi Magyar vaktán senkit se követ,

hanem a"* lehet legmagasb lépcsig mind testi

mind lelki tehetségit 's tulajdonit sajátsága

szerint fejti ki ; foglalatosságit "s életét sze-

mélységéhez ^s körülállásihoz alkalmaztatja,

maga köriben marad, és bármi csekély lenne

is tisztje, annak tökéletes teljesítése ^s önbecse

által ad díszt és fényt. Ki nem tudja, hogy sok-

féle ember kell a' társaságban, sokféle hivatal

u. m. egy ermüvben sok szerszám, sok karika

's a' t. ; de se az , se ez nem foroghat jól , ha

mindegyik része nem tökéletes ; vagy ha a'

rugó a' láncznak, ez pedig a' tengelynek akarja

játszani rolláját, vagy ha minden részek közt

nem uralkodik legszorosb összeköttetés , leg-

tökéletesebb egybehangzás. Tegye csak mind-

egyik maga kötelességét, 's ne valamit egye-

bet; hanem azt ugyan emberül. Ne avassa

magát politikába, kormányba helyén kivül; —
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mit is tud chez midoa olly kevés bizoii) os

datiinii vannak. Mi birtokosak a^ gazdaságot,

kereskedést mozdítsuk el ; fejtsük ki a' tár-

gyat jobban ^s jobban ; oktassuk , világosítsuk

fel egjmást, áiJjunk sokan össze, mert mit

tehet egy ember , Concentrice vigyük a"*

doJgot , 's ne excentrice , mert eldarabolva

Hazánk tagos mezein hány szép feltétel ^s

jóakarat némul el ^s némult el már, melly

egyesüléssel 's egyetértéssel vajmi Szépet és

Nagyot alkotna 's alkotott volna! Tanácskoz-

zunk, fáradjunk 's cselekedjünk, "'s csak ne

kívánjuk még azt is , hogy a^ kormány éret-

tünk szántson , vessen ^s csreinkbe takarítson

is. Csak eszünkbe se jusson, hogy gátot fogunk

találni elmenetelünkben , mert Uralkodónk se

kivan egyebet köz *• boldogságunknál , 's ha

némellyek közülünk nem részesek abban —
Urunk tehet e arrul? — vagy mimagunk?

Már mind ezek után — érzem rajtam a*

sor, hogy vélekedésimet ^ ugyan mit kellene

egyben 's másban elmenetelünk végett eszkö-

zölni? — eladjam, mert hibát találni vajmi

könny , 's ahoz mindegyik tud , de jobbat

elállitni— bizony nehéz, "s abban szerencsés

leszek e ? nagy kérdés.

Most csak pénz , kereskedés 's gazdaság-

beli tárgyakat kívánok fejtegetni
,

's igy általá-

nyosan csak azokrul lesz szó. Hátán egyebeket
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is he\o kevernék — a' mit lenni fogok e

nem e ? még magam se tndom , a^ mi azonban

könnyen megeshetik — azért elre is engedel-

met ^s bocsánatot kérek , mert nekem már az

a' szokásom , vagy bogy jobban mondjam —
hibám.



BEVEZETÉS.

JNevetsÉges vagy inkább szomorú dolognak kell

e mondani , ha valaki nagy s/.ámu gúlája 'a tölt gabna-

vermei mellett is koplal , vagy s/.into éhen hal ? No^

vetséges vagy szomorú e, ha egy nagy birtokos , kinek

kiterjedt termékeny szántóföldei , rétéi , erdei , szólei

*s a' t. vannak , ki nem adózik ^ 's az országnak szinte

semmi terhét nem viszi , 's kinek sok ingyen dolgo-

zik — ha egy iUy birtokos mondom annyira elszegé-

nyül , hogy végre adóssági miatt semminél kevesebbjo

itiarad ? Vig vagy szomorú játék tárgya e inkább ^

kérdem az Olvasót ? Részemrul nem tudom nevessek

e ^ bos/onkodjam e ? de hogy sokakra nézve a' dolo;;

hazánkban nem igen áll kiilunben^ bizonnyal tudom.

Magyarországban a' termékeny fold kiterjedése *s

mennyisége olly b , hogy annak csak haszon nélkül

fekv része is gazdaggá tenne más nemzetet ; "s ez

kérdést nem szenved , mert nem vélekedés vagy okos-

kodás 9 hanem száraz és csalhatatlan számolás tárgya.

Hogy pedig nem találkozik könnyen ország ^ mellyben

számosabb nevezetes birtokosak javaikra nézve naprul

napra '^nevetségesebben vagy szomoruabban aljasodná-

nak el, mint Magyar hazánkban, azon se lehet egy

cseppet is kételkedni, hacsak szemcink hasznát venni

akarjuk.

Már ez mért vanigy — 's ennek ugy
kell e lenni, vagy tán nem kellene^ annak

kifejtése lészen ezen rövid Értekezés tárgya.
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Ha az országok *s nemzetek elmenetelét., viiáp;-

zását, vagy viszont azok hátramaradását 's hervadá-
sát tekintjük , 's mind azon okokat kifejteni iparko-
dunk , mellyek növéseket elmozdították , vagy hátrál-

tatták , 's milly lépcskön emelkedtek fel, vagy
süllyedtek le : ugy fogjuk találni — ámbárj a' sors-

nak 's vak szerencsenek is nagy befolyása van~ hogy
legtöbbnyire felemelkedések oka az egésséges agyvel ,

's a' tudományok szoros rendszabási szerint felállított

's folytatott intézetek voltak, 's viszont; ugy fogjuk
találni tovább , hogy a' jzan systema , akármilly
csekély fény következési lennének is eleintén, még
is a' közvirágzás és boldogság valódi alapja , 's viszont.

\S ha valamelly tudomány méltó és férfihoz ill ,

bizonyosan annál dicsbb nem lehet, 's egyszersmind
édesb, ^mint embertársai java 's boldogsága okainak
nyomozása 's kifejtése. Dicsbb nem , mert az erény-
nek , melly szó erbül származik , legnagyobb fénye
az, hogy az ers nem egyedül akar megelégedett
lenni, örvendeni, szerencsésnek érzeni magát., a' mi
magányosan lenni nem is tudna ; hanem hogy másokon
iá sogi'tni törekedik, jólétekre kezet nyújt, 's többe-
ket kivan boldogságra juttatni. Csak a' gyenge szereti
önmagát, az ers egész nemzeteket hordoz szivében!
De édesb sem , 's tán kecsegtetbb sem , mert a' vizs-
gálatok folyamatjában , 's midn mélyebben 's mélyeb-
ben közelit a' vizsgáló az alaphoz , mellyen az egész
épület nyugszik , vagy azon maghoz , melly olly nagy
fa növését okozta , midn az a.iadályokat elhárítja

,

a" ködöt eloszlatja, ugy fogja tapasztalni: hogy
többnyire a' nagy következéseknek leg és legels oka
csekélységnek látszó dolog — 's viszont : hogy gyak-
ran a' sok dolog, fáradozás és munkálódás hasznot
nem hajt, st gátolja a' jót, mint sok orvosszer a'
test rendes munkálódásít inkább hátráltatja , mintsem
elsegéhié: hogy az igazság, józan bánásmód 's a'
^VI i t kell lenni, n niia többnyire fenakadunk

,
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közönségesen közelebb v;m ho/zúnk, ininbáem azt ke-

resni szoktuk 's magunk is gonrlolnók : bogy a' ter-

mészetnek , bal- 's eliteleíek es szokások 's a' t.

által meg nem romlott utján bizonyosabban feltaláljuk

<^szükseges tudnivalóinkat, mint egész könyvtárok

elolvasása es sajátunkká tétele által 's a' t.

Annál pedig bájolóbb 's mulatságosb foglalatosság

ugyan nem könnyen lehet , mint a' nagy következesek

okait kikeresni, és az idjárás 's avval összekötött

történetek minden szövedékit 's fonódásit, és az

egész esetnek, kezdetéti fogva végéig, mintegy

csontalakját felállitni. Hány örvend csak egy rejtett

szó kitalálásán ! Hánynak áll legkellomesb 's legfbb

foglalatossága Calembourok és Ch áradok ké-

szítésében 's megfejtésében., a' mi többnyire csak

hijábavaló 's haszontalan észcsigázás , és idóvesztés.

Már valljon a' kellemes idtöltésnek nem nagyobb

sphaeráját leljük e, ha puszta szók helyett inkább

rejtett 's nevezetes dolgok 's okok kikeresésében s

feltalálásában munkálkodunk ? Én legalább mulatsá-

gosbnak tartom kinyomozni 's felvilágositni azt , ha

bár hasznárul egy szót sem emlitek is , p. o. Franczia-

ország kereskedése, szép és igen szerencsés fekvése

mellett, még is mért olly csekély? Spanyolország

mért szegényedett el minden kincse 's aranya mellett

is ? Mért gyarapodnak némelly országok lakosi mezei

gazdaság által , bár földjök rósz ? 'S mért szegényiil-

nek el, vagy csak bajjal élhetnek mások, jóllehet

honjokban a' föld jó ? Mért hoz kszén \s vasbánya

több pénzt ííz emberek közé, mint arany és ezüst-

bánya *s a' t. ?

Sok gondolkodók foglalatossági illy vizsgálatok

voltak 's ma is azok , 's nem csak országokra 's

nemzetekre, hanem a' tudományok minden ágazatira

kisebb vagy nagyobb haszonnal terjednek ki , 's ki-

sebb vagy nagyobb méríékbcn szinte minden cjnbernek

természetébe vannak szve , azon különbséggel , hngv
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a' vizsgálatok vagy minden rend nélkül majd egyik

majd másik tárgyrul te'tétnek , a' mi igen közönse'ges és

mindennapi ^ vagy pedig annak rendé szerint 'slépvést ^

azaz '^methodice történnek , a' mi ellenben igen ritka.

Hogy nem a' tanulás 's tudományok mennyisége

teszi az embert okossá i^ hanem azok megemésztése 's

jó elrendeltetése , azt nem csak nálunk ^ hanem min-

denütt nyilván tapasztalhatjuk 5 mert ha minden stá-

tiisbeli embereket összeveszünk , többet találunk élet-

revalót — ki élni tud 's nem csak városban hanem

minden helyezetben , 's illyen elttem az okos em-
ber — azok közt, kik könyvbül soha nem tanultak ,

mint azok közt, kik igen igen sokat, de rendetlenül

tanultak 's tudnak. Hány parasztgazda találkozik csak

nálunk is , ki tiz tudálékos életrevaló szk eszén kön-

nyen kitesz ? Ezek tudnak tán tiz nyelvet is imígy

amúgy 5 tán több ezer deák , franczia 's német verset

is könyv nélkül 5 festéshez , hangászathoz is értenek

mellesleg , mnemnnikárul 's magnetismusrul is tudnak

egyet 's mást szólani 's a' t. ; de ha szerencséjekre

pénzes állapotba nem szülte volna ket a' sors , tán

kenyereket se tudnák keresni.

Azonban vizsgáljuk jó renddel 's józan methodus-

sal; sok birtokosink gúláik 's buzavermeik mellett

is mért szegények .'' 's mért vannak számosan , kik

százezer forintnál több esztendei jövedelmikkel, közei

járnak a' koldusbothoz, vagy immár a' Samaritanus

irgalmasságára is kerültek? Fejtsük ki hideg vérrel

's részrehajlás nélkül : mért nem viszik vagy vihetik

iparkodó gazdáink gazdaságikat olly magas pontra

,

mint azt az éghajlat *s föld engedné , *s hogy hazánk-

ban kereskedés mért nincs , — vagy legalább mért
nincs ollyan , a' millyen lehetne ?

Ugy látszik valamelly hibának kell lenni , melly

a' jót gátolja;; ^^gy valamelly hiánynak, melly miatt

jó következések nem folyhatnak. Es ezt iparkodjunk

felkeresni. A' tárgy nem felettébb unalmas 's annak
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kifejtése egy Magyart bizonyosan jobban erdekei , 's

hozzá illbb idtölte's, mint sok egyéb hiábavalóságok

felfedezése. Ebben kiki velem egyet ért , hiszem ^

mert minden nemesebb ember nemzete hátramaradtán

Ijirul 5 's aljasodásán szenved ;j mint viszont hazafiai

elmenetelén örvend ^ 's azok boldogsága teljes meg-

elégedéssel tölti be lelkét.

Vélekedésemet egyenesen kimondván azt tartom

:

mind azon szomorú következésnek , mellyeket érin-

ténk ^ 's még bvebben fejtegetni fogunk », *s mellyek-

nek mindennapi tanúi vagyunk 5 nincs fbb oka 5 mint

pénzbeli Összeköttetésink hibás elrendeltetése ., 's az

abbul természetesen következ tökéletes hija minden

Hitelnek. Ezen hiányt látom minden physikai termé-

szetlenség okának , mikor p. o. 100 ezer vagy több

holdnyi föld birtokosa csak egy forintrul se tud bizo-

nyos Hitelt adni , 's pénzben szkölködik ; a' tke-
pénzes ellenben helyet alig találhat, honnan várhatna

bizonyos kamatot ^ vagy yl»vel tetszése szerint a' tke
rendes visszafizetését isi^s éppen ugy látom a' Hitel

hiját minden erkölcsi romlottság 's lelki aljasodás

egyik f okának is. Mert ha valaki pénzét 20al 50el

lOüal lOOtul vagy még több uzsoráért adja kölcsön 5

annak bizonyára az ördöggel is van dolga 5 ki pedig \ *"iQ

lOOÍul 20nál , SOnél , lOOnál többet ir alá , azt hona

i.fide ooha sem cselekszi , hanem csalni akar. Már illy

: alkudozók közt , kinek egyike embertársát nyúzza , l ^^
másika pedig csalja 5 's hol Mephistopheles játsza a'

f személyt , miként nevekedhetik emberség 's polgári

erény .'' Es ha ezen 'szép társasági szokás több nem-

zéseken hat keresztül 5 's már anyatejjel szivdik ezen

'•gyönyör régi elintézés 5 — ugarán kell e még több

egy egész nemzet elrothadására .\E' dohos penészen
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ei)iilt ren;i pénzbeli sy.stcmánk nem hozta e sok hazafi

tíirsunkat adósság dolja^ában többször immár olly ke-

serves dileinniába ^ hogy szinte ostoba cselekv 's

gazember közt alig lehete harmadik rollát válasz-

tania ? Tegyük kezeinket szivünkre 's tagadjuk , ha

merjük! Füleinket pedig dugjuk be azok eltt ^ kik

nem is tudván jl , mirül van szó.; azt ordi'tják

:

••maradjunk a' reginél', —
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NEHANY A' TÁRGYAT MEGELZ
ÉSZREVÉTEL.

Hányszor halljuk a* bölcseseg 's igazság némelly

türven} it felebarátink ajkain ^ 's hányszor terjesztünk

mi is szép hangon 's meleg öníetsze'ssel némellyeket

követésre me'ltóul el i, mint p. o. '•Ismerd nieg magad »,

•^Az egyesült munka ersb , '^Egy nap se linea nélkül ^

"•Halljuk a' más részt is 5 ""A' rend mindennek lelke

,

's több efélét. 'S ugyan valljuk meg, melly ritkán

hozzuk ezeket valóságra 's életre tetteink által ? Már
csak vegyíik az éppen említettek közül eleinte a' böl-

cseségnek azon els mondását : "^Ismerd meg magad , 's

fejtsünk ki mindent , a' mi vele összeköttetésben áll,

's ugy fogjuk tapasztalni , hogy mindennapi foglala-

tosságinkban annak hasznát venni közönségesen elmu-

lasztjuk.

Az önismeret külön véve , minden egyéb körül-

állások ismerete nélkül , csak csorba hasznot hajtana 5

de a' bölcseseg azt kivánja , hogy mindenki magát ,

azaz : testi 's lelki tulajdonit ; körülményit u. m. nem-

zetiségét, vagyonát, hazáját, hazafiait 5 összekötte-

tésit , azaz : szüleit , rokonit , gyermekit 5 választottit

,

u. m. szerelmét, barátját, ismersit oUy tökéletesen

ismerje, a' mint azt agyveli ereje csak engedi^ —
a' bölcseseg azt kivánja , hogy ezek kitanulása 's

kiismerése élete f foglalatossága 's f tudománya

legyen ; és hogy végre minden külön helyezetiben ,

önmagát 's összeköttetésit keresztül látván 's töké-

letesen ismervén , ha ugy szabad mondanom ''házi esze

szerint cselekedjen.
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A' legmagányosabb ember is számos oldalú ^ agy

hogy meg egy remete is különféle helyeztetésekben

van i mert egyszerre a' Mindenható teremtménye

Király jobbágya. Haza polgárja , Atyja fia. Testvére

bályja vagy Öccse , Embertársai felebarátja 's a' t. 'S ha

mind azokat teljesen nem ismeri, t. i. önmaga olda-

lait — nem is fejldhetik olly tökéletességre, vagy

a' mi éppen egy, olly boldogságra, mint az valósággal

tehetségében volna. Azért látunk mindenoldalú isme-

retek híja miatt annyi különben jó atyát , ki egyéb-

aránt nem jó hazafi ;;
viszont sok jó hazafit , ki nem

jó férj ^ számos jó házitársat , ki nem jó gyermek ,

nem jó rokon 5 sok jó gazdát^ ki nem jó polgár 5 szá-

mos törvénytudót ki minden egyébben tudatlan — 's

több eféle.

A' ki pedig ugy akar cselekedni , hogy valaha

azt meg ne bánja , vagy tán meg ne sirassa is , annak

mind azon pontot , mellyen áll , mind azt , a' mi azon

ponthoz ér 's üt , tökéletesen ismerni elkerülhetlenül

szükséges 5 mert a' cselekvés olly szoros összekötte-

tésben áll magunk 's körülállásink mibenlétével , hogy

az csak ebbül folyhat józanon.

Ki világosan érzi 's tudja , hogy egéssége gyenge,

bátorsága csekély, az katonává nem lesz 5 ki azt nem

tudja — mert magát nem ismeri — az tán azzá lesz.,

de hihetleg a' csa^ában nem jelen , hanem hátul az

ispotályban fog lenni , avagy elrehaladáskor Arriére-

gardehoz , hátravonuláskor pedig Avant-gardehoz fog

kéredzeni , 's igy korán veszni , vagy kikaczagtatni ,

midn más sphaerában tán hazafiai megbecsülését 's

megelégedett hosszú életet találhatott volna fel. — Ki

jól tudja, hogy szemei gyengék , azok hasznát kímélve

fogja venni, 's igy hihetleg a' nap sugárinak még

vén korában is örülni ;;
ki ellenben azt nem tudja

,

kábulásig merül tán könyvekbe
,
's végre többet tudhat

ugyan mint mások , de sokkal kevesebbet vagy tán

semmit se lát. A' ki nyilván tudja . hogy az elme há-
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rom ftehetsegei : képzelet, emlékezet 's ilélet töké-

lef es arányban nincsenek benne egyesülve , nem fog

felemelkedésre vágyni , nem fogja niunkássági körének

lágulását kivánni, mert világosan lálja maga eltt:

hogyannál kárhozatosb elbizottság és v.ikság nincs,

imint másoknak tanácsolni , vagy másokat vezetni

jakarni ahoz kívántató talentum nélkül ^ 's hogy azok ,

kik ezen hiányokat nem érezvén, magokat kolompo-

ísokká 's vezérekké tétetik , több kárt okoznak , mint

hasznot, és sok fáradozásikért, ha még oUy tiszta

szándékbul folytak is, dicséret 's hála helyett gúnyt

\s gylölséget aratnak — st némellykor áldás helyett

felebarátikat könyekbe boritják,'s a' t.

Már ezek szerint a' vagyonos nem fogja pénzét

elásni, mint viszont a' vagyontalan nem fog tehetségin

tul költeni. A' kitudja, hogy hazája a' nemzetek

lehet legmagasb felemelkedési polczához közel áll

,

arra fog törekedni , hogy azt azon , meddig csak le-

het , fentartani segélje ; ki pedig látja , hogy hazája

imég serdül koní, annak geographiai helyeztetését,

'éghajlatát \s lakosit fogja vizsgálni , hogy elmenetele

rugóit kifejthesse. Már ha egy Muszka tartaná hazá-

I lát borterniésre leghelyesebbnek , 's annak másunnan

í behozatát kárhoztatná , nem cselekedne bölcsebben ,

I

mint ha a' Peloponesusi lakos hegyeit, völgyeit bu-

i zával , vagy a' Magyar sik mezeit olajfával vagy

riskásával ültetné el. Éppen ugy ellenkezne a' termé-

szettel parasztgazda markában a' kormány zabiája,

i
mint a' kapa vagy csépl uralkodóéban. Szinte olly

j nevetséges az egésséges fiatal ember patikások

orvosok kezében, mint a' beieges öreg iir fiatal meny-

asszonyával négy szem közt. így van egyéb körülmé-

nyek meg vagy nem ismerésével is. Mennél jobban

átlátja azokat az ember , annál józanabbak tettei. 'S

ha jól átgondoljuk a' mondottakat , ugy látszik, az

emberi nyomorúságok nagy része ezen bölcseség tör-

vényének nem használásábul származik.
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Ila küriil tekintünk , itt látunk nyavalában sin-

ldt 5 mert erejét ^ ott kétségbe esettet , mert vagyo-

nát vélte nagyobbnak. Emitt lézeng ügyefogyott , amott

gyalázatba merült ^ mert ez hazáját , amaz hazaíiait

nem ismerte. Oít koldul az egykori gazdag keresked ,

mert az ország fekvését ^ szokásit nem látta tisztán.

Amott megvonni a' valaha pompás birtokos , mert se

vagyona 5 se adóssága ^ se hazája nem tnt soha esze

's szive elibe. Amarra teng az elbukott árendás , mert

földje vegyületét ^ ereje mennyiségét , 's a' közel vásár

szerencséjét nem ismerte. Emitt szomorkodik a' néha-

napján szabad 's vig legény, most férj, mert a" há-

zasságbul csak édest, de kesert nem várt. Amott
kinlódik az életen keresztül egy szerencsétlen házas

pár , különvéve mindegyike nagy érdem , de nem
egymáshoz ill — nem ismerték egymást — 's a' t.

Mind ebbül következtessük ; 'hogy a' jzan ki-

fejlésre -5 megbirálásra "s cselekvésre az önismeretnek—
a' szó egész kiterjedésében — használása az életben

mindenek eltt szükséges.

Erltetés nélkül 's természetesen fog folyni ebbül

sok mindenféle hasznos , p. o. : "^a' régi nem jó , mivel

régi , hanem jó és rossz is lehet. Az uj pedig nem
rossz , mivel uj , hanem jó és rossz is lehet. A' ml

magyar , mivel magyar még nem helyes , hanem he-

lyes és helytelen is lehet; 's a' külföldi nem megve-

tend , mert külföldi , hanem megvetend és elfogad-

ható is lehet. A' régi szokás sem nem jó azért , mert

szokás ,' sem nem tiszteletre méltó , mert régi , hanem
éppen olly hijábavaló 's erkölcstelen , mint szent és

bölcs is lehet'sa't. Ezek által pedig szoros tudoníányi

rend szerint haladván el ^ sok régi mondás , melly

sanctionálva lenni látszott , elbomlik 's örökre elné-

mul. Csak lássuk.

Minden jobbítás és elmenetel ellen sokan legki-

sebb önismeret nélkül igy kelnek ki: '•'A' nemze-

tiséget nem kell ronlani.^ mi Magyarok vagyunk, ne
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iitána/ziik a' Francziát, Angolt r, Nemetet,., '''Csí*k

ne tegyünk semmit nemzeti szellemünk és sajátsá-

gunk ellen,, Illy módon a' régi jóval a' régi rossz is

rökön öröké megmaradna , az iij jó pedig soha életre

nem kaphatna, 's ez kivánható, óhajtható e?

Tagadhatatlan , hogy a' szellem és sajátság min- f

den nemzet legsarkalatosb intézetire nézve szent, 's
^

annak meffsemmisitése a' nemzetiséi?: halálát elmulhat-

lanul sietteti^ de ha kislelkleg makacson minden ^\
JHvitást kirekeszt , a' legszebb , leghasznosb 's legszük-

ségesb elmenetelnek lesz gátja , hijábavalóságokon

*s szemfényvesztéseken alapul , 's annál veszedelmesb ,

mennél ersebben ragaszkodik hozzá a' sokaság. Es

ugyan mi az a' nemzeti szellem, az a' sajátság? az

márkészen jön a' világra, mint valanielly állat? egy-

szerre sül mint a' zsemlye ? vagy pedig már érett

korban kezd tüstént lehelni 's élni , mint Pygmalion

márványa ? Avagy csak lassan ered , halkkal n , neve-
''

kedik *s fejldik ki ?

Ha az els igaz , akkor éppen olly igazán lehetne

azt is állitni, hogy Amerikának *s Ujhollandiának

némelly vad nemzetségi '"az 6 nemzeti szellemek és

sajátságok elromlása nélkül, áltáljában semmiben

sem mehetnek el , hanem már arra vannak kárhoz-

tatva .) hogy tulajdon állati vadságokban örökön öröké

maradjanak meg.

Egy magányos ember ugyan mikor végzi tanulásit,

azaz öntökéletesitését ? Akkor mikor iskolábul kilép ,

mikor pappá vagy ügyvéddé leszen , tán mikor meg-

házasodik ? vagy 30 esztends korában, vagy mikor?

*S igy raelly idpont az , midn egy nemzet már olly

magas lépcsn áll , hogy legkisebb változtatás vagy

újság a' nemzeti lelket megrontaná i 's mikor van az,

midn már annyira áll kifej ve , hogy a' legkisebb

elmenetel vagy javítás nemzeti zománczának ketté-

tiirése nélkül ne eszközöltethetnék ? Már mi Magyarok

mikor voltunk olly igen érettek, hogy egy kissé
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még jobban megérnünk nem lehetett volna? ugyan

mikor ? Szent László idejében ^ vagy midn Mátyás

hires könyvtára még álla 's Visegrád egész fényében ?

Vagy midn az ország összesereglett Rendéi Mária

Theresia Királyjok védelmére igaz magyar ''szabad

ember *s hiv jobbágy érzésével kardot rántottak , 's

a' sebes hirnél is elébb Berlinbe termett hs Hadik.

*s a' t. Bármilly édesen melegítse is ezek emléke-

zete lelkeinket .> csak egy szebb jövendnek maradnak

szép eljelei 's villám csillanatií jelenési ^ 's állan-

dóbb és szelidebb világosságot Ígérnek. Haladjunk

!

Csak ebbíil is látszik részrehajlás nélkül ^ mennyi

nevetséges' fejlik ki a' dolognak egy kis rendes vizs-

gálata által.

Ha gazdaság jobb elrendelésérl van szó, hány

kél ki igy : ""'Ez Belgiumban ^ Olaszországban jó le-

het , de nálunk **a' nemzeti spiritus, a' sajátsága, 's

a' t. Ha pénzbeli hitelrül van szó — hány szájában

hallom azon bölcsen átgondoltnak látszó themát '•''A'

Cambium Mercantile igen kívánatos volna., de az al-

kotmány 5 a* régi famíliák fenmaradását illet gond

's helyeztetésünk azt nálunk lehetetlenné teszik,^ Es

igy mások különfélekép.

Ha pedig a' második igaz ^ hogy t. i. ^a' nemze-

tiség csak lassan és halkkal fejlik ki 5 n és nevekedik
^

akkor ugy hiszem 'mindenkinek , ki a' nemzet tagja 5

/< minden idben *s minden körülállásokban leg és leg-

fbb kötelessége , hogy annak elmenetelét 's javát ,

mennyire erejében áll elmozditni helyeztetéséhez ké-

pest törekedjen 5 s a' bölcseség azon két más rend-

szabásit , mellyeket eladánk , kövesse ''az egyesült
munka ersb, "^egynapse linea nélküK
mert csak egyesülés 's állhatatosság által gyzhet a'

halandó mindenen. A' mi pedig a' "^Miképent, és

Hogyant illeti 5 a' mi legfbb kérdés , vegyük a' böl-

cseség azon két utolsó mondását ., mellyekrül szólánk ,

segédül '•H álljuk a" m ás r é s z t i s . *• V rend
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mtndonnok lelke, mert iigy fogjuk találni hideg-

vér fontolgatás után ., hogy többnyire a' legszebb 's

legjózanabbnak látszó plánum 's projectumnak , 's a'

legnagyobb fáradozások 's munkálkodásoknak aze'rt

nincs 's nem is lehet várt e's óhajtott sikere, 'mert

önkényesen minden felvilágosító Ellenzés nélkül

^

's igy természetesen csak féloldalulag 's hiányosan

koholtattak , készíttettek , 's végre nem azon rendben

kezddtek 's folytatódtak , mellyet a' dolog termé-

szete kivánt volna.

Milly kövolkezési vannak az egyesületeknek, 's

azok mit állítottak már fel csillagunkon , külföldön

láthatjuk , 's ha még az sem elég , kézzel foghatjuk ,

's igy azon nem kételkedhetünk. Azonban az egyesü-

letek lelkérül , mellyet más helyen már érintek , igen

kis számúaknak van tiszta értelinek. Legtöbben azt

gondolják, hogy az egyesület az, '•hol sokan fizetnek

's egy parancsol , — pedig nem az a' dolog veleje

,

hanem 'hogy soknak nem csak vagyonbeli , hanem ! j í

lelki tulajdona is egy czélelérés végett Összesedjen.

Britanniában például alig tehetni olly kicsapongó pro-

jectumat, hogy arra aláírást tüstént kapni mód ne

volna; 's azon utazó, ki mindennek csak héját, de

belsejét semminek se szokta látni , vándorlásiban

sokszor jóízen elneveti magát a' szigeti lakos origi-

nalitásán , vagy tán éppen bohóságán.

Mi nézzük inkább a' dolgot közelebbrül , minek-

eltte nevetnénk, 's aztán ítéljünk 5 mert vajmi

kelletlen érzés valakinek nagyobb felsségét utóbb

elismerni, kit elbb gondolatlanul gúnyoltunk. Ha
azon plánumot adná valaki p. o. hogy Amerikát víz-

csatorna által ketté vágja, 's így a' Mexikói tenger-

öblöt a' Békés - tengerrel egyesíti », mellynek sikere

valóban elég bizonytalan volna , még is tüstént találna

3

!/
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ele'g A 1 p i r ó t , de— "s itt vigyázzunk ^ mert ezen ten-

gely körül forog a' mv— Elfizett egyetlenegyet

sem. Kik aláirtak niagokat, egyedül öneszek 's be-

látások által vezettetve'n neveznek ki több személy-

bül álló választottságot , melly az ügyet minden reszrül

megforgatja , ne'zi . vizsgálja ^ legnagyobb világosságra

fejti — 's nem nyakra fre , hanem a' tárgy fontossága

szerint több esztendeig is, 's végre józan véleményét

beadja. Ha az ajánlás kivihet 's hasznot igér

,

elfogadják , 's az aláirtak egy jutalmas intézetben

,

mellynek kivitelbeli 's pénzbeli dolgaiban a' válasz-

tottság fvigyázattal van , részesülnek ^ mind azok

pedig , kik magokat alá nem irták 5 abbul ki vannak

rekesztve , mivel az actiák száma tán meg volt hatá-

rozva. Ha pedig szemfényvesztésnek találják a' dolgot ^

vagy nyilvános csalás , 's puszta száraz theoria sülne

ki abbul, elszakííatik az árkus, vége a* dolognak, s

mindenkinek pénze zsebiben.

Nálunk legels lépés fizetés szokott lenni ; az-

tán minden hozzájárulásunk , minden publicitás 's

minden számadás nélkül, — végre véletlen azt halljuk

valakitül , hogy 'öntözgetésrl, iáfizetésrül van

szó , vagy a' dolog elbomlott , semmi se lett belle.

Es mi ezek után csudálkozunk az egyesületeknek mért

van másutt 's mért nincs nálunk sikere

!

Sokan tudom azon sophismával állnak ez ellen

készen '''"
*s még is éppen Britanniában mért nem sl

el annyi , mért van ott annyi megbukás , a' mirül

nálunk szó sincs,, '•Azon hadivezér , ki számos ágyút

elfog , némellykor el is veszthet néhányat.' Többször

esik lóval 's lórul , ki annak hátán sokszor jár , mint

ki rá se ül. Sokban csalatkozik az , ki sokat próbál

,

's többször hibázik az , ki ébren van , mint a' ki alszik.

Ki pénzét elássa , az meg nem bukik , 's kincsét se

veszti el, ha csak élnem lo]tják,de ériékének semmi
hasznát nem is veszi , 's rá nézve arany ésk egy becs.

Azon álló híd, mellyct a' Dunán senki nem próbál,
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el sem is bomolhat 's a' t. De mit vesztegessem a**

szót ; azt legalább nem tagadhatni 5 hogy az egyesü-

leteknek az eladott móddal vitt szerkeztete'se által

a" sorsra épült számolások szerint minden esetre na-

gyobb a* siker hihetse'ge , *s kisebb a' sikeretlense'g

veszedelme.

Mindennapi munka 's gyakorlás által mennyit
vihet ve'gbe az ember ^'s milly töke'letessegre emelheti

terme'szeti tulajdonit, st me'g azokat is., mellyekhez

legkisebb gyesse'ggel se látszik birni^ 's végre men-
nyit 's mi nagyokat állithat idjártával el , nyilván

tapasztalhatjuk magunkon , ha t. i. valamit tökéletesen

tudunk.) vagy világi létünknek valamelly jelei vagy

nyomai már vannak ; de meg inkább tapasztalhatjuk

szinte minden megkülönböztetett embertársink élet-

rajzában. Jusson csak eszünkbe Apelles 5 Demosthenes 9

Epaminondás 5 Péter Czár, tekintsük ujabb idkben
Brunelt, Canovát., Lawrencet, Paganinit.''

De az ember hibája az , hogy igen sokfele akar

lenni ^ 's igy alig lehet igazán tökéletes "^Egyfelé,
's kivált nálunk, hol a' tudatlanságbul kilábolás nem
e'ppen olly re'gi 5 legszembetnbb quodlibetes embe-

V reinknek szerfeletti sokasága — igazi bölcseinknek

pedig, kik az idvel egyenl lepe'st tartani tudnak , azt

meg se elzik , el se maradnak , szerfelett csekély vi

száma.

Tagadni nem lehet , hogy csak azt mvelhetjük

tökéletes ügyességgel, a' mit mesterség 's nem
idtöltés képen zünk. Ismerje meg tehát kiki ^

mi az mestersége 's tisztje , ha valamiben felsbb-

séget vágy elérni , fejtse ki azt tehetsége szerint .)

foglalatoskodjon azzal minden nap , 's tegye azt "s

csak azt minden visgálati 's tanulási f tárgyává

;

minden egyebet mellesleg folytasson, az legyen dolga ,
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egyebek nyugalmi , pihenési. így mi magyar birtokosok

a' törvény , ország védelme ^ gazdaság 's kereskedés

körül foglalatoskodjunk , mert ezeket ismerni tisztünk

*s kötelességünk, 's nem csak ugy, ahogyan azok

hazánkban vannak 's voltak , hanem a' mint külföldön

is vitetnek , ne hogy egy oldaluakká váljunk. Ezek

legyenek f foglalatosságink », minden egyéb szép és

kellemes pedig mellékes idtöltés.

En ugy hiszem .>> a' festés fest, a' hegedülés

hangász dolga , 's hogy ezek szájában , ha önmüvé-

szetekhez nem tudnak, a' kereskedési, politikai,

országgylési tárgy olly kedvetlen hangú, mint nevet-

séges vagy inkább fájdalmas egy magyar Mágnásban

pseudo - Raphaelt , 's ál - Kalchbrennert látni , ki se

hazája nyelvét, se anyaföldje számos javait *s némelly

hátramaradásit nem ismeri , annak elmenetelén se nem

munkálódik , se nem örvend, "s kinek mindenre nagyobb

gondja , mint éppen természetes kötelességire. Ha ntind-

azáltal egy személyben egyesülhet Zeuxis, Szilágyi,

Zrínyi 's Rossini , Newtonnak 's Pittnek ráadásával
.,

akkor egy szót se szólok , hanem inkább tapsolok

annak , ki mind ezen most emiitett halandók tulajdonit

magában egyesülve érezvén , a' tudományok 's mvé-
szetek minden ágazatit és egyetemét egy frontban kezdi

's gyakorolja.

A' felvilágositó ellenzés hasznát senki nem tagad-

hatja. Hogy tudja meg az ember még legalacsonyabb

"' helyezetben is az igazat, ha mindenki minden szavát

^igenli.'* 'S hát még magasabb lépcsn mint tanul-

hatja ki a' dolgok igaz állapotját , ha hiedelmiben

soha tagadóra nem lel .'* 'S ugyan hogy cselekedhetne

józanul a' dolgok mibenlétének valódi ismerete nélkül j*

A' gazdaságban hány fiatal birtokos károsodott

már az által » hogy próbáit tisztjei 's emberei minden
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ellenzés nélkül helyhenhagyák ^ 's eszreve'teliket szol-

gaikep elhallgaták.

Sok számos intézet nie'rt szerkeztetett liinnyosan

tökéletlenül 's rosszul ? mert az 'alattvalók függésben

leven szolásnál tanácsosbnak tartották a' hallgatást'.

Hány sze'p talentum nem juthatott magasb lépcsre
.,

mivel elhallgattatván gyengeségi , magát önhittségbül

csalhatatlannak képzé ? 'S áltáljában mennyi egyoldalii

^i's csak szinenjáró 's felületes fakadt már a' világon

Ijaz önakarat azon zavaros kutjábul, melly az ellenz |\

M je'szrevételek hija miatt meg nem tisztult "s igazságra Vá

l'soha ki nem fejlett? \

Csak mindenoldalú vizsgálat által lelhetni fel az

igazságot^ "s ez csak a' gondolatok legszabadabb

közlése által valósulhat. Hol a' beszed korlátos ^ ott

rab a' nyelv 's csak rabként szól.

Sokan az ellenzéstül iigy félnek , mint a"* setét-

ségtül, az pedig éppen olly szükséges az igazság tö-

kéletesb kifejldésére, mint ez a' nap sugárinak

szembetnbb tételére. Semmi se lehet az egész világi

egyetemben nyomás és ellennyomás nélkül, j \>\

'S csak olly tanácskozás szül bölcseséget "s áras/.t ' ^
\

áldást az emberiségre, hol szabad, hidegTÓrü , tiszta

át- 's belátás vezérli a' vizsgálatot *s okoskodást.

Mai világban senki se hisz azért valamit, mert

ez vagy amaz mondja, senki sem inditatik leg-

alább belsejében , mint tán ez eltt az okoskodó

,

hanem az okoskodás által, 's elmúlt Pythagorással az

•^O mondta, 's még is hány végzi, ha már minden

más fegyveribül kifogyott , ekéjien okoskodását '^'^meg-

lássátok ez ártalmas 's veszedelmes leszen , evvel a*"

czélt nem érjük el
;;
ne kételkedjetek, higyjetek nekem,,

a' mi más szavakkal közelebbrül tán ennyit jelent

:

'•'Ti a' dolgot máskép látjátok, én is ;^ egymást nem
tudtuk meggyzni , de a' természet — 's arrul iieni

tehetek , hanem .ajándékát háladatosan használom —
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agyveló'met máskép alkotta^ mint tiéteket 5 én látom

a' jövendt világosan .> ti azt értelmetek 's vizsgaer-

tök gyengesége miatt nem láthaljáfok^ azért köte-

lességem titeket {jelátástok 's kivánságtok ellen is

szerencsére kénszoritni , vezetni ^ Ijoldogitni 5 ti köte-

lességtek pedig hinni ., szót fogadni 5 követni 's a' t."

Egy ismeretes franczia iró azt mondja '•az oppositio

ollyan mint az epe 5 kell a' test épségéhez egy kevés ,

«lc csak igen sok ne ^ 's az a' kevés Is ugyan cgéssé^es

legyen'. Ne kárhoztassuk az ellenzést tehát altaljában

minden kivétel nélküli, hanem '•halljuk a' más
részt isr; az ellenben ne fajuljon cl rendetlen 's

laakacs fojességrc ^ 's ne gondoljon az által mutatni

charactert , hogy mindég azt mondja '•fekete, mert

már egyszer — minden világ nélkül lévén— aztállitá,

habár most azt nyilván látja is 5 hogy fehér. Sokan

Itedig.) kik tán szánios esztend leforgása alatt nom
hallottak igaz férfiúi bátor 's egyenes szót 5 ne tartsák

azokat mindjárt faragatlan falusi vagy veszedelmes

utazott embereknek^ kik vélek egy értelemben nin-

csenek, máskép látják a' dolgot mint ök 5 's azt

szembe meg is merik mondani.

Azok végre , kik valami igen bölcset vélnek az

által állitni '^'•Ugyan mi haszna lehet az oppositionak ,

hiszen azt még Angliában is elnyomja a* Ministerium,,

—

arra méltóztassanak figyebaezni, ''hogy az opposifio

hasznot — ha csak a' zrz.ivart nem vélik illy okos-

kodók haszonnak — az által minden bizonnyal nem
hajtana , ha a* kormánynak legjózanabb 's legezélará-

nyosabb rendelésit feldönfené ""s megsemmisitené , 's

hogy inkább kárhozat lenne az országra nézve ^ mint

sem valami kivonatos , 's hogy u' felvilágositó cUen-

,

zésnek soha nem is lehet semmi egyéb czélja 5 mint

\ r™* minden tárgyat a' maga józan egyenes útjára 's

tökéletes súlyegyenbeli járására vezérleni , 's a' Mi-

nisteriumot arra kénszeritni », hogy mindent elkeres-

\ sen 15 kitaláljon "s intézzen el ^ a' mi a" közjót s köz-
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boldogságot legbizonyosabban 's legrövidebben esz-

közli — ezt érti az Angol 's minden józan az oppo-

sitíón. -.._—-'

Es ha egyszer az igazság elttünk nyíltan áll

5

'a' jó Rend, melly joindeniiek lelke .^ akkor niagátul

foly. A' ház 's gazdaság körül — legyen a' naiii 's

idszaki rend a' tornie'szethez 's körülállásokhoz

ke'post immár megállapítva — a' legkisebb is jól 's

akadás nélkül forog. Szintúgy egyesületekben 5 társa-

ságokban, országlásban.

Csak hogy a' dolgot ugy kell venni 1 mint van ,

's nem mint lennie kellene. Tartasse'k meg a' regi jo'

rend elszánt akarattal , a' hol pedig látszik a' társasági

machina akadozása , ott állitassek iij rugó r fris tengely ,

ép fogú karika ^ a' rozsda pedig sehol so szenvodtessék,

de halkkal vakartassek le , hogy semmi se törjek ; 's

igy az elóiteletek is csak csendes módibil részeltes-

senek , mert azok hamar kiirtása nemelly öregben

tán halált is okozhatna 5 do hogy azokat már anya-

tejbe is keverni kelljen, az bizonyára hazugság.

Osszehasonlitások által legjózanabb elmélkedni.

'S igy az egésségcs itéletíi hazafi nemzete clshb-

ségin örül , 's azokat mind jobban jobban kifejti. Ott

pedig kettzteti fáradozásit "s halad , hol hátramara-

dást sejditno , 's minekeltte jobb 's boldogabb hazát

keresne , még inkább szereti 's nagyobb szorgalommal

ápolgatja édes anyafoldét , mint ügyefogyott agg szü-

leit vagy sebbe esett pajtásit se tudná segedelem

nélkül hagyni , hanem még drágábbak lennének szivé-

nek ! Tanul bölcscséget , de nem egyedül könyvek-

bül , cathedrákrul :, hallgatja inkább a' természet szent

szavát, melly minden ember erkölcséhez mágusi

ervel szól , 's felemelni iparkodik hazáját nagyobb

méltóságra , nagyobb diszre.
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'S hát mi volna meg a' magyar fellobbanó lángnak

a' Király es Haza disze're lehetetlen? — kivált ha

sokszori szalmatzere még azon re'gi cserbül is vinni

akarnánk , melly nem csak vadoninkon de melleink-

ben is elég találkozik !

Tlünk fiígg minden ^ csak akarjunk. 'S nem leikig

fesíí 's országbeli javaink dicsérete emelheti fel hazán-

kat, hanem hátramaradásink 's hibáink nagylelk
elismerése ^ 's azoknak férfias orvoslása. Annyi Jó 's

Nemes van bennünk , hogy a' jónak mértéke könnyen
levonja annak kisded súlyát, a' mi még hátra van.
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A^ MAGYAR BIRTOKOS

SZEGÉNYEBB, MINT BIRTOKÁHOZ KÉPEST

LENNIE KELLENE.

A' birtokrul 's vagyonrul is, mint minden egyébrl

elágozik az értelem , 's az tulajdonke'p a' szenvedelmek

"'s érzések számtalan ellenkezési 's árnyékozási miatt

mindeddig nálunk, st másutt is sokak eltt homály-

ban dereng. Az egyetért legszámosb két felekezet

az , mellynek egy része az aranyat 's pénzt véli

,

másika a' földet 's fekv jószágot tartja birtoknak

,

vagyonnak ^ véleményem szerint pedig se kincs se

mez nem az , hanem azok haszonvehetsége. Mit

birt Robinson szigetén aranyában , 's vallyon mit

ér kiterjedt határa, erdeje és sivatagja némelly

Magyarnak ?

A' pénznek csak ugy van értéke 's becse , ha azért

az élet számos javait magunknak meg is szerezhetjük ;j

mint nem különben a' földnek csak ugy , ha az szá-

munkra az élet számos javait megtermi. 'S igy az a'

birtokos 's vagyonos , ki magának 's övéinek az élet

számos javait mindenkor 's mindenütt bizonyosan meg-

szerezheti ;; 's birtoka és vagyona nagysága vagy ki-

csinsége azon arányban álí, mellyben ó az élet több

vagy kevesebb javait magának megszerezni képes

mindenkor 's mindenütt. Szegény pedig az ., ki csak

ritkán 's nem mindenütt, 's nem bizonyosan juthat

az élet javaihoz, és szegénysége annál nagyobb,

mennél bizonytalanabb a" lehetség élte szükségeit

kiptlani.
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Az ideális vagyon, mint p. o. olly tkepe'nz,

niellyet se le nem tesznek , se kamatját nem fizetik ,

vagy olly erd vagy mocsár , melly jövedelmet nem
hoz , nem egyéb álomnál , 's haszna se nagyobb » mert

se kenyeret az éhesnek , se ruhát a' meztelennek nem
nyiijt 5 's mennél bizonytalanabb a' tke vagy kamat

fizetése vagy a' jövedelem , annál inkább képzelet-

hez 's füsthöz hasonli'that a' birtok , a' vagyon. Ha
száz esztend alatt fizetik vissza pénzemet vagy annak

kamatját, nekem semmim sincs, 's nem is lesz soha^

ha húsz esztend alatt , akkor tán lesz valamim , tán

nem, mert ki tudja, még akkor élek e ? 's igy foly-

tatva. Mit ért fszeres ebédje Parisban , 's j meleg

mentéje Vilnában az éhséggel 's hideggel küszköd
Gallusnak Berezinánál ? Mit értek a' Sárvízi és Siói

berkek , mellyek most '.lasznos kaszálok , elholt eleink-

nek ? — Semmit. — *s a' t.

A' pénznek, földnek 's minden eg5'^ébnek csak

ugy van lehet legnagyobb haszna , ha egyiket 's

másikat minden pillantatban arra fordíthatom , a* mire

tetszik. Mennél szaporábban juthatok pénzemhez vagy

földemhez , 's mennél rövidebb id alatt cserélhetem

az elst a' másikért 's viszont 5 vagy egyiket 's má-
sikat egyéb életjavakért , annál többet ér '^nekem

száz vagy millió forintom, tíz vagy száz ezer hoW
földem , 's viszont minden becse meg is sznhet , mert

az érték szorosan a' pillantathoz van
kötve. A' szomjus embernek fris ital , fáradtnak

ágy, fáznak tz, tengeren küzdnek part, félénknek

bástya vagy domboldal annak idejében többet ér

,

mint a' világ minden egyéb kincse. 'S azért látunk

sokszor vagyonos embert kevés birtokkal , 's ugy
szólván igen szegényt iszonyú vagyonnal , mert

vajmi sok életjavakat termeszthet ki csekély vagyon

helyes körülmények közt .« 's Croesus kincse sem ele-

gend, még szükség kielégítésre is, ha azzal bátran

*s tetszésünk szerint nem élhetünk.
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'S inie csak ez a' kevés is cleg annak kifejtésére ,

hogy pénzéhez 's földéhez képest mért szegény a'

magyar tkepénzes és füldesiir. Az els nem teheti

pénzét olly helyre — ha ládájába nem csukja— hon-

nan mindég tetszése szerint ki is vehetné , 's attul

rendes kamat folyna is. A' másik pedig kiterjedt zsíros

díilji mellett se kap jószágira sok kéregetés , indu-

stria 's datur modus in rebus nélkül bizonyosan 's

okvetetlenül egy forintot is. Meglehet ^ tán becsületes

képérc ezreket 5 — do ez más.

Nem szegényebb e tehát nálunk a' becsületes t-
kepénzes^ mint természet szerint lennie kellene.'' Az

országban minden van 5 a' mi Hitelt adhatna, fekv'

jv)szág , ház 5 marha , gabna , bor 's a' t. De vagyonát

nem állilhatja ezen alapokra^ hanem fövényre vagy

hogy jobban mondjam , levegre állitni kéntelen. Ha
körülnéz '^ óvakodó 5- esztendeig is elhever ládájában

tkéje, *s ez által nem gyarapodik, 's végre olly

érzéssel ereszti pénzét más kezébe , mint valaha JMon-

golfier veszedelmes hajóját levegnek , — bizonyosan

nem tudván, látja e azt még valaha, vagy legalább

birét hallja e még egykor !

Végre minekutána minden észbeli erltetés 's

vizsgálattal — mellyekkel a' circulus quadraturáját ki

lehetne találni — pénzét ugy nevezett "^bátorságos

helyre tette le, sokszor már egy pár év után azt ta-

pasztalja, hogy se pénze tkéjét, se kamatját többé

nem látja, de minden ember által dus capitalistának

tartatik , 's igen szigorú 's fösvény hirre kap, ha

pénzét — melly tulajdonkép nem övé 's mellyeí

soha nem is lát — nem költi , 's abbul se felebaráti

segedelmére , se a' közjó elmozditása végett nem ád

's nem áldozik. Ha minden boszut 's mérget, 's még
ezek mellett a' pörben elköltend pénzt tekintjük 's

számba vesszük, nekem legalább tréfán kívül ugy

látszik , hogy tízszer boldogabb az , kinek semmi

tkepénze nincs, mint az, ki illy forma tkepénzt,



41 A' MAGYAR líIRTOKOS SZEGÉNYEBB, MINT

azaz csak annak emlékezetét bírja. Tantalusi kínnál

én nagyobbat nem ismerek.

Ha pedig a' pénzes ember nem szerfelett nagy

scrupulista^ nem könnyebben lesz e helyeztetésünkben

uzsorássá 9 míat másutt.^ A' ki törvényes kamatnál

többet kíván , az elttem uzsorás , akárhogy hi'mezziik

a' dolgot. De nálunk sok ember jó szívvel adná pén-

zét 5 's 6tal lOOtul, ha tkepénze feneken 's nem

levegn, hypothekán 's nem hypothesisen állhatna,

és sokkal szivesebben, mint 10 's 2üal lOOtul bizo-

nyosság 's hitel nélkül 5 's ha ezen utóisót teszik is ,

sokan eleintén a' törvénynek ebéli hiányos létével

csendesítik el lelkiismereteket ;j mint sok katona ellen-

ség eltt szükségbi csak egyszer élvén máséval,

végre megrögzött rablóvá lesz ; ugy ama pénzes

néhány megilletdés után rendes uzsorássá válik , ki

többé pirulni nem tud. *S erre a' törvények hiányos-

sága vezet , mellyeknek az embert éppen ellenkez útra

kellene idézni 's kénszeritni

!

De hát még a* földesurak 's földbirtokosak mi

állapotban vannak, 's azoknak természet ellen való

szegénységekrül mit mondjak? Ha egynek pénzre van

szüksége , minden jószági mellett is ugyan kaphat e

törvényes kamatra elegendt könnyen és tüstént ?

Hány van köztünk, ki nem kéntelen termését, gyai»-

ját 's a' t. bizonyos idszakonként, st némellykor

még id eltt *s árán alul is eladni ? 'S hánynak , ki

már a' praecipitium fenekén nyugszik, legömbö-

rödése els kezdete 's oka nem egyéb volt, mint egy

pár ezerre való szüksége^ mellyért akkori birtoka

ezernyi hitelt adhatott volna, de mellyet rendes és

világos Hitel híja miatt csak felette nagy uzsorával ^

kaphatott? Hány birtokost ismerek magam , ki mindég

pénzben szkölködik , '0 kinek kincse maga eltt

mindég el van zárva ?
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Vegyünk egy példát el : ha valakinek százezer

forint bizonyos jövedelme van 's egymillió adóssága , az.

hatvan ezer forint kamatot fog fizetni , 's igy neki

esztendei kiadásira negyven ezer forint marad , 's éppen

annyi birtokkal bir mint az , kinek adóssága nincs

,

's tiszta esztendei jövedelme csak negyven ezer forint.

Ez axióma , 's ennek az életben is ugy kellene lenni ,

's hol Hitel van , a' dolog mindenütt ugy is áll ; de

nálunk az elsnek semmije sincs , vagy nem sokára

semmije se lesz, midn a' másiknak negyven ezer

forint jövedelme van.

Ez furcsa 's csudálatos jelene's , különös tüne-

mény ugy e ? 's kivált azokra nézve igen mulatságos

és hasznos, kik telhetetlen apjoktul az adósságokat

's jövedelmeket illy arányban vették át ugy nevezett

"^örökös jószágikon , 's kik mind jobb 's nemesb id-

szak fiai alig képesek minden buzgóságokkal 's fel-

emeltebb érzéseik mellett is hazánk javára czélzó fára-

dozásik által néminemüképen kidörzsölni azon mocs-

kokat , 's elfelejtetni azon szenyt hazafiaikkal , melly

szüleik élete után hátramaradt, 's melly minden be-

csületes emberben, ha gylöletet nem is, legalább

szánakozást gerjeszt. A' Hitel hija felijeszti hitelezit

,

's kérje fel csak tle egy rész tkéjét , kész a' meg-

buktatás. Az adósságok mennyiségét senki bizonyosan

nem tudhatja, a' jószágok becse elirányozva nincs —
a' mi szerfelett változó jövedelminkkel lehetetlen is —
^s igy a' p a n i c a sokszor ok nélkül is annyira elfoglal

minden hitelezt, hogy a' zrzavarban végre mind

az adós mind hitelez károsodik , 's csak azok gya-

rapodnak , kik a' zavarosban tudnak halászni , 's a'

pörök ágozatit , 's archívumok kulcsait olly szorosan

tartják markaik közt , hogy az illy állapotban lév

földesúr minden jó , szelid 's szép tulajdoni mellett

egyéb minden , csak nem ur , 's minden esetre sem

"neíirföldesúr , sem nem birtokos , sem nem vagyonos

,



MAGYAR RIRTOKOS SZEGÉNYEBB , IMINT

a' mi "^üvé ^ közelebbrül nem illeti ^ mint

tkos tanácsost a' tilók.

id volna e^y jószágot a isszaváltani , vagjr

A*Jv. egylHiniliabelit megtartani, bár adósság jószáginkat.

' Vj^ "~ nem terheli is^pénzt Ittbot nem kapunk, vagy b-
l^""^. ríinket nyuzzáJ^OIinden más országban repülve hoznák .^

a' pénzt , 'aí^fmi mivel a' pe'nzkeresk tán Grófok

,

I»árók , Nemesek , vagy mivel jó 's hires emberek ,

hanem mivel hypofhekát tudnak adni. iVem is ér hitelre

annyit a' sze'p kép 's az ugy nevezett 'emberséges

pofa 5 mint ház , föld , erd , juh 's a' t. Nálunk a'

Hitel , mintha legveszedelmesb tengeren kereskednénk ,

nem valódiságon áll , hanem az adós vagy emberei

ügyességén vagy csalfaságán , '•a' hitelezkkel t. i.

elhitetni azt, hogy az adósság csekély r az érték nagy

*s minden jó rendben van. A' ki jó színjátszó, egy

darabig rá is szedi a' publicumot , mig elvégre magas

áliásárul a' dráma utolsó scenájában nevetségesen

maga bukik le, mint Don Jüan vig vacsorája után

a' gzölg mélységbe !

^ \ Ha jó alkalom fordulna el jószágot szerezni ^

\jv- vagy az sieket nagy 's bizonyos nyereségre instruálni

Y lehetne, vallyon tehetjük 's eszközölhetjük e, kapunk

e arra olly könnyen 's bátorsággal , mint azt birtokunk

's vagyonunk szerint találni kellene, elégséges pénzt í*

*S nem attul kell e mindég tartanunk , hogy legkisebb

gyanú 'nehogy többet költünk mint van , hitelezinket

annyira felijessze , hogy azok tkepénzeiket ismét

felmondják , 's minket tán legnagyobb zavarba hoznak .''

Es ez földesuraink 's földbirtokosink állapotjának

vázrajza, 's ebbül látszik, hogy inkább 'mende-
in o n d a teszi Hitelünk létét vagy nemléféT," mint

fekv jószág, ház, marha, gabna, bor, 'sa't. Azon-

ban ne aggódjunk ezen, trjük, st örüljünk rajta,

mert ez is praerogativáink egyik szép következése^

mellynek a' Zsidó annyira örül *s nevet, midn
mi felemelkedett büszke érzéssel függellenségünkiül
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álmodozunk^ de magunkat egyszersmind általa meg-

köttetni engedjük — hogy azt valóban inkább az 6

praerogativájának mondhatnók !

Ezen következe'sek pedig ^ mellyekrül szóle'k .5 nem
valamelly rossz vagy ellenséges hozzájárulás által

eszközöltetnek ^ mint sok szomorú játékban , hol több

sze'plelku egy gazember által bori'tatik gyászba ^ hanem
kirekesztleg a' hibás principiimibul folynak , 's a'

hiányos törve'nyek származéki ; raellyeket azért festék

legnagyobb egyszerségekben , hogy az Olvasó annál

tisztábban lássa , 'a' rossz elrendelés milly veszede-

lembe 's nyomorúságba hozhatja az embert önhibája

nélkül I, mint a' sors vaskeze 'a' vétek súlyában az

erényre született Orindurt bnbe keveri , és szánako-

zásunkat azért gerjeszti annyira ., mivel nemes lelke

nem birhatja a' vétek szennyét. így gerjeszti bennünk

a' szánakozást , de a* haragot is jnéltán ., h )gy illy

bilincseket szenvedünk magunkon , midn azokbul

kifejleni csak tlünk függene.

\eni mondom », hogy kivétel nincs , *s hogy minden

familia körülállása ezen rajzhoz hasonlit, mert köz-

tnk is él még a' Hitel ^ becsület 's az adott szó

szentsége ; de az egészre nézve mit gyengithet néhány

példa ? '•'^Terracina *s Nápoly közt nincs veszedelem ,

mert csak minden tizediket rabolják ki ; a* pestis nem
valami rossz » mert Törökországban is találkozik vén

ember; nálunk jól megyén a' kereskedés .> mert drágán

eladhatni Veszprémi vásáron a' búzát ; gazdaságunk

igen is virágzik ^ mert Marién - Auban irrigatio is

practikáltatik immár ,
*'

*s számtalan eféle hijábavaló-

sáajíkat el lehetne éppen olly igazsággal mondani.

^^De^^milly kép kasie még az 5 's milly fekete.Js_ __iL,

vérszin keílaMfe hozzá , ha némellyek pénz-machinátióit ./ /

rendre kifesteném itt— kik mint a' kisértet az ártatlan
j

"Tialand()t esztendkig követik , hogy egy gyenge pil- í

lantatban bnbe keverjék , kik , mondom , hideg
j

vérrel koholt plánum szerint egész nemzetségeket /
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kirabolnak 's véreket vanipyr ffyanánt isszák. 'S ezt

i^ a' törve'ny nem hátráltathatja !\^

I Ezen émelyget sári azo]^lmi feldúlni nem akarom.

Munkám czélja nem felebarátom megitélése ^ mert az

csak Istené ; nem bneinek napfényre hozása i, mert ez

kormányé ^ szándékom csak pénzbeli hibás elren-
deltetésnk következésit Olvasóm szeme elibe

állitni , 's tet arra figyelmessé tenni , hogy a' vesze-

delemtiil magát illy a b d e r i t a körülállások közt

mikép óhassa.

Rossz ember mindenütt van , "s arra vigyázzon ^

aztsiijtsa a' törvény. Keresztény jótévséginkben higy-

jnk minden emberrül jot ^ pénz ^ kereskedés 9 alkot-

mány dolgában mindenkirül pedig a' legrosszabbat —
ugy fogunk ezen 's a' níás világon boldogulni. Hagyjuk

azokat érzékenyen sententiázni , kik mindég kölcsönös

bizodalomrul álmadoznak 5 mintha csak szentek közt

laknánk. Ha ugy volna 5 mint k hiszik ^ se contractus,

se testamentum , se obligatio nem kellene 5 st még
a' Corpus Jurist is elégethetnk, 'mert az egymáshoz

vonzó szép bizodalom mind ezeket szükségtelenekké

tenné. De illy ábrándozok , kik Eldoradóban vélik

magokat 7 vagy 'minden vagyonikat elvesztették már

nagy bizodalmok miatt 's alamizsnára szorultak r,

vagy a' mit még inkább hiszek , másokat csalni akar-

nak 9 a' mit ollyanokon könnyebben vihetnek végbe ^

kik biznak ^ mint a' kik nem biznak , mert azok ma-

gok adják oda a' miek van , ezek pedig elzárják.

Vigyázva vigyük tehát fképen pénzbeli dolgain-

kat , vagy hogy világosabban mondjam , senkiben ne

bizzunk vaktán. Mig pedig hitel nélkül szegény-

kedésre vagpink ítélve 5 vegyük addig sok számos

hazánkfiait például , kik ámbár tudják , hogy majd majd

lerohanó lavinákon járnak .^ onnan még se távozhatnak

.

í
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mintha természet-feletti er tartóztatná ket az iszonyú

fiivaton 5 's mind melyebbre omlanak le ellentállhat-

lanul az örve'nybe. Mint Goethe halászát a' bájoló

nympha mágxisi ervel vonja le tiszta kristályába

,

ugy húzza ket is valami lefelé a' szege'nység e's szé-

gyen zavarába — 's kár hogy felébredtekkor nem
liliomszin hölgyet, hanem Samari tanúst tartanak

karjaikban , — ^'^SJ ^^^^^^^ az ket.

'S így szükséges a' dologhoz 5 vagy legalább annak

philosophiájához valamennyire értenünk , ezt pedig

máskép nem eszközölhetjük ^ mint nevelés , tanulás 5

idomlás — elkészités — által.
~ ~«5»f-íí~

' Mennyit irtak már az elsrül jó Isten , 's melly

sok jót , derekast ! De hány ember olvasta , melly

kevés emésztette meg , 's ugyan kik hozták életbe ?

Ezzel is csak ugy vagyunk , mint fen a' bölcseség

eladott állitásival 5 kiki elmondogatja ^ ^s kevés vagy

senki se követi. A' nevelésrl mindenki szól 's okos-

kodik , hasznát, st szükségét átlátja , de magára

's másokra nézve mi hasznot v'n belle.? Hány tud

élni magához 's körülállásihoz Ke^/ést ? Nézzünk körül ^

magyar birtokosink kivált a"" diisabbak közt hány a'

jó gazda , törvényért , szónok , Uazaismer , honvé-

d .'* 'S nem mind ezt kellene e mesterségünk szerint

tudnunk, midn tán sok más egyébhez inkább ér-

tnk , 's azokban pedig csak mellesleg 's félszegen

vagy éppen nem vagyunk jártasok.

Errül azonban nem mindenki tehet, mert némel-

lyeket szinte már gyermekkorunkban kell tanulnunk ,

's ha nem tudjuk , szüleink hibája. Mindég csak azon

kötelességekrül szólunk, mellyekkel szüléinkhez köt-

tetünk, azokrul soha vagy ritkán, mellyekkel gyer-

mekink iránt tartozunk, holott ezek még szentebbek.

Hála az egeknek , hogy Szüleim , kiknek áldom ham-

vait , ezt éppen ugy hitték , 's azért illy szó illik is

ajkaimra ! Ha kötelességünk háladatosaknak lenni lé-

telünkért — melly elttünk tán nem is kivánatos— 's
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azért mivel elien nem hagytak halni ^ vagy mivel mint

egy agárkölyket messze a' háztul kostba adtak , ahogy

XIV. Lajos hires idejeben volt szokás, nem százszor

nagyobb kötelességünk e olly lényrül gondoskodnunk ,

mellyet mi idéztünk életbe , 's mellynek szerencséje

's nyomoriisága nagy részint kezünkben van ?

A' nevelés *s kivált az els benyomások bámu-

landó következésüek; ugy hogy annak hija, 's ezek-

nek ereje miatt sokan se lelki se testi javaikkal böl-

csen élni nem tudnak , gyakorta legszorosb szükségik-

hez tartozó ismeretekben szkölködnek , 's az által

természetesen olíy kábultságba "s %égre olly nyomo-

rúságra jutnak r mint azon mesteremberek ^ kik mester-

ségeket nem értik.

Ki dob el kenyeret egy hamar közülünk kész-

akarva 5 's ha a' zsemlye bélét vagy kenyér héját

elvetjük is , nem rendül e meg bennünk valanielly

érzés , mintlia nem jól cselekednénk , 's inkább titkon

dobjuk félre, vagy zsebóakbe dii^'uk, mintsem más

eltt hajítanék el 5 -'s mér.^? mert dajkánk monda
egykor '•''kenyeret 'Ina-ztesr^ni nagy bn,, 's a' t. 's

való is magában a' dolog, hogy Isten áldását elhajitni

nem kelli, mert azza^ a' szegény elélhet 's a' t. De
az különös, hogy tán éppen az, ki egy darab kenyér

elvetésén szinte megdöbben, százezreket , mellyekért

még annyi kenyeret lehelne vásárlani , legkisebb meg-

illetdés nélkül szór ki. 'S mért.'' mert késbbi dajkái ,

szülei t. i. 's neveli vagy nem voltak , vagy nem mond-

ták néki , ^'pénzt , vagyont kivetni bün,, vagy ha mond-
ták is , nem olly jó móddal "s aggódó nyájassággal

mondták , mint azt els dajkája éneke zengé fülébe.

Az éjféli óra zendülése — mintha felébresztené a'

múlt lelkét — mellünket összevonja , 's bels illet-

déssel sejdítjük nyitva állni a' régi id érczkapuit —
's borzadva véljük érezni szorosb összeköttetését az

élknek a' holtakkal. Hány bajnok , ki a" harczmezn
félni , rettegni nem tud , ki bátor szemmel nézi a'
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halált, gyengül el könnyen az ejfeli csend magányá-
ban a' temet halvány emleki közt? 's mért? mert

gyermekkorában száz meg száz mese nyomta lágy

velejébe eltörülhetlen nyomdokát, ^hogy az éjféli ora

által függ a' jelen a' múlttal , az emberinem lelkekkel

össze ! Mi fekete színhez kapcsoljuk a' gyász ideáját

a" Chinaiak fehe'rhez ^ mert kedvesinket mi fekete öl-

tözetben siratíuk, 's láttunk sírni másokat 5 ók fehér-

ben. 'S nincs olly okoskodás , olly önmeggyzés , olly

er ^ melly kisded korunk els behatásit kiirthatná.

Hány észrevételre ád mind ez alkalmat .'' 's kivált

olly szülékben , kik magokat nem ugy sok szoroz-
zák i, mint az állatok — hanem az ember méltóságát

is fen akarják tartani.

Életbe léptünkkor mindent elkövetnek elgyengü-

lésünkre. A' tiszta levegt tlünk elzárják , mintha

méreg volna 5 tej helyett levesekkel fulasztanak: 's a'

természet utjátul , m^lV közel van hozzánk, egészen

eltávoznak , mert azt igen is távul keresik 5 késbb
ideinkben pedig szinte . 'énre tanitnak , csak élet-

bölcseségre nem. Vagy kirekesv,t<jleg lelki tulajdo-

uinkat, vagy egyoldalulag-^saÍ# testi tehetséginket

élesztik 's gyakorolják 5 mV.itha egyedül lélek vagy

csupa test volna személyünK. Isméretinket 's gyessé-

ginket is nem annyira idomítják valódi haszonvételre ,

hanem csakhogy meglegyenek, mint ama filigrán re-

mek , mellyet csak nézni lehet — mert haszonvétel

által ketté törnék.

Sem azon könyvtuds , ki testével tehetetlen

,

sem azon gymnasta, ki lelkének hasznát nem tudja

venni , nem tökéletes ember. Mind testi mind lelki

tehetségeknek teljes idomzatban kell kifejtve lenniek ,

hogy az ember a' lehet legnagyobb tökéletességre emel-

kedhessen. A' lélek ugy megkívánja az eledelt, mint

a' sziv 's a' test — 's az is elbágyad , elhervad a' nélkül.

Ugy nevezett világba léptünkkor — mintha az eltt

abbul kirekesztve lettünk volna 's azért abba nem
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ritkán ugy is lepünk bele 5 mintha holdbul jönnénk^ —
annyi bal fizokásra találunk *s annyi bevett elet-

lendszabásra , mellyeknek alapjok nincs ., de mellyeket

igaznak tartanak ^ 's tán mi is tartunk — mert min-

denkinek száján forognak— hogy természetesen ""vagy

mi is a* többiekkel egy sorban járni vagyunk kente-

iének , vagy víz ellen úszóknak tartatunk.

^''Xx én fiaim társaságokba 5 theatrumokba 's a' t.

nem fognak menni , minekeltte iskoláikat nem vé-

gezték el^, igy okoskodnak gravitással sokan. Es a'

kzné]) 5 mivel ezt már sok okos embernek tartatott

uriszemély monda 5 még ugyan egésséges belátás 's

elrendelésnek tartja ; midn csak egy kis részrehaj-

latlan fontolgatás után is éppen olly nevetségre méltó

's természettel összeütköz nevelésmódnak leljük^

mintha az anyaveréb fiával csak esztends korában

próbálgattatná a' repülést 's a' róka megntt -kom*
kikével a' ravaszkodást 's a* t \cra <>, nem 5 az ember-

nek esni kell , és soioszor esni 5 njig maga lábán tud

állni :j essék tehát inkfW^íJ t«kl^or 5 mig teste gyenge

de hajlékony 5 csotf^'^í'*''t?lvnyak de engedk. Minden
1 örés vagy seb ^ aká^^y ^'£i akár lelki — nem olly

veszedelmes akkor ^ r^^ meglett-korunkban.

Tapasztalást pénzért venni vagy hagyományképen

kapni nem lehet — fizetni kell azért mindég és mind-

egyiknek 5 a"" különbség csak az , hogy egyik minden
testi szerencséjét 's lelki egész nyugalmát veszti a'

tapasztalási alkuban 5 másik pedig a' veszedelmes

vásárbul még birtokának jobb részét megmenti. 'S

nem ez e a' nevelés czélja? Minden törekedésünk

nem a' szerencsének e , vagy ha azt az egek megta-\

gadják 5 legalább a' megelégedésnek elérése ? 'S

idomulásunk az élethez vallyon eszközli, vagy else-
giti e ennek elérését?

A' köznép a' szerencsét kincs és hatalom czir-

kalmával méri. Sokszor halljuk állitni egy ollyanrul,

ki magas születés gazdag ifjú ^
'^^ Ej be boldog ,9 !
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noha az , kirül mondják , tán sokszor közel u' kétség-

beeséshez halálos keserséggel éli napjait. Van az

emberben valami, mellyben minden a' világon mint

egy tükörben mutatkozik. Ha tiszta ezen tükör 's

mindent rozsa szinnel fest, akkor megelégedett az

ember 5 ha homályos 's abban minden setéten tnik
el , akkor boldogtalan. 'S azért látunk sok szeren-

csétlent , kit szerencsésnek lehetne gondolni -^ s vi-

szont sok megelégedtet alacsony helyezetben, kinek

alig van élelme.

Ezen Valami pedig altaljában véve nem egyéb

hanem elromlottság vagy élnem romlottság.
Es ugyan ezt mi eszközölheti vagy hátrálhatja job-

ban 5 mint az els benyomások , anyatejjel szítt 's gyer-

meki korunk el-fogalniai , a' mi nem egyéb , mint

a' czélirányos vagy elhijjázott nevelés, melly jövend
életünk 's sorsunk vig vagy szomorú létét határozza el !

Ha végre már számunkon repülünk , hány bal

vélekedéssel kell küszködnünk ^ 's mennyire lep el

akaratunk ellen minden íelvig^raásunk mellett is a*"

rozsda, a' penész, minia' m >g , mellyet be kell

szívnunk, legyen az egésafe'ff^s , légyen bár hideglels.

A' mi testi tehetséginlíc. iléti , hány képzi magát

nagyobb tekintet embernek , mivel nem j gyalogló ,

lovon nem jár, úszni, viaskodni, evezni, sikánkozni

's több efélét nem tud 's azt véli , hogy az csak ifjú-

sághoz 's alacsonyabb rendekhez illik. Pedig bizo-

nyosan testére és igy "^egész személyére nézve tökéle-

tesb ember az, ki több gymnastikai ügyességgel bir.

—

A' mi ellenben lelki tulajdonink kifejtését illeti

,

némelly azt áltáljában csak hazai tudományokra , né-

melly pedig egyedül külföldiekre, 's nem különben

ugy nevezett *^szép mvészi vagy speculativa nyomo-

zásokra terjeszti. Ha nem tudunk francziául, szép

társaságban klkaczagnak , ha nem tudunk magyarul

,

szánakozást gerjesztünk hazánkfiaiban. Ha sokat

nyargalunk , gyaloglunk , uszunk "s a' t. némcllyok
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eltt komoly férfiúi tekintetünk szinte veszélyben

forog , mert ezek gyakorlása mély ítéletek szerint

minden lelki tulajdont kirekeszt; ha pedig mindég

csak olvasunk , ülünk ^ jóllehet egy kevéssé sétálga-

tunk, végre akaratunk ellen is ugy meghízunk *s min-

den esetre annyira elgyengülünk 's ásszonyosodunk ,

hogy Insurrectióhoz többé nem állhatunk , ha ott nem

csak vitézi Öltözetet 's titulust akarunk halászni^ ha-

nem ugyancsak derekasan katonáskodni is.

Egyik ma azért kárhoztat, mert harisnyát vise-

lünk, 's inasunk német ruhában jár , vagy hogy lovunk

farka rövid. Másik vadságunk 's betyárságunkért ül-

döz , 's nevetségesnek látja , hogy még útszán *s

lóháton is pipázunk. Egy harmadik mindent megbo-

csálna, csak szakálunk ne volna olly hosszú 5 de

felejti , hogy csak két él^forgás eltt elddinknek ,

kikre annyira szeretünk provocálgatni , igen hossza

szakálok volt , "s akkor megirfit bizonyosan k hitték ,

hogy elbomlik a' világ, há azon szép férfiúi fekete,

vagy patriarchai hó szakálhoz beretva közelit ! mint-

ha polgári erénynek \» zakál volna fészke, úgymint

Sámson óriási ereje — íiz írás szerint— hajában volt.

Egy más megint kés ebédle'^st gylöl liiint halálos

bnt, 's azt ki késn 's tán munka után eszik, ma-
gánál , ki korán 's tán munka eltt nyeli sültjeit,

sokkal csekélyebb eiabernek tartja. 'S számtalan több

eféle , mellynek eladására hónapok kellenének!

'S illy helyezetben addig vergdünk a' ^'•m i t

tegyek 's ni i t fognak mondani,, közt, míg
mindenkinek szolgájává *s elítéletek rabjaivá le-

szünk , vagy keblünket bezárva , az élet piaczát oda-f

hagy\án, igazi egoistákká válunk.

S nem ezen két osztály teszi e az emberi társaság

nagy részét, mellynek egyike rabláncz által lebilin-

cseltetve minden magasb 's nemesb repülésre ert-
len; másika pedig elkeseredve se felebarátínak, se

hazájának nem él, hanem csak önmagának 's elsza-
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kádasát a' világdil mint embergylöl kezdi 's közön-

ségesen mint Sybariía ve'gzi ^ ki se lelkét, se szivét

többé semmivel sem táplálja. 'S pedig Magyar boldo-

gan vagy csak megelégedten is miként élhet illy erköl-

csi eledel nélkül », ezt kérdem részrehajlás nélkül ? A'

Magyar , kinek nagyobb része lélek ?

De hol a' hiba ? Hogy a' nevelés tárgyiban t. i.

testünk kifejldése , statusunkhoz szükséges tanulásink

's társaságban niulhatlanul tudnivalóink közt nincs

összehangzás , siilyegyen ; 's hogy közönségesen sokban

igen is haladtunk ^ 's igy másban egészen hátrama-

radtunk ^ melly elég oka <«ikéletlenségünknek.

A' gymnastíkát igen késn kezdjük 's azért minden

ágozatiban 5 mint kellene ^ azt jóformán soha meg sem

is tanuljuk. Sajos is .30 esztends embernek íígyetle-

nül a' vizet verni 's abbul untig inni ^ vagy a' jegén

nem sokkal igézbb alakban jelenni meg ,, mint vala-

melly lóforma állat, mel'yet néha juhnyáj közt is

Iát^^nk , midn mellettünK ügyes mozdulatokkal a'

legkisebb gyerekek is a' vízben vagy jegén egymást

Versengve lizik. ''S azért 5 ha szüleink irántunk köte-

lességiket e' j-észben clmulasztálv", tán többé nem is

kezdünk ezen gyakorlásokhoz , a' mi állal .> akárhogy

tagadjuk is , valamelly csorbji^jí}^^^^ *"^J1""^'-

Mesterségbeli tanulásinkat se folytatjuk olly áll-

hatatossággal , mint azt tenni kellene 's bizonyosan

tennk is , ha magunkat szintén kérdeznk ^ 's igy

elhatározottan tudnók ., mihez kell fognunk. Mi igen

sok oldalra daraboljuk természeti talentuminkat 's

azért közönségesen tudunk ^ex omnibus aliíiuid , ex

totó nihil 5 — 's igy se olly jó 's ügyes katonák , se

olly törvénytudók és szónokok , se olly jó gazdák

nem lehetünk — mint azok ^ kik minden idejeket 's

törekedésiket ezek közül csak egyre különösen forditjál.

.

A' mit végre az életben 's társaságban tudni kel-

lene , igen is messze keressük , *s köztünk sokan azt

gondolják ., hogy öntartásimk mennél feszesb . rsafar-
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tabb , pÍ2)eresb 's különüsebb 5 annál kellemesb s

tetszetsb ,, holott az egyenes ^ terme'szetes 's fe'rfiui

egyszerse'g , kivált Magyarban *, minden bizonnyal

kirekesztíeg legnemesebb 's kedveltetbb mód élni

világát. Viseletünk 's külsnkre nézve kivántatot vagy

keveset, vagy tán igen is sokat tanulunk, 's az által

becsünk egy részét megint elvesztjük. A' küls pedig

sokkal fontosb mint gondolnók 5 mit ér a' legszebb

Pentelikei márvány 5 ha kifaragva nincs ? De lehet

belle Belvederi Apolló 's csak annyi , és nem több 5

mert minden még tokéletesbre való törekedés —
megsemmisi'tné a' remeket. Illy formán milly nevetsé-

ges lehet íüldink is , ha valami igen különöst 's igen

tökéletest akar mutatni , vagy abban keresi eredeti-

ségét 's magát géniének véli , ha se nem nyiri se

nem fésüli haját ^ kezeit pedig mint Newton soha se

mossa!

'S igy nevelés , tanulás , idomulás kell. De mint

eszközöljük ezeket .'* számos mestert mikép fizethetünk ,

jó nevelket mi módon tarthatunk , minden szorgalmat

melly utón fordithatunk gyermekink kimivelésére

,

hazánkat 's a' külföldet hogy ismertethetjük meg
vélek .''Hisz e n mind ez szörny sokba telik.

Pénz kell tehát ! De ezt megint ugyan ki adja .'* Kell

tehát elmenetel a* gazdaságban , kell kereskedés

!

De ezekrül csak álmodni se lehet bizonyosság 's Hite 1

nélkül. -.«^
'"

Honnunk felemelkedésének mélyebb köve tehát

a' Hitel a' nevelésnél ugy e .'' 'S azért melly hijábavaló

beszéd , mellyet sokszor köz tapssal kéntelcnítetünk

hallani ''maradjunk szabadok , habár szegények leszünk

is,.; — mert akárki mit ábrándoz, csak a' vagyonos

nemzet szabad , 's egyes szeméiyekrül Franklin azt

mondja ""könnyebben összerogy az üres, mint a' teli

zsák,,. Az , ki jobban birja magát , rendszerint füg-

ge(lencl)b mint az , ki néha más segedelmére kénsze-

lüi , többet tudhat , mert élelmére nincs annyi gond ,
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több ideje marad öntapasztalására , gyerjuekeit jobban

nevelheti 's a" t. 'S ha le'pve megyünk elpie , ugy lát-

szik., hogy a' mez virágzása 5 kereskede's sikere 's

lakosok fényes bre a' szabadsággal mindég karöltve

jár 5 a' szegénységbül ellenben elaljasodás , abbul pedig

végre szolgaság leend 5 vagy pásztori 's rablói élet-

mód , melly farkashoz ill inkább mint emberhez

,

ki szebb 's hatalmasb lelkek rokona.

Mindenkinek ön mesterségét kell tanulni 5 azon-

ban tanulni kétfélekép lehet : ^rendetlenül 's rendesen .,

és száz tanuló közt », ki rendetlenül ^ vagy ha szaba<l

mondanom 5 ''szokás szerint tanul , tizben a' tanulás

több hasznot fog tenni 5 minllia éppen nem tanult

volna 9 kilenczvenben pedig több kárt.

Az elmének ftehetségi — praktikai tekintetben

véve — a' képzelet, emlékezet 's Ítélet. Ezen három
tehetség egyenl , vagy inkább egymáshoz ill ará-

nyozata alkotja a' tökéletes egésséges agyvelt 5 's ha

egyike ezen tehetségeknegknagyobb hatalmat vagy

kiterjedést nyer 5 az szinte mindég a' két más tehet-

ség kisebbülésével 's csorbulásával szokott esni.

Ki rendetlenül 's minden systema nélkül tanul ,

az t, emlékez tehetségét terjeszti 's képzeletét ^ mert

bizonyos , hogy két idea egy harmadikat szül. 'S né-

mellyek társaságában ideáink csudálatosan szaporod-

nak , másokéban szinte elmaradnak , 's egyikkel több

észt lelünk magunkban , mint másikkal. Ha valakinek

egy saját uj gondolatja sincs , majd támad két olly

gondolatbul , melly másé 's mellyet hallott vagy olva-

sott , 's az észrevehetleg tán legkisebb hasonlatban

sem fog lenni a' nemz gondolatokkal 5 úgymint az

állati vagy emberi származat némellykor egy nemz-
jére sem üt , vagy tán egyik 's másikhoz is csak igen

keveset hasonlít.



58 A' MAGYAR IJIIITOKOS SZEGENYKBB, MINT

Már a' képzelet 's emlékezet felemelése *s kiter-

jedése által "^az Ítél tehetség csonkul "s keskeny

körökbe szorj'talik. Pedig ezen tengely körül forog

minden embernek mestersége.

Nem kell ennek következésében a' koponyát töb-

bel tömni, mint a' mennyit elbir», nehogy az itél ^

er gyengüljön 5 's tamilnl józanabb az életbül, az—

•

emberektül, mintsem mindég csak nyomtat-ványokbul

's a' mullbul. Senki se higyje , mig él, hogy tanulásit

már elvégezte , hozza inkább Báró St. mondását em-

lékezetébe '•'abbul , a' mit nem tudunk , több százezer

tudóst lehetne koholnir., mert bizonyos, hogy azon

rész , mellyben egy cseppet se vagyunk jártasok , jó-

val nagyobb , mint hol egyet 's mást homályosan már

gyanítunk.

Sokan csak azért sem ménnek némellyekben el ,

mert azt gondolják , '•tudják immár. Magamnak van

emberem , ki a' káve'^'s rizskása-fzést Törökország-

ban , fagylaitak készítését Olaszországban *s a' t. soha

tökéletesen meg jiem tan líta , mert ''''hisz ez nem nehéz

uram, már ézt ngj/* ^ tudtam.), volt állitása 's ma se

tudja. Mások^íielytelen égyenbl nem vallják meg
egyenesen, a' mit nem tudnak, 's igy soha se merik

elfogadni az els leezkét, nehogy hazugságon ér-

jék ket. 9'

Hogy pedig áltáljában még ugy se birjuk magun-
kat, mint ahogy hitelünk nem léte mellett is birhat-

nók, ennek még egyéb okai is vannak. Mindenek
eltt ritkán tudjuk tisztán *'mi a' vagyonunk , 's igy

közönségesen abban csalatkozunk , hogy jobban véljük

birni magunkat, 's ahoz képest élünk is. Nincs to-

vábbá jószágink javitásában systemánk. Vagy mind-

^Sy^^ javitunk , 's szép *s nagy jövedelmink mellett

mindég pénzben szkölködünk , 's életünk nagy részét
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iigy töltjük, mint egy vándorló mesterlege'ny ; vagy

pedig egyszerre minden éleígyönyörüse'gben akarván

re'szesülni, joszáginkat a' helyett, hogy jobbitnók,

inkább rontjuk 's olly állapotba hozzuk , hogy jöve-

delmink végre mintha kiszáradnának , elmaradnak ,

kivánságink pedig azonban naprul napra nnek.
Azon módokat 's intezeteket se igen ismerjük , *s

kivált nem e'rtjük , mellyek által civilizáltabb orszá-

gokban ámbár kis tehetse'ggel , meg is sokan szinte

minden élet javaiban részesülnek, mellyek nálunk

kirekesztleg csak vagyonosok sajáti. — De ezekrl

majd más idben.

Az emiitettek mindazáltal csak hitvány módjai a'

gyarapodásnak azokhoz képest, mellyek a' bizonyos

Hitelbíil áradnának a' tkepénzesre , földbirtokosra 's

egész országra 's inkább csak a' creditum természetes

következési.

Vehetné csak kamat nélkui mindegyik kn hever
pénzét, melly valóban neki e^y. kopott malomknél
többet nem ér, kézibe meiuhatria <;sak a' földesúr

jószágai becse szerint^clig^ei péJbt Ijiecsületes ka-

matra, — 's lehetne w.l^BfiyoáJg,. hogy azt megint

fontos ok nélkül nem monuják^el — mennyit nem
nyerne az álíal a' közönség, az ország, 's mennyire

nem terjedne lassan lassan ennek haszna jóltévleg

a' haza legkisebb ereibe ! A' termesztmények egy

kevéssé jobb ára , a' pénznek kissé sebesb fordulása ,

mennyire nem emeli idszakként egy vagy más vidék-

nek egész léteiét? De, mint változó idben, látszas"

sék bár néha napsugár, nem érhetik a' gabna ara-

tásra , mert ahoz állandó szép nyári id is kell ; ugy

nem fejldhetik illy villám rövidségü jobblétünk által

mind az ki, a' mi anyaföldünk virágzását, földeink

jobbulását 's a' haza nemesb és magasb állását minden
bizonnyal következtetné. "S ha meggondoljuk , hogy

mostani állapotunkban semmi egyéb nem tart, mint

azoknak okoskodása » kik a' dolgot éppen nem értik ,
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vagy azok, kiknek a' mostani zavar és setétség esz-

közléseik rútsága miatt kívánatos , — valóban azt

mondhatni rólunk Szárnyaink magasb repülésre nem

igen valók

!

Ezek szerint ugy látszik ., hogy mind testi mind

lelki hátramaradásunk egy f oka a' Hitel hija.

Agyvelm legalább ugy mutatja , 's más szövétnekem

nincs. Boldogok , kiket inspirátio világit

!

Azonban fordítsuk meg a' kérdést , 's ezen sza-

kaszt vizsgáljuk tovább.

--- líta—

, tiidtf
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A' MAGYAR
NEM bírja magát OLLY JÓL, MINT

KÖRÜLMÉNYI ENGEDNÉK.

Ki minden nélkül el tud lenni és semmi szükségei

nincsenek, irigylésre méltó, tagadni nem lehet ^ 's

kivált ha egy ollyan szabadulhat meg az élet számos

kötelitül 5 ki annak minden javait ismeri is , 's nem
ollyan, kinek minden nélkül ellenni kell , és szegény-

sége 's nyomorúsága soha sem éreztet vele valami

jobbat. Azonban se Zeno , se Raneé iskolái nem illenek

a" mai józanabb idkorhoz 'lelycsebben , mint Epi-

kurosé vagy Yoltaireé , mért az emberiség díszére

jóformán el van niár o^l(ió-»íe, hogy á' lehet legna-

gyobb szerencsét sem a' m&'f^atul mindent megtagadó ,

sem az örömekben undorodásig úszó nem találja fel , ha-

nem az , ki lehet legtöbb keser érzések eltávoztatása

mellett, mérsékelve még édes gerjedelmekkel is ör-

vend. 'S igy ne gondoljuk, hogy az, ki nem szegény,

már jól is birja magát, mert a' ki jóllakott, kinek

ruhája 's hajléka van , bár sokan boldognak tartják , és

szegénynek áltáljában nem is mondhatni , még messze

van azon megelégedés pontjátul , mellyet elérni min-

den ember törekedik. Ki állati része jólétében gondolja

feltalálni bels csendét, nem ismeri ''nemesb lelkek

szép örömit , 's boldogsága nem lehet sokkal nagyobb ,

mint az állaté, melly nem tudja '•'honnan, mi, hová,,

's azért éppen ugy méltó az irgalomra , kinek módja

nincs lelki tehetségei kifejtéséhez , mint kinek kenyere

nincs ^ szánakozásra éitpcn ugy , ki lelki eledelt nem
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Milmt el 5 mint kinek gyomra testi táplálást nem
emészthet 5 's ha valamellyiknek hátramaradni vagy
ves/ni kellene, veszne inkább az agyag. De nem szük-

ség , st öncsorbiilásnnk lenne, mig emberi létei

sorsunk, ha csak egyik részünk kényei vagy a' má-
siknak reményei volnának kielégítve. Se mao^asb lel-

kek , se állatok nem vagyunk , hanem emberek

;

éljünk azért mint emberek , csakhogy halhatatlan

részünk soha ne váljon rabbá.

Azon okoskodás, boldog ki nem ismeri a' jót,
mert így nem is óhajthatja , már elavult— 's éppen olly

józan, mint a' ^k szerencsés, mert semmije se fáj.

Nem negativa hanem positiva szerencsére van alkotva
az ember ^ csakhogy kész sültet ne várjon házához ,

de a' földdel vivjon meg, hogy azt megszerezhesse
magának ; ugy minden bizonnyal nincs a' Magyar
szegénység-trésre teremtve , hanem hogy mindegyik
a/t mondhassa magárul ^jdl birom magam,. Ennek
értelme pedig ugyan tág , 's ezt sem érhetjük el em-
berhez illenden ?:'. országúton , vagy kandallónál ülve ,
mert számtalan szükségnk van , mellyeket kiekVit-
nünk kell, minekeltte rv^g'inkfal azt mondhatnók;
•^jól birjuk magunkat 5 's melly igen nevekednek azok
naprul napra , a' mint a' mesterségek 's tudományok
inkább 's inkább fejledeznek , 's mi állatiságunkbul
mind jobban jobban kilábolunk. Azonban azt, a' mit
az Örükévaló csak resttül tagadott meg, a' fáradozó-
nak pedig azért nehezité , hogy munkája gyümölcse
annál édesb legyen , kirekesztleg csak bölcs elintézés

's_állhatatos munkásság által tehetjük sajátunkká.
r-W- Szép termékeny mez, csinos ház, falusi élet
ikellemei, vadászat, paripa 's több eféle mit érnek,
^ egy kis külföldi tudósítás , az emberiség egyben más-
ban elmenetelének rajza, jó könyvek használása
nélkül , 's ki ura ugyan már az elsbbeknek , de utób-
biakkal nem él , jól birja e magát ? Vagy azon férj

,

kinek felesége szép és h, gyermekei vidorok 's
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ersek — de ki a' közjóra ne'zve süket és vak, s

hazája elmenetele lelkét éppen iigy nem deríti , mint

annak hátramaradásán nem pirul? Egyik 's másik is

mennyi számtalan kellemes érzésben nem részes ! Vagy

tán az birja jól magát , ki városban 's kiilföldün keresi

az élet minden kellemit , 's kinek hazafiai és számos

jobbágyi csak unalmas vagy ijeszt álom képében

jelennek meg 5 vagy az, ki mindég otthon nem is

sejdíti , melly megillet 's szivrehatóképen tudta a'

gyenge ember a' természet némelly titkait már fel-

fedezni , az örök setétséget némellyekben szürkületre

birni 's mennyire közelíthetett elme ereje 's lelke

tisztasága által a' legfbb tökéletességhez !

Léleknek a' testtel szoros egybehangzása töké-

letes élet 's megelégedés 5 azok teljes elválása halál.—
•S csak az birja igazán lelkét 's testét jl , ki egyik

's másiknak minden lehet eledelével bvelkedik.

!Sok függ a' körülményektül, mellyeket kinek

kinek helyezetében ismerni kell , nehogy eledelkere-

sésben minduntalan viz ellen evezzen , 's vitorlái szél

nélkül vergeldjenek , "s végre éhen haljon.

Az Angol nem bírhatja magát jól éppen

azon módon* mint a' Muszka, Magyar nem olly

módon , mint az Olasz , a' Chinai nem azon mint a'

Török. Mindegyiknek helyezetében különb izü , kü-

lönb mennyiség az eledel , ugy hogy hirtelen változ-

tatás veszélybe hozhatná az egész organismust , midn

lassú elszokás az alábbvaló eleségtül 's halk elfoga-

dása a' nemesebbnek csak hasznos 's egésséges lehet.

Szinte mindenki jobban bírhatja magát szorgalma

után , akárhol jött a' világra. 'S hát még hazánk föl-

dén ! A' földbirtokos józan elintézés által sokszoroz-

hatja jövedelmét. 'S ez csak magunktul függ. Már

az Angol földbirtokos ezt nem teheti, mert mezeje

igen nagy javítást nem szenved , földje vénebb lévén

a' miénknél. A' tkepénzes józan elintézés után 12

esztend alatt tkéjét kettztetheti , 's ez is csak ma-
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gunktul függ. — Már a' Török tkepénzes ezt nem
leheti, mert veszedelemben forogj ha kamatoltatni

akarja , *s gondosan el nem zárja. Mi igen sokat

tudnánk termeszteni , de kereskedési fekve'snk nem
felettehb kedvez.— Gallia fekve'se ellenben kivitelre

dicsse'ges 5 de ott megint Bánáti , Bácskai mez nincs.

így van minden hazában felesleg e's hiány, 's csak

az , ki azokat töke'letesen ismeri, szerezhet lassan

lassan magának 's hazafiainak több birtokot. 'S nem
az cselekszik bölcsen , ki hazaszeretete't abban helyez-

teti , hogy minden ideje't annak dicserete're pazarolja ,

hanem inkább az , ki hátramaradásit fejtegeti 's bol-

dogitásában elsegélleni fáradozik. A' mi igazán jó
s kitn , nem kell annak dicse'ret 5 fe'nylik a' gyé-
mánt magában is. 'S nem ritkán egy becsületes em-
ber, ha Leonidáshoz, Montaignehez , Fitthez 's a' t.

hasonlítjuk, nevetségessé válik 5 's az ki hevében neki

használni akart, inkább ártott, 's ama két franczia

közmondásra emlékeztet '•qui dit trop , ne dit rien.

II n* y a pas de phis grand malheur
, que d'avoir un

sot ami.' ^

Kell tehát ismerni hazánk javait, hiányit 's helye-

zetünk minden oldalit, *'mert csak igy bírhatjuk va-

lódilag jól magunkat. Hogy az országban a' mi hátra

van , elre menjen , 's ne talán félre , ahoz ''legény

kell a' gátra 's ember , a' szó legvelsb értelmében !

Kell nemzetiség, mert csak ugy bírhatja magát kiki

jól , ha az marad , mivé Isten alkotá : Török Török ,

Angol Angol , Magyar Magyar 's a' t. Az igaz Török
nem gyengül el Yárna düledékin , hanem halni kész ,

vagy csak urának *s nemzetének élni 5 nemzetiség vi\j'a

ki a' Trafalgari 's Abukiri veszélyeket 5 ekép gylöli
az igaz Magyar a' homályt és czimborát 's a' legjobb

hazafi ^örvényes Királyának leghívebb jobbágya is.
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'S ugyan hány áll köztünk szintén a' lelki füg-

getlenség közepijontján , valljon ! 'S ki nem hajlik

kissé egy vagy más részre. Mintha Király és haza-

szeretet ollyan volna , mint eczet és olaj ^ melly soha

eggyé nem vegyül. 'S mennyire nem idegenit el ezea

balvélemény sok becsületes hazafit egymástul , kik a""

legfontosabbakban egyenln éreznek
5 gondolnak , "s

kiket szorosabb barátság kötne Össze , ha egymást jól

ismernék ! 'S milly ellenkez gát ezen szomorú hete-

rogeneitas hazánkban ! Melly többek közt annak is

oka, hogy Hitel nincs, és ez, hogy igazi serény

földmüvelés ^ kereskedés nincs , 's ez hogy *^ma-

I
gát ^^^lagyar olly jóLnem birja, mint körülményi

f

•—lengédnek. Ezen heterogeneitas annak is oka , hogy a'

•^
—
'törzsökös Magyar, ki egy lépésnyire sem akar a'

világban haladni, midn még a' föld is forog, ugy

áll az igen is külföldies Magyar ellenében , mint Kóma
és Álba a' Horatiusok és Curiatiusok megküzdések-

kor — mint ellenségek , 's nem mint földiek 's bará-

tok — holott legjózanabb volna egyiknek *s másiknak

is egy kissé engedni 's egymáshoz Jíözelitni.

Mi nem állhatna fel polgári erény és egyesületek által

hazánk díszére 's Urunk dicsségére anyaföldünkön

!

Most sok .; a' Hitel hija "s mindenek eltt álla-

potunk nem ismerése miatt t. i. hogy Hitelünk nincs,

magát olly szomorú állapotba helyeztette , hogy nem

csak ill fentartására nem marad neki elegend , de

* \ még legszentebb kötelességinek se tehet eleget, *s

a' neki szintén kölcsönözött pénznek se tkéjét se

kamatját nem fizetheti, melly talán egy becsületes

háznépnek mindene! A' nemzetiség soha szembetnen
's szivrehatan nem szólott hozzá , hogy illy hátra-

maradásbul hazafiaival kilábolni törekedjen — 's igy

most apathiája 's clkorcsosodása miatt olly helyen áll ,

mellyrül azt látja tisztán , ha felébred pillantatig

émelg szédelgésibül ""hogy számos ártatlanra nézve

egy rablónál nem jobb , vagy egy gyújtogatónál
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nem kiilüni) ! Mert arra nézve , ki teszem ezer forint-

jának se tkéjét se kamatját nem kapja, a' követke-

ze's e'ppen ollyan ^ mintha azt valaki tle ellopta volna ,

azon különbséggel mindazáltal , hogj az egyik rablót ,

ki eltt ládánkat zárva tartlialjuk, a' trvények üldö-

zik, a' másikat pedig, kinek bizodalommal nyitva áll

kincstárunk ^ majdnem pártolják.

'S milly keseren élték illy id "s vagyon-pazarlók

napjaikat, mennyire törekedtek, hogy idejeket mint

mondani szokás Siegüljék — az idi , mellyct egy

Isten se idézhet többé vissza! Tudjuk meg csak '^sze-

retik e hazájokat ? De csak jószágikat se ismerik'. —
'Barátjaik e hazafiaiknak ? De még anyanyelveket so

tudják.' — '•Yalamclly speculativa, szép vagy empy-

rica tudományokban foglalatoskodk 's jártasok e ? —
Éppen nem.' — ""Jó gazdák tehát , ujat próbálok ? Oii

nem , st sequestrumrul szólnak.'— 'ürömben , vigság-

ban töltik tán napjaikat ., 's távul kerüli ket a' gond ?

Koránt sem, st unalom nyavalájában sinldnek.' —
'S hát ugyan mik , tán rossz emberek , kik ugy élnek

mintha Isten se volna, 's az élet után mindennek vége ?

íLppen nejn , inkább szelídség 's jámborság példái'. —
'Ah, tehát semmik »>. növényországba való becstelen

plánták, 's még annyi hasznot se hajtanak mint egy

fa , mert az legalább árnyékot ád 's tzre jó, — 's

annál veszedclmcsbek , mennél méltóbbak mentségre

's mennél megbocsáthatóbbaknak látszatnak gyengesé-

geik. Ugy nevezett 'jó emberei^ ,._&eiiki sem irtózik

tlök, mint azokat se Irerfilf" senki , kiket sárga szinek

még nem árul el , de belsképen már keblekben a'

mirigy. Tolna bár inkább a étkek olly rut , hogy a' még
el n«m romlott.ifjú tlök undorodna Ljuert könnyebben

kikerülné a' már külsjével is émelgést inditó hibát,

mint azt, melly bizonyos eltntet gyengeség lepleivel

fedezgeti szégyenít.

Némelly érzi hátramaradását, vagy tévelg uíoii

járását, 's legalább pénzbeli összeköttetésiben akarja
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tisztán tartani lelket 's özveo:y 's árva hitelezji sorsán

megilletdik. De nem tud magán ert venni 's pompás
's fényes életmdjánil lemondani 5 mert nem ismeri *^az

emberekesit bíiszkese'g 's alacsony hiúság közt a' k-
lönbse'get. Büszkének véli magát 5 hogy ugy nevezett

rangja szerint élni meg nem sziin , 's tet a' sors csa-

pási nem verhetik le 5 midn azonban valódiképen más
pénzét költi , és semmi egyéb , mint csak hiu. — A'
nemes büszkeség inkább rongyban jár, és száraz ke-

nyeret rág 5 mint sem azzal élne ^ a' mi nem övé.

Sok 5 hiv emberit kénytelen kenyér nélkül clbo-

csátni^ más 5 ki legfüggetlenebb lehetne, magát olly

helyezetbe zavarja, hogy sok hijábavalót, ki szolgája

lehetne 's kit belsképen megvet , süvegelni 's eltte

hajladozni kénytetik. De minek terjesszem ezek el-
számlálását végtelenre. Szánakozásra méltók , kik ma-

gokat érdekelve érzik 's kivált azok, kik szebb tulaj-

donokkal , keserves érzéssel néznek életekre vissza 9

's kiknek szerencsétlenségeket nem annyira magok-

nak, nvint hiányos nevelésnek 's Hitel híjának tulaj-

doníthatni.

Hlyen ""legények a' gáton, természet szerint jó-

zan változást nem tehetnek , vagy az áradó balvéle-

ményeket nem tarthatják fel. Minden csak felsbb-

ségnek enged , legyen az erkölcsi , legyen physikai.

Ha valaki egy szinte olly világos igazságot, mint

kétszer kett négy , rekedt vagy gyenge szóval hir-

det , tán senki se hiszi , mert tán senki se fogja hal-

lani; de azon igaz szó, melly szabad mellbul dereka-

san hangzik , elbb utóbb elfogadásra talál.

Ha kívánjuk hölgyeink megniagyarosodását , tegyük

azt a' mi magyar elfogadhatóvá , tetszetvé is. Eszkö-

zöljük azt felsbbségünk által. Xe várjuk el , hogy

Szépeink lenni szeressenek olly hazánkfia társasága-
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ban, ki lan zsiros csizmában látogatja meg ket,
pipaszaggal tölti el a' házat , 's beszedje közben a'

tiszta padlati a jókat pök, 's vagy alacsony hízelke-

déssel fellikig dicséri, ha jó reggelt tudnak ma-

gyarul mondani ; vagy mindenrül oktatólag beszél

,

ámbár a' negyedik vármegyében se volt; vagy egy

originált akar mutatni , kinek esze szinte könyökébon

's ki mindent össze vissza habar , vagy némán és szol-

" gaként az ajtónál áll "s a' t. Mert természetes , hogy

társasága egy olly külföldinek sokkal kellemetesb , ki

messze járt , sokat látott , a' legnagyobb következések

kútfején , 's a' legíievezetesb történetek tanuja volt ,

's mulatságos eladása 's életrevaló módja által órákal

pillanatokká varázsol. Ne legyünk irántok igazságta-

lanok , 's csak kérdezzük magunkat : helyeztetésekben

nem szeretnk e mi is inkább az utazott, kicsi nosodott

idegen társaságát, mint egy durva elítéletekkel meg-

tölt földinkét

!

Nem kiváni-nk e inkább ollyan emberek köriben

lenni , kiktül élni tanulhatunk , mint sem ollyanoké-

ban-, kik nevetséges .anácsok 's faragatlan dicséretek

által belsnket nem kevésbé sértik , mint részrehajló

vagy tán alaptalan okoskodásikkal untatnak ? Ne fÁ-

radjiink annak megmutatásában , mert ugy is híjában

lenne , hogy magyar leánynak illbb volna magyarral

mulatni 's a' t. ha a' külföldi magaviselete bátrabb,

ügyesebb , kellfenícsb 's tetszetsben tud körülte forogni.

Egymáshoz vonzódásra ^ barátságra , szerelemre, meg-
tetszésre 's arra a' mi mulat, semmi egyéb nem kén-
szeriíhet , hanem csak felsbbség és báj ! Egyedül tisz-

teletre lehet; valakit kénszeritni , egyébre semmire, a'

uíit ha ugyan njegérdemlünk , még halálos ellenségünk

se tagadhat meg tlünk.

Ne törekedjünk híjába a' viznek hegy ellen vite-

lére , 's ne remélljük, hogy a' teher felfelé essék;

de eszközöljük inkább azt , hogy nem csak tiszteletre .

de még barátságra , st szeretetre méltók is legyünk.
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liogy faj»as/,t;iliisink , szebb szokásink^ 's öntarfáswnk

fíírsaságunkaf kívánatossá , mulatságossá 's bájolóvá

tegye. IVe vádoljuk asszonyinkat , mert bennünk a' hiba.

Álljon csak neiazetiségíink 's magyarságunk olly sze'p

lényben , hogy a' szemérmes sziiz bátran , habár pirul-

\n is i, egész világ eltt ismerhesse meg , 'hogy min-

ket szeret, *s boldog lenne életét miénkkel megosz-

tani; ne féljünk, mind megmagyarosodik a' jóravaló,

's ktnek férje^*^férfi. —
_ Éppen ugy ne kívánjuk hátráltatni , hogy könyve-

ket, ermüveket, gazdasági mszereket, egy 's más

házi l)utorokat , lovakat 's a' t. inkább külföldrül sze-

rezzünk, mint ide haza vásároljunk, de készítsünk

helyesebbeket, tenyésztessünk jobbakat. — Ne mond-

juk mindjárt hazaiitlanságnak , ha egy külföldi könyv

külsje jobban tetszik , mint egy magyaré '^ st nézzük

azt inkább jobb izlés elmenetelének., 's készítsünk

még helyesbeket, ha lehet. Ha pedig belseje jobban

mulat , írjunk eszesebbet , "s tegyünk a' sajtó szabad-

ságárul józan javallatot. Ne akarjuk , hogy egész világ

minket vegyen mintául — modellául — a' vén t. i. az

ifjat, 's az ersebb engedjen a' gyengébbnek, tanul-

tabb a' tanulatlannak;; alkalmaztassuk inkább magun-

kat a' többiekhez , kivált a' mveltebb nemzetekhez ;

mint közönségesen a' fiu követi apja nyomdokát , 's

az ügyetlenebb az ügyesebbet , 's nem viszont.

Olasz énekes jobban fog énekelni , mint földínk ,

akármilly magasságra gondoljuk is azt idétlen dicsé-

retínk által emelni. — Az angol telivér kifutja lovun-

kat , akármilly rossz szemmel néznk is. Didót Párisi

betinél szebbet nyomtatóink nem állitnak el , akár-

mit mondjanak is. Az Kjszakamerikai hajós bizonyosan

kitesz Pest 's Budai csónakászinkon. Como 's líelagio

vidéke sokkal kiesb , mint Somlyó vagy Badacsony

tájéka. A' földmüvelés Angliában 's Belgiumban a'

mienket határtalanul felülhaladja. Madeira . Sheri

borok tiz esztendeig is elvannak jól a' hajcí fenekén .
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a' Hegyaljai pedig sokszor meg pinczében is elromlik ,—
akáimilly rossz néven vegyék ezen állitást sokan. Te-
lelni minden kétség kivül kellcmetesb Nápolyban vagy
Parisban, mint Szabadkán vagy Esztergomban, és

számtalan több efélék. Szóval azt mondani 'extra Hun-
gáriám non est vita, hijábavalo 's kaczagást vagy szá-
nakozást okozó beszéd.

Hanem azért, mert honnunknál van boldof^abb
éghajlatú vidék is, hol ugy szólván se nyár, se tél

nincs, — azért, hogy több idegen nemzet annyival
elbbre van lelki mveltségében mint mi, és sokan
köztünk még azt se tudják, mi az igazi szabadság, —
vagy azért

, mert másutt a' társasági kellem , tudományok
bája 's a' bajnoki becsület jobb fényben állanak már

,

mint nálunk 's a' t. azért az el nem fajult Magyar még se
fogja anyaföldét kevésbé ijnádni , vagy azt éppen el-
hagyni

^ mert van valaníi kinemmondható
, mi a' nemcsb

embert ellonállhatlan ervel csatolja hazájához, legyen
az bár kopár mez , bár berkes lapány , vagy hósivatag.

Ha azonban nem a' haza hátramaradási 's szennyei
teszik aiíon bájt,melly minket hozzája vonz,— hanem
a' legszentebb kötelesség érzése, 'azt mindenben el-
segi'tni 'á felemelni ,

' akkor meg kell ismerni magunk-,
ban 's körülményinkben a' jót, de a' rosszat is.

A' nemzetek valódi ereje vadságon , fanatismuson

,

vagy tökéletes kimnveltségen épül. Közép ebben ve-
szedelem nélkül nem lehet , mint nem is lehet károsb
a' félszeg felvilágosodásnál 's tudománynál. Mi már'
si vadságunk nagy részét , melly Osmán dühének va-
laha határt vont

, letettük, elhagyott bennünk a' hitbeli
viszalkodás 's hasonlás Ördöge, hála az egeknek — de
most, midn si halványunk megsemmisült szinte két
nem/eliség közt h igy igen gyengék vagyunk , 's mind
addig azok is maradunk, mig a' felvilágosodás féhit.
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jábul ki nem lábolunk 's azon pontra noni emelkedünk ,

luellyrül minden \adsá<íot 's fanatismusl meggyzho-

lnk ^ mint az ordító oroszlánt bátran várja be a' jól

fegyverzett ember 's meggyzi. Ne kételkedjünk ,
a'

lelki er 's esz végre bizonyosan minden testi erölkö-

de'sen diadalmaskodik.

Ki józanabb nemzetiség kífejlésere vágy 's leg-

ersb fegyverekkel akar felruházkodni , az , mennyire

tehetsegeben áll , az egész föld szinet bejárja. Ha a"

sors magas helyeztetésben hozta e' világra, leereszke-

dik ncha önkényesen, 's felkeresi a' szegénységet, a'

nyomorúságot , mert azok legjobb 's leghívebb tanítók ;

gyalog utazik , 's magányosan 's kevés pénzzel ^ s

ollyasokra akad , a' miket alig gyanított volna elbb ,

's majd nem sokára egészen felvilágosodik eltte bels

prdeme könny léte, élet-phllosophiája csekélysége,

's hogy sok szívességet , szer(ítetet 's barátságot nem

egyébnek köszönhet, hanem tán cs^k véletlen szüle-

tésének ,
pénzének 's összeköttetésinek 5 's hogy egy

harmadik, ha megkülönbözteti is czimmefr vagy dicsé-

rettel tet, valósággal magasabbra még «e emelheti

's egyedül maga által lehet csak jelessé akármiben.

Észre fogja venni, mllly szomorú, önerejével Sr sarat

emberül ki nem állhatni 's az élhetetlenség lenyomó

érzésében vagy Herczcgi palást, vagy Gróli korona

alá bújni , vagy pénzes láda mögé rejtezni kéntelenlt-

tetni. Tapasztalni fogja, milly szép 's nemes érzés

lakja sokszor a' szántóvet hajlékát, 's hogy nagyobb

szerencsére méltó. Meg fog végre abban gyzdni,

hogy semmi sem melegíti belsejét kellemesebbül, mint

azon érzés , hogy , a' mi , maga által az , 's hogy senki

és semmi nem teheti tet nyomorultá , mert minden

életjavakkal olly bölcsen 's édes örömest élni is fog

tudni , mint azok nélkül megelégedtcn el is lenni.

Illy világi bölcsek mozdítják el a' józan nemzeti

szellemet 'sillycnek nagyobb vagy kisebb száma alkotja

egy ország nagyobb vagy kisebb erejét. —
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Minden felsbbség jobbára idomitástul függ. A'
rosszabb l , ha idomífatott . meggyzi a' jobbat melly
idonn'lva nincs. Ugy e'jtpon azon egy ember ^ vagy
ezred minden ellenseggel diadalmi hiedellel szálhat

szembe, vagy eggyel se, a' mint ahoz el van vagy
el nincs keszitve. Mai idben a' legelszántabb bátorság

is semmivé lesz a' hidegvér combinatio eltt, mert
az ész meggyzi a' testet. Gyakorolni kell tehát ma-
gunkat az ujabb taktika és stratégia rendszabási szerint

az ország védelmére, hiszen alkotmányunk szerint

született katonák vagyunk. Indisciplinált sokaság,
bár mi dühös lenne is megtámadása , mai idben végro
meggyzetve széllyed el. Azonban j katona rövid id
alatt senki se lehet, ahoz tudomány 's hosszas gya-
korlás kell, mint se tökéletesen j, se felettébb rossz
ember se lesz egyszerre senki. Hát a' jban 's igazán
nemesben hány esztendei gyakorlás szükséges életünk
minden pillantatiban olly rendületlen önállásra , hogy
se szépség bája , se nagyravágyás kisértete , se popu-
laritás tömjénje meg ne tántoríthasson minket. Elpu-
hulhat lassan lassan egy egész nemzet, melly valaha
fél világot megrázá, niint viszont hosszas ostrom alatt

végre még az asszonyok is megszokják a' bombákat
's ágyu-golybisokat. — Annyi ereje van az idomu-
lásnak, a' szokásnak.

Az íC mi valaha nemzetiségünk talpköve 's ereje
volt, idjártával elbomlott, 's jl mondja hazánk ko-
szorús Lantosa

"Oh más magyar kar mennyköve villogott

Atilla véres liartzai közt 's a' t.

's a' mi elmúlt, ne akarjuk azt megint életbe vissza-
idézni

, mert lehetetlen — ugy mint elfolyt óráink se
térnek soha vissza többé. Szükséges inkább ~ nehogy
homokon állapodjon minden letelünk , — uj nemzeti-
ségünk lelkét mind jobban kifejtenünk. Eléggé meg
nem becsülhet szerencse , hogy a' Mindenhat olly
században engedett élnünk, mellyben nem korlátlan



MINT KÖRÜLMKNYI KNGFÍDNKK. 73

I);ifor.siig "s felhevíilt képzelet, vagy tcsli er. hanem

csak polgári erény s felvilágosított emberi elme teszik

a'. neittzeíiE* tartós sarkalatját. A' vad ember nem

ersb védelme , nem keményebb paizsa az országnak ,

mint a' tanult, a' szelid ; készüljünk azért inkább

éppen olly ersek 's bátrak lenni harczban , mint régi

apáink valának , de kimveltebbek , tanultabbak , nyá-

jasbak , mint k 's kivált otthon.

Ne oszoljon meg a' magyar er többé soha . de

szerencsében mint veszélyben legyen törvényes Urának

leghbb 's legersb támassza. — hiszen még a' kül-

föld is azért dicsér , 'hogy Királyunkat, Szabadságunkat

egyenlen szeretjük 5 legyen a' thronus mindennek

középpontja , 's azon sziv . mellyhez a' legtávulabb

erek is kapcsolva vannak.

'S évek tfínése után virfjgozzék egy nemesb *s

felemeltebb Aera következésében a' Haza , mint örömre

készült kert, mellyben idegen a' nyomorult, hol az

ember méltósága szent 's mellyben erény 's ész a'

legszebb disz ! *S honunk érdemes leányi , kiket ezen

munkám szinte illet, legyetek ti segédei egy szebb

egy józanabb kezdetnek ! vezessétek Ti mint valaha

Spárta anyjai fiaitokat az érdem 's erény mezejére I

fejtsetek bennek ki már gyenge koraikban minden

.szépre 's nemesre vágyást. Neveljétek bátrakká

,

igazságszeretkké 5 adott szavaiknak teljesitjökké

,

szóval férfiakká. 'S ha valaha sivatag , term kies

vidékké
,
posvány , gazdag gyümölcsökkel viruló ligetté

válik a' hazában, ha a' magyar név mindenütt tisz-

teletet gerjeszt , 's a' magyar hire mindenbeni el"

meneteléért a' földkerekén elterjed . legyen az édes

jutalmatok. Most a' világ legszámosb nemzeti alig

tudják hogy vagyunk ! 's némelly idegen ritkán hall-

ván magyar szót még fbb városinkban is . azt kérdi

'ugyan hol van Magyarország? — 'S ha magyar szó

nem zeng a' magyar asszony ajkain , "s tán csak a'

külföld gondjaiban vesz részt, 's csak az érdekli, a
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mi Párishan va<?y Londonban történik , midn nem is

gyanítja házában a* rendetlenséget , a' zavart , — s

ha némán nézi a' fiatal hölgy a' hazaíiuság legszebb

tetteit, 's azt anyanyelvén dicsérni sem tudja, néni

használ akkor többé semmi , és

"Jár számkÍTeletten az árva fiu

'S dalt zengedez és dala olly szomorú 's a' t.

De ne tartsunk illy elaljasodástul , mert nem fé-

lelem 's hideg tisztelet köttöbT>é sok szerencsés gyer-

meket érdemes szüleihez , hanem a' természet leg-

szebb kötele, a' szeretet — 's nem hiszik többé a'

szülék , hogy küls fétiy 's felszinség elég a' magasbra

szültnek minden csincsodására, és senki nem mer illye-

seket már tréfán kivül mondani , 'a' nagy urat rossz

irásárul ismerhetni meg 's a' t. hanem kiki azt gon-

dolja, 's arrul van meggyzdve, hogy a' szép név

csak érdemesre illik , ugy mint a' kényes ruha jl
nttre , midn a' görbét , kit senki észre nem vett vol-

na , csak elcsúfítja 's nevetségessé teszi , 's hogy a'

régi nemzetségbeliek csak abban nyertesek, hogy

elddeiknek nemes nyomdokit követni szinte kenteié-

nek, nehogy azok ket tán be ne fogadják — 's r<i-

konságokljul kitagadják. Hány szép régi magyar név

jeleli már hazánk serdül fiait , 's Kálmán , Béla

,

Gejza , Gyula , László , Dénes 's a' t. nevek mennyire

nem gerjesztik sziveinket édesen érzett örömre , ha

meggondoljuk, hogy mai anyáink nemesb része nem
is fogja trni , hogy fiai , illy neveknek uj becst , iij

díszt ne adjanak.

Mi pedig a' szebb lelk asszonyt ne véljük ollyan-

nak, ki csak hijábavalságokkal 's tet kecsegtetvel

tud mulatni , 's eltte minden komolyabb 's nemesb

idegen. Xe gondoljuk , hogy külsnk 's felszinségünk.

bár mi tetsz* 's kedves lenne is , hajlandóságokat már
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megnyerik. — Oh nem ! Csak ferfiiii báj — melly

lelki 's tesíi eró'n alapul — dobogtatja sebesebben az

el nem romlott asszonyi lényt, 's az olvasztja a' k
szivet ve'gre nyájas viszonérze'src.

'S mi köti az emberise'get rejtett 's titkos lakbe-

lye'ben ersb lánczokkal össze , mint egymáshoz vonzó

szenvedelmünk ? 'S vallyon mi egyéb teszi ezen báj-

kötelek öröklétét, mint az adott szó szentsége 's egy-

másban helyeztetett bizodalom .'' Tanítsatok tehát Ti

már gyermekkorunkban mindenek eltt igazságszere-

tést 's a' csalfa , hazug Szó 'sTett gylöletére
^

mert hány vagyonos elszegényülésével , mennyi sze-

rencsétlen köny árjával, hány repedt sziv néma fáj-

dalmival tölti be a' hazug szo csalfa tett a' világot

!

Legyen csak bizodalom a' házasok és szeretk

közt, hihessen barát barátnak, kösse csak bizonyos

Jlitjel polgárt polgárhoz , kereskedt földmvelhöz, 's

milly kevés id alatt terem a' megelégedés 's tán a'

szerencse is ott, hol eddig még soha sem mutatta

magát !

'S igy mindég világosabb lesz , hogy Bizonyosság

^s Hitel nélkül 'hijába törekszik az ember jól birni

magát, — 's hogy annak tökéletes hija miatt, sok

számos birtokos legkisebb hibája nélkül is, a' sors

ajándékinak igaz hasznát nem csak nem veheti , de

még sokszor üngét, inellyet visel, se képes kifi>;etni.
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A^ MAGYAR GAZDA

MA -\EM VIHETI MEZEIT A' LEHET
LEGMAGASB VIRÁGZÁS KA.

\y^ ^^^ mezei gazdaságit minden idben törekedett a'

józan kormány elmozditni "s a' legfényesb hivatal-

béliek se szégyenlettfck azzal foglalatoskodni, ezt kiki

tudja 5 's abban se fog senki ke'íelkedni , kivált a' sz-
kölköd nem . hogy e tárgyat tudományosan 's állha-

tatosan folytatni, akár mulat, akár untat — minden

föld - vagy mezcfcirtokosnak szoros kötelessége , mert

sok az ember , kinek kenyere nincs , 's még több a'

mez , melly mveletlen fekszik.

A' mit bizonyos ^ben egy mez megteremhetne,

de nem terem; *s azon dolog, a' niit egy ember elvé-

gezhetne , de nem végez , minden idre el van veszve ;

*s bizonyosan valami hiánynak kell ott lenni , akárhol

is. hol mveletlen termékeny föld 's egyszersmind

szegény ember találtatik. Azon hiányt mindazáltal

feltalálni nem tréfa , és sok olaj égett már el annak

felkeresésében, 's feltalálási nehézsége csak abbul is

látszik , hogy annak kipótlása végett 's hogy eke és

borona igazi divatba jjön.a* mezeigazdaság egy igen

nemes, uri 's bájoló tudománynak hirdettetett minden

ervel — ámbár kirekesztleg rsak az abbul várható

haszon bírhatja az országot virágra 's gyümölcsre 's

csak ezek mennyisége végre a' szegényt jobb létre.

Legyen azért a' szónok . ki földmvelést javasol , bár

jogékescbb és szi\ rrhalóbb eladásu is, nem fog an-

nyira mozditni . mint egy száraz számolás, njcily a'
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nycrese«íet bizonyolja. — Felre azerl minden pompás

es fényes ajánlással , melly enthnsiasmust gerjeszt 's

feneke nincs , 's azért éppen olly sebesen lobban fel

,

mint a' szalmatüz, de tovább se tart; 's elre inkább

a' bidegvérü 's józan számlálással , mert gazdálkodás-

ban kereskedésben csak b aszón vagy nyereség
reménye mozdit.

Ha egy bölcs meglett korában szakadna olly táj-

ra . melly nem bazája 's mellyen élni 's jó elmene-

tellel gazdálkodni kivánna — a' nélkül, hogy a* sok

bevett 'mondás 's balvélemény által valamelly csor-

bulást szenvedett volna— kétség kívül helyezetét vizs-

gálná mindenek eltt, a-/^ tökéletesen megismerni

törekedne, 's ugy gazdálkodni, a' mint iij hazája kö-

rülményi engednék. Ha Angliába vinné a' sors , nem

kezdené azzal gazdaságát , p. o. hogy a' Parliamentet

tüstént a' külföldi gabnának minden idbeli kirekesz-

tésére birja, vagy hogy a' hosszúszr juh kivitele

szabad , a' szegények fentartására kívántató adó kisebb

legyen 's a' t. hanem magát eleinte a' körülállásokhoz

és szokáshoz szabná ; nem avatkozna mindjárt a' kor-

mány dolgába , de halkkal mind azon jobbitni törekedne ,

a'jnit a' Farmerek mezeiken, házaikban 's a' t. folytat-

nak 's znek. — Ha Persia lenne lakhelye, nem vá-

gyódnék ott mindjárt az urbáriumot lábra állítni , vagy

a' vámok súlyán könnyitni , mert megtörténhetne , hogy

a' Shah ezt nem jó szemmel nézné, "s tet — a' mi

ott büntetés módja — féltestig eltemettetné , 's láb-

szárai kertsövény gyanánt szolgálnának; hanem persa

mód vinné gazdaságát "s életét ;
jobb lovakat tenyész-

tene mint szomszédi, 's mulatságuMegjobb lován va-

dászná a' vad szamarat. Ha Algírba vergdnék , nem

kezdené azzal ottlétét, hogy a' tengeri rablás ellen

kelne ki , vagy a' Dey Háremét égy Nre akarná szal-

litni, mert pallérozottabb szelídsége ,
miatt , 's hogy

másokat lelki örömökre bírni akar. maga tán egy fej-

hosszával rövidülne meg. hanem ot( törökösen élne 's
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éget hazája szokásit "s a' t. jobbítva fogadná el. —
Szóval : a' bölcs akárhova vinné is tet a' szerencse

,

soha és sehol sem úszna viz ellen , de nem is hosszá-

ban víz folytával , mint a' lelketlen fa, mert els esetben

elbb utóbb elfuladna , másikban pedig soha sem érno

partot 5 hanem azon kiköthelyek felé iparkodna tartani

,

mellyekben a' fáradt utazó bátran nyughatik 's mel-
lyeket a' bölcs némiképen Senegál partjain éppen ügy-

fel tud találni , mint Koczebue öblében.

Szintúgy ismerje a' hazában nevekedett gazda ön-

álló helyét, 's minden körülményit , mintha már meglett

korában hozta volna Isten Pannon vagy Kunság vidé-

kire — mert máskén a' gyermeki kor behatási szemeit
mindég homályban 's ítéletét örökön kötve fogják tar-

tani, 's a' középszerség szomorú határin se magát
se hazáját tul emelni soha s^ fogja.—.Mindenek felett

pedig 'n e J£ e r e s s e a' , h á tr a m aj^ d á s t , a' hi-
bát mádban, m e í; t i^j á s s a I j^A^n — hanem
inkább magVban, mer.t XttíftgáVal paran-
csolhat.' ^ -^ " '

^.,

%.
^c.

A' legmagasb Ivimvelöfeg legközelebb jár a' tiszta

természethez. A' nemes egyszerflséa2^ynek mint más-
nak legszebb bája. 'S ki a' terméázetszent utjátul soha

nem távozik el, az iga^ bölcs — 's mind azok elhá-

rításában , mik- »? tej^észet útját elttünk homályba
borítják, áll az élet legmélyebb tudománya. Józan íté-

letre pedig a' természetes tiszta belátás nem ritkán

annyit ér, mint sol^ számos jól megemésztett tudo-

mánnyal 's mesterséggel teljes f bírálása.

Raphael képeirül csak tökéletes fest vagy ollyan

ki éppen nem tud festeni, de lelke ép, hozhat igazsá-

gos ítéletet. Csak a' tökéletesen hozzá értk , vagy a'

nép bírálhatja n^eg Mozart , Rossiní mennyei nyelveit.

Csak az , ki tiszta természeti , vagy minden oldalrul
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kimvelt elméjébe bízik, 's azt fofflalatossáfiára azaz

megbirálásra szoktatja , nehogy az élet komolyabb pil-

lantatiban máséra szoruljon , csak az áll a' szó ege'sz

kiterjede'seben maga lábán. ITa tet Walter
S c o 1 1 némelly munkái nem mulatják , 's azt derék

historikusnak nem tartja,— ha ítélete szerint Goethe
számosb daral)jai sörház szagát , igen alacsony társa-

ság czimjét 's rossz ízlés "s unalom színét viselik , azt

ki is meri mondani , ámbár az els ellen való kikelés

a" hatalmas divat megbántása, a' másikrul való ítélet

pedig a' német szellem megsértése, Saját szemével 's

nem máséval lát a' fíiggetlen.

így korülményinkrl se ítéljünk mások szerint,

hanem mint magunk gz^Hilél^k ,nem a' mint mondják,

hanem ugy a' miut^.oJkaC talaíjtik. A' gazda ismerje

meg földei fekvését , minémü^égét 's ne^vígye gazda-

ságát sovány f^ldekea ^g?:^ mintha azok kövér telkek

volnának, a' szk 's néjfes .jtáron nem ugy, mint a*

lélektelen^ágos pusíitán Is a]^t..

Mindennek \»í$\osszf's kellemetlen oldala, ellen-

ben szép 's jó réiízb is. Ezen jobb 's szeb^ résznek leg-

józanahj? használuatása fog az eszmélked g^da töre-

kedése,mínt nemkülönben az okos emher éleftörvéúye

lenni, ki azok megismerésében 's felkeresésében min-

denek eltt az önketsegtetést, az önmystificatiót fogja

kirekeszteni — mert ezeknél nagyobb szemfényveszt

's vakító a' világon nincs.
^ ^

Hány gazda találkozik náh^^, ki alföldön ugy

viszi gazdaságát , mintha felföldön lakna 's viszont ? 'S

ugyan hány van , kírl azt lehetne mondani , hogy szé-

kes vagy vizenys földei, sovány domboldalai, vagy

sürfí rengetegi, 's még legjobb^szántóföldei 's rétéi

is a' lehet legnagyobb tiszta jövedelmet hoznák .''Hány

ismeri igazán mezeit, lapányit, hegyeit, mocsárit,

tavait , összeköttetésit , szomszédit , hazáját , éghajlatát

's a' t. ? 'S így nem természetes e , hogy nem ritkán

még a' legjózanabbnak látszó elintézés is sennnivé
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lösz. mint az ers 's máskép ügyesen felállitott é\ni-

lueny is összeomlik . ha üreg rejtez feneken.

Mit e'r azon hijábavaló , de igen közönséges okos-

kodás . mellynek talpköve csak egyedül a' sok 'h a 's

nündeg 'ha, "s nem egyéb. Ha k ülnének a' tanács-

ban , ha Bánátban volna jószágok , ha ket meghall-

gatnák "s a' t. akkor vágtatva indulna minden a* töké-

letesség felé 's a' t. 'S mi magunk hányszor okosko-

dunk igy ! 'S hányan hoznak rólunk 's tetteinkrül bal

's hibás Ítéleteket , mert se szándékunkat se helyez-

tetésünket není ismerik. '"Ha N. helyén volnék, tudnám

én mint kellene vinni gazdaságát. Most alig van épülete
,

földei jobb részét >iz TJÍrja. tisztei csalják, nem is értik

a* dolgot , én l^t annjijjövcdülirfQÍ állítanék ki 's a' t.

*S mind ez eszesen haaffik ; de hti tudná , hogy \. men-

nyi adósságot vett 'át jpÍRiíg* val , serami Hitele nincs,

csak mostan házasodván íj'aisrul kell gondoskodnia, 's

más jószá^i is vannak j^jnellyekben a' javítás sokkal

jutalmasb 's a' t. Hkkór imi'gy fejezné be okoskodásít

:

'•Ezeket mind nem tudtam''. -Azért nehezebb cselekedni

maga helyén mint másén ; magunkén minden gátot 's

akadályt meglátunk . másén pedig közönségeden nem.

De ha hibáznánk is Ítéletünkben *s eszközink vá-

lasztásában , nincs e annál természetesb . bár mi szomorú

legyen is ?

Helyeztetésünk mennél magasabb , annál keveseb-

bet láthatjuk a" dolgok valódi állapotját , mert akárki

mit mond , áltáljában véve csak magunk szemeivel

láthatunk. Ha a* fülbesugást.árulgatást meg nem szen-

vedjük, hogy tudhatjuk hátunk mögött mi történ.'* ha

pedig elfogadjuk . mint hihetjük csak egy pillantatig

is , hogy azok , kik olly alacsony 's )negvet mester-

séget zni képesek , minket, mihelyt hasznokat látják ,

megcsalni nem fognak ? "S íme ez az emberiség árnyé-

kosabb oldala

!

Gazdáink egy része századát elzi meg 's ugy
cselekszik, mintha már lOOlben élne; más része pedig



A' LEHETÓ LEGMAGASB VIRÁGZÁSKA. 81

iigy gazdálkodik mint 2ik András idejeben volt szo-

kás. Egynek mezei ollyanok . mintha ervel hozták

volna oda Belgiumhul, másiknak sikjai pedig olly áb-

rázatlanok , hogy azokon teve'vel vagy droniedárral

összetalálkozni nem volna meglep. 'S ezen elmene-
telek vagy hátramaradások nem minde'g a' kürülállá-

.soktul, de többnyire a' birtokosak gondolkodás-mód-

játul függenek. Ne'mellyik a' bmkus , a' moklenbnrgi

""s a' t. systemát dicse'ri 's ntánazza, midn sok kire-

kesztleg a' magyar 's erdélyi régi szokást magasz-

talja 's csak ugy szántja földét mint azt nagyapja

szánta valaha, vagy tán éppennem is szántja! Ollyik

cseréppel 's rézzel födi gazdasági épületeit j másik még
nádgarádot se fon 's aí^ »

.

Ha a' Heves vármé'^ei vadfy Bácskai gazda angol

módra gazdálkodna , balul tenne ,' mert a' sokszor ural-

kodó szárazság miatt nem diszlene minden fü neme
lapányin olly det-ekasan^^i. .A lbj/)n szigetében , hol

sok a' köd , sok a' ned\^'^?C\^ ^— iigy nem volna an-

nak ítélete ép, ki azt hinné ,*^^ hogy külföldön áltáljá-

ban semmi sincs, a' mi hazánkra igen illene, és egy

's más tárgyban többé elre nem mehetnénk. Ha ugy

volna , szinte a' marhahús mindennapi használásának

is meg kellene sznni, mert régi Apáink, bizony nem
tagadhatni, valaha csak jobbára lóhussal éltek, 's ha

akkor, midn az ökör jött divatba, szabad volt nékiek

elhaladni , mért nem nia nekünk is abban , a' mi
helyes 's józan .'' 'S mért volna tlünk az megtagadva ?

De sok akad ollyan , ki valamelly elmenetelen ma
éppen ugy haragszik, mint 3, 4 száz év eltt azon

haragudott volna , a' mit ma dicsér , 's a' miért s
atyáink bölcseségét áldja. Mint Kujja embere éppen

ugy kikelt volna annak idejében lóháton faszekér el-

len , mint 30 esztend eltt hintók 's most zártkocsik

ellen kelne ki. Az illyes mindenben hátramarad , a'

mi által senki sem veszt többet , mi nt maga : 30 esz-

tend eltt, midn a' többiek ntár hintón jártak, «

6
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mind paraszt szekerén ült;; ma midn mások tisztaság

miatt társaságba 's ha az lít engedi, olvasás végett

még utazásra is inkább zártkocsiban mennek , hin-

tóba lép 5 ha pedig az emberi ész idvel még valami

íigyesbet találand fel, a' mi által magát egy helyríil

másikra vitethesse, 's mindnyájan vagy gz által vagy

pedig levegben fogxmk szélvészkép utazni, akkor ne

kételkedjünk, tet fogjuk látni zártkocsiban.

Eleinte mennyit nem kiabált sok gazda a' spanyol

juh ellen , ki végre akkor adta magát testestül lel-

kestül e tárgynak , midn legszebb idszaka már
leforgott. Ma éjtpen olly hevességgel kelnek angol ló,

kender, selyembogár 's a' t. ellen ki, mint valaha

megint más uj javítás ellen fognak hevesen kikelni

!

Kn józanabbnak 's tanácsosbnak látom azon határt,

melly az ideltti el'uenetel 's a' hátramaradás közt

van , *s mellyet a' hidegvér 's csendes ész jelel ki.

Egyet 's mást m'í 'ji'/4!tal próbálni, ugy gondo-

lom , kinek kinek kütelc*=-"»^l5, mert máskép egy tapod-

tat sem mozdulnánk el. Ha mindenki magában azon

egyszer kérdést tenné csak "Valljon mi fogna történ-

ni , ha minden ember éppen azt cselekedné , vagy azt ab-

ban hagyná, a' mit én., lehetetlen, hogy igen sok a'

világon máskép ne forogna
^ például ''En a' többséghez

csatlom magamat— diaetára nem megyek , ott ugy se

használhatok, majd lesznek nálam okosabbak is— or-

szág védelmére ki nem kelek . hisz én az ellenséget ugy

se tarthatom fel , — én aláírásomat késbb oldom —
két esztend múlva gyepre én is hozok lovat — váltó

gazdaságot 5 uj ekét, görbe, kaszát ennem használok,

majd lesz más ki próbálja''* s több illyest. — Már ha

mindegyik ezt szorosan követné, se majoritás se mi-

noritás, de még opinío se lehetne, országgylés kép-

visel híja miatt egészen abban jnulna , az ellenség leg-

kisebb hátráltatásra se találna, az egyetem pénztára

üres volna, a' versenyezés megsznne , a' földmvelés

iin'ikön örökké patrio more veszteg állana 's a' t.
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Másrul pedig több értelmet, körülményi szabad-

ságot, bátorságot mért tenni fel 's mért gondolni más-

ban több kötelességet 's tán több kedvet is azok tel-

jesítésére , mint magunkban ? Illy mentségek modestia

köpönyege alatt közönségesen nem egyebek , ifnint

^^SX restség vagy puhaság 's nem ritkán hypocrisis

állítási. 'S más mért tegyen, fáradjon inkább mint

mi ? Hol alapul ennek igaza ? IVem ! tegyen kikí jót

's mveljen derekast, mennyire ereje engedi. Magát
felsbb, sors által kiválasztott különös lénynek, Re-

formátornak, uj Mohammednek tartani — legnevetsé-

gesb, tagadni nem lehet ^ dé nem kevesbbé szomorii,

magában 's maga erejében '^ommit se bízni , 's min-

denütt mást állítni maga helyibe. Az élet pályáján

1 mert egy férfiú, ki kebelében

viszí^a' justura ^ ténacem propositi virum 's a' t. eltö-

kélett értelmét , vajmi nagy auctoritás a' földkerekén !

—-

—

-i^^- .-}^^

jü'^ >n]L

Az eddig eladattak mindazáltal nagy figyelmet

nem érdemlenek 's csak azon hiányok vagy felesle-

gek legtermészetesb következési , mellyek a' gazdát

vagy egészen tehetetlenné teszik , vagy minden ipar-

kodásinak ellenszegülnek. 'S azon hiányok vagy feles-

legek im ezek : az egyetértés 's Hitel híja,

a' legelk, fáizás 's birtokok osztat-

lansága, a' ez éhek, limitatio, robot 's

d é z m a 1 é t e 1 e.

Az ember közönségesen nmnkássági körét , vagy

hogy érthetbben mondjam, 'azon idt, melly vala-

minek kezdetéti fogva annak megérettségeig tart

,

igen rövidre tzi ki'. Ezt világosabban nem tudom

kifejteni 's kár, mert bizony igen fontos. Vizsgáljuk

azért tovább, 's kérem az Olvasót figyelmezzen.

Társaságban látunk néha oliyat , ki elméssége

,

bájoló eladása 's bizonyos kecs által bámulásra ger-
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jeszt, mindenkit mulat, 's annyi díszlete— successusfi

van, — hogy agya epsegin nemcsak nem kételkedünk,

de tán azt irigyeljük is 5 midn, meglehet, más nap

már számos indiscretioira 's bohoságira akadunk, mel-

lyek által sokkal többet megbántott, mint mulatott 's

magának tán egy barátot se, de számos ellense'get

szerzett. Illyenrl azt mondanám, 'mnnkássági köre't

igen szorosra tzte — vagy hogy csak 2 , 3 órára volt

esze' — Más iskolábul kile'ptekor mindjárt feleséget

vesz, mind a' kett gyermek, nincs a' háznál egy

kávékalánnyi tapasztalás , de szépen folynak az rák
's a' t. errül azt mondanám ,'4,5 esztendre volt

esze' — Harmadik egyet 's mást vadászott a' világon

,

a" minek minden becse fény, füst. illat, nem egyéb,

e's lelki, testi 's házi csendét a' hajhálzatban odavesz-

te, mint magasabbra ment *s mennyivej *feljebb emel-

kedett , annál rútabbá lön, mint a' Gingobiloba, melly

gyenge idejében szép 's reAá'uJ plánta ,. esztendk for-

gásával végre idomtalae^'^'n^'g^yíA fává válik 's a' t.

errül is azt állitnám , 'csf'i^ '/Ta jnyos4dre volt esze'—
Tan ollyan is, kit mindenek eltt hazája elmaradása

érdekel , 's kinek minden ügye 's munkája annak fel-

emelésére czéloz^ de egy pár év alatt századra kiter-

jed munkát" "s fordulást akar végbevinni, sehol nem.

szánt, hanem mindjárt vet, a' hónapos salátának,

mert az szaporán n , örvend 's csak azt öntözi , midn
azonban a' fiatal csert, mivel lassan zöldül, még észre

se veszi , 's a' valaha felségessé leend erdei királyt

vigyáztalanul elgázolja. Errül is azt mondanám 'be

kár , hogy illy rövid idre van esze ' 's a' t. —
Ha pedig annak magyarázatjába ereszkedünk mi

az ész .'' — soha tiz ember közt három annak értel-

mében meg nem egyez 5 "Mennyi esze van Unak,

mivel annyi pénzt tiidott szerezni,,— "Csudálatos ész

ezen H , tiz ezer verset tud köny^- nélkül., — "Már

liogy Ónak van esze, arrul nem kételkedhetni, milly

jó rendben van háza 's felesége 's gyermekei milly
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S/epek, be kellemesen él„ — "Ez ám az tísz , huszon-

ne'gy nyelvet tud" 's a* t. — Csak ezek után is vall-

jon mi az e'sz ? Mert a' kikrül szólánk , azok lelki

tchetse'gi e'ppen nem egyenlk . st inkább igen k-
lünbözk ^ mert a' jó memoristának tán nem lesz

felesleg pe'nze -^ a' dús pedig egy verset se tud könyv

nélkül 5 a' boldog férj egy két nyelvet tán jócskán,

egyen kettn pedig darabolva szól ^ a' lingvistának

ellenben nincs , ki szeresse 's ki élete útját virágok-

kal hintegesse.

Hát ugyan mi az ész ? ítéletem szerint jobb érte- / /

menyét az észnek nem adhatni — azoknak , t. i. kik|/

érteni akarnak, mint igy '"Ennek egy pár órára van]|

esze, annak tóbb napra, emennek 5, 10, 20 észten-
1

1

Are, amannak . egész életre, 's ennek századokra ,\Í

orökfétre. * f
Technikai 's egyéb tárgyakban éppen igy áll a'

dolog. Ha egy, utat kés?,"'; ,^k 's csak egy pár eszten-

it tüzünk ki, akíptH?" «;^ -^^ ó 's igy természetesen

rossz ut fog jobbnak latíszani szemnk eltt ^ ha 10,

20 , 30 esztendt veszünk ösgze , csalhatatlanul ugy

fogjuk tapasztalni , hogy a' drága ut legolcsóbb ! Ha
kevés idre számlálunk, fa sindellel fedjük házainkat

's igfy a' tüz , mellynek csak jó barátunknak kellene

lenni , sokszor fertelmes ellenségünkké vál. Azon or-

szágokban , hol messzebbre számolnak , kiki nevetve

nézi , mint tüzelg a' kémény 's a' Londoni lakos örül

,

hogy már kilábolt nemzete azon idbül , mikor váro-

sában egyszerre 13,000 ház égett hamuvá. Másutt,

hol csak közelre számlálnak , kétségbeesés festékezik

a' szegény falusi ember képén , midn lakhelye felül

egekbe tornyodzik a' fekete füst, — 's egy kevés zsir,

melly a' kéményen kifut, egy darab tapló, melly pipa

mellé esik , elegend 'az Isteniiez hasonló embert sok

ezernyi szivreható kiáltás közt gyászba bon'tni , nyo-

morúvá tenni, 's tán éppen ollyanokat, kik fa hija

miatt ritkán fzhetnek "s bajjal . vagy csak igen kis
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ablakú házakban melegedhetnek 's igy a' (znek ke-

vés javát, hanem jobbadán átkát tapasztalják.

Ha vámot kellene fizetnünk , azon pillantat , midn
j)e'nzünktül megválnánk 's lovaink egy kicsinyt megpi-

hennének . soknak kellemetlen , de aztán több óráig

st több napig jó utón járni annál kellemetesb volna.

Most kevesebb testi fáradsággal megyén az utazó Becs-

l)ül Philadelphiába , mint Becsbül Kolosvárra ; ott

hosszabb idt tznek ki munkássági köreiknek , itt ke-

vesebbet. Testi er 's ege'sse'g haszonvetele'ben van

szapora, halk 's lassu él; tudományokban, világ-

bölcsese'gben kisebb nagyobb nmgasságra emelked ;

ne'meüynek esze , ugy szólván , már iskolábul kilepte-

kor áll meg , másnak késbb fagy be— kevésnek lelke

tágul 's nagyobbodik koporsóig mind jobban. Alkot-

mányban . országlásmódban a' legna^ftbb re'sz egye-

dül egynek , vagy a' népnek kéziben szereti látni a'

hatalmat — 's igy csak rö|^4V,e Számlál— mert az els
legegyszerbb , a' másil^l^^io.'^olly kormánymód , melly-

hen is re'szt vehet. Hbgy^.sak kevés Mark Aurél,

Antoninus Pius, Trajan volt, az nem jut eszibe 's vele

nem gondol 5 hogy ellenben 'több nem vezethet keve-

set józanul , hanem néhány sokat , annak eldönthetet-

len igazságát nem is gyanítja , ámbár a' népkormány

nem fer jobban össze a' termeszettel, mintha több

kocsis hajtana egy lovat, vagy egy hadnál számosabb

tábornok volna mint közvitéz. Csak kevés számlál

'hosszabb idre 's keresi képviseli alkotmányban bá-

tor létét.

Vasúttal , csatornával éppen igy van. Néhány esz-

tendeig a' köznép keresetét csorbítja, némelly vásárt

felesleggel borit el, 's az által a' közel birtokost ideig

óráig károsi'tja , de számosb esztend leforgása után

az egész vidéket elsegélli 's felemelkedésre birja 's

végre szinte mindenki, vagy legalább a' számosb rész

önhasznát sokszorozva leli a' közgyarapodásban. Igy

>an a'' legelk 's fáizás elosztásával, a' czéhek, limi-
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tatíuk, robot 's dezma léteiével. Ha egy pár e'vet

veszünk össze, akkor jobb ha minden mozdulatlan áll

meg , ha e^y fertály vagy fél századra tekintünk

,

akkor változás kell. A' kérdés csak az ; mi kivánatosb ,

rövid vagy hosszú idre való ész 's abbul származó

pillantati vagy tartós jólét .'* 'S a' szerint kiki felelhet

magának.

Az Egyetértés hija, mellyet igy is magya-

rázhatni , "X eked sincs, nekem sincs, mert
n e m ér t j ü k e gy m á s t., osalhatallan oka többek

közt annak is , hogy Hazánk jó részét viz birja , pos-

vány fedi , 's hogy sokszor— \s ezen ne kételkedjünk—
valaaii rossz kotyogó malom hátráltatja egy egész vidék

virágzását ! Ha igazán *s öncsalás nélkül akarjuk szám-

ba venni , milly kevés mai napi haszon tartja parali-

zálva némelly vidékek jJMre ,2'' bizonyos nagy hasznát,

's óriási elmenetelét — csak indignatioval szemlél-

hetjük a* Körös berkeit, Tisza, Dráva, Bodrog kiön-

tését, Hanságot 's a' t. mellyeken ezernyi famíliák

élhetnének boldogul , mellyek tán most nyomorúsággal

küzködnek, vagy egészen iij nemzetségek támadná-

nak , mellyek által az ország ereje 's dísze hathatósan

öregbedne. Milly szép tartományokat nyerhetnénk egy

csepp vérontás nélkül a' hazának ' 's mennyire szelídülne

's nyájasodna még anyaföldünk levegje is, ha nád és

zsombék helyett, mellyben most róka 's farkas csatan-

gol, kies mezk "s mosolygó lakhelyek támadnának

!

Az egyetértés hija oka, hogy a' föld gyom-

rában fekv legnagyobb kincs, a' vas és kszén , csak

kis mennyiségben jut napvilágra ; — oka , hogy sok-

szor hazánkliaínak része éhezik, midn része feles-

legben tombol, 's a' haza olly testhez hasonló, melly-

ben a' vér nem kereng ; — oka, hogy sokszor némelly

helyeken termcsztményinkben fuladunk. mellyek kis
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becsüek ide haza , — de kinccsé válnának Amphitrite

kék kristályán !

'S mért nem értjük egymást ? Mert kiki különb
különb idkört tüz ki munkásságának.
Egyik csak magának 's magáért él 5 's igy eltte a'

mai haszon . habár nem nagy is , legfontosb :,
— másik

övéinek *s utóinak szenteli napjait 's igy annak a' mai

kár, melly idvel hajt csak hasznot, nem sajnos 's azt

könnyen tri , — 's a' t. 'S ime itt állunk megint 'az

egyesületek mindenek -eltti szükségénél, mert kiki

vagy rövidebb vagy hosszabb idre terjeszti ki plánu-

mit 's igy azok közt ]). o. kinek 2 vagy 5 esztendre ,

's kinek 15 vagy 3üra van esze , egyesség minden bi-

zonnyal nem lehet soha , — 's ezen hiányt kirekesz-

tleg csak az egyesületek lelke pótolhatja ki , mert

hidegvér 's minden oltlalu vizsgálat , melly indulatos-

gágon tul van , olly világosságba hozza végre a' mai

kis haszonnak tán holnai ^,gy. kárát , vagy viszont

az ideig ráiglani elmar^^^^T^i veszteségnek jövend-

beli nagy elmenetelét 's nyereségét, hogy a' magát
's mait legszeretbb is fog holnapra gojidoskodni 's

áldozni 5 's az, ki eddig csak mindég holnapután akart

vigadni 's ma búsult , még ez órában éli világát 's rit

ki velünk egy pohár Mádi tke nedvét azok jólétére

,

kiknek ezen munkát szentelem. 'S éljenek boldog meg-

elégedésben !

\

A' Hitel hija oka, hogy senki nem jobbít-

hatja földeit olly mértékben , mint természet szerint

lehetnek kellene lennie. Egy ers l közönséges utón

's kocsin 200 mázsát nem fog húzni , ez természetes ;

de hogy 2 vagy 3 mázsánál többet ne húzzon , az ter-

mészetien 's mindenkinek is szemébe tnik, mert a' ló

erejét 's mázsa terhét conibinálni kiki tudja. Hogy
hazánkban 50 ezer hold birtok fél miliic) jövedelmet

^*^-
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pengben ma nom hozhat, az is ternie'szeles:; de hogy

30. 40 e/ernél ne hozhatna többet 's pedig veszede-

lem nélkül , az a' természettel összeütközik 's még is

ugy áll a' dolog. Már ezt megint nem mindegyik tudja

egyeztetni 's azért vegyünk el példát.

'Gyors Pálnak 200 ezer forint adóssága van — 's

csak pengben vegyünk mindent— nehogy tán valakit

papirospénz által, minekeltte arrul sz lesz, botrán-

koztassunk — 's közép számmal 28 ezer forint jöve-

delme. Pál ur sem a' jelent sem a' jövendt kirekesz-

tleg nem szereti , de vígan éli a' jelent , 's a' mellett

a' jövend álmaiban is szép reménnyel ringatja szivét;

ha mindazáltal valamclly idhöz inkább hajol — az a'

jelenvaló , mert jobban kedveli a' mit már megfogott

,

mint azt, a' mit csak foghatni reméli — 's e' részben

azon ézrektül különbözteti meg inagát,kik csak min-

dég azt óhajtják , a' mi nem övék , 's kiknek még a'

nádméz is keservé váli'anpíkrikon ; vagy azoktul

,

kiknek szebb jövend soKa kgt.í nevet 's csak a' szk
jelen virágit tudják szedni 5 szóval Pál ur középúton

szeret élni 's javainak ma és holnap is kivánja hasz-

nát venni. Ez characteri frajza.

Birtoka 70 ezer hold 's hazánk olly tájékán , hol

föld 's vásár trhet. Törvényes kamatot fizet 12 ezer

forintot 's ezt legnagyobb pontossággal cselekszi , mert

minden adósságát, igazi hypothekát adni nem tud-

ván , becsületbeli adósságnak tekinti. Egyéb terhei is

vannak , mellyeket éppen olly szentül visz , úgymint

több egyesületek tagja 's számosb aláírások részese

,

's ezekre kell 1 ezer forint. Falusi háztartása 's

városi lakása , akár ott lakik akár nem , megy 3

ezerre 's igy marad szabad rendelésére 12 ezer forint.

Igazán véve tehát ez valóságos jövedelme , mert az

emiitett kiadásokat becsülettel alig , vagy éppen nem
kisebbíthetni. Kamatot fizetni, kötelezésnek eleget

tenni , olly szent tartozás , mint nem lopni , nem ra-

bolni. Otthon szomszédit szi^ esen látni , városban jobb
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tiíisMságban élni , eíkeríilhetlen 's egyszersmind kelle-

mes szükse'g. Már 12 ezer forinttal ugyan mit fog

tenni Pál ur ? Ha csillagát, mellybe sorsa helyezteté,

csak egy kissé' is meg akarja tekintgetni 's iigy mint

a' jó gazda birtokát ismeri , mint ember lakhelyét

csak a* határszéleken is meg kivánja vizsgálni , legalább

is kell esztendei utazásra 10 ezer forint. Ha az uni-

versum vagy hazájára nézve csorbának látja , hogy

vele magva szakad , lévén az utolsó csemete > fele-

séget vesz 's egy pár év alatt tele a' ház apró néppel

,

's 10 ezer forint megint nem lesz felesleg. Ha ntelen

éli hazaföldén napjait, annyi imáimat lel házánál 's

ha birtokához képest nen» költ, lova, szakácsa 's a' t.

nincs, jó barátinak száma olly szk, hogy 10 ezer

forint egy kis elmenetelre a' világban alig lesz ele-

gend ^ — szint ugy nciii, ha valamelly gyjteményt

állit fel, vagy tán éppen antifuarius.

'S igy ha 10 ezer f'jáirtp^'^ több el nem kél sze-

mélyére , a' mi legnag^si]íi(é«jUda volna illy helyezet-

ben — a' 70 ezer holdjijÖHí; javításra esztendei 2

ezer forint marad , melly olly kiterjedésre annyi mint

egy szekér só a' Dunába. Ezen 2 ezer forint meg se

fog látszani 's olly kevés , hogy alig hajt hasznot. 'S

igy Pál ur azon dilemmában áll , hogy vagy 'télen

gubában 's nyáron prén harmincz esztendeig mind-

egyre oda haza lakjék és javítson , vagy a' 70 ezer

holdat szinle in statu quo hagyja, mert javításra adiís-

ságot tenni, 'a' mi pénzbeli elrendeltetésünkben , bi-

zonyosan nem csak az ügyetlen gazdát, de még a'

józan Gyors Pál urat is tenkre hozná ^ habár eleinte

csak tel 6tal fizetné is lOOzát , midn javítási tán

lOet 's többet is hoznának lÜOtul.

'S itt látszik legvilágosabban , milly természet-

lenségbe helyezteti a" Hitel hija^ magyar gazdát!

Ugy lenne Pál ur boldog, ha sorsához képest élhetne

';* egyszersmind jószágit javíthatná is ; most vagy egyik

Vagy másikbul ki van rekesztve ^ ugy boldogulhatna

,
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ha 200 ezer forint adóssága mellé nie'g 200 ezer forintot

vönne fel 's azt józanon joszágiba investiálná , hanem

egy úttal bizonyos is lehetne . a' mirül ma senki sem

az , hogy ok nélkül pénzét fel nem mondják , a' mitül

az adós egyedül akkor szokott lenni mentt, midn a'

hitelez tudja, 'hogy pénzéhez juthat kétség kivül

szinte minden órában.

Ha tapasztalás nem mutatná , melly Hitelt szül

ezen lehetség minden pillantatban pénzéhez juthatni

,

azt csak természetes psychologiai érzésünk is megbi-

zonyitná, hogy ezen könnyüség 'minden órában ma-

gunkéhoz juthatni' mennyi nyugalmat 's lelki csendet

terjeszt keblünkbe ! mellynek hija sokszor legkisebb

ok nélkül lázilja fel a' hitelezt ''s buktatja el szinte

kincsei közt az adóst! 'S nem igy van? —
Tudom néhányan igy fognak ezek ellen kikelni:

'•nem mondhatni , hogy mindenütt hátra volna a' me-

zei gazdaság 's még nálam is már egy és más elre

ment, hogy pedig hypothekát nem tudna adni a' ma-
gyar földesúr, az éppen nem áll 's ugyan hol tudna

adni valaki bizonyosabbat ? „ Ki azt : hogy egy kis

váltó gazdaságot, egy pár birkaaklot állított 's mivel

már egy canalist húzott, jobbágyit regulázta 's kis

bükkönyt, lóhert termeszt, ugyancsak derekas indus-

triának tartja — ámbár igen meglehet, hogy mo s-

tani állapotunkban ez legjózana])b — az minden

bizonnyal csak mindég anyaföldét tapodta , soha kün
nem volt, jobbat nem látott 's igy a' tárgyrul csak ugy
Ítélhet, mint vak a' szinekrül

—
's iilyenekkel keser-

ves világosságot keresni. A' mi pedig a' hypothekát

illeti , ne gondoljuk , hogy az igazán mienk legyen ,

a' mihez mindég csak holnap 's tán soha vagy igen

késn juthatunk.

'S továbbá vegyük tekintetbe , hogy adott hypo-

thekánkat— bár az tán igen felséges— a' külföldi 's leg-

közelebb szomszédságunkbeli pénzesek ollyasnak áltál-

jában elismerni nem akarják ; 's ezen állitásomat azon
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számosak legjobban bizonyíthatják, kik pénzt keres-

tek kíin , de magoknak , — mert mások számára volt

ele'g a' ládában — nem kaptak. —
"Hisz a' liquidi debiti pör elve'gzdik hat

esztend alatt'' uj ellenvete's ! Ha ezt megengedem
is , noha tapasztalásom szerint igen ketelkedv e , mit

e'r a' hypotheka , ha teszem tkémet, a' mi mindenem »

183üban adom ki , 's több esztendig kamatját , st
hire't se kapom, e'ltemen azonban unalom, kedvetlen-

se'g, pe'nz szke rágódik 's ve'gre 1835ben e'ppen egy

esztendvel a' szerencse's executió eltt meghalok ^

vagy ha életben maradok is, az ads a' tÖrve'nyes fog-

lalást ellenállással hátráltatja 's ha uj galiba után az

itelet végrehajtatott, az elfoglaltat, melly még kér-

dés miként kamatolna, ismét erszakosan visszaveszi

's a' t. ! 'S nincs e ezen rajz az életbül meritve ? És

még is jó hypothekárul mernek némellyek szólani

!

A' LEGELK, FAIZAS 'S BIRTOKOKEL NEM
VÁLASZTÁSA

mennyi negativa ' st még positiva kárt szül , arrul

már a' számosabb rész meg van gyzdve , hála az

egeknek ! '8 ha elosztatások még legtöbb helyen

végbe nem ment , igen természetes , mert vagy meg
akarja az osztozó részek k zt egyike a' másikat csalni

,

a' mi az ersebbnek könnyebb, mint a' gyengébbnek,

vagy a' princípium valósitása igen nehéz és szöve-

vényes.

Mennél nagyobb a' mveltség, annál több ágra

oszlik minden tudomány, minden mesterség, 's men-
nél jobban eloszlik , annál magasb lépcsre emelte-

tik , mert minden ágán külön eiuber lévén azt leg-

nagyobb tökéletességre bírhatja. 'S csak azon földön

lehet a' gazda veri'tékiért megjutalmazva, mellyen
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{ ep^yedül maga 's nem más 'gazdálkodik, mellyen iin-

" marhája legel csak, 's nem minden bitang ront 's

tiliródik.

Legyenek Smith e's Young hamvai , kiknek hal-

hatatlan munkáit tudom az Olvasó ismeri , ezernyi

áldással üdvözölve ; az ers eszek "s fáradliatlan

vizsgálatik gyümölcse már hazánkban is lassan lassan

pirosodni 's e'rni kezd. 'S igy a' birtokok elosztásárul

se ujat se jobbat nem tudván mondani 's meg a' ná-

lam leiekben sokkal tehetsb sem , mindenkit az emii-

tettek munkáira utasílok.

A' CZEHEK 'S LIMITATIO FELESLEGE.

Majd minden monopólium egy pár évre hasznos

,

's eggyel mással provideálja a' sokaságot 5 de hosszabb

idre minden 'hathatos kÖz;*'elinenetelnek legmagasb

's tetemesb gátja ; ugy v^n a' privilégiummal is. Bi-

zonyos idre mind arra , ki birja, mind az ege'szre

nézve felette hasznos , örökre pedig nem csak a' kö-

zönse'gnek, de ve'gre sokszor me'g annak is káros, ki

vele fel van ruházva. Ezt paradoxnak látja sok, e'r-

zem, 's igazán ollyan is ke'pleg, kár hogy fel nem
világosithatojn ugy , mint kivánnám , de ege'szen felre

vezetne a' felvett tárgytul 5 azonban állitásom meger-
site'se végett közbevetleg azt még sem hallgathatom

el, hogy a' magyar Nemesember pénzt kölcsön rend-

szerint nem kap , midn a' városok fel sem is akarják

mind azt venni, a' mivel kínálják! A' mi többek
köztegy nagy haszna a' privilégiumnak.

A' ezéhek örökké hátráltatják a' termesztmények

's mestermvek árainak egymásközti rendes arányát.

A' búzának köble felmegy 20 forintra — volt eset —
's vele a' csizma ára is ,

— és imc leesik búzánk megint

5 forintra . de a' csizma mind fenlebeg 's csak lassan



91 A' MAGYAR OAZDA MA NEM VIHETI MEZEIT

lassan ereszkedik le 's tán e'ppen annak legnagyobb

kárával , ki a' czéhek mellett leghevesebben kel ki.

-^ A' 1 i m i t a t i ó k pedig 's kivált a' hus limita-

tiója annak oka , hogy mezei gazdaságunk egy sar-

kalatos talpköve béna , 's igy egy lábbal a' levegben

áll. Igaz, hogy megsznések egy 's más kellemetlen

de csak ideig óráig tartó következést szülne. Egy he-

lyen sok is , más helyen pedig igen is ritka lenne a'

szabó , csizmadia , asztalos 's a' t. de kivált mészáros.

Itt megbüdösödne a' hus , ott jó darabig nem is lehet-

ne kapni , vagy csak igen drágán. — Sok nagy érdem
ur nem ritkán még vasárnap is halat enne hus helyett

'sa't. 'S ezen zavar, tagadni nem lehet, eleinte igen

kellemetlen volna , 's tán hosszabb ideig is tarthatna :,

de végre a' földesurakra , mint nem különben a' pa-

rasztságra árasztna legnagyobb hasznot.

Minden változásra , legyen az legislegjózanabb
,

fog minden bizonnyal valami zavar— crisis következ-

ni , 's ezt kiállnni mindenki nem akarja , vagy nem

tudja, 's kétséget nem szenved, hogy az áíváltozási

idszakban minden rendetlenebbl forog mint az eltt

,

's hogy igy azok, kik elre combiiiálni nem tudnak,

megijednek 's minekeltte a' szebb rend helyre állott

volna , már a' kezdettel fcnhagynak 's magokat régi

helyezetekben még jobban leszegezik. A' régen sin-

ld azon fordulásban, mellyet megint az élet felé

teszen , még rosszabbul , vagy legalább fájdalmasabbul

érzi magát, mint az eltt. Azon birtok, melly jobb

lábra tétetik, átváltozás idejében alig hoz jövedelmet,

de legyen csak vagyonbeli tehetség 's békes-trés

,

rövid id alatt sokszorozva tériti a' kárt vissza. De
ha elegend pénzbeli tehetség nincs

, jó ideig szinte

minden jövedelem nélkül ellehetni ^ — ha bels csend

nincs , bevárni azt , a' mit csak az id hozhat meg 5
—

's ha kivált nincs elég lelki függetlenség , egyenesen

járni a' czél felé , nehogy azok pletykái 's mende-

mondái eltántorítsanak, kik mindenben találnak hibát,
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csak magokban nem 's csak mások ipaikodásit tudjak

gátolni , mig magok semmit se képesek elöallitni :

akkor jobb mindent regi lábon hagyni , mint nem kü-

lönben sokkal bölcsebb ahoz való tulajdon nélkül

semmi nagyobbat 's komolyabbat nem kezdeni , hanem
inkább kis körben 's fény nélkül használni. Senki se

kivánja egyébaránt, hogy a* világ scenáján kiki rol-

lát jálszon.

A' hus megállapított ára minden derekas hizla-

lást haszontalanná tesz , hol pedig a' hizlalás haszon-

talan, ott a' gazdaságnak sarkalatos talpkÖAe hibázik.

A' jó hus nem drágább mint a' rossz 's igy mért
törekedne a' gazda jobb húst állitni ? A' fagyue'rt ? Az
nem fogja mindég 's kivált hol a' mez szk 's egyéb

*s jobb hasznát is vehetni a' legelnek, a' hizlalót

elégségesen jutalmazni 5 de hisz az is linjitaíva van,

's nincs e abban valami tcrmészellenség, hogy vala-

melly portéka jó és rossz minémüségében egyenl áru

legyen.'* A' mi pe.-lig a* természettel összeütközik,

ideig óráig akármilly fényes és jónak látszó követke-

zési lennének is , vé^re minden bizonnyal sikeretlen

marad ; st többnyire kárt 's veszedelmet szül.

'S ugyan eg^'éb termesztményinkre nézve micsoda

következése lenne annak id jártával , ha teszem a'

legjobb bor 's legrosszabb , a' legtisztább búza 's kon-

kolos , a' legszebb gyapjú 's legdurvább 's a' t. egyenl

áru lenne .'* 'S milly szép industriát következtetne illy

elrendelés ! A' hus dolgában pedig ne gondoljuk , hogy

máskép van az eset , st ott tán a' limitatio még saj-

nosb következésü , mert egy helyett két rosszat okoz,

t. i. hogy azon gazda , ki jövedelmiben hizlalás nem-

léte miatt igen károsodik, élte folytában a" legrosszabb

húst is rágja pasztoralis hazájában ! — 1811 és 1816ik

esztendei szk idkben , midn a' mészáros czéhek

teljességgel húst vagy nem vághattak , vagy vágni

nem akartak, éppen csak azzal segithettek számos

megyék magokon, hogy mindenkinek megengedték
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a' luisárulást. — Mert nem látjuk ezt minden id-

ben így ? —
Ila egy gonddal vizsgáló utas hazánk földet bejár-

ná , de nem kastelrul kastelra , ciiriárul curiára , hanem

minden protectio nelkülv— pedig illy utazás hasznos,

mint nem különben olly házasság szerencse's , melly va-

lódi 's nem csak ünnei)le's 'stáncz közt lett ismerkedés

következese — minden protectio nélkül mondom, azon

következe'st húzná testi táplálásunk tárgyairul, hogy

vagy igen kevéssel ele'gedünk be. vagy igen szege'nyek

vagyunk. Keveset kivéve, vende'gfogadóinkban, korcs-

máinkban igen alávaló húst, felettébb savanyu bort,

szörny sovány baromfit 's meg ugyancsak rossz ke-

nyeret találna. O termeszét szerint hazánkat földmvel
tartománynak tartaná. — mert me'g fabrika vagy ma-

nufactura nyomdokát se venne észre *s minden bizon-

nyal igy tudakolná a' ne'met kellnert "Ugy látszik , a'

legel itt igen kevés e's szk, mert a' hus olly sovány,,

'koránt sem uram , itt 6 csíer holdnál több a' legel'.—
"Lehet e azistene'rt! 6 ezer hold!!! ''De a' búza,

rozs 's ennek alja igen drága ugy e , mert a' kenyér

olly savanyu 's alávaló^ a' nyomorult csibék pedig

mintha éhen vesztek volna,, 'Éppen nem — most igaz

felment egy kicsinyt, de néhány esztend eltt semmi

ára sem volt *s csak nem megrothadott'. "Es tán akkor

is csak illy hitványok voltak baromfiaitok mint most.'*

Ez már furcsa. De a' szl tudom nem igen érik meg,

mert olly fanyar és zavaros a' bor,,. 'St igen is korán

érik 5 már September végen szedik 's aztán annyi van

,

hogy el sem adhatni'. "Már ez különös 's ugy látszik,

valahol hibának kell lenni,, —
'S ugy látszik — 's valóban , ha igen dicséretes de

itt helytelen hazaszeretet által magunkat csalni nem
akarjuk, az utazó igazat mond, 's hogy mi Magyarok

a' szép ökröt inkább nézzük, mint sem esszük 's ha

esszük is , nem ide haza , hanem Bécsben esszük.
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Ho<Ty mindent, a* mit termesztünk, jutalmasan el

is adhassunk . azt elérni bajos , de az is lehet 's majd

annak idejében kifejtjük — de ha semmit sem adhat-

nánk is el, leo^yen legalább annyi eszünk, hogy min-

denünk a' tökéletesbhez legközelebbre járuljon.

Soha sem emeli fel az embert egy törte'nct a*

lehet legmagasb megelégede'sre, mint csak ritkán

gázolja el egy csapással a' sors egészen. A' megelé-

gedés mint a' megnemelégedés közönségesen sok kelle-

mes benyomások 's érzések sommája 's viszont egyen-

ként véve , mint p. o. mindég rossz hússal élni , meg
vagy megnemelégedésnkre alig van befolyások , de

összesen és számosan véve az emb^t boldoggá vagy

nyomorúvá tehetik. Rossz^venyérrel , savanyu borral

,

hitv ány baromfival , kemény hússal élni több eszten-

dig olly házban, mellyb^n-bdösszag, számtalan szú-

nyog, bolha, csimasz, csótány *s egér van, füstölög

a' kályha, közel éles haranghoz, munkás kovácshoz,

vagy olly udvarban, hol sok a' kutya, szám nélkül a'

lud , kacsa , tyúk ; szk csizma *s nadrág , melhbon

nem léphetni, fogfájás, ostoba cseléd, süket szakács,

sánta paripa, részeg kocsis , unalmasokkal társalkodás,

szomszédban heged- trombita -tanulj magyarul nem
tudó hazafi 's a' t. ki élhelne soká ezen körülmények

közt ? 'S igy bizony nem hijábavaldság a' jó 's porha-

nyu hus mindennapi használásunkra , ha egyébként a'

gazdát nem gyarajiitná is.

Eleget kisér nálunk már gyermekkorában két hu-

szár is, 's minden tetteit magasztalja, mert igyhópénze

felemcltetését remélli . de el nem éri : ha csak ezer

lépést tett is a' kis Gróf. jó gyaloglónak állitják ; ha



08 A MAGYAR GAZDA MA NEM VIHETI MEZEIT

oda haza e^y exanicnt adott 's szülei nagyobb hiva-

talban vannak , minden bizonnyal eminens lesz ; ha

sok kise'rvel atyja jszágira megy ^ ott már várják

's mindent csak ünnepi állapotban lát — 's végre

egeszén kitanulván azaz iskoláit végezvén oda

haza Gróf Nhez, Báró Mbez, onnan Vice -Ispán 's

onnan F tirasághoz élet tapasztal ás végett
utaz — váHott lovakkal járja be a' hazát — volt

mindenütt, 's mindenütt jól fogadták 's még nyarat-

szaka Füreden 's Mcbádián is mulatott, most pedig,

minekutána Velcnczében 's Mnnachiumban külföldi

bölcselkedést lelni hat hetet töltött, hivatalba lépett,

's íme ismeri a' hazát, külföldöt 's angol parliament-

rül , franczia camerákrul szól 's azt fejtegeti hallga-

tóinak : mikép szegényAlétt el Gallia mezei gazdasága

,

's hogy romlik majd meg Britannia gz 's egyéb ermü-
vek által , ha ha Jja ! 's a' t. Már illyenek csak javát

kóstolták honjoknak, a' boldogok ! 'scsak iigy ismerik ,

mint mi azokat ismérheljíik^ kiket nagy világban csak

legszebb köntösikben 's csak olly jíillantatokban láttunk

,

midn a' legtermészetesb ember is vagy valamclly rol-

lá< játszani , vagy belsejét a' sok fiigy ellen , mellyre

talál , egészen elzárni kéntelen. 'S aztán illy felvilágo-

sított *s a' vel közepéig kicsinosodott elmék perorál-

nak a' limitatio, czéhek 's több illyek szükségérül:

"Másutt jó lehet a' limitatio eltörlése , hol több a'

népesedés , több a' consumens 5 legyen csak ki egye

's a' t. majd lesz hus — *s most is hol lát az ember

derekabb gbölyt 's a' t. mint nálunk,,.

Makkbul mindenütt tölgyfa lesz, habár egy hazá-

ban nagyobbra , másban kisebbre n is 5 a' ló csikaja

csak ló marad , akárhol csíkozzák is , ámbár itt dere-

kabban , ott hitványabban tenyészik 's a* t. Ugy éppen

azon egy oknak akárhol hasonló következési vannak ,
—

's ha más országokban tapasztaljuk , milly nagy hasz-

not következtet a' czéhek , de kivált a' limitatio meg-

sznése, ne kételkedjünk, hogy ide haza is áldott
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követke/eseket ne szüljön "s annál bizonyosabban , mert

Hollandia, Britannia, Németország 's honimk közt olly

különbse'g se éghajlatra, se életmódra nincs, mint te-

szem Grönlandia 's a' Jóremény-foka közt. Mi a'

keresztény vallás 's józanabb philo-soiihia által Európá-

ban, mellynek hossza 's széle • olly csekély, inkább

csak egy familiabeliek vagyunk. A' mi pedig a" jó ma-
gyar gbölyt illeti , az egy igaz kövér angol ökörhöz

hasonlitva csak ollyan, mintha pályára készittetett

volna el!

Hogy a' czéhek 's limitatio megsznése nagy hasz-

not hajtana 's igen könnyen eszközölhet is, kételkedni

nem lehet; 's ha kételkednek is néhányan, kik a' do-

loghoz érthetnének, 's magyar hazánkat 's a' külföldet

jobban ismerik mintsem fentebb emiitett mágnásunk

,

minílen bizonnyal ollyanok fognak az uj systemában

eszközÖlhetetlen , a' természet 's jó renddel meg nom
egyeztethet képzelgéseket találni , kik a* mellesleges

ártatlan jövedelmek baráti , mellyek se nom mezbiil

,

se nem manufacturákbul kerülnek , hanem egy kézbül

másikba csúsznak 5 vagy kik mostani helyeztetések

miatt a** középszer hus javát eszik 's csak olly áron

szeretik fizetni a' jót, mint szegény ember a' csontot

fizetni kéntelen. 'S illy igazság-szeretk vannak több-

nyire a' józan ujitás ellen 's minden elmenetel út-

jában.

A' ROBOT VAGY SZAKMAjJvfY

létele még nagyobb figyelmet érdemel 's azon kárt,

melly belle háramlik, éppen olly bajosan tagadhatni,

mint azt hogy 2X2=4. 60 ezer robot egy esztendben

szint azon munkát viszi végbe , mellyet 20 ezer napszám-

mal könnyen el lehetne végezni. 'S ki nem tapasztalta

,

ki robotban is . *s béresek által , de kivált contractus
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s/.orinl dolgoztatott, hogy azon munkát , mellyet egy

egész helyes jobhágy rossz ekéjével , filigrán szekeré-

vel ,
gyenge marhájával 52 nap, vagy ügyetlen csele'dje

's gyenge koni gyermeki által 104 nap hiA végezni

,

maga héresivel
,
jó szerszámmal 's ers marhával, vagy

contractus szerint a' mondott id egy harmad része

alaft nem vihette volna végbe! A' manipnlans gazda

soiia sem tudja ott , hol robottal dolgoztat , a' munka

's er közt forgó helyes aránylatot feltalálni 's vagy

igen sok vagy igen kevés munkást rendel ; vagy ha

eltalálná is az igazi idomatot , elre nem látható eset

következésében sokszor vagy igen sokan vagy igen

kevesen állnak ki a* munkára *s igy az uraság dolga—
a' gazda keményebb vagy szelidebb charaktere hozzá-

járultával sok helyen gyakorta vagy elkeseredve , vagy

nevetve vitetik végbe. 'S már ha egy véghatárnak

lenni kell, hála hogy jobbára henyélve 's idpazarolva

vitetik, nttntsem hogy a' parasztság, melly a' haza

legszámosb 's igy legfbb tekintetre méltó része, vérei?

verítéke által eszközöltessék az itt amott szebbnek

látszó müvelés. Igaz , a' henyél 's rest mezei gazda

sorsa , ha máskép vidám 's tetszetes is , a' mi egyéba-

ránt nem hévmértéke a' szerencsének , többnyire ollyan

szokott lenni , mint a' tücsöké , melly nyáron danol 's

télen koplal — 5 de ellenben se bot se vessz nem ho-

zott még egy országot is virulásra 's csak halvány 's

rossz illatú virágokat termeszt a' kénszerit\e dolgozó

kéz 5
— 's akárki mit mond , csak azon társaságbeli

szabadság, melly mindenkinek helyeztetése szerint

igazait 's terheit kiszabja , emelheti fel az egészet leg-

dicsbb pontra; 's kit a' sors alacsony helyezetbe tett,

hol kézi nmnka által teljesítheti be czélját , az ne

Aosztegesse óráit hijába , hanem állhatatos munka le-

gyen foglíilatossága , de arra ösztöne 's vágyódása is

legyen. 'S azon okoskodó, ki éretlen philanthropiai

érzésbi a' parasztgazda vállairul le akarja venni a"

munka terhét, szerencséjére nem tesz több jót, mint
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az, ki tle minden szebl> orüniet, niolly önbecs "s

lelki füf^^edense'gre van oltva, el akar tilíani.

Unalom a' rosszra hajló embert rosszíí
, jóra liajliit

boldogtalanná teszi, 's valóban szánakozásra méltó,

kinek az életben dolga nincs. \em az tesz igazán jót

embertársival , ki ket, már mikor elnyomorullak

,

Rumfordi levesekkel tartogatja, hanem a' ki ngy intézi

dolgaikat, hogy tenkre ne juthassanak 's magok tudják

inunkásságik által elejét venni jövend elaljasodás(»k-

nak. Fáradjon a' szántóvet ember még jobban , mint

most fárad , de nyugta 's jutahna is szebb legyen. Most

a' magyar paraszt szemeire sokszor vetett restségének

oka, ha annak legbelsbb velejére ereszkedünk, több-

nyire nem egyéb — ámbár mindenféle álorczát vesz

magára, — mint a' bizonytalanság 's gyarapodhatásá-

rul kétségbeesés. • ' •

Éppen ugy nem lehet soha azon gazdaságbeli fiszt

clly serény, kinek jutalma mindég egy; akár fárad

akár henyél, minta' ki becsületes uto/i állhatatos mun-

kásságának hasznát is érheti. A' mipedig a* kézinnmka

veszteségét illeti, melly iszonya az minden esztend-

ben ! Megengedem , hogy számolásom hibás 's hogy

robot által két harmad rész munka nem vész el, mert

gyengekoruak is mennek robotba 's azok ellen meglelt

idej béreseket számlálhatnánk. Vegyünk azért számí-

tásunkban csak egy harmadnyi veszteséget 's hogy

annyi elvész, tán még az se tagadná, ki a' robot fel-

találója volt ; vegyük továbbá számba az 52 vasárna-

pot, a' sok ünnepet, bucsut , vásárt, rossz idt, ka-

tonák körül jobbára elfecsérlett ert 's a' t. "s azt

fogjuk következtetni, hogy nem annyira népesedésünk

csekély, hanem systemánk hijányos; hogy nem azérl

fedi posvány 's díszteleniti sivatag a' hazát, mert nincs

ember, nincs kéz, hanem azért, mert annyi munka

foganaflan vész el. — Hát még az ingyen utcsinalás^^

nál . mellyre gyakran 4—5 mérföldrül hajtatik az adn-

zónép ., és sokszor nuís 4—5 mérföldrül visz egy dézaa
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kövecset , *s a' t. mennyit veszt a' köz gvarapndás

!

F.gy berek-száritásnál próba tetetve'n az világosodott

ki, hogy azon kiállitott munkások, kik ve'grevitt ásá-

sok szerint fizettettek . tizenháromszor annyit dolgoz-

lak, mint kik ingyen kmszerittettek munkára.

Senki sem akarja azt, hogy a' munkáló ember ne

nyugodjon — hisz me'rt fárad egyébe'rt, mint testi 's

lelki csend végett 5 sem azt, hogy vasárnap 's ünnep

ne legyen . mert meg kell adni le'lekisme'retesen a' mi

Istene' ; senki , hogy bucsu , vásár 's más alkalommal

a' jobbágy ne vigadjon 's.a't. de azt a' terme'szet ugy

kivánja meg , mint a' józan belátás , hogy ha kiáll dol-

gára, azt emberül vigye is véghez. Már hucsak a' robot

által okozott harmadrész veszteséget vesszük is fel , 30

millió napszámnál, melly minden esztendben szolgál-

latik hazánkbajij 10 millió vész el! Es ha ezen er el

nem veszne 's ésszel lenne javitásra fordítva , ugyan
jiiit állítana el csak 30 esztend forgása alatt is

!

"'Munka , munka a' nemzeti gazdaság talpköve !

"*

így áll el sok, dicséretes hévvel Say, Ricardo, Mal-

thiis , Sismondi neveire támogatva. Holott nem a'

munka, hanem a' 'jól elrendelt munka, szóval

J az 'ész a" nemzeti gazdaság talpköve. Ha ISBOban min-

den ermet legnagyobb serénység 's állhatatossággal

arra forditom, hogy egy nagy gödröt ássak "s azt 1831-

ben megint betöltöm 's ugy tovább , akkor munkámat
egészen hijába veszteni 5 ha ellenben ugy tudnám el-

rendelni , hogy embereim csak egy lépést se tegyenek

haszon nélkül , akkor minden munkám nyereség lenne^

Ezen véghatárok közötti járás^

—

a/, id viszontagsági

,

vásár szerencséi , egyéb veszélyek hozzájárulásával —
határozzák el a' munka nagyobb vagy kisebb hasznát

's hogy ki ásott mélyebb vagy kisebb gödröt. A' hol-

land \ angol gazdák csak kis gödröt ásnak ^ mi meg
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igen melyeket ásogatunk 's aztán megint betöltöget-

jk : azaz nálok igen kevés munka vesz haszontalan

,

nálunk pedig nagy a' munkapazarlás.

Es mi, kik másokban kötelesse'gek teljesite'sét

jobban meg nem kivánjuk , mint magunk végbevinni

tudnók— valljon, ha parasztok volnánk , dolgoznánk e

robotban olly jobbra 's balra nem tekint szorgalom-

mal , mintha A'alamelly bizonyos pénzért folytatnék

mimkánkat, mellyet tetszésünk szerint hat vagy tizen-

hat nap alatt végezhetnénk ? Dolgoznánk e olly verí-

tékkel másoknak , mint magunknak ? Tegyük csak

személyünket más helyibe, mert csak ugy Ítélhetünk

józanon, igazságosan 's ne gondoljuk, hogy az embert

ki lehessen termeszetébül 's gyarloságibul vetkeztetni.

Hogy egyben másban tett jobb rendünk szép gyü-

mölcsöket hozott már, lehet e azon kételkedni ? Alföl-

dön hány birtok nem áll ahoz képest a' millyen volt,

olly vígan ma, mintha halálbul támadott volna fel?

Milly kevés esztendeje, |iogy H -^ azon szép és

hasznos jószágok helyett , mellyek ma több nemzetség-

nek Sélmecz 's Körmöcznél különb arany bányái

,

inkább a' Budai malmot vette volna át? '8 ha

nagyrul kicsinyre okoskodunk, a' rendes felosztásnak

haszna szembe tnik, kivált ha több birtokost tekin-

tünk, kik apjok jószágiban osztoztak, 's most az idk
mostohasága mellett még is jóval nagyobb jövedelmek

van egyes osztalékrészbül, mint eleiknek valaha az

egészbül volt. *S igy ha elre mehettünk a' mezei-

gazdaságban eddig, mért nem mehetnénk utííbb is?

Hisz tán a' tökéletesség pontján csak nem vagyunk még ?

Az egyetértés , Hitel lábraállitása , birtok elosz-

tása, czéhek 's limitatiók eltörlése következésében

volna mit dolgozni a' parasztgazdának , ugy hogy

robotolás helyett nem volna szükség a' kék eget csu-

dálni , kivált ha a' dézma megsznne.
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Voung
, ki a' józanabb iiiezeigazdaság apostola

,

azt mondja : 'a' mezeigazdaság megrontására a' déz-
mánálf síkeresbet kitalálni nem lehetett'. — Mennél
jobban iparkodik a' jobbágy, annál jobban büntette-
tik, mert mennél többet termeszt, annál többet kell

adnia 's a' t. Hogy megijed most sok , ohajtásonmak
tán valahai teljesedése 's dézmája elmaradása miatt

!

pedig kár , mert éppen az , ki attul elesne , más kut-
fokbül annyi hasznot meritne , hogy azon idt , melly-
ben neki dézmáltak , soha többé vissza nem kivánná.
Tekintsük Britannia legnagyobb részét, nézzük Gal'-.

liát, Meklenburgot 's a' t. "s vizsgáljuk millyen volt

dézma alatt 's millyen most a' mezk állapotja ? És
ha egy bizonyos gazdaságbeli md valahol temérdek
hasznot hajt , mért nem hajtaith niásutt is szinte nagyot

,

ha a' körüiállások egy és líiás helyen nem igen kü-»

lönbözk^ 's mi igen nagy különbség van Gallia és

honunk közt? — Az hogy azt két oldalán tenger
környezi? *A' mi földünk ellenben jobb , és ezen hiányt
helyre üti'— Kereskedési fekvése helyesb ? 'Most már
akadályt az emberi ész 's akarat nem ismer'. Hogy
kormányunk más? "S hát Urunk hátráltatja e elme-
netelünket, gyarapodásunkat'? 'S igy bátran elfogadd
hatjuk azt , a' minek másutt annyi sikere van. —

'8 ugyan mostani systemánk olly helyes e , hogy
abban megmaradni kívánhatnánk? Hol nyújt birtok
kevesebb tiszta jövedelmet mint nálunk? Vám 's egyéb
terh fekszik rajtunk , igaz ; de hát más tartományok^
han a' terh nem sokkal súlyosabb e még ? Van , nem
tagadhatni

, nálunk is dús , de mennyi jszágbul , milly
kiterjedés földekbül kerül ki a' jövedelem ? 2 ezer

,

3 ezer hold allodiumot hány bir köztünk, 's milly
szegény legény még is mind a'' mellett? Másutt minden
adó 's terhek lerovása után is olly jószágbul két vagy
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Iiaroiii annyi haszon maradna a' birtokos kezei közt.

11a külföldi nem olly gazdag mint mi , oka ennek nem
az , hogy az ó egy hold földje kevesebb tiszta nyereséget

hozna mint nálunk egy hold föld ; hanem hogy nálunk

számosb az 50 ezer, 100 ezer, 200 ezer holdnyi bir-

tokos, mint nálok 's így kevesebb ember közt van

a' kincs.

Sok azt gondolja, hogy a' földesúr jobbágya elle-

nében iigy áll , mint két kártyás egymás ellen , kik-

nek egyedül egyike nyer 's éppen csak annyit nyerhet

,

mennyit a' másika veszt. Ezen hibás elitélet többnyire

mindenütt a' két felekezet közt annyi hiedelmetlensé-

get szül, hogy földesúr 's jobbágy közt barátságos

egyezés hazánkban valóban csuda. Józanabb ezen bal-

véleményt letenni , 's inkább egyetértni 's hol látjuk

,

a' jó példát követni ; mert talpigazság : hogy a' ter-

mészethez közelebb járó rendelések által, mind birto-

kos , mind sz'ántóvet határtalanul jobban bírhatná

magát. Jobb ha igazán gazdagok vagyunk, mintha

azoknak tartatunk
5
jobban cselekszünk , ha belül van

köntösünk bélelve, 's nem kivül nyuszttal prémezve

,

's mi tudjuk, hogy nem fázunk, mintha mások hin-

nék csak , be melegünk van. Xem ér semmit azon

rossz szagú tömjén , melly csak nemesi születésünk

illatját terjesztgeti ; hasznosb -— ha szebb oldalirul

nem is tennénk említést — inkább a' szó méltóbb

értelmében nemeseknek lennünk ^ minthogy nem ér

annyit nemesi virtualitás , mint keresked készpénze ,
—

's nem ritkán picziny 's nemtelen ember lakja a' pa-

lotát, midn a' nagy *s nejues pénzért dolgozik. A'

világ évrajzibul azt tanuljuk, hogy a' jobb, engedbb

's szelídebb földesúr mindég legvagyonosb 's legbol-.

dogabb birtokos is.

A' szerencsének ugy vannak törvényarányai , mint

a' szépnek 's Ízlésnek. Azért mert mindenki ön szi-

veitjét nézi legingefübb 's legszebbnek , még is csak

egy Hebe , egy Venus van. Es azért mert egynek
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lege'gljh öiönie Xeszmelyiben 's Egriben , másnak pe-

dig Vitnyediben ''s Kospallagiban van rejtvg , még
sem lakik a' szerencse se borban se dohányfüstben.

'S így azon okbiil , mert emennek privilegiumi 's prae-

rogativái vannak , amannak pedig nincsenek , me'g nem
az foly , bogy az els szerencse's , a' másik nem \s a' t.

hanem hogy mindenki különös utón , mellyet helye-

zete'hez képest a' sors tágasbra simábbra, vagy sz-
kebbre gíiröngyesbre tzött ki , találhatja csak fel a'

szerencsét, vagy legalább annak szelidebb rokonát,

a' megelégedést. Már a' magyar Xemes ezen szeretetre

méltó házitársat — csekély tapasztalásom 's Ítéletem

szerint — legbizonyoSlpjan találja fel a' híi jobbágy-

ság, elretöreked hazafiság 's minden földije
magasb felemelésére magán ert vev eszközlésekben

's áldozatokban. — Ezek fejtik ki a' mesterséget,

mvészetet, tudományt, ezek nevelik a* becsletet,

polgári erényt itthon , 's hoznak dicséretet 's hirt a'

Magyarra oda kn. — Es ugyan milly szomorú utakon

keresik a' megelégedést sokan 's a' világ minden kecsei

és varázsai kÖzt hánynak nem egyéb élete , mint iszo-

nyú üresség , vagy fel nem ébredt plántalétel ? A'

Magyar szivét semmi sem töltheti tökéletesen bé
,

mint az igazán nagy , nemes és szép ! — 'S nem ér-

zitek é ennek igazát honunk néhány nem htclen , de

csak elbódult fiai ?

Becsesb azon föld mellyen sok a' burján sok a'

vadcz , annál, mellyen semmi sincs, 's jobb azon fiu,

ki véthet , ki hibázhat , mint a' ki még rossz se lehet

,

's jósága nem különb , mint a' fogatlan eb szelídsége.

'S boldog a' magyar nemzet, hogy testi 's lelki er
éleszti fiait! mindennel bvelkedik a' haza, csak vagy

nom tudjuk becsülni , a' mit bírunk, vagy el van rejtve

a kincs 's nem mozog az élet elég gyorsan, állhata-

tosan 's ugy mint kellene.

Hány szép talcntom fénylik mnga kis körében,

inert mi nem keressük fel ^ s hány nagy érdem él
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elfelejtve 's koszorutlan mint idegen, Önhazaíiai közt!

'S mennyi eltüntete'sre való er , mennyi éleszt fek-

szik a' füM gyomrában , melly csak kezeinket várja !

Azonban ve'gezzk a' szakaszt ezen jószándeku kis

tanáccsal 'hogy kiki , ha practicusjó gazda nevet mél-

tán akarja viselni
,
jövedelménél kevesebbet

költsön. Legyen egyébaránt akár váltó , akár há-

rom calcatiirás . me'neses vagy birkás gazda , velem akár

kezet fogjon, akár ellenem keljen ki, — az egyet-

értést, hitelt, legelk osztását hijábavalóságoknak ,

a' czéheket, limitatiót, robotot , dézmát ellenben igen

fontosnak tartsa is — mindegy ; mert valódi
nyereség a' gazdaság philosophiája.

lUy elavult recipére az Olvasó nem volt elkészülve

ugy e ? 's valamelly uj angol methodiist várt tlem ,

de én megvallom , hogy jobbat még eddig ennél sehol

se lelhettem,
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A' mit az ember átlátni 's meírismerni fáradsá"

nélkül nem tud , azt közönse'í^esea inkább azon oknak
tulMJdonitja , melly apárul fiuia , mint valamelly igazság,

axiomake'p ment át ^ mintsem annak jtízan 's egesse'ges

létét, vagy nemlétét önerejével vizsgálná meg; inkább

a' régi szokás goröncsös utján izzad élte fogytáig

,

mintsem pillantatokig eszét fárasztná egy kissé 'jobb

systema és simább ut feltalálása végett. 'S valóban ugy
látszik, mintha lelki erltetés jobban fárasztana sokat,

mint testi dolog; éppen ugy mint az elefánt jobban

izzad, ha észbeli munkásságra tanittatik, inintha leg-

nagyobb terheket raknak hátára ; *s a' kutya és ló

sokkal inkább fél 's retteg az értelembeli kifejtésekre

czélzó gyakorlástul , mint minden egyéb munkáiul.

Az ország sok tájékin zsiros , fekete vagy ragad(i

agyag földeken ásatik—6 ölre egymástul közegyenleg

két mély árok, 's az áldott termékeny föld árkok közé

domboltatik fel , száz meg száz szekér , ezer meg ezer

ember mozog , 's a' ráfordított physikai erogatum

iszonyú. Az id száraz , 's igy a' munka , melly

mechanice foly, józannak lálszik, midn 'egy kis ész-

fárasztás után hasztalannak mutatkozik. Ki kisdedkorá-

tul fogva illy manipulatiókhoz nom szokott, mint mi,

's eltökéletten el nem hinné azok általányos szükségét,

azt gondolná , 'hogy a' lakosok valamelly igen nciiéz

foganzalú plánta alá készítik el a' helyet, 's bámuha
értene, hogy a' munkásuk 'képzeletek szerint országutat



KERESKEDÉSE NINCS. 109

késziínck , iiielly minden tréfán kívül hazánkban sok

helyen huza alá alkalinasb lenne , mint utazok 's tár-

szekerek számára. Mennél magasb a tölte's, annál

jobbnak ve'lik az ntat némelly Sármegye e's szabad

királyi városbeli xitkészitk , 's mennél domborubb , a'

víz lefolyására , annál helyesbnck ; midón azonban a'

magasb töltésnek közönségesen csak azon haszna

szokott leiini, hogy a' kocsi, melly dül , nagyobbat dül,

•s az utazó benne kékebbre üti testét, — a' domború

tit pedig arra hasznos, hogy a* ráhányt föld mélyebb,

a" sár nagyobb 's igy a' süllyedés bizonyosb. Lefoly a*

domború kutrul a' viz , kétséget nem szenved ^ de

hogy a' domború földiitrul , melly minden nedvet magába

SZÍ , lecsurogjon , azt tán senki se hiszi , a' ki gondol-

kodni akar, mint azt se hinné, hogy a' gömböly

spongiárul oldalast csepeg le a' viz. Ha az ut bevett

szokás szerint elkészült, minden tavasszal *s sszel,

vagy közönségesen ha egészen elromlott , minden ész-

haszonvétel nélkül 'megtöltetik, azaz egyaránt a'

dombos és kemény helyekre éppen annyi föld vagy

kavicsos agyag vitetik , mennyi a' sárba , kátyúkba 's

lyukakba. — 'S igy id forgásával 's kivált mennél

több munka 's veríték fordíttatott ezen ügyes manipu-

látióra, 's melly iránt sokan igy dicsekednek 'ugyan

jól megtöltettem az utat! utoljára olly ma-

gasra n, hogy azon végre alig járhatni, vagy azt

temérdek fáradsággal megint le kell hordani, mint

p. 0. S városában most hordják le— a' mi a' mai

felvilágosított tanácsnak nagy becsületére válik — hol

'sok esztendei munka és szorgalom által olly magassá

lön a* futsza , hogy a' mellette lév házbírtokosak

házaikbul leherrel csak bajjal kaphattak ki az igen gö-

röncsös útra 5 az es's egyéb sár viz pedig, melly vásá-

rokon össze szokott gylni , nem csak pinczéikbe , de

még földszin szobáikba is beszivárgott. — Csak ebbül

is látszik, hogy a' jól át nem gondolt munka inkább

kárt szokott hajtani mint hasznof.
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Kereskedés tárgyában e'ppen igy vagyunk. Vagy

a* re'gi mende-niondákat hozzuk el nyugtatásunkra

,

'hogy kereskedésünk nincs , vagy mindegyre systemát

halmozunk systeniára. principiumot princiiiiumra , mint

bizonyos sárrá váló materiálét utainkra — 's aztán a'

mint ezeket lehordjuk , azokat szintúgy változtatjuk
,

vagy megsemmisitjük.

Hogy kereskedésünk— vagy olly adás vevés , melly

kereskedési nevet érdemlene , altaljában nincs, vagy a'

mi van is , csak gyengéded lábon áll , — azt tán kiki

elhiszi 's annálfogva tekintsük inkább , — mintsem

annak vitatásában 'van e nincs e kereskedésünk ? idt
vesztenénk, — azt, hogy annak hiját sokan fkép
milly okoknak tulajdonítják ?

Ezen képzelt okok nagy számúak , azért én itt csak

a* legközönségesbeket . a' mindennap hallhatókat fogom

elhozni, mellyek alaptalanságát megmutatni csekély

munka , 's ime ezek

;

'Geographiai helyezetünk nem ahoz való. — Pén-

zünk nincs. — Más nemzetekkel a' Concurrentiát ki

nem állhatjuk. — Kivitel a' vámok miatt lehetetlen.'

GEOGRAPHIAI HELYEZETÜNK

igaz nem legkedvezbb. Kiköthelynk csak három

van , 's azokhoz is igen bajos jutni. Ha pedig elértük,

nem legjobbak. Fiume inkább révpart, mint kiköt-

hely , 's átellenében számos sziget fekszik , az ugy

nevezett Quarnero : húsev tengerben , melly nevet azért

nyeré , mivel régi idkben , midn a' hajs még kevesbbé

volt ügyes mint ma , soknak sírjává lön , ki ott hajó-

törést szenvede. Ügyesség nttével kisebbedék ugyan

a' veszedelem, de itt amott még a' régi bal hiedelem

tnik el , 's igy sok inkább Triestnek veszi útját. B u k-

k a r i elég bátorságos hely , ha egyszer elérte a' hajós,

de a' fertelmes Bora, mellyet a' közel hegyek akadá-

lyoztatnak . ha azokon már átrontott , olly dühhel rohan

a' tenger mélyének . hogy onnan a' hajó sokszor se
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ki se he nem mehet. — jMeg Portó Re sem ifxen

különb, 's azon. kívül bár mi szép is egyébaránt fek-

vése , édes víz szke miatt csak igen hiányos menedék-

hely. Dunánknak se vehetjük nagy hasznát, mert

miránk nézve visszásán foly, kedvnkért megfordulni

nem fog, torkolatjánál pedig nem mienk, hanem másé ! !

!

Többi folydinkkal is, mellyek a' Dunába szakadnak,

szintúgy vagyunk. Ugy hogy bels összeköttetésen kivül

kereskedésre nézve folyóink természetes haszna igen

csekély , mert csak azon portékát lehet kül- vagy világ

kereskedésinek hívni, melly tenger vizein lebeg, oda

pedig a* mieink minekünk nem folynak. Ott egy pár

száz jnérföidnyi távolság különbsége nem nagy számba

vétetik, 's azon egy portékát, ha kis kiterjedésben

nagy a' becse ; Fiumében 's Londonban igen egy áron

lehetne adni, midn utakon, csatornákon a' portéka

minden órában drágább lesz , s végre minden becse

ugy szólván szélbe megy. Ha teszem a' búza köble G

forintomban van Fiumében 's szállítására Londonig

niérjétl 1 ftot fi/etek 's 1-et minden egyébre , asse-

cmatióra , kamatra 's a' t. búzámat veszteség nélkül

8 forintért adhatom , 's azon felül minden nyereség

fejébe megyén. Fia pedig kitermesztéseig búzám köble

pusztámon 1 forintomban van *s mérjétül a' legközelebb

vásárra szállításáért 1 forintot kell fizetnem . akkor , ha

két forinton kél a' búza , semmi nyereségem se marad,

's igy az egy helyrül másra való vitel a^on arányban ró

le a' portéka becsébül , mennyivel nehezebb , hosszabb,

veszedelmesb 's több akadállyal van összekötve, 's a'

veszteség az egészre nézve annál nagyobb , 's viszont.

Képzelhetni egy utat, mellyen egy mér búza vitele

20 ft. volna , 's Mez-Türrul Calcuttáig , ha mindenütt

szárazon vinnk , tán annyiba telne is ;; azon két ló

munkája pedig, melly rossz ut miatt más két ló elibe

fogatik , mellyjó utón maga is elvinné a' szekeret, örökre

el van vesztve , mert az elfogott két ló azon idben
egyebet is vihetne végbe , de végbe nem visz.
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Mennél könnyebb tehát a' szállítás, 's mennél

najTVobb becs a' portéka , annál egyenlbb marad becse

's ára az A ponton, 's az onnan távul lév B ponton

azon egy portékának, 's annál több tiszta nyeréséig

marad a' keresked kéziben. Ez axióma 's ezen ok

miatt látjuk némelly nemzetek kereskedési foganatját ;

mert ide 's tova szállitási módjok könny, portékáikat

j)edig nem természeti miségekben, hanem már mint

hecsesbre vált javakat viszik egy helyrl másra. Nem
nagyon jó kereskedés jele szinte egész méneseket látni

egy közép nagyságú szekér eltt, mellyet alávaló gyapjú,

vagy egyéb kis becs portéka nyom. 'S nem bizonysága

mély tudománynak 's felvilágosított értelemnek , valakit

jobb ut , vasút , vízcsatorna 's a. t. ellen minden kifogás

nélkül kikelve látni.

Az ország java nem egyesek 's néhány magányosak

hasznán, hanem az egész virágzásán alapulhat 5 azon

mende-monda pedig, hogy honunkban csak pásztorok

és szántóvetk lehetünk, 's tlünk még el vannak

rekesztve fabrikák 's manufacturák— ámbár ezt sokan

vels állításnak vélik — nem eszesebb szó, mintha

valaki azt mondaná : 'O csak gabnát termeszt 's mar-

hával 's juhval 's a. t. nem bajlódik'. Derekas gaz-

daságban mind a' kett elválhatatlan , 's az ki több

marhát tart, elbb utóbb több gabnát is fog aratni^

szintúgy pásztor és szántóvet emberis tÖbb lesz, vagy

legalább nagyobb nyájakat riz , többet szánt , a' hol

emberkéz 's ermv a' természet 's föld ajándékit

nagyobb becsre emeli.

Igaz , kereskedésre geographiai fekvésnk nem leg-

jobb , azonban nem is olly rossz , mint sokan gondolják,

azaz nem olly rossz, hogy azon, a' mit a' természet

megtagadott, mesterség által valamennyire segitní ne

lehetne. Ha földnk nem olly zsíros , hogy minden

trágya nélkül is megteremje a' búzát , abban fogjuk azért

hagyni használását ? Ugarnak hagyja e a' Szála várme-

gyei gazda homokagyag földeit, mivel egy szem uiiia
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csak 4—5 takarít csrebe, mig a' Bánáti 15—20-at.

Bizonyára nem ; st a' Stájer még puttonban viszi a^

földet fel a' ksziklák hátára , 's azon gazdálkodik.

Szinte mindenütt áliithatni el életjavait 's kellé-

meit , 's ezek megnyerése nem annyira éghajlattul

,

földtül 's a. t. függ, mint a' lakosok nagyobb vagy

kisebb ügyességétül. Lombardia nagy részinek földje

olly sovány 's olly felszínes, hogy emberi kéz nélkül

vadság volna , a' mi volt is valaha ;; azonban szinte egész

esztendtszaka oUyan , mint egy virágzó kert. Aratás

után hazánkban legtöbb helyen a' vidék nagy kopár-

ság , marháink porban ! földeink pedig milly jk ! Ke-
reskedés is mindenütt lehet nagyobb kisebb arányban

's ez is többet függ a' lakosoktul 5 mint minden egyéb-

tül. így Spanyolország kereskedése , igen szép fekvése

melleit is , alig érdemel figyelmet. Saxoniának , Sile-

siának pedig mostoha fekvése mellett kereskedése vi-

rágzó. Mindenen diadalmaskodik a' férfiúi érett ész

,

eltökélett állhatatos akarat és szorgalmas munkásság 5

ezek virágoztatnak
,
gyümölcsöztetnek jegek közt is

plántát, midn a' tudatlan és rest még Utópiában is

éhen halna.

De mennél nagyobb az akadály , annál szükségesb

a' f , ipar 's veríték , 's kettztetni kell mind lelki

mind testi tulajdonokat, hol a' természet mostoha 's

engedni nem akar. Ellenzés a' bátorságot csak edzi 's

a' derék uj erre gyúl , hol a' közember elgyengül.

Fogadjuk hazánk áldásit háládatos szivvel , csorbáit

pedig hozzuk helyre ; fekvésünket ne gyalázzuk , de

ne is emeljük felhkbe. Vegyük hidegvérrel a' mappát

's mondjuk magunknak szintén : éjszak felé Lengyel

föld , nyugotra Német birtok— keletre 's délre Török-

ország 's egy kis darab tengerpart környez , 's az sem
igen jó. Vizeink Duna , Vág , Mura , Dráva , Száva

vad természetek ; Tisza , Maros fekvése helytelen

,

Kulpa kis medrü. — LTtaink társzekerekre többnyire

haszonvehetlenek. Csatornáink ritkák, hibásak. Éghaj-
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latunk csak középszer. A' tavasz változó "s a' tél

agóniája sokszor május közepéig terjed 's némelly év-

ben azt kérdhetni: ugyan van e, volt e tavaszunk?

Nyarunk meleg , 's ugy e alföldi gazda egy kissé több

es nem ártana ? szünk jó 's bortermésre egy a' leg-

jobbak közül a' világon. Telünk se hideg , se meleg 's

legkisebb charaktere sincs , — földünk ellenben felsé-

ges 's milly kiterjedésben! Rezünk, vasupk, ksze-

nünk , sónk elég. Többi ásványinkat nagyra nem be-

csülöm 's még az arany 's ezüst bányákért se adok

sokat, akárhogy botránkozzanak is meg ezen állításo-

mon némellyek 5 de én azok létét vagy nemlétét egyen-

lnek tartom , 's azt hiszem : hogy papiros-pénz hypo-

thekára állítva többet ér aranynál 's ezüstnél^ 's hogy

sebes pénzforgás nem is fogja soha hazánkat nagyobb

méltóságra 's díszre emelni , inig azon balvélekedésen

nem diadalmaskodunk 'hogy Selmecz és Körmöcz alatt

fekszik a' nemzet kincse. Senuni sem emelheti fel

anyaföldünket , csak agyvelnk 's kezeink ^ 's nem
hiányos geographiai helyezetünk oka kereskedésünk

nem létének.

r É N z ü N K N I N c »

tagadni' nem lehet, vagy sokkal kevesebb van , mint

lenni kellene. De más , most gazdag és pénzes nemze-

tek , mindég dúsak voltak ? 'S nincs olly id , ha a'

régit vizsgáljuk , mikor szegények valának .'' Számtalan

balítélet forog ezen vélemény körül. Némellyek min-

den 's a' legjózanabb változás ellen így kelnek ki

:

"Teheti ezt a' szövetséges Ejszakamerikai , az Angol

,

mert pénze van — " 'S valóban éjtpen olly igaz , hogy

pénz szke miatt nem is álmodhatunk sokrul , a' mit

k mai nap tehetnek , mint hamis ,
— 's erre vigyáz-

zunk — hogy nem eszközölhetnénk olly jol)bitásokat

,

mellyeket k sok év elft, midn csíik ugyanazon

lépcsn állottak . mellyen mi ma állunk , vittek végbe



KERESKEDÉSE NINCS. 115

's mellyeknek mai gazdagságokat 's elmeneteleket,

köszönhetik — 's hogy pénzek van.

Velencze , Genua , Hollandia arany 's ezüst bánya

nélkül valaha Eiirójja minden kincseivel fénylettek 's

az emberi ész hozta oda a' pénzt 5 ugy mint sors ésy
vak szerencse tornyozta fel csak kevés idre a' Sevillai

udvarban egykor az iij világ temérdek bányabeli jutal-

mait 5— 's ma az emberi ész Britanniába idézi a' fél-

világ javait , midn Sjjanyolország egészen elszegénye-

dett ! Nem lehet követni a' régibbeket abban , a' mit

ma tesznek, hanem abban, a' mit akkor cselekedtek,

midn olly idkoniak voltak , mint mi ma vagyunk.

Végezni kell elbb az els iskolát 's aztán a"" magasba-

kat. Az Angol nem kezdette gyarapodása talpkövét

pénzzel , de munkával — jól elrendelt , eszes , syste-

matizált munkával 5
^— a' tanitó nem kezdé ügyét tani- y

tással , hanem tanulással 's riem lehet Euclidest fejte-

getni némelly megelz tudományok nélkül. 'S mind

az a' mit részint földmüvelésben más lábra kellene

állitni* mint fentebb emlitém 5 részint kereskedés végett

eszközölni vagy változtatni, ahogyan alább mondani

fogom , nem telik sok pénzbe , vagy olly temérdekbe

,

hogy azt ki nem állithatnók. Jobb systema elfogadása

's a' hiányos elhagyása csak olly zavart okoz , mint

mikor egy rendetlenül él rendesen kezd élni. Eleinte ,

meglehet, józansága némelly alkalmatlanságot fog vele

éreztetni , mellyeket bor , pálinka 's több eféle elnyo-

mott , de csak kis idomulva egész organisniusa rende-

sebben forgand.

Ma könnyen vádolják anglomaniá^al az embert,

ítéletem szerint lehetetlen Britanniában egyet 's mást

meg nem szeretni , 's az , ki maga utazza be azon or-

szágot 's nem ugy itél róla, mint rövid - látású szép

vidékrül, süket hangrul, ntelen házasságrul, 'ski ha-

tárábul alig bujt ki az egész világrul , valamelly ki

nem magyarázható bels édes érzéssel fogja ott láfni

a' törvényeltti egyenlséget, a' nemzeti szellem, U-
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közlelek ,

publicitás es sajtószabadság által való csu-

dálatos kifejlést "s felemelkedést ^ örömmel foofja szem-

lelni ege'sz vidékek álomképhez hasonló vinilását, az

omberise'g jusai lehet legnagyobb szentse'ge't , — e's

szánakozással fogja hallani mind azon gyenge 's ügyet-

len megtámadásokat , mellyekkel a* gyáva mer szembe

szállni olly nagy nemzettel , melly jóllehet minden csu-

dái mellett is sok olly hiányokat mutat el , mellyek

csak azt bizonyitják , 'hogy halandók hijába töreked-

nek tökéletest ele'rni 's hogy bár mi nagyon közeli-

tsenek is ahoz, meg se lábolhatnak soha ki a' közép-

szerse'gbiil cge'szen. De számtalan a' jelest, nemest,

sze'pet, dicst soha sem látja, nincs ahoz szeme— csak

a* piszkot, mocskot keresi 's tudja feltalálni minde'g,

's mint a' büdös-banka ganéjt tur, vagy mint a' varjú

dög körül kereng. így sok Britanniával ! Árnyékos
részeit keresgeti csak, 's ke'tse'gen kivül talál is ele-

get , sze'p re'szeirül pedig mind öröke hallgat. A' min-

dennapi ocsmányságokhoz szokott rablelek kaczagó

ránczba szedi ajkait Leonidás, Zrínyi, Bozza-
r i s hs tettein 's a' szolgai eletet nagyobbra becsüli a'

folse'ges halálnál ; 's illy salak ele'gse'ges a' legszebbet

,

legdicsbbet sardonikai gunyolással elrutitni ! Van
sok Britanniában , mitül a' jó Isten mentsen meg : —
"Intolerantia legelször is , 's ezt mi bátran vethetjük

szemere , mert nálunk annak nyoma sincs , hála az

Egeknek ! ha ha ha ! "A' manufacturások nyomorusági

,

azaz hogy mindennap tán húst nem ehetnek es sört

nem ihatnak, a' mit megszoktak 's a' minek elmara-

dását nem könnyen trik. — Náhmk több ember nem
eszik húst, mint a' ki eszik, sok oláh me'g jó

kenyeret se szagol élte folytáig 's D — - tájekn»»

számos ember nyaratszaka görög dinnyénél! Millyjó,

hogy már kisded koroktul fogva illyesekhez szoktak 's

jobbat nem ismernek az irigylésre méltók ! ! ! "Irlan-

dia ! Irlandia ! Igaz, 's hogy lehet olly nagy részét egy

nemzcínok min<ien jusábul kirekeszleni ^ az éppen
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ollyan volna , mintha valahol az országnak minden ter-

het a' szántóvet ember vinné 's pedig szolgai helyez-

tetésben 's néhány ezer família élne csak hijábavaló

here gyanánt az ország zsirján ! ! ! Hiszen az nem szép

volna. — *) "A' nemzeti adósság ! Már ebben mi sze-

rencsésbek vagyunk , mert nemzeti adósságunk , mclly

senkit se nyom igen , nincs ugyan ; de ellenben sze-

mélyes adósságink szépen vannak ám 's agyon is nyom-

nak ! Nem nevetséges e mind ez , részrehajlás nélkül

's nem annyit tesz e , 'másnak szemében látni a' szál-

kát , magáéban pedig a' gerendát sem ! Minden nem-

zetben van jó , van rossz ; fogadjuk el a' jót , ne eresszük

be a' rosszat. Engedjük csak , ha divatba akarna jni
nálunk az olasz ágy 's olasz sajt : az els sokkal jobb

a' miénknél, mellybül a' nyugtalan alvó könnyen ki-

esik J" a' hosszúnak pedig lába lóg ki ^ és sajtjok is

ugyancsak többet ér annál , mellyet tanyáinkon sovány

juh vagy kecske tejbül készitnek ; hagyjuk ellenben

a' Talián puhaságát , gyenge életszeretetét 's nmgok

közt öröké tartó szakadozásit világos egü hazájában.

Francziának igyuk Campániai borát 's minekeltte ga-

lamb ganéjjal 's a' t. magunk is haniisitgatnánk ön-

házunknál pezsg bort , készítsük maga nejuében miénket

jobbá ^ mert a' mi ál 's hamis, semmit sem ér, akárki

luit mond is ,— 's keressünk embert , a' ki igya. Lesz

ollyan , ki , mint mi , némellykor jobban fogja szeretni

a' külföldit , mint a* honit. *S ha jól el tudjuk adni 1,2,
3 ezer akóinkat, melly évenkint szlinkben terem,

vagy hogy jobban mondjam , dézma gyanánt hordáink-

ba töltetik , mért ne vennk a* Gallus borát 1 , 2 száz

palaczkonként a' legjobb minémüségben ? így vegyük

a' Török dohányát, paripáját, Amerika czukrát, ká-

véját 's a' t.

Ha pedig másoktul többet kellene átvennünk , ki-

vált Ízlés , mesterség , mvészet , tudomány és szoká-

*) Azon idközben, ini^ ezen jnunka íratott, Irlandia természetei

jusaiba lepett '—
.
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sokban., mint a' mennyiben k akarnának minket uta'-

nazni , azon inkább örüljünk , mintsem biisulnánk , és

senkire se irigykedjünk. Ok ve'nek,mi ifjak vagyunk,

's meglehet midn nappal legszebb tehetse'gekkel tün-r

döklenek 's a' világot ngy oktatják, mint a' vén pro>-

fessor cathedrábul tanitványit , éjjel összezsugorodva

girbén görbén jajgatnak a' köszvénytül , mi pedig

éppen annyit mint k nem tudván , jóizüt alszunk 's

uj ervel ébredünk fel korán uj nmnkásságra 's nemes

tettekre. Legyünk szerencsésbek mint k 's nem ket-

ten , tizen , ezren , de a' legnagyobb rész ; 's csak ne

panaszkodjunk sziíntelen , hogy pénznk nincs , hanem

Vítlljuk meg inkább, hogy nem értjük a' dolgot 's nem
nyúlunk azon módokhoz , niellyek által magunknak

pénzt szerezhetnénk.

MÁS NEMZETEKKEL A' CONCURRENTIÁT KI

NEM ÁLLHATJUK.

Ez éppen annyit tesz más szavakkal : 'Nekem an-

nyi pénzem nincs, mint R—nek, — 'Olly kiterjedt

jószágim nincsenek mint E—nek — 's földeim fekvése

nem oíly kedvez , olly jó. — 'Egésségem nem olly

ers mint a' Karczagi biróé , testállásom nem olly tetr

szs , mint K—é ,— 'Vénebb 's életuntabb vagyok mint

S. 's a' t. 's igy azon pénzemnek, mellyet Isten adott,

hasznát venni éppen nem akarom. Mit is tehetnék egy

századrészével annak , a' mit R . . . bir .'* jószágim ,

mellyek kiterjedése E—hez képest ollyan , mint egy

vakondok-turás líadacsonyhoz , maradjanak régi mivol-

tukban 5 — búzát nem teremnek földeim 's igy rozsot,

zabot , korompélyt se termesztek biz én ! Hacsak egy-

szer lakom jól disznóhússal, vagy télen prén 's egy

bundával hegyembe forgolódom jószágim körül, már
megárt 's igy inkább jobb nem élni, mint illy sinldve

's illy óvakodással élni , nánt nekeni kell. Társaságok-

ba nem igen járok - oda csak olly szép emberek valók



KERESKEÜKSE NINCS. 119

mint K . . 's kik tetszhetnek. En rfínczimmal
,
göröncsötj

bronnnel , a' millyen életunt 's ve'necske vagyok - ol-

lyant nem találhatok ott, ki társaságomat kedvelje,

kinek szive érettem dohogjon, a' concurrentiát
ki nem állhatom 's a' t. Szép okoskodás való-

ban ! 'S ne gondoljuk , hogy ritka , st figyelmezzünk

csak 's mindennapinak fogjuk tapasztalni. ''Ezt amazt

teheti A. K. V. B. 's a' t. én nem 5 k dúsak , én

nem ; van mindegyiknek 50 ezer jövedelménél több ,

én 10 ezernél többet soha nem látok" 's a' t. De ha

A. K. V. B. valami köz czélra jövedelmek felét tudják

adni vagy tizedét , mért ne adhatná a' 10 ezres okos-

kodó jövedelme 20—30 részét a' közj elmozdítására ?

'S milly mathematikai számolás szerint foly az, hogy

az 50 ezer forintos jövedelm nagy áldozatokat tenni

köteles legyen , a' 10 ezer forintos jövedelm pedig

egy garassal se tartozzék anyaföldének í*

Illy okoskodások 'köpönyegek gyanánt
használtatnak 's azoknak szeretem hivni , mert alattok

,

a' nélkül hogy könnyen észre lehetne venni , sok min-

denféle igen rut \s ocsmány fér el. Ezek elszámlá-

lása 'sa' hátulsó ajtók rajza, mellyeken a' heves

patrióta , ha megszorul , valamelly illendséggel kibúj-

hat , fog idvel valamelly uj munkám tárgya lenni, üc
azt még se hallgathatom el most , hogy illy okoskodók

többnyire a' leghazantlanabb dúsakat veszik például

;

" Ha E. nem adott a' közjóra , mért áldozzam én ; 6

százszor gazdagabb nálamnál.'' — " Mert az ezredes

futásnak ercdett, hát én, ki csak százados vagyok,

mért állanék meg ''
? Közönségesen legutolsó csepp vé-

reket ajánlják a' haza boldogságaért \s a' közjó miatt

,

mint Decius akármikor készek magányosan ellenség

fegyveri közé ugratni , mert tudják soha szó arrul nem
lesz , se Pythia se Augurium többé divatba nem lévén.

'8 nú nagy hasznot hajtana lágy velejek . vizes vérek

's puha csontjok honunknak .'' Még trágyának se volna

jó ! Egy pár aranykát , egy kot forintocskát ellenben ,
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ellenben, mellyeket nem magok szereztek, hanem a'

ládában volt már , mikor születtek , mindenféle , né-

mellykor igen mulatságos fordulásokkal meg tudnak

tagadni , köpönyeggel a' dolgot fedni 's leplezgetni

,

hátulsó ajtócskán kicsusszanni
, p. o. ha vasútra kell

pe'nz , akkor készek szép summákat országútra vagy

vizcsatornára adni 5 — ha tudós társaságot állitunk

,

akkor legnagyobb áldozatokkal kelnek el a' Pest 's

Buda közt építend függ hidra ; — ha majd egyszer

errül lesz igazán szó . akkor bizonyosan a' Ludovica ut

meg^ ételére leszen kincstárok nyitva ; — *s ha majd

ezért alkuszunk idvel , minden kétségen kivül akkor

megint találnak ki valamit, a' mit az ember nem is

gondolna , *s meglepve mulattatják nyomorú de ügyes

fogásikkal a' nemesbre szültet, mint ahogy Bosco bá-

mulásra gerjeszti a' sokaságot ílgyes szemfényvesztési

által! 'S hány illy Gauckler-Patriota van ha-

zánkban I

Ha R. E. kincsei, birtokai nem mieink is, azért

az élet minden kellemirül lemondjunk e ? Koránt se—
Tlünk függ boldogabbakká lennünk, mint k. mint

nem ritkán a' tehetetlen pásztorember vagy kézmves
nálunknál boldogabb. — Pénzünk nincs felesleg : él-

jünk takarékosan , forgassuk azt , a' mit markolunk

,

ügyesen 's ha egyet 's mást magunknak nem szerez-

hetünk meg, annyival édesebben fog az esni, a' mit

állhatatos dolog, takarékosság 's eszünk által nyeren-

dnk. — Földeink alávalók : szántsuk nagyobb szor-

galommal , trágyázzuk kettztetett ervel , diadalmas-

kodjunk tudományunk 's munkásságunk által a' mostoha

természeten. A' legkisebb siker , melly izzadásunk

gyümölcse, belsnket szebb örömmel fogja betölteni,

mintha telkeink egy kis szántás után is megtermenék
a' búzát. Hány nem is sejdíti , melly jó izü azon falat

kenyér , mellyet a' falusi ember verítékkel szerzett 's

hány gazdag — kit éppen az untat, szerencsétlenít

's öl 5 hogy mindene van 's nem reínéllhet többé sem-
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mit — cserélne a' szükölködvel , ki mindég vágy

,

kivan és óhajt.

A* határtalan bség szinte sajnosb a' szükségnél.

Az els lelki, másik testi Ínséget vonz maga után.

Egésségnk nem ers : éljíink mértékletesen. Öngon-

doskodással többet gyz a' lelki ers a' testi ersnél.

'S megjegyzésre méltó : hogy nagy "s kivált hosszú

veszedehnekben , midn minden korlát megszakad 's

az önélet mentése a' legnagyobb urat egy lépcsre

állitja a' legutolsó szolgával , mint teszem hajótörés-

ben , midn lassan elhull egyik a' másik után 's száz

ember 3 , 4re olvad össze , hogy akkor közönségesen

nem a' legersbek 's állatiabbak , de azok mentik meg

élteket, kiknek lelkek legnemesb 's tudományok leg-

kiterjedtebb. Ila jobb a' parasztember gyomra miénk-

nél, szakácsunk ellenben jobb az övénél. 'S ha állati

részünk egyben másban szenved is, vagy olly határ

nélkül nem vigadhat, mennyi szép lelki örömink van-

nak , mellyek létét a' tudatlan 's állati ember még
nem is gyanítja ! Személyünk nem tetszs , lábunk

csonka, hátunk görbe, flünk nagy, pótoljuk ezen

hibánkat kellemink, jószívségünk , nemes gondolko-

dásunk 5 egyenes charakterünk által ; 's ha szépek szive

látásunkra villámként nem gyúlna is szerelemre - nyer-

jük hajlandóságokat állhatatosság 's férfiúi elszánt

akaratunk által , 's ha szerelemre nem bírhatjuk is , kin-

szeritsük becsülésünkre , tiszteletre.

így áll a' kereskedési concurrentia!
Ha az angol gazda eladja búzáját 10 forinton , ha ök-

riért 100 forinttal kínálják , ha a* Franczia boráért 10

,

20 forintot kap *s a' t. nem irigylem , st jó szerencsét

kívánok neki s a' helyett hogy gabnámat rothadni

,

ökrömet kutyáknak 's boromat kifolyni engedném, in-

kább igen is megelégszem , vagy hogy jobban mond-

jam , megelégedném, ha búzámat 5 , Ökrömet

50 , boromat 8 forintért adhatnám. 'S ki tudja , ki lesz

köztünk nyertesb , kinek marad több tiszta haszon
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zscbiben 's mindenek felett ki lesz megelégedtebb ?

Ha Odessa , Egyiptom , Sicilia gabnával eltölti az olasz ,

spanyol 's néha francz 's angol kikötket 's a' mi

gabnánk árát nyomja, termesszünk ide haza többet ,

gondoskodjunk arrul, hogy szállitása a' tengerig ol-

csóbb legyen , vigyünk legjobb 's igy legdrágább mi-

nemse'gbül a' külvásárokra , vagy váltsuk becsesbre

portékáinkat mint p. o. gabnát lisztté, gyapjút posz-

tóvá 's a' t. 'S csak azt ne mondjuk : hogy más nem-

zetekkel a' concurrentiát nem állhatjuk ki , hanem hogy

több 's jobb termékek kitermesztése , könnyebb com-

municatio 's a' portékák becsesbre változása végett

legkisebbet se teszünk 's csak azt várjuk , hogy a'

galamb sülve repüljön szánkba.

A' KIVITEL VÁMOK MIATT LEHETETLEN.

Portékáink kivitele kétféle : vagy azon tartomá-

nyokba vitetnek , mellyek Királyunk birodalmai , vagy
idegen koronák-alatti országokba. Ha csak a' monar-
chia körét tekintjük 's közös Urunk-alatti szomszé-

dinkat, akkor a' vámok sulyárul igen bajos szólani.

Minden országlás philosophiája 'a' legnagyobb
részt boldogitni','sha Austriába , Morvába 's

a' t. szabadon vihetnk minden termékinket 's a' t. el

volna e érve ezen legigazságosb 's legszentebb czél ?

En nem tudom , vagy tudja az Olvasó .'' 'S van e annyi

tudománya, van e minden körülállások 's összekötteté-

sekrül olly jó ismerete 's olly találmányos esze 's bá-

torsága, hogy a' vámok helyett valami egyéb pótolé-

kot tudna állitni, a' mi mind a' két országnak hasznos

's minden résznek elfogadható is volna .'' 'S merne é

ezért vagyonával 's brével kezes lenni ? Elhiszem , ner

künk igen is jól esne , ha javainkat vám nem terhel-^

né 5 de valljon hogy esne nyugoti szomszédunknak •§

arra Urunknak ne legyen gondja ugy e .'* Azok nem ax

liai ? "8 ha egyetértés által meg is sznhetne a' köz-
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tünk lév vám, feltehetni e azt. hogy nem volnánk

kéntelenítve valajnelly más terhet vállalni magunkra ?

Minden országlásmódban van nagyobb kisebb te-

her, de teher van mindég 's azt vinni kell akárkinek

's akárhogyan :; 's csak abban áll a' tudomány "s or-

száglás mestersége : azt a' lehetségig kisebbitni "s

olly ügyességgel osztani el , hogy senkit se sértsen

,

senkit se nyomjon le. Ez mindazáltal Arachne szö-

veténél is fonadékosabb tárgy 's még a' legegyszerbb

országokban is gordiai csomóhoz hasonlítható ^ 's hát

még nálunk, hol szinte annyi az alkotmány, nyelv,

vallás , mint bet az ABCben , 's hol az interessék

olly különbözk , hogy Cherubnak is nehéz volna

egyiknek nagy hasznát másik szembetn kára nél-

kül eszközleni , minthogy még Istennek is nehéz lenni

,

midn egy jjillantatban az utazó száraz idt, a' föld^

mvel est, a' borkeresked rossz, a' kapáló b
termést , egyik hajós nyugoti , másik keleti szelet ki-

van 's a' t. 'S igy minden panasz az országban lév
vám ellen azok száma közé tartozik , a' miket minden

egyéb közteher ellen is hallunk "s melly addig mig
emberek társaságban élnek, soha sem sznhet meg.

Hogy egyébaránt könnyebben vihetnk e a' vámok
terhét más módon 's erre a' kormány és törvényhozó

test ráállana e ? azt itt fejtegetni nem kivánom , csak

azt tekintvén a' mi magiinktul 's ön tanácskozásink-

tul függ.

Ha pedig azon vámot tekintjük, melly azon por-

tékáinkat nyomja, mellyek vagy egyenesen magyar
kikötkbl , vagy tlünk a* Király örökös tartomá-

nyin keresztül azaz : transito vitetnek külföldre , már
az más 's kétséget nem szenved , hogy minden ipar-

kodás mellett is a' legjobb szorgalmi "s kereskedési

gazdák mindaddig tenkre jutnak , mig ezen vámok
vagy egészen nem törültetnek el , vagy olly bizonyos

'& alacsony lábra nem tétetnek , hogy azokat semmi

többé 'ne változtathassa 's a' terhek az ipart meg ne
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üljek , 's hogy joIjIj a' vám mostani ingadozó léte miatt

iiiechanice , mint eddig, egy táblába szit, másba ta-

vaszit, harmadikba semmit se vetni, ára van e nincs

e , mint kivitelre termeszteni dohányt , kendert 's a' t.

röviden : gondolkodva gazdálkodni.
Itt hát változás kell , hasznos is , lehet is :, 's e'ppen

mert haszna nyilványos , azért lehet. De ha egy két

olly projectáns , kinek se háza, se hazája, szól csak

az ügy mellett , vagy ollyan , kinek belle semmi hasz-

na 's ki semmiti nem fél annyira, mint szája elége-

tésétül, akkor természetesen a*' régi megmarad. Legyen

csak az ország fbb birtokosi közt egyetértés , éljen

köztök tudomány, polgári erény 's nemzetiség , alkos-

sák k a' thromis rendithetetlen rílapját : ne kételked-

jünk, hogy szeretett Királyunk hiv jobbágyitul oUyast

tagadna meg , a' mi más kára nélkül hasznunkat olly

szerfelett emelné , hogy az által a' közjó 's igy még
az ország ereje is nevekedne. Legyenek a' javaslók

honiak 's birtokosak. Más nemzetbeli mért szeresse

olly különös aggódással hazánkat , hogy azt magasbra

emelni minden ervel törekedjen ? Nemes tekintet

álorczák szoktak ezek lenni , mellyek alatt közönsé-

gesen rut 's alacsony képvonások rejteznek. Birtokta-

lan mért fáradjon hevesebben mint birtokos ? 'S ugyan

ki van jobban interessálva , vegyük a' dolog természe-

tét , a' bels rend és csend fentartása végett , mint

ollyan birtokosak, kik 10— 20 ezer birkát teleltet-

nek ki ?

Tegyünk józan javaslatokat , ha datumink bizo-

nyosak ;; hallgassunk ellenben mindaddig, ha ezekben

szkölködnénk , míg az egész tárgy igazi fekvését jól

nem ismerjük, mert nincs nevetségesb az alaptalan

okoskodásnál ; nem különben nagyobb gorombaság

sincs , mint 'másokat oktatni akarni ahoz való tudo-

mány nélkül, 'is igy kereskedésünk felemelése végett

ne a' monarchia körebeli vámok súlya ellen keljünk ki,

mert azt orvosolni éppen olly bajos , mint a' vénülést ^
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hnncm inkább magunk ellen , kik niintle'g ott akarunk
változtatni, hol nem lehet 5 azon javításokat pedig,

mellyek tlünk függenek 's mellyek haszna bizonyos
,

nem eszközöljük. 'S ne mondjuk, hogy áltáljában a'

vámot kell eltörleni , hanem a* küls vám nagy súlyát

*s ingadozó letet iparkodjunk megszüntetni.

'S ime ezen ke'pzelt ne'gy sarkalatos okai keres-

kedésünk nem léte'nek ! En annak híját másutt látom.

Sokan azt gondolják : hogy sze'gyen mindent nem
tudni 's igy tudatlanságok fedezgetése miatt sokszor

éjipen arrul beszélnek legtöbbet, a' mihez legkeveseb-

bet értenek. Vannak pedig némelly tudományok 's

mesterségek , mellyeket legersb f se fejthetne ki

tanítók segéde nélkül , mert tárgyok olly szövevényes,

elágzóí, hogy csak több élet 's összesedéit 's egy-

másra épült értelem 's vizsgálat fejthetek ki mai töké-

letességekre, így teszem a* mai tökéletes , Manton
készítette dupla - fegyvert egy ember nem találhatta

volna soha fel, ahoz sok gondolkodó, sok id kellé,

de id jártával végre számos találmánybul összesedéit

tökéletes egésszé lön. 'S a' fegyvergyártó tanítványa

azt szinte ingyen veszi most át, a' mit századok rak-

tak egymásra, és sokszor valami fontossal javítja, a'

mi megint utóink sajátja — 's igy szinte mindennel.

Némelly tudomány, mvészet 's mesterség egészen

ujabb idej, 's több évek eltt a* legokosb ember esze

ágában sem volt. Xem is álmodott p. o. Hannibál vagy
Július Caesar puskaporrul , ágyukrul , Augustus gz
bajorul , Pythagorás vagy Solon a' nemzeti gazdaság

valódi alapjairul, papiros-pénzrül, bankrul 's a' t. 'S

igy ha sokrul még legkisebb ideánk sincs , lehet azért

még több velnk Sokratesénél, eszünk több Themis-

toklesénél , isméretünk kiterjedtebb Aristotelesénél "s

azért higyjük el , hogy nem szégyen "s éppen nem kö-

telességünk mindeneket ismerni 's azon dolgokba avat-

kozni , mellyekhez nem értünk . st inkább dicséreles

's köl élesség volna ollyanokat magunkrul lerázni.
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Nemzeti gazdaságrul . papiros - penzrül , bankrul

,

kinek van köztünk — tegyük kezünket mellünkre —
ege'szen tiszta 's olly világos e'rtelnie *s ismerete mint

3X3=0. ? 'S mit er rendszerint olly theoria praxis-

ban, melly nem áll e'jtpen olly világosan szemünk

eltt ? 'S nem származott e ezen mondás 'ez theoriában

jó, de praxisban nem' abbul , hogy minden theoriáink

altaljában hiányosak szoktak lenni ? Hány nem veszi

tudománya forrását iíjságokbail , idszaki felszínes iro-

mányokbiil , hibás forditásokbiil , vagy a' Conversations

Lexikonbnl ? 'S hány van , ki ezen most emiitett tu-

dományok felírását se ismeri , 's még is minden heves-

séggel ellenek kikel , a' mi megint természetes , —
olly eszes mint Democritus , meglehet, de körülállási

,

helyezete , könyvtül irtózása annyira távul tartják tet
de facto ezen most nevezett tudományoktul , mint a""

bölcs Abderita — kinek eszével ugyan kiki meg-

elégedhetne — és Ádám Smith közt 2000 esztendei

távozat van 5 's igy csak azt tudja , 'hogy p. 0. nagy-

apja 1000 aranyat kölcsönzött olly idben valamelly

ország 'ugy nevezett nagyjának , mikor 1000 arany

annyit ért mint most 2000 , hogy idvel a' scala által

200 arany 's késbb uj devalvatio által 80 , és igy

1000 aranybul SO arany lett. Már ezt ö nem a' fran-

czia háborúknak , körülállásoknak 's a' t. tulajdonítja

,

hanem midn papiros-pénzt , bankot , Hitelt 's a' t.

összezavar , ezen átkozott uj mesterségeknek , mel-

lyekrül apáink , a' boldogok ! egy szót se tudtak 's a' t.

'S tegyen azután valaki papiros-pénzrül, bankrul csak

távul említést, ugy kiált ellene , mintha nyársolnák ,

—

's nem természetes .'' Közönségesen azon csudálkoz-

nak , hogy mind ezek ellen annyi elfogultság *s el-
ítélet van miköztünk. Én megvallom azon csudálkoz-

nám , ha nem lenne ; 's nincs e igazam ?

Némelly rossz néven veszi , ha egyenesen szembe

mondjuk neki : 'Barátom ! te ebez nera értesz' — pedig

némellykor mathemaíice lehetetlen , hogy egyhez vagy



KERESKEDÉSE NINCS. 127

máshoz sarkalatosán értsünk. Ha p. o. soha vármegyé-

nél, curiánál vagy másutt nem practizálhmk
, pörök

viteliriil 's a' t. tökéletes ideánk nem lehet :, ha keres-

kede'si összeköttetésben jóidéig nem voltunk , lehetet-

len , hogy Cambium mercantilérül 's egyéb

kereskedési cselekvmdoknil világos értelmnk le-

gyen í ha hajon nem , bajorul 5 lovon nem , Idrul ; Ame-
rikában nem », Amerikárul nem lesz tökéletes ismére-

tnk 's a' t. ; vagy legalább nem hihet , hogy ezen

tárgyak essentiáját ugy nézzük át, 's minden részek

összeköttetésit ugy ismerjük meg, mint azok, kik
serdl kortul vénségig azokkal bajlódnak, kzköd-
nek ; a' természet azí>n Kedveltéi kivételével mindaz-
által , kik embertársinknál felemeltebb lények , — a'

millyeneket én azonban nem igen ismerek ; ámbár
azt lehetne soknak beszédébi kivenni , hogy magát
annak tartja , 's hogy azt is érti , a' miben soha so

forgolódott, soha se mimkálódott.

Tulajdonképen a' világon nincs méreg , mert a'

Icgersb is jóltcvnkké válhat 's csak a' vele-élés ha-

tározza el hasznát , kárát 's nincs olly ártatlan , a' mi
meg ne ölhetne : a' leveg , a' viz , teszem. 'S igy ha

még az arsenicum 's kéksavany is barátunkká válhat

bölcs kézben, mért gondoljuk, hogy a' nemzeti gaz-

daságrul értekez tudományok, papirospénz, bank
engesztelhetlen ellenségink lennének , ha azok elinté-

zése 's helyeztetésünkre alkalmaztatása becsületes

mellbi 's egésséges fbl forrna ?

Agyrel és tudomány szükséges , 's lehetetlen , r

mint elbb mondám, az elsnek — habár legersb

is — helyre ütni a' másik nemlétét. Parasztgazdának

elég a' természetes ész , de már annak , ki ország dol-

gaiban vesz részt , az egész egyetem rugói , lánczai 's

kapcsairul világos értelemmel birnia kell 's nincs olly

g e n i e , melly természetes eszével némelly mai idk-
ben szükséges theoriák 's jl megemésztett tudomá-

nyok hiját pótolhatná ki. S ugyan milly állapotban
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van nemelly Patris Patriae könyvtára? 'S ha jóban

lenne is , hánynak fejében van azok philosophiája jó

rendben 's világosan ? Már az , ki csak honi dolgok-

ban jártas, ktílfüldiekrül pedig semmit, vagy csak

zavarban 's felszegül tnd valamit , hogy lehet gazdasági ,

kereskedési 's hitelbeli tárgyakrul competens biró ?

Elddink legnagyobb megtiszleltete'se mellett se hizel-

kedhetnk nekiek annyira, hogy földmüvele'si , keres-

kedési 's pénzbeli dolgokban ket választhatnók pél-

dául ; mert satyáinkat jó gazdáknak, ügyes keres-

kedknek tartani csakugyan nem lehet.

Minden elre megyén 's feljebbre emelkedik a'

világon 's a' józan ész nem kevesbbé hagyja helyben

a' tükéletesülés ideáját, mint valamelly velünk szü-

letett 's mellünkben mélyen érzett sejdelmet. — A'

mveltség Asiában vette eredetét, onnan Afrikába,

's megint onnan Európába költözött, id jártával ugy

látszik Amerika felé fogja útját venni. A' Görög hihet

egyiptomi literaturára alapitá magáét 's bizonyosan

volt Homeros eltt is márkölt. — A' római görögöt^

franczia rómait 's görögöt; angol görögöt, spanyolt

utánazott, — a' német mindegyikét 's a' nemzetiség

akármilly rejtve volt is, több vagy keAesebb léte

iiányában egyik vagy másik nemzet több vagy keve-

sebb sajátságot fejtegete ki a' másoktul kölcsönzött

alapon. Mi Magyarok utánaztuk a' rómait, nem régen

a' francziát, most a' németet — 's hála az Egeknek,

hogy sajátságunk egész érettségre nem fejlett ki 's

hogy literatúránk ideje nem forgott le még, mint a'

spanyolé, olaszé már minden bizonnyal, 's az angolé

francziáé , németé tán nlár jobbadán — mert igy még
elttünk az élet 's nem hátunk mögött ! Földmvelés-

ben csak kevés esztendvel elztük meg szomszédinkat

,

a' kontyosokat. De azon utánzás, mellynek kezdete

csak ujabb idei 's melly belga, burkus, angol 's a' t.

alapon áll , milly nagy hasznú már az egészre nézve

,

tagadhatni e .'* 'S mennyivel nagyobb hasznú lenne még

,
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ha több eredetiseget e's sajátságot fejtett volna vagy
fejtene ki. Minden, akármit mondjunk, csak vala-

mellyes kölcsönvetel
, plagiarisnnis segitse'ge'vel megyén

elo 's kiki választ magának mestert, példányt, el-
ke'pet, habár sejditlen is.

Kereskedésben is csak kölcsön/ött alapon vagy
mások példája szerint, kiknek kereskedések van , fejt-

hetjük ki lassan lassan józan systemáinkat 's csak az

6 útmutatások szerint találhatjuk fel kereskedésünk
nemlétének okát, mellyet én kíi/.elebbríil tulajdonitok :

A' rendelések feleslegének — productumink szü-

kinek — cojnmunicatiók rossz voltának — bels con-

sumtio kislétének — szállítások, transito 's vámok
körlti bátorság híjának — kereskedési becsület 's

munkásság némelly csorbáinak. — Ezeket is sorba
tekintsük.

RENDELÉSEK FELESLEGE.

Gazdaságban valami igen különös adja magát el

,

hogy t. i. az igen jól kidolgozott rendeléseknek 's

igen szrszálas instructioknak azért nincs ollykor várt

vagy legkisebb haszna is, mert az igen józanon "s tán

sok fáradsággal készült rendelés részint jstíga miatt

annyira megnyugtat, részint terhes készítése minden
egyéb munkátul szinte feloldani látszik , hogy a' leg-

fbb gazdasági actus — síné quo non — némellykor

elmarad, a' fel vigyázat, az utánalátás!
'S feltehetni általányos "rendszabásul : hogy mennél

több a' firkáló, líneázó, rajzoló 's a' t. vagy mennél

dicasterialisabb lábra lép valamelly gazdaság, annál

rosszabbul szántanak , rendetlenebbül vetnek , trá-

gyáznak 's a' t.

Sok egyébben is így van a' dolog 's nem felszínes

azon közmondás : 'hol sok a' szó, ott kevés a' tett.. ^

A' szederfa-ltetésrül . selyem bogár-tenyésztésriil

Jósef Császár idejétül fogva máig mennyi parancsolat
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jött ment, mennyit irtak felle 's a' t. 's ugyan mi

sikere lön ezen, magyarországra nézve olly neveze-

tes kincstárnak? melly ha üggyel 's ésszel vitetnék,

gyapjiibeli jövedelminket felülhaladná — bátran mond-

hatni : 'Semmi , — mert a* kevés a* semminek legkö-

zelebb szomszédja, 's ugyan mért ? mert nem volt 'igazi

fel vigyázat, nem volt józan utánalátás —
's ma sincs 's azért ma sem lesz igazi sikere a' tárgy-

nak. Es ez ugyan nagy kár ! Dráva , Kulpa regulatiója

sokszor ki van dolgozva i)apiroson 's több efélék —
de egy nincs '--- — 'sa't.

A' mi pedig a' kereskedést illeti , kétséget nem'

szenved 'hogy az igen sok beleavatkozás rendszerint

több kárt okoz, mint a* semmi beleavatkozás — 's

hogy kereskedést se mozdithatni el parancs által,

mint valamclly termék se fog kiterjedtebb idre meg-

hagyás , intés 's a' t. következésében nagyobb mennyi-

ségben termesztetni, hanem csak ugy, ha nyereséget

ád vagy legalább igér.

Igaz , vajmi nehéz 's kivált nemzeti gazdaság tár-

gyaiban — kitanitlni : mi az ok, 's mi a' következés,

's hogy nemritkán a' következést vesszük forrásnak,

's azért lassan lassan el is szárad ügyünk 's intéze-

líink, mint azon összeszivárgott viz,mellynek kulfejc

nincs *s csak esbül támadt ! 'S jobb igy — ha ki-

vált, mint fentebb emlitém 'számos idjárást veszünk

össze — kereskedési tárgyban mindent a' dolog ön-

természeti folyásának átengedni, mint sokat mester-

kélni , mert sokszor a' jó szándékú segitségbul ollyan

gát lesz, mellyen minden megakad. 'S mennyi elhi-

bázotlat lehetne nálunk mutatni, 'mert igen is számos

avatkozott belé 's a' sok szakács elsózta a' levest.

rpODüCTUMINK SZKE.

Tudom sokan erre éppen nem voltak elkészülve .

mert számos hibás ismeretek közül az is meggyöke-
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rczett köztünk, hogy nemellyek bona fide azt hiszik:

'mas nemzeteknek nincs mit rágniok 's hogy Magyar-
ország termesztnienyivel — csak volna jd tengerpart—
a' félvilágot is elborithaíná

;; midn valóban ollykeve's

van kivinnivalónk , hogy portékáink szke nem hajtaná

be a' költse'gesb mesterse'gi közösülésekre forditott

pe'nz kamatját, mint teszem vízcsatornák magasb vi-

dékeken keresztül vitelét, vagy vasutak költségét. —
A' mit mondok , éppen olly nehezen hihetnek látszik

,

mint az 'hogy nem terem azon summával megegyez
számú szem búza a' világon , a' millyen a' 8hah játék

64 mezeibül kikerülne , ha azok idomzati sorban

egymással sokszoroztatnának 5 de a' most elhozott

példánál nem kevésbé igaz. Vegyünk krétát egyik

kezünkbe , másikba pedig a' hihetséghez legkÖzeleb-

bit siatistlcai dátumokat, 's nevetve vagy boszonkodva

fogjuk hallani sok földinknek — hazája szörny nagy

szeretete miatt félrecsapó 's csak azon mesékre emlé-

keztet állítását, mellyeket néha igen hosszú baju-

szú vitézekti hallunk t. i. :
' hánynak fejét vágták

le , hány szivén ment keresztül kardjok 's a' t. midn
azt tanuljuk végre , 'hogy vitézünk mindég a' bagá-

zsiánál tartózkodott 's csak ott nevelte olly bozontossá

bajuszát, okoskodónk pedig nem igen olvas, mert

szemei nem engedik , vagy hogy jobban mondjuk 'mert

könyvvel kezében azonnal elalszik.

Britanniának esztendei búza , rozs , zab és árpa

consumója 200 millió pozsonyi mért sokkal felülhalad !

Tekintsük most mennyi megy esztendt át Buda és

Pest közt Dunán felfelé : 1 , 2 millió ! Mennyi forog

Mosonyban : 2, 3 millió! 's a' t. 'S ha egy pár esvel

több vagy kevesebb van, nyakunkon az éhség; 1816.

1S17. ! ! Hol vannak olly iszonyú provisíoink ! Egypár
dús vermeiben , hol hála az Egeknek , eldohosul az

élet ? granariumokban ? vagy a' parasztgazda taligá-

ján 10—12 mérnként, mellyel macskáin a' vásárra

igyekszik.'' 'S hány helyen van egy rakáson 20, 50,

v"



Í32 MAO YARORSZAONAK
100 ezer mer! — Tudom en igen is jól , hol van,

'keitzeletünkben. — Fz po(li<; gazdának vagy kereske-

dnek nem joblj alap. mini bölcsnek a' szerencse!

Keserves ugyan . hogy a' szükség legjobb tanító ,

de igaz ; keser , hogy a' szerencsétlenség iskolája

emeli a" halandót legdicsbb 's legszentebb gerjedel-

mekre, de igaz ^ borzasztó , hogy kiontott ember\erbl

ered halhatatlan nev
—

*s szabadság, de tagadhatni e?

'S bár mi alkalmatlan legyen is a' sokban való elfu-

ladás, me'g is ama' crisisen kell átesnünk . mellyct már

nekünk egykor egy nagy ur megjövendölt , minek-

eltte holdolgulnánk . magunkon ert vennénk, össze-

állanánk sokan egy *s más közhasznú czel derese

végett 's abban hagynók elddiuk methodusát, 'a'

soha össze nemtartást , egymás üldözését 's mindég

háborúban élést.

C O M M U N I C AT I Ó K R O S S Z V O L T A.

Természetes közösülések ' a' gyep vagy töltetlen

ut 's folyóvíz^ mesterségesek ellenben a' csinált ut,

ktöltés, vizcsatorna, vasút.' Ezen utolsók csak ugy

juthatnak néminem tökéletességre *s maradhatnak

meg jókarban , ha az egész ország viszi csinálások 's

fentartások terhét, mint Francziaországban ^ ^^SY h*

nyereséget hoznak , t. i. 'ha azon tke , melly csiná-

lásokra fordíttatott
, jól kamatol — mint Britanniá-

ban , Ejszakamerikában. *8 ez sarkigazság. Hol csak

a* legszegényebb sorsú viszi a' közösülések terhét 's

csak az fizet vámot , kinek parasztruhája , vagy kinek

semmi iiriás tekintete "s pénze alig van , mint nálunk ;

ott némellykor, ha az idjárás, egy uj 's heves tiszt-

visel 's valamelly nagy urnák azon menetele járul-

nak össze , az ut jó ; de közönségesen igen alávaló 's

némellykor járhatatlan , mint nálunk. ITol pedig a* csi-

iiáltul . \izrsatorna, 's vasút nem kamatol, ott elbb
utóbb minden bizonnyal elbomlik, mint nálunk!! ÍVéz-
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zíik Carolin.'i, Ludovica ulját , az elsöiuík inár venje^a'

máisodik is csak a' mostani birtokosok állhatalossága

állal laarad fen inkább , mint természet szerint,

mórt azon tár^^y , melly 1 — 2öt boz lüOtul . csak

olly lábon áll, mint azon beteg, kinek lelkét egyedül

gyógyszer tartja testében 's olly bizonnyal össze is

rogy, ha ideig-oráiglani támaszra nem kap , mint a'

toronybul a' kó , midn a' kéz elbocsátja , nem felfelé ,

hanem lefelé esik. Tekintsük vízcsatornáinkat , milly

állapotban vannak azok ? — hozzuk vasiitunkat emlé-

kezetünkbe , mi lett abbul ?

Kereskedésre nézve, melly — 's ezt ne felejtsük

el soha, kirekesztleg csak bizonyos vagy remélhet

jutalom "s nyereség által kaphat igazi életre — ezek

szerint 'jobb 's minden számlálás után jutalmasb , ha

utért vám jár , — némelly helyen semmi ut , máshun

csinált ut vagy ktöltés , meg máshun vízcsatorna,

vagy vasút. Minden a' helyeztetéstül 's portékamennyi-

ségtül függ. Hol niarhavásár a' legfbb "s hol csak

idszakként megyén portéka , mint teszem Debrec/en-

be, vagy hol csak nyaratszaka folyhat derekasan a'

kereskedés , hfuvatok , vizáradások miatt , ott a' vám

léte — melly nélkül ámbár igazi j ut sokáig nem

állhat fen — nagyobb kár 's akadály, mintha ember-

kéz semmihez se nyúlt volna. iVémelly helyen leg-

czélirányosb a' csinált ut vagy ktöltés :, a' vízcsatorna

leghasznosb , hol egyenes a* vidék , k nincs 's hol

egy munkával mocsárokat is szárithatni ki , vagy irri-

gatiot eszközölhetni— vasút pedig ott legalkalmasb , hol

A-n kezdve Z-ig elkorülhetlenül minden portékát vas-

iiton kell vinni 's hol portéka elég mennyiségben van is

az ut derekas kamatolására. Miuden, mint mondám,

helyeztetéstül függ 's portékák "s javak mennyiségétül.

Kevés vagy csekélybecsü portéka , mellyet még azon-

felül más utón is vihetni , hogy fizetheti ki a' vasutat ?

J ut iránt is igen elágozik az értelem : némelly

már ollyannal is megelégszik , mellyen 4 vagy t» loval
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parasztszekeren elvontathatja magát. Sok csak nyáron

mozog egy helytül másikig 's nem is sejdíti, hogy

minden szép szabadsági mellett fogva ül 's rossz id-

ben lakhelyébül mint a'' medve barlangjábul , ki se

bújhat ! Ha pedig valami a* falusi élet kellemeit neveli,

bizonnyára az , hogy kényünk szerint egy helyrül má-

sikra könnyen 's akár milly idben juthassunk el.

Minden akadályoztatja az embert magasb emelke-

déstül , annyi súly 's tereh tartja lánczolva a' földhez. —
Irigy szemmel nézi a' sas királyi repülését, mig itt

alacsonyságokkal küzd , 's itt hagyná szivesen lélek-

telen aranyát 's kincseit, ha is naphoz közelíthetne.

Minden arra gerjeszti, hogy a' földi ragadékokbul

szabaduljon ki, 's még is hány akad vagy dül inkább

sárba, mintsem garasátul válna meg, 's hány képzeli

magát, midn sokszor téli idben házánál vagy rossz

csapszékben rab ,
— szabadnak , hacsak darab pénzecS"

kéje zsebiben !

BELS CÜNSUMTIO KISLÉXE.

Bels consumtiorul a' legnagyobb rész elfelejtkezik

,

's pedig ezen talpkövön áll a' nemzetek gazdagsága.

Anglia manufacturai producíuminak három negyed ré-

szét maga consumálja , 's csak annak negyede teszi

ijgy nevezett világkereskedését! —^ Azért , mennél több

lakik diszes házban, él jobb eledellel, jár csinos ru-

hában valahol 's a' t. azaz mennél nagyobb a' bels
consimitió , annál gazdagabbnak fogom hinni azon

hazát. 'S mennél több kívánja 's meg is szerezheti

az élet minden javait magának , annál nagyobb lesz

a' munka 's iparkodás azok kiállítására, és sivatag,

homoklapány , mocsár végre kies erdkké , viruló vidé-

kekké válnak. Lakjék Magyarország lakosa k 's tég-

lábul épült 's cseréppel fedett csinos házakban , egyék

kövér húst, igyék jó bort. ne járjon mindég j»rén ..

mint tót 's oláh felebarátink "« a' t. nem kell akkor
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tengerpart , mert me'g magunk számára se termesztünk

eleget "s még juhaink mennyise'ge mellett se lesz ele-

gend posztónk nadráginkra, köpönyeginkre 's a' t.

Ha ide liaza ritkulnak vagy megsznnek a' kunyhók-
ban lakók , kolompe'r - vagy málé - evk , vízivók ,

gyolcsviselk , 's ha már feleslegben úszunk , szállítsuk

akkor kincseinket tenger vizeire. Legyen elbb ma-
gunknak elég 's aztán másoknak 's ne csak nekünk
kedves barátom , de mindenkinek a* ki hazánk leve-

gjet szi'vja. Ennek ele'ie'se végett pedig emeljük min-

den embertársunkat önmeltóságára lelki kífejle'se által,

's engedjük , hogy az emberise'g jusaiban kikí osz-

tozzék !

Sok azért dicséri sajátját 's a' hazait , mert jobbat

nem ismer 's régi elítéletek 's megrögzött balvéle-

mén^ek közt lépett 's élt a' világban 5 's az haza-

szeretete nem szebb és nemesb kutfbnl veszi eredetét,

mint azon férj szerelme feleségéhez , ki azt mind addig

imádja , míg tetszik neki legjobban , ha pedig szeb-

bet lát, mingyárt más után vágyódik, 's nem veszi

eredetét azon ki nem magyarázható érzésbxll , melly

minden nemesbre szültet honjához kot , habár az hátra

maradt is , 's minden becsületes embert azon szívhez

még inkább csatol, melly érte dobog, habár ídjárla

's b eltörlötte is már a' kl bájt, a' testi kecsét.

Lehetetlen — én legalább hinni nem akarom —
hogy az , ki ébren van 's józan , anyaföldje 's földiéi

elmenetelén ne örüljön ;j 's ha valaki éltében üressé-

get talál , órái hasztalanul 's unalommal folynak 's

nem igen érti 's tudja : mirevaló , mért van 's mért él .**

bizonyára elfelejté , vagy soha eszébe sem juta , hogy

van hazája. Xera öli azt unalom, kevés lesz annak a'

24 óra 's nem untatja azt a' kora nyári hajnaltámadat

,

ki honja ügyében fáradoz. A' legszentebb kötelesség

teljesítésének érzése tölti be az élet minden helyeze-

tiben édes megelégedéssel a' hív hazulit, legyen heí"

czeg . legyen zsellér !
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De ha , teszem , eleget is termesztenénk 's volna

is felesleg kivinnivalónk , a' mi egyébiránt csak tlünk

függ, mit érne minden fáradságunk 's javaink soka,

ha azok kivitelében áthágtalan az akadály.

A- szállítások, t r a n s I t o -s vámok
KÖRÜLTI BÁTORSÁG HÍJA.

Geographiai helyeztetésünk szerint minden igye-

kezetünknek arra kellene menni , hogy hazánk isiimével

legszorosb 's lehet legkönnyebb kapcsolatba jöjjön.

Éhez szükséges a' Dráva , Száva , Kulpa tökéletes

regulatiója , Ludovica ut felszabadítása , hogy Károly-

vár megsznjön vár lenni , 's mindenek eltt hogy a'

vám , melly azon portékákon fekszik , mellyek egészen

idegen földre jutnak, oliy csekély 's ingatlan legyen,

hogy annak nemváltozását 's felnememelését a' föld-

birtokos 's keresked olly bizonnyal tudja 's higyje ,

mint a* becsületes keresztény ember remélli *s hiszi

lelke egykori boldogulását. Az emiitett folyók most

regulázva nincsenek , akárki mit mond 5 sok egyéb

akadály is van , mellyeket most elhallgatok, de mellyek

elegek , bár mi csekélyeknek látszanak , a' legiparko-

dóbb 's legserényebb kereskedt is elizetlenítni 's

keserítni , mint egy pár csepp ténta elég egy korsó

tiszta víz kristálját meghomályositni. Károlyvárott

egyetlen egy ktárház sincs. Gondolná e az ember ?

Azon ponton , hová hajón j a' portéka 's tengelen

megy tovább ! Legkisebb kereskedésbeli tudomány

nélkül átlátná még a' Nádudvari biró is , hogy olly

helyen , hol 8 , lü ezer mérvel jön egy egy hajó 's

aztán 20 , .30 mérnként szekereken vitetik tovább a'

búza , tengeri vagy akármi , tz ellen valami bátorsá-

gos rakházaknak — páhóknak— kellene lenni 's hogy

lehetetlen praxisban vagy 5 , 6 száz kocsit a' parton

hajót lesve képzelni , vagy azt gondolni , 'hogy a' hajó

ott nagy kár nélkül várhat, mig szinte aprónkint a"
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bennelev portékákat elhordják ! — Most a' kereske-

dnek még Írásihoz sincs bátorságos helye , mert a'

fortilicatioi törvények szerint nem szabad a' vár körül

képületet rakni , ne hogy ostromláskor azokba magát

ellenség fészkelhesse. Ítéletem szerint ezen csekélység

elegend gát minden kereskedésbeli ipar ellen ^ 's ha

voltszámosb esztend eltt valamelly dohány 's gabna-

kereskedésnk , annak nyilványos jele, hogy j() kiíl-

kcreskedésünk valaha minden bizonnyal lehetne , mert

portékáink természetes folyását minden ellennumkál-

dásunk 's ellennmnipulatink mellett se gátolhattuk

meg egészen 5 mint némelly ember oUy szerencsés ter-

mészet , hogy a' legügyetlenebb gyógyász se tud neki

ártani^ 's igy egy vár, melly mostani idkben

senkit se tartoztatna . elég Magyarország kereskedését

akadályoztatni ! A' Liidovica ut megváltása mit ér

,

kivált ha szokott manipulatio alá kerül 's egy tört

vert úttá válik nem sokára , de ha j maradna is , mi

hasznunk volna belle, midn most egy oldalrul se

érhetjük el ? Dráván nincs hid , az utak Károlvárig

sokszor haszonvehetlenek , a" Kulpa csekély mélysége

miatt az esztend nagy résziben némelly helyeken

legkönnyebb hajót se bir meg , ha pedig lehetne is

íSziszekbül Károlvárig egy pár hónap alatt , midn a'

víz elég nagy , provisiókat átszállitni :, hová rakja azo-y

kat le a' gondos keresked ? A' tagos kék boltozat alá,

vagy fatárházba ? '8 kik ezt tennék , keresked nevet

érdemlenének e ? 'S hát a' Dunárul mit mondjak , azon

természeti nagy csatornárul , melly Magyarország szá-

mára látszik alkotva lenni , ha regulázva volna 's az

lS29ki esetek ügyesen hasznunkra forditatnának. —
A' mi pedig a' vám ingatagságát illeti , mikép gon-

dolhatjuk egy pillantatig is , hogy valaki egész gazdasá-

gát, mellynek teszem szi vetés volt alai)ja, dohány,

kender vagy akármi egyéb termesztésre Vtáltoztatná át,

mert ezekbül több nyereséget reméli , ha azon kell

aggódnia ,
' valljon nem emelik e' fel a' vániot ? '8 ezen

^
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Ijizonytalíinság 's majd felemelt majd les/álIitott va'ni

löhb kárt és zavart hoz a' termesztk iparkodásiba

,

mint a' lehet legmagasb a ám , melly elhatározottan 's

változhatatlamil marad meg. Ezen esetben a' gazdák

ollyannal nem is fogják fárasztani eszeket, minek ter-

meszte'se vámsulya miatt fáradságokat úgy se jutalmaz-

hatja meg soha, 's testestül lelkestül más tárgyra

fogják szánni magokat, ha pedig ollyan tárgy nem adná

el magát, pipára gyiijtani inkább, mintsem haszon nél-

kül izzadni. Az ingadozó vám híjába fáraszt sokat, sokat

pedig tenkre tesz , 's az iparkodó gazdát bünteti inkább,

a' henyélnek, gondatlannak pedig kedvez, ki mindent

a' régi rozsdás állapotban hagy. Egyébaránt nincs na-

gyobb kin a' bizonytalanságnál, 's a' bizonyos tossz

kevesebbé koptatja belsnket , mint a' bizonytalan jó,

KERESKEDÉSI BECSÜLET 'S MUNKASSÁa
NÉ3IELLY CSORBÁI.

Ez már merész szó , megvallom , 's külföldi ajkán

trhetetlen volna, elég keser a' honin. Borkereskedé-

sünk , azt gondoljuk , azért sznt meg , mert a' divat

,

a' módi megváltoztat mindent. Korántsem. Igaz , más
nemzetek szliket jobban ápolgatták, boraikat mind

tisztábban 's józanabb methodussal készítették :, midn
mi egy tapodtat se mozdultunk el , 's minden makacs-

sággal megmaradtunk a' réginél , mintha Magyarország

nevelte volna az els szltkét 's a' t. de még ez se

oka borkereskedésünk elaljasodtának ^ hanenj az , hogy

a' külföldit megcsaltuk 's brét nyusztuk, azt gondol-

ván 'majd azt nem veszi észre. Némelly hegyeken

mint bujtogattak - homlitgattak - vesszt vesszre, 's így

a' hegy, a' szüret elaljasodott. Másutt azt nézte földink,

milly szlfaj terem legtöbbet , 's nem mellyik terem

legjobbat , 's csak azt ápolgatta. S . . . ba Szalábul hozták

a' mustot , hogy S . . . . val keverjék , 's tiszta S i

gyanánt adják. Tokajban több volt mnluzsaszl , mclly
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Syriában ereit , mint tán inin<l a' hároju kikötlielyünkhen

*.s a* t. 'S mind ezekre idjártával természetesen rájött

a' sógor, "s többé nem csak nem hisz, de ki is keriilt

már. 'S néhány csalárd ember az ege'sz ország becsületét

veszedelembe hozta.' Mennyi id kell most majd ezen

csorba kidörzsölésére ! 'A' becsületes cselekv
mód haszna legtávulabb idkre hat, egyes

személyekre is jól sül el , 's hát még nemzetekre , niel-

lyek élete olly hosszú. De ha maga a' becsület nem

átkozná is a' furcsaságot, a' fortélykodást , a' csalást,

az ész se hagyja helyben
;; *s bizonyosan az legeszesb

keresked , ki legbecsületesb is , mint nem különben az

legjózanabb gazda *s az érti igazán ön, de kivált utóji

hasznát, ki legjobb 's legliberalisabb földesiír egyszers-

miná. Gyapjú 's egyéb contraktiisokban , kivált pénz

dolgában , hány semmirevaló viseli régi fényes nemzet-

ségnek nevét? Külföldi keresked, kit ide édesgetni

kellett volna , hány van , ki nem mer hazánkba jönni

többé , mert a' huszonötöt vagy egyéb becstelenséget

,

egyedül lévén 's ellene sok, alig kerülte el. — 'S

ha van alacsony szolgalélek a' világon , annak czimje

bizonyosan a' fegyvertelennek fegyverrel megtámadása,

csak az uszít számos bünöstársakat egyedül lévre , az

tudná csak az alvónak szívébe döfni a' kést. — Átok

legyen azok emlékezetén 's megAct gylölet jele, kik

a' nemes magyar névTe tetteik által illy szenyt, illy

mocskot hoztak. Ha a' forgolódó
,
piperés

,
pápaszemes

's a' t. ügyes , sokoldalú cosmopolita csalfa 's hazug ,

eltiírheti az ember
;;

mert ngy látszik természetéhez

illik 5 de mikor az egyszer , nyiltkép , bátor tekintetíí,

férfias valódi Magyar nem olly igaz mint az arany,

nem olly h mint az anyai aggodalom , nem olly egye-

nes cselekedet mint a' napsugár , 's nem olly nyilt-

M7Á\'ü mint a' tavaszi hajnal, bizonyára csupa pökede-

lem 's természet csúfja

!

Munkásságimk pedig kereskedés végett ugyan érde-

mel éemlitést? Teltünk c sokat producliimink szaporilása
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v;>!íy azok javifás;» 's divat ha liozása vf^jjell ? li>arkod-

liink e felettéhb más nemzetekkel osszekíjttetest ke-

resni ? 's a't. Nem száradna e sokra minden producluma,

lia azt házánál nem keresné a' zsidó? Más nemzetek

milly fáradságával keresik azonbtír* kereskedési elme-
neteleket, portékáik olcsóbbá "s jobbá tétele 's minden

ufak 's módok felkeresése által, mellyeken más ha-

zákba csúsztathassák javaikat ? Hrodiban , Lembergben ,

Odessában 's a' t. hány franczia borkeresked van? 's

még Belgrádban is fekszik angol posztó , melly tán éppen

azon juh gyapjábul készült , melly onnan egypár mér-

földnyire legelt csak? Fogjuk a' mappát! \em különös?

'S hát megtetszés elnyerése végett hogy forgolódaak má-
sok , midn mi minden ervel azt akarjuk, hogy min-

denkinek az tessék, 's az legyen kedves, a* mi nekünk

látszik legjobbnak, leghelyesbnek. A' Franczia azok íz-

lése szerint készili borait, kik jól megfizetik. — Aa
Angolnak ersét, a' déli Amerikainak sr veresét, mi-

nekünk pezsgt készít, — mi e' helyett a' vevket

okfafjuk, 's józanabb, azaz mi Ízlésnkre vinni akarjuk

's a' t. el is sx'il idvel tán philanthropiai tanácsunk, de

borunk azonban ár nélkül a' pinczében! Édes -örömest

akarank aratni , de szántani , vetni nem. Az élet min-

den javaival bvelkedni nagyon is szívesen , de fáradozni,

izzadni nem. Sok pedig mind ezen kereskedési munkás-

ságot 's unalmat nieg\ etessél nézi , magát nemesbre szüll-

nek véli, 's azért inkább büszke érzéssel — mintsent

njagának becsületes utón igyekezne többet keresni , ha

helyezete arra való — némellykor az igazság Istennéjc

oh ára eltt szemét behunyja. —
A' ki semmiben sem szkölködik , 's N i n c s miatt

soha sem panaszkodik, annak rossz néven nem igen

vehetni, ha soha se dolgozik, 's csak munkálatlan nézi

a' világot, *s fütyörészve merül el gondolatiban. 'S tán

semmi szükséget sem érezvén, télen nyáron egy öltö-

xetbcn, i)ipával , szk eledellel, savanyu borral , "s néki

heged keserves nótájával függetlenebb 's megelcged-
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fí'I)h, mint kinek mindene van. Tíirlief étlen ellenben

a/on n)in<{cnnap s/ázszor hallott panasz * nincs jövcdel-

nu'ínk, nincs fcereskede'snk . nincs pénzünk 's a" t. azon

apatliia 's tespedséí; mellett, melly soha nem enjred

azon módokhoz nyúlni 's azon utakra állni , mellyek

által gazdasájjiHikat, kereskedésünket minden bizonnyal

jó forp^ásha 's di^atha hozhatnók, 's ifry jövedelmnk
természetesen sokszorodna ! Csak boszonkodva szemlél-

hetni ollyat, ki magán könnyen segíthetne , de nem segit.

Mind ezeken hogy lehet valamennyire ovosolni ? Köl-

csönös felvilágosítás , oktatás 's rávétel által , mellyek-

bül publicitás hozzájárultával folyni fog nemzeti bank

felállítása, több "s jobb termesztés *s kivitel végett

jutalom-tételek , "s mindenek felett a' Hitel szentsége.

*S itt vagyok megint a' réginél , *s annál a' mit

már többször elmondtam ! Héketrésért 's engedelmért

esedezem. Aiindég csak egy harangra ütök igaz; de volna

bár sok, kit mind arra. a* mi hazánk diszére hasznos,

st szükséges . csekély tehetségem mellett is egyesít-

hetnék ! mint a' falusi harang, habár törött is, össze-

seregíti a' jámbor községet Isten házába.

Kölcsönös felvilágosítás és oktatás elbb utóbb

az igazságot lígy annyira kifejti, midn annak fénye

eltnik , hogy az igazi jt és hasznost végre min-

denki elfogadja , a' bal 's elítélet , tudatlanság 's ha-

zugság serege ellenben pinilva vonul vissza 's olly

rettegéssel kerüli a* valódit, mint bagoly 's denevér a'

napsugárt. — Mi forrhat egy magányos fben tökéle-

tességre , ha azt elismeret vagy közlés elbb nem
világosítja fel, 's mindent el nem igazít, a' mi a" kép-

zelet határtalan köriben veszi létét, él és számtalan

ivadékra szakad ! Mint a' szív csak kölcsönös szívbeli

gerjedelem 's vonzódás által tárul ki a* szerelem men-

nyei érzetire, ugy az agyvel is csak agyvel által

emelkedhetik lépcsnkint olly erre, melly gyakran.

])ár vilíámkint, az agyagba szonilt halhatatlan lelket

teljes fényében tünteti élnkbe.
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F,s tigyan tagadliatni e, hogy szinte minden, a' mi

a/ omberise'g elmenetelét, hasznát, diszét 's a' t. esz-

közölte , nem egyéb ' kölcsönös felvilágosítás és oktatás

gyíimölcsénél ! 's azon találmányok , mellyeket az em-

bcrincm szinte minden ész segedelme nélkül vaktában

lelt , mint az üveg , puskapor , nagyitócs 's a' t. milly

haszonvehetlenségbcn maradtak volna közösülés 's ké-

sbbi vizsgálat *s javítás nélkül? A' szüntelen discxissio

szükséges tehát , azaz : hidegA éríí , barátságos 's min-

den oldalú vizsgálás és tanácskozás , 's nem verseny-

gés , vagy olly nyomozás és viszongás , hol minden ész-

revétel, helyben nem hagyás, 's ellenzés a' helyett,

hogy nagyobb figyelemre gerjesztne , csak keserít, a'

vért nem kevésbbé savanyitja el , mint a' szemeket el-

homályosítja, 's az értelmet ugy megzavarja, hogy

végre csak önkényes 's indulatos tett foly belle , a'

józan 's okos cselekvésnek pedig sehol legkisebbjeié sincs.

Díscussio nélkül akármi líjhoz kezdenek az emberek,

egy f akadályi'ul , melly törekedésik ellen szegezni

fogja magát, mindég elfelejtkeznek, t. í. a' minden

kezdetbül természetesen következ ' opposítíorul.,

Ha p. o. valaki vasutat állit, mit akar az által

nyerni? 'javak szállítására kevesebbet akar kiadni,

mint ezeltt adott, vagy azon pénzt, mellyet eddig

valaki más tett zsebíbe , ezentúl maga zsebében akarja

megtartani — vagy pedig j baráti , rokoni , földiéi "s

felebarátjaí zsebeiben , ha a' projectans philanthropos

,

's nem a' maga hanem a' közjó elérése végett fáradozik

*s törekedik , a' mi ritka. Szóval :
' némellyeknek posi-

tivus hasznát — nyerendségét támadja meg, hogy

némelly másoknak negativus hasznot — káratlanságot

hajtson.

Már azok , kik szinte nemzetségrül nemzetségre

fuvarozással keresték kenyereket , 's az által gyarapod-

tak vagy gyarapodnak , valljon türedelennnel 's min-

den aggódás nélkül fogják e' azt nézni , ha valaki eláll,

's az hasznokat magáévá akarja tenni? Ez termé-
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szét ellen volna. Minden n' mi nie^lániadtafik , nig,

liarap "s csij) , akármi p;yenge legyen is. 'S igy azok se

fogják hagyni azon vizet más malomra folyni , melly

e<ldig az malmokat forgatta ^ hanem mindent el fognak /

követni, hogy az iij malom felé egy csepp viz se men-
jen , 's hogy a* molnár szép malmával együtt gahna nélkül

maradjon.

Más valaki nemzeti gyapju-sortirozást javasol , 's azt

is tiszta philanthropismusbul , 's mit akar az által elérni.^

Hogy azon nagy summa , melly ideigóráig néhány ke-

reskedk ládáiba csúszott , ezentúl a* birtokosokéiban

maradjon.

Már ennél a' gyapjú-kereskedkre nézve érzéke-

nyebb megtámadás lehetetlen. 'S a' szörny megtáma-

dásnalos az iszonyií védclmezés "s véres háboni leg 's

legtermészetesb 's kézzel foghatóbb következése.

'S ugyan fontoljuk meg hideg vérrel , min kime-

netel lehet olly megvivás , hol egy részrül a' tudatlan,

gondatlan 's adósságokba merült termeszt , más rész-

rül pedig az ügyes , éjjel nappal fáradozó 's pénzes

keresked áll !
— A' legeltökélettebb akarattal sem lehet

attul egy partié shakot nyerni, ki ahhoz jobban tud.

— Minden enthusiasmus , török muzsika, tárogató-

sip , káromkodás , torzonborz vagy kipödört bajusz

,

zsinóros nadrág 's több eféle semmivé válik a' jól el-

készült katona *s háborúi mesterség eltt. Minden-

nek kell alap , 's a' nélkül a' legnagyobb fáradozás is ^/

sikeretlen.

Egyéb uj kezdetek éppen illyes ellenkezéseket szül-

nek , a' mibül azonban nem az foly , hogy vasút , gyap-

ju-sortirozás 's a' t. el volna tiltva tlünk , koránt sem ,

hanem hogy minekeltte azok órája ütött volna , ollya-

noknak kell még elbb lábra kapni , a** mik illy kezde-

teknek legszükségesb feneke. Nincs könnyebb faasztal

készil esnél, de lehetetlen fa nélkül. Nincs könnyebb

mint els emeletet épitni , de lehetetlen, minekeltte

a' földszini épület még nein kész.



lU MAGYARORSZÁGNAK
Mai köríiiállásinkban a' kereskedkkel megvívni

akarni annyi volna, mint az/al birkn/.ni kivánni, ki

álfal meg van kötve kezünk, lábunk 's ki a' kötelet

markában tartja. Sok kellene me'íj's igen sok van hátra

tennivaló , mig illy viadalra kibivhatnök ket. Egyeb-

aránt )uindég jobb , ha kiki csak maga dolgánál marad ,

mert közönségesen nem boldogul a* keresked-gazda

,

mint csaknem minde'g tenkre jut a' gazda-keresked.

*S ezen minden uj ellen bizonyosan támadó ellen-

zésnek számba nem ve'tele jobbadán mindég azon kis

ok, mellyen a' tárgy fenakad , 's mellyet sokszor min-

den iparkodásunk mellett se tudunk feltalálni. Minek-

eltte valami ujat kezdenénk tehát , ne felejtsük cl

.soha, *s vegyük elre számba mind azt, a' mi hihet-

leg magát ellenünk fogja szegezhetni.

A' nyilt tanácskozás 's értekezésnek czélja pedig,

'vagy tökéletes felvilágosítás, hogy ez vagy amaz

káros avagy lehetetlen, 's igy annak elkerülése *s ab-

banhagyása ; vagy az egyetértés , 's egy czél elérése

végett összesedett er , ipar és munka , 's i'gy a' bizo-

nyos siker. — Mennyit vitt már véjrbe soknak egyre

czélzó törekedése , nézzük a' históriát, nézzük a'

mai idt, 's hozzuk abbul a' mathematikai követke-

zést 5 hogy alig van valami , a' min jól elrendelt egye-

sület ne diadalmaskodhatna , 's hogy kereskedési aka-

dályink, egy és más helyezeti fogyatkozásink eltnnének,

ha elszántan 's állhatatosan sokan akarnók azon egyet

,

's éppen azt ; 's hogy csak tlünk függ egyetértés 's

közmunkásság által uj mozgást, uj életet hozni keres-

kedésünkbe.

NEMZETI-BANK.

<^ A' jól elrendelt munka minden gyarapodás talpköve.

'S többet ér két ép tenyér *s egy jó balta valamelly

vad szigetben egy millió darab aranynál. A' nemzetek

mai körülállásiban mindazáltal a* pénz a' munkával olly
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szoros összeköttetésben áll , hogy majd egyik az ok
vagy következe's , majd a' másik 5 valamint az esbül
g:z , köd , felh lesz , 's azokbul megint es , — ugy
a" miinkábul pe'nz lesz , a' pe'nzbl ismét munka. Ke-
zeink vannak 's löbb henyél kezeink , mint gondolnók,

niellyek legnagyobb haszonvehetségét részint a' hibás

elrendeltetés , részint az elcsggedés 's a' néhai két-

ségbeesés 'sikerrel fáradozhatni — gátolják, — 's io-y

nekünk a' pénz az , a' mire leginkább szükségünk

volna , "s ma azon ok , mellybül munka 's idvel több

pénz következhetne. Ha mi jl elrendelt \emzeti-Ban-

kot állitanánk , annak éppen azon következése lenne ,

mintha bizonyos tkét , mellyet külföldiek hoztak ha-

zánkba, 5tel , legfeljebb 6tal lOOtiil vennénk kölcsön,

nem ^Inénk hogy felmondják 5's minekutána ügyes ha-

szonvétele által 9et, lOet keresnénk lOOzal, lassankint

megint lefizetnk tartozásunkat , 's az utóbbi nyerésé^

zsebünkben maradna. — 'S nem világos, hogy sokkal

kevesbbé volna veszedelmes , ha önmagunknak tartoz-

nánk, mint idegeneknek,''

Bizonyos , hogy egy magányos mesterember , akár-

milly jól értse is müvét, — vagy termeszt, bármi jó

legyen is földje, nem igen gyarapodhat, vagy szinte

nem is kezdheti el munkássági körét derekasan , az

állapotjához szükséges tke nélkül. Ugy egy nemzet

se. 'S azon idomzatnak , melly a' pénz mennyisége 's

emberi er közt van , legközelebbs egyenlsége birja

az országot a' lehet legniagasb gyarapodásra. Hol

igen sok a"* pénz, ott ingadozás, 's úgy mint árvizek-

ben ezer veszély— bankrott— 5 hol igen kevés , ott el-

akadás— mint mikor nyáron a' vizek kiapadnak— sze-

génység. Ezek a' véghatárok. 'S ha rossz közül válasz-

tani kell , sokkal jobb az igen sok pénz következése

,

a' néhai bankrott t. i. , mint az igen kevés pénzbüi

származó elszegényülés ;; mert a' bankrott csak kevésen

történik , midn a' többi addig az élet minden javaiban

's kollemiben részesül ^ a' pénz hija azonban az egész

10
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közönséget egyenlen nyomja. De e/ meg nem minden,

's meg többet merek mondani . hogy t. i. a' bankrott

áltáljában nem olly szeiencsétlen következesü, mint

a' lassanként! elszegényülés.

Ila teszem valakinek 1 millicí az e'itéke , 5tel lOOtul

minden esztendben költhet 50 ezret, 's , ha velem

kezet fog ,
' hogy t. i. vagyonosban éppen olly hiba

keveset mint vagyontalanban sokat költeni ,' egész élet-

módját 50 ezres lál)ra fogja állitni. — De egyszerre

900 ezret veszt el . s igy marad 100 ezre. Mit fog

tenni? fejbe lni magát, ha esztelen^ ha pedig eszes,

mingyárt másnap élte módját 5 ezres lábra tenni , 's

kisebb körben tán az élet éppen mind azon kellemeit

lassankint feltalálni . mellyekkel 50 ezres létében gyö-

nyörködött. — Hogy van ellenben annak dolga , ki

lassan szegényedik el , a' magyar birtokosnak tudniil-

lik ? Két. hároní esztendeig, minekutána maga ura lön ,

vagy tán 10. 15ig is egy pár ezerrel több kevesebl)

50 ezernél jövedelme , "s igy 50 ezres lábon él. De az

idk viszontagsági által most jövedelme 30 ezerre , 's

aztán 25re , 's megint 20 ezerre esik le 's igy tovább.

O nem tudja , és senki sem tudja , ugy nmrad e , nem c ?

's a' kétség közt, régi embereit bocsássa é el szolgá-

latjábul , falura költözzék e , szakács helyett szakács-

nét tartson e , viasz helyett faggyút, ló helyett inkább

lábait használja e 's a' t. ? leforog az id , 's elál-

mélkodva azt veszi végin észre , hogy mindenben sz-

kölködik , és szinte semminél kevesebbje van , 's hogy

igazat mond a* számkivetett lantos

:

' Donec eri? felix 's a' t.

A' nagy veszedelmet 's a' sors óriási csapásit bá-

lrabban kiállja sok, mint a' mindennapi kis sérelme-

ket . halk elaljasodást , 's mindenek felett a' kétest.

Nekem legalább kellemesb.

^ iVeuízeti - Bank által százszor több jót tennénk ,

mini kórházak "s egyéb illyelén gond\iseI intézetek

felállítása által , ámbár azoknak is magok sorában
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valaha el kell jni 's lábra kapni. Mi jót teszünk
azon gyermekkel , kit niinde'g tartogatunk , hogy el no
essek, 's jó szivüse'gbül ön lábai használásárul ve'gre

elszoktatunk;; 's ugyan mi jót teszünk felebarátink

erkölcseire 's igy szerencséire ne'zve, ha a" henye'-

le'st, korhelyse'gct szinte megjutalmazzuk, 's a' kol-

dulókat csak nem egy külön statusnak fogadjuk be?
Tudom veszedelmes ezekrül szólani , mert sok e'rzelgó

,

's meg több hypocrita, ki nyomoriínak soha nem adott

egy garast is, igen is szivesen eláll a' szegények

mellett 's olly he'vvel fogja pártjokat, hogy az ellen-

kez re'sz , mellyhez magamat is számlálom , könnyen
keménységgel 's keresztényi irgalom híjával vádolta-

tik. Nem mondom , hogy azon gyermeket , kit lába

soha áfem hordozhat, összerogyni engedjük 5 nem mon-
dom , hogy felebarátinkat éhségnek, hidegnek 's az

élet minden sanyarinak engedjük át 's a' t. -^ de vizs-

gáljuk szinte'n koldulóink legnagyobb reszet , nem
önvetke vagy hibáji által jutotté mostani szomorxi álla-

potjára , 's nem volna e kevesb más zsirján-el , ha lelki

kifejldés 's testi ügyesse'g jókor elkerültetné eggyel

's mással a' korhciyseget , betegséget , koplalást 's a' t.

Ha éhesnek kenyeret adok, a' tett sze'p^ de en sok-

kal szebbnek tartom : valakit olly helyzetbe állítni ,

hogy maga magának nem csak kenyeret, hanem meg
sültet is szerezhessen.

Mi pedig a' Nemzeti-Bank felállítását illeti , van

ollyasokrul sok jó példa 5 's más nemzeteknél jókat 's

rosszakat is láthatunk . ugy hogy hazánkra illeszte'se'-

ben elre felszámithatjuk: mit kell elfogadnunk, mi-

tül óvakodnunk. Engedjük át ollyanoknak a* javaslás-

t ételt, kik a' dolog praxisát érthetik 's értik , 'g kiknek

a' tárgy jó sikerebül valamelly hasznok is van , legyen

az erkölcsi , legyen pénzbeli. Haszonkereses nelküí

nem történik semmi a' világon, ugy mint lehetetlen

okozatot vagy következe'st képzeni ok nélkül, csak-

hogy egyik pénzbeli haszon másik becsület harmadik
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halhatatlan név , megint más menyecske vagy éppen

incnnyorszng után vágy. 'S igy magyar vér Magyar-

ország hasznác-rt bizonyosan legsebesebben dobog 's

legmelegebben is.

Ezen tárgyat mindazáltal csak kevés szóval kíván-

tam említni 's igen röviden érinteni , mert annyi jó

,

derekas és világos , viszont annyi hiányos , zavar és

homályos írás jelent meg már a' felül , hogy kiki maga

választhat azokbul magának tetszése 's Önbelátása sze-

rint. 8o]ia se hiszem, hogy kirekesztóleg recipe segít-

ségével jóizü ebédet lehessen fzni , de ahoz tanult

szakács kell, ki már sokat fzött, sütött, pirított. Ugy
nem hiszem soha, hogy tisztán könyv szerint érteni

lehessen Bank- felállításhoz , gazdaság - folytatáshoz

,

kereskedés- vitelhez ; hanem arrul is sokat kell gon-

dolkodni , *s az egésznek jól ki kell fzve lenni elbb
a' fben , hogysem mi ezen ttidományok igazi hasz-

nát vehelnk, az ország pedig éppen ugy szedhet-

né a' mi szolgálatink vagy beleavatkozásink gyü-

mölcsét.

rBB 'S JOBB TERMESZTÉS 'S KIVITEL
VÉGETT J U T A L O M T É T E L E K.

Függjön a' vitéz mellén kereszt, mint annak, ki

foga clarissimus^ ékesítse régi nemzetségüt kamarás-

kulcs, más érdemest hosszú titulus; — örüljön ellen-

ben a' gazda kora fáradozásiért haszonnak, 's legyen

ládája , mint a' kereskedé teli 5 a" tudományokban

merült , a' haza 's hazafiai elmenetelén töreked lelje

belsejében a' megelégedést 's a' t. szóval, minden a' ki

tisztében becsületesen 's derekasan jár el, nyerje fára-

dozási diját.

Jutalomnak erkölcsi világban olly következése van,

mint hypomoklionnak mechanikában. Itt egy fonttal 100

mázsát emelhetni, ott egy pár vitézi érdemkereszt,

gombon lóggó egy két arany vagy ezüst tallér sokszor
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egy nyert csatának nem is gyanított, de fán valódi oKa;;

egy nevezet, egy megjegyzés néha legszebb tettek for-

rása^ ugy egy pár pénzbeli dij 's pár száz aranyka

legnagyobb iparkodás, munkásság 's mozgásnak kút-

feje 's a' t.

A' Szövetséges országok , Gallia, de kivált Britan-

nia földmvelési 5 miivészi 's kereskedési összeköttetései

valóban olly lánczolathoz hasonlithatók , mellynek egy

karikája 'mesterséges pénz, másik 'jutalom. 'S

milly hasznos, st szinte mágusi következés ez az

emberi észnek olly nagy díszére váló rendelkezés , azt

inkább látni kell , mint olvasni vagy tlem hallani 5 a

mit mindenkinek szivbíil tanácslok. Xálunk 10 ftnak

becse csak mindenkor 10 ft. 's némellykor annyi se,

mert ha szinte zsebünkben nincs , tán csak nehezen

vagy ^ppen nem juthatimk hozzá , 's igy csak álomban

miénk, mint sokszor a' tündérkirály legkisebb leánya,

's nera valóságban. Britanniában 1 font sterling szinte

mindég annyi , st sokszor ügyes elrendelés által 2,3,
4 annyit ér 's annyi életjavakat *s kellemet szerez-

het az a' kié, mint mesterséges elintézés nélkül 2.

3 , 4 fonttal tehetne csak. Ez igen furcsa , igaz -^ de

theoriája ollyan, mint mondám
,
praxisa pedig a' Iheo-

riának pontosan megfelel. — Kinek nálunk 1 millió

értéke van , az csak egy milliót bír , 's ezen soiuina

csak annyi esztendei nmnkát fog okozni, a* mennyit

40, 50 , 60 ezerért— ahogyan kamat ol tudniillik a' tke—
vihetni végbe. Britanniában 1 millió nem rilkán 100.,

200 ezret ér munkát okoz esztendakint. 'N itt fekszik

azon csudálatos rugó , melly olly rendkivüli mozgást *s

elevenséget hoz líritannia minden intéziéibe, midn
nálunk azt gondolná az ember, hogy földmvelésünk *s

kereskedésünk forrási 's erei befagytak , 's hogy mi nem
annyira élünk, mint tengünk.

Tudom az Olvasó azon varázs-rugót, mellyrnl szó-

lok, ismerni kívánja, 's bizonyosan minden figyelmet is

érdemel. Tekintse mca: az auí^ol Parliament .,
a' íran-
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czia Kamarák, az ejszakanierikai Congressiis díscussioit:
nézze az újságokat, olvassa a' mi e' tárgyrul Íratott
fogadom, mingyártfol fogja találni. Én mind ezeket
magyarra nem fordíthatom, kár is volna sajátságokbul
valamit leróni. Eleget teszek, ugy gondolom , kötelessé-
gemnek, ha figyelmet gerjesztek 's útmutatást adok.
Klen egyedül is az ügyes 's gondolkodó utazó azon
helyeket, mellyek vizsgálati 's vándorlási czélja, nem
szorul idegen fre, ki helyette gondolkodjék, vagy
idegen kézre , ki ó'tet vezesse.

Egy két jutalom több száz ökröt hizlal , számos
lovat tenyészt 's hoz gyepre, temérdek javakat állit
elo

,
mdit 's tart mozgásban 's a' t. De csak ugy lehet

varázs következése
, h a á 1 1 a n d ó , mert foganatja els

esztendkben olly csekély, hogy alig vehetni észre, 's
csak id bírhatja igazi sikerre, 's így az ideig- óráig-
valonak haszna nem nagyobb 's állandóbb

, mint azon
fak léte

, mellyek ünneplésre vágatnak le 's gyökér
nélkül zöldülnek néhány óráig, de aztán örökre elher-
vadnak

; midn azonban a' magbul eredett nemesb fák els
.sztendkben alig hagyják el a' föld színét , de annál
szebben 's hosszasabban víri'tnak századokon keresz-
tül. Igaz, hogy kitett jutalmak által csak a' szerencsés
es ügyes lehet nyertes, a' többi nem 5 de ez elegend

,mint a tapasztalás mutatja, az elmozdítandó tárgyak-
ba éppen olly elevenséget 's életet hozni, mintha kiki
bizonyosan lenne nyertes. A' mélyebb emberisméret
ennek természetes voltát theoriában is egészen felvilá-
gosítja, mert ki nem bízik többet maga eszében 's
ügyességében, 's ki nem próbálja meg a' szerencse
nyajassagát, bármi sokszor fordított is azon htelen
nek, hátat.? vS azon forró kivánásbul annyit nyerni, ugy
gazdagodni mint a' szomszéd, egy ki nem mondható
Koz.pnr serénység's munkásság terjed el, mellynek
i'.egmt a soknak 's jobbnak kiállítása , 's ennek a' feles-
leg mathematikai következése 5 ugy hogy a' sok mun-
ka. .,,arkodas s ven'ték. ha elvéti is a' rzélt . minden
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esetrf számos ji)( . hasznost 's bocscst allil el. S i^y

ezen mesterséges rugó , melly mindent mozgásba hoz ,

igazi Istenáldás. —
Egy vén gazda az élettül— tudjuk az allegóriái —

igy búcsúzott el :
*' Fiaim csak egy mezi hagyok nek-

tek, de kincset rejt, keressétek.,, — Ezt ezek bet
szerint vevék, 's keresek a' föld gyomrában sok ideig

éjjel nappal , de rá nem akadván, utoljára búzával ve-

tették be, melly a" feldúlt 's porhanyu földben oUyjól

fizetett, hogy az apjok jövendölte kincset benne végre

meglelek, 's csak akkor juta eszekbe a' jövendölés igazi

értelme. A' papirospénz , bank
,
jutalmak éppen illy

foganatnak ^ azon különbséggel , hogy általok ollykor

magát a' kincset is megtalálhatni. Minden a' mi a' mun-

kássá^^ot neveli , hasznos ^ legyen azon ok való , remény

vagy szükség, ezen utolsó pedig legyen tennészetes vagy

mesterséges. Hábonmak, tznek azért nincs olly igen

szomorú következése , mint gondolni kellene , mert há-

borúban , tüz után kiki sokszorozva munkálkodik. Men-

nyire nem nevelte sok ernuiv 's az óra tökéletességét a^

Perpetuum Mobile— örök mozgony— feltalálására fordi-

lott fáradság 's törekedés ! A' f czél ugyan elhibáz-

tatott, de a' nem is gyanított találmányok bven jutal-

mazták a' munkát.

A' jutalmakkal ezen felül valamelly nyilványos 's

közönséges megbecsülés is van összekapcsolva . a' mi

nem kevéssé neveli bajokat, mert a' minden dicséret-

nélküli állhatatos fáradozás éppen olly ritka, mint a*

tanütlan erény, melly csak kiválasztott lények sajátja

'S ki olly független 's ers lelk, ki olly felemelkedelí^

az örökkévaló Jóhoz, hogy az élet sok pillantatiban

elkeseredett vagy törött szive ne aggódnék hi'v barát

,

h szerelem, gyámol 's részvev karjai közé.'' \e kí-

vánjuk, hogy mindenki a' szépet, jót 's ncme.st csak

valódi önbecsiért tegye, hanem dicsérjük, jutalmazzuk

a' derékét , 's fzzünk kos/orul hiv polgárlarsink hom-

lokára , "s hamva nyuiiodjon érdemenilék alatt, így a*
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korán kolö dolgos gazda, 's a' gondos ügj'^es keresked

is találhassa haszna mellett a' közdicséretet *s hazallai

tapsát.

'S töbh e'vek lefolytával mennyire különböz folya-

matot szül azon tárgy, mellynek kifejtésén csak egykét

szoba T bölcs 's néhány fizetett ember töltötte idejét 5

vagy mellynek felvilágosításán a' közönségnek, iigy

szólván, egész észbeli massája munjkálódott 's fárado-

zott. Törpét, vagy óriásit! Sokaságnak legfbb ingere

a' nyereség és taps . szóval az örökké fenálló 's bizo-

nyos jutalom ; melly mint minden egyéb gazdasági 's

kereskedési tárgy a'

HITEL SZENTSÉGÉN ALAPUL,

Mit ér a' kölcsönös felvilágosítás, ha csalfa sziv

's hamis datiini csiísz a' tanács közé ? Mit a' bank bizo-

nyosság, mit a' jutalom állandóság nélkül.^ Csak a'

Hitel teheti varázsokat, melly ha ketté törik, az áldás

könnyen átokká válhat. — A' Hitel védangyala pedig

\s fényes napsugara a' 'publicitás— nyilványosság. -^



!53

MIT KELL TENNI
'S MIN KELL KEZDENI?

Mind annak , a"* mit eddi^ néhol rendetlenül , itt

ott hiányosan, sok helyen pedig hosszasan 's tán unal-

masan is adtam el , essentiája az : hogy alap nélkül

tartósan nem állhat semmi 's kizárólag csak azon tár-

gyat íjirhatjuk igazi sikerre , mellyet természetes vagy

mathematikai renddel — a' mi nálam egy — kezdünk

's folytatunk.

Ezen igen egyszer az eddig eladottnak philoso-

phiája^ 's olly egyszer, meg kell vallani, 's valódi-

sága olly isme'retes , hogy sok méltán azt mondhatná

:

"minek illyessel , a' mit kiki tud , megint elállani' *

,

de e'n nem is hirdetem ezen elismert igazságot uj ta-

lálmánynak , mert igen is jól tudom , hogy mindenki-

nek ajkán forog ^ de csak azt bátorkodom állitni , hogy

szinte mindég is egyedül az emberek ajkai közt ma-

rad 's csak ritkán használtalik valóságosan 5 más sza-

vakkal 'hogy a' világon igen sok tárgy alaptalan s

talpköve csak képzelet 's leveg , 's hogy csak ritkán

kezdenek valamelly dolgot 's munkát a' legmélyebb

sarkalatnál , azaz jó véginél , természeti vagy mathesisi

rend szerint.

líondoljuk át a' mondottat vigyázattal 's részre-

hajlás nélkül , tüstént élnkbe ötlik :
' hogy szinte

minden tetteinkben a' természeti rendet mindég meg

akarjuk elzni. A' nagyobb rész elbb költi jövedel-

mét , mint zsebiben van ^ a* serdül ugy veszi ereje

hasznát, mint a\férrm; a' tanuló taai't ^j 's a' t. Vizs-



154 M I T K E L L T E N N I

gáljnk a' világ förteiiptit messzebbrül közelebbriil

.

uiHgas 's alacsony helyeztetésben .'s nem fogjuk tagad-

hatni , hogy ne'melly uralkodó legszentebb szándéká-

bul eredt czél aze'rt nem gyökerezhetett , mert a' nép , a'

sokaság elfogadására még nem volt megérve ; hogy

mindenütt látunk osszebomlani kezdeteket, ujakat raa-

thesisi rend híja miatt.

Mint nevetnénk illy beszéden : "Szomszéd uram ,

én nem tudora mi oka, búzám éppen nem termett 's

földem olly jó , hogy annál jobbat ugyancsak keresni

kell, a' mag pedig, mellyet vetek, olly tiszta volt —
hiszen még magunk szedtük belle ki a^ konkolyt —
én soha sem tudom , mi lett belle— nem tudná e kend ?"

'A' szél hordta el édes földim , hisz még nem is szán-

tott alája kend 's hogy a' mennykbe is gondolhatta

,

hogy lesz valami belle. ' — Hlyen cselekv mód pedig

nem ritka , st olly közönséges , hogy azon nem bámul-

hatni eleget, de némelly tárgyak vitele messzebb fek-

szik tlünk mint a' búzatermesztés, és sokan köztünk

igen rövid - látásúak.

Kiki érzi 's tudja , hogy valamelly helyen áli 's

nem kételkedik a' Pesti hid 222 ölnyi 4 lábnyi hossza-

ságán , kivált ha maga mérte meg. Már olly hely mesz-

szeségének tudására , hová nem léphetni , tudomány

kell ^ de középszer ész is átlátja 's eltökélve hiszi

,

hogy egy távol pont messzeségét tudhatni , ha más

két pontnak egymáshozi messzesége elttünk ismere-

tes ^ 's a' csillagász még a' planéták távolságát is tudja ,

nap és holdfogyatkozásokat 'sa't. jövendöl századokra

elre 's ma ezeken senki sem csudálkozik többé. —
Erkölcsi dolgokban bizonyosan nem igen különböz az

eset, csakhogy 'hozzá még jó kulcsunk nincs, vagy a'

jelent nem láthatjuk olly világosan minden ágai 's gyö-

kereivel , hogy néminemüképen következésit , azaz a'

jövendt láthatnék. Itt is kiki érzi, hogy él 's kelle-

mes vagy kellemetlen érzelmek ringatják . kínozzák —
s mindenki képe.s elre látni- hogy hosszú böjt után
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ches, munka 's tartós ébredsefi: után álmos, — Hok

borital után mámoros 's a' t. fog lenni. Távolabb com- ^
Linatiókra már tudomány kell . pedig olly tudomány

,

melly az elttünk fekv tárgyat a' lehet legnagyobb

világosságra hozza, ugy hogy annak mai mibenlétet

annyira ismerjük, hogy bizonyos vagy igen hihet

küvetkeze'sit elre tudhassuk. A' t h e m a 's ellen- ''

zés azon két pont, ha az elrelátást összehasonlít-

juk a' földméréssel , mellyekrül közelebb vagy messzebb

elhatározhatni a' harmadik pontot "a' j ö v e n d t. ^

Meg kell ismerni, ezen tudomány ,mellynek eddig

neve sincs
, gyermekkorában van még 5 de nem ellen-

kezik ítél tehetségünkkel annak valaha most tán

még nem is gyanított csudálatos ki fejlendhetése. Ujabb

idkben e' nevetlen tudomány , mellynek létét sok

ember nem is sejdíti , ámbár maga is józanul combinál

egyet 's mást elre — mint egykor a' legbölcsebb se

képzelé , hogy a' fold kerek 's maga tengelye körül

forog , noha rajta volt— olly elmeneteleket tön , hogy

annak utóbbi még nagyobb haladásán nem is kételked-

hetni , mert mi áll mozdulatlan a' világon ? 'S éppen

ugy mint a' földmérés 's csillagászat csak lassan lassan

fejldtek ki mostani tökéletesb létekre . de ma már száraz

és csalhatatlan számolás 's mechanikai szerszámok által

folytattatnak : ugy a' földmvelés , gazdaság , kereske-

dés , pénz dolga, nemzeti gyarapodás is 's a' t. csak

lassan bontakoztak ki, de már valamelly bizonyos el-

vekre — principiumokra — állíttattak, 's ma tapasz-

talás 's hasonlítás által felvilágosított tudományok

segítségével jó formán 's elég bizonyosan tudjuk elre

mondani: milly következést szül p. o. a' legelk fel-

osztása , papiros-pénz , bank
,
jutalmak 's a' t. 'S mi

ebben szerencsénkre Smithnél , Youngnál , Pittnél

,

Raringnél késbbek vagyunk , mint Herschel is csak

Kopernicus 's Galilei fáradozásin emelheté vizsgála-

tit 's tudományit olly magasra. Mi mások utánzá-

sában minden veszélytül meiittck > agyunk: mert ha-
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falniiiiikhnri áll mások s/á/adi lapnszlalásif sajútink-

ká fonni.

Éhez , mint már mondám 's még százszor mondani

^ szerelném , szükséges ' helyezetünk 's korüiményink

tökéletes ismerete, tudomány mind hazánkrul mind

külföldrül 's végre a' józan összehasonli'tásbul szerkez-

tetett systemák életbe -hozása.

Ezen most emiitettekre támasztván okoskodási-

K mat 5 a' Hitel hiját tartom azon oknak: 'hogy a' magyar

birtokos szegényebb , mint birtokához képest lennie

kellene, 's magát nem birja oUy jól, mint körülményi

engednék 5 hogy mezeit a' jó gazda nem viheti a' lehet

legmagasb virágzásra ^ 's végre hogy Magyarországnak

kereskedése nincs. 'S igy a' Hitelt, Cambio - mercan-

tile Just — váltó-kereskedési törvényt — gondolom 's

hiszem azon talpknek , mellyen földmvelési 's ke-

reskedési gyarapodásunk , egy szóval 'utóbbi felemel-
kedésünk 's boldogul ásunk alapulhat. Ezen Hitel-

nél pedig még mélyebben fekszik :

A- HITEL TÁGOSB ÉRTELEMBEN.

Tudniillik: 'hinni 's hihetni egymásnak.' A' Hit

azon láncz , mellyel az emberiség össze van kapcsolva

a' Mindenhatóval 5 a' szó szentsége köti az uralkodcít

elválhatlanul hiv jobbágyihoz , 's ezek tántorithatallan

hivsége alkotja a' thronus rendíthetetlen erejét, Az
igaz szó kútfeje a' házassági boldogság, valódi becsü-

let 's cselekvények egyenességének 's igy minden sze-

rencsének.

A' Hit olly part, mellyre végre még az is elér-

kezik
5 ki annak hazájában soha sem is lakott 's rossz

tettei \s bnei tet inkább az élet förgetegei közt tar-

tották, hol széditó örömek, kincsek 's ál magasztala-

sokba merülve még az is nyughatik eltompulva e;íy

darabig, kinek lélekismeret e nefu tiszta, de kinek

annál keserbb egykori felébredése!
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Roldogak, kiket nem nyavala, iesli íTyengcseR

vacry halálüili reUegds kinszerit vegrc térden csus/n. a

kereszthez, hanem kik már eliek legszebb éveiben,

midn fiatalság, egesség \s jólét érzése szinte halha-

latlansá- elörömeivel tölti be ket, ha mar a.kor ,

mondonf, önkényt, szeretelbül a' legfbb Jóhoz emel-

ték fel lelkeket a' Legtökéletesbhez s ha nem csak

s/óval, hanem tetteik által is gyakoriak Vallások igazi

értelmét 's nem csak a' közel veszély inditá ket Isten-

imádásra, hanem minden nemesb és szebb gerjedeem

's azon ki nem magyarázható bels aggódás n.elyet

nnden tiszta szivü ember érez magában halhatatlan

részinek minden alacsony 's ocsmány indiilatoktnl meg-

szabaditása végett.' vS non» tölti e be,ha a termeszét

minden egyéb csudáirul hallgatunk is , csak egycsil-

lacros éj csendé 's harmóniája lelkünket édesen a leg-

szebb reményekkel egy következend jobb letriil s

nmgasb emelkedésünkrü^ 's nem ellenkezik e meg

,uostani eszünkkel is , ha az egész mindenség tökéle-

tes rendét csudáljuk, annak elgondolása hogy a

tanütlan erény örökön örökké rejtekben maradna

's minden idre szinte vesz.'tve lenne ? A hos tette,

ki magát elszánja és szánkások élete jnegmentese ve-

.ett maga alatt a' puskaportárt fellobbantja s haza-

dért hal, örökké femuarad. - Azon fáradozásoknak,

SyekkLl a' hív hazafi éjenként foglalatoskodik,

se vagyonát, se idejét, se egésséget a kozjo elo-

mozditása végett nem kímélvén, midn tan hazafia.

' ..1 :o ftnVíáliák — vaffV azon lotevo lé-
nyért méa: sárral is nonaijaK ^^j^jr j

ZL Lndes „.unkálódásinnk, .„el yek által a.

ii-refosyott 's s^ívetöiött nyomorultnak enyl..te»t ,
a

köLgbecscttnek lékkcrót á,l , W.onyosan van tanuja

's valahára azok legtisztább fcnybcn ragyogn, fognak.

'S gondoljuk? hogy mind a.on sze,, d.adHlmak, ,„e

-

Iveket sokszor négy fal kö.t az erény a eghajo oh ,

cLbokon nyer, n.ind a„,o néu.a aggodalmak, mM^k

vajmi sok tiszta lányi - kik egy gylölt ferj Ka,j.»
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közt az diet ki nem mondható kínjait clszánáí5sal híven
tíirik, midn szivek egy másért remeg — id eltt
sirha teritnek

, örökön örökké
, minden jel 's jutalom

nélkül felejte'.sbe fognak merülni? \S hány bajnok dlt
oda el bizonyság nélkül a' vérengz mezn, hány
vitéz csontját fedi néma föld 's a' mennyei gerjedelem-
rül hallgat

,
melly a' dereket piUantatig isteni erre

emelé ? Hány viradás leli a' fáradozó hazafit nem is
gyanított nehéz munkája mellett, midn azt szinte nap-
köKekor vógzi? Mennyi áldozat foly le tanú ndlkül a'
feledek határtalan tengerebe? vS hány haldokló áldja
utolsó nehéz vonaglatiban a' h barátot . ki éjenként
ápolgatja a' szerencsetlent ^s nyugalmat' es lelki be-
két piheg reá vegpíllantatiban is a' ne'lkül, hogy tö-
redez szava hallatnék ? ^S hány tiszta kebel imádja
éjféli csendben térdre borulva irgalmas Istenét, hogy
a' bnös szerelem súlya gyenge szivét ne repessze eh
Azonban a' mit éjjeli setétség fed, nem hozza világra
napsugár mindenkor azonnal.

De illy áldozatok, illy tettek csak szemeink eltt
vonulnak el. Lakhelyek dicsbb , mint a' millyent a'
szív legszentebb ömledési sejdíthetnének ^ ^s hazájok
mentt a' gúny 's irigység legkeserbb tajtékátul —
's élni fognak és fenmaradni még akkor is midn ma-
gyar hazánkrul, de még csillagunkrul sem lesz többé
semmi nyom. 'S a' természet szörny hazugság vol-
na, az egész egyetem csúf mystíficatio ; haza -sze-
retet, anyai könyek

, szerelem, barátság iszonyú tré-
fa

,
ha ez máskép lehetne. 'S kételkedhetünk e ? Mi

.szép egy nyári reggel, mi remek egy virágzó asszo-
nyi leny - s az agyagban , melly olly kevés idej

,nu tökéletes már az irány 's idomzat? Mi na-ynak
s milly felette tökéletesnek kell a' harmóniának mé-
a lelkekben lenni? Midn egy szép hajnal bíbora'!
egy ártatlan hölgy képe olly tiszta és igaz, hoffv
képzelhetünk a' lelkivilág egybehanírzásában hazugsá-
got , mystificátiól ?
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A' szó szentsége azon biró , niolly malkodó

és né]> kíizt itél.'ü ha az egj'szer niegsennuisiil , hijáha

szol a" töryény 's minden társasági rend és szerencsé-

nok vége. A' szó szentsége uralkodóban az , a' nii

Istenben a* legszebb tökéletesség : 'az örökkévaló leg-

fbb igazság, s valamint vallás és hit a' legAadabb

embert is összekapcsolja a' Mindenhatóval , szintxigy

köti hivség 's engedelmesség a' polgárt igaz urához. *S

nem valódi szón alapul e házasok közt a' szerencse ?

mert milly becse van olly hségnek , mellyet rzeni
kell? 'S nem igazság tart e elválliatlanul barátot ba-

ráthoz 's hazafiakat , akármi magas vagy alacsony

helyezetüek legyenek is , egymáshoz .'*

De mind ezen szép tulajdonoknak nincs c mélyebb

forrá^t^ "s honnan származnak ?

POLGÁRI ERÉXYBIJL.

'S íme már megint mélyebbre ereszkedtünk ! Nem
teszik most már hegyek meredeki , folyók mélységi

,

tengerek szélessége , várak erssége a' haza valódi

erejét 's bátorságát. Nem teszi azt az alkotmányok

szabadabb vagy függbb léte ; az most már csupán

azon emberektül függ , kik az országot lakják. ^

Bár mi szerencsétlen helyeztetésü legyen is az

ország , bár milly lánczok által legyen is lebilincselve

a' nemzet , elbb utóbb még is szabadabb létre vi'v

,

ha lakosiban a' polgári erény tiszta vére buzog. 'S

viszont akármiilyen boldog fekvés legyen is egy or-

szág 5 bár milly szabadságokkal birjanak is lakosi

,

lassan lassan még is rabigába görbed . ha romlott a'

tiszta erkölcs s polgári erény nem fénylik többé

!

De a' polgári erény igazi 's tökéletes értebnét

nem ismeri mindenki , és sok azért nem találja fel

soha, mert igen is távul keresi, midn olly közel van

hozzá . hogy azt a' parasztember . ugy mint a* logma-

gasb polczu minden pillául atban íeltaláliialja s gyako-
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rolliafja is. A' lop:nnp;yoI)b felekezet csak hiuságbiil já

j)olg;ír *s csak ott heves hazafi. , hol közel a' tanú 's

hi/.onyos a* taps. Egy re'sz felemelkede'sre vágy, másik

pojnilaritást hajhász, 's egyik a' másik szemire véli

gyengeségét 's önhibáját erénynek tartja. Ki ur akar

lenni, képzelete szerint csak rendfentartás, anarchia-

elmeüzés végett 's hogy parancsai körét nagyobbítsa,

forog, kérkedik, izzad 's haladása kedviért elszo-

bákban xmalojnmal tengeti napjait, és sokszor, mint

Aristippos , térden esedez , de nem másokért, hanem
magáért 5 ki pedig a' nép bábja kivan lenni, azzal

csalja magát, hogy 6 a' 'régi jó fentartása végett,

hogy a' nemzeti szellem 's drága szabadság éljen, ál-

dozza fel magát 5 midn nem is tudja , mi a' szabad-

ság *s a' korlátlanságot , betyárságot tartja annak 's

a' nemzet palládiumát nemritkán kirekesztleg magyar

tánczra és zsinóros nadrágra állitja. Mind a" két rész

dicséretet 's hasznot vadász^ csakhogy egyiknek az

udvari tömjén kellemesb, másiknak pedig a' popularis

illat 5 cselekvényck azonban egyenln zavaros 's tisz-

tátlan forrásbul fakad , csakhogy Ízlések különböz.

Fényleni soknak legfbb czélja, nem — használni. —
A' polgári erény valódi értelmében nem illyeket

szül , de a' kötelességek teljesitésének kútfeje 's nem

egyéb mint 'anyaföldhez 's honiakhoz vonzódó szere-

tet 'a az uralkodóhoz viseltet hivség tartalma'. Czimje

nem alacsony hizelkcdés 's határtalan dicséret ; egekbe

nem emeli a* halandót 's mint Istent térden nem imád

senkit 5 nyelve szeménnes , de férfiúi , bátor szózatu ,

f tulajdona: 'törvényes urát, — hazáját, földiéit

legjobb tehetsége 's ereje szerint szolgálni.' — A' be-

csületes férfiú mindenkinek megadja az övét, 's a'

másé elvételét szintúgy gjnilöli , mint önmaga jusárnl

könnyen nem mond le . st azt védeni tudja. 'S bi-

7,unk e olly katonában 's valljon legény lesz e csatá-

ban , ki eljárójátul mPírérdemiett "s hiven megszolgált

zsoldját minden ok nélkül levonatni engedi a* nélkül
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hon^y ut es mod szerint annak idejeben szót ne tegyen

róla? 'S olly királyok valljon fénylenek e históriában,

orócnilettek e olly magas helyeztetést, kik legszen-

tebb jiisaikrul , ha kinszeritve is , lemondtak 's koro-

náikat emberül védelmezni nem fudták. 'Legyen leg-

fbb tisztelet Isten után Királyé ' polgár maradjon

maga köriben 's teljesítse , mire alkotva van , híven ;

ellenben a' legkisebb is oriiijön bátran 's háborgatás

nélkül a' sors ajándekinak, vagy verítéke szerzemé-

nyinek.

De minekeltte magasbra emelkedhetik az ember

's tulajdoni kifejldhetnek 's a' polgári vagy nemzeti

ere'ny melyebb gyökereket verhet, mindenek eltt szük-

séges , 'hogy legyen

NEMZETISÉG. "^

Mert ' lenni kell elbb 's csak aztán lehet jóra

,

derekre, erényesre kifejleni. Szintúgy mint a' határ-

talan csillagvilágban minden vagy nagyobb vagy kisebb

részekre szakad 's magában egy egészt alkot ^ 'napok

,

planéták 's a' mit nem látunk , ugy lefelé a' legkisebb

is részekre oszlik 's megint egy egésszé összesedik :

csép
,
gyümölcs , a' legkicsinyebb férgek oeconomiája.

Ez a' természet rendé. A' részek támadnak, múlnak,

minden forogva mozog
egymást

Váltja örök romolás '3 teremlés
;

iijbul vén, vénbül uj lesz — 's csak az egyetem

örök. Ugy az ember akármilly vad állapotú legyen is

,

társalkodik 's az egész ejiiberineni nemzetekre , nem- /
zetségekre , házastársakra ágzik. 'S éppen az , a' mi
lélektelen testekben 'attiactio , repulsio , az a' nemze-

tekben 'a' hon szeretete 's védelme. Mélyebben

fekszik azért lelkünkben , mint sokan gondolnák , azon

ki nem mondható édes aggodalom , melly anyaföldünk-

höz vonz 's melly a' 'halandó port félistenné magasi't-

11
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lialja , 8 lelki rothanat jele , hol a' termeszét ezen

szent törve'nyi ki vannak már dörzsölve. 'S nem kü-

lönben , mint a' kié;^ö üslökcsillag iszonyú forgásában

se határt se utat nem tart , de mint átok a' végtelen

üregben maga magát emészti 's napsystemákat rendit

meg, ugy bolyong ozél 's törvény nélkül a' hazátlan,

hiv jobbágyokat csábit el, megelégedett polgárba nyug-

talan bizalnmtlanságot önt 's végre maga kétségbe

esvén, nem ritkán önkezivel végzi örömtelen éltét. 'S

mind ezek után hány dicsekedik még is azzal, 'hogy

' Cosmopolita ! ! ! Gyengeség, hiba halandóiul clválhat-

lan , de azokkal kérkedni az elromlottság legmélyebb

lépcsje 5 hol a' szemérem ellünt, ott az élet núnden

bájainak vége. Szerencsére sok ollyast beszél, a' mit

maga sem ért 's ollyannal dicsekedik , a' mi gyalázat-

jára válik. A' Cosmopolita tágasb szivünck tartja

magát "s igy jobbnak mint másokat. O minden ember-

társit hordozza szivében , midn a' patrióta fképen

csak hazafiait. O magasb értelmnek képzi magát

,

mert minden régi szokáson , bevett Ítéleten áthág

,

egyszerre keresztény , török , atheista lehet 's chamae-

jeoni ügyességgel szabhatja magát a' körülállásokhoz

,

J a' hasznoshoz. — De illy tehetség áltermészet 's több-

nyire igen sok vagy bal tudománynak éretlen és sava-

nyu gyümölcse 's az emberbül, ki minden sajátságát

elveszti , oUy csúfot tesz , mint nevetséges a' szelid

farkas 's kaczajra méltó a' lánczon idomtalanul tánczoló

medve 's csúf a' legvéknyabb vesszti is retteg

kalitkás oroszlán.

Milly szomorú sors 'öntagjainak egymásutáni lassú

sorvadását nyilván érzeni 's az életer fogyatkozásit

naprul napra csalhatlanabbul észrevenni — 's ennél

csak annak kinja lehet még fájdalmasb , ki kénytelen

átlátni, hogy egy rothadó nemzet tagja ; mert száz-

szor könnyebb testi mint lelki aljasodást szenvedni.

Hol pedig a' ncur/.etiség senunivé vált, hol a' lakosok

elkorcsosodtak, vagy hol a' nemzeti szellemes sajálság
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hiábavalóságokon, gyermeki bábokon alapul már, ott,

ha a' sokaság vakságában nem is gyanifja , keser

,

de csalhatatlan tekintettel nézi a' gondba merült hazafi,

niikép folydogál le szemenkint a' hátramaradt kevés

föve'ny a' nemzet e'letorája üvegszelencze'je'be. —
Ha nemzeteket egyes személyekkel hasonlítunk

össze , akkor a' nemzetiség nem egyéb , mint rokonok

-közti szeretet, barátság 's a* familiabeli becsület fen-

tartását eszkÖzl ébredség 5 ha pedig mélyebben tekint-

jük, mint elbb érintem, 'akkor az emberi lény minden

ereibe 's lelke legbelsbb rejtekibe sztt természeti

tulajdon , mellyet az önbecs megsemmisedése nélkül

szinte olly lehetetlen kiirtani, mint bizonyos, hogy

a' sziv-kiszakittatása után világunkon többé élni neni

lehet^ 'S ha a' világ történetit vizsgáljuk , nem áll e

a' nemzetiség legszebb fényében mint azon szent va-

rázser , melly valaha Marathon mezeit dicsité 's

Thermopyle kszirtéit legnemesb vérrel pirositá^'s nem
érezzük e , hogy futja át velnk közepét valami édes

érzelem , melly egész létünket elözönli , ha kérdés forog

magyar honunk disze 's boldogsága fell ?

Koldogak mi, hogy köztnk inkább a' fiatalság

jelei 's hibái láthatók 's hogy még távul tlünk a' vén-

ség 's koporsó ! mert azon gyávák 's elfajultak , kiknek

száma, tagadni nem lehet, elég nagy 's kik midn
ezeket olvassák, tán kaczagnak 's gúnyolnak, mit

árthatnak nemzetiségnknek 's hogy gátolhatják annak

szebb 's tökéletesb kifejldését ? Nem kell attul félni.

Ok csak ollyanok , mint ama' hasztalan félénk katonák,

kik mindég rosszat jövendinek , a' legkisebb veszély-

nél szaladásnak erednek 's olly messze távoznak,

hogy alig éri el ket a' hir , hogy nélklök is kiküz-

dék a' csatát — 's aztán béke idején legtöbb szó

szájokban.

A' mi nem önhaszon szomjábul , hanem tiszta

szándékbul ered , 's a' mi igazán szép , ámbár sok aka-

dállyal küzd is eleinte , elbb ulóbb még is minden
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bizonnyal méltatásra, pártfogókra talál; mint az igaz-

ság. bár mi nagyon sértené is fényes eltünésekor né-

mellynek szemeit, végre a* szántóvet ember kalibá-

ját ugy meglakja , mint abogy tanácsban ül 's bátran

tartózkodik márvány palotákban.

Igaz bogy bazánk most nem igen Aan divatban ,

's a' külföld alig tudja, hogy vagyunk. Mintha valami

kut fenekén ülnénk, se lelki, se testi productumink-

nak nincs hire. Igaz hogy sok, émelyget hizelke-

dési 's határnélküli harsány magasztalás! által nekünk

minden jó szándéka mellett is, több kárt okozott,

mint legdühösb ellenségünk minden ügyességével te-

hetett volna. Igaz hogy sok, annyi káposzta
,
juhász-

Ininda 's pipaszagot 's több efélét kevert nenjzeti szel-

lensünkbe , hogy a' gyengébb rész egy ideig szinte

szégyenlé a' magyarságot 's jobb Ízlésnek "s pallé-

roztabbnak tartá magát, ha külföld ieskedett. A' mit

igen természetesnek látok, 's megint azt tanácslom

,

inkább niagunkban keressük a' hibát , mert minden

hazafiságnak mellett se tapsolhatunk bizony , teszem :

a' szegedi sárnak, hortobágyi vidéknek
, pesti kövezet-

nek, Duna partjainak, szennyes theátrumának , csö-

mörinditó útonálló számtalan koldulóinak "s a' t. 'S

hogy illyeseket minden ervel szerettetni akartunk 's

szinte magunkra fogtuk, hogy szeretjük , legfbb oka

a' magyarság divatlanságának.

De azért, mivel ezeket mondom, ne bátorodjék

neki a' Cosmopolita , ki tudom utazásiban sokkal szebb

intézeteket is látott 's ne higye, hogy vele valaha

egyértelm lehessek. O igy okoskodik "ubi bene ibi

patria
;

jóllehet Magyar vagyok , de azért Angol 's

Franczia is *s a' t. lehetek, mindenütt a' tökéletest

szedem , a* hiányost ott hagyom 's az egész föld kereke

cnyím s hazám''. Más szavakkal ez annyit tészen ''En

feleségemet hiven szeretem , de másét is , — hazám

drága , de másnak honja is ; — 's igy . ha feleségemet

meguntam, cihagyom, kivált ha szebbet látok; hábo-
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riiban l»e<li<^ az orosehbel tartok 's lia gyöv. hazám

,

heves Iiazali , ha pedig meggyzetik , minden kis

elítéleteken tulenjelkedett világpolgár leszek , "' — —
llly cselekvmd, meg kell vallani, elníenetelro a'

világon igen ügyes 's tán hasznos is lehet , de nem
éppen legnemesb.

Már én máskép látom a' dolgot 's iigy hiszem

:

'hogy csak honnosi *s övéi közt élhet megelégedten az

ember , ha már egyszer körülnézte a' világot 's létének

dele elérkezett, 's mennél hátrább van hazája, annál

inkább tartozik annak elvitclén fáradozni , mint a' jó

rokon éppen akkor marad leginkább odahaza, midn
otthon legszükségesb 's közel a' veszedelem ; 's hogy

nincs olly xiríio;y . melly minden idre való kivándorlást

ineglK)csáthatvá tej[ielne^al)ban , ki hazája számosb

ajándékit vévé :, mert anyaföldét elhagyni nem egyéb

,

mint azt elárulni ^ 's hogy végre , ha már minden élet-

iskolán keresztül mentünk , semmi sem oltja el meg-

elégedést szojnjunkat, 'mint néhány él honnosink meg-

becsülése 's utóink áldása. 'S boldogabb a' Hottentot

's Kakerlák fajabeliei közt , mint a' természetlen világ-

jiolgár Londonban , Párizsban, mert mindenütt, még
a" legnagyobb sokaság közt is mindég csak idegen

!

A' mi pedig a* nemzetiség küljeleit illeti , korántsem

tartom azokat megvetendknck. Egyszer architectura

kün, szép festés, kárpit, alkalmas bútorok ben, igen

is emelik a' ház becsét^ csakhogy Illyéseket ne tartsuk

az épitmény alapjainak 's e' küls szin mellett a'

dolog belsejérül se felejtkezzünk cl. Azonban a' küls

is sokkal fontosb, mint azt általányosan venni szokás,

mert mit látunk a' külsn kivül egyebet ? 'S laire ala-

pítsuk Ítéletünket valakirül , kit nem ismerünk 's kirül

soha se hallottunk semmit , ha külsejére nem ? 'S ha

rongyos házat látunk , fogunk e abban csinos lakást

gyanitni 's keresni ? 'S ugyan mért gondolnánk szép

beltulajdonokat annál . ki külsleg nem csak nem csi-

nos . de ollyan mint a' madárváz :, 's hogy kereshetünk
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rendes lelki tulajdonokat annál , ki minden testi fog-

lalatosságiban rendetlen 's ügyetlen ? Xeni mondom

,

hogy külsó'rül belsre csalhatatlanul Ítélhetnénk, mert

igen is tudom : az igen keveset mutató 's igér sze-

mély nem ritkán legszebb bels tulajdonokkal diszes-

kedik. De csak azt kérdem, min ismerhetni meg azo-

kat? Egyébaránt a' szebb szokású társaságokat csak

ollyan sértheti meg büntetlenül rongyos és tisztátlan

öltözete , andalgó vigyáztalansági , házi bútorok eltö-

rése 's efélék által , ki az ellenmér serpenyübe ludo-

luány- vagy érdemsulyt vethet ^ de kinek nincs mit oda

vetni ellensúlynak , annak hasznát csak kaczajra ve-

hetni ;; ez sommás becse , nnnden egyébre hasztalan.

Egy hadisereg valódi erejét nem teszi az öltözet

színe , egydedsége , szabása 's ékesség! ^ legyen az

tartós 's védje id sanyarai ellen azt . kit ruház

,

ez fczélja. Hanem e' fczélon kivül hány mellékes

van még, mellyeket a' bölcs kormány tekintetbe is

vesz. — 'S milly különböz érzéssel állja ki, teszem,

a' magyar huszár a' sarat nemzeti öltözetében , mintha

jdundra , hosszú kaput vagy egyéb gúnya ''s haczuga

lógna derekán. így más legény a' jó öltözet paraszt

gazda fia , mint a' ronggyal fedezked 5 *s mi magunk
sokszor kirekesztleg köntösünk ügyetlen szabása , ko-

pott vagy szurtos léte miatt társaságokban minden lelki

felemelkedésünk mellett is , feszülten érezzük magun-

kat 's az ajtónál állunk hallgatva. Alig gondolhatnék

,

illy kicsinységek milly nagy befolyással birnak ránk

tanultabbakra 's mi nagyobbal még a' népre ! Csak
hogy illyeseket alapoknak nem kell venni , mert
a' magyar ember nemzetisége 'egyenes , bátor 's ko-
moly férfiúi érzés a' szó legtágosb értelmében , szabad-

ság -imádás, hon legforróbb szeretete 's az élet kész

elhagyása törvényes Királyaért. Ezen alapul sajátsá-

gunk , ez régi nemzeti szellemünk, 's 'becs ült esd
meg kün a' magyar n«vet, van szivünkbe vésve.

Ezeket fejtsük ki mind jobban. Illy tulajdonok , 's nem
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íím peng sarkantyú , vKe'zköfes— tán vitézség nélkíil—
's nem panyókás mente , nem sindr , borítás, paszománt

,

kocsagtoll , túri-süveg, atila-kalpag, zrí'nyi-dolniány

's t. i. fogják sze'peinket magyarositni , honunkat fel-

emelni, mindenki bizodalmát megnyerni 's a' külföldet

arra kinszeritni , hogy egy tökéletes férfiú emlitésénél

mindég Magyar jusson eszibe.

Ketté törik Ozmánnak nemzeti szelleme, ha fa-

tumot nem hisz többé 's elgyengül valahai dühös meg-

támadása, ha az eszeveszett Delhi csata közben nem
zengi többé viadalmi énekét

:

'Lnfom , látOTti szép szemekkel

Ecy Istenszüz leng elém ,

Es kendvel zöld kendvel
Bájmosolj'gva int felém ,

'8 édesen h{ — tarosaivá

Keblin a' menny-kéjeket — :

"Jer , siess , mivel szeretlek ,

Hintsd be csókkal hölgyedet !
" 's a' t.

Mi lesz az Angolbul , ha a' szabadságra épült alkot-

mányt minden ébredséggel nem tartja fen , 's honsze-

retet 's férfias egyenes életmód eltávozik a' szántóvet

csinos de egyszer hajlékábul. John Bull piperés

,

kényes ellágyult Dandyvá , 's a' Peerage olly elzárt

hellyé válik, hogy azok, kik belle ki vannak rekeszt-

ve, szintúgy bolyongnak, mint Ádám 's Eva kivül a'

paradicsomon , midn egy Herczeg 's egy Lord Che-»

rubkint áll Éden kapui mellett.— Mi a' Francziábul ? ha

nemzeti palládiuma , a' becsület , nem áll olly tisztán

,

mint a' kristál egész szüzességében ? 'S ugyan mi

egyéb tartá fen tévedései 's szomorú véres zivatarai

közt 's mi emelte mostani szerencsés létére , ha becsü-

let nem ? — Távozzon el isteni félelem 's egésséges

egyszer természet a' Moszka néptül , csússzon közé

is fbb rendéinek sokban megvetést érdeml romlottsá-

ga , 's azon ország , mclly a' két hemisphaerát lepi el

'íi nap keltét 's nyugtát egy pillanatban szemléli , ugy

pattan szélyt eírymástul , mint azon iszonyú boltozat.
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inellynek ékköve nincs. /Nevekedjék jobban 's jobban

kicsapongó nyereség 's has/.onlesaz Ejszakanieiikaiban,

'« VVasbington \s Franklin nemzetsége óriási nem lesz.

Milly ritka az egésséges 's ép több századi tölgy !

Közönségesen a* fiatal sugár sarjadékbul görbe vén fa

lesz , mellynek ágai rothadnak. Növések a' földti fiigg 7

Iia ez jó "s mély, egyenesek 's magasok, ha sovány

's felszines
,
görbék 's törpék maradnak. — Gyerme-

kekbül is sokszor , férfikorok egészen kimaradván , vének

lesznek , 's itt akárki mit mond , ugy látszik valóban

gyakorta van 'saltus in natura. Nemzetek is szint igy

,

támadnak 's vénségre 's halálra jutnak — férfikorok

elmarad. — Mennél rosszabb 's felszinesb alapjok,

annál rútabb , nemtelenebb növések 's bizonyosb mu-
landóságok :, 's viszont.

Ki fákat ültet, elre tudhatja hihetleg, milly nö-

vések lehet "s lenni fog, ha azon helyet, hova ülteti,

elbb gondosan megvizsgálja. Igya' nemzetek növését,

kifejldését 's éltek hosszát is néminem igazsággal

elre jövendölhetni , ha alapjok vagy szellemek misé-

gét szorgalommal nyomozzuk 's azt átlátni lelki ernk
megengedi , — vagy inkább ' ha testi gyáva létünk

lelkünk tehetségit nem gátolja.

Ebbül nagy erltetés nélkül sok mindenféle követ-

kezés foly. Szemünkbe fog tnni : 'hogy azon alapnál

,

melly tudományt kirekeszt, asszonytársinkat egyedül

állati vágyaink 's ösztöneink tárgyivá teendi 's ket
mennyek országábul kizárja 'sa't. tán ersbet is kép-

zelhetni i
— hogy azon sarkalat , melly intolerantiát

's elválási hevet rejt , korántsem olly valódi 's er.s

,

mint gondolnók 5 — hogy egy szép érzés 's gerjedelem

,

luelly minden tántorító kecsei mellett is csak ideale

marad , sok rut salakkal van vegyülve , mint a' becsü-

let fentartására kettsviadal 's a' t. 's korántsem olly

valódi talpk , mint tán sok hinné — *s végre, hogy

minden , a' mi fényhez , füsthöz , illathoz , homokhoz

és sárhoz hasonlitható . — gondolom kiki érthet —
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nemzeti alapnak nem egyel) . nem jobb , hasJznnsb s

nem ige'r nagyobb kifejldést, mint mikor a* fa leve-

gbe, mocsárba, vizbe, sziklára 's a* t. ülteltetik.

Kszre fogjuk venni . hogy csak az "Igaz

_ — .valódi alapja a* nemzetiségnek 's hogy

— ' minden nrfzág táinajza , talpköve

A' tiszta erkölcs, melly ha megvesz,

Rójiia ledül 's rabigába görbed,,

Tisztán fogjuk látni, hogy egyedül az erény, b:ir

iiii csúf kisérókkel volt is néha környezve a' régi vi-

lágban , oka néhány nemzet gigási felemelkedésének ,

's hogy dics lételeket századokig fentartotta, bálvány-

imádásik . ember-áldozatik 's egyéb a' természetnek

illy szennyei és szörnyei közt 'a' polgári erkölcs! —
*S végre meg leszünk abban gyzdve , hogy ' a ke-

resztény vallás zavaratlan forrásán megtisztult erkölcsi

jó , ma legegésségesb mint leghosszabb életidt igér

feneke a' nemzetiségnek'. 'S hogy hazánk akkor lesz

boldog, ha illy felemelkedett nemzeti szellem éleszti

földieinket, mcllynek felébredésére ugy volna köte-

lességünk magunkat ösztönzeni, mint Dárius pohár-

noka neki minden nap azt jelenté komoly figyelemmel;

*Király , emlékezzél a" görögökrül, ! — így mi 'emlé-

kezzünk nemzetiségünkrür.

Xehezebb sovány földön , silány éghajlat alatt 's

messze jó vásártul gazdálkodni , mint hol a* természet

pazarolva jutalmaz minden fáradozást. -^ Nehéz olly

várat védelmezni , és sok lelki er kell hozzá , hol a'

világ szemei ell elvonultan a' legjobb siker sem lehet

egyéb , mint hosszú nyomorúság után a' vár omladéki

alatt tanú *s taps nélkül temet helyre találni. 'S csuda

ott szépet alkotni , derekast írni , hol nincs megisme-

r i nincs olvasó 's a" t. —
Könny azért sok szépnek véghezvitele más nem-

zeteknél , a* mi nálunk igen nehéz. Minekünk az erény

sokkal magasb lépcsjén kell állni, mint másoknak. b;i

igazán kívánunk használni. Zrínyi fényes végét ki
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ludfa, ki isnici-i kfilfíildön 's száiiilalan más derekoink

liallialatlati tetteit? Játéksziniink olly keskeny 's csak

s/inte ollyan 5 mint valamelly piivátházban , hol a' ját-

szóknál nincsen sokkal több néz! 'S az a' kevés, a"

mi Zrínyiríil más hazákba át sugárzott, nem inkább

Körnernek tette é mint magunké? Midn a' világtör-

ténetinek rajza kitörülhetlenl festi Salamin, Piatea

's Leuktra dics napjait, és szinte az egész emberiség

számos halandók nevét keletrül nyugofig tisztelettel

emliti 's nevezi, hazánk históriája azonban néma 's

halhatatlan elddink , mint jeles egykorúink 's élddink

csak elttünk ismeretesek 's rólok is csak a' kisebb 's

tehetetlenebb rész tud.

Midn másutt sassal repíil a' költ képzelete

a' határtalan kékben , 's ezernyi embertárs osztja

szive hevét 's vele sir, vele mosolygó nálunk nem

v/ mer emelkedni, nehogy tollait veszítse. 'S ha még

is köd , szélvész 's zivatarok közt merészen fellövell

,

szinte csak maga , kevés iriás nézkkel méri felemel-

kedési nmgasságát ! — 'S iparkodjunk , hogy itt is ne

mint Korner Zn'nyit, a' külföld hozza igazi fényé-

be, vagy hogy jobban mondjam közünkbe 'Berzse-

nyieket, Kisfaludyakat , 's a' t. hogy ne a' külföld

ismertesse meg velünk Virág munkáit, az Erdélyi

Múzeum 's Literatúránk egyéb szépeit. Siessünk 's

vegyük magunk el azon sok derekast, a' mi hazánk-r

ban rejtve van^ 's ne trjük, hogy megelzzön min-?

ket az idegen , 's azt tapsolja 's dicsérje , a' mit nem

is gyanitunk hogy mienk, vagy annak még hátat is

fordítunk , "s mi magunk tiporjuk otrombán saját szül-

teinket, midn még a' ihinoceros se sérti tulajdon

borját.

'S hát egy 's más hasznos létesítésében mennyi aka-

dály 's gát minden oldalrul ! Milly kevés jóakaró 's becsü-

letes elsegél ! Hány factio 's hány utbanálló ! Valóban

annak, ki nálunk igazán kivan használni, szünettiél-

küli öntagadás életmunkája , 's minden várható jutaluía
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' az önbecs-erzes 's önismeret. 'S aze'rt nálunk sziiksd-

gesl) az ere'ny mint másutt

!

Az ege'sseges nemzetiségnek pedig egy fkíserje iC

nemzeti nyelv, mertmig az fcnmarad , a' nemzet is él ,
'^

bár mi sinldve is sokszor — mint erríil számos a' példa —
de ha az egyszer elnénml , akkor csak gyászfíízt terem a'

hon , melly a' voltakért szomorúan eregeti földre csüg-

geteg lombjait.

De mibiil támadhat a' nemzetiség, hogyan fejld-

hetik ki ersebb - 's magasabban? 'Társalkodás, "s

gondolatok közlése által , 's igy a' nemzetiség alatt fek-

szik még a'

CONCENTRATIO.

Az emberek egymást közönségesen vagy igen ma-
gasra emelik vagy legalsóbb lépcsre állítják, 's magok-

luli itéletikben is szintolly ritkán tartanak középutat

,

mint csaknem minden egyébben. Falun nevelt 's ala-

csony helyeztetés azt hiszi sokszor , hogy minden városi

lakos romlott, 's a' magas születés elfajult, — né-

melly elkelt pedig könnyen félistennek tart. Az ligy

nevezett' nagyvilágban nevelt pedig, kün a' mezségen
csak faragatlan társakat képzel, 's egy szerencsétlen

rablórul , ki tán borhevében vagy pajkosságbul agyon

íité a' zsidót , 's egy pár forintját elvévé 's végre akasz-

tófára keriile , azt gondolja ,
' abbul minden emberi

érzés ki volt rekesztve , és szinte gyönyörséget érze

vérontásban 's a' t. Embertársink se nem ollyan jók ,

se nem ollyan rosszak , mint azt mindent nagyitó kép-

zeletünk festeni szokta. A' legjobbak esnek, buknak,

's a' legromlottakban is van jó. 'S csudálva látnók

némelly nagy ember gyengeségit , hibáit , mellyeket

az id 's távolság rejt csak el szemnk ell , ^— mint

közönségesen a' legrosszabb hirben és szagban lévk-

rl , végtére , ha jobban megismerkedünk vélek, azt

szoktuk mondani :
' Nem oUy rossz , 's nem oUy rom-
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lo(t mint ííllifoffák 's gnndolfuk, 's a' nemet peldabc-

s/edre eiuleke/aink * hogy Asmodaeus korántsem olly

fekete, mint a' millyennek festik'. Az embernek nincs

ele'g ereje se tökéletesen jónak, sem elhatárzottan

rosznak lenni ^ hanetii a* legersb is majd fele-

meltetik lelke ííltal, majd teste gyarlói húzzák le a'

földre.

A' dolog illy fektében ugyan mint képzelhetni tár-

saságot , békességet és csendet ? Nehéz 5 'a azért látunk

még ma is szinte örök háborúban 's üldözésekben lév /

vad nemzetségeket. Mennél jobban megismerkednek
"'^'

az emberek, annál tökéletesebben eltnik az ket ré-

iiiil váz, 's annál jobban áflátjíik, hogy utoljára, ha

ideig-óráig nem is , de minden bizonnyal végesleg ab-

ban fogja találni kiki legnagyobb jólétét , boldogságát,

's ezek bátorságos birtokát: ha mindegyik 'termé-

szeti szabadságának egy részét a' társaság-

beli szabadság megnyerése végett feláldoz-

za, így támadtak társaságok, országiások , 's egy

nemzet ereje azon idomzatban n vagy ai>ad , melly-

ben, vagy még egyes familiák is háborgásban élnek

egymással, vagy a* társalkodás legfbb polczra 's a'

társasági szabadság legtökéletesb kifejldésre emelke-

dett már. Ezek a' véghatárok. Az els eset kövei ke-

zesit láthatjuk Amerika, Afrika, Ujhollandia némelly

nyomorult lakosi közt ; — a' másik gyümölcseit pedig

Jíritanniában , Franczia - Németországban 's a' t.

Két ember közt , de még egyes fben is rendsze-

rint van valamelly discussio. 'S igy hogyan képzelhetni

egy egész nemzetet, hol csupán egy gondolkozásmód

lenne 's tökéletes egyenlségüek a' száz meg száz ter-

mészetesen elforduló tárgyak körülti képzeletek ? 'S

ebbl tagadhatlanul az fojy: hogy mindenütt van meg-
elégedett, *s még számosb meg nem elégedett^ ollyan,

ki minden rendelést felhkbe emel, 's ollyan is, ki

mindent ocsmányol 's gyaláz 5 udvari , nép embere 's

számlalan eféle árnyékozások. 8 \ alamint egyik a' uvÁ-
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sikrnl nem tud józanon itelni , hanem vaíjy nagyítva vapy

Kisel)l)itvc , szint ugy emeli mindegyik rész maga
]»ártbeliet igen magasra, a' ma's felekezet vagy Aallá-

suakat,— Iwiszabad ugy kitennem— pedig sárha dönti.

A' nep emhcp© a' hivatalbelioket vagy Urunknál ked-

reís«lcííT*igen gyakran hazaárulóknak, lelkek fenekéig

elromlott 's minden ármánnyal 's rossz mesterkedéssel

felruházott uri személyeknek tarlja , kikben többe ter-

mészetes szó sincs , 's kik minden lepesiket valamelly

melyen kigondolt i»lánum szerint intézik , midn nem
TitJcán csak oroszlánl)ór függ rajtok. — A' hivatalt 's

felemelkedést vadászó ellenben mindenütt zavart, tit-

kos egyesületeket 's több efelet lát, midn közönse'-

gesen csak farkasbunda , 's igy csak héja 's külseje

teszi nomes viseljet olly gyanuszinessé. S igy a' ke't

rész többnyire ugy áll egyiuás elleniben , mint azon

uri személy — ki i»rcn éjféltájon kiment a' holdat

,

vagy nem tudom, mit keresni , — a' ke'me'nyíiszti'tó-

val, azt kise'rt étnek, ez pedig a' nagyságost le'leknek

tartván. 'S nem különben fz me'rget 's boszut , a' bi-

zalmatlankodás 's feketeveri ke'jtzelge's hozzájárultá-

val , ezen ke't osztály, és szánakozást érdemel , mint a'

két egymást ijeszt fehér 's fekete jelenés, egy dere-

kas hasrágás után a* házicseléd által jól kikaczagtat-

ván , még most is bámulná tán egymást, ha a' nap, —
azon megbecsülhetetlen világosság, nem mutatta volna

meg mind a' kettnek igen nevetséges 's épjten nem
ijeszt mibenlétét. 'S itt csak az a' különbség , hogy a'

kéménysepr költeménye kaczajra gerjeszt , 's néhány

óra múlva minden félelemnek vége , — az osztályok

közötti bokrosság, bizodalmatlanság 's visszavonás

pedig évekig tarthat, legszomorúbb, ha nem positiva
,

de bizonyosan negativa károknak kútfeje , és nem
szüntethetni meg egyébkép mint 'mesterséges
egyesit és által, mclly az egymástul tartó felekeze-

tekre nézve nem egyéb mint a' nap jótev sugara az

említett két ijedkezre volt. —
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'S up:yan mit tehetni egyesseg, 's Így egyesülés,

'8 illy módon megi.smerkede's , 's cképen középesedes

vagy egy közei^)poatra-gyiytes. nélkül ? Dicsekhetünk e

azzal . Tiogy lelki ernk, belátásunk, tudományunk,

éltünk hossza elégséges egyedül 's minden segéd nél-

kül valami igazán nagyot 's tartóst a' föld kerekén

létesíthetni? minekutána szinte legközönségesb fogla-

latosságinkban , építésben
,
gazdaságban , mindennajti

életünkben 's a' t. oUy nagy számúak együttmunkál-

kodása szükséges , 's csak egy findzsa kávéhoz is két

hemisphaera productuma kívántatik ! — Mai világban ,

— 's csuda hogy annyi id kelle illy egyszerség ki-

találására — már kiki átlátja: hogy egy magányos
ember semmi, 's csak egyesületnek van hosszii

élete, 's Igazi súlya.

' EgyelDaránt minden ollyas szövetkezés 's egye-

sület, melly homályban támad, 's mellynek czimje

titok, jobbára bünüs, 's igy az egészre nézve káros

következésü. Illy alattomos társaságokban sokszor ele-

inte a' czél Igen szép , idjártával pedig csak köi)ö-

nyeggé válik, melly a' bnt 's rosszat fedi, mert

nincs blzonyosb mint az , hogy akkor , midn az els

hév már klgzölgött, klrekesztleg csak önhaszonke-

resés a* társaság egyes tagjainak minden foglalatos-

sága ,
— 's hogy elvégre a' kisebb , de ügyesb rész

halássza az intézet minden hasznait, 's többnyire a'

legnemesbeket is fekete gálád tettekbe keveri , és sok-

szor a' legártatlanbakat is veszthelyre hozza. Én leg-

alább olly társaságokban nem bízok , mellyek titkos

aláírások 's esküvésekkel vannak ersitA e. A' szövetség-

beli vagy érzi szivében azon forró kívánást 's eltöké-

lett akaratot, felebarátját, hazáját, az emberiséget

szolgálni, vagy nem érzi^ ha érzi: az esküvés feles-

leg, szükségtelen 's hasztalan ^ ha nem érzi: ki fogja

tet annak teljesítésére vagy meg nem szegesére kín-

szeritnl ? A' szövetség más tagjai ? Errül alig van példa,

's illy htelen tagoknak csak megbüntetését 's nem
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liííflenseg;ok akadályozfafását találjuk a' sok szájiicts

lilkos iisszokültetések cvrajziban. — E<>;y két ember

vagy s/ámosahbnak véleménye nem olly mágusi korlat,

mellyen az indulatos vagy félénk némellykor áthágni

ne merne, 's csak a' hatalmas közvélemény azon tör-

vényszék, mellytül a' legersh is fél 's retteg; — 's

azért igen különbözik azon szent szó és esküvés

,

mellyet az uralkodó népének , 's a' biró igazságszol-

gáltatás végett 's a' t. nyiltan tenni szokott, azon

alattomos lekötelezéstül , mellyel setétben a' szövet-

kezk ön gyengeségik ellen pánczél gyanánt szoktak

felruházkodni.

Hanem vegyük ezen kivül még a' dolog psycho-

logiai részét is. Legmélyebb bels ihlet szerint ugy

érezzük, mintha setétség bnnek, világosság i)edig

erénynek volna kísérje 5 's hol a' fedezés szükséges

,

ott mindég rejtenivalót . rutát 's bnöst szoktunk elre

feltenni. 'S igy azon befejezéssel végzem ezen elmél-

kedésimet , hogy az egyesületek palládiuma "a' vilá-

gosság; a' tagoknak olly misége, hogy rajok
az egyesülés sikerébül haszon is folyhasson,
legyen erkölcsi , legyen markolható; 's az

egész egyetemnek kezesség-adhatása. „
A' világosság áldott hasznát tudom , nem tagadja

senki , hozzuk azért újonnan emlékezetünkbe : hogy

'következés ok nélkül lehetetlen.' •— Nem igaz azért

vagy legalább nem hihet, hogy egy külföldi, magyar
intézetekre tetemes áldozatokat tegyen a' nélkül , hogy

valamelly rejtett 's mellékes czélja ne legyen ; 's igy

csak honbeliektül várhatni h járulást olly tárgyakhoz,

raellyek minden haszna erkölcsi 's nem pénz. A'Persa,

Si)anyol vagy Chinai fog e igen örülni magyar hazánk

elmenetelén , ha áldozatibul rá semmi nyereség sem
háramol , 's az actiájábul — részvényébül — tet illet

dividend — osztalék— nem egyéb erkölcsi örömnél? Ez
természet ellen volna, 's csak hónáért munkálódhatik

kiki tisztább szándékbul ; magasabb czélbul.
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Az egyetemnek kezesség -adhatásapeáig tagjainak

erkölcsi 's vagyonbeli súlyán alapulhat , úgy hogy az

egyesület a' kormánynak az által legyen mindég kezi-

l)en , nem azon értelemben hogy ez abba avatkozzon,

hanem hogy a' részvevket . ha nem jra vezetne' az

intézet, test és vagyonképen is felelet alá vonhassa.

Ha számos minden vagyonban szkölköd külföldi ná-

lunk titkon állana össze valamelly szép 's hasznos vég-

hevitel végett, nem lehetnénk e szinte bizonyosak,

hogy a' szép és hasznos csak czégér *s egyedül Önha-

szon az egész szövetség alapja ; 's nem cselekszik e

bölcsen olly kormány , melly illy sarkalaton nyugvó

társaságokat megsemmisít ? 'S csak ujabb idkben is

,

milly pestist terjeszthetett volna a' világra 's még ha-

zánkra is az illy elfajzott és setét összecsoportozások

árja , ha azokat Urunk hatalmas kézzel nem fojtotta

volna el?

Ha ellenben számos hazafi , kik között sok jó

birtokos, áll össze *s a' nap legvilágosb sugárit keresve

keresvén egyesül valamelly intézet felállitására, 's él-

nem savanyuit ember természete szerint elég

jutalmat talál a' közjó elmozdításában ; akkor azokat

a' bölcs kormány, mint a' tapasztalás mutatja is,

üsszeállani 's cselekedni minden akadály nélkül enge-

dendi. Ezen utolsó állitást sok azért hozta volna csak

kevés id eltt még kérdésbe, mert imi'gy illenden

gondolt kisurranni a' hátulsó ajtócskán *s pár szomorú

forintját megmenteni . mellyet esztelenül vagy Ízetlen

örömekre 's csak magára költ inkább, mint közjóra

's hazája felemelésére. Hála az Egeknek , hogy ezen

Inijósdi lyuk be van tapasztva 's igy egy hátulsó aj-

1 ócskával kevesebbünk immár!

Minden, a' mi a' hazafiakat nyilván gyjti Össze,

még ha legcsekélyebb ok lenne is , hasznos és jó *s

áldott következési számlálhatlanok. Concentratióbul—
középcsülésbül— foly mondottuk nemzetiség, 's ebbül

nemzeti erény. Összeköttetése 's fejldése illyesek által
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eszközöltetik le'i)csó'nkint : 'A' pusztán lakó , tán bá-

mulására, ne'melly jó oldalra talál a' városiban, ez

ellenben sok dicsérni - valót , a' mit nem is gyani'tott,

a' gubásban. Számos hazafi , ki egymást hevesen gyü-
lüle 's ez állal az életnek vajmi sok vissza soha nem
te'ró' pillantatit minden ok nélkül elkeserite, ve'gre

megbékül, 's ezentúl 'egymással 's nem egy-
más ellen dolgozik. Az utazott, a' sok faragat-

lan 's hogy egyenesen kimondjam , nem mindég józan

szokások 's elitéletek közt felntt mindég idehaza

ülben , ha közelebbrl nézi , sok szépet 's fényest fog

észrevenni , mellynek a' vastag rozsda nem engedi tá-

vúira is tündöklését. Az pedig, ki körülállási miatt

hazáját soha kivülrül , de csak mindég bclülrül lálha-

tá, l«ssan lassan tán pirulva fogja megvallani: hogy

ó elbb ollyanokat itélt el 's kárhoztatott , a' mik-

rül legkisebb tiszta 's rendelt képzete se vala, má-

sokat megvetett 's a' kényes öltözetüeket — kik

zsebkendójökben szép szagot hordanak
, jó tánczo-

lók 's a' t. vagy kik csak vizet isznak 's legtöbb-

nyire édesekkel élnek — áltáljában puha 's asszonyos

iirfiknak tartotta 5 midn annak ugyancsak legénynek

kell lenni, ki a' Gallussal vagy Törökkel megmér-

kzni bátor.

A' kei-eskedkrüli balvélekedés lassankint eltnik,

's a' földesúr , ha nem avatkozik is kereskedésbe , olly

státus elsegéllését minden iparral 's tehetséggel fogja

eszközleni , mclly egy országot a' másikkal tart kap-

csolatban. Mind azon betyárságok, mellyek hazánkat

csak disztelenítik, 's a' vitézségnek nem különb jelei,

mint részegség az ernek 's bátorságnak, lassan el-

enyésznek 5 nevelés , csinosodás , türedelem — toleran-

tia — egyszóval az egész nemzet disze 's valódi ereje

pedig ntten n.
A' mesterséges egybegyülést— concentratiót— vég-

re vagy a' véletlen de csak rövid idre, vagy az em-

beri bölcseség tartós haszonná eszközli. 'S ekcnt

12
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minden kifejldés, elmenetel, er, érték és szeren-

csének legmélyebb sarkalatja

A' KIMVELT EMBERF.

Ennél lejebb nem bocsátkozhatunk. Ezen kis gyö-

kérbi szánnozik boldogság, 's viszont átok is az em-

beriségre, csakhogy az els, századokra terjed, 's

közönségesen akkor fénylik legjobban, midn szerzje

már a- föld alatt, — az átok pedig 's a' t. jobbadán

egyszerre tnik el.

Az ész er, 's igy az ész boldogság. — Te-

kintsünk csak mélyen a' legnagyobb következések el-

veire 's fenekire , 's mint a' nyári reggel olly tisz-

tán fogjuk látni, mennyi bámulásra méltó szivárgott

's nem másunnan, mint emberi agyvelbi a' világra,

Confutsee, Bacon, Franklin és számtalan mások marok

nagyságú veleibl

!

A' véletlen , melly igen sokban látszik legels
rugó 's indi'tóoknak lenni, — ugy áll az emberi fhöz,

mint a' földben lév arany a' bányászhoz, vagy hogy

többet mondjak, az országúton fekv gyr az utazó-

hoz:; kiásó vagy felvev nélkül egyik sem ér semmit:

az arany föld gyomrában marad örökké , a' gyr sárba

tipratik.

A' tudományos emberf mennyisége a' nemzet igazi

hatalma. Ezek Statistikája az ország legérdekesb—
leginteressánsabb — része. Nem termékeny lapány, he-

gyek, ásványok, éghajlat 's a* t. teszik a' közert , hanem

az ész, melly azokat józanon használni tudja. Igazibb súly

's er az emberi agyvelnél nincs. Ennek több vagy ke-

vesebb léte a' nemzetnek több vagy kevesebb szeren-

cséje. Mi nagy er egy vagy több 100 ezer ember, f
nélkül? Nézzük a' történeteket a' Duna folyta körül

1S2S és aztán 1829ben. Nem a' sok katona vivja ki a'

csatát diadallal, hanem a' tábornok által jól elkészült

's bölcseséggel vezetett bajnok. Nem annyira a' fegy-
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veihordók 5—600 ezres számátul kell felni , hanem
azon niorale pondustiil — erkölcsi siilyhil — nielly tán

annyi ember közt hihetleg rejtekezhetik. 'S milly

természetes , hogy valamelly háború kimenetelérül an-

nak mindég meg kell csalatkoznia, ki az ellenség szá-

mát 's ágyúit veszi csak számba , nem pedig a' hadinép

mveltségét "s vezérinek eszét. — 'S azért hölcsen

cselekszünk , ha— mint hajdan Carthago Lacedaemonbul

hí<t hadvezért , Sicilia Athenébül törvényhozókat,

iigy mi is csak kevés id eltt épitmestereket Olasz-

országbul— ma mechanikusokat liritanniábul hozatunk

"s a' t. 'S midn szinte mindent mechanikai sarkigaz-

ságokra lehet végre visszaidézni, tagadhatlan, hogy a'

kormányzónak vagy fvezérnek maga dolgában ugy szól-

ván méX'hanikiisnak— mszerésznek— kell lenni, hogy
alattlévit jó sikerrel vihesse. Sokszor, ha csak olly

szakácsok forognak a' konyhában , kik elbb soha sem

fztek, vagy csak xiri kocsisok ülnek a' bakon, illy

javaslatot volnánk hajlandók adni: 'Bizony hozassunk

inkább valahonnan egy hölcset.

,

XíMu hihetni , milly nagy hasznú azon igen egyszer,

természetes , 's még is olly ritka szinte önvallomás

:

' Éhez én nem tudok , 's így egészen másra bizoni *—
Birtokosink közt hány lenne dus, ha dolgai után soha se

látott és sok fáradság helyett inkább mulatozott volna ;

emberhalál mennyivel kevésb , ha egy fiatal tábornok

helyett , mingyárt tapasztalt vezér fogta volna markába

a' hadipálczát! mennyivel kevésb hátramaradás, elalja-

sodás , nyomorúság 's tán szomorú epedések , ha szám-

talan systcma, projeclum 's még experimentumok he-

lyett is tstént az elbbi vagy külföldi tapasztalásokat

vettük volna példányul 's illesztettük volna hazánkra

!

Xem nevetséges e nézni olly gazdát, ki teszem

sáfrányt akar ültetni , 's mindent próbál, idt, pénzt,

hékestürést áldoz fel , 's ervel önmaga akarja kitalálni

a' leghelyesb vele-bánást, vén szomszédját pedig, ki

egész éltében jó sikerrel termeszti azt , nem látogatja
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meg 's tle útmutatást nem ke'r. — Gazdaság 's ke-

jTskedés dolgában pedig szorul szóra igy vagyunk , 's

higye az Olvasó , hogy ugy vagyunk , 's Istenért ! nem

mivel en mondom :, hanem maga szemeivel vizsgálja meg.

A' Török e' részben minden egyéb hátramaradási

mellett igen eszes. O a' vár- 's hajóépítést , ágyuöntést

's a' t. mindég idegenre bizza,'sigy ezek meglehetsen

is vannak elintézve nála ^ 's most midn már bort isiszik

törvényesen , 's igy termeszteni is fog , ne legyek jó

próféta , de fogadom , nem sokára drágábbat — nem

akarám mondani jobbat, quia de gustibus etc.— is fog

készitni , mint mi ^ mert olly emberekre fogja bi'zni a'

fárgy- elrendelést, kiknek mestersége; mi'g mi magunk
kevergetjük mustainkat 's experimentumokat vég nélkül

teszünk , és sokszor tárgykörüli minden tudományunk

abban áll, hogy természetesen gondoljuk vinni a' dol-

got, midn csak tudatlanul visszük.— Mi a' természet,

mi a' természet- szerinti vitelmód ? tudja valaki ? 'S még
is nálunk a' borzagy\áló annak szent törvényei szerint

véli keverésmódját intézgetni , ámbár végre közönsége-

sen falusi kádár forumára szorul !
—

Korántsem hagyom egyébaránt az Ozmán apathiá-

ját helyben 5 de ránk nézve inkább azt szeretném , ha

a' Franczia, — mint az Angol Debreczenbül akará vinni

a' gubaszövt hazájába,— innen vinné a' szlnevelt,
pintért, 's a' t. , mintsem hogy tán minekünk volna

rajok szükségünk, mert az annak lenne jele, hogy ná-

lunk ' a' borkészitési morál e pondus nagyobb, mint

nálok, 's igy e részben hatalmasbak vagyunk, mint k.

Így méltán dicsekhetünk azzal, hogy egy csehországi

társaság csak nem régiben magyar földmérre szorult.

Egyébaránt igen is tudom , hogy idegen vezér , ide-

gen törvényhozó, idegen tanitó mai felvilágosodásban

általányosan több kár mint haszon , 's nem igen különb

figurát játszik az uj hazában , mint egy harmadik sze-

mély egy házas pár közt; mert odahaza ugyancsak kiki

önkénye szerint szeret élni 5 "s ha itt amott ujilni >
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javiíni koll is *s akar is , azt inkább kiki maga cse-

lekszi , mint más által vitetné végbe.

Nagy szerencse , hogy az agyvel hazánkban szép

mennyiség, csak hogy itt amott kifejldése hátravan,

— 's igy ha mé^ szokásban lenne is bölcseket 's ta-

nultakat felkeresni 's hozatni , megkér követséginket

messzire fárasztani nem kellene.

Nem a" sok kéz . de az ügyes kéz festi az évrajzi

képet, késziti az oráf , ermüvet 's a' t. De még ka-

pálni 's kivált kaszálni se tud száz ügyetlen kéz annyit

's ugy, mint ötven gyakorlott. 'S ebbül az következik:

hogy a' munka - felosztás, mint kiki tudja már,

emeli áz emberi f tehetségit lehet legmagasb tökéle-

tességre. Természetes hogy az. ki mindég eggyel fog-

lalatos, azt ügyesebben tudja vinni, mint az, ki húsz

tárgyban munkás. Ha húsz embert kéjjzelünk , hol mind-

egyik mindennap félczipt varrni , félivnyit leírni , két

heretvát élesitni , egy tánczleczkét adni, félóráig vas-

hámorban dolgozni, két beteg után látni, 'stöbb cfélét

tudna, képzelhetni e józanon azt, hogy ezen húsz em-

ber illy módon annyit 's olly tökéletesen tudjon végbe

vinni, mintha egyike óramves, másika hámoros, táncz-

mester "s a' t. lenne ki rekesztl eg ? 's ezen progressio

szoros tudományi igazsággal még nagyobb osztalékra

vitethetik , mint minden manufacturában vitetik is ,
—

's ezek tökéletessége a' munka lehel legnagyobb fel- '-^

osztásán alapul. Azon ideális arkádiai életmód , hogy

minden a' háznál készüljön , nem századunkra ill

többé, 's az ki mindenhez tud egy kicsinyt, jól kö-

zönségesen sennnihez sem ért.

A' háztartás igen kicsinyben országi áshoz hasonlü-

ható. Ha az elsben a' vadásznak fzni , kocsisnak fagyal-

tat készitni , szakácsnak nyargalni , czukrásznak vasal-

ni , szobatisztitónak beretválni 's a' t. kellene , milly kö-

vetkezést lehetne várni ? *S mindennek sarkalatja , a'

morale pondus , milly hasztalanul volna rakva ^ 'S or-

száglásban nagyobb kisebb mértékben szinte mindég igy
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%esz el a' nemzet legfbb ereje. 'S vizsgálja szeiue *s

esze szerint kiki szintén ezt vitatásomban , igazam

van e vagy sem?—
Mennyivel számosb jó es tökéletes e'pitmester

,

fegyvergyái-tó , ács , timár , asztalos 's a' t. van egy

országban , annál rövidebb id alatt 's igy kevesb id-

veszteséggel fognak ers épitvények, j fegyverek 's

bútorok *s a' t. elállitatni , 's azon mestereknek Ösz-

veleg ügyessége , vagy inkább azon lelki mennyiség

,

melly mind ezen tárgyak körül ugy szólván a' 'teremt

er ' határozza el egy nemzetnek a' többiek közt ebéli

feljebb vagy alantabb létét. A' gazdák kisebb vagy

melyebb tudománya mérlege az ország földmvelési

erejének. A' vezérek több , kevésb józan tanultsága

'.s ügyessége pedig a' nemzet támadó vagy véd ere-

jének scálája. Végre a' kormányozó, birtokosak, 's

igy lefelé minden lakos , a' magok álláspontjukra alkal-

mas tulajdonok könnyebb vagy nehezebb súlya , az

Egész valódi erejének vagy várható kifejldhetésének

staterája , szóval : a' köz intelligentia — értelmesség—
azon jel , mellynél fog^•ást a' bölcs a' nemzeteket má-
zsálja. 'S az mennél nagyobb , annál kevesebbet szorul

másokra , 's igy annál függetlenebb , szabadabb 's ersb

a' nemzet.

Ezek szerint mindegyiknek tehetségében áll, akár^

milly alacsony helyezetü legyen is , — 's ez milly kel-

lemesen hevit önérzés ! — nemzete erejét nagyobbítni.

Hanem azt — mint már elbb érintem valahol —

-

mindenki csak ' a' maga természeti álláshelye tökéletes

betöltése által teljesítheti. Sokszor alacsony lépcsn

nyert tudomány egészen uj életert hoz egy neuizetbe,

mint Watt az Angolok közé a' gz-machina által. De
többnyire felemelkedtebb helyrül szivárog le az erény

és tudomány , 'Regis ad exemplum 's a' t. — 's lígy

nem tehetnénk bölcsebben, mint kegyes Fejdelmnk
egyszer igazi patriarchai életmódját , melly egy koro-

názott f legtarlósb fénye , minden tettinkben szorosan
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utánazni 5 úgy a' föltlesurnak az volna töbljek köztt

köíeIesse«2^o , hogy a' jobb gazdaság 's elevenebb keres-

kedés józan systeniája 's ennek elismerése általa

szivárgana lassan lassan az ország minden lakosiba.

IVejn parasztgazda kezdheti a' birka 's lnemesitést

,

neki azt végezni keli. 'S nem a' tudja Isten honnan

közinkbe esteknek — kiknek egy petákjok , de niég

egy káposztafejek sincs — 's kiknek ereikben a' vér

egyaránt folydogál. magasodjék bár a' haza, bár bomol-

jon — nem azoknak összeállása azon szép tiszta kútf,

itiellybíil a' nemzetiség 's polgári erénynek derék hívei

emelkednek a' halandók közé — valóban nem — de

azon hazafiúi egyesiiletekbl fakadnak , mellyek egy-

szer de legmagasb czimje : 'M i n d e n k i n e k , i d , é s z

's pénzbeli tehetsége szerint forró *s állha-

tatos j árulása a' közjóhoz.' Legyen szhaj,

vén f fiatal vállakon , ellenség eltt nyert vitézi szép

karczolatok 's erltetett vizsgálat redzeti 's tudomány

benyomási a' homlokon — a' zsidótiíl béke— jobbá-

jíyok szeretete , külföld becsülése a' társaság ismertet

jele — 's mennyi halhatatlan eredend belle ! Mi szelid

's jótev , de egyszersmind ellenállhatlan hatalom illy

egyesület ! 'S engedelmeskedni illyesnek tán tanácsosb.

mint neki parancsolni akarni — neve közvélemény!
Mennél magasb születés pedig a' hazafi 's men-

nél dúsabb, annál jobban nevelheti 's terjesztheti a'

köz értelmességet 's igy a' haza erejét. A' földesúr

jobbágyai lelki 's testi c^inosodására legsikeresb befo-

lyással lehet , midn , mint a' tapasztalás mutatja , a'

jobbágy jámborsága , szelid erkölcsei , de sokszor még
nyomorúsága so mozdít egy hüvelknyit is a' földesúr

állati vagy növényi életén 5 pedig csak a' földesúr igaz-

ságos léte , emberiséges gondolkodásmódja 's tanácsa

emelheti a' szántóvett nagyobb jiiélíóságra, — 's ez

vi.sxiont teheti tet vagyonosb, becsltebb, szerencsésb

földesúrrá. —A' kormány atyai gondoskodása, törvé-

nyekre szoros ügyelése 's hiv jobbágyiba helyezi eleit
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bizodalma teszi a' nemzetet boldoggá 's erosse' , midn
ennek erkölcsi snlya azon sarkalat, mellyen biztosan

's rendületlen állhat me'g akkor is a' királyszek

,

mikor a' világnak fele másutt fel volna zendülve már
s bontakozva.

"S egy fbiil mennyi hatalom ered sokszor, 'shogy

ragaszkodik, mint ])]aneták a' naphoz, számtalan em-

beri le'ny egy fényes e'szhez ? Hány élt már , ki szá-

zada útját maga jeleié ki , 's nemzete létét századok-

kal hosszabbitá's viszont ! Egy orvos gyógyit , a' másik

öl;; de azon szer, mellyet Philippus nyújtott, keser-

hasznos vala. Bár olly nagylelkséggel vennék mindég

a* nemzetek öntapasztalások hasznát, és szintoUy ne-

mes diadalmakat nyernének önmagokon, mint a'hogy

a' nagy ember valaha fenséges érzéssel 's félelem nél-

kül ürité a' jótev serleget.

Ezen most felvilágositolt talpkovek után, mellye-

ket illy renddel raktam egymásra ' az ember ft leg-

mélyebbre , arra a' középesülést , erre a' nemzetiséget,

erre a^ polgári erényt , 's ismét erre a' Hitelt tágosb

értelemben— végre azon sarkalatot fogom vizsgálat alá

vennijmelly, ámbár ezeken nyugszik, mostani munkám
tárgya , 's a' földmvelés , mvészetek , kézletek— ma-
nufaktúrák,—gyárok— fabrikák— 's kereskedés alapja.

A' HITEL SZOROSÉ ÉRTELEMBEN — CREDIT. —

Mig nyelvekben mathesisi pontosság és szoros elha-

tárzottság nincs — millyent egyébaránt az emberinem

hihetleg egykor feltaláland — addig a' mondott tár-

gyak tökéletes felderítésére az Olvasó szerkeztet 's

megemészt ereje nem kevésbbé szülíséges, mint a' szerz
tulajdona gondolatit világosan eladni. 'S igy minek-
utána öngyengeségemet elismerem, mindenkitül, kinek
kézibe kerlend ezen értekezés, azt bátorkodom kérni:

'mél< óztassék tiszta 's rendszeres eladásom hiját figyel-

me 's békestürése által pótolgatni.
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Ha az eddig eladottakra visszanézek , annyi külön

vSzin 's olly mindenféle tárgy tnik magam elibe is, hogy

a' zavarosan eltagoltbul valamennyire trhet egészt

alkotni valóban mcstcrse'gnck tartom. Azonban a' leg-

tulabb csapongó 's a* f tárgytul majd egészen eltávozni

Játszó eszméltetéseket is azon szándékbul 's olly meg- ^

gyzdéssel hoztam itt ott el , hogy azok csekély

munkám velejét 's philosoph iáját tán érthetbbé tehe-

tik, *s reméllem szorosb vizsgálat után úgy fog talál-

tatni :
* hogy legkisebbet se akartam hijába mondani

,

's tán csak ügyességem nem volt elegend , minden

beiktatott okoskodásimat egyetlenegy pontra intéznem

's egyesítnem.

Valamelly tárgynak legmélyebb alapjára eresz-

kedni soha sem ártalmas, habárnéha tán igen unalmas

is, de jobbára nagyon hasznos st szükséges, mert

csak igy óvakodhatni 'valaminek hibás véginél való

inegmarkolásátul 's csak az által lehet az elhibázás

valódi okát 's utóbbi tévedést elkerülni. P. o. an-

gol gazdaságot állítunk , de nincs sikere ; 's igy nún-

den szájban csak az cseng, 's a' mi több, oktatólag:

"az angol gazdaság semmit sem ér , vagy legalább

nálunk nem". *S ez megnyugtat! Midn nincs vilá-

gosb , hogy osztatlan legelkkel , dézmával , robottal,

limitatióval , bizonyos vásár híjával, ingadozó vámmal

's a' t. az angol gazdasági systema szinte olly chimae-

ra , mint frugó , kerekek , mutatók "s a' t. nélkül az

óra, tán minden egyéb, csak nem óra. 'S igy nem az

angol gazdasági mód hibás 's valósithatatlan nálunk

,

hanem a' mi vizsgálatunk nem elég mély. — Dombos

helyen egy pár lábnyira ásván , azt állítjuk nagy böl-

csen , hogy vizet semmi móddal se találhatni. A' vasút

üsszebomlik , 's nem mivel nem volna áldásunkra , ha-

nem mert vitelre portékánk nincs elég 's a' t.

A' Hitelt szoros értelemben — annak életbe ho-

zását, akár pénzbeli szoros törvényszéknek , akár cam-

l)io - mercanlile jusnak — váltó-kercskedéssi törvény-
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nck — liivjuk , lotfeni minden pénzbeli öss/.eköttete-

sink alapjává , 's a' Hitel hiját állitottam nem csak

azon physikai terine'szetlense'^ okának , hogy t. i. pe'nzt

valaniellyes bizonyossággal se felvenni se kiadni nem
lehet 5 de me'g az erkölcsi romlottság egy f kutfeje'nek

is. — A' Hitel hijábul ered hibás következéseket

mint a c ti ót — hatást— 's ezek elágozásit 's erede-

tikhez visszate're'siket mint reactiót — ellenhatást—
ege'sz vizsgálatom folytában mindegyre feszegettem ,

's

igy most minekutána mint a' légyj darabig kerengtem

a' világ körül , végre a' dolog praxisába— ténylegébe—
bocsátkozom *s nem hogy én is mint vak , magamat az

esztelenek legundori'tbb elemében perzseljem vagy

e'gessem meg, hanem hogy a' látóra 's keresre nézve

legjtévbb természet ajándékát , a' világot , lelki

szemem szerint , a' közj végett használjam !

Mit a' Hitelríil , egyenes szorul , becsületrül , erény-

rl 's á' f. éladtam , sokan azok értelmével tán ellen-

mondásban fogják találni, a' miket fentebb álIito(tam

,

t. i. hogy a' keresztény vallásban 's igy mennyei dol-

gokban a' határtalan bizodalom; társasági összekötte-

tésben ellenben a' lehet legnagyobb vakodás — a'

mi hi'mczés nélkül , ha annak akarjuk keresztelni a'

gyermeket a' minek kell , nem egyéb mint 'bizodalmat-

lanság, — kirekesztleg az igazi alap. De szorosb

vizsgálat után ugy fog mutatkozni a* dolog , hogy igen

is egyeztethet azokkal.

Az egész nemzetnek egymástiil olly igen külön-

böz tagjait erény 's büntetéstüli félelem tartja suly-

egyenben. Ezek jelelik ki a' pályakört. Az erkölcsiség

's közvélemény az erénynek birszéke , a' testi bünte-

tésnek pedig a* törvény. 'S ezen két fórum egymással

alig áll valamelly összeköttetésben , mert sokszor meg-

bocsátna a** közvélemény, hol a' törvény halálra itélni

kénytelen ; nem ritkán pedig a' közvélemény nyom el

egészen, hol u' törvény felold. — 'S igy ha a' hitel-

nek *s adósságbcli kötelesség feloldozásának minden
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alapja szinte nem egyéb exeeutiónál , kivete'snél . löni-

löc/.ne'l , akkor a' neinetlel azt mondhatni : 'jó éjszakát

fíiidiuüvelés , kereskedés, gyarapodás, vagyon, bir-

tok ! ' — Ellenben hol semmi félelem , semmi fenyiték .

cs semmi lehetség sincs ervel is visszavenni rövid

id alatt a' maga tulajdonát, ott a* vérnek leglassiidabb

folyása, lelhargia, marasmus "s ''reiiiiiescat in jiace

!

Milly élet embernek, ki önbecset érzi
,

's milly

szomorú országlás, hol a' kenyér olcsóbb- vagy drá-

gábbsága több vagy kevesebb péknek fülénél fogva

ajtóhoz való szegeztetésétül függ , 's hol cselad-kilidzsi

e's szinír— hóhérpallos és sinór— a' legersb inditó-

ok ! Ellenben van e neveíségesb azon édes és rózsaszin

képzelgésü alkotmányoknál, hol mindenkiben szentet

látni tanácsoltatunk 's hol ezen szép , egyszer 's na-

gyöb" értelmet 's jobb nevelést áruló *s igen sokszor

hallott szólásmód közdivatu "hogy is lehetne ezt vagy

amazt illy nagy lui személyrl, illy elkel gavallér-

rul , vagy annyi esztend óta olly magas hivatalokban ,

annyi fénnyel 's a' közönség legnagyobb bizodalma

megnyerésével szolgáló méltóságrul 's a' t. csak fel is

lenni'' ? Gondolkozzék 's Ítéljen ezekrl többnyire kiki

tetszése szerint ;j én részemrül , ha pénzem lesz valaha

kölcsönzésre , nem azt fogom tekinteni adósomban , 'az

erénynek milly magasságán áll , 's hihetleg valaha a'

mennyország hányadik grádicsán fog Örökön örökké

vigadni 5 hanem , micsoda hypothekát adhat nekem s

mikép foghatom üstökénél *s ránthatom ki alóla még

a' párnát is, ha becsületes 's törvényes kamatra adott

tkémet akarná használni csak , mig én addig tán

sínyldöm, és szinte instantiával kellene keresnem a' mi

enyim, mig fényes palotájában azzal tartja fen

meg kell vallani igen szép 's nemes rangját , a' mi nem

iivé ! — Ha valaki pénzérül máskép szeret rendelkezni

's intézni •— tessék, én j szerencsét kivánok, meliy

mint sokan mondják . — de én nem hiszem .,
— syno-

nymon a' bölcseséggel.
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Ut ííilnnk xé'jrc, Rznn többnyire íp;en inereHck hely-

nél , niellyet távulrul csak ritkán szoktunk észrevenni

's hol az van ir\'a 'hogyan és mikép?
Mindennek — 's már errül is volt szó — van szép

,

\nn rut oldala. Már az, ki se nem szerelmes, se nem
indulatos, se nem vak vagy rövid-látásu, hideg vérrel

fogja megkülönözni a' szépeket rutaktiil ^ mázsálni , "s

a' szerint, mint díil , elfogadni , visszavetni. Ezen cselek-

v mód igen egyszer, csakhogy alig van valaki, ki

maga vagy szomszédja feleségébe ,
gazdasági systemá-

jába, verseibe, irományiba , homöopathiájába , alkot-

mányába , honjába ne volna szerelmes , és igy vég

nélkül 5
— ig^n ritka ellenben a' tisztalátásu :, mert

egyiket a' természeti köd — az ostobaság — másikat

a' tudatlanság , tapasztalatlanság , elfogultság , elitélet

's a' t. fekete felhji tartóztatják a' világosan látásbal.

Némellyik pedig núndenkor maga becses szemé-

lyével áll a' közjó útjában 's igy azt önárnyéka miatt

soha sem láthatja. Mi mind ezen gyengeségeket tegyíik

félre , legalább niig szemközt állunk , 's világosítsuk fel

:

Azon megjegyzéseket, mellyekkel közönségesen

Magyarországban a' Hitel felállithatása ellen kelnek ki.

Azután , melly okoskodások vi'nak Magyarország-

ban a' Hitel lábraállitása mellett.

Végre az ezekbül következ természetes befejezést.

A' megjegyzések 's ellenvetések vagy törvényi
vagy politikai tekintetüekre ágoznak. Vegyük elbb

A* TÖRVÉNYIEKET.

Némellyek illy ellenvetéssel élnek: ''A' cambio-

mercanfile jusnak a' magyarlVemest alá nem vethetni,

mert az által a' nemesi praerogativa az Is rész 9dik

tit. ellenére megszorittatnék ".

'Am de az Is rész 9dik tit. azt rendeli : hogy a'

magyar \emes , ha csak rendesen törvénybe nem idéz-

tetik 's a' törvény rendes utján nem Ítéltetik , se sze-
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melyében , se javaiban senki által se háborgattathas-

sék ; — iigy de mihelyt a' jiis cambio-iuercantile tör-

ve'nyesen elfogadtatik , az is törvényes ut lesz 's a'

nemes ember ott is pörbe idéztetnék 's magát védel-

mezhetné ,
— csak azon különbséggel , hogy akkor az

adós a' port olly soká nem húzhatná 's jólelk hite-

lezjét ki nem játszhatna , nem faggathatná :;
— ahoz

járul , hogy a' Ildik rész öSdik 's a' Illdik rész 2Sdik

tit. szerint most is az adósnak, bár magyar Nemes
is, — ha nem fizetheti meg adósságát, személye is

a' hiteleznek, ha ez kívánná, odaitéltéthetik 's által

is adathatik.' -.vr^--—-s-. ^w^

Mások így okoskodnak: "Ha a' jus cambio-mer-

cantile behozatnék , az által az ordo juris — törvény-

kezésnaód — változást szenvedne 's igy a' szerint a'

magyar Nemes nem legitimo juris ordine marasztaltat-

nék 's ennél fogvást az Is rész 9dik tit. által neki

adatott szabadságtul meg lenne fosztva. — Most az

adósság iránt, ha idéztetik , 1—4szerig tizenöt vagy
is 15—60 nap adatik megjelenésre ^ ha marasztaltatik

,

ellenállással 's egyéb pörorvosló móddal hátráltathatja

az Ítélet - végrehajtást 's a' t. de .i' jus cambio-mer-
cantile szerint a' megjelenésre csak 3—24 nap enged-

tetnék, ellenállással 's más törvényes menedékkel nem
élhetne 's igy törvényes szabadságában nagyon meg-
szrittatnék".

'Ezen ellenvetésnek már az 1792ki 17dik törvény-

czikkely megfelelt, melly megengedi: hogy a' magyar
Nemes küls országi Austriai cambiale forunmak is

alája vetheti magát 's ottan megmarasztaltathatik , 's

az executio ellene penes compassum végre is hajtat-

hátik. Ha e' mellett a' nemesi szabadság csorbulást nem
szenved , hogyan szenvedne csorbulást önhazánkban fel-

állitandó cambio-mercantilis — váltó-kereskedési —
biróság által ?

'

Egyébaránt ezen ellenvetések más forrásokbul

erednek , mint a' törvényekhez ragaszkodásbul 's nem
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opyebek 'köpönyegeknél. 'S aze'rt minekelíte a' po-

litikai megjegyzésekre mennénk át, becsületbeli köle-

lességemnek tartom általányosan ideáimat — eszméi-

met — a' törvényekiiil itt olly röviden , mint lehet 's

egyenesen kimondani 5 mert illy szinte vallomás után

kiki ludhatja, embere vagyok e vagy sem, 's igy ve-

lem kezet foghat, vagy kardot avagy tollat ránthat

clleneni 's én tet álkép által e' módon semmi esetre

se csalhatom meg , a' mit vélemény dolgában némelly-

kor legjobb akarattal sem kerülhetni el.

Néraellyeknek azon igen bölcsen hangzó okosko-

dását "gloriosa incertitxido , amabilis confiisio,, én egy

cseppet se csudálom , mert én inkább azt hiszem józa-

nabbnak barátok közt ' clara pacta boni amici, —
ellenzk közt pedig, hogy kiki ismerje egymást 's a'

szerint cselekedjék. Nincs eltteni Judáscsóknál csö-

mörletesb 's egyszersmind esztelenebb. 'S akárki mit

mond , a' készakarva homályos törvény 's zavar sze-

retete egy részríil , másrul pedig a' teljes torokbuli vivát

kiáltozás , mindég Judáscsók szagát terjeszti ! De én

hasznát is tagadom. Sokan a' törvény alig-érthetsége

által gondolják eszközölni zivataros idben az egyegy

lépéskével való elre - mozdulhatást *s egészen felej-

tik, hogy csendes idben éppen azon homály, melly

Ítéletek szerint palládiumok, ket megint igen számos

's ugyan nagy lépésekkel taszitja hátrább. Illy alapok

olly gyengék, hogy szinte jobb semmit sem épitni ra-

jok. 'S ha mint systemákat tekintjük , nem hosszabb

idkre valók, mint a' gyermekeknek nyavalájok elta-

gadása , vagy mint p. o. egy uzsorásnak ma-

nipulatiói , ki valóságos 10 ezer helyet tán 100 ezerrül

hagyott maga után kötelez levelet a' ládában, mel-

lyért most utói egy garast se kapnak 5— vagy valakinek

ön adóssági össze nem számolása , hogy valóságos sze-

génysége maga eltt rejtve maradjon mindég, 's több

eféle. Illy systema kis idre derék lehet kivált ollyannak ,

ki képzelettel is jól lakik, de egy kissé továbbra ugy
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foffja falálni kiki , hogy a' bi z o n y o s mindég kivánatosb

a" hizonytalannál ; — 's igy en világosságot szeretek

a' törvényben . — magamrul pedig azt tudni minden bi-

zonnyal : pe'nzes vagy szege'ny . ur vagy szolga vagyok e?

A' mi pedig valamelly törvénynek semmi mddon
sem eszküzülhet eltörle'sét vagy változtatását illeti,

egy knilfüldi szerzvel igy okoskodom : A' változhatat-

lan 's meg ke'rdesbe se vehet törvény philosophiájíi

'jövend törve'nyhozók kezeinek mcgköte'sében áll.' '8

igy mathemalire sül ki, hogy illytörve'ny káros . mert

belle rossz sok , j semmi se folyhat.

Ollyas országban, hol nem önke'ny uralkodik— a'

törvény nem egyéb , mint a' fejdelem 's a' nép képvi-

seli közt való contractns. Marha ezen utls változ-

hatalla^í 's a' törvényhozó testnek valamelly javaslat

tétetik 's a' többség nem is veszi kérdésbe , st ha
nyilván látja is leghasznosb következésit, még se fo-

gadhatja el 's csak azon egyetlenegy igen bölcs ok
miatt, ' mert az egykori gyülekezet, melly régi idkben
nem birt nagyobb jussal , mint millyennel a' mostani

gyülekezet ma bir , azt elre ugy határozta el.

A' törvényhozó test mindég akkor hozhat legböl-

csebb törvényeket , mikor az id szükségei eltte leg-

jobban tudva vannak, '^—^e midn szerencsétlensé-

günkre vagy tán szerencsénkre a' jövendt nem láthat-

juk— utóinkra nézve mi éppen olly kesei-vesen tehetnénk

józan 's eltörülhetlen rendszabásokat, mint elddink

legnagyobb bölcseségek mellett se tudtak ránk nézve

olly törvényeket hozni , mellyek minden kivétel 's vál-

toztatás nélkül minden idkre jók le(tek volna, vagy

jók lennének. "S igy a' törvény változhatlansága 's

eltörülhetlensége nem egyéb , mint az országiásnak azok

kezében létele , kik a' dolog természete szerint arrul

semmit se tudhatnak , 's nem azokéban , kik eltt a'

legkisebb összeköttetés sincsen rejtve.

A' lOdik századbeliek a' helyett, hogy magok esze

szerint cselekednének, behunyják szemeiket 's a' ISdik
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századbeliek által vezettetik magokat minden ellenvc-

le's nélkül.

Azok , kiknek tehetse'gekben áll a' tárjak folya-

matját 's kifejldését, mellyek a' józan Ítéletre szük-

sc'gesek, tökéletesen ismerni , kénytelenek hódolva ollya-

nok ítélete alá vetni magokat, kik a' dolog fekvésérül

's velejériil áltáljában semmit se tudhatnak.

Azok , kiknek egy századdal több tapasztalások

van, ollyanoknak engedik át a' kormányt, kiknek egy

századdal kevesebb tapasztalások 's igy kevesebb isme-

retek is van.

'S ha józanság az , hogy a' 19dik század tettei nem

a' maga belátása 's itélereje szerint határoztassanak

el, hanem a' ISdik századé által, nem kevesbbé józan

az is, hogy ismét a' 20dik század cselekvényeit a' 19dik

század szabja ki elóre.

*S ha igy lépcsnkint tovább mennénk , ugyan mi lenne

belle ? az : hogy id haladtával elvégre minden törvény-

hozás megsznne ;; mindenkinek cselekvésmódja és sorsa

azok által volna elhatározva , kik se nem tndtak , se nem
gondolkoztíüv sokat a' dologrul , 's az élk összesereglett

sokadalma a' halottak egymásra halmozott nemzetségé-

nek mozdíthatatlan urasága alá A'olna örökre bilincselve.

Illy eltörülhetlen törvény, akármi bölcs és hasz-

nos volt is hozatalakor, elbb utóbb minden bizonnyal

kárt szül , vagy a' jót akadályoztatja. *S illy bilincstíil

menekedni végre alig lehet.

Caligula, Nero nem iszonyúbb nem fertelmesb illy

törvénynél. Pillantati irgalom, szükség, kény rábír-

hatja az élket a' bilincs ketté törésére 5 de a' holt

tyrannust— zsarnokot — ki indíthatja szánakozásra , ki

bírhatja engesztelésre ?

'S mind ezek igazságát a' javítások legeltökéltebb

ellenségi is sejdi'tík, mert csak mindég gátló 's hibás

törvények védelmére kelnek ki eféle támogatásokkal
,

jól tudván : a' törvény , melly még jó és hasznos , nem
szorul illy fonák gyámokra 's kopott ál fegyverekre.
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Hazánk regi 's mai legbölcsebb gondolkozói 's tör-

ve'nyalkotói pedig e' részben velem tökéletesen kezet

fognak , a' mit elhatározásik által , mint a' törvénykönyv-

I)en nyilván látbalni, minden ellenvetést megczáfoló

módon megbizonyitnak. A' leghomályosb törvények az

egész hasznára léi)csönkint mind jobban 's jobban fej-

ldtek, felvilágosittattak 5 hol pedig a' homály igen

is nagy vala — ott

?

Olly törvények pedig, mellyeket a' holtak alkot-

mányi alapokká tettek 's mellyeket az késbbi paran-

csok szerint az élknek még discussio alá se szabadna

venni, részint hosszú fejtegetés alá vétettek, részint

egyenesen eltörültettek ^ p. o. an onus publiciim fundo

inhaer^at , — resistendi faciiltas 's a' t. 'S alkotmányunk

illy javitásán , mellynek következései áldások , ki nem

örvend ? kik a' korlátlanságot teszik a' szabadság elei-

be qiiod tibi non vis fieri etc. egy üres senten-

tiának tartják — a' kik igen jól érzik, hogy épiteni

semmit sem tudnak 's igy csak ugy tehetik magokat </

a' világ eltt ismeretesekké , ha akadályoztatnak 's

rontanak ^ 's eképcn csak a' nemzet salakjai.

Kétségtelenül volt elég okoskodó , ki egy illy sar-

kalatos törvény megsemmisitése alkalmával a' haza

felfordulását jövendölte , ugy mint volt 5—6 száz év

eltt is elég próféta , ki minden javitás ellen a' legfe-

ketébb 's legvéresb szinre mázolt képekkel kelt ki , —
's kétség kivül ma is lesz elég, ki jobb pénzbeli syslema

ellen fog harczolni tehetsége szerint ; 's azon szép f;ij-

zat szintúgy ki nem irtható 's a' hazára nézve olly

makacs , mint a' burjány a' búzaföldre átok ; de az

igaz és jó elbb utóbb minden akadályon diadalmasko- '^

dik 's nincs olly hatalom . melly gátolhatná útja meg-

nyitásában. Csakhogy több évi , több századi elnyo-

matása a' köz embert megijeszti 's elszomorítja , azt

gondolván 'örökre el van nyomva immár! azonban

nincs ugy.

13
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lía törvényesen lehet alkotni, iigy annak rendiben

törve'nyesen megint fel is lehet bontani, 's midn 1230ban

valamelly rendszabás igen hasznos lehetett , melly LSSOra

nem alkalmas többé, 's 1830ban valami jó következé-

seket szülhet, mellyek tán 2430ra nagyon károsak len-

nének : igen természetes , hogy a' törvény változtatása

*s eltörlése sokszor szinte olly józan, bölcs és szüksé-

ges, mint a' legjobb iij törvény hozása.

*S ugyan gondoljuk e , hogy több száz esztend

ntán sok változás nem fog történni 'sjóvá hagynók e,

ha utóink semmi javításokat se tennének ? Lehetetlen

képzelni ^ tehát mért akarunk mi annál , a' mit eld-

dink határoztak el, mozdulatlan nmradni 's az emberi

legszebb tehetséget 'a' tökéletesülésre munkálódást

nem gyakorolni ?

Fentebb azt mondám 'a' homályos törvény semmi

garantia — kezesség , biztosság— semmi er. 'S theo-

ria és jjraxis szerint eltökéletten iigy is hiszem. —
Azon idszakban , mikor a' homályos törvény fej-

tegettetik \s midn bástya gyanánt kellene szolgálnia,

akkor vagy a' király vagy a' nemzet részére magya-

ráztatik :, ha a' királyéra 's ez akarja , milly szép vé-

delem egy két homályos törvényke ; ha ellenben a'

nemzet részére , nincs e hatalmában ezen utóisónak

inkább világos mint homályos törvényeket szerezni ?

De bezzeg sok már nagy és hasznos hazafi tettet gondol

végbe vinni, ha a' törvényhez e^^y pár clausulát ra-

gaszt « mellyet a' kormány szint olly jól értett mint

*s igazság -szeretetbül ráállott, — midn setétben

óvakodással "s ügyességgel fcdezgeté azt, a" mi álböl-

csebb szem eltt még se maradt palástolva.

Ha árendásink , contractualisfáink , szóval alattva-

lóink inkább homályos coníractust — szerzdést— kí-

vánnának mint világost , ugyan kivenné azon homá-

lyocskának jobb hasznát, k e , mi e? Xe csaljuk meg
magunkat. '8 ha vérengz tyrannismus és revolutiók

alkalmá\al fegyverrel világosi'ttattak is fel a' törve-



S MIN KELL KEZÜK NI? 195

nyék az emberiség büntetése're néniellykor . me'g akkor

is sokkal ritkábban vette a' nemzet a' homály hasz-

nát , mint a' kormány.

Es ha királyi *s nemzeti jusok közt nem volna

egyéb garantia eféle homályosságok -szrszálhasogatá-

sok 's rabulistai ügyes fogásoknál , valóban kár lenne

tovább szabadság tömjénjével terhelni a' képzeletet 's

egy ideális jó miatt fáradozást 's idt vesztegetni.

De hála az egeknek ! nem buktunk még annyira

el — *s csak magunktul függ mind nagyobb 's erósb

garantiát nyernünk.

A' Király ugy ül ersen székén . ha jusaibul egy

pontot sem enged : a' derékét jutalmazza , rosszat bün-

teti 's királyi esket pontosan teljesíti.

A^ lakosok ellenben ugy szabadok minden elnyo-

mástul 5 ha sok van köztök , kik egész világ eló'tt isme-

retes 'sago et tóga clarissimi férfiak, kik mai világ-

ban a' hatalmas vélemény paizsa alatt minden igazta-

lanságtul mentek 5 's ha a' nagyobb rész szereti 's

imádja alkotmányát 's érette halni kész.

Ezen utolsó a' mathesis törvényei szerint van al-

kotva. Ott is 100 font, — bár kavics legyen is az, 10

font vasat, st aranyat is maga után vonz. ha a' ter-

mészet örök jusait akadály nélkül gyakorolhatja. —
A" változhatlan törvényeknil pedig azt mondtam

:

'hogy azokbul jó soha, rossz pedig mindég folyhat 's

igy a' szabadságnak inkább bilincsei mint alapjai. Ha
jók 's hasznosak, mikor kérdésbe vétetnek, ugy is

megállnak 's örökségi czimerek szükségtelen 5 ha pedig

károsaknak mutatkoznak , akkor nem szabad változ-

tatni 5 's igy 'eltürülhetlenségek jót semmit se, hanem

csak rosszat szülhet.

De sok ember eltt a' ré^i rendszabások 's törvé-

nvek több hitelek mint az ujak, 's eként velem a'

törvények változtatásárul vagy megsemmitésérül egy

értelemben nincsenek. Ok régi idkben a' komolysá-

got, férfiúi méltóságot *s sz tapasztalást látják tanács-
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ban ülni 5 midn ma forró vért, az ifjúság kicsapongó

képzelgesit 's az indulatosság 's korlátlanság legkisebb

tapasztalásra sem állapitott veszedebnit szemlelik a'

törvényhozók közt. En ellenben azt hiszem: hogy illy

provncatiók 's idézgetések "Elddeink bölcsesége, —
régi idó belátása , elmés hajdankor , az ó világ szemes-

sége , méltósága 's a' t. " azon számtalan balvélemények

közé tartoznak , mellyek szokás által fogadtattak el 's

mint valamelly igazságok apárul fiúra hagyománykép

mennek át , 's mellyek alapja hófuvaton nyugszik 's egy

kis nyomozás után szintúgy el is oszlik , mint az egy

kis meleg által. — Vizsgáljuk.

Tapasztalás a' bölcseség anyja, 's egyenl észbcli

ervel 's tudománnyal kett közt az bölcsebb , ki több

tapasztalásu. Ennek igazságán nem kételkedik senki. De
az emiitett balvélekedés még is éppen ellenkezt hir-

det 's a' sokaság benne meg is nyugszik.

Illy elfogultságok a' legkozelebbs okokbul ered-

nek 'smég is olly nehezen jnek az emberek igaz ere-

detekre. Atyáinkra 's régiekre való alaptalan hivat-

kozások p. o. egyenesen

'A' szavaknak nem csak hibás , de éppen ellenkez

használásábul folynak, 's azon bevett szokásbul, hogy
a' holtaknak mindég több tiszteletet szoktunk adni,

mint az élknek.'

A' mit közönséges beszédben régi idnek , hajdan-

kornak hivnak
,
józan ész titán uj idnek , ifjú kornak

kellene hivni.

Két egyes személy közt tagadhatlan , az idsbnek
vnn vagy lehet több tapasztalása. — Gencratiókban

éppen megfordultán áll az eset 's a' közelcbbsnek 's

így az ifjabb generatiónak van vagy lehet több ta-

paszlalása.

A' 13dik század a' Ildik 's 12diknek, a' 1.5dik

század ellenben a' 13dik 's 14diknek,mi pedig Arpá<l-

lul fogva idnkig szinte egy évezred tajtasztalásit hal-

moztuk egymásra! 'S így ha p. o. a' J3dik század ta-
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paszlalásit 's biilcseseget hozzuk el ok():^kodásink ía-

niaszául, nem az 6szhaj hanem a' bülcs tapasztalását

-s biilcseseget hívjuk védelmünkre !

A' Tibeti bölcsek eo;y bölcss gyermeket emel-

nek isteni magasságra 's azt hiszik legcsalhatatlanabb-

nak. Mi ket nevetjük, azonban mi magunk mindég

azokra provocálunk— hivatkozunk — kiknek se annyi

tudományok , se annyi tapasztalások mathematice nem

lehetett mint a' mennyivel mi birunk , 's kik hozzánk

képest csak gyermekek vagy serdülk.

A' Magyarnak Vezérek alatti volta: születése; sz.

István, szent László ideje: gyermekkora. 1-so Lajos s

Mátyás alatti: serdül ideje. Mária Theresia alatti

:

fiatalsága. IMi vagyunk férfiai. A' jövend lesz emberi-

kora 5^— 's csak tlünk függ eszközleni, hogy valaha

egesség szinc fényledezzen e nemes tekintetén, 's

szép fehér szakái lengjen e számos esztendkig a' vén

Magyar ajkai körül , vagy hervadás , halvány kép 's

életunalom legyen nemzetünk véghatára; 's csak mi

hatalmunkban áll olly pályát járni , hogy valaha az

öreg Magyar öröm szívdobogással nézhessen vissza férfi-

korára , 's ne legyen arra kárhoztatva , a' mire sok ha-

landó — hogy rája nagyobb áldás nem szállhat ' el-

felejthetésnél'.

A' mi pedig értelmi ernket 's erkölcsiségünket

illeti, ki akarja *« veheti azt kérdésbe, ki csak egy

szót is hallott vagy olvasott a' multrul , hogy annak

sommája mai idkben hasonlíthatlanul nagyobb ,
mint

a' régiben. Yolt hajdan is ép esz 's tudós ember,

lagadni nem lehet, de mindég csak a' tudományok

akkori sokkal szkebb körihez mérsékelve. Nincs rejtve

a' világ eltt, hogy csak egy párszázad eltt a' ta-

nácsban ülk legnagyobb része még azon igen egy-

szerhez sem értett t.i. az olvasáshoz ; hogy azon tudo-

mányinknak, mellyek mai józanabb cselekvmódaink

alapjai, még czímei se voltak az egyesült tör-

vényhozcí test eltt csak neveknél fogva is ismerete-
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sek, hogy joval elbb az országgyiile'sin azon
határozás tetetett szükségképen több eféle rendsza-
basok közt: hogy az ország elkelinek 's papoknak
ezentúl lopni szabad ne legyen 'sa^t. vS Ladis. L. II
cap. 1. 13. etc.

'S ezek mellett mindég a' régi méltóságra, sz
bolcseségre, elddeink okos határozásira emlékeztet-
jük hallgatóinkat!

A' holtaknil való elitéleti sententia pedicr irry

hangzik: 'de mortuis nil nisi bonum' — '^

Ezen igen veszedelmes bnlvéleménvnek alapjára
jutni nem nehéz. Ez által mindég a' nagyobb és szeli-
debb rész mystificáltatik, és sokszor az élk haszna
ezen köpönyeg alatt a' holtak emlékezetének áldozta-
tik feK kiknek se használni se ártani többé nem tu-
dunk. 'S azok kik az élnek tehetségek szerint minden
lehet kart okoztak 's tán id eltt koporsóba taszi-
tottak, nem engedik, hogy valaki ket, midn már
nem éreznek, bántsa és sértse! Számtalanok elevenen
egettettek el 's kik elitélték ket, azok hirdetik-
de mortuis aut bene aut nihil ! —

A' halál legnagyobb engesztel ^s az ki többé nem
lehel, senki útjában sincs is többé, senkit fényével
erényivel nem sért, elsséget nem nyerhet, se tapsot
se hivatalt, se hagyományt \s a' t. 'S az elhamvadott-
nak dicsérete, kivált elbbi ellensége ajkán, a' kisded
belatasu eltt sokszor igen nagy bámulást gerjeszt,
de az csak ollyan mint a' szinjátszi csillogó korona,
melly papirosbul készült 's igen olcsó.

Ila pedig igazságát tekintjük a' dolognak, midn
azon senki nem kéteskedhetik, hogy többel tartozunk
az e oknek mint a' holtaknak, mért ne volna szabad
az elhunytrul rosszat mondani - ha gyalázatosan élt?N volna e e nélkül akár egyes nemzetnek akár a'
v.lagnHk igazi históriája vagy csak egy biographia is
a szo s hitelesség valódi értelmében.? Egy becsületes
embernek, k.t tán életében elnyomtak, üldöztek ^s
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minden napjait elkeserítek , mi julalnia volna végre,

lia meg holla után is a' rossz cselekv 's alacsony él-

vel, ki itt tán kinccsel 's hatalommal volt felruházva,

szinte egyenl dicséretet nyerne , 's igy ezzel hasonló

sorsú lenne ?

Mi emeli lelkünkben az igazság szeretetét raagasbra

az Egyiptomiak azon régi szokásánál, melly 'a' kirá-

lyokrul holtok után tárta Ítéletet ? 'S az egész közön-

ség lelki tulajdonira mi lehet hathatsb 's áldottabb

befolyású, mint ha még a' serdül is naponkint tapasz-

talja, milly szenny 's kárhozat ragad a' rossz névre

még akkor is, mikor ez nem is árthat többé 5 midn a'

derék becse még akkor is zeng századrul századra

mind tisztábban, mikor föld fedi már csontjait. Ezek-

nél fogva a' holtakruli közmondásnak igy kell hang-

zani: oe mortuis nil nisi verum.
Semmi sem fogja szembetnbben élnkbe állíta-

ni *a' törvények id "s körülállások szerint, közegyet-

értéssel *s közakarattal intézend némellykori változta-

tásának vagy eltörlésének hasznát , st szükségét , mint

midn nem önmagunk , de más nemzetek kifejldését

tekintjük. Ezen cselekvésmód leghasznosb , 's egy-

szersmind legegyszerbb. Magunk szemeiben rendsze-

rint semmit sem látimk , máséban mindég mindent. —
Azon bizonyos eltörülhetlen törvényért, melljrül tu-

dom, kiki hallott, jl lenevetjük a' máskép bölcs

Athénéi tanácsot , de magunk A' Chinaiban

igen kaczagjuk azon gyengeséget, hogy ki nem ma-

gyarázható örömet érez^, ha kék pántlikára függeszt-'

lieti háza tetejin csengetyit , melly megkülönbözte-

tésért sokszor legnagyobb hazafitlanságot kész elkö-

vetni, de mi 's a' t. Nézzük tovább, miben

van Persia , Marokkó 's milly magasan áll Pensylva-

nia, Britannia.'* Az Amerikai szövetséges országok-

ban sok tör\ényhez nyilván az van csatoha , hogy

Lörülállásokhuz képest idjártával a' törvény is javi't-

lassék.
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Azonban menjünk át a' canibio-mercantile jus
ellen támas/thaló

POLITIKAI MEGJEGYZÉSEK \S ELLENVE-
TÉSEKRE.

Ha megmutathattuk , hogy a' törve'nybeli ellenve-

tések alaptalanok , vagy csak homokon állnak , ugy
fogjuk tapasztalni, hogy a' legszáraosb politikai okos-
kodásoknaknem csak legkisebb alapjok sincs, de kép-
zelt resultatumik éppen diagonaliter ellenkeznek
azon testesült következesekkel, mellyeket a'

mindennapi életben tapasztalhatunk 's mellyeket szinte

a' vak is lát, mert kezevei foghatja. Annál pedig ne-
hezen lehet valami nevetsegesb , mint ha valakitül nagy
hajjal nehéz követ látunk hurczoltatni azon hiedelem-
hen , hogy arany ^ vagy valakit sebesen , teszem , Pestrül
Kákos fele nyargalni, ki eltöke'letten azt hiszi, hogy
majd Vörösvárra érkezik ^ — vagy valakit nagy proso-
j)0j»aeiával bölcselkedni , e's szinte jövendölni hallunk

,

kinek jóslatai e'ppen ellenkezleg ütnek ki.

"A' famíliák COiXSERVATIÓJA"

azon czel , mellyet elérni akarnak. 'S ugyan azok mos-
tani systemánk által bátorságba vannak helyeztetve ?

Nem egyenesen az ellenkezt látjuk e 'f Mert ollyast

tán senki se fog epén fentartatott famíliának mondani,
melly többel adds mint erieke van 's mellyet tulajdon-
ke'p a' más birtoka közt csak születési sánczai tarta-
nak fen.

A' familiákat akarják fentartani — 's valóban sze'p

szerencséjek van, mert nehéz találni közel országot,
hol annyi dus olly 'szomorún vagy olly nevetségesen
bukott volna el , kivált ujabb idkben , mint szegény
anyaföldünkön! 'S ne gondoljuk, hogy mindég ren-
detlenségbül ragy más egyéb okokbul ered ezen ter-
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ineszcflen elszep^enyfilesíink, hanem egyenesen Ilitcl

liij:íl)ul, mert a' rendetlenség \s pénzzel tudatlan hÁ-

nás 5 kisérjo csak ezen hiányosságnak.

Ha valaki 5tcl 6tal lOOtiil elég pénzt kaphat 's nem

fél hogy könnyen felmondják, nem fog e töbh esz-

tendig adósságot lehetni, mintha egy hozzá hasonló

hiríoku 8al, 12el, 2()al lOüíiil kaphat csak pénzt 's azt

«em eleget; a' nála lév tkét pedig közönségesen,

vagy tán systematice is éppen akkor mondják fel

,

midn hitelre legnagyobb szüksége volna 's 20al

,

30al, 4()el kénytelen felvenni lOOát.

En ugy látom, mert 5öt, 6ot kevesebbnek tartok

8nál 's 4{)nél , hogy az els birtokos hosszabb ideig fog

költhetni és sokkal többet is mint a* második , 's hogy

igy a^ elsnek jóval nagyobb idszaka van a' lecsen-

desíilésre, meggondolásra, józanodásra, mint a' másik

patrio more birtokosnak — 's hogy sok, ki jobb elren-

deléssel 20 esztends korában vette volna át birto^it,

szelesen költené jövedelmei felét 's 40 esztends ko-

ráig korhelykedne— melly gondolom elég liberális feria

gondolatlan éleire — midn egyszerre felpattan esze

,

a' számadás kivonatalábiil még vagyona felét lelhetné 's

igy ha régi ember lesz , még meglehetne , hogy testa-

mentomban az átvettnél nagyobb értéket hagyna hátra

,

mert a' vénül sokszor nagyobb örömet talál egy forint

elkaparitásban , mint a' fiatal százak kidobásakor. A'

mostani elrendeltetésben olly keskeny pályát talál a'

birtokos szédelg ifjúsági futásának— melly gyakran az

ersbnek , szomorú mondani , ismertet jele — olly

keskenyt, hogy sokszor a' kevesebbé dúsaknak ma
jószágok átvételérül 's holnapután már sequestrumjok-

rul hallunk ; az igen dusokat pedig nagy részint, — a'

helyett, hogy a' thronus támaszai 's haza szószólói

lennének, itt szomorún, mint a' tollatlan árva verebet,

elhagyatva szemléljük düledez váraikban ; ott ügye-

sen 's prókátorosan harapogatni magok körül tapasz-

taljuk 's jó rókát mutatni . midn seiket a' vad Oz-
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Azonban menjünk át a' canibio- niercantile jus

eílen támasztható

rOLITIKAI MEGJEGYZÉSEK '» ELLENVE-
TÉSEKRE.

Ha niegnmtathattuk , hooy a' törvénybeli ellenve-

tések alaptalanok , vagy csak homokon állnak , ugy

fogjuk tapasztalni, hogy a' legszáínosb politikai okos-

kodásoknak nem csak legkisebb alapjok sincs, de ke'p-

zelt resultatumik e'ppen diagonaliter ellenkeznek

azon lestesíilt következe' sekkel, mellyeket a'

luinflennapi életben tapasztalhatunk 's mellyeket szinte

a' vak is lát, mert kezével foghatja. Annál pedig ne-

hezen lehet valami nevetségesb , mint ha valakitül nagy

bajjal nehéz követ látunk hurczoltatni azon hiedelem-

ben , hogy arany :, vagy valakit sebesen , teszem , Pestrül

Kákos felé nyargalni , ki eltökéletten azt hiszi , hogy

majd Vörösvárra érkezik ^ — vagy valakit nagy proso-

po])aeiával bölcselkedni , és szinte jövendölni hallunk

,

kinek jóslatai éppen ellenkezleg ütnek ki.

"A' famíliák CONSER VATIÓJ A"

azon czél , mellyet elérni akarnak. 'S ugyan azok mos-

tani systemánk által bátorságba vannak helyeztetve ?

Nem egyenesen az ellenkezt látjuk e 'f Mert ollyast

tán senki se fog épen fentartatott familiának mondani

,

melly többel adós mint értéke van 's mellyet hilajdon-

kép a' más birtoka közt csak születési sánczai tarta-

nak fen.

A' familiákat akarják fentartani — 's valóban szép

szerencséjek van, mert nehéz találni közel országot,

hol annyi dus olly 'szomorún vagy olly nevetségesen

bukott volna el, kivált ujabb idkben, mint szegény

anyaföldünkön ! 'S ne gondoljuk , hogy mindég ren-

detlcnségbül ragy nuís egyéb okokbul ered ezen ter-
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iiieszctlen elszeirenyíilesnk . hanem eíryenesen Ilitt'l

liijal)ul, mert a' rendetlenség 's pénzzel tudatlan bá-

nás, kisérje csak ezen hiányosságnak.

Ha valaki tel Gtal lOOtxil elég pénzt kaphat "s nem

fél hogy könnyen felmondják, nem fog e több esz-

tendig adósságot tehetni, mintha egy hozzá hasonló

birtokú 8al, 12ol, 2üal lOOÍul kaphat csak pénzt 's azt

sem eleget; a* nála lév tkét pedig közönségesen,

vagy tán systematice is éppen akkor mondják fel,

midn hitelre legnagyobb szüksége volna 's 20al

,

3üal, 4()el kénytelen felvenni lOOát.

Én ugy látom, mert .5öt, 6nt kevesebbnek tartok

8nál 's 4ünél , hogy az els birtokos hosszabb ideig fog

költhetni és sokkal többet is mint a^ második , 's hogy

igy as elsnek jóval nagyobb idszaka van a' lecsen-

desiilésre , meggondolásra, józanodásra, mint a' másik

patrio more birtokosnak — 's hogy sok, ki jobb elren-

deléssel 20 esztends korában vette volna át birtojcit

,

szelesen költené jövedelmei felét 's 40 esztends ko-

ráig korhelykedne — melly gondolom elég liberális feria

gondolatlan életre — midn egyszerre felpattan esze

,

a' számadás kivonatalábul még vagyona felét lelhetné "s

igy ha régi ember lesz , még meglehetne , hogy testa-

mentomban az átvettnél nagyobb értéket hagyna hátra,

mert a' vénül sokszor nagyobb örömet talál egy forint

elkaparitásban , mint a' fiatal százak kidobásakor. A'

mostani elrendeltetésben olly keskeny pályát talál a'

birtokos szédelg ifjúsági futásának— melly gyakran az

ersbnek , szomorú mondani , ismertet jele — olly

keskenyt, hogy sokszor a' kevesebbé dúsaknak ma
jószágok átvételérül 's holnapután már sequestrumjok-

rul hallunk ; az igen dusokat pedig nagy részint, — a'

helyett, hogy a' thronus támaszai 's haza szószólói

lennének, itt szomorún, mint a' tollatlan árva verebet,

elhagyatva szemléljük düledez váraikban ; ott ügye-

sen 's prókátorosan harapogatni magok körül tapasz-

taljuk 's jó rókát mutatni, midn seiket a' vad Oz-
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mán V ne'I 's a' t. valaha oroszlánoknak tartá 5

amoft megint mesterkélt vigságban láljuk , mint a

liázae'gett horvát embert, ki megmaradt máriását az

isiének savanyu italáe'rt kínjában kurjongatva költi el.

Ha valaki adósságot csinál , legyen szükse'gbíil

,

legyen számolás után , legyen ve'gre könnyelnmségbül

,

's azon tudomással teszi, hogy azt vagyonán vagy

borin tüste'nt megvehetni, 's minden bizonnyal meg is

fogják venni , ugyan fog e majd olly 'elre fejjel ' adós-

ságok árjába rohanni mini ma, midn annyi re'gi rozs-

daszeret a' serdül birtokost — kinek se vagyonrul,

se igazi becsületriil , de tán semmirül sincs józan ideája

— eszméje— már jókor azon szép , nemes és igazán tiszta

lelk praerogativáival betölteni nem mulasztandja el,

hogy a' pöröket in infinitum lehet húzni, alkiidozni,

sokszor a' hitelezt kijátszani , 's igy éjípen nem is

fizetni 5 's hogy végre a' legrosszabb esetben még is

megmarad mindég valami s a' t.

Nincs veszedelmesb , kivált gyermekekre t, i. min-

den ország lakosai nagyobb részére nézve, a' félvéktmny

jégnél 5 ki rálép, elbb utóbb bele szakad, de azért

szinte mindegyik megpróbálja. A* viz sokkal bátorságosb

,

arra csak jó úszó vagy csónakász mer bocsátkozni , a'

többi parton marad. Pénzbeli systemákkal szintigy van:

mennél bizonyosb a' valahai visszafizetés napja, annál

nagyobb a' meggondolás, tartalék 's óvakodás az adós-^

ság-csinálásban, 's igy lassankint annál több a' rend,

erkölcsiség 's a' t. Mennél több pedig a' kibujósdi há-

tulsó kapu, annál nagyobb a' gondatlanság, szélesség

a' pénzek felvételében, 's igy lassankint annál több a'

rendetlenség , erkölcstelenség , *s a' t.

Vegyünk a* mindennapi 's legközelebbi életbíil pél-

dákat. — A' fiatal birtokos vagyonai átvételekor rit-

kán tudja, mennyi adóssága, mennyi jövedelme , szóval

mije van. Eltte minden vagy nagyitás , vagy titok, 's

néhány esztendei illy 'maga nem ismerés után ugy

annyira cKömjéneztetik az egyébaránt valaha nyílt
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kehlii ur, hojjy az igaz szó neki ncin használhat ezen-

túl 5 mert füleiben az igaz végre goromba szó gyanánt

kong. — Jövedelemre nézve az idk rendkiviili bsége
— 's itt a' veszedelem , mert ritka csak az is kiismerné

valódilag ezen igen egyszer szempontban és sinormér-

t ékben az elreláthatás fókulcsát^ t i. hogy mennél

ersb az actio — hatás— annál hathatósb a' reactio—
ellenhatás — az idknek mondom jövedelemre nézve

rendkívüli bsége feiingerli az indiilatosságot^ mert a'

kivánatnak eleget is lehet tenni :, a' soknak kiadása

szokássá leend , 's a' pénz olly könnyen dobatik el,

mint a' milly könnyen jve a' ládába^ lassankint szor-

galom szükségtelenné, a' számadkönyv szinte haszon-

talanná lesz , 's ez igy forog egy ideig , mig régre az

ellenlwitás kezddik , — 's ime itt állunk a' dráma

kezdetin. A' nagy ur emberei keresik a' pénzt, 's kön-

nyen találnak 5 árva , özvegy , kisebb birtokos örömest

hozza 5 második harmadik esztendben mind nagyobb

a' pénzszükség, midn azonban a' nagy ur, ki termé-

szet törvényit nem érti, várton várja a' reactibul tei-

niészeti leforgása eltt megint az artiót, azaz a' viz

felfelé folyását;; 1S16—17beli jövedelmek eltünését!

Ha végre szkebb lesz az állapot, és se a' jószág,

se az özvegyek , árvák 's kisebb birtokosak serege

nem állit ki elég pénzt , akkor ' egy generális rendbe-

hozási plánum koholtatik, melly a' nagy birtokost el-

végre egészen tenkre teszi , mert a* mindenféle czikor-

nyás nevekkel készült operatumbul végre az sül ki

,

hogy a' birtokos mindenét aláirta igen kevésért, A'agy

semmiért. —
De ha tán — hogy a' szóban meg ne akadjunk —

illy körülállások közt lév nemzetségeket oonservál-

taknak hívhatni is,— a' közjóra nézve illy famíliák con-

servatiója szükséges e , hasznos e ? En azt hiszem ,

lételekse nem szükséges, se nem hasznos, *s egész

becsek csak ama* képzeletben áll , melly a' régi nem-

zetségeket a' korona drágaköveivé varázsolja. Azonban
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hol c-sak a' réfri név maradt Jn^ff , a' réf!;i Iiccsíilet "s

telietség pedig elliint. olt a' gyémánt kitört, 's csak

üveg tölti be helyét. 'S többet ér a' királyra és or-

szágra nézve egy uj nemzetség, melly érdemeket sze-

rez , egy olly régi famíliánál . melly a' helyett hogy

elddei dics példája által hasonló nagy tettekre buz-

dittatnék. — inkább magát minden áldozat 's nmnká-
tul mentnek hiszi . mert már sei vittek végbe valaha

sok szépet 's halhatatlant, 's i'gy azt gondolja: ingyen

élhet, 's csak ünnepelve töltheti napjait.

Minden bizonnyal nem a' tudatlanság , rendetlen-

ség, és sokszor szükségbiil ered olly tett, mellyen

pirulni kell , öröki'theti a' nagy nemzetségeket. Mai
pénzbeli systemánk pedig éppen a' legnagyobbakat

hagyja pénzállapotban vagy tökéletes tudatlanságban,

és szinte rendetlenekké neveli , vagy becsület - elleni

ügyességre ösztönzi, 's így a'' Hitel hija azon ok,

melly a' legnagyobb famíliák fentartását nem eszközli,

de éppen azt, a' mitül ni akarják ' elaljasodását 's

végromlását kerlhetlenl következteti.'

"Hiszen most is jól áll a' dolog" uj ellenvetés. Az
ön eszében bizó nem kérdi , ha csupán a' thema jó-

zanságárul akar ítélni 'ki mondta, de mit mondott,

— hanem ha azt akarja tudni, ez vagy amaz mért
van mondva, akkor a' mondó nevét is kell ismerni.

E' szerint az, ki a' mostani pénzállapotot helyesnek

tartja , vagy jobbat nem ismer 's azért tartja jónak 5

vagy az kömlállásira igen hasznos és jótev. A' dolog-

hoz értk vagy mind uj systema mellett vannak, ha

t. i. kün hever tkéikhez nem juthatnak *s jószá-

gikat javitni akarják 5 vagy mind a*' régi systemához

hevesen ragaszkodnak, ha t. i. több az adósságok mint

értékek , kellemesnek találják sub aegide legis másé-

val élhetni, 'sbírtokaik virágzása vagy porban léte ket
nem érdekli közelebbrül , mint nekik mindegy 'hazá-

jok felemelkedik e, eltipratik e. 'S igy okoskodása
szerint kinek kinek erszényére Ítélhetni.
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A/on felekezet, ki jobbat nem ismer es sokszor

nem is gyanítja jobb systenia lehetse'f<e't , minden

esetre a* le^jveszedelmesb , mert azzal vizsgálat alá se

vehefni a' dolgot, 's azt minden okoskodás eltt arra

kell kérni: 'dátumokat szerezzen; ezt amazt olvassa;

ide oda maga menjen , 's minekeltte olh aniul böl-

cselkedne— a' mi eltte nem egyéb, mint baiig sü-

ketnek, — foghatsága 's tanulása köre't tágítsa,' Mig
azt hiszi ezen osztály: 'a' Magyarnak van mindene,

más nemzetnek semmije sincs ; Magyarország gazdag ;

Gallia, Anglia szegény 5 — csak nálunk a' jó rend,

másutt rendetlense'g ; mi tudunk élni , mások nem

;

minekünk van eszünk , másoknak nincs 5 mi'g nem pi-

rulnak némelly íróink olly mystificatidt tenni az egész

nemz(*ten , 'hogy Brunel csak egy magyar földmér
után képes elvégezni a' Tunelt, midn egész hazánk-

ban , de csak egyetlenegy becsületes hidunk sincs , 's

mindenütt csak az elhibázott 's összebomlott ötlik sze-

münkbe; — mig hivatalbeli embereink lesznek , kik

szivreható tudatlanságokban a' patrio more gazdaságot

azon állítások által gondolják védelmezni , mintha

Lombardia 's Anglia földmüvelése a' miénknél kü-

lönb systema következésíben el volna aljasodva ; szóval

:

mig az emberek kettt többnek tartanak négynél , 's

a' vad mezt jobb mveltségnek a' virágzónál ; addig

még fontolgatás alá se vehetni némelly tárgyakat

,

mert egy csöbör nem fér egy pintes palaczkba , 's éppen

így némelly kiterjedt tudomány nem fér soknak igen

szk 's keskeny értelme körébe.

Azok pedig, kik igen is jól tiidják , hogy a* Hit«l

liija szinte minden mozgást elakaszt, de kiknek vagy

ön álláptjokra , vagy vér- és gondolkozási rokonbe-

liekére lassú circulatio , azaz pöröknek végnélküli

hiízavonája , alkudozások , kamatok nemfizetése , vagy

hogy k kamatot hiiznak , de nem fizetnek 's a* t. —
kellemes; azok, ha már nem hiszi senki a" mostani

systema jóságát nagy famíliák fentartása végett "s azt

y



20G MIT KELL TENxNI

se , hogy efe'lo aristocratia nélkül Magyarország nenj

is lehelne: ügyesen elforgatják a' dolgot, 's a' figyel-

met egyébre gerjesztik, p. o. " A' józan országlás

mindég az adósokat legyezi,*' 's inie ezen sok már
megnyugszik 's elhallgat 5 mert azt gondolja , hogy ez

által az iparkodó kedvezést érez, 's a' pénzét elásó

büntettetik, midn, — ámbár egypár esztendre a'

rossz fizetknek való kedvezés házak , hidak építésére ,

várasok csinosodására 's a' t. igen sokat segíthet, —
csak egy kevés hosszabb id után a' reactio örökös tör-

vénye szerint nem szül egyéb következést, mint ha

iskolában rossz deákok, falun pedig korhely gazdák

várhatnának becsület- vagy haszonbeli megkülön-

böztetést. Az egészre nézve nem haszon , igaz , ha va-

laki kevesebbet vesz magára, mint elbírhat , de koránt-

sem olly káros , mint mikor valaki minden tehetségén

felül terheli vállait 's összerogy. Azonban ha nem vesz-

szük kérdésbe a' physikai következést , nem tnik e

tüstént eszünkbe, milly erkölcsi foganatja lehet az

adósok 's rossz vagy éppen nem fizetk pártolásának.'*

'S kivált nálunk, hol tizedik ember se vesz fel pénzt

józan számolás okábul , hanem többnyire vagy fény-
zés vagy rendetlenség miatt ?

Illyést is rebesgetnek: "Nem hibás a' systema,de

szerencsétlen körülállások 's jó idk után következ

mostohák rántották le nagy famíliáinkat a' völgy

fenekére^ hisz elbb illyesekrül nem hallottunk, 'smért

akarjuk éppen most változtatni , a' mi eddig olly jó

volt.''— Erre minden hosszasb feszegetés helyett csak

Bebek , Oláh , Bátori , Hédervári , Kanizsai , Újlaki

,

Zrínyi , Drágfi , Homonnai , Pázmány , Rozgonyi , Gara,

Dersfi, Telegdi , Czobor 's a' t. nemzetségeket hozom

az Olvasó emlékezetébe 5 továbbá azt bátorkodom ál-

lítni : hogy nem a' jövedelmek csökkenése tette nagya-

inkat tenkre , hanem az, hogy nem vettek ert mago-

kon valamivel kevesebbet költeni jövedelmiknél , 's

végre 30al , 40el kapták csak lüOát 5 's elvégre : hogy
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e'pjten azért , mert eddig nem esett változás , most az

annál szíiksegesb ,
— 's hogy nincs alkalmatosb id

javításra a^ mainál.

AZON OKOSKODÁSOK, M ELLTEK MAGYAROR-
SZÁGBAN A' HITEL LÁBRAÁLLITÁSA MELLETT

V í N A K.

Sok dúsnak njabb idei szomorú elszcge'nyíile'se

vázkent szolgál a' mostani generatidnak 5 's ugy mint

néhány 30—40 esztend eltt koczka , kártya , pazar-

fenyüze's , a' legizetlenebb idtöltések unalma 's kivált

maga dolga után nemlátás nemelly elkelt mai elal-

jasodásra birt ^ ugy a" maiak nagyobb re'sze játékban se

l)enze(i>, nem veszti , se ideje't hiába nem tékozolja , ha-

nem maga dolga után szorgosan jár 's mindenben

rendet tart 5 's mai napokban 'szinte olly nagy, ha

nem nagyobb száma az ugy nevezett " romlott vagy

veszedelmes idej "' férfi 's fiatal
,
j 's rendes gazdák-

nak, — mint az ugy nevezett "jzan idej,, koros 's

vén pazérlknak
!

, 's igy nem tagadhatni , némelly

egyesek elbukása igen j következést szült az egészre

nézve , mint minden ijeszt példa 5 csakhogy haszna

nem tartsb , mint azon benyomás, mellyre a' szemlé-

lk ébresztettek általa.

A' kemény büntetések 's veszthely lecsilapitbat-

ják, le is csilapitják a' rablási 's gyilkolási hajlan-

dságot , de csak józan törvények, 's nem bot, nem
hóhér képes birni halkan egy egész nemzetet nemesb

erkölcsiségre ; 's nem annyira szép okoskodások 's

magas helyen fényl példák tarlják a* közembert ax

emberség utján , mint inkább azon helyeztetés , mellybc

tesszük, hogy t. i. 'fáradozási után jobban 's bátrabban

élhessen. Könny annak nem lopni , kinek mindene

van, könny megelégodínek 's igy csendesnek lenni,

ki mindennel bvelkedik, de a' szegénynek, fázónak,

koplalónak vajmi nehéz !
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A' közel szoms/édságban porrá égett egy két falu

olly beható példa , hogy a' megmaradt helységekben

jó darab ideig— mig t. i. a' benyomás eleven az emlé-

kezetben — gyertyára , zsirra
,
pipára , kenderre sokkal

nagyobb a' vigyázat,— de igazi bizodalom mind-

addig nem lesz, mig a' házak kbl 's fedelek cserép-

bül, szóval az épületek gyulhatlan 's el nem éghet

szerekbül nincsenek. 'S igy világos, hogy az akasztófa

s egypár elégett falu csak negativa — nemleges — de

semmi positiva — igenleges — hasznot nem hajt 5 igy

soknak pénz és vagyonbeli elbukása tagadhatlan , szinte

az egész ma él generatióra nagy negativa hasznot

hajtott, de positiva jót egyenesen éppen semmit sem

tett , mert azt csak a' Hitel felállítása viheti végbe

;

mint a' közember erkölcsiségét csak jobb értelme *s

nagyobb tehetsége emelheti fel 5 a' helységek 's épít-

mények bátorságát pedig csak k, tégla 's eféle alkot-

hatja ^ szóval : jobb systema.

Ha pénzbeli törvényink olly szorosak 's kemények

volnának, hogy az adós minden bizonnyal elre tudná,

*majd megveszik rövidúton rajtam, a' mivel tartozom

,

akár vagyonomon , akár brömén', — kételkedni se

lehet, hogy más érzéssel irná nevét a' hitelez-levél

alá 5 mint ma teszi.

Az alig serdült szüléi már jókor intenék veszély-

tül való óvakodásra , midn ma tán az illy oktatásokat

feleslegnek tartják , vagy övéiket arra figyelmeztetni

egészen el is felejtik.

Nehezebb volna , kétséget nem szenved , uj syste-

ma után ön nemzetségét mint mondani szokás 'örökí-

teni , mert a' törvény az adóst igazságon tul védelme

alá nem venné. 'S tán az örökÖdést egészen más

módon kellene eszközleni; — nem berezegi palást vagy

grófi köpönyeg alá, vagy régi név, avagy pénzes láda

— mellyben pénz sokszor nincs — mögé bújás , hanem

igazi becsület, egyenesség, takarékosság 's halhatat-

lan teltek által. Azon idt,mellyet a' szülék majora<us
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's efelek kinyerésére fordi'tnak, gyermekeik jobb ne-

velésével íölteni kins/erülnénck , niellynek sonimájii

lenne; "kitörlhetlen betkkel sziveikbe vésni, bogy

csak erkölcsi szép és jó neniesi'tbet valóban 's bogy
mennél magasb a' születés , njennél nagyobbá' vagyon,

annál jobb 's hivebb szolgálatot vár a' haza , vár a'

király. Illy aristokratia a' thronus igazi támasza , illy

örököd és a' nemzet fénye !
—

Az, hogy azon rendkivüli jó idket, mellyeket sok

sajnosán emleget , a proportione oUy kevesen tudták

használni, a' pénzbeli actio 's reactiorul való közér-

telniesség hiját nyíltan bizonyltja^ 's ezen tudatlanság

is Hitel nemlétébül ered :, mivel annak felállítása

mindenkit kinszeriíne, ha marul holnapra nem akarná

elveszíteni mindenét , tudni : 'mennyi jövedelme , 'min
terhei, röviden 'mije van. Most több van olly birto-

kos , ki ezen igen egyszert és szükségest nem tudja,

mint ollyas , ki világosan 's öncsalás nélkül tudná.

Most természeti apathiájábul — bár szabad volna nevezni

némellyeket !— sok nem is igen ébred fel , noha sejdíti

némelly pillantatokban lefelé hengerülését, mert még
messze 's homályban a* veszély. Milly nagy haszon

lenne az országra nézve, ha illy veszedelem, — melly

a' rendetlenségbül származik 's abbul, hogy sok, szá-

mos egyéb oktalansága mellett csak azt se tudja, 'mi-

nek ura 's mije van— olly világosan 's rémitóleg állana

mindenkinek szeme eltt, hogy végre az álmosak, tii-

datlanok , vagy minden egyébbel foglalatoskodók fel-

ijesztetnének némellykor magok dolga után is látni

,

's azt nem mindég minden egyéb után hagyni , vagy

tán csak akkor kezdeni , midn nagyon kés , 's a' va-

gyon meg van emésztve immár.

Sok , elbukása után rendesb és szinte megelégül- «

tebbé lesz , mint az eltt vala , 's nem azért mivel

kevesebbje lön , mert azon keveset is rendetlenül költ-

hetné, vagy hogy kevés jobb volna soknál^ hanem
mert tudja világosan 's elhatárzottan 'mije van,

14
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a' mit elbb soha sem tudott, 's fképen azért, mivel

a/on inegfrondolási proccssuson esett át, mellyre a'

szükség kinszerité , 's mellyet önmagávali számo-

lásnak 's rendbenlétnek hivhatunk.

'S nem szembetn e , milly nagy jótét lenne sokra

nézve, 'ha ezen önmagávali számolás 's rendbenlét ben-

ne nem szkség, hanem nevelés befolyása által

eszközöltetnék? Az egész közönség nevelésére semmi

sem hathat ersebben a' törvényeknél, 's igy eldönt-

hetlennek látszik, hogy a' törvényesen felállított Hitel

azon fordulást tes/i a' nevelésben , melly által minden

rend 's birtokú jkor arra figyelmeztetik már, hogy

magával vessen számot 's rendben legyen. 'S ha illy

meggondolás sok életforgás 's nemzéssoron hat egy egész

nemzeten keresztül és szinte a' nép véribe elegyül

,

lehet e kételkedni áldásterjeszt következésin , 's nem

áll é egész tiszta miségében el , hogy az igaz Hitel

felállítása földmvelés 's kereskedésbe egy eddig nem

ismert életet öntene , 's hogy mind annak , a' mitl

félnek, éppen ellenkezje valsodna, mert a'

rendes és becsületes ember jutalmazva, a' rendetlen

's csalárd ellenben büntetve lenne , 's a' Hitel hazánk

valóban nagy nemzetségeit 's oszlopait nem csak el-

bomlani nem engedné , de azokat mind ersb 's hatal-

niasb létre magasítná.

Ha azonban mind ez még se volna elég súly az

eddig eladott , és sok számos el nem adott 's tlem

még nem is sejdített ellenvetések mcgczáfolására , leg-

lanácsosbnak tartom azon nemzetek mibenlétét , kiknél

Hitel van, azokéval összehasonlítni , kiknél Hitel nincs.

IS ezt mindenkinek saját vizsgálatára bizom, netán va-

lakit önitéletében azzal is untassak, a' mi ugy is olly

világos, hogy szinte szemet szúr.

Ha még efelett azt is szájuba vesszük , hogy némelly

nemzet szerencsés fekvése — úgymint az ersnek a'

rendetlen életmód se árt — a' józan systeniát nem

is teszi olly okvetetlen szükségessé, *s hogy s/inte
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minden ország pénzbeli elrendcle'se tökéletlen 's nagy

javitásokra képes, akkor azon következést húzhatjuk:

•hogy a' legjobb fekvés 's egyébaránt ers nemzet,

melly Hitel híjával is fentarthatja valamiképen magát

,

Hitellel hatáinélkl emelkedne fel, 's hogy a' gyen-

gébb 's mostoha helyezet nemzetek Hitel nélkül nem
is élhetnek ^ vagy más szavakkal : hogy az égésségés

jóvéni ifjn a' vénség fájdalmit elkerülné és sokkal idsb
lenne , ha korhely 's rendetlen nem volna 5 de hogy a'

beteges, hidegvér férfi koporsóimk indul, ha korhely

*s rendetlen. Sok éjjel nappal korcsmában ül 's ré-

szegségébül alig ébred fel , de egésséges ^ sok pedig

óra szerint él , lat számra eszik iszik , 's legrendeseb-

ben tölti napjait, még is nyavalgó 5 de azért az els
életmódot jónak , a' másodikat pedig rossznak nem mond-
hatni.

Magyar hazánk is a' jó 's ers terméiszetüekhez való,

's Hitel hijával is boldogabb sok egyéb országnál

,

niellyben a' Hitel legszorosb 5 de azért ebbül nem az

foly , hogy nálunk jó pénzbeli rendelkezés felesleg volna,

mert igy is el lehet élni 5 hanem hogy éppen azért, mert

jósystema nélkül is életben marad az ország ,
jobb syste-

ma következésében annál bizonyosabban tenne mind

testi mind lelki jobb létére óriási lépéseket.

Azon okbul , hogy Zápolya vagy Dózsa ideire 's

midn Rákoson gyltek össze elddeink, szoros pénz-

beli törvények nem illettek, még nem az foly, hogy

azok mai idkre se valók , hanem hogy illy józan vál-

tozásokra 's elrendelésekre ép])en a' jelenkor legalkal-

masb; mert midn hosszasabb nyugalom 's békesség

*s az abbul ered jövedelmek apadási a' mezeigazdaság

körlti állhatatosb gondot lehetbbé, de egyszersmind

szükségesebbé teszik; akkor jelenkezik azon idszak,

mellyben a' nagyobb rész józanabb elintézés által

egyenl vagy csekélyebb ervel több élet -javakat el-
teremteni minden módon iparkodand. Ezen közipart 's

mindenütt naprul napra neveked szorgalmat hazánkban
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közülünk ki nem vette e'szre 's ugyan ki tagadhatja?

De mit er minden, gazdasági fáradozás, kereskede'si

é.szföres, ha javításra, javak vásárlásira 's messzebb

szállitásira pénz nincs
;;

pénzt ellenben olcsón hogy

kaphatni bizonyos Hiteladhatás ne'lkl? 'S ime itt va-

gyunk megint azon következtete'snél: hogy a' Hitelt

közénk nem holnap , de inkább ma kellene bévenníink ,

mert az 1814ki béke óta ugy is elég id veszett immár.

Sok azért irtózik minden változástul , mert azt

gondolja, ma meglehetsen vagyunk, 's holnap tán

rosszabbul lehetnénk. Illy aggódás helyes és hasznos

,

ha megfontolás *s minden oldalú vizsgálat származatja;

helytelen ellenben 's minden javitás gátja , ha legkisebb

fclvilágositás eltt is félretevést vagy elvetést szül.

Vcszedelemtül nem félni , 's vakmern neki rohanni

's kártul nem óvakodni ^ ártatlantul ellenben rettegni ,

's a' hasznost 's jótevt messze kerülni , egyenln gyarló

értelmet, gyermeki agyvelt 's gyávaságot bizonyit. A'

vadász négy karót dug a földbe , és zsineget kötvén ra-

jok, egy négyszeglet helyet jelel ki, mellybe rozs al-

ját szór 5 's igy fogoly madarait , mellyek a' zsineg alatt

elbukva eledelhez juthatnak , kitelelteti. — A' varjú

eszesb a' fogolynál , de az értelem legszomorúbb lépcsjén

lévén , nem tudván mire van azon négy karó és zsineg

,

mint szk esz mindjárt feketét 's maga ellen lest

gyanít benne , 's nem akaj ván magát az ügyes ember

által megcsipetni , — a' mit egyébaránt ez illy készület-

tel nem is tehetne — Ön esze magasztalásával távulrul

nézi a' hasznos magot, míg maga szép esze szerint

koplal 5 de csak olly csekély eszközök által is , mellyek

öngyengeségét vagy másokra tör ellenséges érzelmeit

gerjesztik, mint a' dög, a' bagoly, könnyen puskára

kerül ! — így fél sok a' legártatlanabb uj intézetektíil

,

's büszkélkedve nyomorog tovább a' régi zavarban.

A' behozatandó váltó-kereskedési törvénynek nem

volna hátraható ereje , 's természetesen csak azon adós-

ságokra terjedhetne ki, mellyek elfogadása után tétetni
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fognak; "s igy a* Hitel szoros láhra álliíása azt. — ki

eddig azon s/ep 's becsületes mód által tartotta csak

fen niagát , a' mi egyébaránt nem is szembetn már,

mert szinte szokássá vált, 'senkinek se tökéjét; se

kamatját, se más tartozásit nem fizetni soha' — egy

cseppet se háborgatná , 's még tovább is élhetne jeles

praerogativáival. Az iij rend csak az uj adósokat illet-

né, 's illyeseknek valóban egyéb elsöségekríil kellene

gondoskodni , mert a' ki tartozásiban elddei példáját

akarná követni 's csak pávatollakkal fényleni . minde-

néti megfosztva , urbul könnyen szolga lehetne. Ren-

detlen famíliák elbuknának, és sok helyena' legszomo-

rúbb példák tnnének el. ezt nem tagadom; ellenben

éppen azon mértékben, mellyben az álfény minden

becsét^elvesztené , a' valódiság mind ersebben nne s

gyökerezne.

Uj elrendelés után egyes személyek, kik az uj

\ torvény alá vetnék magokat, vagy egész famíliák is,

sokkal sebesebben fosztatnának ki minden vaiiyonikbul,

mint ma ; de éppen azért sokkal kisebb számúak is.

Egyetlenegy példa , melly csak rövid id eltt ritka

gazdagságot, és szinte marul holnapia tökéletes elbu-

kást ugy szólván egy festésben inutat, a' község javára

többet ér, mint azon lassu aljasodások, mellyek egy

egész életre terjednek, és szinte több képekre sza-

kadván, mert több személyeken hatnak keresztíil, azon

ert egészen elvesztik , melly benyomást tehet a' népre.

Olly mérget , melly rövid id alatt öl , a* legostobább

is kerüli ; midn lassu méregtül a' sokaság soha sem

fél 's attyl csak a* bölcs fog távozni.

A' nemzet eszesb 's igy sokkal kisebb része ma is

meglehets rendben van, ámbár Hitel- állapítás után

mód nélkül jobban bírhatná még magát ; a' nagyobb

rész ellenben szinte minden bizonnyal örvénybe

bukik.

Ezen veszély ellen pedig nem tehetni egyebet mint

a/t , a' mi eddig csak lassu de bizonyos méreg vala
,
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lüstenl niegseinmisit merefígé változtatni, mert csak

illyesíl óvakodik a' nagyobb rész.

A' gyenge vel illyes rendelestül retteg , mint sok

hadvezér a' helyett, hogy 10 ezer embert vesztene

bizonyos diadalért, inkább szereti lassankint serege

nagy részét kórliázakban vagy eledel hija miatt veszni

hagyni, *s azzal a' gyzedelem minden gyümölcseit is.

Az energiás elrendelés kegyetlennek láíszik 5 de csak

látszik , mert éppen ellenkez. A' foghnz vagy operator

— mvegl— akkor kegyellen , ha esztelen lágyszivség

miatt lassan és halkan huzdogál , 's csak kis vágásokkal

végzi hosszas ideig mimkáját.

Minden országlás philosophiája a' legnagyobb rész

boldogítása, 's azt csak illy férfias eszközlések által

nyerhetni meg. A' katona közjóért 's polgártársai

nyugalmáért legnagyobb kincsét, az életet áldozza fel,

— ''s ezt kiki természetesnek nézi , mivel csak vagy

az egész nemzethez képest igen kevesen vesztenek ,

bár mi sajnosán is 5 nyer ellenben a' közjó, az egész.

Szoros Hitellel is az egészre nézve csak kevesen

buknak el tökéletesen 's rövid id alatt , de annál jobban

és szaporábban emelkedik a' községjava 's az egész haza

disze. Valóban csak azon különbség van az elveszett kato-

na 's az elbukott birtokos vagy keresked közt, hogy az

els többnyire a' sereg virágja "s felemelkedett lelkének

áldozatja^ a' második pedig nem ritkán a' nemzet salakja,

's tudatlanság vagy korhelység hozta csak szomorú álla-

potjára. Nincs egyébaránt rendszabás kivétel nélkül.

Meg fog sznni azon bontránkoztatás , melly

külföldön a' magyar névre olly nagy homályt terjeszt:

látni némellyeket szinte mint privilegiált rablókat vá-

raikban bátran ülni, mig özvegy, árva 's több hite-

lezje kenyérben is szkölködik, 's minden más, de kivált

külföldi hitelez legalacsonyabb fortélyokkal játszatik ki

jusaibul.

Elenyészik azon veszedelmes balvélemény 's hely-

leien puhaszivüség , hogy a' gyáva 's tudatlannak párt-
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ját kell fogni ^ mert ez jíltal csak egyes nyer , midrín

a' község annál sajnosabban veszt. Jók 's czélarányosak

bizonyos helyeken az ügyetlenek 's részegek kedviért

a' kcrite'sek , sorompók ; de az egész országot ollya-

nokkal nem korl;ito/.ha1ni. Hasznos , st sztíkse'ges a* bo-

londház, hanem a* nemzet vahídi ereje köze'rtelmessegen

alapul. Egy ket személy semmi , a' község minden. —
Ugy pedig nem nevelhetni a' szorgalmat , takarékosságot,

rendet, igazi becsületet , az adott sz szentségét ,
's tetti

egyenességet — ha ezek ellenségei nem csak bocsánatot

nyernek , hanem még pártoltatnak , védelmeztetnck is.

TERMÉSZETES BEFEJEZÉS.

J(j(.zan ész soha sem áldoz fei pillanati vagy igen kis

idre terjed haszonért, habár ma nyiilhat is hozzá,

jövend nagyobb 's tartsb hasznot ; de inkább az ideig-

ráiglani rövid nyomást a' várható hosszabb kellem

miatt békével tri. A' rabló legesztelenebb , mert egy

igen kis idszak miatt , mellyben pénzben, borban "s a' t.

rendkívül bvelkedik , egész jövendjét megsemmisíti.

Nincs egésséges belátása azon gazdának , ki nagyobb

jövedelmezés végett jószágit kimenti , mert annál kevésb

jövedelme lesz nem sokára 's a' t. A' józan ész idétlen

lágyszi^üség miatt nem pártol pillantatig egy két érdemet-

lent , hogy az által az érdemes utóbb szenvedjen. Ju-

talmat 's pensiót nejn tesz ki olly czélra , mellyet a'

selejtes ha meg nem hal., szinte olly bizonyosan

elér, mint a' deréké— s fonák és helytelen jószívség

miatt jutalmat 's büntetést egy pontra nem állit.

A' józan országlás — mert a' nemzetek élete sok-

kal hosszabb , mint egyes személyeké —
• pedig még

tágasb idkört tz ki elintézésinek , *s minden antici-

patiót a' lehetségig kerül , 's eltte inkább a' nagyobb

Kzám haszna
,

jóléte 's boldogsága azon ftekintet

,

jnellynek minden egyéb mellékes haszon , fány vagy

szükség hátratétetik és hódul.
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Ezek szerint, ha az eladotfak igazak, "s azt tán

senki se fogja kérdésbe hozni, az foly: hogy a' józan

e'sz közünkbe a' szoros Hitelnek niennélelóbbi felállí-

tását javasolja, mert csak egy kis pillantat! zavar 's

ideig-óráiglani nyomás után annál nagyobb 's tartósb

lesz a' jövend kellem 's haszon , 's néhány méltatlan

egyesek nem pártolásával annál bizonyosb a' közgya-

rapodás és boldogság. A* mit pedig józan ész javasol,

's józan országlás végrehajt, annak jó haszna 's bizo-

nyos sikere nem is marad el.

A' mi végre a' Hitelállitás praxisát— valósitásmód-

ját— illeti , ne merüljünk theoretikai systemákba , mert

liönnyen elbódul az itélet a' ké])zeletek 's hiedelmek

árjában, hanem nézzük közelebb 's távulabb szomszé-

dinkat , mikép munkálódnak azok , válasszunk józanul

,

alkalmaztassunk helyesen , 's idójártával javítsunk. —

-

A' pénzbeli líitel vagy cambio-mercantile fórum

— váltó-kereskedési törvényszék— velejének akármilly

módosításokkal legyen is alkotva , minden esetre annak

kell lenni, hogy

:

Elször: a' pör sebesen folyjon.

Másodszor: az itélet után mingyárt kezet lehes-

sen tenni a' vagyonra 's birtokra, melly annyiba adas-

sék , a' mennyit az valóságosan 's nem képzeletben

meg is ér , azaz a* mennyiért tüstént dobra üthetni 5

's ne is lehessen az itélet-végrehajtást ellenállással 's

egyéb késlet parancsokkal vagy akármiféle nevezet

pörorvosló menedékkel "a módokkal — juridicum reme-

diumokkal — hátráltatni . vagy az exequált jószágot

ervel vissza foglalni.

Ezen két f feltételt pedig igen könnyen kivihetni

a' nélkül , hogy akár a' törvényekkel , akár valamelly

fontos politikai tekintettel összeütközzenek 5 nnvel

hogy az óra jól, de szaporábban jár , mint az eltt,

midn néniellykor egészen meg is állott , azért óra

marad uiinden épségében 5 — 's igy ha 6—20 esztend

helyett egy pár hét alatt is eljuthatni sajátunkhoz

,
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nincs azért felforrhatva a' törvénykezési rend, hanem

rsak javítva 5 — *s mert egy pár rendetlen nem pártol-

tatik 's néhány iigy nevezett 'nagy faniilia nem tarta-

tik fen , midn azonhan a' rend 's nemzeti értelmesség

ntten n, nem bomlik el azért a' haza.

Egyébaránt nem lehet ennél igazabb ' libere volenti

non fit injuria, — 's igy maradjon meg a' régi

is, 's álljon egyszersmind mellette fel uj

systema. Igen könnyen megférnek egymás mellett.

En részemrül kölcsön senkinek egy garast se adok , ki

a' régi systema örve alatt tovább is bujdoklani akar

's igy az másutt keressen pénzt; ha pedig kölcsön-

pénzre szorulok, szívesen az uj rend alá vetem maga-

mat, mert örömestebb fizetek kisebb mint nagyobb ka-

matot, 's mert bona fide vévén fel a' pénzt, hona fide

vissza is akarom fizetni 5 's ha esztelenségem által vagy

orökösim bitanglása miatt, én is k is tenkre jutnánk,

békével trném, hogy vegyék meg, a' mivel tarto-

zunk , ha ugy kell , brünkön , ha egyebünket eszte-

lenül elprédáltuk, vagy nem volt elég becsület bennünk

arra vigyázni , a' un tulajdonkép soha nem volt sajá-

tunk. A' ki tartozásinak becsületesen eleget akar tenni

,

nem fél az leköfelezéstül, st a' nagylelk némel-

lyekben örömest is teszi , hogy ön indulatossága 's em-

beri gyarlsági ellen maga magának tegyen korlátot ,
—

's tán nem olly széplelkü örökösit — igazság szolgál-

tatásra kinszerítse.

Többnyire az is egyike azon számos elitéletek-

nek , mellyek a' társaságban igazság gyanánt adatnak

's fogadtatnak el, hogy szabadság ellen van 'magát

valamire lekötni.' Az a' mit szabadon 's megfontolt

önkényünk szerint teszünk , akármi legyen is , igazi

szabadságunkra soha sem hozhat csorbát. Senki sem

fogja kérdésbe venni , hogy valamelly közjó elmoz-

dítására tett áldozatunk minket rabbá nem tesz ; ha

ez áll , ugy szinte olly kevéssé vészijük szabadságun-

kat , ha több esztendei vagy örökös hozzájárulásunkat
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önkényt ígérjük 's az intézet sikere miatt — mellynek

alapja soha sem lehet váll ozékony jókedv , hanem va-

lami hizonyos — magunkat meg is kötjük. A' társa-

sági szabadság bája soha sem kap az által , a' mit

mindegyik önke'nycsen az ege'sz miatt áldoz fel, ho-

mályt 5 hanem azon mod által szeplsl gyakran meg,

mellyel az áldozat te'tetik. Az önköteleze's szabadság-

gal jár , 's ha nem volna szabad önmagát megkötni

,

akkor lenne igazán vege a' szabadságnak , melly csak

akkor tnik el, mikor idegen kez köt meg!

Az uj pe'nzbeli elrendelés olly hitelt fog adni , hogy

5 — 's Ctal, Süt 3 — 4e\ ele'g pénzt találand az, ki

hypothekát adni tud. Csudálni fogjuk , mennyi pe'nz

tünend majd el, ámbár egy garassal se lesz több,

csakhogy egy ke'zben , hová elbb rendesen , de lassan

minden esztendben egyszer kétszer esett, szinte azon

pe'nz most számtalanszor fog megfordulni. IVyitva ma-

rad az elbbi ut is , de azon pénzt lelni , tudom elre ,

senki sem fog,kive'vén azt, ki a' régihez ragaszkodása

miatt , Hitelt nem , de jó nagy kamatot kíván adni

minden ervel. Ezt ellenzeni nem fogja senki , 's éljen

a' szabadság 's kivált olly belátás, melly megkülön-

böztetésnek *s privilégiumnak tartja lOOtul 5nél 6nál

magasb kamatot adni ! Mindenki ugy fog tenni , a'

mint neki legjobban tetszik , 's ezzel tudom minden

magyar ember meg is lesz elégedve.

Ki újrend alá veti magát, tudni fogja elre : hogy

a' pénzbeli pör egy pár hét alatt lefoly 's hogy a' tör-

vény mindenére kezet fog tenni , ha kötelezését nem
oldja fel ;; 's igy ennek elkerülése végett vagy gondos-

kodni fog, vagy zúgolódás nélkül trni, a' mireszin(e

maga itélte magát 5 ki pedig az ó rend mellett marad,

annak is igazsága van , ha azzal is boldogulhat.

Senki nem akarja a' régi várat feldúlni — Isten

mentsen — 's az által hogy nagyobb kényelem 's kel-

lemért i<t az ablakok üveggel rakatnak be, olt kan-

iiallií állilatik , ide kárpit vonatik 's oda alkalmas
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bútorok tetetnek, gondolom a' vár falai nem gyengül-

nek ,
— de a* benne lakni val(> kellemesség , ki\ ált

bíike idején , határ nélkül niagasbra emeltetik.

Azon elite'let, mellyet számtalanszor hallunk, "eddig

is jó volt , tehát ezentúl is jó lesz ,'' egy cséppel se

józanabb okoskodás , mint p. o. ezek : 'mert eddig volt

pénzünk , továbbad is lesz , — mert eddig e'ltünk , to-

vább is fogunk élni,— mert máig nem törött el kocsink ,

ezután se törhetik el, — mert már 14 esztendeig szol-

gál ezen ló a' postán , tehát még 14 esztendeig jól fog

szolgálhatni 's a' t.'

A' természet szent törvényei egészen ellenkezkép

állanak. A' mi eddig jó volt , az éppen azért , mert a'

múlt idben volt jó , ma tán csak meglehets 's utóbb

még káros is lehet , mert minden elre vagy hátra

megyén a' világon. Ila pénzünket elköltöttük 's ujat

nem szereztünk, nem az foly : hogy tovább is költhe-

tünk , mert eddig is költöttünk , hanem hogy többé

nem költhetünk , mert már a** mi volt , elköltöttük.

Abbul , hogy fiatalságunkban sok mozgás , lovaglás

,

úszás 's több eféle egésségünkre vált, nem az foly:

hogy 70 , 80 esztends korunkban is nagy hasznunkra

leend , hanem hogy bölcsen cselekszünk , ha éltünk

módját konmkhoz , nyavaláinkhoz szabjuk. — Azért,

hogy kocsinkon nagy utimkban Cadixig 's vissza nem
törött el semmi , nem az foly : hogy most megint Ir-

kuczkra mehetünk bátran rajta, hanem hogy éppen az

elkocsizott hosszú ut miatt kováccsal , kocsigyártóval —
bognárral — kell szólanunk, nehogy gyalog járni kényte-

lenítessünk,— 's a' vén postalovat , nehogy hijába egye

a' szénát , legjol)b lesz kimustrálnunk 's a* t.

'S igy van minden tárggyal , minden intézettel

a' világon 5 mennél régiebbek, annál szükségesb az

uíánalátás , gond , támogatás
,
javítás !
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BEREKESZTÉS.
Ki igen keveset vagy semmit se tud , annak ter-

mészetesen fájdalmas a' tudatlansága miatti szemre-

hányás, 's kegyetlenebb alig lehet valami, mint 'a'

tudományok 's ismeretek hiját a' jó indulatuban nevet-

ségessé tenni.' Nem sértheti ellenben a' kimvelt eszt

,

tudóst 's életrevalót olly észrevétel p. o. : hogy ' chinai

nyelven nem beszél, úszni, kávét fzni 's a* t. nem
tud. Kegyetlen igaz, annak, kinek egész tudománya
ugy áll mint 2, olly isniéretek hiját elhozni, mellyek

ugy állanak mint 1 vagy 1^, mert lehúzván a' nem
ismeretet az ismérettül, annyi észprovisio ma-
rad csak , mellyen '/aint lelki szegénységen méltán pi"

rulni kell. Ha ellenben az ismeret 's tudomány ugy áll

mint 100 , nem nagy csorbát okoz az egész észbeli fun-

duson egy két három ismeret hija — bár nú szükséges

lenne is — 's nem lesz az, kinek ebéli kis hátrama-

radás szemeire lobbantatik, ha egyébaránt igazságos,

az által megbántva, mert mindent tudni lehetetlen *s

azért mindent nem tudni nem szégyen ^ egy 's más hasz-

nosra ingereltetni pedig 's felébresztetni inkább kivá-

natos 's köszönetet érdemel.

Fiatal magyar hazánkban olly valódi ismeretekkel

bvelkedik köztünk sok , annyi a' szép nemes 's di-

cséretre méltó , hogy azon szó , melly a' pénzállapot

ncmismérése körül forog 's melly ezen munka tárgya

,

megbántó szejiirehányás , jucgsértés nem lehet. Hogy
pedig a' dologhoz nem értünk, vagy érteni nem aka-

runk, ha eddig nem mutattam volna is még meg, végre

Olvasóim pénzes ládáikat 's erszényeiket vagy egyéb



BEREKESZTÉS. 221

kincseiket hívom állitásim ersite'se're bizonyságul.

Azokban több eloquentia van , mint minden egyéb okos-

kodásokban , és szivrehatóbban szólnak mellettem,

mint akármilly él tanú ^ és ki mondhatja köztünk,

hoí-y egy kevéssé több pénzre nem volna szüksége?

Boldogok , kik ebben egyet nem értenek velem 's ca-

pacitálva nincsenek, mert Tigy látszik pénzek elég van.

De a' nagyobb rész tudom, ha nyiltan nem is — a mi

a' mostani Hitelt ronthatná ,— belsképen mindazáltal

kezet fog velem.

'S tagadhatni e, hogy hazaszeretetünk sokszor csak

puszta szó , és szép gerjedelem marad ,
mellyet a' szél

hord el? 's nem mivel tisztátlan, vagy szmeskedo

kebelbül fakad, hanem mivel 'pénzünk nincs. Eletünk -'

lecrsz^b idejit odahaza fecséreljük el 's alig teszünk

emberhez illt, midn a' világ fergetegiben kellene

tapasztalást \s élettudományt gyjteni 's hasznos isme-

retekkel édes hazánkba visszatérni ; 's nem azért mert

vakondok gyanánt félünk a" világtul 's csak határunk-

bul se merünk kibújni, hanem mivel 'pénzünk nincs. <^

Gyermekink nevelésére, jószágink javítására, ön kel-

leminkre alig fordíthatunk valamit , és szinte mindég

krétát kell kezünkben tartanunk szünetlen számoló

gonddal, hogy el ne bukjunk ^s nem azért mivel mag-

zatinkat nem szeretjük, gazdaságinkat elmozditni

nem kívánnánk, nem törekednénk, - 's alkalmas la-

kást, szép könyvtárt, tiszta cselédséget, jo asztalt,

's a' t. nem kedvelnénk, vagy olly különös mulatsá-

gunkra válna számadásink szoros és szrszálhasogató

vitele, a' mi érzésem szerint majdnem elég elkeserítni

az életet — hanem mivel 'pénzünk nincs 's Így min-

denütt — köztnk maradjon a' szó, de ki kell monda-

nom — szegénységünk áll gát gyanánt legszentebb

hazafiul kötelességink ,
kellemelnk ,

kivánatink 's min-

den akaratink ellen.'
, . , . , , , ..,f i

Kgyik — 's a' legvagyonosbak közül — a kulíol-

det lakja, még pedig takarékossággal 5 másik egy két
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felet városban tölt, vagy jószágin kastélt állit ; har-

madik gazdasági próbákat tesz , néhány keleti vagy

angol lovat tart — negyedik szívesen látja házánál jó

barátit 's a' haza és külföld áldásit vig örömben osztja

meg vélek 's a' t. kiki tetszése szerint, iigymint urak-

hoz illik ;; 's mi síil ki belle ? Minden ember álmélko-

dására, többször mint nem , 'sequestrum. 'S minden-

kinek szájában 5 "az Istenért hová teheté pénzét'' Es

mért? Nem azért, mert vagyonostul — kiben szinte

olly hiba a' vagyont nem költeni , mint vagyontalanban

többet költeni mint a' mije van — el volna tiltva az

utazás , városban téli lakás , kastélépités
, gazdasági

próbatétel , keleti vagy angol lótartás , jó udvar 's

a' t. hanem mert 'szegények vagyunk, nem birjuk

jól magunkat'.

Fó okait eladtam 's a' tárgyat tehetségem szerint

felvilágosítottam, sokat azon szándékbul ismétlettem

is, a" mi egyébaránt liiba, hogy némelly állitásom azon

számosak elibe is jusson, kik nmnkámat felette szá-

raz 's unalmas léte miatt rendesen nem olvassák, hanem

csak itt amott szemelgetik ; 's most se mondhatok 's

ha végnélkíiJ terjeszkedném is vizsgálatimban egyebet:

hanem hogy a' Hitel 's pénzbeli rendelkezésink jó lábon

nem állnak, jó karban nincsenek — melly pénznk
szükinek , vagy szegénységünknek valódi oka — 's

hogy éppen azért, mivel egyéb számos intézetink iga-

zán jó karban , ers lábon állnak, éppen azért józanab-

bat nem tehetünk azon nyilványos és szinte vallás-

nál , hogy e' részben hátra vagyunk , és systemánk

nem ér semmit— 's igy elre lépni 's abban javítást

lenni kell.

'S ebéli hátramaradásunk , mivel annyi dicséretre

méltó van bennünk, korunk 's körülállásinkhoz képest

mi szégyenünkre válhat? Xagy szégyenünkre va-

lóságosan , ha jónak hirdetjük , vagy palástolgatni ki-

vonjuk, — a' mi egyébaránt mai világban senkinek

hatalmában nincs többé , — 's a* mellett makacson
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maradunk meg a' mi helytelen , 's az id lelkéhez nem
illik ezentúl 5 nagy becsületünkre ellenben, ha

bebizonyitjuk a' világ eltt , hogy hátramaradni nem
tudunk, "s ott hol hiányt érzünk magunkban, ntten n
lángoló akaratunk 's gyzheteflen állhatatosságunk

elre lépni, javitni. A' sok dicséretre méltót 's fé-

nyest pedig , a' mi bennünk van , és megengedi

,

hogy egész világ eltt bátran niegvalhassuk : 'Elioz nem
tudunk , itt hátra vagyunk 's a' t. — én hozzam el ?

V.n legyek nemzetem elsségei 's diszci hirdetje , táro-

gatósi'posa? Soha! illy szennyet, illy salakot hozni ha-

zámra nem vágyom, mert igenis jól tudom, milly rossz

illatií az * öndicséret. Tegyék ezt külföldiek , 's mine-

künk csak az legyen legaggodalmasb gondunk , hogyk
tehcsst^k is azt, 's mindenért "s mindenben dicsérhesse-

nek 's magasztalhassanak is — mi hallgassunk. Vajmi

szép 's tiszteletre méltó a' szerény érdem , 's nincs

nevetségesb, kivált ha nem nálunk fordulna el, mert

igy inkább szomorú, 'némelly alkalomnál számos hazafit

egybegylve látni, kik egymást viszontagolva felhkig

emelik 's olly kicsapongó dicséretekkel 's émelygets

hizelkedésekkel tömjénezik, hogy a' józan gondolkodó

igy szól magában; 'Hazám illy aljasodásra, illy rot-

hadásra jutottál immár ! — Nincs a' világ évrajziban

név , nem lehelt Athénében 's llómában ember soha

,

kihez sok gyáva és semmi egyéb mint csak hiu

hazánkfia nem hasonli'ttatott volna. Nézzük csak gya-

lázatunk 's porba csuszásink számtalan tanujelcit, elég

van kinyomtatva — 's Aristidest, Demosthcnest, Leo-

nidást, Catot, Brutust, Scipiot végnélkül találunk ben-

nek i
mintha köztünk csak ugy termenének, mint a'

káposzta vagy dinnye ! — Nem illy szolgai dicséret

emelheti halandó cnd)ortársinkat magasb lépcsre , va-

lóban nem ;j mert a' lelki rab csak ugy szól, minthasz- .

na vagy félebne súgja ^ "s valóban a' nemesb és büsz-

kébb érzés — mert sommit se gylöl ersebben rossz

társaságnál— oUyasokkal - kiknek minden érdemek \s
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becsek nem egyéb születésnél , titulusnál , kincsnél

,

egy belyen állni nem kivan 's ha azok dicsértetnek

,

6 inkább egészen ismeretlenül 's taps nélkül óhajtja

hazafiúi kötelességit gyakorlani 's folytatni 5 mert a'

szolgaszájbul jöv dicséret eltte csak bántalom, 's tu-

dok ollyanokat is , kiknek némelly ajakrul rágalom 's

gyalázás jobb izün esik , mint minden magasztalás 's

felhkig emelés eshetne.

Nem fogok én hazám dicsérje soha is lenni , mert

az arra nem szorult , 's egyébaránt magamat oUy szoros

kapcsolatban vélem hazámmal, hogyannak dicsérete

nem látszik elttem helyesbnek , mintha valami roko-

nomat vagy önszemélyemct magasztalnám, 's ha vala-

miben kivételt merek tenni , az egyedül és kirekesz-

tleg csak közjóra czélzó adakozásunkat érdekli, mel-

lyel bátran elállhatunk , mert abban sok nemzet eltt

elsséget érdemlünk.

Sok azt gondolja , hogy az ugy nevezett 'közlélek
,

inelly önbasznát a' közhaszon mögé teszi 's azt csak az

egész elmozditásában 's felemelkedésiben keresi , ná-

lunk kimúlt , és az önszeretet *s öntekintet ki nem irt-

ható gyökeret vert . melly minden nemesb érzések kifej-

ldését gátolja 5
— de koránt sincs ugy , jól tudom én

azt ;; 's alig van ország . hol mesterkéletlen , igazi 's

felemelkedett hazaszeretet több mellben lángolna , ha-

bár titkon is, mint hazánkban.

A' siker hija elvégre a' legállhatatosbat is elgyen-

gíti, elijeszti; *s az, ki, teszem 9 esztendeig bajjal

*s mindég kárral vetett búzát. lOben végre abban fogja

-^ hagyni. Hazánkban szinte minden, a' mit eddig ma-

gányosak *s társaságok próbáltak , csak elbomlást

,

j összedülést , elhibázottat mutat, szóval: a' sike-

retlenség czimjét viseli. 'S mennyi fundatio — ala-

pítvány — mennyi áldozat van , mellyek lételét a' na-

gyobb rész azért nem is gyanifja , mert sikerek nincs ;

sárba vannak dobva 's hasznok tudatlanul vagy elfecsé-

reltetett, vagy idegen kezekre jutott — 's még is —
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's itt az igazi hazafiság niog nem csalható
jele — me'g is ke'sz a' nagyobb re'sz legkisebb nieghi-

vásra is minden ollyashoz járulni , a' mi a' közjó el-
iiinzditását igeri , azaz 'készen állnak mind a' becses

búzát me'g tizedszer is elvetni,' *s ezen vakság,
szép reme'ny fejében minden hasztalan töre-
ked ést 's fáradozást elfelejteni tudni 's uj

ervel m indég kiállni, teszi azon m agyar
nemzeti szellemet, meílyet köztünk kiki
érez, de tán senki világosan még ki nem
mondott, 's melly országunk egykori bizonyos fel-

emelkedését , a* mit senki se gátolhat, nyilván igéri.

Lenne bár egyetlen egy classicus emlékünk, meí-

lyet gyermekinknek 's a' külföldinek édes büszke érzés-

sel mutathatnánk í ''Ezt seink nagy áldozatokkal álli-

tották , azt számos esztend lefolyta után mi fogjuk

végezni hazánk diszérc. „ Lenne olly végbe vitt tárgy

szemünk eltt csak egy ! — mellyhez több esztendig

érzékeny 's szinte fájdalmas áldozatokkal járultunk,

mennyire emelné az lelkünket ! Ismerem én a' Magyart ,—
illy egyesülési jelek alatt , mellyek az igazi nagyság

czimei 's mellyeknek eddig mindég híjával volt, szépen

egybe olvadna 's egy testté válna mind azon számtalan

felekezet, mellyet vallás, irói gg, státus, személyes

haszon , mánia 's a' t. ugy mint a' könnyen eldara-

bolható követ a' fövény, eddig egymáshoz csak gyen-

gén tartott 's hazánkat töredékeny mosaikhoz tette

hasonlóvá, midn ha akarnók, olly könnyen válna

gránittá.

Nem tagadhatni , hogy ezen közlélek él bennünk

's hogyha legnagyobb áldozatokra mingyárt készen nem
vagyimk *s oda nem is adjuk mindenünket , nem azért

akadozunk , mert szívesen 's édes örömest nem tennénk

mindent, a' mi csak telik tlünk, hanem mert félünk,

hogy nagy áldozatink haszon 's jel nélkül ugy oszla-

nak el , mint egy csepviz a' tengerben , azaz : ugy mint

eddig szinte minden áldozatink sokszor csak nyomdokot

13
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se ha^jyiak magok után. 'S nem xigy van ? De erriil ne

azdljiink tübbé, nehogy lelki nagyságunkon bámulni

látszatnánk , mintha a' Nagy és íSzép nem könnyen ve-

hetne' eredete't keblünkben.

A' sok részbül pedig, mellyek nem csak összekap-

csolva nincsenek , de vonzó er helyett még szinte

visszalök ert rejtenek magokban, mikép lehessen

alkotni gránitot , valóban sokkal könnyebb mint gon-

dolnók : 'csak igen messze ne keressük a' ra-

gaszt, hanem magunkban. Kiki szeresse feleba-

rátjában a' hazafit 's embert, 's ne nézze, mi módon
vet számot Istenével 's melly utón igyekezik mennyek
országát elérni 5 ne kárhoztassa iróbajtársát — be jó

illik ide ez a' baj ! — mert teszem némellykor e-t

ir ö vagy j-t y, vagy bu l-t rul-t ból ról helyett,

's a' t. ; ne üldözze honbeliét csak azért , mert Gróf

vagy Báró 's viszont, 's végre ne vessen meg senkit,

mivel tisztvisel, keresked, polgár, vagy paraszt 's

viszont. A' gránit-erejü egész alkotása egyenlen függ

jnindegyiktül , csakhogy valóságosan 'használás 's

no fénylés élessze lelkét 's az tiszta legyen
minden irigységtl. Ebbül áll az egész mesterség

's ebben kiki mester lehet, — milly felséges érzés!

Egyébaránt nem lesz itt felesleg, hogy hazánk

utóbbi felemelkedése elmenetelét 's hogy az mi módon
történbet, még tisztábban láthassuk — egy két szót

mondani a'

KÖTELESSÉGEKRÜL.

IIol kötelesség v'an , ott jusnak isirhol pedjo; jus

^_ szxibadság ^privilégiumok vannak, ott TJizonyosanTíí^
^'

"f(^essegekm&E^l&^'j^ lenníT^z^fT'^elvaTbát 1a n k , a'

*'
' Kiilonbségegyedül az: hl^y els esetben mind azok,

kiknek polgári életek csak kötelességik által tnik

szembe, 'jusaikat számtalanszor tapasztalják áthágatni

,

másodikban pedig mind azok , kik szabadok 's privile-
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giumokkal bírnak 'kötelesse'gikrül közönségesen el

szoktak felejtkezni.

A' magyar Nemes olly irigyle'sre me'ltó helyezet-

ben él a' világon, hogy szeiencscsb sorsú szülöttet

csillagunkon találni bajos. Ila leveleket 's újságokat

házátul eltilt *s izmos kapusa van , ki várába nem ereszt

senkit, élte fogytáig azon édes andalgásban ringattat-

hatja magát, hogy egy külön 's boldogabb planéta

lakosa , mellyben minden csak öröm 's vig idtöltés ,

gond 5 fáradság, munka pedig semmi. O az országnak

semmiféle terhét nem viseli, nem adózik, se nem

katonáskodik , se gylésre nem jár , ha nem akar :,
—

mert ezeket mind mások által vitetheti végbe — szó-

val: tet az Alkotó felséges jó kedviben ollyanná te-

remte, ki a' világ legszebb örömire 's az élet legédesb

érzésire született ! Es
,
gaudeant bene nati

!

Tannak köztünk — gondolná e az ember — kik

Magyarországnak .5üOdlk , de ollyanok is, kik hazánk

lOOad részét birják, sót még olly dúsak is, ha minden

erdt, homok-sivatagot, mocsárt, havast és szigetet,

mellyek a' világon vannak, felszámolunk i's, kik az

egész földkerék 17,000dik, Európa IlOOdik , az Aus-

triai birodalom S6dik és szegény jó anyaföldünk 3üdik

részének urai

!

'S ha egy illyes ur reggel felébred 's csak pillan-

tatig emeli szivbeli gerjedelmit az örök Tökéletesség-

hez 's boldog sorsát számos millió embertársiéval ha-

sonlitja össze, kik csak marul holnapra se tudják,

mint fognak élni , fejeket hová fogják hajtani 5 mikép

lehet annyi istenajándékért nem éreznie legbel-

sjében egy bizonyos ellenállhatlan vágyást, bven
nyert áldásiért nem csak üres szavakkal , de valódi

lettek által is mutatni hálát .'' —
'S im ebbül foly legszentebb kötelességink egész

tartalma ! Melly nem egyéb , mint 'Szép sorsunk —
melly a' kegyes istenek ajándéka — férfias fentartása

egy részrülij a' haza diszére 's felemelkedésére buzgó
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törekedes pedig más reszríil.' Ez teszi az igazi el nem
fajult jó Magyar életkorét ! Ezek közt mozog 's fára-

doz mig leheli , 's nem ugy mint sok , ki se védel-

mezni nem tudja Isten ajándékit, se érettek tettbeli

háláját nyilványosi'tni. 'S milly közel áll hozzánk mind

ez *s melly ritkán jut még is eszünkbe ! 'S midn Cicerót

de officiis etc. etc. elragadtatással olvassuk 's másutt

a' hazafiság dics tetteit felhkig emeljük — magimk

nem vagyunk jó 's buzgó hazafiak 5 vagya' mi több,

még azon keveseket is , kik azok , rágalmazzuk , ül-

dözzük ! De éppen , — mivel a' legegyszerbb 's

legtudatlanabb is ki tudná segéd nélkül találni a' hal-

hatatlan tettek ezen szent forrását , azért nem akadunk

közönségesen rá , hanem mindég másutt 's másban ke-

ressük a' hibát, melly 5 mint már többször ismétlém,

csak magunkban van.

iVézzünk magasb helyre 's tekintsük kegyes Fej-

delmünket. általa legnagyobb veszély közt is mind-

inkább ersödött a' királyszék 's a' szerencsés kormá-

nyos minden zivataron keresztül végre áldott békeséget

hozott népeire ^ azonbart legmagasb helyezetében men-

nyit fáradoz ! mennyit munkálkodik ! korán reggel 's

késn estve, midn mi annyival alacsonyabb helyezte-

tésüek tán még álom karjaiban vagy még örömek
közt vagyunk. Urunk dics fenségében mint hatalmas

király él , de egyszersmind legnagyobb lélekismérettel

gyakorolja szent kötelességit. — Tegyen kiki köztünk

önkörében ugy, mint O magas helyén^ kövessünk olly

szép példát, mert mennél nagyobb a' születés, kincs,

talentom 's több az üres id, annál többet vár tlünk
a' haza , és méltán. Ezen lépcsk szerint kiki ön állás-

helyén könnyen átláthatja 's minden tanító nélkül el-

ismerheti kötelességit , 's nagy fáradság nélkül észre

veheti , teljesíti e azokat , vagy sem.

Sorsunk legédesb oldala pedig az, hogy mindent, a'

mit hazánk elmenetelére tenni akarunk, önkényesen
leszünk. S ezt hivom részemrül legszebb privilegiu-
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miinkiiiik ^ mert vajmi kinos valamire kins/erittetni

,

a' mit (enni nem szeretünk 's önke'nybül nem is len-

nk ! ellenben nincs szabad mellnek értesb e'rzés , mint

'ine'g a' legveszedelmesbhez is' szabadon járuUiatni.

Független helyeztetésünk 's ebbül folyó természe-

tes kötelességünk következésiben pedig látunk hazánk-

fiai közt vagy igazán jó vagy egészen elromlott

embereket ; középszer e tekintetben alig van. Kik

irigylésre méltó sorsokat észrevették 's azt szem eltt

tartják, hálaérzésbül készek mindenkor éltek- 's min-

denekkel a' haza mellett kiállni ^ kik pedig azt gon-

dolják, hogy a' magyarföld része nekik cum omni

et pleno jure competál 's k jobb 'vS nemesb csont-

biil 's vérbül származtak, minta' haza többi lakosi, s

így csak ünneplésre 's minden örömek kiüritésére szü-

lötteknek vélik magokat a' nélkül , hogy mind ezekért

legkisebb jót vinnének végbe ,— azok valóban megvetés- y
re méltók 's megrakva a' nemzet utálatjával egyedül az

által használhatnak honunknak, a' mit megemészte-

nek — vagy szégyenünkre kün a' világban hordozzák

állati kéjek közt 's unalomban gyalázatos léteket.

De a' mihez könnyen jut az ember, azt közönsé-

gesen nem becsüli 'n^ másként bánik azon kinccsel

,

inellyet szerzett , mint a' mellyet világba léptekor már

Jcészen talált. Hány volna kész e' föld gömbölyegén

feláldozni vérének egy részét, ha helyünkre léphetne,

ini'g mi szabadságinkat sokszor nem csak nem becsül-

jük , de szinte lábainkkal tapodjuk. Sok az által gondolja

megmutatni felsbbségét 's kiterjedt ismeretit, hogy

hazánk hiányit 's hibáit minden tekintet \s kimélet

nélkül 's kivált idegenek eltt rendre kürtöli 's még
ollyasokkal is megismerteti, miknek csakugyan roko-

nok közt kellene maradni ; — nem tesz ellenben javi-

tásokra legkisebbet is , st még azt rágalmazza 's

kárhoztatja, ki azon fogyatkozások gondatlan hirde-

tése helyett honbeli józan társaival inkább tanácsko-

zik, mi niódon lehetu^ segítni 's orvosolni rajtok.
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Haza sen'eivel es szennyeivel dicsekedni csak ala-

>/ csony vagy gyáva lelkek sajátja , azoknak el nem is-

merése 's tán me'g felhkig emcle'se — mint sokszor

tapasztaljuk — ellenben vakság 's tudatlanság jele.

Nem tudom mellyik ^ eszedelmesb 's ártalmasb 5 de

valamint csak az valódi Magyar , ki jusait védelmezni

,

egyszersmind Uráért vérét ontani 's hona elmeneteliért

legszebb javait feláldozni tudja: ugy csak az érti hazafi

kötelességit józanul , ki a' hiányt , a' csorbát látja , de

azon egyszersmind tehetsége szerint segítni törekedik is.

A' kormány érettünk mindent nem tehet, xigy mi

földesurak mindent jobbágyinkért nem végezhetünk.

Minden rendnek van külön foglalatossága 's máséba

nem elegyedhetik a' nélkül , hogy az egész rendes for-

gását zavarba ne hozza. A' földbirtokos helyezet ol-

lyan , hogy azon a' józan gondolkodó 's ki a' külföldet

is bejárta , és igy Eldoradorul vagy Utopiárul többé

nem ábrándoz — nem panaszkodhatik , mert lehet

jobb lételünket semmi a' világon nem hátráltatja , csak

ön apathiánk, tudatlanságunk 's a' legkárosb elóitéle-

tekhez bojtorjány ragaszkodásunk. Nem panaszkodhatik

ellenben a' jobbágy, ha földe, rétje 's a' t. elég, 's

bátorsága van, hogy természeti jusait áthágatni soha

se tapasztalhassa. Nem a' Király hibája , ha rossz gaz-

dák vagyunk és szép birtokinkat elpazaroljuk^ hason-

lókép nem mi tehetünk arrul , ha jobbágyunk rendesen

se nem szánt, se nem vet, földeire trágyát soha se

hord , hanem resten 's korhelyen éli napjait.

Ha a' kormány a' földesúrnak módot ad . benne

bizik 's tenni hagyja , ez pedig a' jobbágynak bizonyos

és bátorságos birtokot nyújt, akkor egy rész se panasz-

kodhatik — 's Ön köriben minden hátramaradásának

senki más nem oka, egyedül önniaga, akárhogy akarná

is másra tolni a' hibát. 'S igy midn a' kegyelmes Isten

magyarföld birtokossá teremtett , én legalább önköte-

lességimet szeretem mindenek eltt fejtegetni 's ezen

értekezést legfképen Selcm egy helyeztetésüekhez
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íntezotn. 'S ime nyíltan azon vallást teszem: 'hogy
hazánk elmenetele 's magasb felemelke^ y
de se legfbb gátjai mi tehetsb birtokosak
vagyunk.

Ha az alacsony sorsu e's szege'ny tudatlan 's elíté-

letekkel teljes , szemére vetheti e azt a' magasb szle-

te's , a' dus , ki tán egy kis kiils simításon kívül

ínég tudatlanabb , 's lerázott hazai elítéletek helyett

sokkal veszedelmesb külföldi balitéletekkel 's legkicsa-

pongbb újítások szomjával tér vissza hazájába ? 'S

ha erkölcse 's esze határtalanul jobban ki volna is csi-

nosítva 's az élet minden elre látható 's nemlátható

eseteire felkészítve, azért jobbnak tarthatná e magát

azon sok számos hazafi-társainál, kik csak nagy fá-

radsággal kis körben , és szinte csak önmagokbul sze-

rezhetnek valódi tudományt 's élettapasztalást? Midn
a' tehetsnek egyedül kényétül függ Önmagát kípallé-

rozni , az egész világ 's legjelesb emberek társalkodása

nyitva
,
postalovak , hajók , egész könyvtárok 's facul-

tások szolgalatjára — azonban a' tehetetlen szinte min-

denbül ki van zárva 's könyveket is alig szerezhet 's

cseléd és szolga közt kénytelen tölteni élte legszebb

napjait! *S még is nem csak a proportione, de valósá-

gosan több igazi 's férfihoz ill tudomány van Ma-
gyarországon a' közép , mint a' f rendek közt.

Ránk gazdagabbakra nézve ez milly szomorú phoe-

nomenon ! Némellyeknek tudom , ezen szert elnyelni

keser lesz. Sajnálom ! de tán használhat , adná Isten !

'S mennyi jót és hasznost lehetne még belle követ-

keztetni ! De a' jóvér elérti földije barátságos tanácsát

;

kiben pedig elfajult a' vér, annak még sarkantyú se

használna. Azonban az illyesek lassan lassan ugy is

kihalnak országunk hasznára és az emberiség díszére.

De valamint igazi bölcseségünk 'sebbül folyó lelki

tisztaságunk 's nemosb vágyaink hija legfbb gátja ha-

zánk cuíclkedésinek — mint imént említm — szint-

úgy sarjazhatik, ha lelki tehetségnket jobban kifejt-
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jük , egyetért , elszánt 's állhatatos akaratú ke'zfogá-

siinkbul 's egyesülésünkbül minden 'a' mi jobb ember-

nek édes, nemzeteknek disz, uralkodóknak fény.'

Ha országunk nagyjai 's tehetsb birtokosai egy

és más közhasznú czél végett mind egyet értenének 's

közakarattal 's közervel törekednének a' haza javát

elmozdi'tni , mi lenne néhány esztend , mi félszázad

múlva honunkbul? Mi volna nehéz, mi ki nem vihet?

"S csak illy módon 's illy utón emelked-
hetik leginkább magyar honunk'

Tudom illy okoskodás nem csak az elaljasultak-;

ban '— kik magasb repülést senkiben sem sejditnek

,

mert magok mindég csak földön csúsznak— de még sok

szebb lelküekben is 'jámborsziv álom és szép ábrán-

dozás képében jelen meg, mint valami eszközÖlhetlen,

mint valami , a' mi soha és sehol se volt még 's igy

nem is lesz.' De könnyen szembetnik, hogy én éppen

nem evezek levegben , hanem csak azt hiszem 's kí-

vánom, a' mi lehet 's minden becsületes ember köte-

lessége , 's nem költk elmefuttatási vagy ábrándozok

szelid ohajtási.

Ha más országban közhasznú dolgok ^elsegélléséi-.

tül kiki elzárja erszényit , megbocsáthatónak tartom ,

's tán én is ugy tennék , ha ott laknám , mert jövedel-

mem egy részét a' kormány vonná le adóul 's az or-

száglás terhét viselni segitné. Némelly vidéken a' jövcr

delem ugy áll mint 100 's abbul 60 azé , a' kié , 40

pedig adó. Illy helyezetben 'kötelességi alapim
ábrándozások volnának, nem tagadom 5 — de munkám,
kirekesztleg Magyarországnak, magyar rokonok szá-

mára 's magyarul van irva Ezt nem kell felej-

teni. — Azon 40 a' lOOtul, de ha egyetlenegy volna

is csak , nagyon megkönnyíti a' lélekisméretet 's egér

szén megváltoztatja az esetet 's azt másutt szinte ne-

vetségessé teheti , a' mi nálunk semmi egyéb , mint

hideg vérrel átgondolt 'szent kötelesség.' 'S ki nálunk

1 , 2 , de 20 négyszeg mérföldet bir — 's abbul a' mit
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termeszteni tud, egy garas se vonalik le,* nem fogja

e maga legigazságtalanabbnak itelni — ha csak egy

pillantatig veti rá gondolatit 's Istenben hisz — bogy

ó mindenbül ki van hagyva , a' mi az igazi polgár

becsülete 's disze , 's nem fog e maga magán elpirulni

:

hogy illy különböztetésért , illy tetemes áldásért, 'ed-

dig önkényt nem tett már sokkal többet , mint a' mit

luás hazákban tennie kellett volna.

A' legszabadabb emberek adót fizetnek , egyre "s

másra kinszeritve vannak, csak a' magyar Nemes nem
fizet semmit *s napjait töltheti mint neki tetszik. Az
eset egeszén különböz nálunk és másutt, 's aze'rt gon-

dolatim is a' kötelesse'grül egészen más szinüek 's más

értelmek lehetnek, mint a' millyenek eddig ismere-

tesek a nélkül, hogy kicsapongok volnának, mint a'

inillyeknek tán els tekintetre látszatnak.

'S ha áltáljában a' magyar Nemesség tulajdonit 's

charactere fvonásit legmélyebb gyökerinél vizsgáljuk

,

nem fejlik e ki nyilványosan elttünk : hogy ezen most

emiitett kötelesség alapjait az igazi Magyar születésé-

tül fogva mindég szivében hordja , habár azokat vilá-

gosan soha ki nem fejezte is 'i Honnan fakad azon

bálvány -imádása anyaföldéhez, törvényes királyához

rendíthetlen hsége , hazája felemelésére 's legnagyobb

áldozatokra készsége , mellyek tet minden nemzetek-

tül megkülönböztetik? Nem másunnan, mint az igazság

azon örök szent forrásábul :
' hogy a' hol jus , szabad-

ság 's privilégiumok vannak , ott bizonyosan köteles-

ségeknek is kell lenniek.'

A' jobb lelk ember , ha már ifjúsági heveibül

kihlt , legszebb örömit hazája elmenetelének eszköz-

lésében találja , 's lelke soha sem lehet nyugott , mi'g

maga magának csak azt mondhatja : ''Neked hazád
mindent ad a 's te hazádnak soha semmit.''

De illy elaljasodás messze van még tlünk 5 számta-

lan "igazi nemes, 's nem csak magyar Nemesember
,

lakja még országunkat. Tudom én azt jobban mint sok
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ki azt hiszi : 'Iiogy mar mindennek vege , 's a' leg-

szebb gerjedelmek 's legálihatatosb munkálódások is

hasztalanok már ezentúl, 's igy inkább jobb hiába

nem fáradozni.' Eke'pen gondolkoznak sok ers vár fe'-

le'nk ve'dei , kik ersse'gek elbomlását 's összedülését

várton várják és szinte óhajtják: hogy a' vedelem ter-

liitül 's veszedelmitiil szabadok legyenek egyszer— 's

rabságban , bár mi rut legyen is az , legalább élteket

menthessék meg.

Azonban a' ki szendereg vagy elaludt, az nem halt

még meg, st jdizü álniábul még elevenebben szo-

kott felébredni. *S ha köztünk sok csak fruges con-

sumere nati gyanánt tiporta is eddig a' földet, nem
halt még azért meg, korántsem, hanem csak alszik.

Néhány kevés, igaz, olly tompulásba van merülve,

hogy e' szomorú nyugvásbul , melly kábakrság inkább

mint álom , a' végs Ítéleti trombitán kivül semmi egyéb

nem képes ket felserkenteni 5
— vegetáljanak egyéb-

aránt vagy éljenek illyesek növény vagy állati módra

mint eddig, tovább is, nem nagy gondom ; csak a* világ

Ura rizzen minket olly álmaktul , millyeket k álmod-

nak némellykor 's annál józanabbul ébredjünk fel mi

,

egy nemesb aera II iv fiai! —
Nyerjünk szép diadalmakat önmagunkon , merjünk

nagyok 's igazán nemesek lenni, '& mondjuk ki hi'me-

zés nélkül: 'hogy az, ki szerencsés helyezetünkben a'

közjóra törekedésbül akármi szin vagy ürügy alatt ki-

vonafkozik 's hazája boldogitására legjobb tehetsége

szerint nem tesz mindent, semmi ember 's a' haza
gyalázatja, mint viszont az

—
's ezt is szemben

tartsuk — esztelen *s olly házba való, millyen

Magyarországban még nincs, ki többet vesz vállaira,

mint a' mennyit elbirni tud 's gyenge velojü ábrándo-

zásiban mindég vérét önteni \s mindenét a' haza oltárán

akarja feláldozni, midn vére 's értéke csak ugy hasz-

nálhat igazán honjának , ha az els se lassan se

sebesen , de rendesen foly , *s nem ám a' földre , de
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íin becses ereiben^ a' másik pedig, ha a' józan velc-

éle's tet mindég a' tehetsek közé állilja is . mert mit

e'r az akarat tehetse'g nélkül ?

Bölcsebb azt Önkényesen 's nemes indulattal tenni

most, mire az id 's világ szelleme elébb utóbb niul-

hatlanul ugy is kinszeritend 5 mert akárki mit mon.l,

oUy igaz , mint a' napfény : hogy mostani világban »

midn kiki lát, gondolkozik, okoskodik 's annyi j
ad fractionem panis ,

' nem ers lábon áll oUy Hend ,

melly még naprul napra ntten n — 's az ország minden

javát húzza , és semmi terhét nem viszi.

'S ha szivünk nem sugalja is munkás és bkez
járulásunkat a" haza elmeneteléhez, fogadjuk legalább

eszünk tanácsát ! Tudom sok van köztünk . ki soha sem

álmodá azon szép álmot : hogy hazafiai 's az emberiség

javára feláldozni magát édes , 's igy ébrente azok hiv

szolgája valóban nem is lehet soha. Milíy szánakozásra

méltók illy állati tengetegek, kik az ember legszebb

ürömit nem is gyanítják , st sokszor , a' halhatatlanság

honjában élket 'rendetlen képzelgésik miatt,

mint k mondják, sajnálják i midn inkább k igen is

földi szagokért legkisebb irigylésre sem érdemesek.

Azonban midn hazánk lakosinak, ha nem is szép de

ugyan nagy része illy érzés , és számos feje 's nem

szive szerint cselekszik, 's inkább az önjót mint a'

köz j ó t tekinti 5 én mind azokat , kiknek szivek se nem

tágul , se össze nem szorul , akármi legyen is Magyar-

ország sorsa, 'eszek nevében kérem "s intem: legye-

nek a' szó egész értelmében jó hazafiak, mert

ha becsület , dicsség , hazafiak szeretete nem mozditóok

is elttök, tekintsék nemcsak a' hasznot, melly áldo-

zatikbul valaha bizonyosan rajok sokszorozva háram-

land vissza , de még inkább 's legfkép ' ön 's kivált

utóik bátorságát.'

Szív és ész egyenlen helyben hagyja kötelesség-

alapimat, 's illyesekkcl önmagát végre nyilványosan

mejiismértetni 'nemességünk nemesi tése.

I
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El>beii is milly s/erenrsesck vaí>:yunk ! Legszebh

honi tettiiikbül legnagyobb haszon is foly, 's az, a' ini

díszünkre 's nemzeti fényünkre szolgál, egyszersmind

nagyobb bátorságunk talpköve. A' mi sorsunk ollyan,

mint a' boldog vlegényé , ki vakon 's csak szépségi 's

kellemiért imádja szive édes rokonát, 's késbb, mi-

dn az Istenek serlegébül az élet legégbb kéjit már

kiürité vele 's csendesb és taríósb örömek után vágy,

még azt is veszi észre, hogy igen sok pénze is van bá-

jos hölgyének.

'S ugyan mire lehet — ha magunkkali megelége-

dés f szemügyünk, 's azon bels csend, mellyet min-

den halandó némiképen megnyerhet, ha egyébaránt

mejr is tagadták tle az Istenek a' szerencsét — mire

lehet , mondom , fáradságot 's áldozatot eszesebb 's

ügyesebben fordítni 'mint a' közjóra? Ki pénzét csak

vendéglésre köiti . az által egy jó barátot se szerez , de

luind azokat megsérti, kiket szívesen látna ugyan házá-

nál , ha palotájába több férne — 's igy minden egyéb-

ben. A' legnagyobb szépség is elhalványul , a' legjobb

ló is kiadja páráját^ egymásra halmozott gyjtemények ,

mellyeket senki sem néz, egymásra rakott könyvek,

mellyeket senki nem olvas, rútul elporosodnak 's a' t. Köz-

hasznú intézetek ellenben, csinos épületek, mellyekben

a' nemzet kincsei tartatnak 's mellyekbül a' köz-értel-

messég ntten terjed, szép hidak, jó utak , helyes com-

municatiók, virágzó vidékek, mellyek a' hazát gazda-

gítják, midn mindenki sorsát javítják 's emelik, szá-

zadokon hatnak keresztül 's kétségen kívül jobban

kielégítik lelkünket, mint közönséges pénzfecsérlésünk.

Valóban tagosabb bíUikombul 's nagyobb kortyokban

innók az örömet, ha az egész világ eltt illyesekot

tudnánk elmutatni, mint mikor magányba csukva ol-

vassuk arányinkat , 's rettegünk , ha nyitva áll a' ház

,

*s éjenkint ebeink nyugtalanok ; vagy minden értékün-

ket egy felette nagy kastély rakására fordítjuk , mellyet

" magunknak építünk . 's melly nagy pompája miatt
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nom rlfkíín uíry áll a' nyomorú falusi kalibák köz<

,

jiiiiilha giinyolni akarná azokat ; va^ry ha cliteletink

,

tii(latlanság:iink 's hiiíkodásiink következesiben odahaza

rizgetjük juhainkat. hazánkfiaival ellense'gesen elünk,

's egyedül magunkat, 's csak mindég magunkat ápol-

gatjuk, vagya" mi több, bosszús kajánsággal mások
törekede'sit gátoljuk 's a' t.

A' mi pedig legszebb "s megint legszerencse'sebb

,

hogy a' közjóra törekede's, 's önmagunke'rt 's mieink-

e'rt való fáradozás egyenlen kitelik tlünk , 's csak

úgy tesz bennünket hasznos *s egyszersmind boldog

polgárokká , ha ezen kötelesse'geket egymás mellett

gyakoroljuk is. A' jó hazafi egyszersmind jó gazda is

lehet, 's kell is lennie, mert csak a' takarékos és

jó rend lehet közönségesen hasznos 's nem csak lár-

mázó hazafi. A" községért munkálódás ellenben lelkün-

ket az önbecsérzésnek azon édes csendével tölti be,

mellynek Aégeztével magunk dolgainak vitele könny-
nek, minden egyéb foglalatosságok pedig mulatságnak

látszanak. Milly jó iz , munka után pihenni ! Ki nem
érzette azt , hát még olly mimka után , melly nem csak

a' testet fárasztá, hanem egyszersmind a" lelket ma-
gasbra is emelé !

Eledel nélkül sem állat . se növény nem élhet . nem
lehet. Ugy az ember se 5 csakhogy neki még többféle

eledelre van szüksége. 'S valóban mi mindenét kell

táplálnia, minekeltte azt mondhatná magárul "ember-

hez illenden élek",'* — Eledel kell testének, mert a'

nélkül meghal , 's mennyiféle : étel , ital meleg , álom,

*s a' t. Eledel fejének , mert a" nélkül állat marad 's

milly különféle: társasági rendszabások ismerete, ház

körülti munka , világi tudomány 's a' t. Eledel végre

szivének , mert máskép vad marad , *s hányneni : fiúi

,

rokonbeli szeretet, barátság, szerelem, hazaszeretet 'sa't.

Már, ki csak testét hizlalja, annak esze végre

faggyúvá, szive pedig kiaszott brré válik 5 ki csak

eszét táplálja . sovány , embergylöl , gyenge, félör-
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dög leend ; ki ellenben kirekesztleg csak szívbeli ele-

delekkel el, nem egyéb testesült sopánkodásnál. 'S

igy complicált le'tünkben nem lehetünk egyoldalú táplá-

lattal belsó'ke'p nyugottak 's megele'gedtek. Mert bár

mi fényes legyen is brünk , bár mennyit tudjunk is

,

's a' világ szépei bár milly nagy számban enyhítsék is

szivszomjunkat : lesz azért , ha ezen eledelek csak egy

neme kimarad is, mindég valami üresség mibennünk,

mellynek neve ifjúkorban unalom, vénségben pedig

é 1 e t g y ü 1 ö 1 é s.

Ezen utólsókbul bátran azon következtetést húz-

hatjuk: 'hogy a' magyar Nemes, ha egyéb nem akar

is lenni, mint örömekben sokáig *s undorodás nélkül

úszó sybarita , bölcsebbet nem tehet: mintha ideje

*s értéke egy re' szét hazájának szenteli, mert

igy elnyelvén a' férfiasb eledelt, többi tápláléki, mel-

lyeket magához venni szokott, majd annál jobb izüen

fognak esni , 's nem olly könnyen irtózást okozni ^

mint vajmi jó a' fagyalt, hideg ital , könny sütemény

's illyesek ^ de mintlen bizonnyal hamar csömört okoz-

nának, ha annak idejében nem volna marhahús, jó ke-

nyér, Ermelléki vagy Yáli bor *s t. illyek elégségesen

kész szolgálatunkra.

Ha valamit mondtam eddig, a' mi egyenesen az

életbül van véve , ugyan nem ezen utolsó állításom

igazsága e az? Hijába gondolja elrejteni a' mélyebben
néz szemei ell — a' nevet ajak, pillantati jókedv,

táncz 5 ünneplés , nagyság , vagy hogy jobban mondjam

,

a' vén név , hosszú titulus és sok pénz körülményei —
azon bels epedést 's életunalmat, melly némellyhon-

belit boldogtalanabbá tesz legutolsó jobbágyánál 's

legalacsonyabb cselédjénél. 'S hány lenne köztünk

megelégedett, ki ma éppen nem az, ha csak vagy

egyszer jutna eszébe megi)róbálni : milly könny 's

jutalmazó 'jó hazafinak lenni '^ soknak — ki minden-

nel bvelkedik , a' mit e' világ csak nyújthat embert

boldoggá tenni — kaczajt vagy szánakozást érdeml
[
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életunalma nem abbul ered e, hogy kirekesztlegcsak

maga dolgait és önszemélyét liordozta 's hordozza

keblében , 's az Örömek szk köriben forog ^ midn
születése szerint olly dics sphaerában haladhatna , mil-

lyen csak kevés 's kiválasztott lények pályatére , 's

mellyen virágokkal ékesített életiit , myrtus koszorú

,

Istenek itala , hazafiak dicsérete 's halhatatlan név

már bölcsiül váltva kisérik a' halandót. — Ha végre

mind ezek egymás után eltnnek, 's ezen dics kísé-

rk helyett unalom, csömör, életfáradság, hazafiak

gylölete, idegenek megvetése, tskekorona 's a' t.

környezi csak fejét 's lakja palotáját, 's fizetett sze-

rett és fizetett jóbarátot kivéve , csak az társalkodik

vele, ki düledez udvarábul egyet 's mást akar sze-

rezni magának , ki tehet róla ? egyedül maga !

Az ember lélek és test , 's az elsnek örömei . ha földi

szennyein valamennyire tiílemelkedo már, sokkal felül-

haladják az agyag legforróbb vágyainak kielégitését. És

mégis sok — a* min senki sem csudálkozik többé, mert

mindennapivá lön— ugy szólván éjjel nappal azon töri

fejét: mikép hagyhassa 'dics pályáján Sardanapalt

messze hátra 5 midn azonban legszebb 's legédesb lelki

orömeirül 's jusairul elfelejtkezik, 's azoktul békés

tréssel hagyja magát megfosztatni , vagy a' mi több

,

azt maga cselekszi , maga hajilja el 's ön lábaival

tiporja azokat semmivé !— Es számos palotáinkat nem
lakják e illyes Izék, mellyek szomorú de legnagyobb

szerencséjekre nem is gyanítják , mennyit vesztettek

azon kivetkeztetés által, mellyet moraliter személye-

ken végbe vinni engedtek , vagy magok tettek 5 'smilly

kár , hogy dics czéljokat elhibázták "s az emberiség gya-

lázaljára legszebb ékességiktül megfosztva hitvány ágya-

sok 's pénzes zsidók rabjai , midn ket az Alkotó hatal-

mas urakká teremte , kik mind csatapiaczon , mind or-

szággylésin olly sugárzó fényben jelenhetnének meg !

'S mennyit nem lehetne még elhozni állitásim

józansága támogatására t. i. hogy a" magyai- földesúr csak
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u^y lehet igazán szerencse's , ha a' szó legsiilyosb e'r-

leliiiében 'hiv jobbágy, es buzgó hazafi — de okos-

kodásom végtelenre terjedne ; tekintsük azért röviden

^ kötelesség -alaiiinirul hihetleg mit fognak mondani

,

-s min hangú lesz az azokat követ 's tlem annyi-

szor szorul szóra hallott zaj és

LÁRMA.

"Illyéseket hogy mondhat egy született magyar

Maffnás 's hogy teheti a' vele egy rendüeket a' haza

eltt gúny 's gylölet tárgyivá 's nevetségesekké, s

mit akar ? A' régi szép rendet eldönteni veszedelmes

príncipiumival 's mindent zrzavarba hozni ? 's a t.

'

'Igazságokat, habár keserk is, végre kimondani

nem csak hasznos , st szükséges 5 mert az önismeret

minden elmenetel 's jobbulásnak legels kezdete

;

kellemetlen ugyan , de józanabb azokat honbelitl ^ ro-

korttul hallani . mint inkább idegen vagy veszedelmes

hazai figyelmeztetre 's dorgálóta várni; kik 'miben-

létünket annyira ismerik, hogy némelly hátramaradá-

sink 's hiányos rendelkezésink titka olly nagy lett , vagy

hogy hibátlanabbul mondjam, 'olly tágra ntt,

hogy mindenütt kilátszik 's egy, hazánk minden gyap-

jábul készítend, köpönyeg alá se férne már el tÖbbé.

'S igy az által hiszem legszentebb kötelességim telje-

sitését, hogy Mágnás létemre íllyeseket nem hallgatok

el, hanem egyenesen 's hi'mezés nélkül kimondani

merek. Mert valóban nem csak dicséretre méltóbb va-

lamelly hibát — eltagadás *s abban megrögzés helyett

megismerni 's abbul kilábolni , hanem határtalanul

bölcsebb 's tanácsosb is.

A' görbe , nagy fül , kaszás lábú , ha eszes , maga

fogja magát a' természet mostohasága végett gúnyolni

's igy idegen gunytul ment lenni 's egyéb lehet els-

ségeit 's kellet tulajdonit pedig életi nyájassága által

annál szebb fényben eltnletni. Ki mind ezeket tagadni
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's fedezgetni akarja, nem csak híjába fáradoz, st
azon veszélybe esik , hogy kiki xijjal nuitat rá 's ka-
czagja. Es igy bülrsebbet nem tehetni az önvádolás-
nál, ha igy lehet mondani, jiie'g akkor is, midn a'

kellemetlen letbl 's hátramaradáshul kilábolni lehe-
tetlen. De hát ha ezen kihíbolás nem csak nem lehe-
tetlen, st igen könny, és szinte semmi fáradságba
se kerül 's önmagimktiil függ: akkor a' hiányok 's ho-
mályok eltagadása 's rejtegetése csak azt bizonyítja,
hogy azokbul kiemelkedni nincs szándékunk vagy nincs
ernk.

A' képzelet mindent nagyobbra fest juint a' való-

ság lenni szokott, 's csak tlünk függ p. o. magasb
tornyot a' Strassburgínál , tágosb szentegyházat a' Ró-
mai sz. Péterénél, nagyobb hajót egy spanyol linea-

hajónál képzelni. Igy egy cseppet se nehéz jobb utakat,

mveltebb mezket, kiesb vidékeket, serényebb ke-
reskedést, helyesb communicatiókat, vigabb falukat,

tisztább várasokat, jobb vendégfogadókat, nagyobb
cullurát, kiterjedtebb 's több oldalú tudományt, nyá-
jasb hospitalitást , értelmesb rendelet curiát vagy
kastélt, nemesb patriotismiist, több közlelket, polfrári

erényt — 's kevesebb sárt, port, nádat, korlátlan
partu vizeket, hasztalan erdket, becstelen lapányokat
bozótot , kevesb egoismust , 's egy részrül a' legalap-

talanabb hiúságot, más részrül a' határnélküli hajlé-
konyságot, alattvalók iránt dölyföt, elljáró eltt por-
ban -csúszást, kevesebb elítéletet, balvéleményt , tu-

datlanságot , féktelen betyárságot 's a' t. — magunknak
képzelni , mint a' millyen 's mennyi valósággal talál-

tatik honunkban.

Ennél fogva nem hivja meg a' Magyar , vendégét
soha 'fényes táblára, nagy bálra, pompás udvarába,
hanem egy kis barátságos ebédre vagy tánczmulatságra,

szegény házához, 's a' t. — 's igy sokszor a' képzelet

igen kevésre 's kicsinyre lévén elkészülve, a' megle-
hetst, turhetst is jónak 's különösnek tartja a' hi-

lö
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honjok elsegellesere , mint készek is fejadiuikert vé-

reket ontani ejxy cseppig mindenütt 'h mindenkor.

^^ Néhai bölcs és dics atyáink ^s eldödeink is csak

i,.y éltek mint mi . a/ért ne akarjunk jobbak lenni mint

k 's igy ne változtassunk semmit; sok, a im theo-

riában szép 's a^ jobb szivüt de mélyebben nem gon-

dolkozót bájolja ^s elcsábitja, praxisban ki nem vihet.

^S mikép mondhatni, hogy az ország semmi terhet sem

viseljük, hiszen az indirecta teher szinte elnyom, s

efelett nem insurgalunk e, ha kivántalik? ^s másutt a

külfiildön jobban mén a* dolog? 's a* t.
'

' Néhai bölcs és dics atyáink 's elddemk éppen

nem éltek úgymint mi, hanem kemény vadságokban

háborúhoz 's veszélyekhez edzve lóháton vagy váraik-

ban, sáncz és mocsár közt igazán nagyok voltak 5
nu

ellenben ellágyultan 's elpuhulva se vadságunk se civi-

lizaliói súlyunk által félelmesek többé nem vagyunk.

Megváltozott az id, 's azzal mi. 'S igy könnyebb az

eldódiekre provocálni , mint megmutatni :
hogy csak ok

is ugy kocsiztak 's henyéltek mint mi, 's óhelyettek

is mindég csak az adófizet kelt ki ellenség eleibe, s

akkor is jobban levágta a' Török fejét mint ok; a mit

,na minden bizonnyal jobban tudna mint mi. De ha meg-

engedtük magunkon azon cardinalis változást végbe vi-

tet'ni , mellyen az okos csak örülhet ,
mert az uj utón min-

dent elhomályosíthat, a^ mi eddig magyar földön dicso

valaha csak volt — azon cardinalis változást mondom

,

hogy 'örökös katonákbul kirekesztleg földmvelk,

tudósok, irók, ügyvédek 's efélék legyünk, midn azon-

ban csak az adófizet nép katonáskodik igazan— hogy

ellenezhetjük józanul ^s igazságosan azon változásokat,

mellyek a' f kivetkeztetés természetes kisérói ?

Mi most éppen — ha ugy szabad kimagyarázni

magamat — az oroszlán , h mi hajdanta valóban vol-

tunk is, 's a' jó fegyverzet férfiú közt állunk. A' régi

iskolabeliek mindég vissza akarnak vezetni oroszlánsá-

.runkra 's el>ben nem cselekesznek Ítéletem szerint ter-
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nieszetesobben 's mélyebb belátással
., mintha egy 32

esztends férilut megint IS esztendssé akarnának va-

rázsolni , vagy az emberiséget rák gyanánt hátra lép-

tetgetni ; vagy mábul tegnapot csinálni , 's igy minden

igyekezetik 's intésiknek a' mathesis rendé szerint nem
lehet egyéb következése ' durvaságnál , ggnél, betyár-

ságnál 's hosszú bajusznál. En inkább fegyvert fogni

tanácslok ; azon fegyver pedig, mellyet ajánlok nem
egyéb, mint már elbb is mondám, 'kicsinosított em-

berfnél. Ebbíil ered minden , mert a' bolcseség er és

szerencse. 'S igy csak a' csínosodás van itt ott még
hátra, mert hála az Egeknek , feje van mindegyi-

künknek.

A' mi pedig a' theoriát és praxist illeti , mellyel

némellyek minden kÖriilállásban el szoktak állni : tud-

juk azt igen is jól, hogy könnyebb házat, hidat raj-

zolni, mint épitni 5 könnyebb erjnfívet kigondolni,

mint mozgásba hozni ; könnyebb tökéletes respublicákat

's országlásmódokat képzelni , mint csak egy falusi

bir dolgait is derekasan 's emberül végezni ; de

tudjuk ellenben azt is, hogy ezen thema a' rest, rossz-

akaró 's kivált az interessált szájában ollyan mint a*

méreg *s a' legjózanabb javítást, legbizonyosb ellé-

pési is, sokszor gyökerestül megsemmisíti p. o, hogy

a' vármegyeházi cassa mindég legnagyobb bátorságban

legyen , azzal visszaélés ne történhessék 's bukás ne

kövesse , mint sokszor a' régieket dicsérk közt lenni

szokott, illy komoly tekintet okoskodk eltt , kivált

ha magok kezei alatt van ,
' theoriában szép , de pra-

xisban ki nem vihet'. Hogy a' hus limitatija eltö-

rültessék 's illy könny , egy garasba se tel javitás

által a' mezei gazdaság egy pár év alatt századi szök-

kenést tegyen ,
' theoriában igen is szép , de praxisban

ki nem vihet'. 'S valljon mért lenne ki nem vihet?

— mert az által némellyeknek , kik a' tanácsban ülnek

's mindég a' régi rendet emlegetik — egy jövedelmi

leszek, — midn a' hus felemeltetik, clma-
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radna — --'s igy az új thcoriábul származó

jjraxis 's mint k mondogatják 'az ujitásokbul fakadó

zavar rajok nézve íerjnészetescn semmit sem érne 's

káros lenne. Hogy a' földbirtokosak utak csinálá-

sához 's egye'b commiinicatiók létesitésehez járuljanak

*s igy clevense'get 's egeszén uj életet hozzanak hazá-

jokba ,
' theoriában szép , de praxisban ki nem vihet,

— 's ugyan mért ? mivel a' vásárlioz közel lakónak

a' rossz ut ideig óráig hasznos , mert a' concurrentiát

kizárja, legfképen pedig azért, mivel 'ha megsznik

a' régi rend , megint az uti biztosok jövedelme marad-

na el 's a' t.

És illyen praxisok , mint p. o. legeltetésben , hol

a' földesúr lassan lassan minden legelbül kiszoritja

jobbágyit, vagy utcsinálásban, hol 14 napra idegen

tájékra hajtják el a' szegény parasztot 's ott bitangkép

jobbára esztelenül 's igy hijába pazérlott munka közt

marháját legel hija miatt romlani 's veszni látja , mi-

dn azonban maga sínyldik vagy pénzét a* csapszékben

költeni kénytelen végre ha készítette el az

utat, csak szinte megint egyedül maga fizet vámot

tle 5 vagy forspontozásban , midn a' jobb lovas job-

bágy földesurának vagy tiszteinek ingyen szolgáló ko-

csisa ^ vagy vármegyeház- építésben , hol közönségesen

egy pár szabad oblatum után a' nmaka 's költség leg-

nagyobb terhét azon osztály viszi, mellynek a' vár-

megyeház néha nem egyéb 'kinzó helynél^ vagy ország-

gylési költségek vitelében, mellyen az, ki a' költsé-

geket viszi, repraesentálva nincs és számtalan

eféle praxisok ugyancsak jó szép 's nemes elintézések

!

'S lehet é azokat rendnek 's igazságnak hivni ? 's ugyan

változtatások ki nem vihet e ? 's tán veszedelmet

hozna hazánkra? "Ó szégyen! hol marad elpirulásod"

'S még is hány ügyes hypocrita teszi illyesek által a'

sokaságot bolonddá, melly vak heviben rá merne eskün-

ni, hogy alkkotmányunk illyégbe kiáltó 's a' termé-

szettel összeütköz sarkalatokon áll. —
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A' mi pedig az iiidirecta terhek vitelét, melly min-

ket, a' mint állitják, elnyom, vagy huborkori felke-

le'síinket illeti : arrul most inkább hallaatok 's más
idre hagyom . mert igen sokáig kellene az absu:du-

inok tengerén hajóznom, minekeltte józan partra jut-

hatnék. Azonban nem hiszem : hogy ezen sokszor el-

hozott tetemes suiy t. i. az indirecta teher agyon nyo-

mott volna eddig csak egyetlenegy magyar Xemestis—
tán parasztoknak sajnosán esett, az meglehet ^ 's éppen

olly nehezen képzelhetek magamnak, akánuint hevítsem

is fel 's kínozzam fejemet , egy olly hadi sereget , melly

a' mai nevelés 's életmód következésében a' legvadabb

's díihüsb ellenséggel gyzödelem-hihetséggel száll-

hatna szembe, melly jobbára csak \emesekbül , Magná-

sokbul , Lordokbul , Pairekbül , Püspökökbi 's ország

Zászlósibul volna szerkezteivé, kik a' nemzetek tábor-

noki, hadnagyai voltak régi világban .'

'S hogy másutt sincs jobb világ , külföldön se megy
jobban a' dolog, az ránk nézve mit következtet?

Kzen állítást tagadni is lehetne , mert igazságos Ítélet

eltt Magyarország minden lakosit 's nem kirekeszt-

leg a' Nemeseket kellene csak kihallgatni ;j "s továbbá,

ha sehol se volna is a' jólét olly indigena mint ná-

lunk, mért kellene azért a' középszerség szomorú

pontján megállani, ha mindnyájan határ nélkül szeren-

csésbek lehetünk még 's arra szeretett Királyunk atyai

gonddal kezet is npijt?

'JMég igen is kora illyeseket mondani — szerz-

hez nem illk, országgylésre valók ^ egyébaránt nem
tanácsos annyit változtatni egyszerre, hanem csak hal-

kan 's egymást követve. Efelett mi közünk nekünk

ahoz , ha Magyarország félszázad után fog is virágoz-

ni - — mi akkor nem élnk már 's a' t."

'Xémelly emberek mindenre— kivévén a' mi köz-

Aeletlenl önhasznokat következteti — csak azt tud-

jak mondani : 'még kora s nem ma , de n)ég ezer esz-

tend múlva is mindég csak azf mondanák. ' Van is -
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tagadni nem lehet , sok az idt megcl/ , mint p. o.

lónak gyepre Iio/ása idomítás nélkül , uríinak exanien-

adása tanulás nélkül , soknak házasodása tapasztalás

ne'lkül . repraesentativum syslema köz értelmesség nél-

kül 's a' t. — - De a* Piiblicinnnak valami hasznosra

elkészítését tán nem ezek közé számlálhatni , st lígy

látszik, hogy némelly tárgynak egyszerre — minek-

eltte a' tanácskozóknak tökéletes világos ismerete

lenne még rla — tanácskozás végetti felvétele inkább

tartozik azon nevendékek társaságába , kik születések-

ben ajíjokat elzték meg.

Mit ér a* legjobb vadász , legjobb munkás , legjobb

deák , legbátrabb ember elkészület nélkül 5 az elsnek

puskája nem sül el, a' másodiknak ekéje bicezen ki

,

kaszája tompán vág , a' harmadik minden esze 's talen-

toma mellett is második osztáh^ba j, a' negyedik 's

kivált mostani idkben haszontalan katona , 's a' t.

Minden idomítástul , elkészitésíül függ! *s a' legjóza-

nabb systcmákat 's intézéseket minden elkészület nél-

kül , azaz rendetlen képzeletek igazitása's rendezése
,

hamis benyomások, vakító elfogultságok 's megrögzött

balitéletek kiirtása 's a' tudnivalók nagyobb kiterjesz-

tése eltt tanácskozásba hozni nem egyéb , mint ma-
got vetni száraz kemény földbe , melly se szántva se

trágyázva se boronálva nincs, 's ennek következésében

látjuk 's tapasztaljuk sok összeülök közepibül, és sok

fáradság után igen is sokszor mikép veszi eredetét a'

'semmi, és ez B-ro emlékeztetvén azt mondatja velünk

"Ils travaillérent beaucoup , mais firent trés peu " 's

errül megfontolásra csak ennyit

!

Igen sokat kezdeni egyszerre , igaz . többnyire igen

ártalmas *s az ki így cselekszik, nem dolgozik nagyobb

sikerrel, mint azon agár. melly egy izben több nyulat

hajhász 5
— ellenben nera lehet p. o. gazdaságban az

idén ökröket vásárlani, esztendre kutakat ásni, har-

madikban béreslakást épitni, negyedikben szekereket,

ekéket készitni "s a' t. de soknak szinte egyszerre kell
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megtörténni , hogy a' sok elke'szíilt tagok részarányos

egybefogó ege's/öt alkossanak. A' józanabb gazdaság-

gal "s kereskede'ssel olly szorosan függ a' legelk fel-

osztása, hus-árositás eltörlése, Hitel, papirospénz 's

több eféle össze , hogy ugy szólván csak egyszerre me-

hetnek elre. így van sok egyéb fontosban is. 'S kez-

deni kell valamikor , mint nem különben nem lehet min-

dég alunni , hanem végre csak fel is kell ébredni.

'S hogy sok nem bánja, mi lesz hazpjábul holta

után, azt igen is elhiszem, st bizonyos vagyok benne,

mert látom , hogy éltében se tördik vele sokat. De

a* nemes nem igy gondolkozik , — a' mit megvallani

nem szégyell — 's azt hiszi , ha bár egyedül maga ma-

radna is , hogy egy becsületes embert kirekesztleg

csak az boldogíthat vénül korában, ha férfi ideje

férfias munkálódási által mcgérdemlé 's elre sejdíti

,

hogy hazafiai leglelkesb része valaha , ha többé nincs

's minden irigységnek 's megsértett önszeretetnek vé-

ge — hamvai felett azt fogja rebegni : "Itt a' föld iga-

zán nemes csontokat, igazán becsületes hazafit borít.
'

Mert mi melegítheti a' nemes vért édesebben 's mi

által feleliiet az ember jobban meg titoktele ittlété-

nek, — mellyben minden kétes 's rejtett 's hol még
a' legvilágosabban látó szebb lelki felemelkedéssel is

csak sejdíthet, — mint midn ön álláshelyén, mellyre

a' sors állitá, hazája 's ez által a' mindenség tökéle-

tesbitéséhez tehetsége szerint járul

!

Azért ha másnak hazája fejs tehén gyanánt

jelenik is meg, nekünk azon remény maradjon min-

dég legszebb örömünk , hogy magyar honunk mind

magasbra fog emelkedni még ^ 's leszünk e tanuji

annak , vagy sem , a* hatalmas Istenekre bizziik 's

ugy fáradozzunk , mint halhatatlan lelkek , kik az

id mohátul mentek. 'S ki tudja, ha soha többé ha-

lotti álmunkbul nem ébrednénk is fel , ki szeren-

csésebb : az e , ki a' fákat lteté , ápolgatá 's azok las-

sú de meg nem szn növéséi tapasztala; vagy az.
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ki megntt korokhan npigodott 's lienyelt csak ár-

nyékok alatt?

"'S inilly jussal mondhatja a' szerz mind ezeket,

ki bizta rá;; minket tán vezetni akar 's a' t. O bizo-

nyosan mellékes czélt vágy elérni 's nagy lelk álli-

tásai egyedül kifüggesztett cze'ge'r . melly által a' lágy

velejüket mystiíicálja 5 midn magában nevet 's önhasz-

nát lesi 's a' t.
''

' Ezen megtámadás személyemet illeti egyenesen "s

igy azt megczáfolni sok tekintetben bajos, mert önsze-

mélyérfll szólani annyi mint a' szebb társasági rendet

sérteni , 's igy tán tanácsosb lenne hallgatni 's a' rlani

való Ítéletet az Olvasóra bizni. Azonban illy megtá-

madást nem csak rossz néven nem veszek , st annak

xigy annyira örülök, — jiiert részint a* büszkeség sza-

va , részint pedig azoknak , kik némellyeket a' velem

tártastul nagy becs tanácsokkal elvonni akarnak , igazi

mystificatija.—hogy néhány kis megjegyzé.simet elhall-

gatni nem vagyok elég ers.

Ollyasokat , kik jusomat gondolatim eladásira néz-

ve kétlik vagy el is akarják tagadni 's magokat általam

vezettetni nem engedik , csak dicsérhetek ^ mert k
az által azt bizonyitják. hogy több észbeli ert érez-

vén magokban, mint bennem tai)asztalnak , önszemélye-

ket hiszik vezetkké alkotva. 'S illy nemes önérzet,

illy büszke felemelkedés legnagyobb tiszteletre )uélt ^ 's

éljenek! Xe is menjenek illyesck senki mögött, de a'

legnemesbek mellett , vagy elttök is — csak rajta !
—

Galileire nem bizta senki a' föld maga körül for-

- gásának kitalálását ; Newtonra senki a' nehézség tör-

vényei felfedezését^ iigy nem bizta senki Franklinra

azt, a' mit emléke mutat 's a' mi egyszersmind dics

életrajza: "^ eripuit coelo fimen , sceptrumque tyrannis.'

De k halhatatlan pályájokat minden titxilus ,
protectio

,

salarium 's efélék nélkül — 's a' nélkül hogy más em-

berek által rajok lett volna bizva , eljárták 's ugy lát-

ís;íik 'iucgliivatások az emberiség felvilágosítása végeit
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inagasb helyriil történt , mint a' niilly magas hely e'

földön van. 'S igy jeles megtániadoini — nieit oUya-

• sokrul iít nincs szó , kik csak hibát tudnak találni

,

magok pedig soha sem visznek végbe semmit — ne

várjanak senkire, járjanak ell, mint a' például fel-

hozott három bölcs , szivesen leszek követjök ; adja-

nak jó tanácsot , oktassanak bölcsese'gre 5 ersitsék

meg önpeldájok 's tetteik által , a' mire oktatnak —
leghívebb tanítványok én fogok lenni. A' miben hibáz-

tam , k igazítsák cl — 's fussanak velem egy pályát.

Nem kívánok egyebet , mint hazafiságomban általok

meggyzetni :, 's nem óhajtok semmit buzgóbban , mint

hogy hazafi kötelesse'gím gyakorlásában általok messze

hagyassam hátra , mert igy — 's ezt büszke érzessél

merem állítni — az ország nem sokára ugyan más ké-

pet mutatna

!

Sok, igaz 5 azt is rossz néven veszi 's a' 'ki bizta

r á-t, veti szememre, hogy némelly Magyarokat szégyen

,

giíny , satyra 's egyéb tlem kitelhet üldözés által anyai

nyelvek — mellyet tulajdonkép anyanyelvnek sok ma-

gyar házban többé nevezni nem lehet, — megtanulására

kinszeritni akarok. Már ez ugyancsak nagy szemte-

lenség 's égbe kiáltó igaztalanság , azt nem tagadhatni—
's én azt csak vak hevemben teszem '^ mert hogy is

kívánhatni azt okossággal 's mérséklettel egy Magyartul,

's kivált ha több ezer jobbágyi vannak: hogy még nm-
gyarul is tudjon, midn hazai dolgokban iigy sem igen

jártas ? Hisz ez igen is nagy praetensio lenne — és

szinte a' természet törvényível ütköznék össze

!

Akármihez 's mi ellen való vak bizodalom vagy

bizodalmatlanság pedig a'lágy velnek 's felette gyenge

itélernek legnagyobb hetükkel irt testimonialisa.

Rézzé válik e az arany a' rossznak vélt markában

,

vagy arannyá a' réz a' jónak gondolt kezei közt? Nem
változik biz az egy cseppet sem , akárki markolja is —
csak hogy ismerni kell. Színt igy van a' gondolattal

,

okoskodással , állításokkal. A' rossz ember sokszor sok
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jót ^s eszest mond, mint nem különben sok hiábavalót

*s esztelent a' jó. A' maga lábán állni 's maga eszivel

gondolkodni tiidó nem hagyja magát, mint a' ne'p, fé-

nyes besze'd , kellemes eladás 's ügyes sophismák által

elcsábi'tatni, de mindenkor és mindenütt a' dolog vele-

jére tekint 's ezt a' szerint fogadja el, azt ugy veti

vissza. 'IS ki azt mondja: "\e higyjetek neki, mysti-

ficál" az mystificálja inkább hallgatóit, mert nyiltan

szk esz 's keskeny belátásuaknak nyilatkoztatja , kik

magok se nem látnak, sem itélni nem tudnak.

'S ezek szerint a" rólam való ítéletet
—

's valljon

mi a' f czélom 's milly jutalmat 's hasznot vadászok—
kinek kinek önbelátására 's megbirálására bizom «

—
midn azt hiszem , hogy ha/ám java elmozdítására

minden tlem kitelhett cselekedni szinte olly jusoni

van, mint egy, se igen magas se felette alacsony he-

lyezetü katonának tagadhatatlan jnsa van, — a' mi

legszebb bére — ' minden tle kitelhett a' diadalom-

nyerés végett elkövetni
;; *s ezen fényes jusombul, mel-

lyet a' legitimitás legszentebb törvényei szerint, mint

az Isten legszebb ajándékát tekintem 's becsülni tudom

's mellyet tlem mig élek el nem fog ragadni senki

,

folynak személyemre azon kötelességek , mellyeket fen-

tebb elhoztam.

Az ötödik, hatodik 's számtalan többi megtáma-

dókat, kik okoskodásim ellen minden bizonnyal hydra-

ként fel fognak kelni, még most megczáfolni nem aka-

rom. Legyen az 'utolsó szó Olvasómé. Thema van elég

's igy berekesztésem vége legyen még egy barátságos

's már többször érintett rövid

TANÁCS.

A' legnagyobb igazságbul minden részre a' legna-

gyobb haszon is foly , ugy mint kirekesztleg csak a'

természet örökös rendszabási szerint alkotott tárgy —
legyen erkölcsi , legyen lelketlen — rejti magában n'
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lehetseg, siker 's állandóság minemííseg^t. A'

igazság erkölcsi világban az, a' mi mechanikij

cirökle'tü axióma.

Nem kényünktíil függ tehát p. o. a' vizeki

vagy amarra vinni, mert azoknak nem parancséiba"

tünk, — nem kenynktül gz - ermíivben a' lombi-

kot nagyobbra kisebbre, az emelket hosszabra rö-

videbbre készitni,— szri tó ermíivben a' csket
hosszaságokhoz képest szkebbre tágabbra rendelni ,

mert ezek közt mathesisi idomzatnak lenni kell 's a' t.

hanem szükséges — ha igazán józant akarunk elál-

litni . — hogy a' természet örök rendszabási szerint,

eszközle'sinketa* viz, gz, leveg 's a' t. változhatlan

tulajdonikhoz alkalmaztassuk. 'S szinte igy nem ön-

ke'nynktül függ a' társaság, alkotmány 's országlás

józan le'te ; nem tetsze'snktül 's jó sziv ohajtásinktul

függembertársinkat's honbelieinket jobb létre emelni,

boldogítni 5 hanem az csak a' lehet legigazságosb

elrendelesbül , azaz : a' természet eldönthetlen szent

törvényei h teljesitésébül eredhet ^ — szóval 'semmi

sem közelíthet a' tökéletesbhez, ha sarkalatja nem
taljtigazság. —

Ezek következésében tanácsom semmi egyéb, ha-

nem hogy "Hazánkban mindenkinek vagy leg-

alább a' lehet legnagyobb résznek gyomra,
feje és erszénye ne legyen üres — st hogy

kiki magának több 's több életjavakat 's kellemeket

szerezni iparkodjon — de azokat fáradozása után min-

den hihetséggel el is érhesse 's azokat elérvén bá-

torságban birhassa is.
—

"

Mennél több marhahúst eszik , mennél tÖbb bort

iszik, mennél több posztó ruhát visel 's a' t. a' nép,

annál jobb lábra kap a' termeszt 's nincs mit retteg-

nie a' vásár változásai, külföldi tilalmak, banquerotle

's lankadó kereskedés miatt — mert minden terméke
szinte már mezein kél el 5 — 's mennél számosb házi

bútort, csinosb konyha 's ebédszereket 's egyéb élet-
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alkalmati 's a' t. szerez magának a' sokaság, annál

jobban emelkedik a' mesterember 's kalmár, 's men-

nyivel több a' bels termeszte's 's nagyobb a' kivá-

nat külföldi javakkal is e'lni , annál jobban diszlik a'

kereskedés.

Es igy a' sere'nyebb földmvele'st , nagyobb indus-

triát , virágzóbb kereskede'st, szóval: a' jobban birást,

's gazdagabb letelt megelzi — 's ezen talpigazságon

áll a* földbirtokosnak , ha ugy szabad mondani , kincs-

tára — " Az ország lakosi legnagyobb részének

oUy körülmények közé helyeztete'.se , hogy az nem csak

marha de me'g borjúhúst is ehesse'k ; nem csak sava-

nyu de meg ugyancsak jó bort is ihassek 5 nem csak

posztó ruhát viselhessen, de me'g kárpitot is használ-

hasson ""s a' t. '' — röviden 's olly világosan mint le-

het :
' hogy az adófizet ne'p halkkal azon erkölcsiségre

emeltessék 's a' jobban fáradozó és iparkodó test és

észbeli törekedésinek azon bizonyos és bátorsá-

gos jutalmát is nyerje, mellyek nélkül akárki mit

mond , egy ország sem emelkedhetett ki eddig 's egy

se fog kiszabadulni a' középszerség 's alacsony állás

szomorú körcibül soha !

Azon közmondás 'gazdag paraszt teszi a' gazdag

földesurat' honunkban nem mindég teljesül be, st
mai idkhez többé nem ill feudális létünk követke-

zésében , mint igazság, szintesébl sem áll 5 mert a'

birtokosra nézve ideig óráig csaknem mindenütt hasz-

nosb a' lelketlen puszta,mint a' népesített határ. Azon-

ban , ezen most emiitett közmondás, melly valóban

talpigazságon alapul , nem azért válik köztünk haszta-

lan állitássá , mert valami hiányt rejt magában , hanem

azért nem illik mostani helyezteiésünkre , mert jobbá-

gyinkvagy nem birják igazán jól magokat, hanem csak

a' mi képzeletünkben :; vagy nem birják jól magokat

olly módon, melly a' földesúrnak is hasznos lenne,

azaz 'nem birják közönségesen magokat szorgalmasb

indiistrjájok után jól , hanem csak tagos mezeikés szá-
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niof? marháik következesében ^ 's igyterme'szetesen jobh

's gazdagabb létek semiiroknak sem az országnak sok

hasznot nem hajt.

A' magyar szántóvet közÖnse'gesen . komoly fe'r- •

fiusága következesében, nem törekedik iigy mint sváb

vagy szász szomszédja némelly életjavak megszerzése

végett — 's igy se maga nem birja magát olly jöl . se

földesurának, se a' községnek nem olly hasznos jobbá-

gya 's embere , mint az. De ebbül nem az következik:

'hogy a' magyar földmves régi 's részint mostani,

semmit vagy igen keveset óhajtó 's igy igen keveset

szemfülesked henye apathiájában hagyassék , hanem,

hogy renyheségi hajlandósága miatt inkább a' legna-

gyobb inger 's azon magiisi erej Inditóok használtas-

sék , melly más országokban, mint a' tapasztalás mutatja,

olly csudákat müveit, hogy azokon alig bámulhatni

elegendöleg "s mellyek következésében p. o. Britannia,

esztendnkint szinte 8 millió mázsa vasat készit , 1 ^ i^

millió mázsa gyapjút, 2 millió pamutot és számtalan

illyest varázsol leghasznosb 's kellemesb ' mindenfé-

lékké ; mi'g mi tán 200 ezer mázsa töredékeny vasat se

tudunk elállitni, — egy kis durva posztót, pamut-

bul 's egyébbi pedig a' semmihez igen közeljáiót ké-

szitgetünk 's a' t.

A' bels comsumtio birja a' közönséget a' lehet ^

legjobb 's gazdagabb létre ^ hogy pedig a" legnagyobb

rész az élet legszkségesb , nem különben legkellemesb

javait fogyasztani forrón kivánja 's azon kívánat-

nak eleget is tehessen, elkerlhetlenl szükséges

mint conditio sine qua non: hogy minden statusbeli—
személyes függetlensége *s vérébe mélyen rejtett 's

gyökerezett nemzetisége leöltése nélkül — állati A'ad-

ságát hagyja el 's józanabb philosophia alapjain, melly

keresztény vallás által megtisztult , fejthesse ki halha-

tatlan emberi méltóságát.

Errl pedig nem is áhnodhatni "bizonyos 's bá-

torságos birtok 's azon lehetség st hihetség nél-
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kíil : hogy 'fáradozási után határtalanul Jobban bírhassa

magát." 'S erre módot nem nyújthat senki más a' föl-

desurakon 's tchetsbeken kivíil.

Ezen utóisóknak kell tehát , részint a' szív ösztöne

's meg inkább az ész tanácsa szerint önmago-
kon nemes — vagy ha egyenesen ki akarjuk mondani—
józan diadalmakat nyerni, tudniillik: 'az ország

terhének egy re'sze't vállaikra venni 's igy a' szántóvet
sorsát könnyi'tni 's rae'Itóságát felemelni.'

Illy concessiók— mellyektül a' nagyobb re'sz azeVt

retteg, mivel se termeszét törve'nyeit nem ismeri ele-

gendleg, se más nemzetek tapasztalásit használni nem
tudja— csak ideig óráiglani nyomást 'skárt vonzanának

az áldozókra , 's az igazán nemes tett legjózanabb cse-

lekvésnek is mutatkoznék csak rövid id alatt ; mert

a' helyett, hogy most az adófizet naprul napra tehe-

tetlenebb lesz 's mi birtokosak e's nemesemberek se

vagyunk gazdagok , st mindég szegényebbek leszünk—
igazságosb rendelkezés után a' szántóvet is , mi is jobban

birnók magunkat i
a' helyett hogy most az adófizet a'

rá rótt csekély adót se képes fizetni 's erejebiil olly bi-

zonyosan mint 2X-=1« niind jobban 's jobban fog ki-

fogyni , miköztünk pedig a' messzebbre tekintk titkol-

hatlan bels aggódással magokban azt ke'rdik : 'ugyan mi

lesz ennek vége?— a' lOdik századhoz ill elmenetel

's magasodás által a' haza szükségei bven kipótoltatná-

nak, mi végre kiszabadulnánk azon kellemetlen dilem-

mábul , mellynel fogva 'vagy kénytelenek vagyunk eltünk

fogytáig ispánkodni , vagy legszebb napjainkban seque-

strum alatt sinldni' — drága hazánk pedig a' többi

európai nemzetek közt helyet foglalna 's a' jövend olly

tisztán 's remenytele derülne fel szemeink eltt! mi-

Hn ma ránk nézve nem csak beborult, de kétes is.

Valóban nem gondolhatni át bels megilletde's

nélkül más nemzetek reformatióinak philosophiáját 's

niilly csudálatos utakon 's milly számos keser epedé-

sek 's gyászos történetek kisérésével tetszik az isteni
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gondviselésnek az embereket boldogságokra vezetni,

kik buta hevekben "s egymás- ellenti kajánságik 's

íildözéseik közt mind addig szokták lábaikkal tiporni

önhasznokat es szerencsejeket , mi'g vagy kegyetlensé-

gikben 's ve'rontásikban kifáradván, vak Véletlen
által tnik fel köztök a' szent igazság 's annak áldása

,

vagy lelki tehetségik emelik ket a' jobblétel 's bá-

trabb 's boldogabb élet körei közé.

Britannia 's Francziaország vérzivatarjai mit bizo-

nyi'tnak egyebet mint 'szegénység miatti meg-
vívást'? mert mind azon borzasztó conviilsiók , mellyek

egy *s más országot olly fertelmesen megráztak, mi
egyébbül vették legvalódibb eredeteket . mint abbul

:

hogy a* tehetsb rész, melly hatalommal volt felruházva

,

a' haza minden terhinek vitelét az alacsonyabb de a'

hazafiak nagyobb részin akará mindég hagyni — a'

mit ez végkép trni és szenvedni nem tudott 's nem
akart 's elvégre rablánczait ketté törte , 'azoknak , kik

ket iigy szólván fogva tartották , legnagyobb ijedtekre

's ideigleni károkra tagadhatatlan, de egyszersmind

legnagyobb valódi hasznokra 's mai tartós jó létekre

is;; 'mert ezen kinszeri'tett változások követke-

zésében k most határ nélkül *s minden tekintetben

jobban birják magokat 's boldogabbak , mint régi he-

lyezetekben lennének, mellyért annyit fáradtak 's har-

czoltak *s mellynek további fentartása végett, legna-
gyobb szerencséjekre , a' csatát elvesztették ! —

Hogy Britanniában hajdan a' privilegiált földesúr

készebb volt inkább vérét ontani, mint feudális alkot-

mányábul egy hvelknyitis engedni — a' minek követ-

kezésében ha t. i. józanabb intézkedésre nem kinsze-

rittetett volna , ma szintolly szegény 's tehetetlen lenne

mint mi vagyunk — azt minekünk igen természe-

tesnek 's megbocsáthatónak kell látnunk 's Ítélnünk
;;

mert mi se kívánkozunk az elavult rozsdás systema

bilincseibi kiszabadulni, ámbár mi példahasználás által

igen is jól 's minden bizonnyal tudhatjuk — 's ha nem
17
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tudjuk csak önhibánk — milly valódi léteire 's eleven

élofre juthatna hazánk 'minden honbelink felszabadí-

tása 's jiolgáii jusokban részcsülhetése által.' Az Angol

eltt példa neni volt: hogy valljon mit szülne az al-

''' koímány egyenl kiterjeszte'se az ország minden lako-

sira^ 's azért ha ott hajdan az elítéletekkel teljes

földesúr önkényesen jobbágyinak concessiókat egyben

's másban tenni nem akart, 's arra tet végre önléte

miatti aggódása kinszerité , van e annál természetesb ?—
mint valóban nincs természetlenebb : hogy mi illy nyil-

ványos útmutatásokat nem csak nem követünk , de még
jobb felvilágosításával *s kifejtésével se foglalatosko-

dunk , st azokrul hallani se szeretünk , jóllehet egész

</ existentiánk homokon alapul.

Ki a' külföld mai állapotját 's némelly vidéknek

mostoha fekvése mellett még is bámulásra méltó virág-

zását ismeri — melly progressive terjed, — 's aztán

hazánk szomorú állását tekinti , 's hogy mindenekben

századi távulságban kullog más nemzetek után ezen

föld , melly kimeríthetlen szenderg kincseket rejt ölé-

ben — akkor valóban a' legéletrevalóbb is elszomo-

rodik , a' legersb is elgyengül— kivált ha átgondolja :

' hogy nem csak a" tudatlan , de még a' tudományosb

rész is minden gyökeres elmenetel 's javítás ellen

szegíil — 's jobbára porban vagy mocsárok közt seny-

ved jószágit, üres ládáját 's azon boldogító praeroga-

tiváját, — hogy igenkevésbül semmit se kell adóz-

nia, midn egyéb képviseli jusa alig van,— olly vitézi

hévvel 's bajnoki állhatatossággal védelmezi ,— mellyek-

kel ha józanra fordíttatnának, legnagyobb csudákat le-

hetne vinni végbe , — hogy észtehetség
,
példa 's a' ter-

mészet örök törvényei alig kaphatnak a' sok szívköd

,

hiúsági gzölgés 's elnjesetétség közt napvilágra!

A* tudatlan egyoldalú 's mindég idehaza ül azt

hiszi 's rá esküdne , hogy a' külföld minket csudálva

irigyel ^s csak Magyarország van eszében — wgyminf

sok falusi lakos maga ismérellen kis határát i^en hi-

I
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résnek 's ön tetteit 's törekedesit világszertieknck

véli — midn honunkrul a' külfüld alig tud valamit,

az/al egy cseppet se gondol 's küliíjságokban se szok-

tunk róla közönségesen egyebet olvasni , 'mint hogy
erre sok es volt, ott egy nagy falu égett el. amott
egy kis földingásocska volt 's a' t. — a* határjábul ki

nem bujt honfogoly pedig eliléleteit, tudatlanságát e's

születési ggjét házánál 's övéi közt ugy védi, mint
hajdan Ilion palládiumát !

A' tudományosb ellenben elismeri civilizáltabb or-

szágok elsségeit, 's mint tapasztaljuk , honját kerüli

's rendszerint azokban tartózkodik ; — minden hazai

változásiul pedig ugy retteg, hogy inkább régi hátra-

maradásában, bár mi utálatos legyen is az eltte, kí-

vánkozik megmaradni, — és szemét a* jövend eltt,

hol rózsaszínt nem sejdít, behunyván azt rebesgeti:

''Boldog a' mai Gallus, Angol, ki már átesett a' cri-

sisen 's most annak csak áldásit tapnsztalja ; — de

bezzeg nem volt ám az ki akkor élt! maradjon minden

veszteg míg élünk, forduljon meg akkor a' világ, ha

mi már nem vagyunk többé.' —
'S nem igy okoskodik e jobbára a' kícsinosodott

's elre tekint rész ? A' mit magzatlannak se bocsát-

hatni meg , ollyannak pedig annál kevesebbé , kit szá-

mos gyermeki 's unokái élnek tul, kik szleiktül egé-

szen soha se szaki'tathatnak el! 'S nem ezen 'egy

rettent crisistül rettegés e legnagyobb gátja lehet

tökéletesülésünknek ? Semmi egyéb , meg kell szintén

vallani — de azt is egyszersmind :
' hogy minden ret-

tegsködésnk kirekesztleg csak éretlen képzelgé-

sünkbül származik 5 holott hatalnmnktul függ "leg-

kisebb mozgás és veszély nélkül éppen oUy magasra

hatni, minta' nálunk régibb, de éppen azért kevesb

tapasztalásu nemzetek csak sok évi vérengz zendüle-

tek 's küzdelmek által juthattak."

Ugyanból alapodik annak igazsága: hogy 'halálos

belegség nélkül igazi fértiságra nem fejjdhefni ki —
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dússá nem lehetni elleges hiikás ne'lkíil — ere'nyessé

nem, bnhdés 's töredelem híjával, — józanná nem,

es7X'lsköílés nélkül . — igazságossá nem , kinszeritle-

mil ? 's a' t.

Varcina feltalálása elolt mennyivel nagyobb szá-

nni kisded hala meg mint most ^ de azért mert sok szíilíí

tudatlanságában több gyermekét veszté el himlben
,

minekeltte vaccinához nyúlt volna . nem az követke-

zik: hogy minekünk is több gyermeket kell feláldoz-

nunk 's illy szomorú crisisen átesnünk utóbbi magzatink

megmentése végett;; hanem hogy mi ujabbak 's igy

több tapasztalásnak legkisebb crisisen se vagyunk kény-

telenek átvergdni, hanem minden gyermekinket elstül

utóisóig a' természet örök, habár titoktele törvényei

szerint a' himltül megóhatjuk. IJabb idkben több

függhid bomlott el 's még több gzhajó pattant szerte ;

de azért, mivel állalok annyi veszté már életét, — *s

most mind a* hid mind a' gzhajó trhet bátorságu

léire kapóit— nem az következik; hogy minekünk is

szintazon crisisen kell átesnünk "s j'gy bizonyos számú

Magyar kénytelen hiddal leomlani, vagy gzzel levegbe

repülni, minekeltte bátorságos függ híd 's gzhajó

hazánkat is diszesithetné ^ hanem hogy minekünk nem

kell, ha eszünk hasznát akaijuk venni, mind ezeket

A-nál kezdenünk 's exiterimentumok állal idt veszte-

nünk 's végre magunkat 'éppen azon crisisekbe kever-

nünk, mellyektül annyira rettegünk *s méltán— hanem

inkább más nemzetek tapasztalásit — melly próbák

világiak 's az egész emberiség sajáti— kell hasznunkra

fordi'tnunk.

Minden egyébbel szint igy van. 'S éppen azért mi-

vel a' mai felvilagositott 's jobbadán a' vak eset által

olly hatalomra emeltetett Angol mosolygva tekint azon

idkre vissza, mellyekben seit a* legelk elválasztá-

sára, limitatiók , czéhek , dézma , robot eltörlésére *s

egy és más concessiókra — mellyek következésében

Albion szigete világunknak ugy szólván középpontja—
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nem annyira eszek 's íjelátásnk, mint ke'nytelense'u: l)irá.

—

minekünk nem kell azon valóban nevetse'ges s végre

s/ánakozást inditó 's legnagyobb bajokat szül líjhuzá-

sokon . pgyetnonierteseken . viszongásokon . egyinasel-

lentiségeken 's a' t. — mellyek az angol töri énetek

rajzait sok eveken által annyira eldisztelenítik, — ke-

resztül szomorkodnunk . "líanem hogy minekünk ránk,

gyermekinkre *s honunk minden lakosira nézve leg-

szentebb kctelessegünk : ünk:ínyesen *s iíry min-

den zavar nélkül álla])otankhoz 's hazánkhoz alkal-

maztatva azon ideigoráiglani áldozatokat tenni , niel-

lyeknek más nemzetek clmeneteliket köszönhetik.''

Lehetne mondani, ke'tse'got nem szenved: '"Ugyan

mért kellene álladalmunkat "s régen gyökérre kapott

intézetinket iij fonnákkal , uj törvényekkel toldani

,

mért uj utat nyesni oda • hol már tágas szabad járást

látunk ?
'" De erre neiu kész e a' czafolhatatlan fele-

let ? Mit bizonyít a' jelenlét ? Szegénységet , hátra-

maradást 's itt ott szinte penész és rothadás jeleit.

Ha szent Istv án , szent László 's Kálmán Fejdel-

mink törvényei a' nemzet gyermeki korát ápolgaták

is, 's Nagy Lajos a" serdült nagyobb ismeretekre ké-

szité, minden intézetik még is milly felette külön-

bözk az 1729diki törvényektül *s milly szükségesek

voltak ezen ujabb idei józan újítások arra. hogy lelki

fejldésünkben csak annyira is juthatánk, hová nagy

nehezen érkeztünk ?

A* 11 - 's 14dik század törvényei elégtelenek 's

hibásak voltak a' 17dik század szükségeire , 's igy a'

17dik századiak eléírtelenek 's hibásak a' lOdik szá-

dadéira , úgymint minden bizonnyal mai na[)nkban —
habár a' bölcseség serlegét legutolsó cseppig kiüritnk

is — nem fogunk hazánk javára 's díszére iníndent olly

józanon elintézhetni, hogy azon utóink koron- "s fo-

konkint határtalanul ne javíthatnának még, mert a'

lehet legnagyobb lökélelesiilés csak jövend "s bold(»-

gabb ncnrzctségek sajátja I Ks éppen azért . mert hu-



262 BEREKESZTÉS.

ránk 's alkolmányiink a' legszomorúbb holyeztctések

közt 's a* lej^sarkalatosb változások által se bomlott

meg, st mai idkben százszorta boldogabb mint a" régi

zavarban és setétségben volt. — épi)en azért a' legna-

gyobb ujitások által , ha józanok , ma se fog megren-

dülni , hanem mind ersbre 's tartósbra fejtekezni.

Ki azt állitja : "8 századon fénylik keresztül alkot-

mányunk mozdulatlan*' nem végzé iskolái philosophiá-

ját 's nézze felébredése végett törvénykönyveinket

!

Lehetne továbbá mondani :
'* Ma meglehetsen va-

gyunk 's ugyan hol a' garantia hogy mostani kis sza-

badságinkbul, ha változásnak ered egyszer alkotmá-

nyunk , végkép nem fogunk kivetkeztetni .'* "— De milly

szomorú , magában nem bizd , szk esz *s félénk lelk
okoskodás az illyen !

—
Ha az idhez 's a' század szelleméhez ill válto-

zások 's ujitások által hazánk java 's boldogsága még
akkor se szenvedett csorbát — 's ma mindnyájan ha-

tártalanul boldogabbak 's bátorságosb helyeztetéstíek

vagyunk, mint elddeink! — még akkor se, mondom,
midn tudományi súlyunk *s lelki fejldésünk olly ala-

csony lépcsn állott, *'s a' királyi székben Péter, Aba
Samu , II. Lajos ült — hazánkat Török birta — a'

Nemest CarafFa , 's az Eperjesi szék itélte — ha mind

ezek 's több illyesek által se szenvedett csorbát , mel-

lyeknél fog^a ugy szólván a' múltért, mostért 's jö-

vendért bünhödénk nagy részben : — miként retteghe-

tünk mai napokban az Istenért , hogy ugy mondjam ,

azon áldásoktul, mellyek szeretett Fejdelmünk atyai

gondviselése és számos bölcs hazánkfiai férfias tanácsko-

zásai éleszt kutfibül honunk vidékire áradni fognak.'*

Mi Fejdelminknek engedehueskedünk 's utolsó pi-

henetig hív jobbágyi vagyunk , ez 'megismertet jelünk

,

ez si szokásunk — de csak ollyant hordozunk igazán

szivünkben, ki hatalmas Urunk, de egyszersmind ke-

gyes Atyánk is , mint mai Fejdelmünk. A' Király disze,

hatalma 's dicssége ellenben neju alapul tudatlanokon

,
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szegényeken, elkorcsosultakon 's rabszolgákon uralko-

dás által. —
'S ime itt jelen meg lehet jobb 's báfrabb lete-

lünk legbiztosabb garantiája ! iiiellyct részenirül tör-

vényes e's szeretett Királyunk igazság-szeretetiben , ers
lelkiben 's rólunk való atyai gondoskodásában talá-

lok fel egyrészrül, — más re'szriil pedig a' magyar-
ság nemes ki fej lödé seben , — mert hijába , nem
lehetünk más nemzetbeliek önbecsnk elvesztése nél-

kül , — azaz önerkölcsi súlyunkban keresek mindég.

Ezt tágitsuk , ezt szapori'tsuk tehát minden módon ,

minden utón , mert ez Védangyalunk. — Csinosi'tsuk

értelminket, terjesszk tapasztalásinkat , keressük fel

a' tudóst , társalkodjunk az elmetehetssel , nagyobbí-

tsuk könyvfárinkat, jutalmazzuk a' tudományokban,

mvészetekben fáradozót, haladót — üljünk kocsira,

szálljunk hajóra 's nézzük a' világot— 's emeljük ha-

zánkat dicsbb nemzetek sorába

!

De mind ezekrül , drága Olvasóm! mindaddig le

kell mondanunk, st álmodnunk se szabad, míg sze-

génységünk, a' tudatlanság, elítéletek 's balvélemé-

nyek közt valódi szolgaságban fogva tart bennünket.

Pénzünk 's valóságos tehetségünk pedig addig soha se

lesz , mig a' Hitel lábra nem áll hazánkban.
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VÉGSZÓ.
Ha ezen eladott tárgy értelmet 's tÖbb elágozásit

csendes vérrel átgondolom , senki sem érzi 's nem tudja
jobban mint én, miily különféle 's nem mindenkor leg-
kellemesb benyomásokat okozand a^ közönségre. Jóaka-
róim száma kevesedni, rosszakaróimé nni fog, ^s igy
lám nézve fáradozásom láthatólag több kárt hozand

,

mint hasznot. Lesznek ellenben , ha bár kevesen is

,

oilyanokreméllem,kik lelkem és szándékom tisztaságát
elismerendik

í— lesz továbbá egy bizonyos Valami leg-
belsmben, a' mi tiíl fogja élni az elítéletek 's bal-
vélekedések múlandóságát, — Azok hajlandósága, -^
mert korántsem érzem magamat elég ersnek 'egyedül
is clichetni a' világon — lélekisméretem csendé ''sazon
remény: "lesz egykor haszna munkálódásimnak" min-
den jutalmam. —

A- hazaszeretetet sokan iigy kéjjzik mint Ámort, 'be-
kötött szemekkel. így hátramaradást , hibát nem láthat-
nak

,
mig a' sr kend homlokok körül 5 ha ez egyszer

leesik, minden báj is egyszerre megsemmisül. A' hon
igaz szeretete

, vallásom szerint valamelly nemesb 's

állandóbb gerjedelmek tartalma, nem vak szerelem , 's
azért nincs is olly változó phasisok alá vet^e, mint
azon magusi de még is tökéletlen érzés , melly csak
nyomoníságunkra emlékeztet, midn pillantatokig fél-
istenekké magasi't 's megint minden szép vágyink mel-
lett is porba gázol.

Ila mindent nem dicsérek hazámban, abbul foly:
mert hazámhoz nem olly gyenge kötelék csatol . mint
valaha Venus fiát Psychéhez — 'a^ világosság hija.' —
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Ma anyafüldünk mocsárit, kopárságit említem 's nem
ílicse'rem: hazaszeretetbül ered 5 mert inkább viruló

kerteket kivánne'k ott szemlelni, hol ma vadkacsa 's

vadhíd^vagy homok és por.—Ha elítéleteket megtámad-
ni

, balvélekedéseket gyengi'tni , oszlatni 's a' tudatlan-

ság sokszori büszke szavát nevetséges hanggá iparko-

dom változtatni : hazaszeretetbül cselekszem 5 mert soha
sem hihetenj, hogy elítélet, balvélekedés 's tudatlan-

ság alapja lehessen egy nemzet elmenetelének 's bol-

dogságának. — Ha itt amott az elaljasodást, romlottságot

's rothadást keser szavakkal festem : honom imádásá-
bul teszem; mert illy nyavalák ellen csak a' corrosiv
szert tarlom használhatónak.— Ha végre hazánkban min-
dent tökéletesb létre óhajtok emelni , ' a' középszer-
nek, melly ocsmánnyal rokon, gyülöletébül származik
's kivált azon középszer gylöletébi, melly hazánk
fényét homályosítja. Legyenek egyéb nemzetek hátra-

maradásokban megelégedtek , ne vágyjanak elre , ma-
gasbra— nem gondom; de köztnk csak az melegítheti

szivemet édesen : ha az Isten legszebb ajándéka ' az

emberi ész , mind nagyobbra emeli Királyunk hatalmát
's Hazánk diszét.' — Csak az teheti éltemet elttem
kedvessé , ha mostani már ugy is szép helyezteíésünk-

bl mind magasbra lépni keresünk ert magunkban,
luellyet bizonyára találunk is.

Szándékom tiszta— mondásim azonban helyesek e,
az más. Ezeket makacsul pártolni nem akarom ; mert
igen jl tudom : mi nehéz legjobb akarattal is jót aU
kötni, és az ahoz vezet módokat megfoghatólag eladni.

De javallatim nem kötelezk, 's így azokat el is

lehet fogadni , ha jók ; 's még könnyebben visszavetni

,

ha rosszak. Magamat hazám igen kis szolgájának tar-

tom ; de azt hiszem : hogy a' legkisebbnek is vannak
nagy és számos kötelességi. 'Sigy ha egyet mást érintek,
vagy emlékezetbe tntetek, azt, ha jól megfontolja
tettemet

, rossz néven senki se veheti. Havalamelly hiv
szolga urát eszméiteli ''Id volna már valamire , egy
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es más neki ártalmas, egyéb pedig igen hasznos

lenne," azért az igazságos ur , ha eleinte forró vé-

re miatt elveszti is béketürését, 's kemény szavak-

kal fogadja szolgájának sokszor tán untató 's kellemet-

len jelentésit , még is megvallja végre :
" ezen hivnek

sokat köszönhetek, bár javallatit nem fogadtam is

el mindég , de szándéka becsületes volt."

Nekem lígy látszik — 's tán minden csalódás vagy

önkecsegtetés nélkül — hogy külföldön tett többszöri

utazásim, helyszinen szerzett tapasztalásim , és sok

jeles emberekkel gyakorlott társalkodásim által egy-

rül másrul világosb , kiterjedtebb 's több oldalú értel-

mem lehet, mint sok más nem olly kedvez állapotban

voltaknak 5 's igy azt bátorkodom remélleni : hogy e'

munkában elterjesztett 's a' mindennapi vélekedéstül

eltávozó jegyzésijnet honunk valódi jóakarói rossz né-

ven nem veendik ; mert azokrnl emliíést kirekesztleg

azért tevék , mivel használni kivánok.

Egy csillagász régi cselédje — ha nem tudja is

egyébaránt a' mathesis legegyszerbb törvényeit,

csillagvizsgálásban t. i. miképpen kell a' mszereket al-

litni, felkészitni, forgatni 's a' t. mégis nagyobb hasz-

nunkra leend, mint valamelly más igen ers mathematicus

ki nem jártas Illyésekben. Senki se magyarázandja

gorombaságra, ki igazságos, ha illy szolga forgolódik 's

mesterkedik leginkább a' toronyban, mert kiki azt

fogja mondani : "Természetes , annyi esztend alatt va-

lami csak ragadhatott rá." 'S igy velem ! Ha némel-

lyeket láttam , tapasztaltam 's eredetek 's forrásiknál

szemléltem, a' mit mások nem tapasztalhattak— azért

nem azt állitom , hogy nekem több érdemem van mint

másoknak ,
— hanem hogy körlállásim sok másokéi-

nál kedvezbbek voltak , 's hogy azokat kötelességem

szerint használni törekedvén, itt amott rám is ragadha-

tott valami.

Az nem tud pirulni , ki azzal dicsekedik ,
hogy

több tudománya vagy több pénze van , mint felebarát-
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jának ^ de s/intc egyenl , sót meg nagyobb hiba, egyet

's mást a' közönség java ell eltemetni. —• Megvetést

érdemel azon diis , kinek erszénye csak önkéjei elégi-

tésérc van nyitva ^ 's a' közj elmozdítására mindég

zárt ;— lígy szánakozást vagy dorgálást érdemel az , ki

sértés félelmébíil vagy egyéb mellékes szempontokbul

tudományit 's tapasztalásit elássa hazafiai ell.

Sok szerénységi köpönyeg alá bújik, hogy ezt

's amazt inkább tudsbakra, bölcsebbekre hagyja,

midn igazán azért nem avatkozik a' dologba , mert

vagy nincs bátorsága , vagy tíisténti Önnyereségét nem

látja belle. Ki pedig a* közönségnek akar használni

,

legels kötelessége: 'nmgárul egészen elfelejtkezni.

'S ki ezt nem cselekheti , nem is lesz soha valódi hasz-

nos embere hazájának.

Gyermekek boldogságaért fáradozni , 's éltek tava-

szában tlök megfosztatni — ollyat imádni , ki gylöl—
hivnek tartott baráttul megcsalatni : szívrepeszt ki-

nok '^ — de trhetbbek , mint minden hazánkfiaitul kár-

hoztatni, elhagyatni ^ 's még illy áldozatra is késznek kell

lenni az igazán lelkes hazafinak. Curtiust szoktuk emlí-

teni, mint a' honszeretet legfényesb képzeltét^ 's mi nagy

volt tette .'* Tán gylöletes életét legszebb hallidtatlan-

ságért egy ugrással elcserélni, mi nagy mesterség ez.'*

Hány volna köziünk Magyarok közt, kik ha olly tejjel

nevekedtünk volna mint Curtius , 's olly meggyz-
déssel bírnánk mint , 'hogy halálunk hasznáP , inkább

ma ülnénk a' bátor szürke derekára mint holnap 5
—

de nálunk több 's nemesb hazafiság kell hol

sokszor tanú helyett zordon magány, dicséret 's taps

helyett fanyar visszavonulás , elhidegülés , 's egy rész-

rül tán gylölet , másikrul veszély ! Mi nehéz félórára

valamiért felhevülni.'' de esztendkig trni lelki sé-

relmet : ebez kell , a' szó legsulyosb értelmében —
'férfiú. —

Csak ezek szerint is látja az Olvasó : hogy igen is

jól tudom, miben fáradozom 's mit várhatok. Elre el
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vagyok készülve a' rossz hazali nevezetre;; mert átal-

jáljan mindent nem dicse'rtem 's mindent felhkig nem
emeltem. Sok tán azt fogja mondani : "Ocsmányolju

hazáját.''

Ke't gazda közül ki cselekszik józanabbul: az e, ki

magára 's másokra fogja , hogy ege'sz határja legjobb bú-

zaföld , 's igy vakságában földei legnagyobb részét javi-

tás nélkül hagyja 5 vagy az ki magában igy szól: 'Ké-

sze birtokomnak jó karban áll, részét viz birja , becs-

telen fák vagy bozót fedi, része pedig sovány, homo-

kos föld , "s igy árkokat kell vonnom , irtanom , ültetnem

"s a' t. Mellyik jobb gazda e' kett közí'il : az e , ki

jnég hosszúszr juhaival is megelégszik "s azt gondolja

minden bizonnyal, hogy már a' szorgalom Zenitben áll^

vagy az , ki kételkedik 's lassankint durva 's olcsó

gyapjú helyett selymest *s drágát iparkodik nyirni ; —
igy mellyik józanabb patrióta, az e ki azt mondja:

'Be szép azon sok mocsár melly hazánkban van, milly

jók 's kellemesek az utak, milly rendesen forog min-

den , milly élet 's elevenség van a' földmvelés 's ke-

reskedésben , mennyi pénznk van , mi nagy híre Ma-
gyarországnak kn 's a' t. 's igy minden javítás ellen

vak hévvel kél ki ^— vagy az , ki azon törekedik, hogy

mocsár kaszálóvá , süllyeteg sárárkolat kemény úttá ,

rendetlenség renddé váljon, — bogy vér- akadozási

helyett a' haza szive uj erre kapjon , 's a' legtávulabb

erekbe uj életet lövelgessen , 's a' külföld , mellynek

nagy része létünket még nem is gyanitja , ha nagy

fényét nem is , legalább értékét 's belbecsét ismerje el

hazánknak. — Az els cselekvmód jó hazafiság

meg nem csalható jele , és szeretetünket méltán gerjeszti,

de haszna semmi , kára ]tedig sokszor számtalan ^ má-
sik cselekvmód pedig 'józan hazafiság *s ez hasz-

not hajt e nem e ? \ézzük régibb nemzetek évrajzit

,

ha öneszünk nyilván nem teszi élnkbe , hogy a' ki

nem lát, soha sem használhat de árthat 5 's csak az

hajthat hasznot a' Jvi lát. Vegyük rendre francziu

.
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holland , nemet , angol 's t. nevezetes ííltalunk ismert

lia/afiak eleiét, 's azt fogjuk találni : hogy nem a' vak

használ honjának , hanem a* szemes , nem a' mindent

íliese'r , hanem az igazmondó.

"x\evefsége.sse teszi hazüjál '* — ezt is fogja né-

hány pengetni — mert némolly rajzinihan lulajdon

rutalmokra fognak ismerni. Ezek ne gondolják: hogy

ok teszik 's alkotják a' hazát 's ne tolják azt , a* mi

egyedül "s egyenesen ket illeti, a' hazára. Ilocy a'

londoni vagy párizsi cloakok jó szagát nem dicserem ,

nem becsmérlem azért egynek tisztaságát, másnak

kcllemeit -^ 's hogy némelly egyes személy rothadását

emli'tem, nem hozok én az által homályt hazámra.

Egyéharánt olly nagy egy nemzet, egy magányos sze-

mély ellenben olly kicsi, hogy egyesnek nincs hatalmá-

ban amazt nevetségessé tenni. IMit árthat a' régi 's ers

várnak, ha valaki vak mérgében sárt 's követ hajít

ellene.'* Nem mozdul meg rendületlen fala, *s csak ön-

erejét emészti az esztelen megtámadó. De árthatnak

az apródok 's még a' férgek is nagy számú sokaság-

ban — 's ezek inkább mint minden egyéb ''rlik meg

ers gyökerit a' valahai kevély tölgynek". Azon egyes

személy, ki nem alattomosan cselekszik, st minden

gondolati 's szavairul igyekszik lerázni a' homályt és

kétest, 's minden tetteirül félre vonni a' fátyolt 's lep-

leget; ki nejn hát mögött rágalmaz — hanem egyene-

sen szembe szól, az mi kárt tehet.? Ha igaz a' mit

mond : nem árt , hanem használ '^ — ha alaptalan : el-

hordja a' szél 's kicsapongó elmefuttatásit elnyomja a'

közérteién! 's valódiság súlya. Én nem gyermekekhez

szólok, kiknek lágy agyvelejekben az elítélet és so-

phisma könnyen gyökeret verhet , de férfiakhoz :, Ítél-

jenek! — Nem mondom, liogy csalhatatlan vagyok. —
Sok azt hiszi, ki törvényalkotmányunkat ollyan-

nak képzi mint egy harisnya ,— mellynek egész léte

könnyen semmivé válhat, ha csak egy szem oldatik is

fel — hogy legkisebb javitástétellel is felfordul min-
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den. Azt hitte hajdan az Angol, a' Holland is; de drá-

gán fizetné most meg , ha némelly eszesek 's mélyebben

gondolkodók nem kinszerítették volna , ugy szólván

,

okoskodásik terhe által a' sokaságot elitéleti 's bal-

vélekedésibl kigázolni 's javitásik által szinte a* fél-

világ kincseit honjokba halmozni. Semmi sem áll csen-

desen a' világon , még a' nap systemák is mozognak ,
—

tehát csalc Magyarország álljon 's vesztegeljen mozdulat-

lan ? Nem nevetséges törekedés é ez ? Vagy azt gon-

doljuk : hogy a' Lajtátul Feketetóig , 's Beszkéd bér-

czeitíil Dráváig fekv , csak 4000 négyszeg mérföldnyi

tartomány az universum közepe— melly köri milliárd

világok forognak? Istenért! nyissuk fel szemeinket,

vegyük hasznát eszünknek. Minekünk is mozdulnunk

kell , akár akarjuk , akár nem 's nehogy hátrafelé

nyomattassunk, 'lépjünk inkább elre'!

Munkám tartalmábul kiki azt fogja látni : *hogy

a' végsségeket 's tulságokat gylölöm 's béki'tés ba-

rátja vagyok , szeretném a' számos felekezetet egyesi'tni

,

's inkább a' lehet jót akarom elérni közép utón,

mint a' képzelt jót, mellyet tán csak más világon

lelendünk fel , leveg utakon. Nem nézek én , megval-

lom, annyit hátra, mint sok hazámfia, hanem inkább

elre 5 nincs annyi gondom tudni 'valaha mik vol-

tunk' de inkább átnézni, 'idvel mik lehetünk

's mik leendünk '. A' Múlt elesett hatalmunkbul

,

a' Jövendnek urai vagyunk. Ne bajlódjunk azért

hijábavaló reminiscentiákkal , de birjuk inkább elszánt

hazafiságunk 's hiv egyesülésünk által drága anyaföl-

diinket szebb viradásra. Sokan azt gondolják : 'Magyar-

ország — volt^ — én azt szeretem hinni: lesz'!
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