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ELSZÓ.

Mélt. némeiiijvári gróf Batthyány Kázmér Icllícg

hazánkfia, ki munkás honszeretele, 's a' népnevelés

ügyének hozott számos áldozatai tekintetébl a' két

testvér-hazának már rég köztiszteletét birja, közjó

iránti buzgó 's állandó részvétét tanusilólag, 1843-ik

évi dec. 7-kéröl következ igen becses sorokat intéze

a' M. Gazd. Egyesülethez :

,,T. Egyesület ! Azon meggyzdésbl indulva ki,

hogy a' robot és dézma, a' mellett hogy a' fold népé-

nek lustaságát *s erkölcstelenségét nagyszer mérték-

ben nevelik , a** földesúrra nézve is csaknem egészen

elveszett 's haszontalan tényezk, 's legjobb esetben

is a' jószágkormány áhal elnyeletnek 's fölemésztel-

nek ; — 's hogy tehát ezen határozatlan és ingatag

jövedelmeknek határozott, 's biztosítottakká változtatása

az úrbéri robot 's dézma tulajdonosaira nézve a" leg-

nagyobb fontosságú feladat ;— kivánva egyszersmind,

hogy az összes haza magának alapos meggyzdést

szerezhessen a' dolgok valódi helyzetérl, mieltt

elhatározó lépést tesz, 's e' részben segít törvényt

hoz , és pedig ne csupán csalékony theoriából , hanem

adatokból 's gyakorlati alapon szerezze e' szükséges

meggyzdést : hazafiúi örömömnek tarlom az ide

mellékelt jutalomkérdési tenni fel, melly feletti bin'is-
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kodásra, 's a' jutalomnak annak idejében elítélésére

a' Gazd. Egyesületet, mint hazánkban minden gazda-

sági 's azokkal rokonságban lev tárgyak elmozdítá-

sának lelkes és életadó középpontját, szíves bizo-

dalommal és tiszteletlel megkérem.

Méltóztassék a' tekintetes Egyesület ezen jutalom-

kérdést kihirdetni, a' pályamunkák beküldésének határ-

idejét bölcsessége szerint meghatározni, 's azoknak

annak idejébeni vizsgálatáról 's a' jutalom elitélésérl

gondoskodva, tiszta hazafiúi szándékomat sikeres testü-

leti pártfogása szárnyai alá fogadni."

Jutalonikérdés.

„A' fennálló úrbéri viszonyok közt két tényezt

szemlélünk, mint a' mezei gazdaság okszer kifejlését

hazánkban kétségtelenül akadályozó elemet ; ezen két

tényez : robot és dézma. — El van ismerve mind-

kettnek káros hatása, de olly, adatokkal ellátott,

's rendszeres eladásra van szükség, mellybl meg-

gyzdést meríthessenek fleg azok, kik a' tárgy fell

felvilágosítást óhajtanak.

Készítessék tehát munka , mellynek f czélja ki-

mutatni a' robot és dézma a) gyászos hatását hazai

földmivelésünkre, 's álalában mezei gazdaságunkra;

b) azon kárl és hátramaradást, melly áltatok a' j()l)b-

ágyra háramlik: c)azon hasonlilólagos hasznot, melly

bellük a' földesúr javára esik; 's végre d) azon

körülményeket, mellyek a' robot és dézma kezelése

körül mindkét oldalon visszaélésekre mutálnak. —
A'ro])ol éstlézuia kühin szakaszokba foglalandó, hogy

kilünjék; mellyik nyomaszlóbb, 's igy mellyiknek

mejís/,iinleté.sére kelleue elbb a'ncmzelnek törekednie.



A' munka második rószc azon kövclkezményekel

jelölje ki , mellyekel a' robof és dézma megszünlelóse

ulán észszerint 's a' dolog természetéhez képest mezei

gazdaságunk kifejldésére várhatunk; eladja fleg,

milly befolyással leend a' nagy birtokok gazdaságára

a' robot megszüntetése, és melly idszakot lehelne

erre kitzni. — Az iró legfbb figyelmét fordilandja

az adatokra ; minél számosbak ezek hazánk különböz

pontjairól és a' lehet legbiztosabb kútfkbl merilve,

annál becsesebb lesz munkája.

A' dolgozatokra, mellyek a' tárgy természetéhez

képest 8 nyomtatott íven alul alig csendnek , három

jutalom tétetik : 100 arany t. i. a' legjelesebbre, 50—50

arany a' következ két jelesebbre.

A' jutalom odaitélésére a' M. Gazd. Egyesület

kéretik meg. — Megjegyeztetik azonban, hogy a'

pályamunkák jutalmazásánál többször lapasztalt anomá-

liák kikerülésére, a' határozott díjak csak olly mun-

káknak fognak kiadatni , mellyek legalább annyi

absolut becscsel bírnak ,' hogy nyomtatásban kiadásra

méltóknak Ítéltetnek.

A' munka az író tulajdona marad , de nyomtatás-

ban kiadása eszközöltetni fog. melly kiadásra szükséges

költség azon föllétel alatt adatik a' julalomkérdést ki-

tz által; hogy ezen kiadási költség az eladott példá-

nyokból visszatéritessék ; a' reménylhet több jöve-

delem a' szerzé maradván.— Ha a' három jutalmazott

iró megegyezhetik abban, hogy munkája együtt, 's

ugyanazon egy kötetben jelenjen meg, igen kívánatos

lesz."

A' M, Gazd. Egyesület osztozván a' lelkes gróf-

nak honi mezgazdaságunk iránti agírodalmaiban ., 's
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óhnjlván . lioíry az imónli jiitalomkérdés föfonlosságu

tárgyaira nézve liazánlíban minél elobh liszla, 's minden

eiroo-nllsáfflél 's balitélelcklöl ment nézetek és eszmék

kapliassanak láhra^ — nofyanazon évi december Síkén

fnrloll kormányzó - válasyJniányi ülésében a' mélt.

gróf nrnak közjóra czélzó felszóllilásál annál nagyobb

méltánylással fogadá , minthogy nga els levén ha-

zánkban, ki nemzetsége jószágai egyikén pár év elölt

a' fennálló törvények nyomán úrbéri váltságot létre-

hozott, a' kérdésül kitzött tárgynak mind a' két

oldalával gyakorlatilag megismerkedni alkalma volt.

—

'S illy módon kihirdettetvén e' pályakérdés, 's annak

megfejtéséül a' határid 18'4'il-ik évi december utolsó

napjáig tzetvén ki, az eredmény tannsitá, hogy a'

hazának közügyeire, 's egy jobb és méltóbb jövend-

nek elkészítésére vonatkozó tárgyak bizton számol-

hatnak rokon indulatra, tanácskészségre és közre-

munkálásra, — mert az emiitett határnapig a' kitzött

kérdésre 12 pályafelelet érkezett az Egyesülethez

versenyzésül a' jutalomért, következ jeligék alatt:

/. A' honfiszíü vidiff, (lobog büszhén ^ halalmasan:

egij jobb jöiu") mnlaszlhoz b'izlos remcnge van.

2. Vince f amor palriae [Vinj'tl].

3. Nem «' kényszerUés , hanem hedn 's er gyz.

4. Neque uUa res magis ab ali/juat annis

florescenli quondani Unganae nocuisse videalitr, oppres^

síone colonontm ,
quoium. clamor ascendh jiig'ffer anle

conspecfum Dei Férd. l. decr. X. art. 26.

5. ks jnni fog, mert jöni liell , a' naggszerü

halál , hol a' /rmci/iezés felett egi/ ország vérben áll.

6. Xem tudom én, mi édes von/iatja az embert, hogy

szülöttföldét el ne felejtse soha ?
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.

Ein Vü(jel irmj e'm Samenhorn in cin amfes

Land, und es enlsland darám eine neue Creation.

8. Nem sokasáy, hanem lélek '* szabad nép tesz

csudadoUjokat.

V. Quae sünt meíioia (eiiele.

W. II. S- S - II. U. 0. 0. — 11. H. l. l — M. N.

O. A. U.

11. Xem csak dicské a'' haza; a' munkás pór,

szegént/.) bár észrecéllen
.^

dolgozik a' hon derülelén,

12. Hiacos inlra mwos peccatur el extra.

E' 12. pályamunkának bírálata, Bezerédy Istcánwnk.

'á niele^kcblü emberbarátnak, hazafinak, 's az úrbéri

megváltás ügye tettleges pártfogójának elnöksége

alatt saját küldöttségre bízatott , mellyel az alólírlloii

kívül az Egyesületnek következ érdemes tagjai ké-

peztek, névszerínt Benkö Dániel jószágkormányzó's Ib.,

Fényes Elek egyesületi eladó, Ileuffel János urodalmi

ffelügyel 's Ib. ^ Ilorhíj Mihály földbirtokos, tb. 's

jószágigazgató, Lumniczer Jósef ]6si. ig. ''slh..,J}Iagyaj

Imre jósz. ig. tb., és birtokos, Palay Jösef sCM.Gíizd.

Egyesület egyik érdemes alelnöke, földesúr 's tb. uu.

A' küldöttség törekedett megbízatásában híven

eljárni, mi is annál nehezebb vala, minthogy az egyes

vonalokban jelesen kitn munkák egyike sem meríté

ki tökéletesen a' kitzött kérdésponlokat : más oldal-

ról azonban az ügy fontossága nem kevésbbé, mint az

egyes feleielekben lerakott bölcs nézetek* helyes állí-

tások és sokoldalú tapasztalatok közrejulhalásának

sürgssége a' birói szigorúságot méltán eiiyhité, 's a'

küldöttséget arra birá , hogy a' jutalmak oda-itéléscbc

ereszkedjék, fleg olly liároni ntiinkát szemelvén ki

több majdnem egyenl érték pályázók közül, mclly
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eg-ymásl kieg-észilse. 's minlegy összevéve nyujlsa

azt , mit különben eg-y pályázónak kellett volna , ha

bár rövidebben is, eladnia. — 'S igy történt, hogy

nyilt szavazat utján az els (100 ar.) jutalom a' 2ik

számú, a' második (50 ar.) a' 7ik, 's a' harmadik

jutalom (szinte 50 ar.) a' Ilik sz. pályairatnak Ítélte-

tett; a' felbontott jeligés levélkékbl az els rend

koszorúzott \nm\VixiTÓ]'án?ik Ilelényi Jútios ékeli lelkész

's ni. 1. 1; r. t., — a' másodikénak Királyi Pál Budán, —
a' harmadikénak Ploetz Adolf titoknok ur Foton tnvén

ki. — Világosan kijelenté azonban a' biráló küldöttség,

hogy a' koszorúzott feleleteken kivül, st azokkal ugy

szóllván egyensúlyig versenyezve, még a' 3ik, '^Jik, 8ik,

9ik és lOik számú pályairatok méltó figyelmet vontak

magokra, mindannyiban egyiránt találván sok érdekést

és tanúságost ugy annyira , hogy ez utóbb elsorolt

feleletek egygyéolvasztva, igen becses, érdekes, és

hasznos könyvet fognának a' közönéégnek a' kitzött

kérdéspontok felderítésére szolgáltatni.

Addig is fogadják tisztelt hazánkfiai, 's különösen

azok, kik az úrbéri váltságban hazánk 's nemzetünk

iijjászületését elkészíteni önzéstelen nemes indulallal

törekesznek, — a' jelen kötetben három érdemes

hazánkfiának becses nézeteit, mellyek hogy elidéz-

leltek, 's a' mennyire sajtó állapotunk engedé, nyil-

vánosságra jutottak,' az önzés 's elítéletek bilincsein

fölül emelkedett jeles hazafi
,
gróf Uallhyány liázmc'r.

örökkén virító érdeme marad.

Ilolicson, august. 3-kán 18^15.

Török János,

mint a M. Ciuzd. Egyesület titoknoka.
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Vezérszó.

Az embert és barmot táplálii, a' tidet és tájakat széi

pit, a' nemzetekel p<)lg-árosit('> , az ország-okat anyag-

jólétre emel földm ívelés, csak az s, és az ujabb korban

méltán} oltatott illen. Ismerjük az emberiség- virág-

korát, a' patriárcliai idket; midn Abrabám fákat ültetett

fiethelben; Jákob baromrködék Hárámban; Boáz , Dávid-

nak és a' bold. Szznek is se, szérn hála a' garmada

mellett. Betlehemben, Ismerjük a' régi Egyiptust, a'

IVilns vizét mindenüvé eloszlató, szántóföldeket 's réteket

öntöz, igen mesterséges csatornáival, és hajdani olly

nagy termékenységével együtt, hogy a' régi Olaszhon gab-

nacsrének tartatnék. Ismerjük a' földmivelésben és ke-

reskedésben egyiránt nagy Carthágot, és ennek nagy

nev ir('>ját, !\Iag('»t; ki olly jeles munkát irt 32 kötet-

ben a' földmivelésrl, hogy midn emiitett város a' római-

aktól haddal megvétetett, és az itteni könyvtárakat a' ró-

mai tanács az afrikai fejdelmeknek elajándékozná , Magó
könyveit latin nyelvre lefordítatta , közhasználat végett,

és tisztelet jeléül. *) A' régi görögöknél királyok,

és hadvezérek foglalkoztak béke idején a' földmívelés-

sel: st munkákat is adtak ki a' mezei gazdálkodásról:

jelesen: Hiero, Atlalus, Philometor, Archelaus, és Xe-

nophon. **) Épen igy tnek a' roma i hadvezérek a'

köztársaság korában, kik maguk kezével mixelték a' föl-

]) Plin. Hist. i\al. XVIII. c 5
•') Mézelt iró, iigvaiioll.



det; mibl furcsa küvetkezménjt húz ki Plinius *) . Ezj

volt aztán az ig^azi önkezelés.

Ámde a' földmivelés ezen arany idejének vég-e lett

a' sötét kor kezdetével. A' liarci;szellem, melly elborította

Európát, és fleg' a' hbéres viszonyok letaszították a'

mezei gazdálkodást srégi trónjáról. Ezen kor túlbecsül-

ve a' fegyverforgatókat és a' kardmesterséget, lealacso-

nyitónak tekinté a' földmivesi munkát; és még- a' múlt

században létezett Frankhonban olly törvény , melly til-

totta ollyanoknak a' hadiskolába fölvétetését , kik bebizo-

nyitni nem birták azt, hogy k nem föld- vagy kézmü^es

szüléktl származtak. A' hbéres rendszer alatt pedig'

olly alávalóknak tekintettek a' földmi vesék, hogy ezek

's gyermekeik fpapságra alkalmatlanoknak , földbirtok-

képteleneknek, jelesb hivatalokra ügyetleneknek, st

földhez örökre kötendknek Ítéltetnének. Tudjuk , bog'v

ember- és személyjogaink elvehetetlenek, *s el nem id-

södhetk: és mégis a' barbár sötét kor, olly ellenséges

lábbal taposta a' földmiveseket illetleg ezen jogokat, olly

találékony volt az urí, uj meg uj jogoknak, karddal le-

ig-ázott jobbág-yainak nyakára tételében, hogy valóban

csodálnunk kell , mikép aludhatott ki olly ig'en ezen kor

emberei szivébl az emberiség- tisztelete, és az emberi-

séget tápláló földmivelés méltánylása.

Minden bn, és elkövetett jogtalanság magával

hordozza saját büntetését. A' hajdankorban tehát, a' föld-

mivelésnek ílly példás megg-yalázásaért, ostorul bejött majd

minden harmadik évben az éhhelhalás, és csikorgó sze-

génység élelem dolgában. A' ki a' lcsei és brassói

templomok falaira följegyzett igen rövid évrajzokat meg-

olvasta**), láthatta, milly sürün elfordulnak ezekben e'

*) Id. ugyanon. Qnaenam tantae ubertalis causa erat? Ipsoruin

tnnc niniiiliu.s linpcratoriuu colebaiitur agri : iit fas est ere-

dére g a u d o n t e lerra voiuere laureato, et triumphali aratoré :

qiii ciultMii diligonlia árva disponebant, qiia cnstra.

•*) Meglát halni ezeket Scliwandtnemél; Scripl. r. r. hung.

I, 885— f<öö.



szavak. Carilas annuiiae; horribilis pestis. Ezen g'yakran

elfordult cliség- miatt, már azárpádi házból tett ki-

rályok alatt, több mag-yar családnak ki kellé költöz-

ni honunkból, mint ezt bizony ilja azon adat, niinélfog^va

sok magyar vándorlott ki éhség miatt Aachenbe, és

különös, hogy azon utcza, mellybe ezen földieink megte-

lepedtek , még ma is magyarok utczájának , — Ungern-

gasse — neveztetik. *) Az iparos munka titkait és egész

philosophiáját ért könnyen meg" tudja magának fejte-

ni ezen igen természetes tüneményt. Hiszen már a' ré-

g-i rómaiak tudták, hogy földnek és földmivesnek szaba-

doknak kell letuii. Plinius, Cato után ezt mondja: Coli

r.ura ab ergastulis pessimum est, et quidquid agitur a

desperantibus. Hist. ^^at. XVIII. c. 7. Azt pedig mi mai-

ak tudjuk , milly nehéz, milly sok g-yakorlati, természet-

tani , és más ismeretet, értelmet, ipart, 's jó erkölcsöt

igényel a' mezei gazdaság, mellyrl Tliaer állitja, hogy

,,ez olly különféle egyes foglalkozásokból áll, mik ma-

g-okban mind ig-en könnyi'iknek látszanak, de a' miket na-

g^yon nehéz egyenl viszonyban tartani , mivel sokszor

egymással ellenkeznek. Ezeket id, 's érhez alkalmazva,

ug"y elrendelni , hog-y egyik se mulasztassék el, hanem a'

mint kell 's olly mértékben tetessék meg-, hogy más ha-

sonlón szükségesek miattuk hátramaradást ne szenvedje-

nek , ehhez nag-y figyelem 's munkásság-, de nem nyug-

hatatlanság-
,
gyors elhatározottság , de nem hebehurgya-

ság, az eg-észnek pontos átnéaése, 's minden tárgynak

éles megjegyzése, a' nag-yobb's kisebb hasznú, vagy szük-

ségü dolgoknak minden pillanatbani méltánylása, a' kez-

dettek bevégzésébeni állhatatosság-, 's azoknak haszonvé-

telére az er 's idnek ig-azi felszámitása kivántatik meg;

és ezt azért, mert tán egy mesterség sincs annyira ki-

téve a' vak történetnek 's szerencsétlen viszontagságok

nak, mint a' mezei gazdaság.**) INlikép lehetne már nem

*) Hisl. topogr. BrschrcibuDg der Stadl Aachoii 18-29. Köln ii.

Aadicn. I. 10
") <»riitidsaol7,e der ratíonellcn Landw irlspíinfl. I.
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saját földeiket ini>elö, jog-- és huntalan, földhez kötött,

és embereknek is alig- tekintett rabföldniivesektöl, jövedel-

mez és Ilont éhség Ínségeitl megrz földmivelést vár-

ni? emlifni is alig- szükség.

Még nagyobb vala emiitett bajnál azon erkölcsi

kár, melly e' földnii\ élés lebilíncselése által okoztaték ná-

lunk, és mindenütt. Igaz erkölcsiség mindenkor a' sza-

badság boldog ege alatt tenyészik. Kivált a' természet-

teli nyájas barátkozás érleli ezt meg^ szabad földnii\e-

seknél, azért, mert maga a' nagyszer természet bennün-

ket sokféle erényre tanit. Hlyének a' takarék, az ipar , a'

munkásság-, a' tettetést nem ismer njiltság, az egy-

szerség-. Ki volt valaba h tisztelje , és szíves barátja

ennek, hogy benne ezen tökélyeket észre ne vette, és

t ezekben ne utánozta volna? A' legjobb, leg-szorgal-

masb , liókeblü , és bölcs emberek, mind a' természet is-

kolájában képeztettek. jMert itt nem látunk városi fény-

zést, nag^yuri pazarlást, szolgai elnyomatást, piaczi

nyerészkedést , rendszeresített henyélést és hiúságot,

hanem ezekkel ellenkez dolgokat. Iimen az araiijkorbe-

líek jámborsága ; innen az , hogy a' köztársaságbeli , 's

mint láttuk följebb , földniíveléssel kítünleg foglalkozó

rómaiaknál, jó mezeig^azda, és j ó ember egyet tett. )

Igen: mert a' földmivelés becsben tartása és okszeres üzé-

se nagy befolyással van az emberek és nemzetek erköl-

csére , épen ngy, mint annak lealacsonyítása, és a' hbé-

res AÍszonyok általi meggyalázása. Tapasztaljuk ezt ho-

nunk történeteiben, és jobbágyaink jelen helyzetében is.

Mikor \oltak parasztjaink legforroiig óbbak? Akkor nW-

dn rabszolgákkal egyenlknek tekintetlek, és a' földbir-

tok átvételekor ugy számláltatlak le darabonként az azt

átvev ui- eltt, mint ig-a- és más barmok. ÍNli az oka je-

lenkori beiiyeségöknek és ezzel együlljáró iszákossá-

•) Velcres lldiuaiii , viniiii liniiiiin mm laiiilitliiwil , ila líiiidnhaiil;

liuiniin íi^MÍiH)laiii , i)(>iiiiiiu|iio « oloimm, Aiii|ili.ssiiiic laiidabahír,

qui itn liuiilaliatm . ,M. P. (' a I (I , De rr r ii a I i f a.



gukiiak , 's több bneiknek? iNeni más, mint robol es

dézmarendszerünk , mellnek sötét korban keletkezve, ax

iparos , a' szabad és okszeres muiilsál elölve, elölik ma-

gát az ipart, az észt és erkölcsöt, mint alább bö\ebben

meglátandjuk.

Az njabb kornak szelidebb és méltá.')\üsb szellenie

átlátta a' földniivelésnek, és az ezt kezel föld népének ab-

normis behzetét; gondolkozott tehát mikép kellene eze-

ken segitni. A' frankhoni népforrongás , bár hadlángba

boritá egész Európát, de ebben mégis nagyszer példát

adott, mint kell a' bilincsbe vert földet és jubbágjot ter-

mészetesb állásba hozni, és szabad földet 's földmivest te-

remtve , nemzeti jólétet eszközleni. Girtanner, ntint

szemtanú irja, hogy 1789 aug. 4dike éjjelén a' nemzet-

fölség egyez akaratja által , eltöröltettek a' barbár tör-

vényhozás és a' hbéres viszonyok minden maradványai,

különösen a' robot és dézma ; egyébiránt lelkismeretes

kímélettel kármentesitettek haszonbérlési és örökvált-

sági intézkedések által ezeknek hajdani tulajdonosai, mi-

vel a' sajátnak illetésétöl, 's megtámadásától ezen fölma-

gasztalt lelkesedésü gylés is visszaborzadt. Ezen tény,

mellyet Európa csodálattal teintett, küdvös befolyással

ln nemcsak az európai jobbágyok sorsára , de a' földbir-

tokosakjövedelméreis. Por oszh on, Baden, H essen,

Würtemberg eltörlek a' régi urbért , st maga An-

golhon, melly már ezeltt jóval haszonbérletileg ke-

zelte földeit, szorgos gondot forditott a' nemzeti földmi-

velésre ; mellyel azt nyerte, hogy a' britt föld , mellynek

három ötöde még 1788 miveletlen vala, azóta niindig emel-

ked miveltségbe tétetett az által, hogy az ószerü mezei-

gazdálkodás rendszerei komoly birálat, és szigorú vizs-

gálás tárgyaivá tétettek, st maga a' gazdaságtan lelkes

irók állal kidolgoztatott, természettani és más tapaszta-

latokkal meggazdagitatott, 's tudományrangra emeltetett.

Honunkbcliek szokott apathiáját is lu-ílalmasan fel-

rázta két dolog. Egyik az, hogy mind nagyobb földbirto-

kosaink úrbéres , és önkezelésü gazd;ilko(h'<siik mellítl



szembetnilleg: sodj»rtaltak a' koz-elszeg-ényedés örvénye

felé , mind jobbág-yaik a' mindig súlyosabban rájuk nelie-

zed közterhek elhordozására elégtelenek lnek, miként

ez már ország-g-ynlésileg- is kimondatott; másik az, hog-y

lelkes gróf Széchenyi István ,,Hitel" czimfl munkájában,

világosan és meglep(3lfg felelt meg ezen életkérdésre:

miért nem olly tehets a' magyar földbirtokos, mint kö-

rülményei engednék? Honunk is tehát átlátta eddigi gaz-

dálkodásának áldástalaíiságát, figyelemmel kezd lenni e'

tárgyra; kezdi ismergelni azon rendszer hibáit, nielly

urat és jobbágyot egyformán elszegényit , és fölhagy-

va úrbéres rendszerének foltozgalásaival, olly ok-, jog- és

korszeres gazdasági rendszerrl gondolkozik , mi nem-

zet- és magángazdaságaira üdvhozóbb lemie , mi azonban

a' legnehezebb feladatok közé tartozik.

A éleményiink szerint az lenne a' legnagyobb figye-

lemre, 'sa'honi törvényhozás leghbb pártolására is mél-

tó rendszer, melly mind tulajdonosnak, mind fíildmives-

nek legbizonyosb,'s állandtbb jövedelmet biztositna, nem
hagyván ezt elnyeletni , elsket illetleg a' jószágkor-

mány
, jobbágyokat illetleg a' teherbeli aránytalanság és

a' kezelési visszaélések által. ^Másodszor : melly sem a*

föld népének erkölcstelenségre, lustaságra, csalásra, sem

a' gazdatiszteknek kegyetlenségre , és fortélyos lopásra

utat nem nyitna. Harmadszor: a' honi mezgazdaságot

régi szokásos vágásából kiemelvén, ennek áldólag ható

forrását, az okszer gazdálkodást nem akadályozná. Ám-
de ezen rendszert még ezután kell feltalálni , bizonyos

levén az, hogy legalább nálunk még n.ost sem földmi-

velk , sem haszonbérlk, sem gazdaságkorníányzók, a'

szónak saját és igazi értelmében, nincsenek. Mert ezekre

szabad föld és íöldmives, nagy pénztke, mezgazda-
sági kíizértelmesség, pontos mezei rendrség . bölcs te-

lektörvények . gazdaképz intézetek kivánlalnának , mik

azonban együl- egyig hiányzanak. Maga a' mezei gazda-

ság, mint tapasztalati és gyakorlati tudománv ollvan. niint

szárnyas nemt, melly igen könnyen kisuhan az elmélet



és átaláiios szabályuk kalítkájúbúl , és Iiivebb barátja le*

\én az ezer alakú teriiiészetnek, niiiit jz eszmei szaba-

tosság-nak , inag-át szoros korlátok közé záratni nem en-

gedi. —
A' mondottakb(')l már ig^en következetesen foly je-

len kérdésnek sokoldalú fontossága. Fontos ez I. n e m-

zet- vagy közgazdaságilag; mert ez illyen szem-

pontból tekintve, ide megy ki: iMi magyarok, kikben,

ugy látszik, most a' haladási elem némi jelensége mutat-

kozik , akarunk-e továljb is törpe földmivelésünkhez hi-

Aek maradni, és ez által minden reményt megsemmilni

a/iránt, hogy valaha ennek bilincseibl kiszabadulva, gyár-,

söl kereskedelmi virágzásra is fölemelkedjünk, használva

az oks/erü földmivelés áldásait, és irányunkká téve nem a'

képzelt önhasznot , hanem a' nemzeti egyetemes- jólétet,

mellyel eszközöl mindenütt a' szabad földmivelés? Akar-

juk-e ezen üdvös dolgot? mellyre jó biztositékot nyújt,

csak szívesen akarjuk, mind szabadelmü polgári alka-

tunk, mind földünk termékenysége, — mellynek jöve-

delme öt, Süttizszerezhetó, — mind mostani lialadás- szel-

lemünk , 's a' nagyobb földbirtokosakban is fölségesen

mutatkozó intelligentia. Illy szempontból tekintjük leg-

alább mi ezen kérdést, mcllyet hogy megfejthessünk kel-

lleg, párvonalban el kell adnunk, mik a' tisztán földmi-

V el , és ezen iparagot is szokásosan , nem pedig oksze-

rüleg íiz nemzetek azokhoz képest, kik a' nemzeti gaz-

dálkodásban jóval elrehalad\a , egybekötik a' háromféle

productiv, úgymint: föld- 's kézmves, és kereskedelmi

f erket; és kiemelnünk e' nagy polilicai igazságot, hogy

egyedül olly nemzet emelkedhetik kitn nagyságra,

mellynek nemessége fölfogva és megértve jól a' kort,

mellyben él, nem ragaszkodik makacsul olly intézmé-

nyekhez 's viszonyokhoz , mellyek egyedül a' hadszelle-

m középkorhoz, a' pénz és néptelen idkhez voltak al-

kalmazva , hanem vagy eltörli , vagy átalakitja azokat

ollyanokká. mellyek neki nagyobb jövedelmet, a' föld-

nek pedig magasb bersárf bizlf)silnak. Mi ugy esik
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meg, ha o el nem szigeteli magát a' nemzettl, söt .ma-

gához följebb karolja a' föld- és kézmives osztályt , követve

példáját az angol , frank , porosz , és fleg az óriásilag

növeked éjszakamerikai szövetséges álladalomnak, melly

utosó, mint az itt megfordult derék List szól: ,,sze-

niihik láttára nemzetgazdasági nagy leczkét ad az enro-

pai aggnemzeteknek arra , mikép lehetnek kietlenek- 's

rengetegekbl hatalmas álladaluiok. Itt láthatni, igy szól,

min lépcskön megy át a' földmivel hona' gyártó és ke-

resked országok sorába, mint emelkedik a' földmivelés

és a' haszonbér? milly roppant befolyással vannak a' nagy-

szer vasutak és csatornák a' népek szellemi , és anya-

gi életére.

II. Fontos továbbá e' tárgy magán gazdaságilag;
mert segélli megfejteni ezen nagy rejtényt: mikép esik

az, hogy a' magyar földbirtokos olly eljogoknak örvend-

ve, minkkel már most Európa egy országában sem di-

csekhetik a' földesúr, e' fölött emiitett világrész legtermé-

kenyebb földét birva , még is olly szegény, jobbágyai-

val együtt, hogy már JM on tes(f u i eu , ki a' törvények

szellemérl irt, honunkat pénzetlen országnak bélyegzé?

Mi tudjuk, hogy sokan a' kormányban, kül és belforgal-

maink akadályzott folyamában keresik az okot; de, itt ki

kell mondanunk , hogy ha illynem akadályok léteznek

is, ezeknek okai sem másban feküsznek, mint jog- és ok-

szertlen hbéres rendszernkben , mint ezt könnyen át-

láihalja az, a' ki II, József császárnak, gróf PáliVy cancel-

lárhoz, 1785 dec. 30. utasitott levelét*) figyelenmiel

megol\assa. IMezei gazdaságot illetleg tehát, mint mon-

dók , nekünk szabad magyaroknak épen nincsenek meg-

kötve kezeink, mint máshonbeli földbirtokosaknak, kik kü-

lönbség nélkül adót fizetnek, e' fölött iparbeli hasznaik és

fiMiMÍzési költségeik is adóval rovatnak meg; ezenkÍMil,

midn nemeseinknek a' törxény a' gazdálkodásban szabad

*) <iic 1 I m ii II II s Sl;il. Aiirklaormigcii II. 127. niagvanil cIso
K()/,li.Ue Uorviilli \I i li ál v : ..Ipartiís kor. türténolri" <-AÍiiin

niiiiikiií:il)nn.



11

kezel és tért eng^ed , ug^yuriakkor ax a' íruíshuiibeli tii-

iajdonosaknakiiein hag-yja szal>atl akaratjukra,miként niiv<íl-

jék földeiket. Ig-eii: Angollioiit szaba<l országnak tartjuk,

és valóban az is; és mégis 1835beii már szinte ^i,000re

ment azitn (örvények száma, mikkel a' kormán)' és lörvény-

bozás jónak találta elintézni a' niezógazdálkodási jav itáso-

kat; melly törvén^légicival , lia a' mi telek, arányosilási,

tágositási, és más tör\ énjeink parányiságát összevetjük,

elenyésznek ezek, mint tengercsüpp a' nagy óceánban.

III. Jog-tani fontosságát sesn tagadbatja ezen

föladatnak az , a' ki ennek szellemét valóban felfogta. Az

összes hazának , mieltt elliatározo lépést teend, köz- és

magángazdasági a>nlt rendszere megszntetésében, nem

osnpán elméletekre , banem jog"i és históriai adatokra,

gjámokokra is van szüksége, hogy magának alapos

íiH'gg-yzödést szerezhessen a' dolgok vahidi helyzetérl.

\ isszamenve tehát a' robot és dézma históriai eredetére,

tudnia kell, min jogalapon állottak azok akkor, és

minn állanak ma ? mert a' körülmények és az idk vál-

tozván, föltehetjük, hog-y változtak a' jogalapok is; mi-

ket azért kell ismernünk, mert földbirtokosainknak nag-y

része a' robot és déztíiajognak jólélekkeli birására tá-

maszkodva, föl sem teszi, hogy ezen jognak ala[)ja jelen-

korunkban sokkép ingatag-gá tétetett. E' tárgy megvitatá-

sa, és részletes eladása alább forduland el , midn áta-

lában az nrbérrl, és a' robot, 's dézmának honunkbani

történeteirl leend szó. Ennyit azonban jóelre itt is

nyilvánithatunk, hogy tirbéreseinknek mostani nyomott,

a' törvény sánczain kivnli, és szellenn, fleg erkölcsi fej-

ldést gátló helyzete g^yökerezik leginkább a' középkor

túlnyomó hadszellemében , mellynek majd mmden inté-

zetei 's törvényei a' hadra voltak számítva, melly ter-

nié.szetes ellentéte a' békés és iparos mezei életnek. Ezen

egyedül uralkodó hadszellembl folyt a' kézi munkáknak,

az ezekkel foglalkozti embereknek, st néposztályoknak

megvetése, 's lenézése. Tgy \an: harczszon)jas korban,

a' hadi érdem megliomálAosil mindennem érdemel, <'lv-
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kor a* honvéd nemes és pap eg-yedül fénylik ; ezeknek

adatnak át mitíden el«')jog-ok, kiváltság-ok, mink: közhi-

vatal- viselési és földbirtoklási képesség ; közteher-, és

a' lealacsonjitónak képzelt kézimunkák alóli feloldottság.

Ekkor, a' ki nem szfiletett honvéd, az már ezen eszmék

szerint nem lehet eg-yéb, mint szolg-a, szabadtalan ember-

ke és adó alá vetend jobbág-y. Miért? mert azon földet,

mellyet birna, karddal védni ngy sem birná , mert

ezt csak a' született nemes teheti; minek tehát neki olly

föld, mellyet nem védhet, olly jog-, mit fegyveres kézzel

fentartani nem képes. így volt ez akkor nemcsak nálunk,

hanem másutt is azért, mert akkor ököljog, és önsegély

világa volt, mindenki védte magát mint tudta, ha nem

tudta, olly hübérnök ótalma alá vonult, a' ki ezt tehette,

föláldozAán ezen ótalomért személy- és birtokjogait. Az

illyéneket aztán a' nemesek emberkéknek — Menisk,

késbben Mensch — latinul homoknak nevezték, kik-

nek osztályait, ha ki ösmerni akarja, olvassa meg Du
Fresne Glossariumát, ezen czim alatt Homo. Lefolytak

ezen nyomorú idk, ferde eszméikkel, históriai jogaik-

kal, és fonák viszonyaikkal együtt; ma a' törvény, és tör-

vényes fölség ótalma alatt élünk, és ezért nem kénytele-

nitetünk emberi, és polgári jogainkat feláldozni.

Illy körirlmények közt a' jogtan is ma már égé-

szen uj alakot öltött magára, és nem olly szolgai, mint

volt, csak a' közelebb múlt században is. Hajdan a' ter-

mészeti, vagy inkább észjogok alig vélettek tekin-

tetbe a' históriaiak mellett. Ma ismeretes, és átalá-

nosan elfogadott elv ez: ,,a' birtok még koránsem jog."

A' mai jogtan kibékitve a' históriai és észjogokat, fölséges

szellemvé, igazán emberivé, és erkölcsivé, az eddig

elszigetelt néposztályokat egyesitni törekvvé , ez állal

közjolétet, a' jogállapotot örök 's szilárd alapra épiteni

óhajtóvá Ion, mellynek él bizonysága jelen pályakérdés is.

Csak fél századdal ezeltt ezen ember- és honbaráti ke-

belbl származott kérdés alkotmány- és nenrzelscrlés-

nek bélyegeztetett volna. Hála lehal rlhaladotl, ós föl-
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vihig^ull korunknak! Hála, liog-y mag^yar közéletünk ver-

böczies szelleme szabadabban léledz, és eddig- szkkeb-

lnk tág-ul naponta, a' magasb 's jog^szerübb eszmék tisz-

tább lég-körében.

IV. Politicai f érdeke is van ezen üg-ynek.

Mert a' robot és dézma meg-sznteltetvén, ker és jog^sze-

resb eg-yetérnek adása által, ig-y kétség-telenül szapo-

rodanda' szabad honpolg-árok száma, és nag-y lépés tétetik

a' honnak és trónnak olly káros kaszt- rendszer elavitásá-

ra, és megfsznend a' honbarátoknak azon most méltó ag-

godalma : valljon , ha mi mag-yarok j()kor eg-y testté nem
forrunk, ha tovább is minden úrral 's nemessel tiz sza—

badtalan áll szemközt , a' ki iránta ideg-enség-g-el viselte-

tik , mi lesz bellünk? Valljon ezen ész- és joglét korában

fennlarlhatjuk-e nemzeti hecsülelnket , és valósilhatjuk-

e azon derék eszményt, mellyet békés átalakulásunk ál-

tal irányul tztünk ki mag^unknak , annálinkább , hog-j

minden jó hazafinak forró kivánása az, hog-y honunkban

egy önálló és tehets középrend képeztessék , melly

ne roskadjon le a' közteherviselés alatt. Ez nem lehet

eg-yéb még- most mint a' földmives osztály; honunk föld-

mivel ország levén, és a' földmivelésben fakadhatván

eg-yedül olly forrása a' kézm-, vag-y gfyár-, st a' keres-

kedelmi iparnak is, mellyek amannak mélyen fekv vizme-

denczéjébl veszik mindnyájan eredetöket , és leg-olt ki-

száradnak, mihelyt attól nem tápláltatnak. Ug^y van: csak

azon nemzetek jóléte van tökélyesen biztosítva, mellyek

a' müipart, kereskedést, és hadert a' földmivelésre épí-

tették, mint Ang^ol-, Holland, és Poroszhon. Ámde ezek

kímélettel bánnak ám a' földmivesekkel, és ezeket status

tagjainak lenni elösmérík jogokat ugy mint terheket illet-

leg; meghagyják náluk azon jogok élvezését, mikkel

egyéb néposztályok birnak ; jelesen : hogy személyes

szabadságuk, czél- és korszeres oktatásuk , földsajátjuk

legyen , és ezt teszik nemcsak azért , mert a' földmives

szükséges az álladalomnak, hanem saját magukért. Ko-

ránsem ölik tehát el hbéres viszonyok fentarlása , és
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féltékeny rzése állal a' földinives szorgalmai: ii(»tii ki-

vánják mag-oknak mind elverini annak szorg^alma g^yümöí-

cseit, nem alacsonyítják le kényszeritett innnka által an-

nak személyét; inkáhi) érdeket kívánnak k egyesilni,

és nemzetersödést, semmit annyira nem kerülve, mint

azt, liog-y a' földetlen johbág-y szivében titkos g-yülölet,

és ideg-enség- magva hintessék el a' földbirtokos ellen.

Valóban honnnk jelen politicája azt kívánja, liogy

a' hon szilárd biztosítékra tegyen szert önállása és fenma-

fadása mellett; és a::t, hogy ezen polilicaí testület, min-

den tagjaiban és néposztályaiban tökéletesen kifejld-

vén, egy öszhangzó egészszé 's képessé tétessék arra,

hogy miveltsége, jóléte és hatalma szüntelen növekedjék.

Ámde ezen korszer políticát megközelitjiik-e eddigi

rendszerünkkel? Koránsem: st a' történetírás tanítja,

mikép e' mellett örök súrlódásban, ellenkezetben voltunk

magunkkal, és e' miatt most is ugy elmaradtunk más

nemzetektl, hogy bizonnyal a' föloszlott lengyelek dijára

jutandunk, ha ezeknek példáján nem okulunk: ,,kiket List
szerint, *) az úrbéres földmívelés , a' parasztok nyom-

masztó helyzete , a' nemességnek pedig törvény fölöttí-

sége döntöttek meg."

Mert minden el nem fogúit hazafi agyában már tisz-

tán kell állani azon eszmének, miként eljött az id, hogy

honunk jólétét, és alkatunkat nem csupán históriai,

természettel elbb utóbb elkorhadó, hanem természet-
jogi örökelvekre alapítsuk , és olly széles alapra épít-

sük, mellyre építend középületben minden honunk föl-

dén él magyar elférjen; mert csak így idézendünk el
átalános hon sz ere te tet, melly varázs erej, és szük-

ség idején csodákat tesz. Ámde mikép szeresse a' magyar

jobbágy azon hont, melly neki saját földet bírni nem en-

ged, és mégis a' nem sajáttíil annyit ad(')ztal. Úgyde ta-

lán kipótolja ezen honszerelet hiányát a' nagyobb föld-

*) Diis nationiilo Svsloni der polil. Ooronomic. Sliillgard und
Tübingen i842. Vorrcde : I. XXXVIII.
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birtokos patriolisniusa , kinek inag-yar anya adá kizáni-

lag- a' földet, és annak teljességét. Bár wgy volna: de a'

köztehertnenlesség" pliilosophiája azt tanítja , hogy azok

nem akarnak, kevés kivétellel, niilsem tenni e' jó anyá-

ért, kik ennek els szülöttjei , kikre halmozta az minden

áldásait.

De V. legfontosb e' tárgy, ember is égi 's er-

kölcsi szempontból tekintve. A' derék Mser,
ÍVémethonnak legels honfija, azt nyilvánítja egy helytt,

hogy : ,,ValamelIy nemzet bens életrajza saját irányt és

jellemet nyer telektörvényeinek szelleme által; ezen szel-

lemet tehát kitannlni nagy fontosságn." Valóban a' ma-

gyar stelektörvények szelleme derék és tiszta az sisé-

gi, birtokolhatlansági és más jogtalanságok szennyétl; mi-

vel nincs bizonyosb mint az, hogy hajdan a' jobbágyföld

koránsem volt egészen szolga- föld , és nem függött a'

földesnrak szabad kényszériiili rendelkezésétl, köteles

levén ez a' földe használatából kivetett jobbágynak földét

viszszaadni,minteztKálmán els törvénykönyve 19ik czikk-

je bizonyítja. Elösmérték tehát magyar selddeink a' tár-

sasági egyenlség közteherviselés örökké szent elvét.De
már a' vegyes házakból választolt királyok alatt hozott tör-

vényeink szelleme nem illyen méltányos: ezek már alig

ismernek egyebet , mint nrat és j obbágyot; adómentest

és adózót; állítják az egyenes és jövedelmez birtok

közötti hamisan kigondolt különbséget ; igy nyomorítják

aztán meg azon néposztályt, mellybl mint tiszta forrás-

ból kell megfrissülni minden néposztályoknak.

Hátramentünk valóban némelly árpádi és vegyes

házakból tett királyok alatt , nem elre ; és az ekkor ke-

letkezett hbéres rendszerünknél alig lehete jobb mód-

szert kitalálni, ha kérdésül lett volna föladva: miként kell

valamelly néposztályt elbutitni , henyévé, erkölcstelenné,

és forrongóvá tenni.

A' robot és dézmakérdés tehát nemcsak mezgaz-

dasági , hanem emberiség kérdése is egyszersmind; mi-

vel itt a' polgárisodás és emberi miveltség ügye forog
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fenn; ez pedig- , — niivtíl ennek lényezi -. s/ellerni fej-

lettség", anyagi jólét , az ezeket véd jogállapot, és köz-

bátorság — legjobb zálog-a nemcsak a' nemzeti, hanem

az európai átalános békének és áldott nyugalomnak. Most

már nekünk nemcsak vissza kell mennünk salkatbeli

tisztább és méltányosb eszméinkhez, mikre maga a' termé-

szeti józan ész tanitotta selddeinket; hanem meg kell

gondolnunk azt is , hogy olly korban élünk , mellyben

,

ha ennek szellemét fölfogtuk, úrbéresekrl 's parasz-

tokról, azaz a' szónak sötétkorbeli értelmében kényszeri-

tett kézi munkásokról , nyájasb alakzatú rabszolgákról,

mint némellyek az úrbéreseket nevezik, szó sem lehet.

Ezen ész és sziv világában, emberrel mint g-éppel élni nem

lehet, nem szabad. Kérdjük: kik tehát a' 19ik, és a' jö-

v századok jobbágyai: a' g*épek, a' gz, a' vas- és réz-

ermüvek. Ezek teszik ma sokkal jobban azon munkát,

mit hajdan a' g-ályarabok és lovak tettek, valamint a'

könyvnyomó sajtók azt , mit középkorban a' mestersé-

g-ökre féltékeny szerzetesek és Írnokok tnek, annál in-

kább , hogy marad elég tennivalója az emberkéznek és

észnek, ha csak a' szabad munkára szoritkozván, a' szol-

gamunkát a' nála ersb, és kitartóbb gépre bizza is.

így levén a' dolgok, igen nagy mértékben korszer

e' pályakérdés. Jól tudjuk, milly áldott iránya volt az 1836
úrbéri törvénynek: az tudniillik, hogy az ur és jobbágy

közötti hbéres viszonyokat örökváltság utján kiegyen-

lítésre vezesse, azért, mert amazok már nem századunkba

valók , és sokkép károsak a' köz- 's magángazdálkodás-

nak. Önkényt nehezítette tehát e' törvény az úrbéri vi-

szonyoknak mindkét oldalróli kezelését , azért , hogy

urnák és jobbágynak kedvet adjon az ezektl szabadu-

lásra. Ámde megtermette-e emiitett törvény czélzott ál-

dott gyümölcsét? Nem ; mert ur és jobbágy saját érde-

keik fölött máig sincsenek fölvilágitva, és netn tudják

azt, mit pedig tudniok kellene, hogy a' fennálló úrbér ká-

ros egyaránt urnák ugy, mint jobbágynak. Innen van, hogy

emiitett törvényben, intézkedések által el sem érte ciél-



17

ját a' torvényliozás; és a' mi fö irány vala, honunk az ok-

szer földinivelésliez egy lépéssel sem közeledett.

Ig-en bölcsen van tehát , hog-y illynem kérdések

feltevése által, mintegy leoldatik a' kend önhekötölte

szemeinkrl , és az öncsalástol megovatimk : mert itt a'

patrioticus szempont mellett, felvilágosítatni irányoztatnak

a' tisztán magán haszoni tekintetek is ; — mik pedig,

jól, tudjuk milly sikeres emeltyk , — liogy földbirto-

kosaink annál jobban meggyzdjenek e' vállalat üdvös

volta fell, és ezt azért, mert szomorúan tapasztaljuk,

hogy honunkban a' közérdek igényei nagy küzdelemben

vannak, a' néposztályi és magán érdek igényeivel; mi-

ket azonban némelly urak, közérdekek czíme alatt szeret-

nek árulgatni.

Mi tehát a' kérdés sok oldalú fontosságát tekintve,

illyen rendet tartandunk .az ide tartozó tárgyak ela-

dásában. IMivel a' robot és dézma eredete az skorban

keletkezett úrbéri rendszerben , és a' hbéres viszonyok-

ban rejlik, az ur bérrl szólandunk a' munka els ré-

sze els szakaszában , melly átalában akadályozza ho-

nunkban az okszer mezei gazdaság kifejlését; eladva

híven az úrbér mellett , és ellene harczoló okokat. A' má-

sodik szakaszban elsoroljuk a' robot eredetét honunk-

ban , és honunkon kivül ; annak jónak látszó , és rósz ol-

dalaival együtt, részletesebben pedig atuíak kárait, mely-

lyek az álladalmi közgazdaságra, a' földbirtokos és job-

bágy magán gazdaságára belle folynak. A' harmadik

szakaszban a' dézmát históriai, jogi, köz- és magán

gazdasági szempontokból tekintve, földerítendjük hason-

lag ennek keletkeztet, történeteit, nemleges és tényle-

ges kárait. A' második rész els szakaszában elmon-

dandjuk, min üdvös befolyással leend a' robot

és dézma-rendszer megszüntetése mezei gazdaságunkra

átalában , az eddig földetlen néposztályra , és magára a'

nemzetre? A' második czikkben vizsgálat tárgyául felve-

endjük nagyobb földbirtokosaink terjodelmesb

jószágait átalában, aztán ezeknek mostani kezelését: vé-
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g^ül azon jövendben várliató jövedeltnezést, niellyet ezek

nyújtandnak , lia ama káros hatású két tényez, a' robot

és dézma, ezeknek kezelésébl számzetik. Berekesztetik

a' második rész annak meg-vitatásával : min idpontot

lehet, és kell kitzni a' robot és dézma megszüntetésé-

re? eladatván az akadályok, és az ezek természetébl

merített okok, eg-yfell a' sietésre, másfell az elhamar-

kodás eltávoztatására.

Vég-ül , itt elre nyilvánítni bátrak vagyunk, hogy

mi , jelen értekezésben megemlítendjük ugyan minden

tárgynál az okszerleg gazdálkodó nemzetek példáit, de

csak párvonalkép, és koránsem azéit, hogy a' fölöltük

határozást más népek tekintélyére akarnók építetni ; mert

jól tudjuk, hogy minden nemzetnek, st egyénnek is

mezei gazdálkodása , olly hely és jellem különfélesé-

gek által módosítatik, olly sok nemzeti, és más egyénisé-

gek által föllételeztetik, hogy a' melly rendszer jó egyik

helyen , másutt már káros lehet. Hasznos azonban a' kül-

földi mivelt nemzetek és országokbani széttekintés any-

nyiban, hogy ha az itt elforduló dolgokat valaki vizs-

gálat tárgyául tzi ki magának , azon elvekben , miket

saját alapos meggyzdésébl merítend , más nemzetek

példája által is megersödjék.



ELS RÉSZ.

Az urbér, a' mellette és ellene harczoló

okokkal eg-yütt.

Mieltt a' jelenkorunkban divatozó, magyarhoni ur-

bért érteimeznk , tekintsük meg- földmives jobbágyaink-

nak skorbani sorsát, és azt, mint jutottak ezek fokon-

kint jelen helyzetükbe. Ezen históriai fölvilágosítás nem

látszik ugyan els tekintettel tisztán mezei gazdasági

munkába valónak, st mintegy ide nem ill hors d' o e-

uvre-nek mutatkozik; azonban csekély véleményünk

szerint, még sem maradhat ki innen azért, mertezen

értekezésnek világosan kitett firányai közül való az ,

hogy : ,,az összes haza magának alapos meggyzdést
szerezzen az efféle dolgok valódi helyzetérl." Hlyet

pedig leheti en szerezni történetirási fölvilágosítások nél-

kül. Mi , leginkább olly irányból tárjuk fel magyar job-

bágyainknak hajdani jobb sorsukból rosszabbra lett alá-

szállását, hogy ezen históriai mutatványból eltnjék

azon nagy nemzetgazdasági igazság , melly körött jelen

pálya kérdés is forog, hogy millyen a' jobbágy földmi-

ves sorsa, oUyan a' földbirtokos jövedelme is; és vala-

mint kiszívott föld , lehetlen hogy kellleg táplálja gaz-

dáját : így a' magyar jobbágyoknak a' korlátlan urbér .'il-

tal elnyomott helyzetével, leglöbbet vesztettek földesura-

ik minden idben. Most már lá'ssunk a' históriai rajzh.>/-.
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Az árpádi liázból választott királyaink alatt egé-

szen más vala , mint ma , mezei g^azdaság-nnk ábrázatja,

füMmíveseiiik sorsa is lényegesen különbözött a' maia-

kétól, st az akkori eg-yik johbág-yé is a' másikétól, a'

szerint, a' mint egyik k irályi, másik fpapi, egyik

fnemesi, másik zárdai vár aljában lakott. A' ve-

zérek és sz. István , st darabig az árpádi királyok

idejében is, minden magyar vár, a' körötte fekv 's

nagy terjedelm várföldekkel együtt, a' magyar király

sajátja volt, melly földeket kétféle, lígymint: fensbb

és alsóbb osztályú földmívesek miveltek, a' fispán , a'

királyi tárnok és lovászmesterek felügyelése alatt. Fen-

sbb rangú földmívesek voltak a' vá r j o bbá gyök, kik

örök haszonvevi voltak a' várföldeknek , mellyeknek sa-

játsága ugyan a' magyar királyoké volt, mint állodalnii

javaknak , de ezeken a' várjobbágy és maradéka mindad-

dig lakhatott, míg tartozásainak eleget tehetett; mely-

lyek valamelly kevés földbér fizetésébl, leginkább pe-

dig hadi szolgálatból állottak.*) Olly jobbágyoknak kell

ezeket tekintenünk , kiknek nem ritkán saját haszonbér-

lik voltak, mivel hadi szolgálattal tartozva, földeiket

magok haszonnal nem mivelhették. K é z ay írja, hogy

ezek jobbadán elszegényedett nemesek ivadékai voltak

,

iimen ezen név : jobbágy azaz j o b b-á g i , vagy jobb

családbeli, kik nem élhetvén, elsbb királyainktól nyer-

ték szolgálat fejében említett földeket. Ezeknél jóval

alsóbb, de mégis tisztességes fokon állottak a' vár-

polgárok, kik már kényszerített kézi munkával is tar-

toztak azon földért, mellyet a' földekbl kiszakasztva bir-

tak. Ezek szabad szállóknak — hospites — is ne-

veztettek, azért, mert a' várjobbágyokkal együtt földhez

kötvék nem voltak , hanem szabad költözésnek. Azonban

tartoztak robottal , dt-zma-, vagy hegyvámmal; alájuk vet-

tettek a' megyei tiszteknek, és ollyan forma szolgála-

tot tnek, mint a' mai házhelyes jobbágyaink, nem

•) II. Endre királ.v PJ.Tí. J. k. 15 l. ez. I. K o v a ( li i c h vcst.

com. p. 110.
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levén azonban kiszabva , hány nap szolg^áljanak igás vagy

tenyeres nuinká\al, és tlük el nem vehet földsaját-

tal birván. Ezek késbben vag-jonosságra és pénz-

re szert tevén, kiváltották magokat a' robot, dézma és

a' meg-yei tisztek huzavonái alól , és a' királyok által

városi szabad polg-árokká tetetlek; és ?tt találjnk honi

városaink eredetét is, mint Fejér Györg-y szépen í'ölvi-

lág-ositotta az 1821-diki Tud. Gyjt. 5-ik kötetében, 1.

'l'l. Az als(')bb osztályii jobbág-yok közé tartoztak a' vár-

szolg-ák, kik meg-int kétfélék valának, úgymint: béres

cselédek, és rabszolgák. Elsk ud v a r n ok név

alatt is fordulnak el , és oUjan pénzen vett, vag-y had-

ban elfog-ott, de tisztesség-es neveltetésíí és üg-yes ké-

zi munkájú cselédek voltak, kikel sz. István szabadoknak

szeretett volna ug-yan ,
— mint II t. k- 55. t. ez. mutat-

ja — tekintetni , mint keresztyéneket , de nyers mag-yar

uraink szolgáknak tekintetlék ket. Azonban, hogy ezek-

nek is voltak földeik , miktl ket késbben a' hatalmas-

kodó urak megfosztották, magokat pedig rabszolgaságra

igázták , megtetszik IV. Béla királyunknak alul idézett

törvényébl*). skori földmiveseink között tehát legal-

sóbb fokon állottak a' r a bszo Igák, kik mint a' po-

gányságban konokul megmaradollak , sem a' királyok;

sem a' fpapok könyörületének tárgyai nem voltak; tör-

vénykönyveinkben, jelesen I. László III. 2. üzbégek-
nek is neveztetnek, kik pénzen adatlak, vetettek, ingó

és ingatlan sajáttal nem birhattak, és mint barmok úgy

tekintettek.

Mig szent István alkotta sszerkezetünk állott

a' maga erejében , míg a' lerajzoltam fensbb osz-

tályú jobbágyaink saját földdel , emberi és szeniélyjo-

gokkal bírlak, gazdag volt a' király , és vagyonosak vár-

*) Art. II. Ilctii voliiiniis, qiiod omncs l c r r a c caslri vol iid-

vornicDium, ad qiios populi nostro nomiiio, vcl flomiiiac rcgiiiar

srnil congregati, caslro vcl udvoniicis rcs t i l u a n t u r, cl ipsi

illi {jauderc dchcanl privÜRgiato mimine hospiluni libcrorum. .TI

K o V a c h ; c li V e s t. C o m. I. ISfi.
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jobbágyai. Els azért, mert mint Kollár cs, k. könyv-

tárnok Bécsben — eladja:*) „minden megyei vár sa-

játja levén, ennek várföldeivel eg-yütt, akármellyik me-

gyében utazott, teli magtáraiban és pinczéiben , nyájai-

ban, csordáiban és gulyáiban gyönyörködhetett." De jó-

léttel dicsekhetett a' jobbágy is, mert földsajátot és t-

le el nem vehet jogokat birt, és ipara által annyira ment,

hogy magát 's földét kiválthatta, mint a' várospolgárok-

ról láttuk; a' várjobbágyok pedig, mint a' túr mézel-

ek IV. Béla alatt, vitézségök és hadi érdemeik által,

jobbágyból országos , vagy egyházi nemesekké lehettek.

Még az alsóbb rend jobbágyoknak is voltak szabadfölde-

ik, mint láttuk, kiket és a' rabszolgákat az 1243-beli

mongoljárás nyomott helyzetökbl egészen fölszaba-

dított.**)

Ámde ezen leírt boldogsága sjobbágyainknak csak-

hamar elenyészett az sszerkezettel együtt, némelly ár-

pádi királyok pazar bkezsége, és a' megyei várföldek

elajándékoztatásában kimutatott rövid látása által. Mivel,

a' mint Kollár idézett munkájában írja: ,,Bár sz. István

is , a' megyék földeibl elég sokat adott a' két érsek és

több püspök számára; de ezzel még mitsem ártott a'

hon javának. Hanem utódjai már számtalan zárdákkal ter-

helték meg honunkat, mint hajót szükségtelen terhekkel;

kik jóval okosabban tnek , ha szolgáló nemeseiknek és

várjobbágyaiknak kedveztek volna jobban. Különösen II.

Endre királyunk a' tulságig fecsérlette el birodalmi vá-

rainkat és ezek földeit. Alkalmat nyujta ezen nemzet

elleni bnre, említett királyunknak szent földre tett ka-

landján és e' miatt fölszedett adósságain kivül az, hogy

egykori nagy mcgszorulása idején , némelly a' honnal

ke\eset gondoló zászlósak e' kárhozatos tanácsot adák

neki, hogy a' királyi várakat, megyéket, a' korona ja-

vait 's jövedelmeit adja el örök áron a' báróknak 's ne-

') llisluriar, jiirisqiic pahlici rogni Hnnp. ainocnilalcs. II. s. 7.
'*) F o 8 s 1 r r: Dic G^sch. der l ngorn. 11. I. 821— 22.
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meséknek, vag-y vesse xálog-ba ; iníl , iiiiiit maya vall-

ja,*) meg- is telt; st sxabad és örökös grófokat tett, mi

e'í elölt hommkhaii hallatlan volt, a' grófi czímzel csu-

pán hivatalt jelentvén. lUy nagy darab földet adott Ta-
más nev bazini g-rófnak, mellyen egy város, Szakolcza

épült. így idegenité el a' várföldeket, egy romai szár-

mazású és Orsin i családból való, István és Baboneg-

nevií fö uraknak, kik öt S50 lovaggal kö\ ették a' szent

földre. Mibl aztán az lett, hogy a' várjobbágyok nem

akarván régi szabadalmaiktól megfosztatni, és úri önkény

alá jutni , szétoszlottak; kiket a' király késbben hiába

akart újra összeg-yi'ijteni , mint ezt a' n. Váradi Rege-

strum tanúsítja.**) i\e gondoljuk azonban , hogy csak II

Endre volt illyen pazarlója a' várföldeknek, illyen meg-

rontója a' jobbág-yoknak, íg-y tnek eldjei és utódai is,néhány

bölcsebbeken kivül, mink: sz. László, Kálmán, IV.

Béla, és III. Endre, kik közül a' három utósó sok vár-

földet visszavett, és sok várjobbágyot fölszabaditott. így

keletkeztek aztán honunkban a' nagy uradal mak, és

ezekkel együtt a' várszolgákká aljasított, hajdan szabad

birtokos és jókarban volt job bá gyök; kiknek sorsa ko-

ronként roszabbult 1) az által, hogy a' várpolgárok ap-

ránkint kiváltogatván magukat, és igy a' följebb említett

szekerezés , robot és dézma ezeknek nyakukról levétet-

vén , amazok vállaira tétetett. 2) Els Lajos királyunk

alatt bejövén a' bandériumok, ezeknek tartását, és szük-

ség- idején kiállítási költségét , ez a' zászlós urakra tolta,

kárpótlás fejébe adván nekik a' kilenczedet, melly

újabb teher ln megint a' jobbág-yok vállain. Nyújtott

ugyan említett király ezeknek is valamit kármentesité-

sül; jelesen: a' szabad elköltözhetést, mit már a' jó lel-

k III. Endre meg-pendített, I. Lajos után pedig 'Sigmond,

I. Mátyással együtt gyakorlatba is hozott; de ki tudta ját-

•) 1218-diki oklevél, Pra^nal : Aonal. parl.I p. '210.

") §§ 361 866. 86S.



E4

szaiii e' törvényi is némellyek ármánya, a' kiknek jobbá

gyai, mint Fessler jó adatok után állítja, feledték azi el-

költözést; mert uraik cselei által oUy lefizethetlen adós-

ság-okba keveredtek, hog-y sorsuknak hely és urváltoz-

tatásávali jobbításáról még- csak nem is g-ondolkozhattak.*)

Ha már most az árpádok, és az anjouk alatti urbé-

reket meg^tekintjük , milly nag-y különbség-et veszünk ész-

re ezek között! Kollár többször idézett könyvében így
adja el a' leg-alsóbb lépcsn álló jobbágyok, vagy vár-

szolgák srégi urbérét: ,,Tartoztak, úgymond , learatni

és lekaszálni az úr gabnáját és szénáját; ezenkl Márton-

nap tájban adtak egy cseber mézet, egy juhot, hal

cseber méhsert , hat köböl búzát , és hat petrencze szé-

nát , és még kötelesek voltak szekerezéssel is oda, hová

az ur parancsolta/' Vessük egybe ezzel azon urbért

,

melly I. Lajos alatt divatozott Gyeleti— Gilet— nádor

fraknói uradalmában.**) Feketetónak— ma Taicht — ur-

bére ez volt: ,,Fizetnek évenkint száz forintot; ötven

cseber bort kimérnek; adnak száz tyúkot, tojást, luda-

kat 'stb.; halászatért fizetnek tíz mázsa halat. Tzre és

épületre való fát pénzen vesznek az uradalomtól. Tizedel

és kilenczedet mindenbl adnak. Mindenféle robotot szol-

gálnak. Van e' falunak is szabad halászata a' Ferttavá-

ban." így a' többi falvak is, kevés változattal.

Lássuk már, mi ln a' várföldek elpazarlásának, 's

a' jobbágyok rabszolgákká lealacsonyitásának következése?

Az, hogy királyaink elszegényedtek, és a' honvédelemre

elégtelenek levén, e' teher a' várföldek birtokába jutott

fnemesek és papok vállaira gördítetett a' bandériumok

behozása által; mellyek ket úgy elszegényítettek, hogy

ennek természetes következése ln , a' jobbágyok újabb

•) Gescl). d. Ing. IV. 1. 982.
•*) Bona vcluslae familiae diicum Gi le loriini, et urbárium

arci.s F r a k n o, et boiiorum ad cam pcrtinentiiim, anno 1360,
ex vt'tnsto rjiisdcm urbario , niinc vix ainpliu-s logibill oxcer-
pluni, pl do.scríplurii, jussa pnncipis Panli Estoras. r.

Hung. Palatini 1687.
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csig-ázása és terhelése, mit ezek nem birhalváii, elsben

Erdélyben lázadtak fel l<l37-ben Bi ró Antal és Már-

ton vezérlete alatt, kik a' f nemeseket *s papokat ke-

gyetlenül leöldösték, váraikat felgyújtották és kirablol-

ták; mig- elvégre Csáki László vajda által leg-yzettek,

fnökeik kivég-eztettek , elfogott czimboráik pedig, vét-

ségeikkel aránylag, kezük-, orruk-, fülök- és ajkaik le-

vágva haza küldettek. *) Hasonló parasztforrongás ütöt-

te ki magát Horvátországban, egy Gu bek Máté nev pa-

raszt fnök alatt 1573ben, mellyet Keglevics és Ala-

pi csendesiteltek le, Gubeket és társait kannibáli mó-

don végezvén ki. **) Honunkban mik estek H. Ulászló alatt

1514-ben a' Dósa által uraik ellen fellázitott parasztok ál-

tal? mindenki jól tudja. IXekünk csak azt szükség itt meg-

jegyezni czélunkhoz képest, hogy a' jobbágyok elnyomásá-

valelszegényedtek királyaink, fnemeseink annyira, hogy

majd mindnyájan a' módnélkül uzsorás zsidók hálójába kerül-

tek ; a' jobbágyok birtokolhallansága pedig megállitatván, a'

nemesi földbirtok olly guny-árra sülyedt, hogy ezt alig hin-

nk el, ha F e s s 1 e r***) hiteles adatokkal nem kezeskednék.

Illy elzmények után született nálunk az úrbér,

mellyet most már szükség mindenek eltt értelmeznünk.

Az úrbér oUyan bizonytalan sok idre, a' földbirtokos

és jobbágy között , nem költsönös szabad szerzdés , ha-

nem törvény által tettleg behozott 's megállitott tarto-

zás, mellyel köteles az úrbéres koronkint, a' törvényho-

zás és megyei hatóság által följebb emelhet, vagy leebb

szállitható közteher alá vetett földétl, közteher-mentes

földesurának és a' mellynek két f tényezje van: úgy-

mint kényszeritett munka vagy robot, és nyers termék-

ben kiállított földbér vagy dézma. Szellemi bonczkésün-

ket, az észt elvéve, ennek segélyével taglalgassuk

már most ezen sötétkori , és salkatunkban ismeretlen

szüleményt, hogy átláthassuk ennek mai kor- és jogsze-

•) Tnróczi Chron IV.
*•) Kerchelich Hisl. Ecdae. Zagrab. pag. 2-49.

••*) Gcscli. V. I. 643—5.
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rütlenséget. Mint mindenki átláthatja, ez némileg a' szer-

zdés és haszonbér nemei közé tartozik; de sajátsze-

rüleg ngy, hog-y sem egyiknek, sem másiknak nem le-

het t nevezni. Haszonbérnek nem, mert ebben a' job-

bágy fizet ollyanért, minek mi hasznát sem veszi, st
kárát vallja. Kényszerített munkáinak egy részét ugyanis

azért köteles tenni, mint HüUman *) bvebben fölvi-

lágositotta , hogy földesúri pártfogás alatt lehessen , ki

tet minden megtörténhet sérelmek és erszak ellen

biztositsa, fölölte silány levén középkorban az állodalmi

és hatósági védelem elannyira, hogy minden földdel

nem biró, vagy birható egyénnek saját földesúri védelem

alá kellé vonulni, és e' védelemért kézi, vagy más mun-

kát tenni földesurának. Ezen históriai kötelességet és

jogot már tisztára letörlötte az id, nielly jelenkorban

más védt nem ismer, 's nem is kivan ismerni, mint a'

külellenség ellen ugyan a' királyt és ennek hadait, bel-

megtámadók ellen pedig a' törvényhatóságot; miknek

számára azonban eleget adózik a' jobbágy , az úgyneve-

zett hadi és megyei pénztárakba. A' patriarehai, kegy-

úri, és atyáskodó védelemre tehát, melly tudjuk millyen

szokott lenni , ma már szükség nincs; st ez alól örö-

mest szabadulna majd minden jobbágy, ha lehetne, azon

okoknál fogva, miket alább az urszékek alkalmával meg-

emlitendünk.

Továl)bá a' haszonbér vagy örök, vagy ideig-
lenes. Az urbért sem öröknek , sem ideiglenesnek nem
lehet mondani, mert a törvény minden harmadik évbeti

rendelkezhetik róla, meddig tart tehát, bizonytalan. De
szerzdésnek sem lehet azt igazán nevezni; mert ez

szerzd felek közötti szabad egyezkedést föltételez,

ámde urbérnél a törvény állilotta meg a' jogokat és kö-

telességeket, az ur és jobbágy befolyása nélkül, és igy

,,rólunk nélkülünk." Az is igaz, hogy a' szerzdésben

pontosan föl kell tenni minden köteleztelést , halározol-

') Dnitsclic Kinanzgcschiclilo. Ari. L a n <l fio lm o n.
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tan ki kell iiiondaiii minden terhet , liog-y tudja mindenik

fél mag-át niihez tartani. Ug-yde az urbérben, jobbágyot

illetleg^ , ez nem történik , mert az hadi és házi adó-

zása följebb is emelhet, és igj ingatag-. iNIin terliekkel

és kezelési visszaélésekkel jár a' nem pénzben, hanem

kényszeritett munkákban és nyers termikekben kiálli-

lott földbér ? ezekrl alább. Itt csak azt említjük, hogy

nincs biztosb, alkalmasb, könnyebb és olcsóbb kezelé-

s földbér, mint a' pénz; — de csak ug-y, ha ennek

kulcsává sem az ingatag-, följebb vagy alább szökell

termék-ár nem teletik , mint némelly honokban , sem a'

különféle polilicai conjuncturák szerint könnyen váltóz-

ható pénzkelet ; — mert ennek kezelésében nem eshet-

nek olly sokféle visszaélések, mink majd mindennapiak

a' nyers termékeknél, és a' kényszeritelt munkáknál , mik

épen ennél fogva az adót kezelk, és adózók erkölcsé^

re is veszedelmes befolyást g-yakorlanak.

Azonban urbért illetleg- , itt megint a' sötét kor

nyomoruságaival találkozunk. Jól tudjuk , milly pénzellen

volt az, és milly nyomom eszközöket gondolt ki, a' pénz

becsének állandósitására. Nem akarunk i.smét a' históriai

szövevények rejtekei közé tévedni, hanem azt mégis

ki kell mondanunk , hogy jelenlegi több pénz meg;fordul

egy tehetsb jobbágy kezében, mint hajdan száz, vagy

több jobbágy telekkel biró földesúréban , ha fölvesszük,

hogy a' lEdik században az oklevelek tanusilásai után,

olly nagy darab föld, mellyen Szalonta mezváros

fekszik, vásárjog-, rabszolgák- és földdel együtt, 1300
táján SZ ezüst márkán, vagy 328 ezüst forinton kelt el;

Mykus- uradalom egy negyedepedig, várkastély-, öt

szlhegy- , malmok-, szolgák- , és szolgálókkal együtt

négyszáz márkán. *) Illy csekély levén a' forgásban lev
pénz mennyisége még a' 16 században is a' magyar bi-

rodalomban , mind iMagyarország , mind Erdély , mind

Tólország, állandóan megállitotta a' szükséges dolgok

) Ralona, llist. Rcgg. í. \. p. 180
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árál; inellj árszabás, ininteg-y félszázadig-, a' g-yakorlalban

sértetlenül meg- is maradt. Maximilián alatt 1563 ná-

lunk következ ára volt törvényesen meg-állitva az el-

számlálandó dolg^oknak: eg-y mér muntliszt 20 ezüst fil-

lér, árpa 13, zab 15, rozs 10, eg-y kövér lud 6, hat-

ökrös szekérszéna 60, szalma felényi 's a' t. *) Er-
délyben 1536ban eg-y ökör, vag-y fejstehén ára volt 6
forint, eg-y hároméves vágó marha pedig-, de a' melly-

nek fag-g-yuját és brét vissza kellett adni , 60 fillér, eg-y

kövér bárány 8, eg-y juh lE, eg-y lud 2, egy lyuk 1 ,

egy köböl zab 5 , 'sa't, 8 c h I a v o n i áb a n **) 1538
még- a' készítmények ára is meg-állitatolt a' törvény által,

a' termékekkel eg-yütt, például: három rf daróczposztó

1 for., eg-y rf nehéz selycmkelme 2, egy pár jó csizma

45 fillér, eg-y ökör 12 for., egy fejs tehén 6, egy hí-

zott sertés 2 , egy sovány 1 , 'sa't. ***)

Most már, ha kérdjük: min alapon nyugszik az úrbér?

azt kell mondanunk : ollyan fogalom- és körülmény- zavaron,

mikhez hasonlóra alig lehet találni ; mert mint láttuk , ez

szerzdés is, nem is, haszonbér is, nem is; jog is, mert

haszonra adott földért csakugyan kell fizetni mindenütt,

de jogtalanság is, mert ugyanazon dologért kétszer is

kell fizetni ; de körülmény- zavar is , mert a régi pénzet-

ien kor nyomai összezavarvák benne a' mai már nem olly

pénzetlen id körülményeivel , az avult patriarchalismus,

ököljog, és hííbéresség, a' mai jogléttel , mindenikbl van

benne bizonyos adag; melly különböz elemek aztán an-

nak koronkénti foltozgatását teszik szükségessé , de ugy,

hogy mivel átalában hibásak az elvek, és az egész, mint

láttuk, következésében nyomasztó , ,,elutasithatlan köte-

lessége— mint R o tt eck szól****) minden fölvilágult, jog-

*) Listhii Comtncnl. de Coron. Maxim liaiii : Bél Mátyásnál iUy
czimniel : C o 1 1 e c t i o m o n u ni c n t o r. I. 503.

*') Vagj-is azon részében Magyarországnak, mcllvcthibásan Selila-

voniának neveznek.
*•*) Kerchelich. hist ecclac Zagrab. l. 319.
"•*) Slaatsloxicon. Ari. Frobnen.
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szerel, vag7 leg^alább a' korszellemet eszéljesen rnél-

tányl(3 törvényhozásnak , ezen tettleg- , de nem jog-ilag-

rennállú elnyomási viszonytól , az elnyomottakat meg^-

szabaditni."

Mi , sem a' tisztán históriai, sem a' tisztán észjog-i

iskolának nem levén tanítványi és kedveli . a' hol lehet

öszhang-ba kívánjuk hozni mind a' kettt; örömest nyújt-

juk tehát füleinket az ellenfél kihallg-atására, és igy itt

is hiven elsoroljuk azon vé dokokat, mikaz úrbér mel-

lett felhozatnak, ennek számos barátaitól.

I. Védokok az úrbér mellett, és ezek
bírálata.

1. ,,Az úrbér, ig-y szólnak, sok tekintetben hason-

ló levén az örökös haszonbérlethez , osztozik ennek ki-

tn hasznaiban is. Ez által nyer a' tulajdonos , nyer az

úrbéres. Els azért, mert tulajdonosi szabadság-a, seitl

öröklött adómentesség-e , és siség-i jog-a örökre biztosít-

va van , mag-ának és maradékainak. iXyer a' második,

mert birási jog-a ennek is hasonlag- ingatlan alapon áll,

mellynek öntudata neki ösztönt, és e' fölölt reményt is

nyújt arra , hog-y úrbéres földei javítására fordított költ-

ség-ei és fáradság-a g-yümölcsét nemcsak mag-a éldelhe-

ti, hanem örökösei számára is biztositolta; mi t, ha jól

g-ondolkozik, meg-int arra serkenti, hog-y kéz- és pénzere-

jét úrbéres földei g^yarapitására fordifsa."

2" ,,De jövedelme is biztosítva van, tulajdonosnak

ug-y, mint jobbág-ynak az úrbéri rendszer átlal , mert

mindenik tudja, mivel tartozik szerzd társának, nem

ug-y, mint az ideiglenes haszonbérben, melly mellett bol-

dog- 's termékeny évben nyer a' haszonbérl, veszt a' tu-

lajdonos; mostoha évben nyer a' földbirtokos a' haszon-

bérl kárával. iVem ig-y az urbérnél; úrbéres, ha több te-

rem többet ád , ha kevés terem, kevés dézmát nyújt a*

tulajdonosnak. Valóban az urbért sokkal dvösbnek lehet

tartani a' haszonbérí rendszerriél, mert ez eg-yenes el-

leniéibe tevén a' haszonbérl érdekéi a' tulajdonoséval.
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és arra birvín , liog-y saját hasznát entiek kárával eszkö-

zölje, sokféle csalásoknak, v e rs eng-ésekn e k, j o h-

b á g y n y o m o r i t á s n a k nyit ajtót , a' sxükség-es j a-

vitások eltt pedig-, mikre csak a' hosszú idre bizto-

sított birtok, és ennek bizonyos reménye buzdithat, az

\itat bevág-ja. Mert ha az itt eladott szempontokat kissé fi-

g-yelmesebben meg-tekintjük, ng-y találjuk, hog-y csalá-

sokat illetleg-, el merte mondani eg-y mezei gazdaság-

ban megszült és els embere Európának , hogy ,,ha a'

legjelesebb törvénytudók négy egész hétig egyetlen egy

bérlési kötéssel foglalkoznának, még sem tudnának ollyat

készitni, melly a' jószágot egy csalárd haszonbérl ron-

tásai ellen megoltalmazhatná." — A' versengéseket
mi illeti, ezeket sokféle dolog szülheti, kivált mikor a'

jószág visszaadására kerül a' sor, részint az igen külön-

böz becsük , részint a' becsüsök önkénye miatt. De leg-

többet szenvednek a' jobbágyok, mint ezt a' fels

olaszhoni , és kivált az irlandi jobbágyok sorsa eléggé

bizonyítja , kik közt amazok sorsa jóval nyomasztóbb

a' magyar jobbágyokénál; mi abból is kivehet, hogy

Burger, ki mindkett sorsát jól ismerte, fels olasz-

országi remek ntazásrajzában azt meri nyilvánitní, hogy

csak ugy mentetik meg emiitett tartomány szerfölötti né-

pessége az éhlielhalástól, ha minden az országhoz és

kegyes alapítványokhoz tartozó földek örök haszonbérbe

adatnak a' kormány állal, de csak ollyan földmíveseknek,

kik iparuk által bebizonyitni képesek azt , hogy az örök

haszonbérnél nincs biztosb eszköz a' földben fekv tke-

pénzbl tetemes , csonkitatlan , és a' termékek közép

árával egyez évenkénti jövedelem nyerésére. Az irlondi

elszegényedett jobbágyok pedig mire jutottak a' haszon-

béri rendszer mellett, Europaszerte ismeretes: amazok

sorsálíoz képest a' niagyar jobbágy állapotja valóban irigy-

lésreméltó.**

3. ,,De ne menjünk messze a' példákért; vegyük

fel csak a' két testvérhoni jobbágyokat, és vessük egybe

az erdélyieket a' magyarhoniakkal. IMiliy keserves sorsa



31

van ainazokiink , emezekével eg-ybeliasonlitva ! A' derék

Teleki Domokos gróf hiven lerajzolta amazokét egy

1841-diki, a' Pesli Hirlaj)ban közlött értekezésében,

mellyben eladja, hogy az 1791-diki törvény eltt, elbb

vetette a földesúr jobbág-yát testi büntetés alá, mint t
kihallgatta volna, ugyan azért emiitett törvény ez eljá-

rást tilt\a, a' kihallgatást elbb megtetetni rendeli. IMi

ezen abnormis helyzetnek az oka ? Az, hogy Erdélyben

mind e' mai napig nincs úrbér a' szónak igaz értelmé-

ben, mert ^lária Terézia urbére 1791-ben elfogadtatott

ugyan provisorie , és az \irbéri állapotnak jelenleg is f
alapjául szolgál , de azért az úrbéri viszonyok teljesen

megállítva nincsenek ezen földalatti termékekben gaz-

dag kis országban; st — mirabile dictu! — még ugyan-

azon egy faluban is különböznek az úrbéri illetségek."

4. Végül az úrbér- barátok ersségül felhozzák

ügyök mellett mind azt, hogy az úrbér fölötte régi,

és még sz. István korából való , — ki igen bölcsen ki-

szabta a' várjobbágyok tartozásait és kötelességeit, egy le-

gendában följegyezve ezek mégis maradtak egész I. Károljr

idejéig, de ekkor elsikkadtak; azonban, hogy volttörvény-

nyel megállított urbére sz. Istvánnak az skorban, errl mind

az 1222,mindaz 1231 években költ arany szabadság czikk-

jei kételkedni nem hagynak;*) mind pedig azt, hogy a'

mezei gazdaság legnagyobb csillagai az uj korban,
jelesen: .Toung Arthur, és Thaer porosz királyi ta-

nácsos, a' földbér változatlansága mellett jiyilatkoznak,

els azt mondván , hogy ,,az angol földbér változatlan-

ságát nem magasztalhaljuk eléggé, enn;k köszönhetjük

jobbadán azon földjavitásokat , miket szomszédaink cso-

dálnak." A' második pedig igy nyilatkozván, hogy ,,az

örök haszonbérbe adás hasznai olly nyilvánvalók , hogy

annak szoros számilásu korunkban nem sokára közönsé-

gessé lételérl kételkedni nem lehet."

•) 1222: 19 és 1281 : 27. Slatiiimus jobbagioncs caslroruin secun-
ihjni libertatfui a sancto rogp «.oiices,sain.
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Hlyen védokokkal védik a' maradús baráti az ur-

bért; rázog-assuk meg- már most, mi ezeket eg-yül eg:y-

ig-. Az els védokot illetleg", ez más szavakkal ide

meg-y ki: ,,rizzük körömszakadásig- az iirbért, mert

ezen, mint alapon nyug-szik nemesi szabadság-unk, adó-

mentesség-ünk, siségfünk, és ug-y szólván minden el-

jogaink, miket Európa nekünk irigyel; mert ha az úrbér

kiüttetik már is megingatott nemesi eljogaink épülete

alól , leg-ott összedl az , mivel a' jobbág-yság* kiváltván

és olly szabaddá tevén mag-át, mint mi, bizony nem vi-

selendi helyettünk a' közterheket, nem katonáskodik,

földbirtok- képes leend, és ekkor hova lesz a' mi szaba-

dalmunk, mit derék elddeink nekünk vérrel szerzettek?

Hiszen elég: az» hog-y mi az úrbéri telkeket köztehervise-

lésre már átengedtük; átengedjük-e sarkalatos jogainkat is,

és befogassuk-e legszebb lovainkat diszhintainkba, 's ezeken

küldjük-e ki robotosainkat robotra, ezeken hozassuk-e ket

haza is, hogy szegények útközben élne fáradjanak?" Xem
akarunk most, mivel itt helye sincs, közjogi kérdésekbe

mélyen bonyolódni : de urbért illetleg, ki kell mutatnunk,

ennek tényeziriek jogalaptalanságát , és ennek mint ily-

lyennek , földbirtokosra ugy, mint jobbágyra , igen káros

hatását. iMert csak tekintsük meg az urbért, ennek egész

kiterjedésében és minden oldalairól mint illik , nem pe-

dig mint szoktuk, egyoldalulag, és kérdjük : miért olly

parányi jövedelmezésüek a' magyar uraknak úrbéres jó-

szágaik, st miért olly káros a' robot és dézma? Felel-

jük azért, mert az úrbéri terhekkel elválhatlan kapcso-

latban áll a' közteherviselésnek már szinte elviselhet-

lenné vált kötelessége; melly annyira kimeríti a' jobb-

ágy erejét, hogy neki csak parányi ervel lehel mivel-

ni azon földet , mellyel bir ,
pedig tudjuk , hogy földmi-

velés sok pénzbe, fáradságba kerül befordilások, javí-

tások, szóval pénztke nélkül nemcsak nem jövedeltne-

z, st káros, és olly csekély hasznú, hogy a' jószág-

kormány által majd minden hasznaiban fölemészletik. Mert

ha ji)l meggondoljuk a' dolgot, nem az úrbéri tartozás
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teszi az iirbért terliessé, — mivel ez bizony szenved-

het, — hanem az , liog^y ollyan mellékteJier van vele

eg-ybekölve , értjük a' közlerlieket , mellyek jóval na-

g-yobbak mag^átuil a' sajátlag- vett nrbérnél , mivel amaz

határozóit mennyiség- , emez határozatlait , és ig-y a' mel-

lékleher jóval nyomasztóbb , mint a' tV» teher. Aztán,

ha illyen is , csak históriai és jog-alapon nyugodnék : de

azt lehet mondani , egészeti jogalaptalan. Mert hog-y az

úrbéres földek históriai eredt-tére ismét \isszamenjünk,

ezek Árpád apánk, é.s fóleg- sz. István óla, eg-yül eg-yig

meg-yei \árföldek voltak, <'s vai<'»ban kíizteher- viselésre

rendeltettek , njellyektöl kellé katonáskodni , dézmával

adózni eleitl fogva a' várjobbágyoknak és polgároknak,

de — értsíik meg- jol — nem a' magános földesurak-

nak ám, hanem az állodalomnak; meri a' magyar király

ezeket nem ng-y birta, mint családi javakat , hanem mint

közteherviselésre rendelt, és roppant kiterjedés földe-

ket. Ig-az tehát, hogy feküdt ezeken eleitl fogva közte-

her, de nem feküdt földesúri, például: kilenczed , robot,

füslpénz, és egyéb; ezek csak akkor nehezedtek ezekre,

?nidn a' várföldek magános uraknak, zárdáknak, fpa-

poknak, jog-- és helytelemii elajándékozlaílak , mivel

az által szenvedett a' honvédeleni , mellynek az elszeg-é-

nyedelt , meg-yei hadaktól többé hadba nem kisérhetetl

királyok állal szükségkép azok nyakára kellelt gördülni,

kiknek ajándékoztattak az eddig- is köztehervisel állo-

dalmi földek. ISyilván emliti ezen körülményt Rog-er

alul idézett szavaiban, fejtegetve azt, miért áradott el

rajtunk olly hamar és kömiyen a' mong-olok iszonyú

sereg-e. *) Ezen históriai adatokat tudnunk kell , hogy az

*) D e d es Iru c li o II c II ii ii f^. p o rT ;> r l a r os fa c ta. cap. X.

Per prodigaiilatom qiKinnndain progenilorum .siioruni — Belae

íVli — jura coinitalüiiui erant adcj diiiiinuta, ul nierilis , et

dcmcrilis pcrsoiiaiuiii non discu.ssis cisdcin possessiones , vil-

la.s, cl iiraodiaad cninitaliis portiicnlia in perpetuum cuiitulKs-

seiil ; ex quo - regös— viros eomitcs non habcrent, cl cuiu

incederent, simpliccs niililes, propter diniinulioncni coinitaluum

putarentur.
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urbérrel 1715 óla egybekötött közteherviselés jogalap-

talaiiság^át megérthessük. A' dolog- tehát igy áll. srégi

alkatunk alatt jelen jobbágj földek egyedül csak közter-

heket viseltek, urbért épen nem, mert egyéb földesurat

nem ismertek, mint a' magyar királyt, ezt is ugy, mint ál-

lodalom fejét , nem mint magán földbirtokost. >iémelly

árpádi, és más királyok alatt igen nagy részben elide-

genítettek ezek furaknak, ugy hogy II. Ulászló alatt

már ezek vagy elajándékozvák, vagy zálogba vetvék vol-

tak. Az 1514 : 2. t. ez. ugyan óvást tett a' pazarlások ellen;

de már késn, mert a' következ 3ikt. ez. tanusit bennünket,

milly csekély számra olvadt le azon hetven vár, és ugyanan-

nyi uradalom, miket els királyunk rendelt a' honvédelemre,

és iigyanaz örökre s.:omoru lanuja leend az austriai házból

kerüli királyaink eltti magyar slatusgazdálkodásnak. E'

miatt lett maga lI.Llászló isoliy pénzetlenné, hogy mint

Heltai, kortársa irja : ,,a' budai husárosoktól mindennap

rovásra hordatta a' husi, és a' budai királyi fénylak azon

korban igen drága üvegablakai kitöredezvén , ezeket nem

hirta kijavítatni."

Méltánytalan tehát a' közteherviseléssel egybekö-

tött úrbér; mert közteherviselés 1715 eltt, nemcsak

a' mai úrbéres földeket nyomta kizárólag, hanem együtt,

st tnlnyomólag az allodialisokal is, és midn a' jobbágy-

földek minden kárpótlás nélkül lelellek emlilett évben

kizárólag illyenekké , amazok pedig fölmentettek , ez ál-

tal olly csapás esek jobbágyainkon, min esnék azon bar-

mon , mellyre ura kél nyergel tenne. A agy talán adatolt

némi engedmény akkor jobbágyainknak? \ annak fájda-

lom! elegen még ma is ollyanok , kik illyen históriai

tévedésben vannak, és azt hiszik, hogy a' földesurak ek-

kor engedték át íirbéri telkeikel a' közteherviselésre. Ám-

de ez olly állitás, mibl egyetlen bet sem áll. Tény az.

hogy midn a' magyar f nemesség a' honxédelem kö-

telességél nyakáról lerázta , egyetlen telkei sem adott

uradalmaiból át szabadon birásra jobbágyainak a' közte-

herviselés fejében; egyetlen napol sem engedett el az
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urdolg^ára szánt iiopok közül azoknak: <'s ig^) az állandó

adó behozatalakor eg^v mákszemnyi áldozatot sem nynj-

lotl a' hazának, semmi kárpótlást a' joltbág-ynak. Olly

jog- tehát , mellyröl az els védokhan szo ^ an , az nrbér

által korán sem biztosítatik , mert erre az kivántatnék,

iiog-y szilárd alapon állana históriailag" a/ nrbérnek a'

közteherviseléssel nundenkori összekíittetése ; mi vala-

mint észjogilag- képtelen, ugy histiiriailag ki nem mnlathati).

De Sor j ö védelmi b i z t o s i t é k o t is fölötte cse-

kélyét nynjt az nrbér . földesnrnak ugy , mint nrbéres-

nek. Elsnek nem , meri ezen rendszer osztozik az örök

haszonbér minden alkalmatlanságaiban és káraiban. Els
ezek közüti az örök lekötés, melly valamint minden-

ben, ng-y kivált a' mezei gazdaságban fölötte káros. Alert

ng-yan mire épitjiik ezt? Tán arra, hogy a' g-abnaár

nem változik és örök becsét mindenkor meg^tarlja. Lát-

tuk följebb a' história szüvétni'kt'nél, nun ára volt 300
évvel ez eltt amiak, bár törvény által volt állandósit\a;

de azt is épen azon históriai nyomon álHthaljnk, hog-y

ezen törvény daczára a' 16ik században volt ollyan év,

— 1583 — niellyben Erdélyben öt köböl bnzál lehe-

tett venni eg-y, — kilenczakn liort, két magyar forinton*).

Korunkban is jól tudjuk voltak é\«'k, mikben a' g-abnaár

egytl ötven forintig emelkedett. Hol \an itt a' g-abnaár

változatlanság-a ? De tán a' j) é n z állandó becsére épít-

jük az örök kötést? ez még ing-atagabb, mint a' g;abnaár,

mint ezt is jól tudjuk. A agy talán a' kézi munka be-

csének örök álland<')ságfára ? ez is mellékes és esetékes

körülményektl függ , és knl.iníisen a' népességtl, melly

változékony. Illy ingatag alapokra épitni már örök kötést,

fölötte káros, ^incs olly viszony, melly jövendben immu

változhatnék: ugyanazért (ir«">k kötést tenni már magá-

ban képtelen és káros , mert a' dolgok becsei változnak

az idkkel együtt , és lehet ollyan teltek , melly a' körül-

ményekhez képest idvel magasi) ;irra emelkedhetik eg\

*) Pcliiipr. Hi.sl Traiis.silvJHiirtP pa>,'. 18-J.

3*
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egész helység" haláránál. iVlert valljon ismerjük-e a' föld

gyomrában rejl kincseinket együl-egyig? tudjuk-e bizon-

nyal , hogy ezekben nem rejtezik vagy valamelly gazdag

kszén-, vagy más kincsbánya , melly annak becsét mód

nélkül emelni képes? AUithatjuk-e biztosan, hogy soha

sem menend el örökre lekötött fiildünk mellett valamelly

közlekedési vonal, melly azt igen bven jövedelmez

kiucsforrássá teheti ? és ezen esetekben a' földbirtokos

a' jövedelem minimumát, igaz, biztositotta magának, de a'

maximumról örökre lemondva; mi mikép egyezzék meg az

okszeres gazdálkodás elveivel, meg nem foghatjuk. —
De a' jobbágy jövedelme sincs biztosítva , azon

okoknál fogva, miket eddigelé elsoroltunk; mert a' köz-

teher koronkint följebb emelhet levén, reá örökös, hatá-

rozatlan teher rovatott, >ni alatt elbb ut(')bb sülyedni kell.

Es valamint az ezeltt száz 's több é\ekkel örökre le-

kötött, de még akkor jobbadán víz alatt he\ert, nagy ter-

jedelm uradalmak birtokosai , lölíitte nagy kárt tettek

maguknak 's maradékaiknak, hogy azokat gúny-árért

örökre elidegetiitelték vagy h'kötöllék , mivel azoknak

becse jelenkorunkban százszorta nagyobb, mint volt ak-

kor; épen így van a' dolog az úrbéresekre nézve is, ezek

is örök úrbér által olly terheket voltak kénytelenek fel-

vállalni , mik akkor még nem is léteztek , és az<'»ta óriási

nagyságra emelkedve , majd minden tiszta jövedelmeiket

elnyelik honunk mostohább Aidékein.

Az ideiglíMics haszonbéri rendszert illetleg, emiek

igaz, vannak árnyékoldalai, de vannak fényoldalai is;

mellyek olly honokban , mellyekben nagy intelligentia,

törvényhozási felügyelet , okszeres gazdálkodás honosak,

mint [)éldaul Angolhonbau, olly igen tulnyotn<')k és fénye-

sek, liogy kárlalanilják annak esetékes ártalmait ; de ezek-

rl alább bvebben , a' második rész 2-dik szakaszában.

S.Erdélyt illetleg, igaz, hogy ezen lestvér ho-

nunkra nézve az urbcr behozatala ki\ánato.sb leime a'

mostani korlátlanságnál; \alamint a' IVlária Terézia úrbére

is valóban nagy jótétemény volt akkori Magyarhoiiunknak
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azért , mert a' leg-kisebb jó is kivúnatosb, ennek teljes tá-

vollétinél , de csak addig-, míg- az úrbér ela\ilás!'uiak floz-

niénjei, mink: tag-osztály, liitel, 's törleszt bank, si-

ség- eltörlése, bírtokolhalás, 'st. b. meg- nem szüleinek,

de ekkor olt is , itt is olly korszertlenné váland az úr-

bér, iTiint selddink által g-yakorlott sátorban lakás, a' ház-

ban lakhatás— , lóháton járás a' gzösen utazhatás korában.

4. Úrbér r é g- i s é g- é t , és jelenkorunkban
is nag-y nevek általi támogalhatoságát mi illeti : miíly kii-

löjibség- létezett az srég;i, még- a' közteherviseléssel nem

párositott úrbér és a' mai között , a' följebbiekben lát-

tuk. Itt tehát csak azon különbséget kell kiemelnünk,

nielly van az angol földbéri változatlanság-, és a' mag-yar-

földi között. Ig^az,hog-y a' derék agronom, Young- teszi

említett meg-jeg-yzést; ámde itt is kérdjük: dicsekhetik-e

mag^yar állodalmi fíildadt'mk angol honi állandóság-gal és

változatlanság-g-al ? épen nem, mert ez, ha a' história sza-

vára hallg-atunk, skezdetben nyomta dézma név alatt föl-

desurainkat úg-y, mint jobbágyainkat; melly dézma, mint

alább meglátandjuk, országad(') volt, és honvédelemre ren-

deltetett. Angolhonban most is leg-több ország-adót fizet-

nek az urodalmak birtokosai , még a' király is saját ura-

dalmaitól; itt tehát a' bírtoktalan földmives aránylag- keveset

adózik , és ezen adó is vállozliatlan levén , nem nyom-

masztó. De nálunk milly ig-en emelkedtek a' közadó ro-

vatai csak eg-yellen század alatt, mutatják az ebbl eredett

súlyos körülmények. Jelesen : honunk eg-y meg-yéjében,

melly öt királyi várost birván kebelében, és mind fekvési

mind kereskedelmi tekintetben beneficiált helyzettel di-

csekhetvén , adózó népe csak eg-yetlen évrl 155,133 p.

forinttal maradtadós a' hadi pénztárba; 30,316-tal a' há-

ziba; melly 185,449 p. forintnyi summát, ha megfize-

tendi, bizonnyal a' jövedelmez tkéhez kell nyúlnia, mi

már a' tönkre jutásnak elfutára : mert földbériiek és adó-

nak mindig- a' tiszta jövedeleníbl kell kikerülni, épen

úgy mint a' kamatnak. Ezért fakadtak aztán jelen ország-

gylésünkön a' KK. és RI\. azon szomorú vallomásra,
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hogy: ,,a' küzkíiltség-ek mellzhetlen nevelése, az adózó

nép erejét fölül haladja." Szükség- ezen aggasztó helvzel

okait földeritni. Legfbb oka rejlik ennek adózó rendsze-

rünk már emlitell ingatagságában : minél fogva a' jobb-

ágy sohasem tndhatja közadója maximumát , és e' miatt

örök bizonytalanságok között hányatva, biztos számilásl

ííem tehet jö\edelme alapjául. Ali igen keserves helyzet.

Másik oka ennek az, hogy bár a' födesurat illet tartozá-

sok, mink : robot , dézma , füstpénz 'slb. úgy látszik ál-

land(')bbak, mivel tör\énnyel megállitvák, és igy legalább

egyik országgyléstl a' másikig följebb nem emelhetk:

ámde ezeknek egy része nyers termékben szedetvén ki,

alá van vet\e az illynetnü földbér nyomasztó csalé-

konyságának, niellyrl alább bvebben sziilandunk. Most

már következnek

:

II. x\z iirbér eJlen liarczoló okok.

Elsben az úrbér jelenkorunkban korszer lenni meg-

sznt, mert nincs öszhangban a' mai tisztább, alaposb és

nemesb fogahnakkal. Ez, mint látjuk, az önz sötét kor

szüleménye, és e' fölött Olaszhoiibol került, különben nem
érdeíuetlen királyaink alatt csusz\án be alkotmányunkba,

mindé' mai napig nem hagyja kifejleni földmivelési. gyár-

és kereskedelmi iparunkat. Korszertlen tehát a' legna-

gyobb fokon, mert ellenkezetben áll :i' mai ejnberibb esz-

mékkel, mink ezek: hogy a' kézies más munka senkit

meg nem becstelenít, st a' hajdan királyok és l\ezérek

által is gyakorlott fldmives munkán áldás látszik. EUeii-

kezetben van lo\ábbá azzal , hogy az adózás és kíizteher-

viselés senkit nemtelenné nem tesz, st (dly pidgári erény,

mellynek magas becse van minden el nem fogúit eltt.

A' közép korban ugyanis, meg kell vallani, szkkebl
önzés lelke járta át a' fenn.sbb osztálybeliek szí\él,

mell>nek eredménye az lón, hogy például Angolhonbau az

egész brittföld 33,000 család közölt felosztaték, és eb-

bl a' dolgos köz- és alosztály rnéltatlauul kirekesztetek.

Így nálunk is salkatunk elhanyallásával. Ámde jelenko-
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nink méltán nemtelennek bélyegzi ezen sziíkkeblüséget,

ésollyannak,nielly csak rsaládjára— , az állodalom fölvirág--

zására, a' jog--«''s méltáiiyságra pedig mitsení iig^yel. A'

mai korszelletn jelig-«'M", a' jog-, és szabad l'ejbídés. Utálat-

tal olvassuk ma a' spártaiak belota-vadászalát, a' rabszol-

gaság-ol, a' népességet g-álbi törvényeket, a' néposztályo-

kat eg-ymáslól elkülönzi) el ó jogokai ;
meri ezek ellentétei

az emberiségnek és a' tisztább kereszténység-nek, mely-

lyek jog-- és kötelességbeli egyenlséget kívánnak; és

azért, niert tudjuk, mikép emberiségünk föladata az, bog-y

leg-yen szabadság és szabad fejldés e' földön; az állo-

dalmaké pedig a-^ , bog-y a' bonpolg-árok egyenlkép vé-

dessenek és boldogílassanak : a' fensbb néposztályok

ne legyenek kényurak, banem erényes bonpolg-árok; él-

Jen mindenki, és hag-yjon élni mindenkit. iN'e zárkózzanak

el a' nemzetek, mint a'bajdaniak, banem alakítsanak egy

nagy nemzelegyletet , melly közölje nemzetlestvéreivel

a' találmányok és fölfedezések kincseit; dicsség-ének

tartsa minden bonpolg-ár minél több áldozatot vinni a' bon

oltárára , ellenben szég-yeneljen elvisellietlen terbet g-ör-

dítni a' roskadt vállakra, akadályozni a' szellemi fejldést,

melly vétek az emberiség- ellen, útjába állani a'közmivelt-

ség-nek, és gátlani a' közjóllétet. Piruljanak azok, kik ezen

emberi elveket életbe léptetni vonakodnak, és emberibb

századunknak ezen dics jellemét felfog-ni nem bírják.

iVlilly sokban kell tebát különbözni illyen jobbra vál-

tozott korban, köz és mag-án gazdálkodásunknak is a' kö-

zépkoritól : miután már tudjuk, milly nagy befolyása \an

az erkölcsi és szellemi ernek a' gazdálkodási életre is,

az iparnak pedig az önállásra és szabadságra , a' munka

okszeres felosztásának az elmenetelre : miután a' múltak

tükrébl tudjuk, és látjuk, miként buktatá meg és tette

tönkre a' bbéres szolgákra bízott földmivelés a' legvi-

rágzóbb állodalmakat , xégre miután meggyzdtünk a'

felöl , bogy az okos iparrendszer által öszbangba hozott

kor- és okszeres földmivelés, gyártás, és kereskedés min-

den állandó életre számolbató status alapja. Mind ezeket
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nem ludá, st nem is sejdíté a' középkori köz-, és mag-áii

g-azflálkodás. Ez a' védre?idszerre támaszkodolt , és a'

jobbág-y földnii vesék örök kiskoriiságban tartásábari vélte

föllelhetni üdvét; niag-ok pedig- a' védk gylöli voltak

a' csendes iparos éleinek, kedveli a' harczszonijas, fog^-

lalni szeret nyng^talan életmódnak. A' sötét kor tehát hé-

koba veté a' földet és földmivest, elfordult a' földmivelés

nemtjétl , melly egyedül képes embert és barmot meg;-

menteni a' nag-y éhség-ti, a' tönkre jutás iszonyú vészei-

tl. Tudnunk kell azoid)an , hogy még- is trhet vala az

úrbéri rendszer középkorban azért, mert az e' korbeli em-

beriség- szükség-ei jóval csekélyebbek voltak, mint ma,

népesség-e is felényinél kevesebb a' mainál, az éhség- , a'

hadak, a' dög-mirig^y korlátlan ereje iszonyú embertömeg^et

elrag-adváj). Ámde min fonákság- az, midn valamelly ál-

lodalom , testület, vag:y eg-yén, nem üg^yelve a' korok

illy metsz ellentéleire , nem fig-yelmezve a' középkori

g-azdálkodás káraira , és rósz következéseire ; nem az új

eszmék-, újabb találmányokra, a' jog-tan óriási haladásaira,

keleti hanyagság^gal tespedni akar tovább is a' középkor

régfen elavult rendszere árnyékában ! Hiszen az emberiség-

haladásait nem említve, milly nyomorú nézetei valának

a' sötét kornak a' jog-ról ! Ez jog;nak szentesíté azt , mi

csak tény volt ; azon dolg-ot , minek akármelly utón birto-

kába jutott, úg^y tekinté , mint többé el nem vehet sajá-

tot; mit egfyszer g-yakorlatba vett, — jog-gal-e, vag-y jog;-

talanul? azt nem kérdé — ehhez makacsul ragaszkodott:

vélvén, hogfv a' birtok és g-yakorlat eg-yszersmind jog-

is, e' szokásos birtokot és g-yakorlatot relbonthallannak

hitte, és az elidsödés nyonu)ni elvét sok esetben hasz-

nálta. Vég-ül csak mag-ánjogfol ismert, a' köajog-ról pedig-

alig- álmodott, imien rút élete szüntelen harczban, véren-

gezésben , és nyng-talanság-ban folyt le.

,,,Iaj de, ig-y sz(Wnak itl az nrbérbarátok, sokat sze-

lidültek ám az idkkel eg-yütt az úrbéri viszonyok, nem

ollyanok ezek ma, mint voltak a' sötét korban. A essük

csak össze a' íl. Ulászló korabeli urbért, az 1836-diki-
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val , olly nag-y kiilöiibség-et találunk ezek közölt , min
van a' föld, és ég- között." IMi is tudjuk, hogy ennek han-

gos dicséröi voltak, és vannak: méltán is: mert eimek

t. czikkjeit áthatotta az emberibb kor méltányos szelleme,

és mégis ezen jótékonynak látszó nrbér ellenéhen ,
—

melly az 5-dik ez. 3-ik §-ában azt rendeli ,,ha valamelly

irlxány a' jobhágytelki állományban foglaltatik, elannyira,

hogy természetét elvesztvén , már az állománynak részét

tenné, az ettl többé el nem szakítathatik" — Zemplén

megyében nem rég megtörtént, hogy a' Tisza és Bodrog

közt fek\ K. helységben, négyszáz család ln földönfu-

tóvá a' miatt , hogy seik fáradatlan szorgalma és ipara,

19,000 holdat vévén ki a' feneketlen lápok, ingoványok,

alkalmat/an bokrok és surjánok körmei közül, és jutányos

földbért fizetve , élvezett boldogságuk irigységet ger-

jeszte. . . Hogyan ? ugy hogy emiitett magasztos törvény-

ezikk 4 §-sa azt rendeli , hogy : ,,a' jobbágylelki állomá-

nyok fölcserélései , memiyiben ezek a' földesúrnak kije-

lentelt megegyezése nélkül történtek eddig, ez által fel-

bonthatók." Ez jó ürügy ln a' K. földesúri családnak,

a' régi gyakorlat felbontására , és 400 jobbágycsalád

tönkretételére. A' birtokos család tehát megtiltva az irt-

vány feloszlatását, urszéke eltt megkezdte a' port, ter-

mészetesen jó sikerrel, ugy hogy az úrbéri illetség 11

és Yi telekre szoritalván , és ezek is olly helyen adatván

ki, hol a' szántásvetés emberemlékezet óta meg nem ki-

sertetett , ekkép a' földészeli munka teljes lehetlenséggé

vált; ugyanazért az elcsapott nép föl nem véve irlvány

díját , és kimetszett földeinek miveléséhez sem fogott,

mi által olly Ínségre jutott , hogy sem adóját nem fizet-

te , sem magát nem táplálhatta. A' mi itt legborzasz-

tóbb az, hogy mig eimyi szánni iparos, és status adóját

hiven leljesilett , csöndes lelkület nép, kétségbe esve

éhhalállal küzdött: addig a' fensbb helyeken is megfor-

dult, és urszéki adatok nyomán helyeseltetett pör, a'

földesúri család részére szerencsésen dlt el. St a'

megyétl kiküldött választmány még hálás tisztelettel is
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magasztala a' nagylelk fíildes-nraság kegyelmét, melly

ünhaszna mellzésével az eredeti négy telken kivül , hét

és fél telekkel méltóztatott az adóalapot megszaporitni.

INIásodszor: az lirbérnek emiitett ónsiilyú kor- és

jogszertlenségénél még siilyosb vétke az , hogy ez g á-

tolja az o k s z e 1* ü mezei gazdaság kifej-

lését, ápolván és gyámolilván az aggszokásos gaz-

dálkodást , mellyen áldás nincs. Urhéri viszonyainknak

köszönhetjük , hogy ezek miatt honnnkba sem okszere-

sen gazdálkod(') földmivesek, és haszonbérlk, sem gyár-

nokok külföldrl nem jöhetnek, kik egyedül képesek len-

nének szunnyadó földmives és gyáriparunkat hoszszas

álmaikból fölébreszteni. Mert, tudjuk meg, okszer ipar

lebilincselt földön nem létezhetik, szabad erfejtésre sza-

bad föld és vagyonbátorság kivántalván; miket az úrbéri

viszonyok lehetlenekké tesznek. Aincs igazabb , mint a'

mit a' derék List mond ez ügyben *) : ,,A' törtéiietirás

tanítja , hogy a' mvészetek és mesterségek várasokról

várasokra , egyik honból a' másikba vándorlottak. Saját

hónukban üldöztetve, st elnyomatva, ollyan helyekre me-

nekültek , mellyek nekik szabadságot, védelmet, és se-

gélyt nyújtottak. így vándorlottak k Göröghon és Ázsiá-

ból Olaszhonba, imien Német-, Flandria-, ésBrabanl-: innen

megint Németalföldre, és Angolhoid)a. IMindem'innen az ér-

tetlenség és zsarnokság kergette el ket : a' szabadság

szelleme pedig vonzó ervel hatott rajok. A' szárazföldi

kormányok balgasága nélkül Angolhon alig jutott \olna

kézmvesi fenségre. Kérdjük már most: bölcs nenrAethez

illbb-e elvárni, mig más nemzetek olly balgák maradnak,

hogy saját kéz — tegyük hozzá mi magyarok : és fídd —
mi\észeiket elkergetik, és arra kényszeritik, h«)gy nálunk

keressenek menedéket; vagy pedig az, hogy mi épen ne

várjuk az illyen kíirülményeket , st hasznos föltctelt-ket

ajánlva nekik , magunk hivjuk ide ket a' megtelepedés

végeit ? Igaz , hogy a' tapasztalás tanitja , miként a' szél

*) D. n. Syslem der. polil Oerunonue. I. 174.
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néha más vidékbeli magvakat szórt át egj vidékbl a'

másikba , és az által rideg puszták lettek már sürii erd-

séggé. Ámde bölcsnek b'lietne-e nevezni az olly erdszl,

a' ki arra várakoznék, liogv a' szél legye meg ezen föld-

mi velési javitást a' századok lioszszú során? Balgánl

lenne-e , ba i»evetné e' pnsztát alkalmas magokkal, és

kevés évtized alatt czéiját érné ? épen nem , és ime az

évkönyvek nmtatják, hogy egész nemzetek sikerrel tevék

azt, mit ezen erdsz cselekedeti."

,,De ngyan minek nekünk magyaroknak — igy szól-

nak az aggszokásos mezei gazdálkodás baráti — kiiilöld-

röl hozatni , vagy hivni mezei gazdákat ? hiszen jobban

tndjnk mi , kiknek fejid; kiskonmktól fogva ebben ftt,

mit tesz gazdálkodni; azt is tndjnk, sót láljuk, milly siinin

kerühiek csd alá az ollyan njiiók, kik idegen éghajlatú

és földii tartományokból hozatnak jószág -igazgatókat;

kik mitsem értve a' gyakorlati o-azdasághoz, és jobbadán

csak szobában, és könyvbl gazdálkodva, arra valók, mint

a' csips nyelv P e t h e szól : hogy még jobban megla-

pitsák a' földesiírnak már különben is lapos erszényét."

\ annak igaz, erre is példák, és megvallom én is több

bizalmat helyeznék olly gazdalisztben , ki a' gazdaság

niezején csupán józan esze és ta|)asztalása ntán okulva,

a' hely körülményeihez intézi rendelkezéseit. Ámde ne

zavarjuk össze a' fogalmakat, és értsük meg jól , min
különbség létezik az okszer, és szoká-

sos gazdálkodás között? mik közül elst az úr-

bér lehetlenné teszi, a' másikat pedig ápolja. Az (»kszern

gazdálkodás is szintúgy mesterség, mint a' szokásos , mert

mindkett bizonyos szabályok szerint gyakoroltatik, csak

hogy az az égtávoli különbség van közöttük , hogy mi-

dn emez gépszeresen, és gondolomra gyakor(dtatik, ak-

kor amaz elvek szerint, hely, és korszeresen zetik. Az

okszeres földmivel mindenütt tudja magát tájékozni , 's

megkülönböztetni a' helyet, idt és esetet, ellenben a'

szokásos el nem bir távozni azon kaptától , mit egyszer

követett, bár módszere csak egy lájhoz alkalmazható. Ez
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tehát kénytelen füg-g-ni szolgailag- a' természet , föld és

idtl; mig- amaz vezetni birja a' természetben rejl er-
ket tetszése szerint. Ez például trni kénytelen , hogy a'

folyó homok több négyszeg- mértföldnyi leg-jobb földet

elborít az országnak olly részében, melly a' természettl

minteg-y eljog-ositva van arra , hog-y a' hon szivében fe-

küdvén , holdja több száz forintot érjen. Ámde mi törté-

nik vele most? az liogy a' bcsai puszla földnek hold-

ja, osztálykor alig- becsültetik többre két forintnál, pedig-

ha okszerüleg- miveltetnék, és artézi kutak állal term
földdé varázsoltatnék, becsára vég-telenül növeltethetnék.

Ig-y : ha az alföldi szokásos g-azda tzek helyett más

anyag-ot használni tudna tüzelésre, jelesen torfot, ksze-

net, és egyebet, mik pedig- bven fekszenek földünk

g-yomrában , ha értenénk a' lápok kiszárításához, mint

Vedres mérnök sikerrel tn Szeg-ed mellett Vedreshá-

zán ; értenénk a' csatornázáshoz , a' rélöntözéshez , a'

folyó homok meg^kötéséhöz, miket már nemcsak tanít,

de sikerrel is g-yakorol az okszer mezei gazdaság-, nien-

nyi fát meg^kimélhetnénk , mennyije földet meg^menthet-

nénk, memiyi most kopár vidéket édenné változtathatnánk?

Továbbá az okszerüleg- zött mezei g-azdálkodásnak

iránya — melly abban áll, hog-y minél többet, és job-

bat termeszszen — nag-yszerübb levén, mint a' szokáso-

sé, mi ve létei és g-y ümö les ei is áldottabbak. Innét

van, hog-y eddig-i slendriánunk mellett, egy két ter-

níékellen év után tönkre jutottak a' jobbág-yok, a' földes-

urak pedig a' tkébl élni kénytelenek valának. Igen

:

mert a' szokásos g-azdálkodás csak kevés számú népnek

tud adni táplálékot, mint középkorban; a' népesség-nekéh-

helhalás, dögmirigy által áll elleni; ellenben az okszernek

legjobb barátja és seg-éde a' népesség-, mert nem hagyja

szumiyadni a' természetben rejl erket, st eg-yleg-yig-

fölkeresi azokat , és nninkásságba hozva a' föld term
erejét, öl- st tízszerozí. Példával világosítsuk a' dolgot.

Míg- nálunk némelly uradalmakba a' rétönlözés, a' keres-

kedelmi és takarmány- növények termesztése, a' juha-
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szat okszerbb kezelése lábra nem kapott , addig- azok

alig" látbatták el takarmáiivnjal száraz években csekély

száinu nyájaikat 's gulyáikat. Ámde most tekintsük meg-

csak az aicsútit és a' m. óvárit : min különbség léte-

tezik ez ulósóban, a' mai és h.tjdani kez^ílés között! A'

régi posvány helyett fáskerlek , faiskolák, és buján ter-

m rétek szemléltetnek. IMost a' rétek háromszor is ka-

szállatnak egy évben, és azon 30,000 jnh, és SOschwei-

zi tehén, melly itt tartatik, soha szket nem lát.

Ezenkivül, míg a"* szokásos g-azdálkodás nem is ál-

modja, milly sok és nagy hasznot nyújt a' természettan,

a' külföld njezei gazdálkodásának ismerete , a' gazdaság"-

lioz tartozc) jobb szerszámok elterjesztése, a' házi állatok,

és gyümölcsök nemesb fajai, a' ta, és jég-kármentesítés,

a' tagosztály, a' mezei rendrség", 'stb. a' mezei gazda-

ságnak; az okszeresség élve használja az <) és j kor

becses találmányit, és fölfedezési kincseit, és oUy kelle-

mes foglalkozássá varázsolja a' mezei g-azdaságot , mi-

nnek tekintette azt már a' bölcs régiség-. Ki veszi tehát

azt aggkori alakjából és azon törpeségbl, mellyben

sinylik az fleg- honunkban sok helyen; nem egyéb le-

vén, mint hálátlan munka, mint örök pörpatvar, és csi-

korgónyomor, és szegénység- tanyája. Erkölcsibb is az ok-

szer földmivelés, mert ez nem kívánja mások rovására és a'

közbirtokos társak kárával jövedelmeit szaporitni, elönt-

vén például csekély teleknyi birtokjog- után a' közös nagy

határt juhnyájaival, hanem valamint magfa jog-szeres , és

mások jogait méltányló, úgy szabad szellem, a' zsarnok-

ságot, 's potiorok önkényét nem tr.
Immár minden eddig leirt boldogságoknak útjában

áll az úrbéri rendszer, meliynek alább a' robot és déz-

mánál bvebben eladand<) fonák elvei , és rendszabályai

korán sem ösztönözvén a' jobbágyot erényre és iparra;

inkább ingerül szolgálnak a' vétkekre, például: a' csa-

lásra , a' hanyagságra , a' békétlenségre , ezek által kút-

fejeivé válnak számtalan nyomornak. Mert kérjük nyájas

olvasóinkat, gondolják meg, mikép barátkozhatnék meg a'
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mezei gazdaságot gépileg íiziii kénytelen jobbágy az líj-

jabb elvekkel, az líjabb gazdasági jüvedeleniforrásokkal,

például: iparnovényeknek bazánkban bonosításával , a'

selyenitenyésztés nagyobbszeríí nzésével, a' répának czú-

korkészilési irányból nagyobb mértékben termeszté-

sével, 's egyebekkel, most midn napjai és órái szám-

lálva vainiak , midn ö még földesura gazdaságát is

szokásosan kezeltetni látja; midn egyetlen példány-gaz-

daságot látni sem szerencsés egész életében , mellyek

pedig él czáfolatai az aggszokásos mezei gazdálkodás-

nak. El tebát ennek benyevárában , és épen nem igyek-

szik levetkezni az úrbéri korlátok között, a' már külön-

ben is vériben rejl idegenkedést az újságtól és újítás-

tól , inkább teng, és csikorog a' régi vágásban, mint új

utat törne magának sorsa ja\itására, mint a' szabad, és

iigyes éjszakamérikai \ ankee, a' ki kétféle elvet kö-

vet, egyfell a' már üzletes ágak j a ví tásá t, másfell

az egészen ujak megindítását. Ezért dicséri aztán

ket List, kinek munkáiból talán mi magyarok tanúlba-

tunk legtöbbet, és már csak ez is hatalmas indító okunk

lehet az úrbéres földnn'velés megszüntetésére, hogy

soha n>i addig teljesen szabad, mivelt, és önálló nemzet-

té nem leszünk, r«iíg e' mostani úrbéres, azaz, szolgai

földmivelésünket okszeressé nein változtatván , ennek ör-

vendetes kézfogóját a" mi|)arral el nem lakjuk. Hogyan?

ugy liogy nincs nyomorúbb élet, mint a' csupán földmixe-

l nemzeté, nunl mi vagyunk, mert itt említett okoknál

fog\a , n gazdagító gyár- és kereskedelmi ipar nem lé-

tezhetvén, a' nemzet alig csikorog, és szellemi 's anya-

gi kincsekben mindig szegény marad , mint mi. Ellenben

olt xati a' nenrzeli önállás , bonxédelem, és joglét bizto-

sítva, a' hol a' mipar egészíti ki a' nenrzet egyik karját.

Itt segíti a' g<'*p- és mütan a' hadakozást, itt van gazdag-

ság, ész és erély . itt \an legtöbb ünálh), "s annálfogva

hon- és honi t'-rdeklnr/. csatolt honpolgár, íuidón a' törpe

meziM gazdálkodásból teng nemzet rozsd;is kardu és

gyakorlatlan szüleiéit li(tii\é(lei\el . ejiliel holl , \s apa-
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thiába siilyodt hadaival, honszeretet által épen nem heví-

tett úrbéreseivel, nem nag-y féleUnet kt'pes elidézni az

ellenség szivében, \einzetiink fiatalkori éveiben ez épen

nem így volt. Szabad , és földsajátbol ki nem rekesztett

várjobhág-vaink ers védfalul szolgállak honunknak ; és

bámulni lehet Árpádjaink bölcs belátását, hogy k azon

sölét étorban, illyen erteljes, szabad, és honszeretettel

lángoló közép rendet tudtak alakítui , ama harczszomjas

idkben. Innen leiiet kimagyarázni dics gyzedelmeiket.

Ámde elnyomatván, st elpusztulván várjobbágyaink,

gyérültek g-yzedelmeink; alsó alapjaiban megrendítetve

polg-ári szerkezetünk ezáltal, a" Sajt), Várna, és Mo-

hácsnál történt veszedelmek utjai egyengettettek. Es ez

nyájas olvasóim ! sokkal nagyobb figyelmet érdeml his-

tóriai adat, minlliogy ezl egy kél hiteles iró szavaival

bebizonyítni szükségesnék nem tartanok. II. Endre ki-

rály alatt már szétoszlottak mini lálluk a' vitéz jobbág-ya-

ink ; mi lett a' következése ennek a' honvédelmet illet-

leg-? az,hog-y eimek helyéi a'kényelmesb éleihez szokott

nemesség foglalván el*), ezek Sajónál IZ^Z, mint Ta-
más esperes irja — ,, a' csatarendel IV. Béla szavára

mitsem hajtottak , a' kalocsai érsek kéréseit , átkait , ál-

dásait, fenyegetéseit, i)edig füleik mellett elbocsátották.'*

Igy vonták aztári honunkra ama rémit büntetési, melly-

hez hasonlót a' xilág évkönyveiben nem találunk, és se-

holsem olvassuk, hogy nép illy példásan meglakolt volna

azért, hogy a' honxéd derék szabad osztályt si szabad-

ságfából, póri kötött állapotra lealázta, dics királyát pe-

dig, és ebben a' hazát hitetlenül elhagyta. Tekintsük meg
a'mohácsi vérnapot -. ill is ugy találjuk, hogy .si sza-

l)adságáb(')l kiforgatott jobbágyaink hiánya szülte a' ve-

szedelmet. Mert kikbl állott jobbadán az itt megjelent

tábor? vagy elpuhult és feslett élet , eljogaira liíval-

*) T h o ni a s A r »•, h i d i a c o n II s in H i s l.S a 1 o n. cap.XXXVII.
Iliingari nobiics cuncla qiiidtMii suac vitae Icinpora in apricis

s^lvis, ot anioenis pratis ciini nxoribii.s Iraiisigcnles , non
de belloriini slrrpitii cogilaie potrranl; cpii non s«M"ia, scd lu-

dicra qiiolidio traclabanl.
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kozó , késedelmes, királyi parancsoknak nem eng-ed köz

nemesség-bi , vag-y pedig- már elnyomott jobbág-yság-biil :

mint az 15E6: 10; és az 1523: 19. t. czikkely tann-

sítják, és ezekrl báró H er ber stei n ,*) Tubcro**)
és a' szemtanú Broderics püspök bizonyságot tesz-

nek.***) \ag-y leczke adaték tehát már ekkor nemze-

tünknek , mint kell a' földmíves népet, ember-, és sze-

mélyes jog-aiban meg^hagyni, st hatalmas karral védni.

Vég-iil harmadszor: az nrbéres rendszer útjá-

ban áll a' fö I d m í V e s osztály értelmes, erkölcsi
és fleg- iparos nevelésének. Mi ig^en jiil tudjuk,

hog-y a' középkori honvédelem ideje egészen lejárt, melly

leg-inkább néptömeg-i nag-yságra , testi erre építetetl

,

és lelkesedésre ; nélkülözhetk levén bemie azon tud(»-

mányok és gyakorlatok, mellyek a' lpor, és lszerek

feltalálása óta ebben lényeges szükségüek. Fegyvert te-

hát már mi sem kívánmik adatni jobbágyaink kezébe

honvédelem végett, mert katonáskodás, és békés föhlmi-

velés , ma ngy látszik öszszeférhetlen dolgok. Azonban

az ész, erkölcs, és ipar fegyvereit még sem kívánjuk t-
lük elvetetni; mert ezek azok , mikkel a' földel teljesen

legyezhetik, és a' benne rejl áldás-forrás zárait feltör-

hetik. Ámde úrbéres rendszerünk ezen fegyverektl

fosztja meg ket mindetuiap , mint, ha a' következkre

figyelmezünk , könnyen átláthatjuk. Láttuk az okszeres

*) IVihil retiii.s.sinii C8l a puinp.i, la-slü, iiisDlciilía, ac liisii, doncc
concidrrot: iil ii ii iiii'j)lr' (|iii!lam ex aiili« is dixerit; So. iuiii(|>iaiii

vidissc , vol aii(li\ i.s.sc rcfjiu.m ulliitii (jiiod niajoro alque Hun-
gária

,
gaudio r'i lii('udii) pcriret. C o m in c n l a r i i r r r ii ui

ui u s c o \ 1 t i c a I' II in. p. 145.

•') Ad cdic.liim liiid()\ii;i M-i paiici adiiiodiim iinbilcs r.oitvciiei-e;

quidani enini diuli.nu olio drKides, iiiililiaiii deli eclabuiiliii-; aiiis

peciHiiac ad e(pios , «'l arma paranda dccranl: nunniiili pau-

cis ii> .spéciéin missi»í, ne diclo non amlicnlc.s esse vidcrentiir,

domi ialilaniiil. T ii it c r u n i s (' o ni in e n l a rii, rr r ii m
sui le inp o ri s. L. 1 1.

*") De8 c ri |t lio c la d 1 M IVI o ti a c s i e n s i s : K r a n c o f n r-

li 1681. yuuiiini — iiohiliiiin — aiiqiii dum inandaluin reginm
cxoqiii re«;usani ; dmn privilegia siia , cl inoroin haruniiin .siih

rogii.s tanliini signi.s itujlilandi jaclant, ea qiio(|(ir ro.s — Dravi

sciiiccl : dclcnsiü — fnil praclorniissa.
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fi^azdálkodás rajzánál, mikéj> gondolni sem lehet, líog-y

t"öldini\el«''sen áldás feküdjék, érleliniség", jó erkölcs, és

ipar nélkül: ezeket pedig- együl eg-yig: nicgfsenimíli azon

szabadtalan helyzet, mellyhen élnek úrbéreseink, a' sza-

hadság^ levén eleme mind az értelmi , miid az erkölcsi

kifejlésnek , mind pedig- az iparnak. Mert valljon kifej-

tözhelik-e olt az els , a' hol erötetett viszonyok és az

ag-g-szokás vaspálczája uralkodik? erkölcsöket illetleg-,

nem l'ojtatik-e olt el minden nemes érzés, nem vág-atik-e

el minden ut a' valódi erényhez, nem tétetik-e lehetlen-

né a' közdolgokbani részvét , nem önt-e el az önzés

iszapos árja minden hajlamot és cselekvényt, a' hol foly-

tonos nyomás nehézkedik testre lélekre? Az ipar nem-

tje meg-áldhatja-e azt, ki földsajáttal nem bír, és azon

földrl, mellyel mivel, szabad tetszése szerint nem ren-

delkezhetik? nem állván neki szabadság^ában, mit ültes-

sen abba, kereskedési növényt-e vagy gabonát? kinek

nem szabad felszántani rétjét 's legeljét, és tenni ga-

bonaterm földdé, eddigi szlljét pedig gyümölcsössé,

vagy kaszálóvá ; nem válthalja fel ugarrendszerét termék-

változlalásival , nem szabhat annyi éves turtsust, mennyit

j(')nak lát? Értekezzünk e' dolgokr<)l részletesebben.

Az urbérnek tehát jobbágyra áradott kárai részint

szellemiek, részint anyagiak. Elsk a' férfias észt kifej-

teni nem engedk, 's erkölcsronlók ; ez utóbbiak pedig

ipart-ölk, és tet anyagi jcilélre eljutni nem engedk. Az

úrbér alatt tehát a' jobbágy értelme úgy mint kellene

öncselekv ségre ki nem fejlzhelik, és igy ezen kény-

szerít rendszer alalt mindenkor kiskorú marad. Eszjel-

leme szolgai leend mindenkor, és ollyan , melly irtózik

minden újítás- és haladástól, jobbra 's helyesbre töréstl,

mivel ezekre gondolkozás kívántatik, ez pedig neki több

firradalomba kerül, mint a' testi munka. Aliért van ez igy'i

megmondjuk. Jobbágy örökre el van foglalva , hol urdol-

gával , hol megyei és más tartozásai teljesilésével : és

így nem ura s^ját idejének; önállólag nem kezdhetvén

semmibe, és azt nem folytaihatván sok ideig, hozzá szo-

^1
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kik ahhoz , hog-y parancsoljanak íieki , mint a' gyermek-

nek, mert különhen mag-átol mihez sem kezd. így elmé-

je elveszti rug-ékonyságát , és olly tompa, feszes marad,

mint teste. Ebbl kimagyarázható az ö komolysága, újí-

tástól idegenkedése , melly alatt mindig valami neki ár-

tót, vagy ártani akarót feküdni gyanít.

De fleg erköl cs e i szenvednek, és erkölcsi hi-

bái között kitn a' henyeség. Azt mondja egy német

közmondás: ,,\Venn der Baner nicht muss , so riihrt er

^vede^ Hand , noch Fuss." Lustaság mindig a' fej üressé-

gének gyümölcse: a' ki nem gondolkozik, mitsem kíván;

a' kinek kivánati nincsenek, nem leend kedve a' munká-

hoz is. iMunkásság akkor ébred fel aü emberben, midn
hasznot reményi ; és mivel a' paraszt munkái igen roszul

jutalmaztatnak meg, és véres verítékivei is csak ke-

vésre mehet honunkban, megkedveli a' dologtalanságot,

melly más erkölcsi gonoszt szül benne, látván t. i.

hogy gyakran saját hibája miatt nem mehet semmire ,

és holt szegény, csalás, lopás, boszu , és irigységre haj-

landó; de fogékony a' zendületre is, mert urai nem rit-

kán irgalmatlanok , és benne az elégülellenség , és ko-

nokság szellemét táplálják. Hlyen levén a' jobbágy erköl-

csi jelleme, benne az emberi méltóság érzete föl nem
él)rediiet.

De fleg ipara marad igen alacsony fokon: emlí-

tett okon kivül azért is, mert földbirtoka sem elkülön-

zött , sem örök. jMilly varázs ervel hat a' birtoksajat

az iparra, errl már nagy nev Széchenyink eleget irt

Stádiumában, és ezen nagy emeltyjét a' nemzeti gazdag-

ságnak ékes tollal kiemelte , 's nagyobb földbirtokosaink

lelkére kötötte; itt tehát nekünk csak az niaradolt fenn .

hogy egy nagy agrotioninak Y o u n g n a k erteljes szava-

it idézzük: ,,adj valamelly embernek egy darab ksziklát

szabad, örökös, és elkülönzött birtokul, abbtil édent

fog alkotni; adj neki g<'»zsen termékeny scgü földel csak

bizonyos évekig haszonbérbe, a agy kölcsönös haszuiilat

terhe alatt, nom sokára bogácsk(>r<'»l lermrnd az.*- Följolih
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említell cs.k, korniátiyszéki tanácsos Hurger pedig így

nyilatkozik : ,,ha valainelly keresetágat virágzóvá aka-

runk tenni , inlnt'lelübb arról gondolkozzunk, líogy a' vál-

lalkozóknak az ne silány , vagy igen kétséges hasznot

nyújtson." Ezek mind lélektani adatok, és az emberi ter-

mészet mélységeibl merítvék : tekintsünk már most szét

a' népek között, és hitelesítsük nézeteink igazságát eth-

nographiai adatokkal.

iMilly áldott hatása van a' földmivesi szabadságnak

az iparra, sót a' népességre is, csak két példával világo-

sitjuk. Egyik Ejszakamerikából, másik a' szomszéd Len-

gyelhonból vétetett. Tudjuk millyen polgári és füldmive-

lési szabadság virágzik Ejszakamerikában: de látjuk azt

is , hogy nincs iparosb nép mint az itteni úgynevezett

Vankee. Ez még az evés óráját is ugy tekinti, mint kelle-

metlen félbeszakasztását szükséges dolgainak : úgymint

a' ki magát foglalkozás nélkül nem tekintheti, ugyan

azért nincs szomorúbb napja mitít a' vasárnap. Ezen föld-

míves osztály mindig kész módositni foglalkozásait, vál-

toztatni szerszámait sót mesterségét. Kivált Connecticut-

ban alig van olly gazda, ki magának valamelly gépet ki

ne talált, vagy földmivelési rendszerén lényegest ne vál-

toztatolt volna. A' Vankee, ha ugyan jóra való, mindig

táplál lelkében valamelly tervet , 's nyereked kinézést

a' vörös folyamtól öntözött földekre , vagy a' texasi pa-

nnitterm vidékre; elméje tele van gyarmatosítással, st
kiköltözéssel is, ha saját érdeke kivánja. O reggel a' mun-

ka idején szárazon , feszesen és tgyes szavakban fogadja

el a' látogatót, és nem is igyekszik eltitkolni trhetetlen-

ségét , mert pontosan felosztotta napi idejét és munkáit

;

ellenben ugyanazon ember este tele van szívességgel és

udvariassággal. \em csoda tehát, ha illy lelkület mellett

sokra megy éltében.

Ha azzal állana itt el valaki, hogy ezeknek verk-

ben van az ipar; mi az örök váltság által felszabadított

néhány lengyel faluk földmiveseinek iparára hivatko-

zunk. Fájdalom! említett honban is ugv bántak a' paraszt-



52

tal, mint nálunk. Itt is földfng-g^eléknek tekintetett a' job-

bágy; itt sem pörölhetett földesurával saját neve alatl; ilt

is büntetlen meg^ölethetelt a' jobbág-y saját ura által, mi

több, ez sokszor még-a' vérdijt sem volt kénytelen lefizet-

ni: Süt a' nemzet kitn g-yalázatára még- 1768-ban is,

olly illusorius törvény hozatott jobbág-y - ölést illetleg-

,

hog-y ha a' birtokos által elkövetett gyilkosság-ot két ne-

mes és egy paraszt nem tanusitotta, mint szemtanúja a'

tettnek, akkor a' g-yilkos csak pénzre büntettetett. V^ol-

tak azonban itt is emberileg- érz földesurak, jelesen:

Chr ep t o wicz, lithvaniai alcancellár, Bryzetowsz-
ky apát, és Slanislaus berezeg-, különösen pedig^ Za-

moysky fcancellár, kik engedve a' méltányos kor-

szellemnek, a' földmivelést, mennyiben rajtok állott, ura-

dalmaikban kimentették a' nyomasztó úrbéri bilincsek

alól. Különösen mint Wiebitsky leng-yel iró irja*) Za-

moysky jószág-ain tetszék meg- leg-jobban a' fordulatnak

áldottsága, a' masoviai g-rófságban, hol 1760ban hat job-

bág-yfalu lett eg-észen szabaddá örök váltság- utján. Ezek-

ben, mig- kölött helyzetben voltak, tiz év alatt csak -^13

született g-yermekkel növekedett a' népesség-; fölszaba-

dult korukban pedig- 1760— 1770-ig- már 6E-vel. 1770
— 1777 éveken 77 g-yermekkel; a' szabad faluk jövedel-

me pedig- három annyi ln mint jobbágykorukban vala**)

•) Patriotischo Briefe an dcn Canzler Zamovsky.
") E' Ipkiiitetbpii Franczia, Porosz ós Szászországból, Belgium-

ból, Hollandjából és Nor\egiából iiiagaszloscsországos kilerjp-

dési'i példákkal Icbolne szolgálni —
Igrazító.
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A' robot, jónak látszó és rósz oldalaival

eg-^ütt.

A' robot mint az urbér eg-yik fötéiiyezje, eg-yül

egyig- mag-áii bordozza ennek jellemeit , úgymint: kor
és okszer le ti en ség e t. Ezen szavakkal kimondot-

tuk reá is a' kemény Ítéletet , mellyet már most okokkal

támogatni szoros kötelesség*, annál inkább, mert ennek

számtalan védi vannak bonunkban. Tudjuk, hogy minden

dolognak két oldala van , és dicsségére válik a' világfo-

lyamnak, hogy nincs itt olly tökéletlen lény , tárgy, és in-

tézkedés , njit bizonyos tekintetben trhetnek ne lehet-

ne nevezni. Hanem az aztán a' baj, hog-y midn valamelly

intézkedés, szokás, kor- és okszertlenné válik a' fölvilá-

g-ult és mély belátásnak eltt; a' maradásnak fontolva ha-

ladni szeret baráti visszaélve említett parányi hasznok-

kal és okokkal támogatható , 's ki is mutatható fényolda-

lakkal ugy el tudják vakítni a' különben is ujilástól ret-

teg" lomha seregiét, hog-y ez még tovább is megmarad

szokott henyevárában , világos kárával a' köz , és magán-

jónak. Ugyanazért nekünk elbb el kell mondanunk azon

látsz(') hasznokat, mellyeket nyújt a' robot, és a' miket a'

robot-barátok olly nagyoknak festenek, hogy a' kénysze-

ritelt igabarmos és tenyeres munka nélkül a' nagyobb

birtokosak, nagyobb terjedelm földeit honunkban alig-

mivelhetnek állítják. Ezek illyen védokokkal állanak

el a' robot mellett

:



I. A' robot iiél kulö zlie tlen a' földesúrnak
li o II u likban azért, m«rl földmivelésl emberkézer nél-

kül folytatni lebetlen, Magyarlíon pedig^ néptelen or-

szág- ; a' kik tehát fleg csak njitási vág-yból akarják el-

avítiii a' robotot , nem tudják , vag-y nem g-ondolják meg",

hog-y okos mezei g-azdának nincs nálunk drág^ább kincse

a' mindig- készen lev g-yalog--ernél. Ug"y van, a' g"yár-

nok segíthet magán gépekkel: a' keresked hajóslegé-

nyek helyett használhat gzermveket, de nem igy van

ez a' földmivelésnél; mert bár divatba jöttek már honunk-

ban is némelly különczöknél a' külföldrl nagy költség-

gel hozatott czifra gépek, de szükségtelenné tették-e a'

tenyérrel dolgozókat? épen nem, mert Éjszakamerikában,

ama gépek honában is két 's három ezüst schillinget kész

fizetni a' szorosan számitó Yankee napszámosának egy

napra, mert tudja min kincs fekszik a' kézerben. Kivált

a' magyar urodalmakban érezhet a' kézerhiány, mikben

olly munkák szoktak elfordulni, mikre egyszerre nagy

er kell, azért, mert egy naptól véghetlen sok függ. Mit

csinálna illyenkor a' jószágkormányzó robotosak nélkül

,

ha napszámos- fogadásra szorítatnék, hol találna egyszerre

elegend munkást akkor, mikor ezek legdrágábbak 's leg-

kapósabbak? De
II. INlélló joggal is szoríthatja a' magyar nemes job-

bágyát a' kézi munkára, mert az adósa neki; ha már ez

adósságát egyébkint le nem róvhatja csupán kézi munká-

ja állal, miért nem lehetne t kényszeritett munkára szo-

rítni? iXem róvhatja le pedig egyébbel, mert honunk pén-

ze ti en ország is, és tudjuk miként jobbágyaink még a'

közadót sem fizethetik, a' haszonbérlk ad(')sak maradnak

évrl évre, milly oktalanság ^olna már ollyan földbérrel

megelégedni, mit tudunk, hogy jobbágy saját zsebébl le-

tenni nem bir, és kihagyni csuszamlani kezeink közül azt,

mellyel, ha különben nem, bot által megszerezhetünk ma-

gunknak?

III. Azt sem lehet mondani, hogy a' magyar földes-

urak <)lrsón mixelletik a' robot állal földeiket, mert ves-



sük csak eg-ybe jelen urbériinket , robotol illetleg a'

morvái, a u s l r i a i , s l á j e r i és g- a I i c 2 i a i robottal

,

ineg^látjuk, hog-y midn nálnnk 10^1 a' napszámok maxi-

muma, említett honokban 156, pt'dig- ezekben a' robottal

milly nyomasztó megszorítások és terhes adók járnak

együtt. Itt elbb er)gedelmet kell kérni a' jobbágynak arra,

hogy házasodhassék, engedelmet a' kölcsön fölvevésre
,

termésének, marhájának eladására, st adóssági fölvevésre

is földesúri jó\áhagyás kivántatik. Itt faizásrcil mitsem

tudnak az egy Galiciát kivéve, a' legelnek a' földesúré-

tól elkülönzésére törvényes lépést teimi nem lehet, mint

nálunk, itt a' dézmán kivül adnak még a' földesúrnak

csirkét, kappant, tojást, méhet, borjut, mik alól az 1836-
diki úrbér már fölmentette a' magyar jobbágyot, st né-

hol még az ugarban termesztett növénytl is megveszik

a' kilenczedet. Végül metmyi itt a'laudemium, a' mortu-

arium, elköltözési taxa és más! mikrl a' magyar paraszt

mitsem tud, de jól tudják azok, kik ezen tartományokat

bejárták, és azt, mit felhevült képzeldésü iróktul a' ma-

gyar jobbágyok elnyomattatásáról beszélni hallottak, me-

séknek találták.

IV. St könny bebizonyitni, hogy a' jobbágy ná-

lunk tetemes kárt vallana, ha robotjától elesnék, mert hi-

szen a' földfnivelés neki szintolly mestersége, mint más

kézmíveseknek a' tü, gyalu, fürész, olló, kalapács és üll

segélyével véghez vitt munkája; mi lenne bellük, ha k
ezen munkát nem gyakorolhatnák adósságaik lerovására

,

ha minden urdolga helyett pénzzel kellene fizetniök ? hi-

szen most egy cselédes jobbágy mennyi napszámot lerov

gyermekeível egy nap, elmegy ezekkel szomszédja vagy

jó embere helyett is urdolgára, ésigymemiyit keres éven-

ként? Valóban csudálkoznunk kell nénielly urak rövidlá-

tásán, kik csak azért, hogy valami ujat és feltnt mond-

janak, készek a' földesurakat tönkre tenni idétlen terveik

és javaslataik által, és azt tenni ezekkel, mit egykor IVlá-

lyás király tett Gömörmegyében , hogy miveljék maguk
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földeiket öiikezeíkkel, robolosaikat pedig- ültessékbe liüs

szobáikba selyem pamlag-aikra és karszékeikre."

Feleljünk már most ezekre röviden. Leg-nyomosabb-

nak látszó ellenvetés a' robot megszntetése ellen az,

melly a' kézernek megbecsülhetlen voltából és honi

népesség-ünk csekélj fokából vétetik. Mi elismerjük,

hog-y a' többek közt e' két ok szüli nag-yobb földbirtoko-

sainkban a' robothoz folytonosan ragaszkodó hajlamot, ez

akadályozza nálunk a' lermésváltoztatási jobb rendszer

behozatalát, ez nem eng^edi számzni az ug-arost. Ig"az te-

hát, hogy nincs drágább kincse mezei gfazdának a' kéze-

rönél, nálunk ugy, mint széles e' világon. Ámde nem kell

összezavarnunk itt is a' fog'almakat, és felednünk, milly

roppant különbség van a' kézmunka és kézmunka között

,

ép ollyan, mint a' szabad és kényszeritett kézer közt.

Midn elst eg-y vagy két forinttal is fizetni napjában

hasznos, az utolsó alig- ér öt hat garast. De errl alább

bvebben , midn majd a' munka természeteit vesszük

bonczkésiií)k alá és ennek logicájáról irunk. Na-gy baj az

is mi nagyobb gazdaságban a' napszámos szkvoltából és

ennek sforrásából a' magyarhoni nép tele nségbl
keletkezik. De most már kérdjük, megorvosolja-e e' két

bajt a' robotrendszer ? épen nem, mert ezen bajok örökre

megmaradnak, míg az állandó, st ennek gyökerérl b
ervel tápláltatnak. Vannak nekünk magyaroknak számta-

lan pusztáink, és ki hinné? némelly megyéinkben majd

annyira megy a' puszták száma mint a' helységeké. iMi

eimek az oka? fölfedezé a' derék Bezerédj; mi azt ad-

juk hozzá, hogy míg a' robot fenn áll, addig a' német ipa-

ros földmíves mindig inkább meg^y liommkat elkerülve a'

dagad(') Oceanoti keresztiül a' förtelmes éghajlatú, de sza-

bad Amerikába, mint termékeny, de szolgaföld hoinmkba.

Aztán azon bajon, melly a' napszámos szkvcdtából és a'

néptelenségbl keletkezik, épen nem tigy kell segitni,

hogy ragaszkodjiuik tovább is a'g-yenge tudatlan és kész-

pénzfizetést nem igényl napszámosokhoz, hogy hever-

tessük földeinket, és kárhoztassuk azokat olly meddség-
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re, itiell^ heiinüiiket szükölkudrii, embereinket éhen halni

vagv lopni kényszerítse, hanem az, hogy markoljunk any-

nyit, mennyit jól megfszorithatunk, ha kézernk kevés, te-

g-yük akárhova azon földünket, mellynek jó mi\elését meg
není bírjuk, ha mindjárt negyedét, harmadát vagy épen fe-

lét tetmé is az elcsapott föld eddigi birtokunknak. \e gon-

doljuk, hogy azon kezünk között megmaradt és jól mívelt

föld ki nem pótolná a' haszonbérbe vagy felébe kiadott

fold termését. Vagy ha sem kéz sem géperhez nem jut-

hatunk , fordítsuk fölösleg földünket kaszálóvá vagy kö-

vér legelóvé, hogy igy az el nem kelhet vagy igen ol-

csó termékeink megemésztésére hever marhákat is tart-

hassunk , miknek hizlalása által a' termékeket szintúgy

pénzzé változtathatjuk, mint a' gyapjúval.

Most a' robot-rendszer mellett, hogy már a' máso-
dik ellenvetésre feleljek , a' pénzellenség örvé-

nyébe sodortatik honunk, különösen földbirtokosaink és

jobbágyaink; mert amazok tiszta jövedelmét a' jószágkor-

mányzás nyeli el , ezeknek tiszta hasznát pedig az arány-

talan adó, mellyrl alább. De ha ezen áldástalan rendszer

megsznend, elsk az örökváltság által nyerend összege-

ikkel a' mezei gazdaság haszonnal folytatására nélkülöz-

hetlen befektetések és javítások alapját vetendik meg;
mivel megint azt nyerendik, hogy kevesebbet markoland-

nak ugyan, de azt jobban megszoritandják; ezek is föld-

sajátjuk mivelésire fordítva jobb erejöket, nem stereotyp,

hanem igazán productiv gazdaságot üzendnek. ^lílly so-

kat nyerend ezáltal a' bon , alig szükség említni. Ekkor

a' kelet népéhez igen ill laktalan, kopárságukban végte-

len láthatárral bíró pusztáink megnépesednek, és magyar

földesuraink ama vészteli a ágya is talán megsznik, mi-

nélfogva k most minden szorgalmukat arra fordítják,

hogy a' munka helyett a' földet szaporítsák és a' földbl

elidézend hasznot mellzve, azon vannak, hogy sok igen

sok földet bírjanak, pazarolva az aránytalan térre a' pa-

rányi ert, melly kisebb téren három annyit gyümölcsö-

zött volna. Ez tehát még ázsiai kovász nálunk , valamint
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azon elítélet is, hogy a' népesedés ellentétben áll a' föld-

birtokos vag^yonosságával. Ig-en is, ha a' rég-i robot és

dézma - rendszer mellett maradunk , de ha az ujabb soci-

alismus elveit követjük, — mellvnek tanai közt legföl-

ség-esebb az, hog-y a' föld termékenység-e azon arányban

növekszik, minben az népesedvén iparteljes kezek által

okszernleg miveltetik , — épen nem tévedezünk amaz

anlisocialis eszmére, hogy hagyjuk inkább parlagon pusz-

táinkat, semhog-y azokat nyomorú jobbágyokkal betölteni

iparkodjunk.

Harmadik ellenvetést illetleg, ennek els része olly

igaz, mint a' napfény, másikat azonban kétség^be vonhat-

juk. Val(3ban a' magyar fnemesnek fölötte sokba kerül

jobbágyföldeinek robotos miveltetése. Ha ezektl ugy

adóznék, mintáz ang-ol lord és franczia paire, elbb utóbb

megkellene szöknie ezektl. De errl alább. Azon állí-

tásra, melly a' magyar jobbágyoknak a' szomszéd cseh
,

morva és austriai jobbágyok sorsánál boldogabb állapot-

ját ersiti , csak egy adattal felelünk, melly az, hogy mi-

dn ezek heg-yes és sziklás földük daczára szaporodnak,

népesednek szüntelen , a' magyar jobbágy szaporodását

még a' csak trt izraelitáké is jóval felül haladja honunk

legtermékenyebb megyéiben. A' szaporodás, ugy véljük,

legjubb níérleg-e a' jólétnek, tegyük tehát ennek egyik

serpenyjébe az austriai birodalomban lev jobbágyoknak

honunkon kivül, a' másikba ezeknek honunkban él ré-

szét. IMalthus, Balbi és Hoffman becses iratai után

bizonyos, hogy Morvaországban egy D mértföldön 4552,
Csehhonban 4722, Austriában 5000 ember is találja élel-

mét, kiknek képeik-, házaik- és öltözetükbl ilélve , én ki

ket figyelernuíel megvizsgáltam, e' hegyes vidékeken is

nagyobb jólétet olvastam ki, mint magyar földnéi>ünkébl

a' legjobb tájakon. iNálunk a' legtermékenyebb megyében,

kSzerémbcn csak 2320 ember él egy D mértföldön, a'

legterméketlenebb INIármarosban pedig csak 9IiO. De a'

tulságoktól óvakodva, vegfyük fel a' közép termékenységü

Korsodmegyél és tekintsük meg- itt a' népszapurodásl

.
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párvonall liuzva a' személyes terhek alól fölmentett izra-

elitaság és a' kényszeritett munkával mai napig- terliell

jobbágyság között. Ugy találjuk, hogy midn amazok 30

év alatt 2,270-rl 5,232-re szaporodtak hiteles táblák

után, ugyan akkor a' földmivesek, kik II. .lózsef alatt

13'1/1-ll-en voltak e' megyében, 30 év ellelte után csak

161,000-en találtattak, pedig boldogok boldogtalanok

együtt , és igy koránsem ollyan arányban szaporodtak

ezeknek reál-terheket emel osztálybelijei, mint a' szemé-

lyes terhek alól fölmentett zsidók, pedig ezen megyebeli

úrbéresek még boldogok annyiban, hogy Göinör, Szepes

és Sárosmegyékbl évenkint jömii szokott számos mun-

kások alkalmazása által segíthetnek magukon nyári sür-

gs munkáikban.

Mi a' negyedik ellenvetést illeti, bizonyos az, hogy

a' jobbágyoknak színtolly kézimesterséginek kellene len-

ni a' földmivelésnek , mint a' kitanult asztalosok-

nak és más kézmveseknek saját szakmányaik. Ámde mi-

n égtávoli kölönbség van a' szokásos honi jobbágyaink

közt divatozó és az okszer földmivelés között, már föl-

jebb érintettük. Szükséges gonosz ez oUy honban, melly

csak most kezdi átlátni, hogy emiitett mesterség nem szü-

letik velünk, hanem huzamos gyakorlat, ismeretszerzés és

éles tapintat által megszerezhet, különösen pedig gaz-

daképz számos iskolák által, — miket országos ernek,

nem egy két váll^ilkozónak kell alkotni , — elidézhet.

A' robot vaskarjai alól kiszabadult országok alkottak is

már illyeneket , st a'möglini, hohenheimi és

schleish eími nagyszer intézetek földmivelési egye-

temeknek tekinthetk, mellyek példánygazdasággal is

ellátvák levén , jótékony ervel hatnak a' kisebb gazdasá-

gi tanodákra, különösen a' szokásos gazdaság elavílására,

és annak bebizonyítására, hogy ezen árvízként növeked

fényzés jelenkorában lehetlen oUy honnak el nem sze-

gényedni, melly a' szokásos földmivelés henyevárában

nyugodva, a' föld jövedelmeit magosb fokra emelni nem

birja.
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Hlyen ellenokokkal lehet meg-g-yöngítni a' r»)bot

jónak látszó oldalait. Vannak azonban szempontok, mely-

ikekbl tekintetve ezen korszerüllenné vált intézkedést,

ülly fonák és okszertlennek mutatkozik el nem fogultak

eltt, hog-y ennek minélelbbi elavítása szükségesnek lát-

szik. Ezen szem- és álláspontokra kívánjuk mi már most

nyájas olvasóinkét fölemelni, mit ugy vélünk legjobban

elérhetni, ha elébb a' robotot értelmezve, kimutatjuk azon

o k s z er ü ti ensé g-e t , melly ennek eszméjében rejlik.

A' robot tehát olly kényszeritett kézi munka, mellyet a'

honi törvény minden egész fél vagy negyed jobbágyte-

lek és házhely birásáért ugyan aránylag, a' földminséget

illetleg- pedig különbség nélkül és egyenlen tetetni ki-

van a' jobbágyok által földesuraik javára. Vegyük fel most

egyenkint az ezen eszmében lev minden egyes fogal-

makat, mikimezek: I. A' robot nem szabad, hanem kény-

szeritett munka. II. Törvény, nem pedig kölcsönös sza-

bad szerzdés utján készüli tartozás. III. Mindenféle osz-

tályzatú és fekvés földre eg-yaránt kivetett teher.

I. K é n y s z e r i t e 1 1 és igy nem szabad m unka te-

hát elsben a' robot, e' fölött pedig már a' közvélemény

rég-en eltörle pálczáját. iVem is ok nélkül, mert ha a'

munka logicaját megtekintjük, ez nem más, mint ember-

ernek küzdése az anyaggal. Erre, hogy diadallal koro-

náztassék és gyümölcsöz legyen, három dolog kívánta-

tik, elég- er, igaz kedv és alkalmas id. Ha a' küz-

delmet korlátolják, az erhiátiy, a' kedv nem léte és az

id alkalmatlansága, ugy sikerellen leend az, földesurat

ugy, mini jobbágyot illelleg-; mert minél több ert, idt

és kedvet vesztegeteud el az ellenerkkeli vitában, annál

jobban roskadozand a' ráríUt terhek alatt, elveszti kedvét

és beéri lengéssel, ellenben, ha ereje 's kedve nevekedik,

például az által, hog-y magának 's nem másnak dolgo-

zik, önkénU rendelkezik erejérl és anyagairól, nem haj-

latik el robotra csak azért, mert most nap süt, nem kény-

telen a' magáéi > esztiben hagyni a' nuiséérl , annál jobban

nevekedend életkedve, ezzel gyarapodand ereje, ezzel
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meg^int dlszlend niuiikája és g-azdag-ság-a. Hajdanta a'

kard szerze történeti jogot a' földhez; ma a' iniitika Ikí-

dítja meg" ugyan azt és kényszeríti arra, hogy az éksze-

res munka állal meghóditott föld ugy öiítse a' hasznot,

mint a'.sajtó által összenyomott szl az édes levet. Va-

lóban a' kényszeritett munka áldástalan mindenütt, ellen-

ben a' fölszabadított dolog-nak kell tulajdonitnunk azt a'

dolog-kedvelést st lelkismeretességet is, mit az angol

munkásoknál találunk a' legnagyobb fokon. Ok mint sza-

bad emberek érzik mélyen belbecsüket, és mindent becsü-

leteset készílnek mindennek; k mpontosak, rendszere-

tk és csinosak. Ámde tennék-e k ezt, ha nálok is a'

mnnkí lebilincselve volna? épen nem, illy helyzetben ugy

tennének k is, mint a' spanyolok; ezek közt ha a'

tg-yár asztalánál tíz némber dolgozik , egy felügyelt

kell tartani , st illyen felügyelk felügyeljét is drágán

fizetni, vagy hogy közelebbi példával éljek, a' magyar

robotosak, kik közül soknak jól esik, ha mást megcsalhat

's az illyen csalás által aztán magát csalja meg" legjobban;

mert illyen csalárd munkával k soha a' becsületes mun-

kások, st nemzetök is az önálló nemzetek sorába be nem

léphetnek és örök szolg-aságra kárhoztatvák ; miként a'

kisebb tömeg ég-i testek arra, hogy a' nagyobbak közt

forogjanak. Vlert valamint minden az ész fönséginek en-

ged, ugy a' szabad föld és kézmííiparos nemzetek azok

,

kikkel a' munkát és földet fölszabaditni nem akaró népek

korán sem versenyezhetnek.

\incs produciivabb munka, mint a' földmivesi, mert

ez által a' legvalodibb szükségeink fedeztetnek. Ali nem

vagyunk olly elfogultak, hogy a' physiocratákkal csak a'

föld nyers termékeit tartanok productiv müveknek: mi a'

pénzt, a' csereárukat, st az elmemüveket, találmányokat és

fölfedezéseket is illyeneknek leinii ismerjük, mert tud-

juk, hog-y emezek által az embermunka köimyitetik és

g"yorsitatik
, például a' g^épek által, de azt is jól tudjuk,

hogy legszukség-esebb munka levén a' földmivesi, ezt kel-

lene minél elbb feloldozni bilincseibl, mert a' nemzet
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minden eg-yénei nem élhetnek haszonbérbl; rajok nézve

tehát jóval fontosb a' munka, minta' gazdagság; els emen-

nek forrása, ez pedig nem létezik többé, mihelyt a' mun-

káhozi kedv, er és iparforrás kiszárad. INIind Smith,
mind mások, mind közelebb List munka philosophiája

röviden ide megy ki, hogy ,, a' munka is már nem knlf,

hanem folyam, melly kifoly az észbl és a' jó szokásból;

mert minélínkább átlátja valaki, hogy neki gondoskod-

nia kell a' jövendkrl; minél miveltebb kebellel bir és

élénk érzelmei által arra hajtatik, Iiogy magát 's csa-

ládját biztosítsa a' sors csapásai ellen, minélinkább szok-

tattalott ifjúságától fogva a' gondolkozásra és nmnkás-

ságra, minél több 's szebb példát látott, minél több alka-

lom nyilik neki arra, hogy testi 's szellemi erejét sorsa

's helyzete javitására fordítsa és itt minél kevesebbé kot-

vék kezei; minél nagyobb biztositékkal bírnak fáradalma

g-yümölcsei, minél több elismerésre tarthat számot azért

,

hogy a' közterhet emelni segítette, és végre esze mi-

nél tisztább az elítéletektl, babona és tudatlanságtól, an-

nál áldottabb lesz munkája g-yümölcse , annál többet és

jobbat állít ki ipara által, és azt annál inkább megtakarít-

ja.** De leg-nagyobb tényezje még* is a' munka sikeré-

nek a' szabadság, mivel a' történetírás tanítja, hogy vala-

mint az olasz, németalföldi, angol füldmívesi ipar akkor

emelkedett, mikor említett honokban a' nemzeti 's polgári

szabadság megalapítatott: ugy a' velenczeíek, hánzavá-

rosok, spanyolok és portugálok nemzeti ipara akkor kez-

dett elhanyatlani, midn politicai szabadságuk elenyészett,

semmi ipar, semmi takarék 's leleményes ész nem pótol-

hatván ki a' szabad intézmények hiányát*)

Továbbá az okszer mezei gazdálkodás a' munka
felosztáson alapszik, mire a' derék Smith Ádám
tn bennünket íig-yelmetesekké: ámde a' robot ezt is le-

hetlenné teszi. Valamint a"* gyárakban, ha a' munka fclosz-

latík és például egy líí líz ember kezén megyén koresz-

•) Lis7.l (I. II. Syst. der polil. oeconomic. F. 20(i.



63

tül míg^ meg készfil, de ezen tíz ember, a' munka felosz-

lásnál fogva , — min a' hegyezés , kiszurás , simítás,

'slb. — száz tüt készit el addig , mig a' munka felosz-

tási mellz tíz ember, ki minden munkát maga lesz, csak

tízet ; ugy a' földmivelésben st átalában o' nemzeti gaz-

dálkodásban is f elv az, bogy a' földmivesi, kereskedelmi

és gyármunka megosztassék a' néposztályok közt
;

pél-

dául a' városi mesterember, mint nálunk, ne szántson, ves-

sen, ne járjon vásárra, a' jobbágy ne készítsen utat, ne kap-

jon mindenbe, lianem csak azt tegye, mi tanult mestersé-

ge ;
mert igy bimpellér munkát teend mindenben, és idt

veszt, mibl sok kár báramlik a' nemzeti gazdaságra, melly

az egyének j vagy rósz munkájának eredménye. Legyen

szabad e' nagy és fontos igazságot mint a' munka termé-

szetébl merített elvet honi példával világositni. Ali ma-

gyarok tudjuk, milly boldog jövendje lehetne nálunk a'

répaczukor- gyártásnak; melly elkezddve a' földmivese-

ken, folytatva a' gyármunkásokon és végzdve a' keres-

kedkön , hatalmas érdekkel birná az egész iparosztályt

kell élénk munkásságban tartani és munkája után boldo-

gitni. Ámde ez csak ugy esnék meg kell sikerrel, ha

ezen jöverid dús vállalat a' munkafelosztás nagy elvét

követné 's nem tenné azt, mit eddig tett, vagy legalább

tenni kénytelen volt, hogy t. i. a' vállalkozók magok ter-

mesztettek répát a' czukorfzésre , magok kezelték a'

nyers czukorfzést és végre magok is finomitotlák azt.

Mi ln ezen eljárás következése ? az, hogy húsz czukor-

gyárunk mt'gbukott, három négy teng és csupán egy kett

virágzik. Ha mármost a' fennebb mondottakat ezen statis-

iicai adat föl világositására használjuk, ennek oka nem más-

ban gyökerezett, hanem abban, hogy a' munka illleg föl

nem osztatván, kivánlsikert nem nyújthatott a' miatt, iiogy

a' czukor- iparágak sem egyik sem másik kezelinek fá-

radsági "gyümölcse biztosítva nem volt. Jelesen a' föld-

mívesek nem adhatták magokat e' vállalatra azért, mert

nagy számú vevkre nem számíthattak , a' nyers czukor-

gyártiik és e' mellett az aprólékos finomitással is foglal-
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kozók czukra sem igen keresleteit a' kereskedk állal,

meri ez a' jóféle czukorral a' versenyt ki nem állotta
;

íg-y tehát csökkenni kellett nálunk ezen jövedelmez ipar-

ág-nak. Ellenben mi jósolni merjük, liog-y ha részvények

utján eg-y nag-yszer középponti czukoríinomitóg-yár fel-

állitatik, mellynek aztán eg-yediil a' rafíinirozással kell

fog"lalkozni, ha az ország- minden és minél több részeiben

felállilandó nyersczukor-készit-g-yárak mellzendik a'

raffitiirozást és a' répaczukortermesztést , biz\án ezeket

a' földmivesekre, fölyiruland ekkép elsben a' földmivesi,

a' marhalenyésztési 's hizlalási ipar, föl a' czukorgyár-

ipar ; mert mindenik osztály termékei és g-yártásai kivánt

számú vevkre találandnak.

Ezekbl világ-os, hog-y mig- robot - rendszerünk ál-

land, addig- nálunk sem szabad, sem kellleg felosztott

munka helyt nem találhatván , távol leendnek földmivese-

inktl azon inditó okok, mellyek leginkább emelik és éb-

resztik azok producaló erejét. Hlyen földmivesi aggszo-

kás aztán soha nem birja életbe léptetni a' kézmives és

gyáripart, mik bölcsben feküdve, a' nemzeti bel 's kül-

kereskedésrl szó sem lehet, és igy örök kiskorúságban

sinylend , a' nemzet örök függésben tespedend , a' hon

földmivelési polilicájának silány fonáksága miatt, midn

aztán a' nagyobb belátással biró nemzetek az illyen hont,

mint hordót, saját kényök szerint csapra ütik és kevés

élelnedvét is kiszivni ügyesek, mit mi csak ugy távolít-

hatunk el, ha okulva a' munka logicájából, a' kényszeritetl

munkát csak fegyelem alatti embereink szk körébe szo-

rifjuk, a' szabad földmivelések körébl pedig örökre szám-

üzendjük,mint nemzeti és egyéni ipart elül daemont.

II. Láttuk följebb, hogy a' robot ollyan tartozás,

melly nem a' földesúr és jobbágy közötti szabad 's köl-

csönös szerzdés, hanem a' törvénynek közbejött és mint-

egy keresztül vágott utján készüli ; és igy figyelmet ér-

deml fogalom a' robot eszméjében. Mi elismerjük , hogy

nagy jótétemény volt a' hatalmaskodó és zsarnok szelle-

m földbirtokosak ellenében , az els ugyan II. llászló
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nlall,t511: 16. t. czikkbeii megállilotl robot*), mert tud-

juk, hog^y késbben Erdélyben, st hihet nálunk is, két's

több napi robotot is kivánt a' földesúr saját jobbág-jától

eg-y héten; de elismerjük azt is, hogy van jog^a bele avat-

kozni a' törvénynek e' dologba , mivel históriai igazság-

az, hogy azon 5 millió holdra men jobbágyföld, melly

most robotosak által miveltetik , hajdan álladalmi várföld

volt, és még most sem kizáró tulajdona a' földesúrnak ,

mert a' jobbágyságra nézve legszerencsétlenebb emlé-

kezet korban is örökké hozattak törvények, azt mutatók,

hogy a' jobbágyföldnek igazi ura az állodalom, és ennek

van hatalmában meghatározni úrbér által az ur és jobbágy

közötti viszonyokat, mit nem tn, ha a' jobbágyföld tiszta

sajátja volna a' földesúrnak. Azonban ennyi id lefolyása

után még is csak van a' jobbágj földhez valami joga a'

földesúrnak is, és el kell ismernünk, hogy jólelk, jámbor

és okszerleg gazdálkodó földbirtokosak ellenében ez

csakugyan okszertlen bánás; mert elsben itt sem ur, •

sem jobbágy elbb kihallgatva nincs, és igy ,,rólunk nél-

külünk;" mi alkotmányos léttel öszhangba nem hozható le-

vén, némi jogtalanságot és önkényt árul el. Lehetnek 's

vamiak zsarnok földesurak, de vannak jó lelkek is , kik-

nek szabadsága a' rosszak miatt rövidséget nem szenved-

het. Azt is tudjuk másodszor, hogy földmivelésben áta-

lános szabályt hozni, a' föld, körülmény, hely végtelen kü-

lönbsége miatt csaknem lehetlen , a' nélkül, hogy vagy a'

földbirtokos, vagy a' foldmíves tetemesen ne csalódjék.

Bajos harmadszor az is, hogy ugyanazon föld három urat

ismerjen: állodalmat, fnemest és jobbágyot; mert a' mai

elvek szerint csak egy lehet a' tulajdonos, a' többi vagy ha-

szonbérl, vagy adós. Valamint már az adóst kötelezni nem

lehet, hogy holtig kamatozzon a'föhett pénztl; hitele-

zt épen ugy nem, hogy egyszer , akkor fel ne vehes-

se pénzét adósától; haszonbérlt szoritatii nem lehel ,

*) 1514 : 16. Rustici qualibet hebdomada . singiili uno dic doininis ip-

soriiin servire teneantur.
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hogy holtig- liaszonbérlje legyen haszonbérbe kiadójá-

nak, valamint ezt, hogy mindig egynek adja ki jószágát

árendába ; igy nagy jogtalanság fekszik abban , hogy a'

törvény védve saját állodalmi tulajdonát, 's mint adóala-

pot, az úrbéres földet; ezen méltó alapot vévén üriigyl,

a' földesúr és jobbágy jogait törvénye által ugy meg-

szorítja , hogy ezeknek még akkor sem lehet ujabb szer-

zdést kötni egymás közt, mikor már a' körülmények,

a' kor, a' földniivelési rendszer egészen megváltozott, és

az úrbér földesúrnak ugy mint jobbágynak károssá lett.

Annálinkább mivel

:

III. A' robot mindenféle osztályzatú és fekvés

földre egyaránt kivetett teher; és igy aránytalan tar-

tozás. Jelen robot-rendszerünket azon aránytalanság, és

Így jogtalanság terhes vádja nyomja , hogy a' marhás

és gyalog napszám mindenült egyenl az egész honban,

pedig a' kik ennek minden vidékbeli földeit ismerik, jól

tudják, hogy nálunk nem öt, hanem legalább tiz osztályt

kellene állitni , ha igaz arányt akarunk alapítni. Tekint-

sük meg közelebbrl vidékbeli földeinket. Csongrád,

Békés és Torontálban egy búzamag tízet , húszat ad

akkor, midn Sáros, Szepesben egy zabmag, mert itt

már búza nem terem, csak másfelet. Ha már az emiitett

felföldi legjobb földeket egy osztályba tesszük a' neve-

zett alföldi legjobbakkal, és a' két különböz tájakon fek-

v jobbágy telkek adózásait, 's robotjait egyenlkép ál-

lítjuk meg, így a' legnagyobb aránytalanságra építend-

jük a' legnagyobb jogtalanságot ; mert a' leiföldi me-

gyékben a' legjobb és igy els osztálybeli falu sem mér-

kzhetik alföldön a' negyedik osztálybeli falu földével.

Ugy van : kitn a' különbség a' honbeli legjobb és leg-

rosszabb jobbágytelkek között elannyira , hogy n)idn

Haczfeldeíi's másutt vannak telkek, miknek csak haszon-

vételi becsáruk 4,000 forint; vannak isinét mások ollya-

nok, miknek becsárukat 100 forintnál többre tenni nem

lehet. Ignz, hogy nagy kü!öiili.s«g van a' robotban is:

m>!rf í)iidn a' csopgrádi jobbágy 52 nap dolgozik ers
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kél ökoiTel , ezen inarhás napi munka két p. forinlol is

n»eg-éi* akkor , midn a' rusznyák íakószekérrel és riska

két (íkörrel telt napi munkája alig^ ér egy húszast, de még-

is csak feiui marad az aránytalanság, mellyböl aztán az

keletkezik, hogy terméketlen földön megcsalatik a' job-

bágy , mert rósz föld annyi robotot nem érdemel; termé-

kenyen és jón megcsalatik az ur, mert csekély az, mit

robotban szolgálnak neki. Es ez, mind az álalános , mert

törvényszabta robot következése , és annak eredménye ,

hogy a' törvény kizárta a' földesúr és jobbágy közti sza-

bad egyezkedést 's szerzdést, melly ha nem akarja

sújtani vagy az urat , vagy a' jobbágyot, annyiféle leend,

m ennyi a' határ ; és így épen nem átalános törvény ren-

delkezése alá tartozik.

Hlyen képtelenségek, st ellentétek feküszr.ek a'

robot eszméjében , mellyet már más oldalairól is megte-

kintve , fölötte korszertlennek bélyegezhetünk.

I\Iert ha kérdjük: mikor kezddött az? akkor midn ez

eszme divatozott, hogy csupán a' terjedelmes birtok ad

tekintélyt és hatalmat az által, hogy a' háborúk világá-

ban a' nagy földbirtokos annál több hadat tarthat, meliy-

nek emberei t szükség idején segítik , de a' kiket mi-

vel a' pénz szke miatt nem dijazliatolt, földet adott ne-

kik, hogy ettl robotoljanak és termékeikbl dézmát fizes-

senek. Ezen eszme , és ennek életbe léptetésének eszkö-

zei , tagadhatlan illettek az ököljogot tartó , harczszelle-

mü , és pénzetlen századokhoz, mint ollyanokhoz , mely-

lyeknek fogalma sem volt az emberi és polgári jogokról,

hanem mindent a' tényleges jogok szemüvegén tekintet-

tek; nem a' nemzeti gazdálkodásról és arról, hogy ezen

rendszer mellett éhhelhalás, örök kiskorúság, más nem-

zetektl függés leend osztályrésze a' nemzetnek. iMa

már változott a' kor, és ennek eszméi 's fogalmai. Hajdan

a' földnek m(')dnélküli felosztása , a' gyárer tökéletes el-

fojtása nem tartatott hon ellen elkövetett bnnek, ma tud-

juk , hogy az els törpe fldmivelést , második a' nemze-

ti gazdálkodás törpeségét vonja maga után. Mert elst

5*
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illetleg-, nem okszeriitlen-e az olljaii füldmívelés, méh-
ben mindenki, boldog-, boldogtalan, nébány talpalatnyi

földet mivel, és ezen termeszt annyit, mennyi t 's csa-

ládját az éhhaláltól meg-menteni képes; és e' fölött még
azt is ngy mivelni kénytelen , mint ezt az ezer éves úr-

béri rendszer meghatározta, nem pedig- ng'y, mint a'kor

szükségei és a' hely kedvezései kivánják. Egy nagy vá-

roshoz közel es helységnek például , egészen más rend-

szert kell tartani földmivelésében , mint az attól messze

fekvnek. Jelesen : midu emez hasznosan tenyészt g-
bölt , amaz hasznosabban hizlal marhát ; midn az gabnát

nagyobb nyereménnyel termeszt, ez több hasznot vesz

be a' nemesített g-yümölcsbl, zöldség-, tojás, vaj és tej-

bl. Hát a' nemzeti gazdálkodás milly törpe a' robot-ked-

vel nemzeteknél ! kik közt a' g^yáripar föl nem virulhat-

ván , ezek hasonlók az ollyan afrikai nemzetekhez , kik

szintúgy fzhetnének pálinkát , mint mi, és mégis tgy

hordó pálinkáért készek gyermekeiket örök rabságra ad-

ni , szintúgy készithetnének gyapotkelméket , mint mi

,

mert a' használatlan g-yapot ugy is elrothad fáikon, és

még- is egy szép gyapotkelmeért, hat annyit ér durva

anyagot adnak.

De hog-y korszertlenné vált a' robot, és nekünk is

mag-yaroknak fölötte kell ovakodinink attól , hogy föld-

míveseinkre elviselhetlen terhet tegyünk, ket robot,

dézma és még közadóval is nyomtaig^ terheljük , megta-

nulhatja a' két testvérhon, a' mostani török szultán pél-

dájábíii, a' ki 18-J3 évi moharrem— februariiis — hónap-

ban kelt nagy uri fermánjábaii megparancsolta , hogy a'

musulnian földesurak , I3osznyákországban keresztyén

jobbágyaikkal, vagy a' rájákkal emberibben bánjanak,

jelesen: ,,azon földbirtosak , kik a' termékekbl kilencze-

det vag-y ötödöt vesznek, a' rájáktól hetenként csak két,

vagy egynapi szolgálatot kivánhaltiak; azok pedig kik ne-

g-yedet , vagy a' termés felit veszik el, semmi szolgálat-

tételt nem követelhetnek." El is törlötték ezt már min-

den miveltebb nemzetek, követve a' frankok példáját,
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kik azl még- Ulirország-ban is elavították , mint oksze-

rüllent , és mind földbirtokost, mind jobbág-yot illetleg-

igen nyomasztót, de a' melly honban ez, elnnilván a'

frank uraság, ismét helyre állitatott. ^ annak ug^yan mel-

lesleg- meg;jegyezve, kik kötmyen megbarátkoznak a' ro-

bottal , mint a' dézmá\ al , és emezt nyomasztcíbbnak ta-

lálják amannál; de jól meg- kell jeg-yeznünk , hogy a'

dézma is fölötte terhes ugyan, kixált ott, hol mind ki-

lenczed, mind tized nyers termékben szokott kiszedetni,

mert ezen ötöd a' jobbágyot ugy tönkre teszi , hogy ,

ha a' magot és munkát felszámitja , alig- marad élni va-

lója; a' robot pedig- ugy, a' mini az urbérben áll, nem
soknak látszik. Ámde ha meggondoljuk , milly sok visz-

szaélés esik a' robot körül, milly sok napszámot szolgál-

tatnak le irgalmatlan tisztek a' jobbággyal elre, épen

akkor, midn ennek mindené vesztiben van; de leginkább,

ha eszünkbe vesszük azt, hogy a' robot elöli a' szellemi

erket is , és a' szabadnak született embert géppé le-

alacsonyítja , önérzettl , öncselekvéstl és ipartól meg-

fosztja , leikéi leveri és elbutitja , erkölcséi meg-veszle-

geti , t alávaló felügyelknek martalékul adja, legjobb

idejét ellopja, valóban azt kell mondanunk, hogy a' robot

több kárt tesz a' jobbág-ynak erkölcsileg és szellemileg^,

mint ug-yan neki a' dézma anyagilag-.

Eddig- szóltunk a' robot átalános kárairól; most

már térjünk közelebb honunkhoz és tekintsük meg , milly

káros hatással van az mag-yar mezei g-azdaságunkra, job-

bágyainkra és földbirtokosainkra.

I. Nemzetgazdaságunkat illetleg , a' robot

olly korban, mikor még az okszeres földmivelés és gazdálko-

dás áldásait nem ismerlek , az egyének és állodalmak

szüksége kevés volt , a' közterheket nemes és jobbág-y

egyaránt viselte, midn képzelhetlen pénzszükség uralko-

dott, és azl sem tudták a' népek, mi a' nemzetgazdálko-

dás , trhet volt. Ámde ma egészen ellenkezleg álla-

nak a' körülmények. Ala a' szükség szaporodott , a' pénz

szkét bankjegyek pótolják , a' nemes a' közadó terhét
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jobbág-yra toJá , e' fölött a' földmívesi silány munka a' jó-

val nag-yobb népesség-et többé táplálni nem képes: igy

tehát ezen rendszer a' meg-vá Itozott körülmények s vi-

szonyok közt nemcsak nem hasznos , söt fölötte káros.

A' nemzet mezei g-azdaság-ának jelenkorban átalában el-

ismert felve ez: „szabad föld, szabad földmíves." Á-

talában pedig- a' nemzetg-azdaságnak még- mag-osb elve

és jelig-éje ez: ,, fölszabadított földmivesi, g-y ár és keres-

kedelmi ipar." Ug-yanezért minden mivelt honban föl-

szabadították már földniivelést ug-yan a' robot és dézma

;

kézmíiveket a' czélikényszerités; kereskedést a' zár-

rendszer bilincsei alól ; mert átlátták , hog^y az észt 's

ipart korlátolni, emberiség- elleni bün; mivel az ész- és

iparszabadság-ban fakad a' nemzeti jólét forrása. Honunk
is bvebb tudományt meritve a' miveltebb nemzetek pél-

dáiból, és átlátva a' robotos fldmivelés silányságát , kí-

sérletet tett ug-yan az 1836-diki törvény által a' bottal

járó földmivelés kinövéseinek letisztog-atására , mivel sej-

teni kezdette, hog-y eddig- g-yakorlott mezei g-azdálkodá-

sa g-épszeres , szokásos és ollyan , mellyet szabad 's mi-

velt ember méltán meg-vet és utál, mint olly szk forrást,

melly csak urat tengethet, és szolgát táplálhat; gyár, —
annálinkább kereskedelmi ipart pedig épen nem , mert az

illyen földmivelés mellett sokszor ur és szolga majd éh-

helhal; mikép jutna ennek fölöslegébl valami a' gyár-

munkásnak ? Az ur tehát nyomom jövedelme miatt kény-

telen volt falun laktíi, és fgyönyörét ló 's kutyatartás-

ban és vadászatban keresni, melly utósót ugy tekintette
,

mint földesúri fölségének saját élvezetét , mibl az lelt|

hogy nyúl-, szarvas- és farkas-vadászat feszitette keble,

szüntelen , eszme és ismeret-vadászat soha. Min az ur ,

ollyan volt a' jobbágy. Ez tunyaságnak adta magát; a'

munkát, melly miveltek eltt ezer élemé ny forrása,

büntetésnek; az idt, mellyrl a' miparos angol ezt

mondogatja: ,,az id egyetér a' pénzzel ," ásitozásnak,

uiialotnforrásnak tekintette, IMikép fogott volna, és mikéj)

foghatna illyen ellenkez elemmel kezet az i|)ar? Mind-
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ozeii bajokat átlátla ax emlilett évbeli bölcs türvéiiyhozás ;

de most mar kérdeni bálrak vag:yiink : nieg^bagyván em-

iilelt törvény a' mezei g^azdálkodás ftényezoit , a' ro-

botot és dézinát, és ig-y a' fög-onoszt ki nem irtván, el-

seg-itette-e a' mezei g-azdaság- kifejlésél bonunkban? felel-

jük: alig-; mert azt a' bajforrást nem dugta be, mellybl

les-bövebben árad a' boni földmivelést elönt iszap ; mik-

rl meg-g-yzdünk , ba a' többször említett , különben

korunknak becsületére váló törvényt fig-yelmesebb szem-

mel meg-tekintjük. Minden törvénynek leg-nag-yobb dicsé-

rete az, ha ez, a' g-yöng^ébb fél jog-ait hatalmasan bizto-

sítja az ersbbek ellen. Az 1836-diki pedig- ezt nem bir-

ja tenni , st tág- kaput nyit a' visszaélésekre az által

,

hogy a' mag-yar jobbág-ynak saját földesura elleni kerese-

tében is az iirszéke levén a' bíró, — bár ezen esetben

a' földesúr mag-a , vag-y ti&ztei soha elnökök , vag-y köz-

birák nem lehelnek, hanem els másokat köteles kinevez-

ni , bár továbbá urszékeken a' törvényes bizonyság-, eg-y

szolg-abiró , esküit és ellenrködés vég-ett a' meg-yei

üg-yész mindig- jelen tartoznak lenni, még- is, — ki nem

látja? hog-y ilt elég tág- kapu nyilik a' földesúri befolyás-

nak. jMert kérdjük: min biztositéka van ott az emiitett

lö/vényben a' mag-yar jobbágyoknak nyújtott jog-oknak ,

a'liol az urszéken a' földesurak által választott, g-yakran

llük rendes fizetéssel ellátott tisztviselk ülnek? Ren-

deli ug-yan az 1836: 7. t. ez. 11 §-sa , hog-y ,,a' jobbá-

g-yok szeréntúli munkákkal ne terheltessenek;'* ámde

ezek mégis sokszor meg-lörlénnek, pedig- büntetlenül,

azért , mert e' törvény földesurak 's tisztek állal könnyen

kijátszható. Hog-yan ? ug^y , hog-y a' törvény nem rendel-

kezett arról , hogy a' jobbágyok részérl kellleg bebi-

zonyilalhalnék szeréntiili terbeltetésök; például: a' tisztség

állal minden ledolgozott napról, eimek végével errli bi-

zonyságadásra kötelezéssel. Most a' megyék ezen elvet

álliUán fel, hogy a' jobbágy vallomása saját ügyében ér-

vényes bizonyságnak nem vetethetik ,
— mi elméletileg

:ill is, — de gyakorlati oldalát tekintve a' dolognak.
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most már mivel bÍKOiijilliatja be a'jobbág-y, hog^j l lübb

robotra kényszeriték, mint mennyivel tartozott? és ki

fogja tudhatni, hány nap hajtatolt munkára? ö ezt bírói-

lag- soha bizonjitni nem képes; tág^ kapu nyilik tehát

véreng^ez g;azdatisztnek t szabadon hajtani munkára

,

mint ezt, hog-y g-yakran meg^történik , némelly meggyek

vég-zései taimsitják : valamint azt is , milly kevéssé lehet

a' törvényesség-et , az önkénynek tág kaput nyitó úrbéri

rendszerrel kellleg- kibékítni. Ezért 's az illyenekért

nem jnek aztán hozzánk ang-ol , belga 's német remek

mezei g^azdák 's g-yárnokok , kikre pedig- leg-fbb szük-

ség volna; kik jönnének is nag-y számmal, mert itt pusz-

ta van elég , de nem jöhetnek , mert a' földet és földnú-

vest még nem emancipáltuk , az iparöl robotot 's dézmát

el nem töröltük , és ezek által meg nem szntettük azon

idegenséget , mellyel a' külföld nem ok nélkül viseltelik

irántunk. Jóravaló földmíves tehát hozzánk nem jön

;

mert nincs kedve ott letelepedni , hol az uré a' föld , és

ennek teljessége , hol földmívesnek ember 's polgárjo-

gokat élvezni tilos, a' polgári alkat, elitélel és agg-

szokás miatt, pedig itt különben az iparnak olly dics

tér nyílnék honunk topographiai helyzeténél, gazdag la-

pály-, hegy- és folyóvizeinél, kszén bányáinál, terjedel-

mes erdeinél , mindenek eltt pedig a' nyers termékek

bségénél fogva.

A' törvényhozás magasztos szavára egyszerre meg-

sznnék ezen kedvetlen körülmény ; lehullanának a' szol-

gaföld és szolgaföldmíves bilincsei , nemcsak ugy , ha

ezentúl törvény által kimondva lesz , mikép nemcsak

azon öt millió úrbéri hold föld jövedelme viselend ezután

honunkban minden közterhet, hanem azon huszonöt mil-

li(') majorsági föld is , melly most ugy szólván közteiier-

mentes . hanem még ugy is , ha az úrbéri föld a' job-

bágynak vagyonává, valódi tulajdonává változik , fölsza-

baditatván a' földmiv élést bilincsez termékekbeni adó-

zásl()l és a' kényszeritelt nninkák terhe alól. Ámde ezen

eszme eddigelé nem fér fejkbe földesuraink nagy részé-
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iiek, kik képesek jug-ukat képzelni kötelessége nélkül, kik

eltt a' bírtok iniiideii , a' személy semmi, kik nem látják,

hogey mahónap a' jobbágy nem birván a' közterbeket,

ezek az vállaikra g-ördülnek, és ezen ajtó eltt álló for-

dulat nem a' legkényelmesebben oldandj.i fel az eddigi

bübéres viszonyokat.

Mezei gfazdaság-nnknak a' robotrendszer mellett

elsatnyult silányságfát elég-g-é tanúsította az 183^-diki

rendkívül száraz esztend ; melly ország"Szerte a' kaszáló

réteket tarmezvé változtatván 's még" a' lóberéseket is

kiég-etvén , a' marhateleltetést lehetlenné tette nálunk ,

és lovat, marhát guny-áron elvesztegfetteté földmívese-

inkkel. E'baj még^ másbajtis szült, mert az 1835-diki ta-

vaszon nem volt elég vonó marha, a' trágya hiányzott,

és azon földek, mikre a' téli trágya szánva volt, silány

termést nyújtottak. Kérdjük már most: más honokban,

mikben említett évben szintolly szárazság uralkodott, de

okszeres, azaz szabad gazdálkodás divatoz, — mit ná-

lunk a' robot megsemmit és felvirulni nem enged , —
olly nyomasztó vala-e a' téli takarmány szke ? Korán

sem : mert ezekben , mint a' gazdasági hírlapokból olvas-

suk , az iparos gazdák mihelyt látták, hogy a'f elaszott,

legott arról gondolkoztak , mivel pótolhatnák ki a'

széna és lóhere - takarmány hiányát? Júliusban tehát,

mindjárt a' föld felszabadulta után , a' hs és nedves he-

lyen fekv földeket , keverten zab , bükköny és tarka

borsó-maggal; a' porhanyókat pohánkával tisztán, vagy

bükkönnyel keverten ; az iszap-földeket fejér répával ; a'

legmelegebb tájakat pedig tengerivel , — mellynek ter-

mésbségével semmi táplanövény nem mérkzhetik a'

füvek osztályából — bevetették. Voltak ollyanok is, kik

mivel elre látták , hogy zöld táplálékrcil is kell jól elre

gondoskodni , melly jöv tavasszal a' kiégett lóherét ki-

pótolhassa , a' tarlós , de felszántott földbe szi rozsot

ketettek még augustusbati , sszel rajta járatták marháju-

vat , és aprílisben lekaszálták.

Mindezeket magyar jobbágyaink nem tehették; mert
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ag-g-szokásilag- mivelt földeiket ax úrbéri miuikák luialt

kellleg- el nem készíthették; már pedig a' ki hamar növ
takarmányt akar termeszteni, annak a' földet jól meg" kell

porhaíiyitni , tisztitni és eleg-end trágyával ellátni; mit

ha nem tehet, ugy tanácsosb, ha a' magot és munkát

megkiméli, mivel a' rosszul szántolt 's kicsigázolt föld-

nek sovány adománya sem ezt , sem amazt kellleg nem
jutalmazza. így történt aztán nálunk szokásos magyarok-

nál, hogy emiitelt évben a' marha rendkivül olcsó vala,

—

a' lónak csak br-árát adák, és még^is olly kevés vevje

akadt. Voltak v idékek , hol tetemesb falkajuhok adat-

tak tartásba olly kötés mellett , hogy tavasszal a' tulajdono-

sak csak felét fogják a' tartásba adott mennyiségnek visz-

szakivánni; st sokan még azon pontot is foglalák az irott

kötéshez toldalékul, bogy a' kiteleltetésért azon eset-

re, ha a' szükség nyomasztóbb letme , a' visszajárandó

falkaszám g-yapjának 's bárányinak még* felét is készek

odaadni.

II. Vessünk már most futó tekintetet , robot által

a' jobbág-yra árasztott károkra. Ezek részint

szellemiek, részint anyagiak. Elsket illetleg

már följebb érintettük, mikép el kell fajulni szükségkép

azon népnek, melly olly igen meg van terhelve kény-

szerilett munka , földbér és adó által , hogy akármelly

ágát válassza az iparnak, és bármilly nagy ert fejtsen ki,

ipargyümölcse említettem terhek állal elnyelelik. Mikép

szabadulhat ki az illyen a' tudatlanság, az elítéletek és

a' rósz szokások tömkelegébl? INIikép hal illyenre a'

czélszerübb népoktatás és a' hellyel közzel adott jobb példa?

Ha már most meggondoljuk, bog-y az országokat nem a'

fegyveres er , hanem a' népnek ész- és jellernniiveltsi'-

ge tart feim ; ha megfontoljuk, bogy ész és erkölcsi

erbl telik ki minden : valóban lelkiösmeretes dolog-nak

látszik ennyi embertömegnek szellemi fejldését, akadályoz-

ni a' bottal ján') földmivelés és kényszeritett munka ál-

tal; )U(;lly nép azonban, — ésj itt figyelmet kérek —
harmincz milliót ád évenkint a' közterhek és közszükségek
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fedezésire akkui* , rnidn a' kiváltságos osztály ezek-

hez csak tizenöt inillió ehállalásával járulrn még- most is

vonakodik, pedig- övé a' föld és annak teljessége.

]\li magyarok igen különös és sajátságos nép va-

gyunk. i\Ii magunk is tudjuk 's érezzük, i)ogy a' földmí-

vest elnyomni bün ; tudták ezt eldödeink és törvényköny-

vileg kimondák, liogy: ,,a' nemességnek az elnyomott

jobbágyokon elkövetelt méltatlanságai kiálltának boszúért

az egekre.** Tudjuk azt is, hogy elnyomatott, polgári

jogoktól megfosztott, alkotmány sánczai közé be nem vett

népnek erkölcsei jók, simák nem lehetnek; mi mezei

rendrséget akarunk törvényeinkben. Ámde lehetök-e

mindezek addig, míg jobbágyainkat nyomott helyzetökbl

ki nem ragadjuk és ket emberibb földbér által emberi-

ebbekké nem tesszük ? Nem ; mert vegyük fel csak pél-

dául mezrendrségi törvényeinket : valljon gyakorlat-

ba vehetk lesznek-e ezek addig, mig az elnyomott job-

bágynak illyen erkölcse leend, minnek kell annak lenni

jelen helyzetében? i\em: mert illyen levén erkölcsi jel-

leme jobbágyainknak, hol találunk ollyan erkölcsi sajá-

tokkal felruházott egyéneket , kik a' mezbiróságra min-

den helységben alkalmasok lehetnének? kikre p«^dig el-

kerülhetetlen szükség van, miután a' rendrszolgabiró

mindenütt jelenléttel nem bírva , egy maga nem eszkö-

zölhet tökéletes rendet egész kerületében. A'mezeibiróban

már kellene lenni oUy szilárd akaratnak, melly ne ret-

tegjen gúny, rágalom és csre felgyújtásától; ollyrends ze-

re tétnek hogy a' tilalomtartásban legyen az els; olly

részr ehajl at la n s á g na k , hogy merje büntetni ro-

konait ugy, mint nem rokonait, vagyonost ugy, mint sze-

gényt. Hlyen erkölcsi jellem bot- és robotrendszer alatt

nem fejlik ki , épen ugy , miként aromás gyümölcsök csak

a' szelid éghajlat alatt terenihetnek.

Hlyen levén mindenütt a' föld hátán az elnyomott

jobbágy erkölcse, mint ezt Garve, igazán philosophiai-

lag földeritette*): ipara, rnellyre az erkölcsnek nagy

*) iJber den Characicr der Bauein. Breslaii. 1796. 8.
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befolyása van , .st g-azdaság-a is, melly ipara gyü-

mölcse , átalában jó lábon nem állhat ; melly kettnek

hiánya aztán neki anyagilag- igen káros. Kérdjük

most már: mi okozza benne ezen iparhiányt? elsben

sülyedt erkölcse; azután az , hogy a' robot idejének
javát tle elvonja. Lássak mindkettrl röviden. Érintet-

tük följebb, mikép a' jobbágy jelenleg odavetve a' gaz-

datisztek durva bánásának és önkényének , nélkülözve

személyes szabadsága és ideje nagy részit, 's ezek mi-

att elkeseredve , magát a' vészteli iszákosságnak adván ,

erkölcsi jellemében ugy lesülyed, olly bizalmatlanná,

csalárddá tétetik, hogy azon szép erkölcsi saját, mit a'

szabad földmívesben mindenkor tapasztalunk , az a' nyílt-

ság*, mivel a' városi alig bírhat , róla lekorholtatik , az a'

derültség, mivel a' természet keblébení lét ajándékoz

meg bennünket, beborul; és ezek által alig hasznavehet

tagjává silányul a' honnak. Említettük, hogy még na-

gyobb kár az, míkép a' földmíves a' szakmányi dolgozás

közben természetté vált tunyaságát , saját és önmagáért

tett munkálkodásaiba is beleviszi, mi tetemes kár, ma-

gán ugy, mint a' honi földmivelésre. ,,Az immel ámmal

tett robotos munka által , igy szól a' derék Széchenyi

,

igen sok id és er elpazaroltatik; és 30 millió napszám-

ból 10 millió elvesz" már pedig mennyi hasznost lehet-

ne ezen sok kézzel és sok napon tenni , ha azokat a'

kényszerítés alól feloldott munka báj-ingere elevenílné

;

ezeken a' szabad rendelkezés alá es és az édes sajátét

mivel munka tétetnék?

iNincs nagyobb ellensége az iparnak, mint az, mi-

dn valaki sem erejérl sem idejérl, ugy mint kellene,

nem rendelkezhetik szabadon. iMár pedig a' jobbágy ép

illyen helyzetben van. () idejének nagy részét a' közteher

viselésére, a' más földe mivelésire levén kénytelen for-

dítni , hogy saját földeit jól mivelhesse , kénytelenítetik

több marhát és cselédet tartani : mi aztán minden tiszla

jöveílelmét fölemészti, és t földig nyomja. Ha ezt nem

leszi, földei elromlanak és alig termik meg, a' neki szk-
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séges barna kenyeret, mi aztán t elkedvetleníti, és ked-

vetlenségét szeszes italok állal elzésére ingerelve, ál-

latiságából kivetkezni nem engedi. Milly kevés és rósz

ideje marad jobbágynak saját munkáira, kivebetjük elkö-

vetkez számitásból: vegyünk fel egy telkes jobbágyot,

ennek azon 300 köznapból, melly van egy évben, 78
napot föl kell áldozni közmunkákra , mink : elfogatolás,

utcsinálás , levélbordás , középület-építés , aerarialis és

katonafuvar, 'slb. 104 napot úrbéri munkákra, a' közsé-

gi és egybázi munkákat csak 18 napra számítván, nem

marad a' jobbágynak szabad napja több mint száz. Most már

ba elgondoljuk , míkép egy évben van ollyan nap ötven ,

min semmi küls munkát nem lebet tenni; ba megfontol-

juk , bogy a' földesúr sürgs munka idején , kivévén

egyedül a' szántást, a' telki állomány aránya szerinti

munkát, minden bélen megkettztetheti: ezekbl kijön,

hogy 365 napbcjl alig marad a' robotos földmívesnek 50
szabad gyalog napja ; mi csakugyan fölötte kevés.

A' robot ellen legalaposb vád az, hogy az okszeres

gazdálkodásnak útjában áll; és valamint napi fényben de-

reng már ma ezen igazság , hogy roboter a' miveltebb

gazdálkodásban már haszor)vebetlen , st a' semmivel

csaknem egyenl , mert az anyaföld csak az okszeres

munkának és iparnak nyitja meg kíncsforrásait : ugy a'

jobbágynak saját maga javára tett munkája is ép illyen

természetíi levén , áldáslalan. Szegény tehát átalában a'

magyar jobbágy az áldott földön, mit öltönye, hajléka is

eléggé hirdet. Vannak, tagadni nem akarjuk, vagyonos

jobbágyaink is: de hogy ezek jobbadán saját földesuraik

kárával illyenek, már érintettük és alább bvebben el-

adjuk; okozván ezen jólétet az úrbéri terhek aránytalan-

sága , mellyek jó és rósz földön egyenlk. \alóban, a'

ki el nem fogúit szemmel megvizsgálja úrbéri legújabb

törvényeinket , láthatja ugyan elömölve azokon korufik

emberibb és méltányosb szellemének sok vonalait: ánide

azt is láthatja , hogy azok nem olly határozottak és vilá-

gosak , mint kellene ; min épen nem lehet csodálkozni

,
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meri a' reál, és személyes terheket szentesít törvény

nem is lehet illyen , mert honunk vidékei fölötte külön-

bözk. Eg-y helyt jobb a' föld, másutt silány; eg-yik vi-

dék erds, másik erdtlen, és róna; egyiknek jobb pia-

cza , vásártere van , másik félre esik. Ezek mind befo-

lyással vannak a' földmives g-azdaság-ára és anyagi jólé-

tére. Honunk vidékei, ig"en természetesen különbözk

levén, ezeknek érdekei eg-ymással szinte ellenkeznek;

mibl az foly , hog-y lehetlen olly úrbéri törvényt alkotni,

melly minden vidéknek ig-azság-osleg-yen.AIár pedig-,,De ák

F erén ez szeririt, hog-y eg-y tájnak nagyobb hasznáért,

más vidékek ig-azság-talanul szenvedjenek , azt kivánni

sem lehet." Homály nyomván tehát úrbéri törvényeinket,

ezek a' bírói önkénynek , mint már följebb is láttuk , tág-

kaput nyitnak; és mivel honunkban a' törvényhozás ezek-

nek hiteles és illet magyarázója, ez pedig- csak minden

harmadik évben ül össz€ : ig-y a' sokfélekép magyarázha-

tó 's kijátszható törvények illet tekintéllyel nem birhat-

nak; következleg pontosan soha sem teljesilhetnek : mi

pedig szomorú állapot. Olly törvény, mit szüntelen ma-

gyarázni, olly intézkedés, mit szüntelen foltozgatni kell,

pártolást alig érdemel.

Emiitett baj szüli aztán, hogy a' robot kezelése kö-

rül, mindkét oldalról számtalan vissz aélések történ-

nek; mik károsan hatnak, a' jobbágy anyagi jólétire.

Földesuraknak jelesen tág kaput nyit jobbágyaik terhe-

lésére az úrbéri szabályozásról szóló 1836-diki törvény-

könyvnek 10-dik czikkelye, melly valamint több testvére

is homályos, két 's többfelé is magyarázható, és igy m<)-

dositás 's kiegészítésre várakozó. Ebben a' 6. §-nak pont-

ja megrendeli ugyan a' dlk osztályzatát, de azt vilá-

gosan ki nem mondja, hogy ott, hol már régi, az az,

INI. Terézia alatli osztályzat divatoz, meg kell-e állhata-

tosan e' mellett maradni , vagy ujat kell készítni, és ezt

használni kulcsul a' szabályzat minden nunikálataiban ?

vagy pedig közí'p utat tartva, most a' régit , majd az

ujat kell használni.
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Vannak mind a' három modornak pártolói, még pedig

a' jobbágyok kárával. A' melly földesúr az els modort

használja , ez sok esetben nagyon megnyomoritja jobbá-

gyait : mert 70 év alatt , az akkor jó földek 's viruló ré-

tek , már ma elromolhattak ; és akkor elsú osztálybeli lé-

tökre , most harmadik osztálybeliekké silányulhattak, már

csak ezen egyszer oknál fogva is , hogy hajdan fölöt-

tük fekv derék erdk által fedetve 's az éjszaki szelek

ellen Aédve voltak, miket a' szegényebb, vagy pazarló

földesurak elpusztítottak, és most már ezen rósz földért

annyi robotot kívánnak, raínt a' hajdani jóért; ez, láthat-

ja mindenki, mer jogtalanság és visszaélés.

Ámde illyen viss'íaélésre nyit utat a' második mo-

dor is , mert ámbár ez jogszeresbnek látszik els tekin-

tettel az elsnél, de mégis megtörténhetik, hogy a' job-

bágy kevesebb földért épen annyit fog robotolni , mint

hajdan többért, vagy épen annyi földért, mint eddig birt,

többet fog adózni. Legjobban megnyomorodik a' jobbágy

ott, a' hol mindkétféle modor használtatik; mert itt a'

földesúr jobbágyai megrontására teheti azt, mit álnok

tzsér szokott tenni , t. i. ketts mértékkel él : mással

szedi be jobbágyaitól a' földeket, hogy a' magáéval össze-

keverje, és ismét mással adja azokat nekik vissza. Meg-

fordítva úrbéri törvényeink lehetkké teszik azollyan ese-

teket is , mik egyenesen a' földesurakat károsítják. Hlyen

eset volt az, midn ezen elvnél fogva , miszerint egy ka-

szás rétben annyi tért kell adni, mennyin egy szekérszé-

na megterem , a' földesúr a' föld terméketlensége miatt

kényszeritetett 2—4000 öllel száinitrii a' rétnek

egy ember vágóját; mi a' birtokost illetleg, valóságos

jogtalanság volt; mert ha a' föld szénatermésre sovány,

föl kell azt szántani és egy kaszás rét helyett egy hold

szántaföldet adni. Jogtalanság azért, mert egy kaszás rét

térsége a' szánt (iföld legutósó fokozatát, az az 1300 D
ölet fölül nem haladhatja.

Hát még az eredetileg divatozott, st rendelt szo-

kás idején, miszerint a' tisztviselk a' kaszálót csak



80

szemmérlékkel becsülték,— ex prudenti oculorum judicio—
mennyi visszaélés eshetett! Mi szabad szájára eresztette

az önkényt az is , liog-y a' kaszálok mértékéül hajdan az

úrbéri rendeletek azon tért szabák ki , mellyen közép-

szer évben eg-y szekérszéna meg^szokott teremni , annél-

kül , hog-y a' szekér nagysága , vagy az arra rakatandó

széna terhe meg lett volna határozva. Valóban a' ki

Pfahler munkáit, ki az úrbéri perekrl irt, figyelem-

mel megolvassa, láthatja a' tömérdek visszaélést. Mi an-

nál sajnosabb, hogy már több nemzedék hunyt el, mió-

ta a' robot-rendszer behozatott, és még most is alig va-

gyunk itt tisztában, némelly elitélési elvek és joggya-

korlat fölött; jele, hogy nem is leendünk soha, mert kor-

szertlenné vált az egész, és urunk szerint: ,,nj bort, ó

tömlbe tölteni , haszonnal nem lehet."

III. Menjünk át már most, robot által a' földes-

urakra árasztott károk megvizsgálására.
Még most is fris emlékezetben él Z. grófnak, a' sz..i

urodalom birtokosának egy szinte vallomása , mellyben

nyilvánitá: ,,Higyje el ön , urodalmam legbeneficiáltabb

helyzet, négy város közelében; faluim a' dnnára feküsz-

nek, a' legjártabb országút közelében; gazdatiszteim

jók; földeim els osztályzatnak: és mégis ezeknek évi

jövedelmét a' jószágkormányzás egy fillérig fölemészti;

nekem csak azon jövedelem marad , mit allodialis földe-

imen tartott 11,000 birkám hasznából húzok." Kevéssel

ezután egy hírlapból olvasám*), mikép E. J. ur líánát-

ban fekv és igy áldott termékenység helységének la-

kosait felszólitá , hogy kivánnának-e vele olly szerzdést

kötni, miszerint minden robot és dézmától föhneiitetné-

iiek? 's a' válasz az ln : hogy ez szivüknek legforróbb

kívánsága. A' szerzdés megköttetett egy egész telek-

nél 37 p. forintban; és most néhány év óta, mind a' föl-

desúr jobban biztosítottaknak hirdeti évi jövedelmeit

,

mind a' jobbágyság áldja nagylelk földesurát. Több illy-

•) Pe»»i Hirlap : IS4I. 1 766.
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neniú példák elhordásával is taiiusithatiiók e' nag^y igaz-

ságot, hogy midn Majland kornyékén, a' Vettebia csa-

tornája melleit, a' réteknek 1600 D öles holdját 104—
130 p. forintjával bérlik évenkinl, a' derék Burg^er állí-

tása szerint ; midn tSkótortizágban egy hold szántóföld-

tl rendesen 40 's több p. forint haszonbért fizetnek:

nálunk harmincznégy holdnyi legjobb földtl, ha 37 p.

forintot nyerhet évenkint a' földesúr, igen szerencsésnek

tartja magát. Mag^yarázzuk ki már most ezen nag-yérdek

adatokat robot viszonyainkból. A' földmívesi munkákra ,

hogy jól g-yümölcsözzenek , kett kell , er és iig-yesség.

Már valljon, elst illetleg, mit várhatni a'jobbágy ert-

len vonómarhájától , rósz ekéjétl , vasalatlan szekerétl

,

mikép töri ez föl tavasszal a' megkeményedett ugarföl-

det? ertlen 's a' robotmunkát most kezd gyermekei-

vel, mikép miveli a' szlt? tanulatlan cselédei miként

teszik azon urdolgot, mikre betanult ügyesség és nagy

vigyázat kívántatik ? Tudjuk, hogy nálunk a' jobbágyból

minden kitelik és ugy szólva ezermester. O házat rak ,

gazdasági eszközöket készit, földet mivel, kertész, mar-

hatenyészt, szlmives, fuvarozó; mi elösmerjük a'

házi gyárnokság nagy becsét, de hogy ez az okszeres

és jövedelmez mezei gazdaság-ot hátráltatja , az is igaz.

Min munkát tesz például egy olly sereg robotos , melly

az uraság szljében dolgozik ! és a' mellyben van gyer-

mek , ifjú, a' szlmiveléshez mitsem ért, és inkább

kárt, mint hasznot tev. Nem jobb volna-e ezen szlt
tanult szlcmívesekre bizni , mint illyen kontárokkal mi-

veltetni ? Az illyen aljas szakmánymunka aztán kétféle-

kép káros a' földesúrnak , mert elsben az ezt tevk

,

mivel nem magoknak dolg^oznak , mitsem tördnek azzal,

sikeres leend-e munkájok, vagy sem. De másodszor ká-

ros annyiban is, hog-y akadályozza a' g^azdaság- ok-, hely-

es korszerezését ; és igy stereotyp gazdálkodást szül, és

tart fenn , min javitni nem lehet , és igy az ingyen mun-

ka kedvéért le kell mondani a' jövedelem két vagy há-

romszorozása reménvérl.
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Lássuk már most , milly drága áron vásárolják meg
földesuraink ezen silány robotéról és hitvány szak-

mánjmunkát. Ha most mellzzük a' közteherviselési, és

a' jobbágyra önkényesen rakott terheket , mik most már

szerfölöttiségök miatt jogtalanok , és nem sokára a' föld-

birtokosak által is viselenduk : jobbágytelekért fizet az

úrbéres füstpénzt egy forintot, mi most ugyan semmi,

de hajdan nevezetes sommá volt. Ez eredetileg egy

arany volt*), ez pedig olly korban , mellyben a' hármas-

könyv els része 133 czime szerint, négy forinton le-

hetett venni egy derék ökröt , vagy két borjatlan tehe-

net , nem vala csekélység. Károsodik tehát itt a' föld-

birtokos.

De ezen kárt csak igen parányinak lehet nevezni

,

azon tetemes kárhoz képest , mit robotrendszerünk okoz

hazai erdei nket illetleg, álladalomnak ugy

,

mint földesurainknak. IMéltó e' tárgyat részletesebben

eladni és itt fontosságához illetleg kiemelni. iNlinden-

ki jól tudja , milly nagybecs országos kincsek az erdk;

mellyek föltétel a' gyáriparnak, ezzel együtt a' belszor-

galomnak, st a' nemzetgazdaságnak, nyújtván szakké-

szítményi mszereket , lehetvé tevén az érczolvaszló 's

téglaéget kemenczéket , hutákat és egyebeket. Honunk-

nak nemcsak tudni , hanem érezni is kell azt , hogy nö-

veked népességünk szinte kényszerit bennünket arra ,

miként erdeinket mostani szenvedleges állapotjukból

kisegélve, erdei gazdaságunkat a' tökély polczára emel-

ni törekedjünk : meggondolva azt, hogy a' nélkülözhet-

len faptlék nincs mindenütt honunkban, a' lüzelfa-

hiányt pedig csak sok év múlva lehet kipótolni. Az is

figyelemre méltó, hogy gyáriparunknak is mostani böl-

csjébl valahára kilépni és nevekedni kell. Igyde mi-

kép lehet ez, mig jelen úrbéri viszonyok állanak fenn?

*) 1514 : 15. Sinpiili nislici sessionali
,

per siiipulos annos , doniinis

poriini lerrcsiribus , sitifriilos rcntiim (lenari(>s. nnnin norrniini a ii-

I p II m farirnlrs, iiMliliri ,>;()I^^ro Iciieanliir.
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alig meg-foghatú , mivel ezek mellett alig- hozhatimk jol»l)

erdtörvényeket, mint mink az 1791 : 57. 1807: 21.

t. czikkek. iMás honok nem igv tesznek. Napóleon lát-

ván , hogy a' frank forrongás alatt az erdk igen el-

pnsztultak és az aláhh szált erdei gazdaság miatt már

elegend sót nem fzhetni; a' faszuké ellent állván, a'

gyáripar el nem mehet; egész Frankhont 29 erdr-
ségre — conservations de ferets — osztatta , és olly er-

dröket rendelt , kiknek kötelességivé tetetett a' ma-

gánosok erdeire is vigyázni, és arra, min állapotban

tartatnak azok ? 's nem fogyasztatnak-e kelletinél följebb?

Hallom , hogy fölzudul itt sok magyar földesúr , és azt

mondja: ,,nincs joga a' törvénynek beleavatkozni olly

tárgyakba , mellyek a' saját és magánjog körébe tarto'^-

nak ; ki kötheti meg kezejt egy magyar földesnrnak

,

ha minden erdeit egy pillanatban levágatni akarja is?"—
Kelemen k. tanácsos eldönté e' kérdést, midn igy ta-

nita*) :,,nem minden jog és törvény a' földesurak sajátsá-

gi 's tulajdoni jogából és hasznából foly ki, midn ar-

ról van szó , mikép kell az erdket jó karban tartani és

legjobb móddal mivelni, ha azt akarjuk, hogy ne növe-

kedjék szüntelen az a' nagy fahiány 's drágavság, melly

a' népesb városokban már is igen terhes. Mert az egyé-

nek hasznának mindig alá kell rendeltetni a' közjónak.*'

Valóban, a' ki honunkat erdszeti szempontból megtekin-

ti, ugy találja, hogy törvényhozásunk eddigelé kell

figyelmet nemzeti erdeinkre nem forditott. Vannak vidé-

kek hominkban , mellyekben erdk olly bven találtatnak,

hogy fatermékeink elrothadván , az anyaföldet táplálják.

Itt tehát hutákat 's gyárakat lehetne állítni, jobb közle-

kedés által szétoszlatni a' fölösleget , vagy a' gabna-föl-

det szaporitni irtás által. Viszont vannak tájak , mikben

az erdk a' közös birtok, a' közhasználat , vagy inkább köz-

rombolás miatt hasonlitnak közös lóhoz , melly jó nem
lehet. Vannak ismét erdtlen helyek, hol a' futóhomok

•) Iiislit. Jur. priv. Hun<í. L. H. Vol. I. p. .347.

6*
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dulongásának határa nincs ; vannak posványosak , miken

ég"erfák a' legszebb sikerrel növeltethetnének.

De térjünk közelebb a' dologra. Nagyobb földbirto-

kosainknak vannak szép 's nagy darab erdeik. Ezeknek

minden hasznavétele, jelen rendszerünknél nem egyedül

az övék; mert a' faizás mind vágás alkalmakor, rnind

egész évben a' száraz gallyak szedése is meg van en-

gedve a' jobbágyoknak ; de meg a' vadgyümölcsök és

orvosi füvek szabad szedése is, és ezeken fölül az

erdei legeltetés. Ha már most ezekhez számláljuk

az úrbéri épület 's tzifa kiadásának kötelességét is : ezen

dolgok az erd tiszta jövedelmét ugy elnyelik , hogy a'

birtokosnak erdeje mivelésére , 's erdei szolgák tartásá-

ra az erdk jövedelmébl mi sem marad. Hogyan ? ugy,

hogy f a i z á s t illetleg , az erdk természetét ért föl-

desurak tudván azt, hogy minél öregebb az erd, 's mi-

nél több kiszáradás történik benne , annál több böngésze-

li fát nyújt a' jobbágynak ; ellenben, minél fiatalabb az,

annál kevesebbet. így tehát k az erdkbeni csatangolá-

sokat gyérítendk, 40—60 évi forduló — turnus — he-

lyett, EO— 25 éves fordulókat hoznak be, mik szinte

több pénzbeli hasznot adnak ugyan, de honunk erdeit

mondhatlanul pusztilják; és bizonyos levén az, hogy az

erdei fák nem örök életek , az unoka-birtokosoknak fö-

lötte sok kárt tesznek, mivel igy a' tövi hajtások jókor

kölkesek lesznek, és a' hajdan hires erdk idejekorán el-

pusztulnak.

De a' gyümölcs szedése is nagy kárt tesz az

erdknek, mert a' földesurak látván, milly sokféle rombo-

lásnak, csatangolásnak, a' szép fiatal fák kiszemelésének

's ellopásának teszik ki ez által martalékul erdeiket, ké-

szeknek nyilatkoznak a' vadgyümölcsfákal ezekbl egé-

szen kiirtani , mellyek termékeinek haszonbérbe adásá-

ból elddjejk hajdanta olly szép hasznot húzlak.

Legtöbb kárt tesz az erdei legeltetés megen-

gedése. Tapasztalt dolog ugyanis az, hogy a' legeltetett

erdk 80 éves korukban alig adnak 35 ölfát addig, nn'g
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olly erdó, melly soha nem leg^eltetelt , képes 50 ölet ad-

ni. Ennek oka világ;os : mert amabban semmi fiatal mag^-

kelés fel nem nhet a' marha tiprása és harapása miatt;

de az erdnek is, a' marhajárván azt, ritkásnak, ke-

ményföldnek , és a' termékenyít est bevenni nem ké-

pesnek kell lenni.

Jól tudjuk azt is, hog-y a' robotoló jobhág-ynak kö-

teles a' földesúr tíízi és épületfát adni. Hlyen viszony-

ban tehát a' jobbág-y az ur erdejét éjjel nappal, télen nyá-

ron rombolja , a' fákat körülmetéli, lehéjazza, tövét— hog"y

kiszáradjon — fejszével verdesi, és a' falopást vagy semmi

,

vag"y igfen csekély bnnek tekinti. Deteg-yük fel, hog-y a' föl-

desúr nag-y költség-g-el elkülönzi erdejét , azt rizteti

,

pagonyoztatja, vidékvadászt és került tart 's fizet,

hog-y erdeje jó karban tartassék: valljon igy is nemesik-e

porba munkája, és elkerüli-e, hogy költekezései gyümöl-

csének nagy részét ne adja áldozatul a' robotrendszernek?

Épen nem : martaléka igy is a' robotnak , melly egy-

aránt sújt hont
,
jobbágyot, földesurat; mert a' jobbágy

azon egy ölfának két mértföldre szállításáért, mit robot-

ban meglenni köteles, évenként eléget és fölépit lega-

alább négy öl hasábfát; ,,mi, mint Gáthy megjegyzi,

olly drága fuvar, hogy azt talán annyiért Green is elvi-

tetné léghajóján."

Hlyen sorsa és jövendje van, robotrendszerünk

mellett mind jelen erdeinknek, mind ezután következ

erdbirtokosainknak

!



HAR]IIAI>II1 SZAK.A»Z

A' déznia históriai, jog"i, köz és mag'áng'az

daság-i szempontokból tekintve.

A' dézmának legfels kíg-ondolójál , Jó zsef patri-

archát, annak a' papság- jövedelem-forrásává tevjét Mó-
zest, a' keresztyén eg-yházbeli papság-ra is kiterjeszt-

jét, n. Károly császárt, és honunkban polg-ári alkotmány

állal szentesitjét, sz. Istvánt, sokan vádakkal 's rágal-

makkal terhelik. Józsefet illetleg-, igy szólnak: ,,Ha

közgazdaságunk hiba-forrásait nyomozzuk , háromezer

évet kell visszalépnünk, hogy azokat megtalálhassuk. íVli

egyébnek , mint a' mózesi törvényhozásnak kell tulajdo-

nitnunk a' veszedelmes dézma behozatalát? és ki vala

azon els pénzügyminister, a' ki ezen keser gyümöl-

csöket termetté, 's mer fiscálisi szellemet lehellé a' pénz-

ügy kezelésébe ? Ollyan izraelita , a' ki négy ezer évvel

ezeltt álommagyarázóból nagy vezérségig emelkedett,

és egy éhhalál iszonyú szükségét arra használta, hogy a'

néptl elvegye saját földeit, és azokért azt örök jobbágy-

ság bilincseibeverje"*). Ama nagy törvény hoz('>t, Mózest
ekkép vádolják**): ,,Csak megtetszik, liog} Mózes is job-

ban szerelte saját családját, mint a' többi nemzetséget,

mert bár a' Lévi tribusa legkisebb volt , még is ennek

) Lber den Credil vorn g. Stcph. Sz é c li c n \ i. Lcipzig. IbbO.

I. 334.
") T h (t m ac Ci o (1 w i n I , Moses cl Aai'üii. lllrajerli. 17ítO [•

4«7.
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jövedelme jóval fülül haladta a' leg-iiag-yobb tribiis jöve-

delmét is; mert ennek csak dézmábúl , saját termékén

fölül több g-abnája volt, mint amazok közt a' leg-g"azda-

gabbnak ; mit ekkép lehet meg-nnitatni : legyük fel, hog-y

mindenik tribnsban termett évenkint 10,000 köböl búza,

illy arányban Lévi papjainak jnlott minden tribnsból

öszvesen : tizenegyezer köböl, maradván mindeniknek

csak kilenczezer." \ag-y Károlyt saját barátja Alcu-

i II megróvja azért, hog-y a' dézma behozásával megne-

hezitelte a' még pog^ány szászok között a' keresztyén-

ség elterjedését, és ezen Krisztusnak meg-nyert nép kö-

zé nem papokat , hanem rablókat küldött.*) Els kirá-

lyunk dézmája is , milly nag-y ellenszegülésre talált ha-

lála után a' pogánysághoz ragaszkodó mag-yarokban , tud-

juk Turóczi chronicájából.**)

Meg kell vallanunk , hog-y a' dézma kiterjesztve

minden állati és növénytermékre, olly bv forrás, mi-

bl nemcsak a' papság, de az egész állodalom minden

szökség-ei könnyen fedeztethetnének; nyomasztó tehát

az, már els tekintettel is. Azonban ennek behozatalaért

sem iVIózest, sem a' vallás mellett buzg-ó keresztyén ki-

rályokat olly ig-en vádolni nem lehet. Nem elst , mert a'

dézma harmada a' szeg-ények , özveg-yárvák tápláltatására

rendeltetett***), és igy igen jótékony czélra; a' közép-

századokban pedig- honvédelemre, és így nem a' papok

kényelmére eg-yedül. Ennyit állithatunk, hogy bár a' déz-

ma kezelésével történtek valamint nálunk, ug-y minde-

*) Alc ni n i o p p. e |i i s t ClV. Si tanla instantia leve Christi

juguin , et oniis ejus leve diirissinio saxonurii populo praedica-

retiir, qiianta d e c i m a rum reddili, vei legatio pro parvissi-

iiiis ciilpis cdictis necessilas exigebatiir forte baplisinatis sa-

cramenia non abhorrercnf. Sint tandem aliqiiando doctores fi-

dei apostulicis erudili exemplis; sint p r a e d i c a to r e s non
p r a e d a l o r e s.

") P a r t I. c. 89. Trcs precones dcbiieninl prorlamare: ,,Kdi-

ctum et verbum Dri , Endre et Levente; ut e[ii.scopi cumclen)
sinl necati ; deci malr Irucidctur: paganismiis abolilns

resumatur."
"•) Deuleron : XIV: 28. 29.



88

iiütt visszaélések, — mikrl alább; — e'nag-y jót mind-

azáltal minden honban eszközlötték , hog-y a'dézmaszedési

jog^ a' papoknak 's szerzeteseknek megadatván , ezek

saját hasznuktól inditatva , terjesztették a' polgárositó

földmivelést, hogy annál több tizedet húzhassanak; és az

emberi miveltség évkönyvei tanitják, hogy a' termesztési

ipar a' püspöki várak és zárdák környékein kezdett leg-

elsben fölvirulni a' papok és szerzetesek munkája által.

Ezen adónemének kell tehát leginkább tulajdonitni , hogy

a' földniivelés az egyháziakban nagy elmozdítókra talált;

kik a' rómaiak kora óta ellianyag"olt szántásvetési fölélesz-

tették, erdket irtattak, g-yümölcsfákat nemesitettek, mo-

csárokat szárították , mi nem kis haszon volt az emberi

miveltségre.

Azonban még- is állván ezen adatuk, elmondhatjuk

a' dézmáról , hog-y ez is fforrása a' robottal együtt nem-

zeti és egyéni szegénységünknek; és tanuja köz és ma-

gángazdasági ügyetlenségünknek. Melly szomorú igaz-

ságról, hogy voltakép meo-gyzdjünk , értelmezzük el-

sben is a' dézmát. Ez ollyan termék -adó, melly a'

nyers , állati , és növényi termékbl került jövedelembl

adatik, nem tizedik, hanem meghatározott hányados —
quota — szerint. Már tehát legelsben a' neve is csal;

mert tudjuk, mikép honunkban van ötödöt, nyolczadot,

kilenczedet és tizedet nyújtó dézma. De van, mint alább

a' nyers termékekben adatni szokott adót bonczkésünk

alá vévén meglátandjuk, ollyan tized is, mit igazabban

másadnak kellene nevezni , mert épen felét veszi el a'

tiszta jövedelemnek.

Hogy mi jogi tekintetben helyesen Ítélhes-

sünk a' dézmáról, föl kell emelkednünk átalában az adó

p h il osoph iá j á r a; melly megtanit bennüiik«'t arra,

hogy minnek kell lenni az adónak, hogy az elsben

níélláiiyos legy«'u , nem pedig nyomasztó és iparöl

;

másodszor, ne fajuljon el jogtalanná , magáti és közgaz-

daságra igen károssá. IMellékcsen jelenljük, hogy mi itt

az adó természetét , .•»' földbirtok logicáját már ma más
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szeinpoiitbúl tekiiitu bölcs agronomok nézetei , elméletei

,

és elvei szerint adandjuk el, kik jól tudták, mit csi-

náltak akkor, midn a' kor- és jogszertlenné vált

dézniát ellörleni segítették, és ennek helyébe alkalmasb

földbért állítottak. A' helyes és jogszeres adóztatás és

f ö 1 d b é r kellékei tehát ímezek : elsben ennek pon-

tos földbecslésen kell alapulni , oUyanon , melly kellleg

mutassa a' földnek, mellyre vettetik, pénzbecsét; e' vég-

re a' földnek hold és ölszámra kell fölméretni, nem lépés,

vagy szemmérték szerint, mert ez mindkett olly bizony-

talan , mint a' belevetett mag szerinti becslés ; továbbá

fontolóra keil venni: sok vagy kevés munkát kíván-e

annak mívelése , valamint azt is, min termék elhozá-

sára legalkalmasb , természetére és eladási helyére néz-

ve? Ezenkívül számba jön annak termésbeli jövedelme;

mellynek meghatározására legalább E5 évet kell föl-

venni , mert kevesebb id alatt , alig történhetnek

ollyan lényeges változások. Másodszor: a' földbérnek

távolról sem kell megtámadni a' föld- vagy ipartkét, az

az , ezt egyenesen a' föld tiszta jövedelmére, nem

pedig az ebben fekv , vagy fekhet tkére , és a' föld

becsét emel , vagy emelhet iparra kell vetni. Jogsze-

res kútfeje a' földbérnek egyedül a' tiszta jövedelem

,

nem pedig a' befordított tke; mert ha az adó ebbl is ,

és már nem csupán a' tiszta jövedelembl kerül ki , az

illyen adó megtámadja magát a' forrást, melly aztán id-

nap eltt kiapad. Tke alatt pedig, követve az ujabb

közgazdaságtan nézeteit , nemcsak a' földet tekintjük

,

hanem az ipart is , mert e' kettnek egymással kötött szö-

vetsége a' termék forrása; miket a' túladóztatás által be-

dugni annyi, mint a' nemzeti gazdaságot fogyasztani.

Tiszta jövedelemnek nevezzük itt azon hasznot, melly

fennmarad akkor , miután azon költség a' nyers , vagy

összes jövedelembl levonatík , mellybe emez került;

melly a' szükség fedezésire fordítathatik a' nélkül , hogy

a' tke kisebbednék. A' nyers termék tömegét tehát épen

nem lehet adó alapjául fölvenni, mert ebben már nemcsak
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a' tiszta jövedelem , hanem a' toké egy része is benne

van; t. i. a' befektetési és ipari, miket, mint láttuk,

nem lehet illetni a' nélkül, hog-y az adóforrás meg ne tá-

madtatnék, ellankadván igy az ipar, mi fölötte nagy té-

nyezje köz és magán gazdaságban a' jövedelemnek.

Harmadszor: a' földbérnek arányosnak kell lenni,

azaz, nem kell neki jobban terhelni az iparos adózókat,

mint az ipartalanokat ; illyen pedig az átalánosan kivetett

adó , vagy az ollyan , melly az egész ország minden vi-

dékein lakó, mindenféle iparos, vagy hanyag egyénekre

vettetik különbség nélkül; és ezt azért, mert a' hon vi-

dékei fölötte különbözk termékenységet illetleg: ugyan-

azért a' nyers adót még akkor is nehéz igazságosan ki-

vetni , midn csak egy egyén jön kérdés alá, mert bajos

a' tiszta jö\edelmet ugy külön választani a' bruttó jöve-

delemtl , hogy azáltal emez meg ne támadtassék; meny-

nyivel nehezebb lesz tehát ezt átalánosan kivetni minden

vidékeire az országnak; kivált olly honban, melly mitsem

tördött azzal, min fokon áll megyei földeinek termé-

kenysége vagy soványsága , min kedvezései vannak

természettl vagy fekvéstl ez vagy amaz megyének

átalában, vagy ez, vagy amaz helységnek külön ? szó-

val nem tudja azon tkekincset, melly minden megye
földében, st minden helység határában fekszik. Csak

ezen ösvényen lehet bizonyos adatok , hivatalos összeírá-

sok és nagy gonddal készült megyei special statisticák

után eljutni a' tiszta jövedelem tndalmára , melly nélkül

nyers adót kivetni jogsértés; mert köimyen megesik,

hogy annyit adciztatnnk terméketlen vidéken a' nyomorú

jobbággyal, hogy neki semmi tiszta haszon nem marad;

mint ez megtörtént , mint Lun tz e 1 irja*) Hildesheim-

ban , a' hol nem több, mint két fillér lisztajövedelme ma-

radt a' jobbágyoknak, mintán nyomasztci adóterhökel le-

fizették. De ez arányosságon fölül , egyenl terheknek

Í9 kell lenni az adó minden nemeinek , minden honpol-

*) Rollerks Slr;ialslc.\ict)ii. ;mI Abjriilicri.
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gárt illetleg^ ; inert iietii szabad a' honnak szeniélyválasz-

tást tenni íiai küzütt , és egf}ik meg'yebelit a' másiknál

jobban terhelni , nag^y jog^talanság- levén az , mi nálunk is

gyakran nieglörlénik , fleg- a' dézmánál , hogy a' rósz

rendszer egyik hazafitól nem tizedet vesz, hanem husza-

dot , másiktól pedig negyedel , vagy ötödöt , mint alább

meglátjuk. Negyedszer, minden keletkez csalárd-

ságot és visszaélést ki kell zárni a' földbér keze-

lésébl , mert különben a' csalárd ember álnokságát és

tolvajságát a' becsületes földmíveseknek kell pótolni, mi

igen visszás dolog; ne is legyen annak beszedése ollyan

formásság által megnehezítve , melly néha terhesebb ma-

gánál az adónál. Végül históriai jogon kivül , ész

vagy természeti jogalapja is legyen a' földbérnek,

raelly szempontra ha nem figyelmezünk, megtörténhetik,

hogy a' jobbágyot kétszer is megadóztatjuk, vagy olly

jogon kiváiumk tle adót, mellynek alapját a' kor régen

megsemmisitette és felforgatta.

Mérjük már most ezen alapszabályokhoz dézma-

rendszerünket, hogy annak jog-, ok-, és korszeressé-

géröl Ítéletet tehessünk.

1. Földismeretet ésföldbecslést illetleg,

nincs nyomorúbb ország egész Európában országunknál

;

mert az adóiszonyban fetreng földbirtokosaink irt(')z.lak

még a' hon téri, vagy arealis nagyságának ismeretétl is,

féltek annak napfényre derülésétl, mennyi holdat tesz

az úrbéres föld ? mennyit a' majorsági ? és a' midn
Frankhon iXapoleon kezdeménye után iszonyú számú

milliókat költött az országnak catasleri fölmérésére , mi

magyarok föld bér kulcsául olly képzeleti számokat ve-

szünk fel , mik hajdan valóságban vétettek ugyan , de

hajdan is nevetségesek voltak, jelesen: nádori portá-

kat, azaz udvarkapukat, miken egy szénásszekér beme-

hetett, nolia ezek is változtak, mert már 1609 igy

hangzott a' nyomorúságos 62-ik t. ez. ,,mivel ezen nyo-

morú ország hadak és forrongási zenebonák által iigy ki

van merítve , hogy nemcsak a' végvárakra , de még a'
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kisebb szükség-ek fedezésire kell kéltségekéi sem pó-

tolhatja ; ez oknál fogfva vég;eztetett , hog-y : a' megyék
ff nemeseibl választassanak rovatolok, — a' kik szám-

lálják fel a' portákat, "gy hogy négy paraszt udvar te-

gyen egy portát, és 12 zsellérház ugyanannyit; úgyhogy
a' gazdagabbak és nagyobbszerü mezei gazdaságot zk
segéljék a' szegényebbeket, a' zsellérek pedig ne legye-

nek kénytelenek ingyen munkákat tenni , 's más terheket

is viselni" 'stb. Fölséges Isten! milly képtelenség ez!

földadót akarni kivetni , és még is adókulcsául nem a'

földet venni fel , hanem a' jobbágy iparát , és erre vetni

a' fldbért! és a' mi még szebb, ezen elv még 1741-ben

is állott, mert az ekkori 8-ik sarkalatost, czikkben is ki-

mondatott, hogy: ,,a' közterhet semmikép sem lehet a'

telekre görditni"; hát mire ? a' jobbágy iparára, és ezt

hihet azért , mert nem akará tudatni a' fnemesség a'

jobbágyfüldek mennyiségét, mikbl korlát nélkül csipege-

tett majorsági földeihez ; de a' jobbágyföldön élsköd
alnemesség sem akart földadót fizetni , melly titkolózás

aztán azt szülte , hogy a' föld nagysága , nem mondom

minsége, titokban niaradt mindaddig, mig az 1836-diki

törvény ezen nemzeti bnt, ugy a' mint, helyreiiozta 's

letörlötte. Nevetséges , vagy inkább szánaiid(') képtelen-

ség vala tehát önz saját érdek miatt, homály alá takar-

ni a' magyar földet, úrbérest ugy, mint majorságit, azért,

hogy amazt büntetlen és szabadon lehessen csonkitni,

noha az közadó alapja ; emezt , hogy a' közteherviselés

képzelt iszonyatos rémétl megóvassék , és ezen gg , 's

önzés szülte elvbl indulva ki , oUy nagy különbséget

alapitni meg jobbágy és nemes lelek között , mit a' hal-

hatlan II. József már följebb idézeltoklevelében megrótt

;

és mi is kérdeni bálrak vagyunk: ugyan min lényeges

különbség van a' nemesi és úrbéres föld között ? mert

ha emberek közt tesz is némi különbséget a' szüle-

tés és származás , mi szükség ezen kéreményes különh-

ség«'l az anyaföldre is átvinni? Valljon édesebb, szebb.

's több gyümölcsöt terem-e az allodialis major, mint
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az iparos sváb jobbágyoké fölött? épen nem: pedig ki-

tnhetnék ép ugy , mint kényén kedvén tartott paripa

délczegebb 's termetesb a* három éves korában már

elfogatok alá használt paraszt lónál , és v&n is ennyi kü-

lönbség , a' már emiitett philosoph császár bölcs figyel-

meztetése után , a' kétféle telek között , hogy a' nemes

teleknek, mint adómentesnek termékei sokkal kevesebb

piaczi árt igényelhetnek, mint a"* sokféle adóval megrótt

jobbágy földei , és igy drágábban termesztettek , mit

azonban magyar kiváltságosaink gyakorlatba ereszteni,

ugy véljük, nem igen hajlandók.

Földismeretünk tehát Magyarhonban fölötte szk,
és alig tudunk annál többet , hogy úrbéres föld van mint-

egy 5, majorsági pedig 25 millió hold; els viseli a*

közterheket, emez pedig elöjogositott; de hihet, hogy

jelen országgylés dics és igazán nemes iránya kie-

gyenlitendi ezen aránytalanságot; mi meglévén, földis-

meretlenségünk homálya is elmuland , ezzel együtt ele-

nyészend a' rovatos összeirás, mit jobbadán önkény és

hazug eladás férczel össze ellenrség nélkül; elkerül-

tetik azon nagy aránytalanság is , n)it az emberszeret

Kossuth derített föl, minélfogva ,,mostani portalis

rendszerünk mellett, a' mostoha fekvés árvái hold föld-

re közel négyszer annyi földbér esik, mint a' különben is

beneficiált helyzet fejérmegyei Canaánban fekvre."

De azt mondhatná itt valaki : ,,mi szükség volt ilt,

midn földesúri dézmáról van szó , illyen jeremiádokat

elhozni , és a' közadó aránytalanságát emlegetni ; mit

tartozik ez a' dézmareridszer helyes, vagy helytelen

voltának megitélésére." Feleljük: nagy szükség van ezen

elterjesztésre azért , hogy a' baj gyökerét egészen ki-

tanulhassuk; nem egyébért ragaszkodván a' magyar ari-

stocratia tagjai közül sokan a' hbéres rendszerhez , mint

azért, hogy adómentességét tovább is fentarthassa; ezért

titkolózott eddig is , ezért nem akará tudatni mind azt

,

minek napfényben kell derengeni , ha igazságos földbért
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akarunk; ezért adózlatá az ipart, mit tenni nemzeti jólét

ellen elkövetett bn. Ha ezután eszméit, nézeteit, és

elveit változtatva 's jobbakkal fölcserélve, tökéletes

földismeretet teend lehetvé, ha ennélfogva a' föld min-
ségét veszi adókulcsául, és ig-azságos arányban huszadott

kivan ott, a' hol eddig ötödöt húzott; és megfordítva,

ötödöt követel ott, hol eddig húszaddal is megelégedett;

ekkor, 's csak akkor hagyandja bántatlanul az ipartkétj

igy és csak igy kerlendi el azt, mitl szive borzad, a'

közteherviselési kénytelenséget; mert nem gördülend

szz vállaira egy hamar azon közadói tehernek majd egy

tized része, mit már az adózó nép évenkint fizetni nem

bir, azon 455 ezernél többre men restantia, mi minden

évben csak a' hadi adóból fizetetlen marad*) Följebb le-

irt földismeretet tehát minél elbb , hogy a' gondolomra

kivetett dézmaadó nyomasztó aránytalansága megsznvén,

a' föld népe képesebb legyen a' közadózásra is.

II. A' dézmarendszernek kegyetlen fonáksága , és

undorító ok- és jogtalansága abból tetszik- ki leginkább,

hogy ez az adóterhet nem annyira földre, mint az iparra

nehezíti ; mit mint jótékony áldásforrást , mindig kímél-

ni és sértetlen hagyni kötelesség. Szabad legyen ezen

felvet itt bvebben földerítni. Tudjuk, hogy a' dézmaadó-

ban, a' nyers termék, a' bruttó vagy összes jövedelem

tetetik ad(')kulcsnak; azaz, nem választalik el a' tiszta jö-

vedelemnek adó alá es része attól, mit földesúrnak adó

alá vetni nincs joga , mink: az ipar és befektetési tke;

mert ezek a' jobbágynak színtolly sajátjai , mint ingatlan

javai. iV'em vétetik tehát a' kilenczed beszedésekor ill

tekintetbe az, mit adott kitn ipar nélkül maga a' föld,

mit nyújtott a' földmíves munkája és ipara , mit a' neta-

lán e' végre feláldozott javítási tke. Ermélfogva, teszem

valamellj iparos föhlmives befektetett pénze és kilün

ipara után nagyobb 's bvebb termést idéz el, mint

azon jobbágy, kinek ezt teiuii eszébe nem jut, az illyen-

') Fényes EleK M. orszíi^ sLTiisiicajn III. 22.
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nek fáradalma 's küllst-g-e , neiiiliog-y megjutalmaztat-

iiék , st a' több dézniakövetelés által megbiiiiteltetik ak-

kor, midn a' liaii\agabb földmivestl adatott kevesebb

dézma ellen semmi kifogás nem tetetik. Mi valóságos jeg-

es oktalanság; és mezei gazdaságot illetleg ezen go-

noszt is szüli, bogy a'számitni tudó paraszt nem is gon-

dolkozik a' befordílásrol ; st ha módja volna is ebben,

pénzét inkább kamatra adja ki , semhogy ezt cselekedné.

LgV hogy bátran lehet állítni , mikép még a' dézmarend-

szer fennáll honunkban , addig a' jobbágynak nincs érde-

kében földei javítására kitn nninkát és költséget for-

dítni , azért , mert a' dézma a' föld tiszta jövedelmének

legnagyobb részét megemészti , és igy nem hogy ösztö-

nül szolgálna arra , hogy a' földmives pénzzel és fárad-

sággal javitsa földeit, st mintegy megbüntettetik azért,

hogy ezt cselekedte.

Lgy van : minderi munkának arányban kell állani az

ipar emelkedésébl aránylag folyó haszonnal , igy leend

az kitartó, st növeked. Ámde dézmarendszerünkben ez

ellenkezleg áll; most a' ki dézmásföldet bir, annál töb-

bet adózik tle, minél több szorgalmat fordit rá; midn
a' középszer iparú földmivest semmi sem sújtja azért,

hogy kevesebb dézmát nyújt középszerüleg mivelt föld-

jétl. F figyelmet érdemel az , hogy a' földmives annál

kevesebb tiszta haszonra számolhat dézmás földébl,

minél jobban megmivell* azt. Ezt már a' derék Beze-
rédj István számtani bizonysággal kimutatta.*) JMi en-

nek az oka? A' dézmarendszerben uralkodó földbérnek

határozatlansága, melly egyenl lépést tartván a'

bizonytalan nyereménnyel, ezt hacsak lehet, mindenütt

megsemmisiti , vagy elnyeli; épen ugy, mint a' paupe-

rismus cselekszik, melly ell<'ncz\én a' kivitelbl meri-

tend hasznot, ezt ugy gátolja önkényesen fölemelt ha-

lárvámjai által , hogy ez mindig elnyeli a' tiszta hasznot,

és azt, mit a' külföldi jobb piacz nyújtana az iparos kivi-

•)Tnrsalkodó 1841. I. J 21.
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vnek fáradságos vállalata jutalmául. A' nií kis haszon

fordulna tehát a' kitn munkán , 's nagyobb befekteté-

sen a' földmivesnek , az ezen pharaóféle rendszer alatt

,

a' dézmaszed csrébe és pinczéjébe vándorol. Hlyen ki-

álltó igazságtalanság van a' határozatlan földadóban!

III. De nem helyeselhet az is, hogy a' dézma mitsem

ügyelve az arányosság és méltányosság elvére

,

kedvez az ollyan jobbágynak, kinek különben is kedveznek

a' körülmén) ek ; sújtja azt , kinek helyzete már magában

is nyomasztó ; mert tudnunk kell , hogy vaimak honunk-

ban olly rosx földek , mellyekbl egy hold tiszta jövedel-

minek egy száztoliát kivánni sok , ellenben vannak olly

jók , miknek tiszta hasznának ötven száztoliát követelni

épen nem nyomasztó. Minek átlátására vegyünk fel

két ellenkez körülmények közt lev jobbágyot , de a'

kiknek földjei térségre egyenlk. Ezek között az el-

snek kevés munka után jó és befektetést nem igényl

földén terem aiuiyi nyers termék, melly t évenként 200
forint tiszta jövedelemmel megajándékozni képes. A' máso-

dik is kitn ipara , és nagy befektetése által silányabb

földén képes ugyanannyi termést elidézni , mint az els,

és a' dézmaszednek ugyanaimyi dézmát adni. De kérdjük ;

marad-e már ennek annyi tiszta haszna, mint az elsnek?

Koránsem : mert midn az els csaknem ingyen 200
ft. jövedelemhez jutott; ez utolsó munkát és beforditást abból

leróva, csak 100 ft. tiszta jövedelemmel bír; mert egyen-

l térség földétl egyaránt adózván , tiszta jövedelmé-

nek egy részét a' dézma flentésztette. Kérdjük : nem telt

volna-e okosabban, ha dézmás földére nem fordítva annyit,

mennyit fordított, befektetési tkéjét kamatra ídla volna

ki? mikép ezt az igen jeles Török János az 1840-iki Athe-

naeum Il-ik félévi 32-ik számában szépen eladta.

Itt felszólaltiak a' dézmabarálok, és ezt yelik:

,,Milly éles az emberi é.sz a' vagyonosakelleni küzdésben!

hál nem látja niitiden el nem fogúit elméj , hogy a' föl-

desúr , mikor földbér, vagy földadó helyében elveszi job-

bágyának termésébl a' kilcnczedik részt, épen azt le.szi.
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mit vele tesz saját jobbágya akkor, inidii neki arat.

vagy nyomtat; bisz ez is dézmát, az az tizedet, vag-yki-

leticzedet búz ekkor, és senkinek nern jut eszébe jajveszé-

kelni a' földesúr károsodása mellett; aztán sokkal köny-

nyebb a' terniesztményadó , mint a' pénzadó , mert amazt

abból adja a' jobbág-y , mit már a' természet jóvoltából,

munkája után kezeibez vett, emennek forrásához pedigf

nem ollyan knnyíi férni ; de az sem áll , hog-y egyenl

térség- , jó és silány földtl egyenlökép kellene adózni

,

mert a' hol jobb a' föld, kevesebb a' tartozmány, a' hol pedig

silányabb, ott nagyobb terjedelm." Feleljünk ezekre rö-

vidén. Egtávoli különbség van az arat<') , vagy nyomtat<i

rész, és a' dézma között, mert emez, mint közelebb lát-

tuk, határozatlan, amaz határozott adó; amaz szabad szer-

zdési , emez kényszeritett adó ; amaz egysí;eríí , emez

fölötte complicalt : nincs tehát közöttük semmi ha-

sonlatpont, csupán az, hogy mindenik bizonyos hányados

— quota — után fizettetik. Az arató és nyomtató részt

minden évben meghatározza az id; a' dézmát mint láttuk

behozta Pliara('), és azóta nyomja ez a' világot. Ali a' má-

sodik ellenvetést illeti, ez nagyon illik földieink szájába,

kiknél gylöltebb dolog nincs, mint a' számítás; kik közt

szokás a' terméket vesztegetni pénzhiány miatt, épen

úgy mint kíváncsiak pazarolják az éretlen gyümölcsért a'

j<i !)iízát kétszer töltve, azaz annak három árát adják. Ali

a' harruadik ellenvetést illeti, igaz liogy terméketlen föl-

d megyékben több holdból áll a' jobbágytelek ; ámde

szerencsétlen alapelv az, mintha a' minséget mennyiség-

gel helyre ütni lehetne, mert erre az kivántatnék , hogy

a' jobbágy jó ervel bírva, sokat fektethetne be termé-

ketlen földébe ; de mikép teheti ezt ollyan földmíves , ki

holt szegétjysége miatt, kevés földet sem képes j<')l mivel-

ni , a' ki vasalallan szekerén kénytelen járni , és ollyan

marhákkal dolgozni , mik kisded mintái a' magyar vonr-

barmoknak ?

Nyomasztóvá teszi tehát a' dézmában nyújtott föld-

bért az, hogy a' tiszta jövedelem, nem pedig a' nyers ter-

7
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mék tevén, mint följebb láttuk, az ig-azságos adó alapját,

—

éH ezt azért is, mert e' kett közötti viszony fölötte kü-

lönböz lehet , a' föld termékenység-e vagy soványsága

,

a' b vagy szk esztend miatt ; — megesik gyakran

,

hog-y a' jobbágy kétszer kénytelenítelik lefizetni a' föl-

dért: elsben a' földtl, mellyet használ, azután a' be-

fordított tkétl ; igy a' tiszta jövedelem sokszorosan ösz-

szezavartatik , a' földben fekv és álló , viszont a' keren-

g pénztkék kamatjaival , és a' ráforditott kézi munkák

gyümölcseivel. Es ezt már ama jeles agronom , Joung*

Arthur is igen jogtalannak látta; a' kinek a' dézmáróli

véleménje megérdemli, hogy itt helyet foglaljon. ,,Min-

den valaha kigondolt adók közt, a' dézma legveszélyesb

:

nem egyéb , mint val(')ságos sarcz , melly a' földmíves

jövedelmét ugy megtámadja, hogy tle minden iparkedv

elraboltatik , és minden javitási szándék megsemmisile

tik. Örök torsalkodásban vannak azok, kik a' dézmát

szedik és adják. A' leglökélyesebb egyenlségi alak alatt,

ez a' legegyenetlenebb földbér, és már csak e' miatt a'

legkeserííbb szemrehányásra méltó. Ezen mocskot azért

érdemli , mert a' nyers , nem pedig a' tiszta jövedelem-

tl szedetik, melly pedig egyedül lehet az adóztatás tár-

gya. Mert vannak olly termékeny tájak , hogy ezeknek

nyers termékének fele elegend arra , hogy a' beléjök

fektetett tkét , a' szokott kamattal együtt visszaadják

,

ugy hogy annak fele , vagyis öt- tizede, megmarad a'

foldmives javára ; ellenben, a annak mások, mik igen ter-

méketlenek , miknek munkáltatása azonban olly sok költ-

ségbe kerül, és mégis termékök olly csekély, hogy a'

beléjök fordított tke mcgtéritésére , az egész termésnek

négy - ötöde kívántatik, elannyira, hogy a' földmivesnek

nem marad egyéb, mint a' termésnek egy-ölöde, vagy

két-htiszada, földbeli haszon fejében. A' dézma tehát ter-

mékeny földön csak ötöd részét, terméketlenen pedig fe-

lét nyeli el a' jövedelemnek. Illy aránytalan adihiemének

mutatkozván a' dézma , fölötte káros hatással van a' nem-

zeti gazdaságra, ugy, hogy szinte lehetlejuíé teszi a' föld-
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tnívelés javítását, 's lökólyesitését; meri minthogy a* dóz-

mabirtokos mindenütt eg-yüttarat ott , a' hol o mivelsem

járult azon költségek pótlásához, mik a' nagyobb aratást

idézek el , e' miatt a' dézmával tartozó fildmíves el-

kedvetlenedik a' földnek javításától. Sok esetben gátolja

is a' dézma a' jobbágyot az olly növények termesztésé-

ben , mik több jövedelmet nyújtanak, ez oknál fogva, mivel

ezek nem olly könny dézmálásuak , vagy a'dézmabirtokos-

tól nem használtathatnak. Smilh Ádám állítja, mikép An-

golhonban nem elébb lehete bzért — Krapp — ter-

meszteni , csak miután a' parliament megrendelte , hogy

egy buzérral bevetett hold földtl tiz sjchillinget lehet

adni dézma helyett. Tudjuk azt is, hogy az olly igen

hasznos takarmány- vetemény és gyümölcstermésnek sem-

misem áll némelly helyeken annyira útjában, mint az at-

lóli félelem , hogy majd át kell engedni az ezekbl ke-

letkezend jövedelmet a' dézmásurnak, ki ott is akar

aratni, hol nem vetett." \álunk is tehát JMagyarhonhan

épen nem lehet jobbágyot arra kényszeríteni, hogy

ollyannak nyújtson b dézmát, ki t a' befordításban nern

segítette; valamint arra sem, hogy olly hon nemzeti

tkéjét gyarapítsa, melly t mindeddig emancipálni vo-

nakodott.

,,Úgyde , így szólnak a' fontolva haladók, magának

használ legtöbbet, ha földét javítja; és a' földtulajdonos-

nak is bvebb földbért nyújthat." Erre azt jegyezzük

meg , hogy ha találkozik is ollyan , ki íparszellemll ál-

járatva , vagy nem érezve , hogy ipara jutalom helyett

megbüntettetik , meg nem sznik földe javításán dolgoz-

ni, ezen néhány mellett találkoznak tiz annyin, kik ép
azon körülmény miatt megrestlnek , és ezen lustaság

sokkal jobban fogyasztja a' nemzeti tkét, mint egy két

iparos földmíves szorgalma; pedig mi legsájnálatosb,

kétféle tkét fogyaszt, anyagit és szellemit; egyik a' ja-

vított földben, másik az iparos szellemben áll; mik közt

mellyik jövedelmezbb, alig lehet megmondani.
7*
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Honi és külföldi hiteles adatok , mellyek a' bányá-

siat körébl meritvék , tanúsítják, és szinte niegteste-

sitve szemeink elébe rakják ezen ig-azságot, milly káros

és nyomasztó a' nem tiszta jövedelemre , hanem a' nyers-

termékre vetett aránytalan és határozatlan adó, vagyis

a' dézma. Malchus*) elmondja, mikép 1812 a' west-

fali királyságban, a' bányajövedelemnek tizenkét évi ösz-

szeirásából keletkezett közép jövedelme tett 9829,100
frankot; a' rátett költség pedig tett 8569,788-at; és igy

a' tiszta jövedelem nem ment többre 1259,312 franknál."

Most már igy szól emiitett iró , ha a' bányák valamelly

urodalomhoz tartoztak, és bellük a' tizedet ki kellett vol-

na adni , a' munkásoknak iszonyú fáradalmaikért csak

2/* tisztajövedelmök maradt, és igy maguk, egyéb adó-

juk is levén, teljesen tönkrejutottak volna." Würtem-
bergben sem megy többre iMalchus szerint a' bányák

tiszta jövedelme; a' harzi bánfák pedig csak tiz száztó-

lit nyújtanak. De azt mondja valaki : ,,ezek kormányszéki

kezelés alatt állanak , mellyek sohasem adnak any-

nyi tiszta hasznot, mint a' magánosak kezelései." Jól

van; igaz ez az urodalmi gazdálkodásokról is, mellyek

alig hoznak be három száztólií. Ámde kérdjük : szabad-e

a' szegény földmivesébl pótolni azt, mit saját kezelé-

sünk által a' földbl kivenni nem birunk, mi kik szabadon

intézkedünk munkáinkról, kiknek napjaink 's óráink

megszámlálva nincsenek, kik élhetünk gépek segélyével,

kik országadót nem fízetünk , kiknek magtáraink kipótol-

hatják egy-két év rósz termését? Badenben az 1827.

törvény szerint, a' nagyherczegi bányadézn>ának a' tisz-

tajövedelem huszadrészét nem szabad fölülmúlni ; eltöröl-

tetvén ugyanakkor az eddigi urbura és minden egyéb

adó neme. Valamint tehát jelen országgylésünkön az

Vio bányavárnra azon észrevétel tetetett, mikép ,,ez a'

bányászat mai állapoijában nyomasztó vám, — miután

ma az érczbányák nem olly gazdagok , mint hajdan vol-

tak, és miután ma olly iszonyú mélységbl kell az erezet

•) Finanzwissenschaften I. 21.
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elteremteni ; a' báii^'ászat fölvíráguztatása tekíiitelébl

,

megkérend lesz ö Felség^e, niikép a' nyomaszló bánya-

vámot lejjebb szállitni kegyeskedjék ;" épen így említett

méltányos alapra kell állítni az urodalmi dézmákat is

,

hogy a' jobbágy és adózó nép fölötte el ne ertele-

nedjék.

Az is igen kártékony elem a' dézmarendszerben

,

hogy az a' versenyzés éltet szellemét, melly

nélkül a' földmivelés könnyen niegkövesill , kegyetlenül

megfojtja , a' helyett , hogy azt elidézné. Ez minél ipa-

rosabb a' gazda, annál több dézmával terhelvén azt, ellen-

kezleg mködik a' jól rendezett országokkal , mellyek-

ben a' termesztési ipar jutalmak által mozdítatík el

;

és tudjuk, hogy a' kis \A ürlemberg, hol pedig már az ok-

szer gazdálkodás a' legalsóbb néposztályban is elterjedt,

évenkínt 60,000 forintot fordít földmivelési jutalmazá-

sokra. Ott , hol ezen versenyzési emelty bölcsen hasz-

náltatik, és jutalmak tetetnek a' legjobb gyümölcstermesz-

tésre, a' legtöbb bor- vagy gabona- kiállításra, ebbl nem
csak azokra liáramlík pénz, vagy becsületbeli haszon,kik

pályadijt nyertek , hanem háramlik anyagi haszon még
azokra is, kik a' jutalomtól elestek; mert ezek egy két

fáikat csakugyan nemesitették , bort néhány akóval , ga-

bonát néhány mérvel többet termesztettek, mintáz eltt,

és pálya utáni törökvésöket már némileg czélütésnek le-

het nevezni. Vannak ugyan , tagadni nem lehet , nálunk

is olly derék földbirtokosak, kik a' dézmarendszer mel-

lett is, a' versenyzést életbe léptetni iparkodnak: illyen

például, hogy többet ne említsek, a' szentpéteri urodalom

tulajdonosa , gróf Zichy Károly*) ; ámde illyen példa ke-

vés van , és ekkor is hasonló az ollyan bölcs és jó auto-

erator által létesített közboldogsághoz, minek egy hideg-

lelés véget vet.

IV. A' méltányos földbér lényeges kellékeihez so-

roltuk följebb azt is, hogy amaz mennyire lehet, tág me-

') I. Helmeczi Társalkodóját: 1834. I Félév. sz. 65.
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zt ne nyisson az uzt kezelk visszaéléseinek,
mindkét részrl. iMint kezellek a' középkori niag-yar

papok (lézniájokal? mutatják elég-g^é boni törvényeink. Ama-

zok fölszabadított és rabemberekbl egfyenln vnek déz-

mát*) , és ig-y nemcsak a' mag-yarok minden barmaikból

és termékeikbl. Ez mennyire ellenkezett, mind a" ke-

resztyénség- szelid szellemével, mind az emberjogokkal,

alig- szükség- emlitni. J\ag-yobb az, hogy rabszolgák, kik

pog^ányságban maradott emberek leheltek , eg^y osztály-

ba soroltattak a' barmokkal**); mimeg^lelszik abból, hog-y

álnlidézelttörvényben a' j óker g-ecse k — talán ebbl:

jókerg-etk, vagy behajtók; valamint hajdú, ettl

hajtó — kötelességivé tetetett, a' bitang- barmokat és

szökevény szolg-ákat a' meg-ye székvárosába hajtani;

mellyek itt sz. Mihály és Gerg-ely napokig- tartattak bi-

zonyos helyen; ekkor, ha urok nem találkozott, a' püs-

pök kivette bellök a' dézmát, két -harmadot a' királyi

pristald, eg-y harmadot a' fispán. Püspöknek jog-a volt,

a' zárdabeli apátok által fölszabadított enjberekbl is déz-

mát venni***), mi annál méltatlanabb, meri ezek kétség--

kül már keresztyének voltak.

A' földmivesek és jobbág-yok ama védang-yala I. JVlá-

tyás, eltörlölte ezen keresztyén fpapokhoz illetlen mél-

tatlanságot, i) tehát alul idézeti törvényben a' dézma alá

es tárgyakat kiszabta , és a' dézmakezelésbeli kihágá-

sokat némileg- megszüntette.****) Vég-kép azonban még-

*J I. L ász ió I. c. 30. Epificopi delihcris accipinnt docinias;

liberi ver cuioiin(|iic cpisccpo ndhaeseriiit , ticut cis plaoue-

ril , ila habpaiilur , snlva tanii-n líhrrlíile.

*') I. L ás z i ó III. c. 13. KtTuiii fiigilivanim collcclor, qiictu vul-

garilor Jo k c r ge c li diriint , c/aidf|iiid colli^il , ail civilalom

ejus provinciáé coii/^rof,'at : ct regis agaro , et t-oinilis ojiisdoin

cívítalis ín sultnrbio stabuliini farianl.ubi us(|uead fcstivitatciu

S. ]\licbaolis arcliangeli, í(uiil(|ni(l |)t'corum coilcrluni eril , scr-

veUir : duar parles f n g i ( í \ o r u ni ii o ni i n n in doiuMilnr rc-

^is pri.slaido, lerlia pais cuniilí.

•*') I. László I. t. k. 27. <z. Abbales de librris siiis, dent de-

ciniationem cpiscopis.
••") l.iVlál>'á8 1481. i. t. rz. Imprimis qnod doniini praeiati

el caeleri erclcöiastici , detimas habenles, de luillis nliis
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sem lörlhetle el, mert az utána kövelkezeU Jagellók

alatt ujabb visszaélések csúsztak be*) ; st a' benedeki

szerzetesek dézmáloi arra vetemedtek, bog-y a' bordéz-

máu fölül, spanyolviaszra pöcsétpénzt is szedtek 2/ —
\2> dénárig-, azaz ennyi ezüst garasig. )

Ha már a' dézmákat nem a' fpapok kezelvén , ha-

nem ezeket a' földesurak örökös , vagy ideiglenes szer-

zdések uíellett haszonbérbe vévén, és helyettök éven-

kint bizonyos pénzösszeget fizetvén , az emiitett visszaé-

lések nyomai eltntek : de megmarad a' f visszaélés

,

mellyért az angolhoni fpapság oliy igen korholtatik és

méltán egész Európa eltt, az irhoni dézmát illetleg.

Ezen honban t. i. van 400,000 angolegyházi, ezeknek

van négy érsekök, 18 püspökök és 1309 angol közpapjuk.

Ezen érsekek és püspökök jö\edelme ment az 1828-ik

évben 2'268,000 p. forintra; itt mellesleg megjegyez-

ve , hogy az angol közpap jövedelmének 9600 p. forint-

nál kevesebbnek lenni nem szabad: ez itt congrua. Es

ezen tömérdek jövedelem forrása, a' jobbadán r. catho-

licusoktól szedetni szokott tized. ,,Mibl élnek már most,

— kérdi itt valaki — a' r. cathol. egyház 4. érsekei,

22. püspökei és 1994 közpapjai?" Önkénytes adakozá-

sokból, kiknek évi jövedelmeik alig haladják meg a'

110 font sterlinget.***) Épen illyen visszaélés mutatko-

zik a' két testvérhonban. Magyarhonról most hallgatunk.

Erdélyrl azonban meg kell emlitnünk, hogy itt ép illyen

visszaélés létezik a' királyföldön, vagy a' szászok között;

rebus, praelcrquain vinis , frugibus , agnellis , apibus, mili,
siliginc, hordeo , et avena , juxla antiquarii regni consvetudi-
nem decimas exiganl. Quodque deinceps uinnes aliae i n o r-

dinalae evacliones, quas deciinalores corundem do«
minorinn praeialorum el caeterarurn occiesiaelicarum perso-
naruin tetnerarie facere consueverunl, oessare debeant. És
még art : 2, 3, 4, 9.

') II. Ulászló l. k. 1498. 27. Fraelati barones el proceres reg-
ni imiversi , a johliagiuDibiis siiis iiun a ko n e s, sed
nuiiam parlem vlnoruiii exigi facianl: és 49 l. ez.

••) 1495 :40. és 1481 : 5.
"•) Malleiis Bihliolhek drr noiiesten Weltkiuide III. 136—143.
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kiknél jóval nag^^obb 6zútntnal levén üz itt lakó görög

iiem eg-yesült oláhok, ezek az ág-ostai vallású papoknak

kénytelenek dézniát fizetni; mint ezt. Le meny János-
nak, eg-y görög- catli. püspöknek az erdélyi 1843-fliki

ország-g-y ülésre felterjesztett sérelmek lajstromából lát-

hatni. Az ág-ostai hitvallásji papok tehát Erdélyben, Young-

mondata szerint , olt is aratnak , a' hol nem vetettek.

^. \ égül , a' helyes adó eszméjét följebb meg^hatá-

rozván , szükségesnek lenni mondottuk , hog^y a' földbér-

nek históriai jog-on kivül , melly az idkkel együtt

elenyészhetik, természeti vag-y észjog-i alapja is

leg^yen, melly örökké megmarad. A' földesurak termé-

szeti , vag-y észjog-i örökké megmaradandó alapon köve-

telnek dézmát jobbágyaiktól ; mert ezeknek igy szólhat-

nak : ,,adj földbért, mert én meg földet adok." De már

a' fpapság csak históriai jogíiál fogva követelheti ezt,

és igy szólhat a' magyar jobbágysághoz: ,,adjatok déz-

mát, mert eldjeink védték a' hont, és ekkor az egész

világ azt hitte, miként dézmanynjtás által tanúsíthatja

mindenki, hogy valóságos keresztyén; és egyházi ti-

zedadás nélkül nem lehet üdvezühii." Igaz tétel mind

kett, de csak históriai ; és igy idben lett, és idben el-

nmlt. \em akarunk itt mélységes históriai és közjogi vi-

tatkozásokba elegyedni : de mivel jelen pályakérdés egyik

firánya a' honi földmivelés akadályainak földerítése , csak

ki kell mondanunk némelly históriai adatokat , viszonyo-

kat, és közjogi elveket; mert: alitur vitium , vivilque

tegcndo. — Virgil.

Igaz tétel tehát az , hogy a' dézma mind skirálya-

inknak , mind fpapjainknak, a' honvédelem tekintetébl

adatott; kik nieg is föléllek hiven e' kötelességnek , mert

elsket most mellzve , csak a' mohácsi ütközeten
, püs-

pök Itroderiís szemtanú bizonysága szerint*) . három

,

úgymint: Szalaházi Tamás veszprémi, Váradi Pál egri,

Gerendi jMiklós erdélyi püspökökön kivül , — de a' kik

*; ,,I)estrii»li(> Clnilis lloliaceieiisis'* czinni kön>\l.eii.
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közül a' két elsó II. Lajos királyunktól küldelell a' Bu-

dán maradt királjiié mellé, ulósó pedig- az ország- meg-

bizásábói foglalkozott az eg\ háziaktól adott ezüstnek pénz-

zé veretesével — minden magyar püspök megjelent,

kik közül mind a' két érsek, ng}niint: Szálkai László és

Tomori Pál, és ezeken kivül öt püspök, úgymint: Pe-

rényi Ferencz váradi , INlóré Filep pétsi, Paksi Balázs

g^yri , Csaholyi Ferencz csanádi , Palisnai György

bozniai , a' hon védelmeért dics halált szenvedtek.

Egyébkor is a' dézmából bandériumokat tartottak, mivel

amaz egyenesen honvédelem kedveért adatott nekik, mint

ezt IL Ulászló 3. t könyvének 52-ik és az 1517-diki

tolnai törvénykönyv 3-dik és 4-dik t. czikkjei világosan

állilják*) sót az 1523 : 42. világosan kimondja , hogy a'

kanonokok dézmabeli jövedelmeiket pénzzé tevén, küldjék

el a' sereg tartására.**) Késbben is, hogy a' dézmaszedé-

si jog- ugy tekintetett , mint alapja a' honvédelmi köteles-

ségnek, világos mind az 1552: 3., mind az 1555: 5.

és sok egyéb törvényczikkekbl.***) Királyaink is ez

oknálfogva húzták a' dézmabeli jövedelmet, még^ a' ne-

mesektl is; mi megtetszik az arany bulla 5 és 29;

*) 1498: 52. Duniini praelali r a t i o n e p r o v e n l ii ti m e o r u m
d c c i ni a 1 i u 111 gcntes eorum pro defeiisione hujus
reg ni, necessario tenere habobunt. 1517: 3. Capitula et

cünvoDlus, praepositique et abbates, ultra gentes eorum,
quas r a ti n e d e c i ni a r u m conservare tenentur

singuluin ununi equiteni sint niittere obligali. art. 4. Domi-
n a e q u o q u 8 s a n c t i ni o n i a I e s, et aliae niulieres viduae,

jubbagiones. babeotes, niodo siniili exercituari facere lene-

antur.
'*) Tot luittantur equites

,
quot sünt in capilulo Cnnonici, et in-

super d e c i ni as quoque jobbagionales praenarratas luittere

teneanlur.
"') 1552 : 3. E X pr o V c n t i bu s d e c i m a r u m eorum praela-

toruni
,
praepositorum, abbaluni, el capiluloruni ,

quoruni re-

dilus per Turcam niagna ex parte dissipalisunt, vcl occupati,

ex singulis centuni florenis non quinque equites
,

prout in

dicto convenlu — ez volt, az 1545-diki Nagyszombatban tar-

tott országgylés — fueratconciusuni , sed duo tantummodo
per eosdeni ectlesiaslicos, qiii deo i m as percipiunt, e x e a-

r u n d e m d c i- i ni a r u ni pro \ o u t i b u s , in praedicta ex-
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viszont ÍI. Endre 1231 t. könyve 12. czikkelyeibl*)

illy móddal , hog-y a' serviens nemesek örökös jószág-ai-

ban a' tized dolga a' vírmeg-yék fispányainak hatalma

alá vettetett ; a' cseberreli dézmálás a' királyt illette , és

nyilván mondatik, hog-y a' mag-yar királyok többé tized-

del nem kívánják terhelni alattvalóikat, hanem a' húszad-

dal beelég-esznek , mi eleitlfogva az járandóságuk

volt. Vannak ugyan tudósok, jelesen K ova cs i cs**) ,

kik az 1231: 29-ben elforduló tizedet és huszadot xigj

magyarázzák , mintha itt a' tizedbl , királyainknak a'

püspököktl adatni szokott huszad értetnék , de ez nem
valószin; mert ezen adó igy nem a' népet , hanem a'

püspököket terhelte volna. Fejér György tehát***),

Kelemennel és Pergerrel együtt oda hajlik , hogy

a' tized a' királyok sajátja volt kezdetben , ez a' várföld-

dektl adatván a' királyoknak honvédelemre; és az Árpá-

dok alatt legalább, fpapokat csupán saját jószágaikból

illette a' dézma: mit tanusitni látszik I-s Lajos törvény-

könyve 6. czikkje, melly igy hangzik: ,,a' jobbágyokkal

biró fpapok és egyházi személyek is , ezeknek minden

gabnái- és boraiból elbb vegyék ki a' tizedet, aztán a'

kílenczedet." Késbben ln az, mint II. Ulászlónak alul-

idézett törvénykönyvébl értjük, hogy a' fpapoknak ezen

joga más jószágokra nézve is kiterjesztetett****): mi-

pedilionc alanlur : és 1535 : 5. Praetcrea domini quoqiie praela-
ti, el aliao personae ecclesíasticae d e c i m a s habentes , ratio-

ne decimarutn siiarum ad publicain defensionem,
gentes alere tcneantiir.

*) 1222: 5. Coiiiites parochiani praedia aervientium non discuti-

aiit, nisi causas moiu'turiiiu , et d e ci ma r u m ; 1222: 2a
Comitos, jure coniitalus .sui tantiim fruanlur; caetora ad re-
gem pertinentia, scil. c i b ri o n es, tribiila, bovcs, ot du-
as parles castrorum rex obtiiieat. 1231 : 29. Praeler vicesimam,
(jiiam ab aniifjno regeshabcnt,decimas non exigemus,
qiiia per lioc p o p u I ii s (jravalur.

*•) Vesligia Comm. edit. 17í)Ü. p. 117.
•••) 1821 Tud. G>iijt. V. köt. lap. 41.
*"*) 1507: 15. Decimae islo modo aemper reddantnr , iit de
decem capeliis, una pro dominis piaelalis , pro dcciniis ; alléra
vero dnminis terresiribns pro nonis exigalnr : orto colono ae-
iiiinanli remnnebiint.
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kor t. i. a' várföldek , mik eredetileg- a' hoiivédelernre

szentelve voltak, mint fulebb érintettük, elajándékoz-

tattak, st elpazaroltattak a' honvédelmi alap nag-y meg-

gyöngílésével. Eleknek dézmáiból és kileiiczedeibl kel-

lett tehát kikerülni a' hadtartási köllség-eknek , mellye-

ket a' királyok tenni többé nem bírtak : már bandériumok

tartására szorilván az ország- fpapjait és fnemeseit; a'

minthogy I. Lajos is nyilván kimondja : ut per hoc honor

noster augeatiir , et ipsi regnicolae nostri íideliiis possint

famulari, mellyel öszhangzik az 1559: 14- is.

Azon tétel is igaz , mit följebb említettünk , hogy

hajdanta mindenki azért volt köteles dézmát fizetni, hogy

keresztyénségét bebizonyítsa , és üdvezííljön. \Ieg-tetszik

ez, az 1498: 52. t czikkbl, hol ezek vannak: Sünt

quam plnrimi rusticorum , qui absque solutione ullarum

decimarum, in plerisque locis commorantur : seque chri-

stíanos esse minimé recognoscunt. De kiviláglik III.

Endre királyunk 1297-diki oklevelébl, mellyben Filep,

r. pápai követ ezen szavai idéztetnek: Quod sine admini-

stratione justarum decimarum, aniinae salvari non possint.

Ez is ollyan állítás, melly említett sötét kor hierarchiai

színezetét viseli ; idben kelt , idben el is múlt. Dézma-

adásbelí kötelességrl Urunk mitsem tanított, hanem igen-

is a' farizeusoknak elviselhetlen ig-ájáról, kik még- a' kap-

rot , mentát , és köményt is megdézmálták : — INláté 23,

V, 23. — és nem elbb, mint 585-ben, a' maconi
frank zsinatban mondaték ki elsben a' dézma joo-szer-

sége; 1789 pedig, ugyancsak a' frank nemzeti convenl-

lieu minden dézma , mint csupán históriai jogon alapuló,

eltöröltetett kárp<Ulás nélkül. Látni való tehát, hogy ha

amaz említett sölétkori tan állana , úgy jelenleg- a' most

él keresztyénség- legnagyobb része elkárhoznék.

ítélje meg már most akárki , szintolly jogszeres-e

a' jobbágyot adiiztatnj dézmával olly egyénnek, ki t je-

lenleg ttgy szalmaszállal sem \édikül ellenség ellen, mint

a' millyen észjogszeres t adóztatni hadi adóval a' kirá-

lyi fölségnek, ki t zsoldos seregeivel hatalmasan védi
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kül és belelleiiség- ellen. T. i. els adózás históriai,

másodig- észjog-i alapon épül. Azok, kik olly históriai

nézetbl indulnak ki , hog-y a' tized a' cath. eg-yház fen-

tartására kiszabott nyilvános adó, semminem védokokkal

nem bírják emiitett 's felhozott törvénytári ellenokokat

meg-g-yöngítni; st csak azon képtelenség-et sem tudják

megfejteni , miért hogy a' nemesség- már ma nem járul

dézmával a' cath. eg-yház fentartásához , st azon nemte-

len catholicusok sem, kiknek szántóföldeik nincsenek?

Hát csak épen az úrbéres földön lakóknak áll kötelesség^ök-

ben az eg^yház fentartása? mer szövevény, ha eltérünk

salkatunk eszméjétl , melly a' földadót 's tizedet azon

várak földeitl szedetni rendelte , mellyek leg^ersb bás-

tyái voltak a' honvédelemnek; ha tehát az ezeket bíró

úrbéreseket még- liadi adóra is szoritjuk, úg-y bizonyos,

hog-y kétszer adóztatjuk ket ug-yanazon tárg-ytól.

Milly káros és nyomasztó az eg^yházi dézma köz-

g^azdaság-i tekintetben, ezekbl átláthatni. Még-

nyomasztóbb vala ez hajdanta. Voltak idk, mikor az

eszterg-ami érsek megtizedelte a' mag^yar királyoknak min-

den bányabeli jövedelmeit, az eg-ész honban; meg- a' ha-

szonbérbe kiadott kamrabeliekel, azon barmokban kiálli-

tott adóval eg-yütt, mit az oláhok és székelyek adtak a'

fölség;nek. Az egri püspöknek pedig joga volt kivenni a'

tizedet azon tizenegy vármegyebeli királyi vámok jöve-

delmébl, mellyekben feküdt az püspöki megyéje*):

pedig ezen jogok bízlositvák voltak , az ezeket átenged

királyok iszonyú fenyegetéseik , és az ket elvenni aka-

rókra oklevélileg kimondott szörny átkok által. De tér-

jünk vissza czélunkra.

Ha már illy kevéssé felel meg a' nyers termékben

nyújtott, és így a' tiszta hasznot csaknem egészen elnye-

l, határozatlan, egyenetlen, és aránytalan, sok vissza-

élésnek tárt kaput nyitó, bizonytalan jövedelmet a<ló, ezek

mellett kétséges históriai jogon alapuló földbér, azaz a'

•) Fesslers Gescli. iler l ngcrn. II. B. !t85 — !»!•:).
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dé^ma ,
— a' földafló igazi és helyes eszméjének : ebbl kö-

vetkezik , hog^y káros az , jobbág-ynak iig-y mint földesúr-

nak : „hasonló levén az, — mint Török János meg-jeg-y-

zi — a' kertész-ollóhoz , melly a' szorg-alom növekedését

meg-g-álolja, 's többet veszt ezáltal az adózó, mint mit a'

tulajdonos nyer/' Vajha jelen századunknak tartatnék fel

az a' dicsség', hog^y miután a' nnill és philosophusinak

nem ok nélkül nevezett XVIII-dik századnak sikerit az

örökös jobbág-yság-ot ellörleni honunkban ; ezen XlX-nek
sikerülne a' tisztes földmivel rendet kivenni a' kiskorúság--

ból is, az siség- és jobbág-yi birtokképtelenség- meg^szn-

tetése által, hog-y beteljesednék az, mit az emberszeret II.

•Tósef olly forróan óhajta , hogy neki a' nyers termékbl,

minden adózásait leróva, maradna legalább is hetven száz-

tolija. V^alóban minden jólelk magyar önálló, tehets föld-

miveseket akarhat ; de ez csak kegyes óhajtás leend ad-

dig, mig a' jobbágynak dézmát kell fizetni. íMert

Elsben: a' dézmarendszer t, 's iparát megköt-

vén , majd mindenütt gabona és más úgy nevezett

p o 1 y V a n e m ü e k termesztésére szorítja : holott jól tud-

juk , hogy ez némelly hegyes vidékeken , kivált ollyano-

kon , mellyek porhanyó földbl állanak , sok kárt tesz

;

mivel a' szántás, a' kapállás , a' már különben is porha-

nyó földet még jobban megritkitja, a' záporok és felh-

szakadások ártalmainak kiteszi ; mik által a' föld termé-

kenysége annyira kimerítetik, hogy számos határokon he-

gyek , és néhány száz holdnyi térek laláitatnak, mellyek

ez eltt szántóföldek voltak , de most már nem miveltet-

nek, mivel a' magot és munkabért meg nem téritik. E'

miatt aztán egész faluk elszegényednek : mellyeknek la-

kosi jólélöket fentarlhatnák, ha szabad földet birva , vagy

ezt legalább szabadon használva , termesztési szabadsá-

guk nem korlátoltatnék, hanem azokat olly czélra fordít-

hatnák, mellyreazok természetöknél fogva legalkalmasab-

bak. Szerencsénk volt nekünk egy idben a' mivelt Né-

methonnak okszeresb földmiveléssel diszl tartományai-

nak nagy részét beutazni, és itt látni, min mivelés alatt
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vannak a' leg^hegyesebb és zordonabb tájak is. Innen

honunkba visszafordulván , kedvetlen hatással volt ránk

annak g-yakori látása , hog^y itt a' vízesések és mosások

számtalan holdnyi térföldet mivelhetlenekké, a' legjobb

legelket haszon vehetlenekké teszik. St a nálunk utazó

idegen rémülve látja, mikép Fejér, Komárom, Zala, Vesz-

prém, INográd, és más megyékben oliy élelkoczkázlató

utakon kell járni, és oUy vizárkok tátong^ó torkolataival

találkozni , mikhez képest a' rablók csapataira bökkenni

tán nem olly rém és szerencsétlenség-. Miért nem találunk

illyenekre mivelt honokban? azért, mert itt mindenki sa-

játját miveli ; azzal veti vagy ülteti be , mit a' föld ter-

mészete kivan, nem mit az úrbér parancsol ; itt nincs kö-

zös vagj mindenkitl bitorolt földtér, és így nem tágul-

hat ki olly nagyon az évenkint ntten nni szokott víz-

árok , mivel itt közer áll ellent a' közellenségnek. Ki-

tapogattatik tehát a' vizroham hajlama; azután olly nagy

árok ásatik , melly arányban van a' víz nagyságával az

eg"ész határon keresztül ; minek emeltebb kezdete eg-y öb-

lös medenczét képez, hog-y minden víz, es -ár, abban

központosuljon, és iujien a' számára készített vízmederben

arra csalogattatík, merre minden kártét nélkül a' kiváiit

helyre folydogálhasson ; egyetlen mesterséggel készült,

's fzzel párkányozott árokban , mellybe vezettetnek a'

többi , idvel iszonyú árkot ásható csermelyek , és esvi-

zek is, úgy hogy fels végokon az esviz útja tönu"ttl fonású

sövénnyel, vagy ha szükség két- három öles k-
fallal záratik el , a' mesterségesárokba vezettetve. iMelly új

pályáját megszokván a' víz , a' régi mélység vagy elte-

meti magát, nem tápláltatva többé víz állal; vagy az em-

berkéz által eltöröltetik örökre.

Másodszor: az okszeres s z 1 1 m i v e 1 é s- és

lehet legjí)bb bortermesztésben is gáloltatik a'

jobbágy a' dézmarendszer által. Tudjuk, milly alacson

fokon állanak ezek nálunk, és Kossuth el meré mondani,

hogy ,,szl 's borkezelésnnk g-yökeresen hibás a' sz-

lvessz ültetésétl, egész addig, míg borunkat kancsóra
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szrjük.,*' Elég- szomorú, ha igy vaii. Tudjuk, hogy ok-

szereseu luivelt szölshelyekeu háromszor is szuretehiek,

a' kühhihözö szölfajokuak uem eg-y ídhen érése, és asz-

szúszlö nyerése miatt. Ámde náhink, a' hol hegyvám nincs,

a' dézmarendszer csak egy szüretet eng-edvéii, a' szlfa-

jokuak különböz idbeni elkészülését figyelembe nem
veszi ; melly figyelmetlenség miatt sok , pedig a' legne-

mesb koraérés fajok szüretig elrothadnak, vagy a' dará-

soktol elpusztitalnak. Aztán különben is nem lehet ugyan

azon helységben is egy idben haszonnal szüretelni. Mert

ha kora a' szüret , az éjszakra 's magasb hegyen fekv

szlk el nem készültek, mikor már az alantabb 's délre-

fekvk teljesen megértek. Megfordítva ezek ess idben

már akkor megrothadtak, midn amazok teljes érésre kez-

denek jutni. Figyelemre méltó; hogy III. Endre királyunk

alatt már meg volt engedve a' tizednek készpénzzeli meg-

váltása, mint ezt 1291: 26. t. ez. mutatja; de már a'

gyenge Jagellók alatt, a' szoros igazságú nemesség amazt

természetben adatni kivánta , mint az 1498 : 49. t. ez.

tanúsítja.*)

Harmadszor: minden anyagi károknál nagyobb

az a' szellemi kár, mellyel szenved a' jobbágy a'dézmának

erkölcsére hatása által. Ez t elsben ipart alánná te-

szi. Valóban, ha jól megfontoljiik a'dolgot, így is kell en-

nek lenni szükségkép. Mert midn a' jobbágy tizedet, vagy

kilenczedet ád földesurának, haszorgahnas — magát, ha

tunya, földesurát csalja meg kétségtelenül: mivel els

esetben szorgalma gyüniölcsét adja , mellyel nem tarto-

zik, mert azaz övé; második esetben, nem adja meg azt,

mit a* földbirtokos igényelhet, és igy megcsalja azt; to-

vábbá , ha a' föld terméketlen , a' jobbágy pedig iparos

,

ekkor nem kilenczedet 's tizedet, hanem mint följebb

láttuk, másadot, vagy harmadot ad. Illy viszonyok, 's

') Decimaenon argento , rtut peniniis , scd siciit lerra protnlrrit

friigps Pt vina, ju\la cnntonta Dccreli quoiidam domini Andreáé
regis in perpetuum exiganlur.
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körülmények közt , lehellen lustává nem lenni neki. Innen

meg-fejthet aztán az,hog-y tizedrendszert követ honokban ,

a' nemzeti gazdaság- nagy kárával olly silány állapotban

hagyják tengeni földeiket a' jobbágyok, minben azokat

szemlélhetjük: kerülve a' szokottnál nagyobb szorgalmat,

és mindent a' jó természetre bizva. De a'dézma örök tes-

pedéeben tartja elméjét is a' jobbágynak; mert a' föld-

mivelés okszeresb kezelésének ösvényétl elzárva, szin-

te kényszeríti t, hogy maradjon a' kopott vágásban:

mivel teszem, hogy áttörve a' földmivelési schlendri-

an korlátait, termékeinek termesztését megváltoztatná,

szabva azokat földe természetéhez , ekkor ezzel a' déz-

málok eltt felelssé tenné magát , kik t e'jó szándékában

kétségkül meg is gátolnák, összeütközvén e' vállalat az

érdekökkel. Sikeretlen, st káros lenne tehát minden pró-

batétele 's kisérlete. De mindezek mellett is

Végül; senkit sem snjt annyira a' dézmarendszer

,

mint magát a' dézmatiilajdonost : mivel azon maroknyi

hasznot, melly ebbl bejönni látszik, jóval fölülmúlja

azon tényleges kár , melly ezzel mindig egybekötve van.

Nem igazabb mint az , hogy dézmabirtokos sohasem szá-

mithat biztos és állandó jövedelemre; mert ezen rend-

szer ingataggá teszi mezei gazdálkodását, melly csakúgy

jó, ha okszeres , emiek pedig fmérlege és próbaköve

a' gazdasági viszonyoknak megfelel liszlajövedelem tar-

tós állandósága. Ugy van : az állandiíság a' lelke a' gaz-

daságnak és kereskedésnek egyaránt; ellenben oktalan

és elbbut(')bb tíinkrejuHató az ollyan gazdálkodás és ke-

reskedés , melly a' biztos jövedelem és nyeremény állan-

dóságát feláldozva, egyedül a' jövedelem pillanatnyi föl-

mgtatása ntán sóvárog. Mert vamiak ugyan term idk,

és iljyenkor jeles meimyiség dézma foly be a' dézma-

birlokos rsíirébe és pinczéjébe: ámde jóval több az aszály,

jég és más veszélyek által meglátogatott sovány eszten-

d. Az illyen földbirtokos tehát, ki csekélyebb, de bizo-

nyos jövedelemnek elébe teszi a' nagyobb , de bizonyta-

lan jövedelmet , hasonhi az ollyan hitelezhez , ki meg
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m^m elégfedve a' csekélyebb , de bizonyos kamattal , öt-

ven százt(»li után sóvárog-, és e' miatt g-yakrait tökéjét is

elveszti.

Ha nag-yobb földbirtokosaink nagy része megszaba-

dulna elöitéleteitöl, jelesen csak pillanatig is nem tartaná

anyagi érdekei föláldozásának az örökváltság meg-eii-

g-edését, és átlátná, bogy neki a' dézma nem ad annyi

liasznot, metinyi kárt tesz az a' jobbágynak: igen köny-

ny volna ket meg-g-yzni sokszor említett rendszernek

magukra a' földesurakra károsan bató természetérl az

ang"filok példájával. Valaba itt is nagyszámú alliübére-

sek — copybolds — mivelték jobbadán az angol aristo-

cratia földjét ; kik csak öt — hat holdat bírtak , ép ug-y

mint jobbadán a' mi úrbéreseink. Ezeken az angol föld-

birtokosak már ma odább adtak, és EOO— 700 holdas

bérjószág-okká alakították földjeiket, azért, mert tapasz-

talták , hogy ezeknek jövedelme , ekszeresén kezeltetve ,

nagyságukhoz képest számtani arányban növekedik jii ha-

szonbérnökök kezében, mivel ezek annál olcsóbban állít-

hatják ki termékeiket, minél nagyobb vállalatjok; nem

csupán gfabna és más utféli termékek termesztésével fog-

lalkoznak — mellyen tul szegény jobbágyaitik is alig-

terjeszkedhetnek — hanem bérbevett jószáguknak sok-

szor neg-yedét- vagy harmadát is, takarmány 's marhate-

nyésztésre fordítják: mibl az az igen nagy haszon ke-

letkezik rajok , hog-y mikor a' gabnaár csökken , k mar-

háikból még- is tetemes hasznot húzhatnak; és ig-y több-

féle 's nagyobb jövedelemmel ellátva, uraiknak is jóval

több haszonbért adhatnak.

Ezen angfolféle gazdálkodást földbirtokosaink mind-

járt éleibe léplelhelik honunkban is, mihelyt itt a' robot

és dézmarendszer elmúlik. Mert akár földben adatnék ki

a' földesúrnak a' tized, mint némellyek javaslották , akár

iszonyú terjedelm pusztáink gyarmatositatnának, mind

a kétféle ösvényen g-yéritetvén az igen kicsinyre apr<'>-

zott földek , és az ezeken teng j<;bbág-yok : ezentúl na-

g-yobb terjedelmi! földeken lehelne zni ahhoz értk állal

8
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az ang"ol g-azdálkodást. Ig-y aztán vége szakadna valaliára

ama sötét korban keletkezett , bizonytalan jövedelmet

nyújtó, sok csalásnak kitett, iszonyú költség-g-el, czivódás-

sal, és boszúság-g^al járó földbérnek, a' dézmának. De

ezekrl a' következ szakaszokban.

•
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Mezei g'azdaság'iinknak a' robot és dézina meg-
szüntetésével reménylhet fordulata.

iMieltt azon jó következményeket kijelelnók, niely-

lyeket a' robot és dézma nieg-szüntetése után ész szerint

's a' dolog- természetéhez képest, mezei gazdaság-unk

kifejlésére várhatunk : szabad legyen három kérdést
tenni , és ezeket megfejteni ; mik közül az els ekké[)

hangzik: ,,Ha illyen korszertlen, káros hatású, tulaj-

donosra és jobbág-yra egyformán nyomasztó , nemzetet

a' szeg^énység- vas karjai közt tartó, a' magyar jelen úr-

béri, jelesen a' robot és d é z m a r e n d s z e r , min-
nek azt ezen értekezés els részében , h adatok és ok-

szeres g-azdasági elveknél fogva rajzolgattuk : miért nem

szntettük meg- ezeket már jóval ezeltt? Feleljük: van

nekünk magyaroknak egy hibánk, az önámítás; mit

valamint ezeltt , ugy most is kedves foglalkozásnak

tekintünk ; hallgatva némelly Íróinkra , kik az ártalmas

elítéleteket bennünk megersitni és hommk mocskait pár-

tolgatni nem tartják hon ellen elkövetett iszonyú bnnek.

Hlyen ártalmas elítélet már az , hogy polgári alkatunk

mindenben olly fölséges, olly hibátlan, st jobbithallan ,

törvényeink olly tökéletesek , hogy ezeknek még beti-

hez is kell ragaszkodni; régibb polilicai és statusgazda-

sági elveinket pedig ollv hi\ en kell rizni az ujabb ész-

8"
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mék és elvek befolyásától, mint palládiumot; mert a'

magyaroknak míg^ 8 százados alkotmánya áll, addig- bár

minden egyebet elvesztett, mindene meg van: ennek
meggyöngülésével, vagy elhanyatlásával érné t a' leg-

nagyobb csapás és veszély. „\álunk magyaroknál, —
igy szól egy névtelen , de nagy tekintély és ezelótt

három évtizeddel igen olvasott iró*), az igen derék alap-

törvények kezeskednek az iránt , hogy a' földesúr soha

rosszul ne bánhassék jobbágyaival; de arról is, hogy ezek

uraik ellen föl ne kelhessenek , és nálunk áll igazán

teljes erejében a' ,,Habeas corpus" törvény; mert itt

minden honi nemes király a' maga telkén, kinek ajtai

eltt minden erhatalomnak hallgatva kell megállani, mig
a' törvény meg nem szólal, és t bünhödésre méltónak

nem itéli. De barátom ! ön azt mondja itt : a' magyarok
által ezen olly igen dicsitett alkat ennyiben még is igaz-

ságtalan , hogy az álladalmi közterheket egyedül a' job-

bágy viseli , és a' hon nemesei köztehermentesek ;" igaz

hogy els tekintettel némi méltatlanság látszik terhelni

alaptörvényeink ezen részét: de ha meggondoljuk, hogy

nálunk a' jobbágy nem készpénzen szerzetté szántóföl-

deit , rétéit és erdeit , hanem ezeket ingyen vette át urá-

tól , ön könnyen átláthatja , mikép a' magyar földmivest

ugy kell tekinteni, mint haszonbérlt, kinek a' gaz-

dasági tartüzmányok azért engedtettek át csekélyebb

áron, hogy emelje azon álladalmi terbeket, miket kü-

lönben urának kellene viselni. — — Aztán , mi is emel-

jük ám a' közterheket , mert a' magvaszakadt javakkal

a' királyt segitjük , fölkelünk had idején, subsidiumot

adunk 'stb.

IMi sem akarjuk bántani a' magyar alkotmányt 's alaptör-

vényeinket; mivel ezek épen ugy , mint dics nemzeti

nyel Mink , különös tökélyre fejleszthetk : de hogy tör-

vényeink közül némellyek elavitást érdemlenek, azt is

*) Froyniiilliigfp Bricfe eiiies iinp. Edelnianncs , übor das öster-

reicliischr Staalssjstcni : geschiioben >vaehrend dcs 90 Utgi-

Kcn Krio.gcs. Auslcililz. 1806. I. 80—89.
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állitjuk. Eg-yébaráal idézett önámitásra jelesen nieg^felelt

gróf Széchétíyi: mi tehát itt csak a' johbág-yság- viszo-

nyait illetleg" teendünk némi megjegyzéseket. Jelesen

:

azon praesumtío alaptalanságát kisérjük kimntalni, mely-

nél fogva állitatik, hogy a' magyar jobbágy jelen hely-

zete és nrának irántai viszonyai szoros igazságon alapul-

nak; és igy ezen helyzeten 's viszonyokon változtatni

nem lehet a' nélkül, hogy a' tulajdon szentsége meg ne

sértetnék. \ézzünk tehát kissé most szemébe ezen szoros

igazságnak és állítólag sérlhellen jognak. Mondatik , hogy

,,a' magyar nemes átadta fekv vagyonának egy részét

trhet föltételek alatt a' jobbágyságnak, olly teher alatt,

hogy ettl robotozzon , dézmát adjon, és minden közadíi-

zási terhet viseljen." Ezen állitás sem históriai lag,

sem é s zjo g ilag nem áll. \em történetirásilag; mert

mint fölebb is láttuk, nincs bizonyosb , régi emlékeink,

évkönyveink és törvényeink tanusilása után, mint az,

hogy a' magyar jobbágyok kezdetben szabadok , földet

saját joggal bírhatók, fegyvervíselk, és a' megyei ható-

ság alá tarloz«')k voltak; — bizonyságok erre: Fejér
Györg-y*), Baehrenkopf**) és P e rge r***), jeles

régiségbuváraink ;
— kik adóztak ugyan országos adó-

val , min volt a' dézma : ámde ez alól még a' nemesség

sem volt kivéve, szinte Albert királyunk idejéig; mint

ezt az 1439 : 28. mutatja****^). Várjobbágyaink hajdani

boldogsága , mint láttukt, elenyészett a' várföldek elpazar-

lása, és azáltal, hogy az anjou házból lett királyaink alatl,

bejvén honunkban a' hbéresség , az siség és a' bande-

riumtartás, szemlátomást romlott az sjobbágyok sorsa;

kiknek jogait I. Károly lejjebb szállitván, és még sz. Ist-

•) Tud. Gyjt. 1S21. V. köt. 1. 38—39.
") De dominiu nubiliuiu liunij. Posonii. 1790. I. 38— 38.
*") A' magyar.és hazája régcnleii. Pest.
*'") 1439: 28. IVobiles , tam jobbagiopcs habentes, quam non ha-

bcntes , de cini a s dare nun tcncatilnr, anliqiia eorutii libériá-

ié rr(|uircnle. ISB. Ezen csillogó -maradék tubb helyen is lor-

dul cló törvényeinkben, súlyt adni akaró az eddig viselt teher

cllörléscock
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váll legendáját is, melljbeii ezeknek szabadságaik meg-

irvák, elsikkasztván*), I. Lajos pedig- ket kilenczedadás-

ra kötelezvén , kiadattak apránkint marlalékul a' fneme-

sek önkénjének , melljbl lett a' paraszt lázzadás II.

Ulászló alatt; de a' közttrbeket egész 1715-ig együtt

viselték uraikkal, ekkor gördítettek azok jobbágyaink

vállaira; pedig mint fölebb eladtuk , a' nélkül , bogy

egyetlen hold szabad földbl álló kedvezés nyújtatott

volna nekik kárpótlásul.

E s z j o g i 1 a g vévén a' dolgot , kérdjük : igazsá-

gos-e a' jövendnek minden terbét, melly határozatlan

és napról napra növekedhetik**), egy már többé nem nö-

vekedhet földdarabbal leróni akarni ? ,,Leróhatja, igy

szólnak , kényelemmel növekedhet , st növekedni kell

ipara által." Leróhatna valóban, feleljük, ha keze és

földe kötvék nem volnának; ha adóterhe csak egy szá-

zad alatt is irtóztató arányban nem növ ekedett volna , pél-

dául a' hadiadó által: mellyrl igy szól maga az 1827:

15. t. ez. által kiküldött országos választmány : ,,az or-

szág védelmének rendszere lényegesen megváltozott:

1715 eltt álland(') rendezett katonaság és ezzel egybe-

kötve az ország minden nemtelen lakosai által folytono-

san fizetend adó , törvényeink eltt ismeretlen volt."

Ügyde azt mondja itt a' jogszeresség alakjába öltözött

önzés : ,,az 1836-diki úrbéri engedvények és az ország-

gylési költségek átvétele által eleget könnyilell már a'

*) Srd diclam I e g c n d n iii sercnissimus princops
,
gonilnr vcs-

Icr, dominus (í^iroliis , ad srilum (imnitiin nobtrum
,

tomporé Jolianiii.s (|iiondaiii cii.stodis, de sacristia iiiteriori cx-

< ipicndo . ad \>>.s(';;rad focit dcporlari. L i t e ra o c a p i t ii I.

a 1 1) II N i 8 , d c a II n o 1349. i n F e j c r C o d. I> i p I o ni a l i

VII. V o 1 u ni. I p a {j. i08.
**) iMin aránjliaii növokodlk , ninlalja czon adat : Poslincgjc-

l)cn I73(;. évij;,' nincs nvonia, hopy a' tiázi pónztárlia valamit

fizollok volna a' közsépok . kivéve a' eiiriaiis lieivokel , mi-

nk : 4 6 z ó «! , A o 8 a , G ö d ö I I , 'slli. Kiiilitcll ó\ lien vctto-

lt.lt r.'^ink minden rovat után ."ííí pónz.és igy összesen az egéaz
iiieí.'>olK'li kö/.séKckro 0,783 fi., 17>() iiiiír : 50,03.'> 11., 17!>6-

i>an 114.74.9. l,8J9-l»en: -ilU.^OH > for. 184-2 lien: 12!>,»Í00 It.

I' « I m e g y e i v á f a s z t m á n y i ni ii n k á I a l b ó I.
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nemesség a' jobbágyok sorsán." Ámde a' kik tudják,

milly elviselbellenekké lesvinek koronként az országos

terhek azon osztály vállain , melly termékei árának cse-

kélysége miatt — nnt eléggé érez a' nemesség is, mint

a' kereskedés elnyomott állapotjábül ered keser gyümöl-

csöt— már már ezeket alig ké[)es viselni, az illyenek ál-

dozataikkal alig fognak kérkedni , jól tudva , mikép ezen

kérkedés ,
pirulás nélkül alig hallgatható,

IMá s o d i k elleges kérdés : ,, valljon eltörlhetk-e

joggal az ollyan adók és tartozások , mellyek a' szabad

föld és szabad földmives eszméjének útjában állanak, tö-

kéletes kárpótlás mellett is, miután ezek számtalan tör-

vény és régi gyakorlat által szentesitvék ? Nem esik-e

ezen eltörlés által jogsértés ollyan földesurakon , kik a'

magyar törvényt és ennek végrehajtását ugy tekintik

,

mint ers várat, melly a' birtokosak sajátjait is ép olly

ers karhatalommal védni tartozik, mint a' birtoktalano-

kéit; és a' kik jó lélekkel birják 's használják uri jogai-

kat, és az ujabb szabadsági 's egyenlségi eszméknek

épen nem engednek magokra olly nagy befolyást , mint

a' frank nemzeti gylés tagjai, 's ezek által nem tudnak

olly lelkesedésbe jni , mint amazok 1789 , kik az egy

haszonbért találva igazságosnak, a' többi tartozásokat,

mint semmi jogalapon nem állókat, 's mint a' barbár tör-

vényhozás maradványit, és általában károsokat , kártalaní-

tás nélkül egy éjjel eltörlölték ?" Hogy ezen nagy kér-

désre méltányos feleletet adhassunk, a' históriai jogokat

jól meg kell különböztetnünk az észjogoktól. Elsk , bár

kezdetben igazságosak , késbb lehetnek jogtalanok

:

illyen például jelenleg a' tizedszedés, mit hajdanta mint

egy részét a' statusadónak minden magyar fizetett azon

honvédelemért , mellyet a' püspöki és zárdai várak nyúj-

tanak mindenkinek, és mellyekben a' dézma jövedelmei-

bl az egyházfnököknek zsoldos katonákat kelletartani*)

*) R o g c r 1 11 s d'o D s I r n r t i o n e 11 u n g. C a p. \V. Ciiin

ergo — Bela IV. — poslinodiini versus quadragesímain per-
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kikiR'k rkíulése nemcsak bátorság-ot nynjloU az ers vá-

rakba ineiiekv uraknak és jobbág-yoknak , mint például

a' mong-oljárás idején Eszterg-omban; lianem ezen zsoldos

katonák, mint az ország-adó- vag-y tizedbl élk, elsk
tartoztak nieg-jelenui az ellenség- eltt a' hon védelmére.

Ma már a' honvédelem szilárdabb alapra épitetvén , tud-

juk , mikép eg-yedli honvéd a' király és ennek serege ,

niellyet a' jobbágy hadiadó által élelmez. IMeg-szüntnek

látszik tehát emiitett históriai jog-, és jogalakját elvesztet-

te. Vannak ollyan históriai jogok , mik eredetileg sem

voltak igazságosak, min például: a' rabszolgákból adott

dézma , — I. László 3: 13. — mert az emberiség ki-

fejlésére olly szükséges személyszabadság elvehetlen

jogunk : ezeket tehát az ész és jog létkora kárpótlás nél-

kül megszntetheti.

De már az észjogok, mint öröklk elvehetlenek,

st ezek criterionai a' históriaiaknak is; mí\ el emezek

csak akkor ersek , ha öszhangzanak amazokkal , ha pe-

dig azokkal ellenkezetbe jnek a' változott körülmények

állal , vagy pedig ha kezdetben sem volt közlük hange-

gyen , mint láttuk a' példákból, akkor kímélés nélkül el-

törleudk.

Illy szempontból tekintve a' kérdéses tárgyat, azok,

kik a' históriai jogoknak, akár egyezzenek azok az ész-

jogokkal , akár nem, általáiu)san baráti, niég igen kevés-

re mentek a' jogtanban : ket tehát a' fölvilágult embe-

rekbl állani kell törvényhozás nem mélláuyolhalja. iMerl

ha ez amazok szavára hallgatna , ugy paralysálná saját

erejét , és magát szolgájává lenné a' barbár törvényho-

zásnak, a' sötét kornak, és a' szolgai jogtannak: mi a'

iiemzeli és törvényhozási méltóság ellen l«Mme világosan.

Kímélni kell ugyan neki is a' hi.st(U'íai jogokat, ha ezek

grrct itcr suiiiii , niaf^is ar, iiin^j^ís faiiia liiijusttiodi — de Tar-
laruruin adveiilii — crebi-cscenlp ; a r c lii r p is c o-

]) i » , o |) i s I- o |> i 8 , vl aiiis rofjni inajoritins »u>inocali-s , de

lil)eral»al assidiio, qiialiler pttsüiMil de lanlo nc^'tilio providoie,

iiioiipiiji , cl Iiurlaii8 eus üaepiiis
,
qiiod (| ii i I i h e I li .i I) c r o (

8 u u 8 8 l i p c n d i a r i u s ni i 1 1 1 s pia e ^i a r a t o s.
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ke/(lelbcu ug"y , niiiil ma íg-azság-osak : de lia illyenek ak-

kor sem voltak , vagy a' körülmények által illyeiiek len-

ni meg-szüntek, ha az eröszakolás által születtek , ha jog-

alapjuk van is , de a' telhetlenség- bélyegét viiielik, legott

niegszünletendók : milsem hajtva a' kor szellemétl el-

maradott , vag-y ezzel ugyan haladó , de az önzés által

megvakitoti és magokat bonae fidei birtokosoknak szin-

lk akaratjára ; kik a' szolgai jogtannak illynem kifogá-

sait használják bitangolásaik fedezésére: ,,a' törvények

és a' békés g-yakorlat által megszentesített jog- sérthet-

!en : a' saját haszon , tökéletes kártalanítás nélkül elve-

hetlen; és ha az állodalom elveszi a' birtokosaktól eddi-

gi hasznaikat, pótolja ki ezeket saját kincstárából." Az

illyeiiek , kik efleléket hánytorgatnak : iigy látszik még

nem fogták fel ezen nagy eszmét, hogy a' statuspol-

g-árok mindennem magán jog- a, csak a' közjog
kifolyása. Mi állván, ebbl következik, hogy a' status

jognak fensbbsége van minden magánjog fölött , kivált

ha ez a' közjó érdekébe ütközik. Példával világosítom a'

d(dgot. Tudjuk milly nagy kincs rejlik a' folyókban , és

patakokban azon hasznokon kívül , miket eddig a' magá-

nosok élveztek , és mint sajátot kizárólag használtak. Ily-

lyen kincs a' többek között az, hogy az ezekbl vezeten-

d csatornák által, a' gyakori tartós szárazság miatt, min-

den éltet nedvtl megfosztott rétek és legelk megön-

töztessenek : mi állal mind a' föld termékenysége elmoz-

dítatik, níind pedig a' szárazságnak a' marhatenyésztésre

hat(') rósz következései meggátoltatnak. Ha már a' folyó-

kon gyakorlott malombeli , és más magán haszonvételek

a' törvény ürügye alatt képesek meggátolni a' folyóknak,

a' közjó 's különösen a' mezei gazdaság érdekébeni czél-

szeresb használatát: ugy a' státusjogi eszme egészen

megsemnnsitetik , és a' közérdek , a' status közozéljai-

t(')l eltér , 's a' polgári közboldogsággal egyedáruskodó

magán érdekeknek áldoztatik fel; melly dolog megsem-
misili a' nemzet közgazdálkodását.



lU tehát ezen elv segít ki bennünket fennéritett

kérdést illetleg. Nem kivánja senimikép a' magyar álla-

dalom, hogy nagyobb földbirtokosaink ollyan lelkesedésbe

jöjjenek csnpa eszmék által , Tnint a' frankok a' nemzeti

conventben : deaztmegkivánja , hogy k, mint a' törvény-

hozó testület tagjai, olly fölvilágnllsággal, emberiség érze-

tével birjanak, melly képesekké tegye ket arra, hogy

engedve azon oksnlynak, melly a' robotot és dézmát

sem közgazdasági , sem jogi , sem politicai , sem

emberiségi tekintetbl hasznosnak nem, st birtokosra

ugy, mint nrbéresre, károsnak leinii bebizonyitja , simul-

jon az örökvállság eszméjéhez : de nem ugy , hogy min-

den históriai jogairól lemondásáért, miket eddig gyakor-

lott, magátkártalanitatni kivánja: mert illyeneket értve, mik-

rl bizonyos, hogy hajdan országadók voltak, min a' tized,

és most az adórendszernek e' mai ész- és jogszeresb ko-

rában ez úgy is más czim , jelesen hadi adó név alatt vi-

seltetik a' föld népétl; ezért ugyan semmi kártalanitást

nem követelhet: épen úgy, mini fpapjaink a' régen meg-

szüntetett szabad ember-, és szökött rabszolga — dézmáért.

El kell tehát ismerni mindenkinek a' törvényhozó föl-

ségnek azon kétségtelen jogát, minélfogva ez az örökl ész-

joggal ellenkez históriaijogot minden óránmegsemrnithe-

ti kártalanítás nélkül, mint oUyat, melly gátja a' statusirány-

nak, és a' mellynek gyakorlata megalacsonyitja az azt gya-

korlókat együl egyig : miután a' közvélemény ezekre a'

jogtalanság bélyegét sütve , a' velk élket nem tekint-

heti jólelk j(')ggyakorlóknak.

A' históriai vagy tényleges, de jól megjegyezzük,

a' természetiekkel ellenkezetben álló jogokat azért sem

kell túl becsülni és kímélni, mivel ezek a' körülmények-

kel együtt változhatnak , és észjogalapjuk hiányozván

,

az erosbek által felforgattathatnak , épen úgy , mint örök

észjogok darab ideig felforgattatnak az erszak által, lly-

lyen viharok között mi fog a' status hajója kormányosainak

iránytt nyújtani a' dagadó tenger veszélyei között, ha

az észkormáiiyl kihagyjuk csuszamlani kezünkbl ? mi
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lesz igy a' jog-létbl , inelly netovábbja a' statiisélefnek ?

nem más, mint szélvilorla, n)it az ellenkez szelek ide 's

amoda liajlog^«"\tnak. Jeg^yezziik meg- azt is, hog-y valamint

mindenkinek van jog-a ahiioz , hog-y a' törvény meg^tarlas-

sék addig-, míg az el nem töröltetik és áll, úg-y a' tör-

vényhez mag^álioz senkinek sincs joga : az az, nincs ahhoz,

liogy az álljon örökké: mert ezen jog homlokegyenest

ellenkeznék a' törvényhozó fölség jogaival ; miket egye-

dül az örök igazság köt meg, és még némileg az alaptör-

vény is ; niagánosak aprólékos kára, vagy haszna pedig

épen nem. l gy van : a' törvényhozásnak tökéletesen sza-

badnak , és csupán észjog, 's alapszerzdés által korlá

toltnak kell lenni az új törvények szerzésében, és azok-

nak elavításában. Ha csak históriai eljogokon álló hasz-

nok védjévé hagyja magát silányítatni, és kezét megköt-

tetni, úgy szolgatörvényhozássá aljasul, és nem érzi

sem saját méltóságát , sem valódi rendeltetését , sem az

álladalom czéljait.

iMagyarhoni törvényhozásunk eddig legalább nem

így tn, és mint véljük, teljes joggal. Ha ez, úrbéres vi-

szonyokat illetleg , eltörölhette a' jobbágyok földhezkö-

töttségét, megadhatta nekik a' saját felpörösséget, meg
a' büntet perekben , mikben a' nemetlenek a' nemessel

együtt mint biíntársak állanak, a' följebbvitel jogot ; meg
a' hivatalképességet, és mindennem éledmód szabad vá-

lasTithatását ; meg a' nemesi jószágoknak zálogban , pol-

gárföldeknek és jobbágy telki haszonvételeknek örökös

megszerezhetését , úrbéri tartozásaiknak szabad egyez-

kedés utján tökéletes és örök idkre megvállhatását;

meg minden ingó és ingatlan szerzeményeikrl szabadon

rendelkezést. Ha ezeket honi törvényhozásimk megtette ,

és megtehette : ugyan miért ne tehetné azt meg, hogy a'

földbirtokosakat tökéletesen kármentesitve , eltörölje az

egész robot és dézmarendszert , miután annak né?nelly

káros kinövéseit elvagdalta? és ha már eddig ment, miért

ne nirhetiie tovább egy lépéssel? és miután ezen rend-

szernek gyászthozó kárait teljesen átlátta és kiismerte ,
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helyett, min áldás lenni nem szokott, miért ne töröl-

hetné azt el egészen ?

Ámde itt meg-int három nehézségre találunk.I. Miként

szntetjük meg* egészen a' robotot és dézmát, mik majd

olly rég-iek , mint alkotmányunk ? II. Földbirtokosainknak

min eg-yetért adunk azokért? III. Kicsoda tarto-

zik ezt adni; a' j o b bág-y-e , a' község-e vagy az ál-

ladalom? Feleljünk ezekre egyenként.

I. Régiséget illetleg, ezen oksúlycsak a' régi-

ség túlbecsli, a' szokás és maradás baráti eltt érvényes:

kiknek azonban fajdalom! honunkban legio a' nevök. Ezek-

nek elsben azt feleljük, hogy nincs régibb, mint a' bn;
melly még az édenkertben keletkezett, és mégis minden

jólelk kíván tle szabadulni. A' kik értekezésünk els

részét figyelemmel megolvasták , meggyzdhettek a'

fell, miként emberiségi, köz és magán gazdasági elvek,

és viszonyok elleni nagy bn követtetvén el az úrbér, és

ennek kinövéseinek fentartása , ápolása , 's foltozgatásai

által, nem leend ollyan magyar, ki ezen kor — jog —
és oks z er ti e n n é vált intézkedést tovább is kívánná

fentartatni jelenkorunkban; mellynek más, és valljuk meg
helyesb, méltányosb , és emberibb eszméi vannak mind

a' mezei gazdálkodásról, mind a' szabad és kényszeritett

munka természetérl , mind a' nyers termékben álló föld-

bérrl,mint harczszellemtl hevlt,természettani ismeretek

ben szegény,statusgazdaságról pedig épen nem is gondolko-

zott elddeinknek leheltek, a'kik fényzés nélkül egysze-

rleg éltek, ellenkezlegmai utódaikkal , kik közül a' hbb
keblek valóban szégyenlik,hogy törvénytárunkat még ezen

XlX-ik században is az úrbéri szeny mocskitja, kik

széttekintve külföldön is, látlak: meimyivel okszerbb,

's jövedelmezbb mezei gazdálkodást znek itt, a' nálunk

kétségkül miveltségben elhaladíttlabb népek. Ezek ugyan

is, noha mostohább éghajlat alatt, terméketlenebb földön

lakva , roppant földadó által nyomatva, még is kényelme-

sebben élnek, mint mi, kik hbéres eszméinktl megsza-



125

liadiiliii nem bírván , kénytelenek vag-junk a' szokásos

mezei g-azdaság- csikorg-(') vág-ásában járni , és ennek ko-

pár mezein teng-dni ; mi, a' kik áldott földön , 's boldog

ég-liajlat alatt lakunk , és még- e'fölött, eléj.' kor-, ok-, és

jogszertlenül, köztebermentesek is vagyunk. Ennyit a'

régi szokás és maradás barátinak.

II. Jóval fontosb a' második kérdés, melly a' déz-

nia és robot tulajdonosainak adandó kárpótlás, ése-

gyetérónek megfejtésére várakozik. Mi jól tudjuk, hogy

a' kilenczed — és robotban tagadhatlanulész- és örökjog

rejlik, mi kiegyenlítést vár: de azt is tudjuk, mikép

földbirtokosaink, ezeket illetleg, magas váltságárt épen

nem igényelhetnek; és azok,, kik jól gondolkoznak, nem

is igénylenek , ha komolyan felszámítják, milly csekély

azon tiszta haszon , mit nekik eddigelé az urbérnek ezen

két f tényezje behozott, és ha fölveszik említett dolgok-

nak csupán viszonyos becsét, mellyel azok rajok néz-

ve bírnak, koránsem pedig azon általános terhet,

melly általuk a' robotosra igáztatik, fölszámítván pontosan,

mennyit érnek a' marhás és tenyeres napszámok , men-

nyit a' kilenczed? íMert igy azon kívül, hogy tetemesen

megrontatnék a' földmíves, maga is a' földesúr nem egye-

bet tenne, mint magát ámítgatná, és ábrándos nézetei ál-

tal Junó helyett felht ölelne. Egyébaránt a' tökéletes

egyetérnek meghatározása terjedelmes munka , és tör-

vényhozás tárgya levén, itt messze vinne bennünket ki-

tzött czélunktól. Menjünk tehát

III. A' harmadik kérdés megfejtésére, és vizsgáljuk

meg: ki tartozik egy etért adni a' kényszerí-

tett munkáért? Ha széttekintünk azon országokban,

mellyek ezeket eltörlötték, úgy találjuk, hogy ezeknek

megváltása sehol sem tétetett egészen a' nyomorú jobbágy

vállaira; hanem ezeknek egy részét elvállalta az állada-

lom, részét a' község, részét a' jobbágy. Elst, u. m.

a' statust illetleg, ezt tenni köteles, már csak azért

is, mivel felels azért, miért hagyta ennyire meggylni

az adózó nép vállain a' közterhet, mit már most ez meg-
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lenni nem liir ? a' status felels azért, hogy mikor a nép-

re mindig- növelkedliet közterheket rakott, miért nem
könnyehítette annak vállait olly terhek levétele által

,

mik a' hiihéres világban keletkezve, többesem jog — sem

korszeresek. \ égül amannak fkötelessége lemosni azon

szennyet , melly az adózó nép soká tartott elriyomásáérl,

alkotmányára ragadt, és a' mit magyarjaink is az I. Fer-

dinánd X. t. könyvének E6. czikkjében dicséretes nyílt-

sággal elismertek.*)

De a' község , mellyben él a' jobbágy , sem marad-

hat ki a' közmunkák megváltásának terhe alól; fleg azért,

mert a' kényszerített munka kétféle , u. m. tisztán u r-

dolga, és megye dolga: mink, utcsinálás, vontató,

'stb. Elsrl a' jobbágynak magának kell eleget tenni;

de már a' közterhek kiváltásáért, tet magát fizettetni,

kiáltó jogtalanság leinie. Mert egyes emberek elhalnak ,

vagy elköltöznek, semmi nyomot nem hagyva magok

után , ellenben a' község megmarad. íVIílly nyomaszt<'»,

és jogtalan volna már azt kivánni , hogy az öregkorü

jobbágy, kiríek például gyermekei sincsenek, letegyen

olly tkét szabad váltságáért, mellyetsem , sem elddjei

soha senkitl fel nem vettek , és a' melly adósság az

halálával bizonyosan elenyészik? Itt gyökerezik azon jog,

minélfogva a' község köteles ezen terheknek egy részét

hordozni; annak megítélése aztán a' törvényhozás dolga,

van-e , és mennyiben jogalapja a' jobbágy közterheinek?

nem ad('»z-e kétszer ugyanazon közhaszonvételért ? és

mennyi azon passiv adósságbeli tke, mellynek letételét

tle joggal meg lehet kivánni örökváltsága alkalmával?

Frankhonról már emiitk, hogy a' köztehervi-

selést mindenkire kiterjesztvén , kárpótlás nélkül eltör-

') 1547:26. Cinn nulla rrs ningis ab ali(|u»)l annis , floionli

(|ii(>n(larii l'ngariae iiocuissr \ ideahír, o pp r ess i o ii o c o I o no-
r II m (|ii(iriiiii clamor asccntlil jiifjilcr anto consprctiiin Dri

,

iii hoc lonventii (•onciii.sum íjnanimiler, iil lilieila.s síibdi-

luriim, iniseroruiii (-oldiioniin , .suporioribiis annis (|uariin(|Uo

ralionc illis adrmla, r(\sliliialiir.



líHl iiiiiiden kényszeritett közmunkát. Raden ezt nem

tévé; hanem 1820 felszámítván az évi robot becsárát, és

ezt tizenjolczszorozván, ezen öszveg- letevésére szoritá

a' jobbág-yot. Ámde ezen eljárási az 1831-diki kamrák

méltányosnak nem látván , azt rendelték , bog} : ,,számi-

tassék föl a' földesúrnak az évszerint elforduló robo-

tokból bejöv tiszta baszna; — de értsük meg" jol, nem

azon tehernagyság szolgálván ám kulcsul , melly e' mi-

att a' jobbág-y vállait nyomja , hanem csak a' belle föl-

desurat illetleg- bejöN tisztajövedelem : mik egészen

különböz kulcsok; — e' tiszta hasznot tizennyolczoroz-

va , ezen öszveg* egyharmadát teg-ye le a' nag-yherczeg--

ség- , két harmadát pedig fizesse a' jobbág-y. A' status és

illetleg meg-ye terheit, ezeknek esztendei becsára tizen-

kétszereztetvén,egy harmadát viselje a' status, eg-y harmadát

a' község- , egy harmadát a' jobbágy ! Ezen elvet követé

H essen is a' kényszeritett munkák eltörlésében*).

Harmadik elleg-es kérdés: INIiként és mi-

móddal lehet a' korszertlen és nyomasztó robot és déz-

marendszert honunkban megszüntetni ? Ig-y : vag-y a' mél-

tányosb és jövedelmezbb haszon béri rendszernek
behozása, — de a' mellyrl a' következ szakaszban,

—

vagy pedig- az eddigi úrbéres földnek a' jobbág-y saját-

jává változtatása, vagy is az ör ök v ál t s ág által. Va-

lóban ez ulósó hominkban sok tekintetben kivánatos és

méltó, hog-y illy értekezésben , min ez , helyet foglal-

jon ennek több oldalróli megtekintése. Hasznos leend te-

hát az örökváltság- elsben fennálló alkotmányunk
és sarkalatos eljog-aink biztosítása tekintetébl. iNIert

a' föld és földmives meg-szabadulva ónsulyu bilincseitl

,

ezáltal a' közterheket viselni tartozó néposztály teher-

hordozásra alkalmasabbá tetetik ; melly momentum fleg

a' tehermentességet igényl földesurak részérl nagy

sulyu. Mert bár a' tehermentesség-et ott, hol közterhek

helyébe rendelt honvédelmi kötelesség-ek, harmincz év

*) Rottecks Staatslexioon : Ari: Frohnen.
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alatt alig- egyszer gyakoroltatnak, jngg-al senki sem kivált-

hatja öröklvé és folytonivá tenni: de azért addig* is,

mig" a' mostani elnyomás az alkotmányos szabadság szi-

nét viselendi ; addig is míg a' kiváltságos osztály saját

méltóságát érezve , és Európa kárhoztatását többé nem

trve nyíltan kimondhatja , hogy komolyan akarva a'

haladást, és igy tettleg is akarja annak eszközeit , mik

közt els: a' szabad föld és szabad földmives ; addig

mondom fszükség- a' tehervisel osztálynak anyagi er-

sítése, mert hogy ez ertlen, már maguk az országren-

deil8^J3-ban felségéhez fölterjesztett els fölirásukban

meg-vallották. Ez tény, és nincs igazabb , mint hogy ho-

nunkban a' közteherviselk ma holnap nem leendnek ké-

pesek a' közterhek emelésére. De az is lény , hogy a' ki-

váltságos osztály is, aggasztólag- sodortatik a' közelsze-

g-ényedés örvénye felé; szinte tény levén az is, csak val-

juk meg , hogy mi közülünk sokan semmi áron nem akar-

nak adót fizetni. Mi lesz aztán igy bellünk , ha sem ma-

g;-unk nem akarjuk a' közterhet viselni , sem azok vállait

nem hagyjuk ersödni , kik ezt teszik helyettünk ? Szép

eszme az , hogy a' közgazdaság- ép azon sarkelveken

alapszik , miken a' magángazdálkodás. Mit tesz emez ?

Ha jól felfogta érdekeit, szakit ugyan el néhány hold-

nyi földet majorház építésére , kényelmes lak és czifra

kertre: de azon van, hogy ezen kényelemre való költség

kiteljék a' jól mivelt szántóföldek, szlk, rétek, 's ka-

szálók hasznából. Igy kell nekünk is teimünk, ha már

ugyan valahára életnyilatkozalot akarunk tenni : ,, instru-

áljuk jól, mint Kossuth szól, a' földmives osztály föl-

deit is: különben ugy járunk, mint polgármester, ki ara-

nyos bíbor párnácskán átnyújtja a' fejedelemnek a' város

kulcsait, mellynek pedig sem árka, sem fala nincs."

Másodszor: nagy befolyása h-end az örökváltsá-

gi, már tör\ényben ugyan kimondott, de életbe mégsem

léptetett eszme valósitásának nemzetünk p o 1 i t i c a i

ön állására is, és arra, hog-y élete boldogabb szakára

minél elbb eljuthasson. Hogyan? ugy, Intgy képviseleti
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rendszer hiányában, egy ország sem lehet boldog-. Ámde

míg korszertlenné vált , és bnnkocratiává fajult patriar-

chalisinnsunkkal föl nem hagynnk, és a' földet 's földmi-

vcst nem emancipáljuk; addig emez mindig ki\ ül leendaz

alkotmány sánczain, és így képviseletet soha sem nyerend

a* törvényhozásban; következleg oUy alvó vulkán ma-

rad , melly kitörései által az 1768,1783, 1831diki vér-

jeleneteket megújíthatja. De ha ezt nem teszi is , késlel-

tetheti a' nemzet élete boldog szakának elérkezését, —
. raelly pedig liovátovább naponta nemzeti közakaratnak

nyilvámil , — melly ezekben mutalkozandik : okszeresb

földmivelésbl, a' srbben keletkezend gyárakra kifej-

lés; továbbá kereskedési önállás; az országos pénzetlen-

ség elhárítása ; az anyagi és szellemi miveltség ; és vég-

re ezeknek tetpontja, a' politicai önállás; mikkel aztán

párosuland az annak érzetébl merítend boldogság is,

hogy legjobb fejdelmeínk nem uralkodnak többé régi sze-

génységébl kívergdni nem bíró nemzeten, hanem oly-

lyanon , melly büszke öntudattal léphet föl európai nem-

zettársai között.

Honunk szebb jövendjének egyikff szellemi alap-

ja vettetnék tehát meg az örökváltság által , mivel ez

rokonszenvet és kiengeszteldést eszközlend a' birto-

kos , eljogositott 's köztehermentes u r , és a' saját bir-

tokkal 's elí'íjogokkal nem bíró , azonban mégis közter-

heket kizárólag hordozó jobbágy között. ÍNIígmi ennek

szabad földet és személy-szabadságot nem adunk; addig

ngy véljük mi , ezt magunk iránt solía ki nem engesztel-

jük, és a* mi legfbb, néposztálybeli érdekesitést nem
eszközlendünk, bár az országgylési napdíjak fizetését el-

vállaljuk, bár minden vagyonunkat subsidiumkép föláldoz-

zuk is; mert míg a' jobbágy nyakáról említett terhek le

nem vetetnek, míg és földe szabadnak nem nyilvánit-

tatik, addig a' fölebb érintett rokonszenvet, a' puszta

fizetés soha el nem idézendi. IMár pedig óh milly szép és ál-

talános lelkesedésre méltó eszme a' nemzeti egy-
ség, mellyre segél bennünket a' közös eredet és köz-

9
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érdek elgondolása , mik pedig- f tényezi nemzetek éle-

tében a' nemzeti közer kifejtésének. ,,De hát csakug-yan

nincs köztünk mag-yarok kost nemzeti egység?" Mikép

volna olly honban, melly daczára a' közeredetnek és inu-

nicipalis alkatnak, nég-y f néposztályra szakadt, és eze-

ket illetleg- nég-yfélc nála a' személy- és birtokjogi,

a' vég^rendeleti képesség, az örökösödési rend, a' pol-

gári és büntet törvénykezés. A' törvényeknek e' külön-

félesége , milly igen fogyasztja már a' nemzet erejét

,

milly sok súrlódást szül , alig szükség emlitni.

Illy sok polilicai érdek levén párosulva az örökvált-

sággal, ennek kívánatos voltában már nemzet és fejde-

lem részérl az 1836-diki törvény nyilatkozott, és tudat-

ja velünk , hogy a' fölséges kormánynak érdekében áll

,

ez üdves eszmét valósitni, mivel öszpontositnunk kell a'

magyar népet a' hon és király szeretetében, és a'

honnak közérdekeiben ; mik most szétoszlanak a' jobbá-

gyi viszonyok , a' földesurtóli függés és egyéb kártéko-

nyán ható elemek állal. St mit mondunk? kártékonyán

hatnak a' hbéres viszonyok arra is, hogy a' népne-

velési és magyarodási eszmék életbe léphessenek.

Mig szolgai állása leend egy nagy néposztálynak, mig

« egy magyar alkat sánczain kivül leend ; addig valamint

a' kiváltságos osztálynak nem nagy érdekében fekvend

az fölvilágítása és közértelniességre emelése : ugy ö

is nem nagy érdekét találja abban, hogy a' magyar nem-

zetiséghez simuljon; miknek következései aztán szemmel

láthatók , mert mig Erdély eloláhosodék , lioaunk eltóto-

sodott : és ezek fleg a' hbéres rendszernek áldástalan

gyümölcsei együlegyig.

,,No hiszen, igy szólnak itt a' maradósak , föltéve

,

de meg nem engedve, hogy ennyi állitólagos érdek csat-

lakozik az örökváltsághoz, ám álljon ezt illetleg, az

czl megenged törvény : de mennyiben ugyan rajtunk ál-

land , azt soha meg nem engedjük, hogy itt kénysze-
rít törvény létesüljön; mert elsben, már maga ezen

eszme, hogy szabadföld, képtelen, mivel az érzéketlen
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földnek jogokat adni akarni nevetség-; kényszerit tör-

vény pedig nem egyéb, mint jogsértés és olly ellenség-,

mellv a* tulajdont tetemesen megsérti." Feleljük: ez nem

eg-yéb , mint valóság-os s z ó h a r ez , vagy logomachia :

a' föld szabadsága sajállag- állván ax azt mivelnek adott

jog-okban , bogy például ne oUyan birtokczimek alatt

birja földét, mint eddig-; — mikrl meg- kell jegyeznünk

mellesleg- , bogy ezen nemcsak a' mivelés módját , ha-

nem a' föld gyümölcsözése mértékét is föltételezik , és

ezt emelik , vagy alább nyomják ; — hanem birja és

mivelje azt, mint sajátját; mi aztán igen fontos leend, és

anyagi, kézzelfogható, g-yakorlati következés. A' kény-

szerit czimtl sem kell megijednünk; mert minden va-

lódi 's tettleges törvény illyen , a' kényszerítés alapja

g-yökerezvén abban , hogy a' régi eng-edelem ideje lejárt,

és ma már a' körülmények , a' fölvilág-ultabb kor, a' nem-

zet helyzete más törvény létrehozását parancsolják ,- an-

nál inkább, hog-y, mint az éles elméj Bezerédj meg-

jegyzi, a' hozandó kényszerit törvény által nemcsak a'

jobbágyi vagyon szabaduland föl az örökváltság- ösvé-

nyén , hanem a' földesurak tulajdonai is , mik most példá-

ul úrbéri jövedelmeikben léteznek; mellyek jelenleg- az

úrbéri viszonyok közt, minteg-y börtönben tartatnak, a'

jobbágyéival mindunlalan összeütköznek 's egymást cson-

kitgatják. Kicsoda volna már az , ki ezeket kényszerit ,

vagy helyesebben parancsoló , tettleges törvény által ki-

szabaditatni ne óhajtaná. Ha már életbe lépett nálunk a' ki-

sajátítási áldott törvény, miért ne létesülhetne, tettleges

törvény utján , az örökváltság is; mi különböz alakban

nem más, mint exproprialio? .lói tudjuk, milly kényszeri-

lés fekszik a' közös birtokban és abban, midn ugyana-

zon földön földesúr , vármegye , pap , jobbágy fönségi

hatalmat gyakorlanak. Ezért aztán olly silány és törpe a'

magyar földmivelés; mert közös birtok, épen ngy, mint

közös ló , jó 's jövedelmez alig lehet.

Egyébaránt az örök váltság üdves voltát ta-

núsítják mind a' honi, miud a' honunkon kuli számos pél-

9*
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dák. Jelesen élöpéldák erre a' maglókat örökösen meg--

váltott község-eink, mellyeknek helyzetük lagadhatallanul

jobb azon jobbágyokénál, kik még- most is a' feudális bilin-

csek alatt nyögnek , és a' kikrl országilag el van ismer-

ve , hogy nehánj gyéren mutatkozó és igy mitsem bizo-

nyító egyéneket kivéve , tartozásaiknak eleget nem te-

hetnek; mert mindenöket oda adván az adóra, még adó-

sak maradnak. Külföldi példákat illetleg, már némelly

jól sikerült lengyelhoni örökváltságokról szóltunk. Szük-

ség , hogy még itt egy oroszhoniról emlékezzünk , mit

Kúra kin herczeg létesített 180E. Ezen nemes kebl
berezeg 59,341. desjetinnyi jószágát , örökváltság ut-

ján eladá E986 jobbágyainak egy millió százezer ru-

belért , melly öszveget E5 év alatt kellé határnapon-

kint lefizetni. Ezen részletes lefizetések , beléjök szám-

lálván a' hatszáztolias kamatokat, ;^5 év elforgása alatt

tnek S,600,000 rubelt : mellyek az eladás esztendejé-

ben , 1802 hatszáztolias lábon 609,000 rubelnyi ka-

mattal jövedelmeztek. Az eladás eltt szinte ezon job-

bágyoktól bevett jövedelme a' berezegnek tett 30,000
rubelt; miknek tkéje 500,000 rubel; nyert tehát az
eladás által 109,000 rubelnyi tkét; és a' részletes fize-

tés egyegy jobbágyra kiveltelvén , egyre évenkiut nem

esett több 11—20 rubelnél. iMílly sokat nyert ezen örök-

váltságban az álladalom , 3,000 új szabad földniíves ke-

letkezésével , alig kell enilítnünk *) A' többi földesurak

javára szolgálandó hasznairól az örökváltságnak, a' követ-

kez szakaszban.

,,Együlegyig mind kivonatos dolgok , igy sziilnak

itt némellyck , rsak az a' kár, hogy az íl r ö k vá 1 1 ság

útja és módja eddigelé a' rejtények , és a' meg nem

fejtett talányok közé .sorozandó. Mivel ez pénz nélkül nn?g

nem eshetik: úgyde hol vesz a' nyomorú jobbágy pénzt,

kinek, valamint urának olly kevés hitele van? Talán zá-

logbankot állit fel a' hon ? üdves lenne ez, csakhogy

•) Der Credit, von St. v. Széchényi. Leipzig. 1S30. S. 333.
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tudjuk meg-, inikép a' tkepénzes , mikor jószágra pénzt

kölcsönöz , akarja tudni a' zálogba vetend jószágnak

mennyiségét, és azt, hogy szabadon rendelkcihetik-e az-

zal a' zálogba adó, vagy nem ? akarja továbbá , hogy ne-

ki rögtöni elégtétel nynjtassék akkor, ha a' zálogba adó

nem fizethet, Mílly nagyon szerencséltetné már pénzét az

minálunk, ki azt zálogbankba adná, ezekbl világos, mert

tudjuk , hogy sok helyen tagositás még nem levén , a'

jobbágy nem tudja mije van , nem is rendelkezhetik

földérl szabadon, és mivel ez nem egyedül magáé, nem
is lehet ezt, nemfizetés eseléb<jn per útján elfoglalni."

Való igaz, hogy országos jótállás nélkül nem is létesithe-

t az örökváltság létrehozására alkotandó zálog- 's tör-

leszt bank: így pedig igen, mert kimondatván az

1836diki t. czikk által a' magyar jobbágynak telkében

fekv birtokspjátsága tiszta és örök sajátja, a* bank erre

neki mindig bátran adhat kölcsön pénzt, mellyel aprán-

ként lefizetheti váltságdíját ; és egy szabad törvényhozás,

ínin a' magyar , mindig talál olly óvószerekre , mik a'

tökepénzeseket bíztosítni képesek a' csalás ellen. így tn
például a' b a j o r li o n i z á 1 o g és váltóba n k; mellyel

a' maga nemében legtökélyesebbnek lenni mondanak , és

ugyan azért ezt itt részletesebben megismertetni czélirá-

nyosnak véltük.*) Ennek f sajátja az levén , hogy a'

földmivesi és gyáriipart emelje, nem pedig, hogy a' nagy

birtokosak különben is emészt osztályának consumtióját

elmozdítsa , és a' productívtalan speculálók ^állalatait

segélje; ezen bank nagy eljogokat nyert a' bnjor kor-

mánytól , jelesen azt , hogy bár ez magános vállalko-

zók által felállított társaság , rá mégis az álladalom kü-

lönösen felügyel , és mködéseiben hatalmasan segíti. Az
anyabank helye [München, de vainiak fiokbankok is,

például : Augsburgban , és másutt. Olly hitellel bír, hogy

maga egyedül bocsáthat ki bankjegyeket, mellyek a' köz-

*) Stalnten der bajerischen Hipollieken, und Wechsel Bank , in
Rol tec h sSlaat slex. arl : B a i. Hy p o t h. u. \Vech».
Bank.
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pénztárakban is folyópénz g-yanánt elvétetnek; ebbl nem
csak lir, hanem jobbágy is vehet ki kölcsön pénzt be-

csüértékig' fekvbirtokára , vagy az ezen fekv terhek

lerovására , vagy ennek czélszer javítása tekintetébl.

A' legkisebb öszveg , mit e' baiikb(3l föl lehel venni 500
forint. A' visszafizetés módja e' következ : Azon job-

bágy, ki telkét megakarja váltani, fölvesz innen például

500 pftot , ez öszveget részletesen is lefizetheti , úgy
hogy az említett tkétl járó ötös száztolin kivul , éven-

ként tartozik még a' tkének egyszáztoliát — Aimnitaet

— lefizetni : minek következésében 43 év alatt az adós-

ság- teljesen letisztáztatik a' jobbágy megertetése nél-

kül , mikor aztán a' tulajdonosnak , vagy örökösének az

adóslevél visszaadatik , a' ki említett évek után , minden

adósságtól mentten bírja a' jószágot , mellyet azon pilla-

natban , midn földesurát kielégíti , amúgyis korlátlanul

és szabadon használ. \e gondoljuk azonban , mintha csak

43 év elforgása alatt tehetné ezt; ez csak maximum:
ha pénze van , és a' bankba , teszem nem egy , hanem

ötven száztólit tehet be , úgy annál hamarább sajátjává

teheti úrbéri telkét.

IMisem gördítne azonban nagyobb akadályt az an-

nyira üdvesnek ismert örökváltság lítjába , mint az , ha

a' törvényhozás valamelly általános kulcsot állítna

meg amazt illetleg; mert ez csak nehezítné a' dolgot.

Ugyanis mint már följebb láttuk , honunkban a' körül-

mények olly különbözk , a' jobbágyok sorsa , és vagyo-

nossága olly sokféle , hogy általános kulcsot itt felállítni

épen nem lehet , a' nélkül , hogy épen úgy , mint a' ro-

bot- és dézmánál . vagy a' földesúr ne károsodjék, — kit

jelenleges jövedelme csökkentésire semnn törvény nem

kényszeríthet — vagy a' jobbágy túlterheltessék. Ugyan-

azért egyik megváltási szerzdés , a' másiknak minta

és példa gyanánt épen nem szolgálhat : csupán és egye-

dül csak serkentésül lírnak és jobbágynak ; kik mind

ketten nyernek ez által. Els saját tkéjét és jogait sza-

badítja ki a' hbéresi tömkelegbl ; másik iparát és sze-
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mélyét. Ugyanezért mérsékeltnek kell lenni a* föltéte-

leknek mindkét részrl : különben a' kísérlet már kez-

detben mindjárt elakad. Kövessék földesnraink, mérsékle-

tet illetüleg- , a' fels ti és kokasdi jeles példákat,

mellyek tiindükl fényben mntalják egyaránt az észt és

nemes keblet, mindkettnek eg-yformán dícsérelire vál-

ván. Eddig- van az elleg-es kérdések megfejtése; men-

jünk át már most azon jó következmények eladására

,

mellyek úrbéres rendszerünk megszüntetésébl áradand-

nak mezei gazdaságunkra.

^lár a' lelkes Klauzál figyelmesekké tn bennün-

ket jelen földmivelésünk liiányaira: *) mi ügy véljük,

hogy ezeknek nagy része jobbadán hbéres viszonyaink-

ban gyökerezik. Els nyavalyáját mezei gazdaságunknak

okozza szerinte, a' magyar földi népességnek, melly

már magában is nem nagy, honunkban aránytalan el-

osztása. Ez hegyeink között sr; a' tömérdek gazdag

síkon pedig, melly számtalan állat 's növény termesz-

tésére , ezekkel együtt nagy népesség befogadására , 's

táplálására alkalmas , igen gyér és csekély. Sereggel

jnek hozzánk a' liptói , turóczi , 's más hegységekrl,

valamint a' krajnákról , az eléhezetl , magasszál, és nyo-

morú öltöny tótok, 's más emberfajok, a' kaszálást és

takarást tavasztól kés szig nálunk, 's pusztákon nap-

számban végzendk. Mílly nyomorú fényben tnik itt fel

nemzeti , fleg mezei gazdálkodásunk ? Amott igen is

sok az ember , a' munkabér pedig alacson fokon áll

;

emitt a' kéz kevés levén , emez is magasra rúg. Föld-

niivelést z és jobbadán ebbl él alföldi városaink is

ollyan puszták közepén feküsznek , ?nellyekben fekv ta-

nyáikba jövés-menés megemészti idejüket épen úgy, mint

zabkönny tótjainknak testi lelki nyomorát okozzák vándor-

lásaik. Ez aztán az igazi nomadicus gazdálkodás. Mi okoz-

za ezt? Az, hogy mi magyarok, valamint a' gyarma-

tosítástól idegenek vagyunk , úgy jeles földmíves külföl-

*) Gazdasági Tudosilások : els évi foly. 1. fzel.
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diek inkább sietnek Amerikába , mint a' mag-yar hbéres
viszonyok alá. De ha szokásos gazdálkodásunk meg-szú-

nik, ha földbirtokosaink nem ragaszkodnak oUy makacsul

a' földbirtok - és tulajdonosi joghoz , kivált ha ezen el-

ítélettel együtt , levetkezendik a' köztehermentességi

már most szégyenlend dicsséget : ekkor városaink de-

rék gyarmatokkal lesznek körülvéve , pusztáink szorgal-

mas emberek lakjaivá változnak át; kikben olcsóbb, ha-

szonvehetbb , és bizonyos munkásokat találandunk , 's

bennök tiszta hasznot nyerendünk; de úgy, ha a' meg-
szállítandó földre elbb lakóházakat építetnk , és velk
olly haszonbéri mérsékelt alkura lépünk , melly nem nye-

lendi el egészen tiszta hasznukat ; magukat pedig nem
alacsonyítandja le a' rabszolgaság egy bizonyos nemére,

mint eddig.

Láttuk Töljebb azt is, hogy robotrendszerünk igen

alkalmas arra, hogy a' jobbágy elméjét homályban, ér-

zelmeit dermedtségben, kedélyét lomhaságban, erkölcsét

lustaságban , iparát bilincsben tartsa. Es íme , mi fáj-

dalmasan érzi mezei gazdaságunk azon miveltséghi-

ányt, melly földnépünkön és földünkön els pillantás-

ra észrevehet. Ellentét által a ilágosbak az eszmék. Uta-

zott emberek jól tudják , mílly különbség létezik , egy

a' legalsó érzékiségig síílyedt oláh, egy már miveltebb,

de mégis csak úrbéri helyzet magyarhoni sváb, egy

angol haszonbérl, és a' jelenkor miveltségélol sem-

miben el nem maradt porosz földmíves földe és me-

zei gazdasága között. Els a' nála nem sokkal mivel-

tebb magyar paraszttal együtt b termés után képzeleten

túl pazar ; mostoha évben ritka stoicismussal tri az

éhséget. A' sváb följebb áll ugyan jóval a' földmívesi

miveltségben emezeknél ; azonban jelen helyzetében ezen

balítélettel küzd , mintha már netovábbját elérte volna a'

a' gazdasági fejldésnek: teliát haladni épen nem akar.

j\em így tesz az angol és porosz földmíves. Ezeknek öl-

tönye , laka , és telekje , egyszerre elárulja a' szabad,

mivelt , és a' jólét fens fokán álló embert , úgy hogy
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ezeknek látása 's egvbehasonlítása, tneg-g-yözdéssé ma-

gosítja bennünk e' g^ondolatot , hog-y általános mivelt-

ség- , valamint f forrása a' mezei gazdasá^-nak , úg^y a'

niiveltség-et g-álló luíbéres viszonyainkból foly leginkább

földmivelésünk törpesége. Ha a' bely eng-edné , könny
volna tanu^>ítnunk , mikép azon sebeket , mik miatt boni

mezei gazdaság-unk csak teng" most és sínldik , erre

nem kaphatván , jobbadán az okozza , liogy mi földet és

földmívest , jnindezideig" emancipálni vonakodtunk. Ezen

f bajból folyt, és foly a' nag-y és terjedelmes földbir-

tokoknak , nem az okszeresb és jövedelmezbb angol

liaszonbéri rendszer, hanem az ugy nevezett házi gaz-

daság — domestica administratio — általi igazgatása,

és ön kezelése; a' honi közlekedésnek rósz ál-

lapotban léte; a' földbirtoknak a' pénzbirtok fölötti

túlbecsülése; az emberernek, olt hol lehet, a' gép-

er véli föl nem cserélése; a' rétek és legelk
mivelésinek feledése, a' gabna- termesztésnek a' nagyobb

nyereséget nyújtó kereskedelmi növények termesztésivel

nem párositása ; állattenyésztésünknek, 's marhahizlalá-

sunknak a' legalsóbb fokon állása. Mindezen elsorolt

bajokon, hisszük, segítend hbéres rendszerünk megszn-

tetése ; noha hálásan megkell vallanunk, hogy e' bajok

részletes elháritására jótékonyan hatottak niindaz 1836-

diki , és más törvények ; mind .lósef és Károly fher-

czegeink , Andrásy , Batthyányi , Festetics , Károlyi , 's

más grófjaink jól rendezett , okszeres . és magas mivelt-

ségre mutató , 's buzdító gazdaságainak serkent példái.

Menjünk tovább jelen mezei gazdaságunk ismerge-

tésében. Fájdalommal tapasztalják a' hoininkban megfor-

duló külföldiek , hogy a' magyarnak nincs önálló földmi-

velése : természetes tehát, hogy ne legyen önálló gyár-

ipara, mint szinte az is, hogy ne legyen önálló keres-

kedése. Igen : mert ezek természeti kapcsolatban vannak

egymással, \incs tehát most önálló földmivelésünk. A'

ki errl még kétkednék , vegye figyelmébe azt , hogy

most , midn honunk földének nagy részéi robotos kezek
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mivelik , más része pedig- dézma 's kilenczed alatt van,

lehet-e illy körülmények közt önálló a' magyar földmi-

velés ? teremhet-e annyit a' föld , hog-y ez biztosítsa a'

föld népét több évekre ? és idézhet-e el általános jólé-

tet ? \em , sót termesztésünk köztudomásra olly silány

,

^ogy egy két sovány esztend , mint a' közelebbi évek-

ben is tapasztaltuk , a' legnagyobb élelemszükséget ké-

pes eltntetni. így kell ennek lenni szükségkép hibás

rendszerünk mellett ; mert vegyük fel csak a' kilencze-

det, ez terméketlen években, mikor a' föld, csak a'

bele vetett mag-ot termi meg-, tönkre teszi a' jobbágyot;

mert ekkor ugyan azon mag kilenczedeltelik meg újra

,

melly már tavai megkilenczedeltetett. Ug-yanis minden

földbérnek , és így a' dézmának is nem a' tkébl , ha-

nem a' földtermésinek szaporodásából kell kikeríilni, va-

lamint régibb törvényeink szerint a' méhraj- és a' bá-

ránydézma csak a' szaporításból, nem pedig- az anya-

méhek — 's juhokból vétetett ki. Úgyde sovány évek-

ben a' földbe vetett mag-, mellybl már múlt nyáron a'

vám kivétetett , most újra kivétetik : mi annál képtele-

nebb , hog-y az csak a' földbe vetett magot , és íg^y ma-

gát fizetvén ki , úgy tekinthet , mintha nem a' földben,

hanem csak a' magtárban telelt volna . és így koránsem

termés és szaporodás, hanem tke.

Azt sem tagadhatni, hog-y jelenleg nálunk a' pro-

ductív er csaknem haszontalan vesztegel. ]\lert ennek

legfbb tényezi , például az emberkéz nyáron is

ugyan, de fleg- télen nagy részben hever; a' tömérdek

vízer használatlainil elfoly ; kszénbányáink a' föld

alatt lappangnak; mert a' gyáripart, mellyre ezek nél-

külözhetlenek , mindig a' tkepénz határozza el , mi ná-

lunk nincs. iMi lesz aztán következése ezen productiv

ertespedésnek , és ipartalanságnak ? Az, hogy gab-

na termesztésünk arátiylag fölölte csekély; keres-

kedési mérleg-ünk pedig rosszul áll. Tekintsük meg
futólag mindkettt. Esztendei g-abnabeli közép termé-

sünket Schwartner 60, Fényes pedig 90 millió
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pozs. mérre teszik , melljbl évenként kivitelik nem

több mint 3 millió pozs. mér. Már milly kevés ez, meg-

tetszik az eg-ybehasonlításokból. Cseliors /. ág-, — de a'

mellyben jeg-yezzük meg- jól . a' parasztok jog-ai sokkal

jobb ellenrség-g-el bíztosítvák, mint nálunk — nég-yszer-

le kisebb bonunknál terjedelemben , mostoliább föld

,

és fekvés : és mégis az okszer földmivelés mellett,

2-1 millió pozs. mér g^aboiiát terem évenként. Porosz-

bon, melly terjedelemben igen kevéssel nag-yobb Ma-

gyarbonnál , de jóval soványabb
, jó földmivelése , és

baszonbéri rendszere mellett , kiküld évenként öt mil-

lió scbeffelnél többet *) melly mérték Vs több a' mi p.

mérnknél. De kereskedésünk sem áll jobb lábon :

mert Becher szerint az évenként 40 millió peng
forintig- szenvedleg- áll; és eg-ész összes kivitelünk,

csak az eg-y pamutkelme — fogyasztási szükségünket

sem képes kifizetni. ílly országban tebát a' nemzetgaz-

daság halálos ágyban fekszik ; mert benne a' közjólét

,

's vagyonosság fejtzése sem a' fid természeti kincsei-

vel , sem a' népesség növekedésével, sem egyesek si-

kerteljes törekvéseivel öszhangzt) lépést nem tart; pedig

mint a' híres List állítja **)
, .Magyarhon fél Német-

ország számára termeszthetne kendert és lent, bor-

ral egész Galliciát , Morva- Cseh- Szászország nagy ré-

szét, és nyúgoti Poroszországot elláthalná; dohányt

fél Németországnak szolgáltathatna; selymet termeszt-

hetne annyit , mennyit most az olaszföld: nádmézzel

fedezhetné Némethon czúkorszükségél, kukoriczaszárból

és répából fzöttel; valamint rizszsel is. Most a' bányák

alig , a' kszénaknák pedig , a' közlekedési eszközök és

iparágak hiánya miatt épen nem használtatnak." Ha mi

mind ezeket tudva , st érezve azt, hogy Sully ber-

ezeg mondataként: ,,földmivelés azon eml, melly a

hont táplálja " tudva , hogy a" honszeretet levén a' pol-

') Ferbers neue Be^lraegc. p. 31.
••) Deutsche Vierteljahrschrift. 1842. üctub. — Decemb. Hefl.

Nro 20,
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g:ári erények forrása , ig-en roppant hatásúak, a' hon bol-

dogfság:át illetleg azon törvények, inellyek amazt a' föld-

míves osztálybeliekben elidézik , vag-y pedig- ezeket a'

hon iránt minden érdektl meg-fosztják; átlátva továbbá

azt, hog-y a' fensbb népnevelés, melly az ig-az nemze-

tiség- föltéte , nem eg-yéb , mint a' nemzet minden fiá-

nak és leányának , az ipar által a' nemzeti önállásra ne-

velése : ha- mondom ezeket jól tudjuk , még-is a' nemzeti

ipart rég-i békóiban nieg-hag-yjuk, börtönök építésérl 's

a' meg-rög-zöít g-onosztevknek feg-yeleni általi új nevelé-

sérl g-ondoskodunk ug-yan , de a' mi fbb , a' hbéres
viszonyokat meg- nem szntetve, a' nép fensbb nevelte-

tése akadályait százados helyeiken elg-ördítetlenül feküd-

ni eng-edjük; bizonnyal tanújelét adjuk annak, mílly bo-

gár nézetünk van az európai politic^ban; valamint annak

is , mílly méltók vagyunk arra , hogy politieai halálunk

elkövetkezzék; azért mert betegségünket sem ismerni,

sem míg idnk volt gyógyítni nem akartuk.

Minden nagyra ment nemzet, az ipar által lett nagy-

gyá; mit hogy fiaiba beoltson, széthányta az iparfejl-

dés akadályait: mert ipar az, mellynek gyümölcse, a' nem-

zeti gazdagság , önállóvá teszi a' nemzetet és egyént.

Ez Smith Ádám, és az aiigolnép életbölcsessége; ebbl
keletkezeti e' nagy nemzet valódi nagysága , és világ-

uralkodása. Most már ha ki kérdi : mi az iparnak , az

ezt éltet szabadságnak , és megint mindkett föltété-

nek, az értelmiség — és erkölcsiségnek legfbb aka-

dálya? azt kell mondanunk: a' hbéresség; melly anyja

az úrbéri rendszernek. Hajdanta, midn véres csatatéren

küzdetett ki a' nemzetek hatalma, túlnyomósága, ez ta-

lán öszhangzoll korral és kor.szellemmel: ámde ma jól

tudjuk , hogy a' nemzeti önállás nem más , mint az ipar

mezején küzdetik ki. IMiért tartjuk tehát tovább is békó-

ban azon áldott uemlt, melly egyetllil képes beiniünkct

függetlenségre emelni, és megmenteni a' köz elkorcso-

sodás örvényétl? annáiinkább, hogy jelen úrbéreseink-

nek tettleges állapolját, noha az positiv törvények által
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lenni — nnnt a' fennebbiekbl világosan kitnik — el

nem ismerhetjük.

Ellenben , fölteheljük elre , hog-y aaon , honi föl-

dünkben, és eimék három, úgymint, állati, növényi,

és ásványi országaiban fekv nagyszer töke, — és kincs-

forrásnak nagy része, melly mostani földinivelésünk mel-

lett használatlanul hever, meg'szünvén mostani nyommasz-

tó. é.s fölötte kevés haszonnal gyümölcsöz úrbéri vi-

szpnyiiink , élemény - és segédkútfejévé váland nemze-

tünknek: mert felszabadulván a' földmivelés, és vele,

mint illik, a' mipar párosílalván , st mint jó házas-

pár egy kézre dolgozván , remélhet , hogy a' víz-, lég"-,

és g-éper munkásságba tetetik , és ezek által a' nemze-

ti és eg-yéni g-azdálkodás szemlátomást növekedend. El-

s azért, mert kútforrásai szaporodandnak , nem úgy,
mint eddig, midn mindenki csak a' nem nélkülözhet

gabna- és baromeleség termesztésére szorítaíott föld-

mivelésünk nyomorú rendszere által. IMajd ekkor életbe,

's mozgásba lépendnek más természeterk is, mihelyt a

hbéres viszonyok állal elidézett tespedése nemzetünk-

nek megsznik.

Szokás mondtiii : ,,a' múlt tkre a' jövendnek."

Vegyük hasznát e' nagy igazságnak; és tekintsük meg
az iparban elhaladt nemzetek , jelesen az angolok
múltjából népünk jövendjét, és mezei gazdaságának bol-

dogabb fordulatát, de csak úgy, ha ez szokásos termé-

szetét leöltve , hódoland az észnek , és a' haladcí javitás-

nak. Angolhon is , — mellynek ipartörténeteit Ander-

sohn és Huíne után adjuk — csak úgy gazdálkodott

a' sötét századokban , mint egyéb európai nemzetek. Itt

is csak ollyan miveltség volt , mint most minálunk , és

megesett gyakran az, mi itten 1834-ben, hogy nem volt

elegend takarmány sszel a' marhának, miokon azt vagy

le kellett vágni , vagy olcsón eladni. Sertéssel pótolták

tehát ki az angolok a' szarvasmarhávali gazdálkodást,

miknek olcsóbb takarmány kellett; ezt is magok keres-
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ték föl ezen élkes állatok a' reng-etegekben; kevés mag-

lót teleltettek ki az sang-olok , és ezen kevésbl is , a'

szaporaságnál fog-va , tavasszal jókora csorda keletkezett.

Itt is ügy tnek a' nyers nemesek , mint nálunk , bogy

erdeikben a' vadakat megszaporították , bogy rajok l-

dözbessenek; f dicsségüket abban belybezvén , ha vá-

raikból ráüthettek az utazó kalmárokra , és ket kira-

bolhatták.

Hlyen nemzeti gazdálkodás mellett aztán fölötte sze-

gény volt az ország: és azon hon, melly most több vas

és aczél árut gyárt, mint együtt véve a' föld minden

nemzetei, még a' XíV század elején olly szegény \olt

ezekben , hogy a' vas kivitelét törvénnyel meg kellé til-

tani. Szó sem lehelé még ekkor az üveg, porczellán

,

papiros, sárgai'éz , br, festék, bútor, 'sa't. gyártás-

ról; mikért most ezen iparos nemzet 450 millió peng
forintot vesz be évenkint a' külföldiektl. Az volt a' sze-

rencse , hogy az angolok jókor , t. i. még az említett

században ébredtek föl az okszer mezei gazdálkodás

ápolására, épen azon dolog szolgáltatván nekik alkalmat

á' fölserkenésre , mi hat századdal késbben a' magyar

földbirtokosaknak, t. i. a' juhtenyésztés jöxedelmes volta.

Hume állítja, hogy Spencer lordnak, már 1327: 63
mezei jószágán volt 28,000 juha , 1000 ökre, 1200
tehene , 560 lova , és 2000 sertése. Gyapja tehát ezen

országnak már I. Jakab király alatt ainiyi volt, hogy

két millió rf durva posztót vihetett ki Belgiutiiba , itt

festették meg azt , és készítették el ; mert finom posztó-

gyárak még e' szigetben nem voltak; a' kivitelt is nem

itt készült , hanem a' hánza városokban vett hajókon

telték.

E' bajon ügy segített a' nemzet, hogy szabad föld-

nek nyilvánítván e' szigetországol, a' frank, németal-

földi , német , spanyol honokból vallásuk miatt kizött

gyárnokokal szívesen befogadta, és a' zsidókat , kikel

említett türelmetlenség innen hasonlag kikergetett, kik

aztán annyira emelték a' nemzeti ipart, segíletve a' sze-
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inélj't és vagyont biztosító törvények , a' húborúk diiló

árjának ki nem tett szig-etfekvés , és más kedvez kö-

rülmények által , bogy mint mindenki jól tudja, Angolhon

ma iparfenséget gyakorol a' föld minden nemzetein, mit

fleg ezen elvnek köszön: ,,lehetleg ki kell fejteni a'

productív ernek minden ágait a' szabadság által;" mi

aztán végtelenül emelé a' mezei gazdálkodást a' nagy

emésztés , a' müipart a' gyáráruk ócsóbb kiállítása , és

kitíín jósága; 's a' világkereskedést az által, hogy ezen

csoda nemzet megszerezte magának majd mitiden tenger

kulcsait. Jelesen a' földközi tengert bezárhatta Gibral-
tár; a' keletit Helgoland; a' verest Aden; a' persa

öblöt Bushir és Harrach rhelyei által. IMost már
csak a' Dardanellák, Panama, és Suez vannak

hátra ; ha ezeket is kezére keríti , — min dolgozik is

— úgy minden tenger hajmitjait kénye szerint fölnyit-

hatja , és elzárhatja.

Minthogy most Angolhonnál vagyunk, tanuljuk meg,

ezen sok tekintetben követésre méltó nemzet példájából

azt is , mílly sokat nyer a' nemzeti gazdaság a' földmi-

velés felszabadításából önkényt folyó gyár és kereske-

dési ipar által. E' nagy igazságot Mac-Qveen, figye-

lemre méltó táblái ti j-jesztik szemeink elébe, *) Van An-

golhonnak

I. nemzeti tke pénze:

1.) Mivelt földekben, bányákban, iga- és más barmokban

3,311 millió font sterling.

!^.) Gyárakban , és kereske-

désben , E18 millió font sterling.

Öszveg: 35E9 m. f. sterl.

II. Nemzeti jövedelme:

1.) \yers termékekben : ... 539 m. f. sterl.

2.) Gyárnmvekben .... 259 és V2 m. f. st.

Öszveg : 798 és Vi m. f. st.

*) Edinburg. Magazin. 1839.
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Ezen fölszámitásból illyen tanúságot emel ki List,

*) hogy:

1.) Angolhonnak a' földmivelésre fordított tkéje

tizenkétszerte nagyobb, mint a' gyár- és kereskedelmi

iparba fektetelt; és még is

2.) Az a' tömérdek tke , melly fektetve van aj föld-

mivelésbe , csak 16 száztolit, az a' hasonlítólag csekély

capilalis pedig , mellj fordítatik a' gyár- és kereskedel-

mi iparra, 120 s/á/AoVú nyújt. Ámde,

3) Még azt a' 16 száztolit sem húzná Angolhon

okszer , és jövedelmezési legnagyobb fokra rúgtatott

földmivelésébl , ha a' 218 milliót be nem fektette vol-

na a' 259 és Vz milliót jövedelmez gyár- és kereske-

delmi iparába; mert ez két- , st háromszorozta népessé-

gét: ez az, melly roppant consumtiót idézettel, ez

emelte föl a' föld becsárát , és a' földektl fizetett ma-

gas haszonbért

4.) Most már fosszuk meg Angolhont gyáraitol, és

világkereskedésétl ; földmivelése legott olly törpeségre

zsugorodik, mint Lengyelhoné: most 3,311 milliót ér
földje mindjárt leolvad tized , vagy huszadrészre, mert

ez által lelankadand a' nemzet productív ereje , melly

most a' munka felosztása , a' nemzeti föld , — kézmívesi,

és kereskedelmi erk egyesítése által roppant magasság-

ra emelkedett/' Eddig List.

Ezekbl már három nagy igazságot tanúihat tisz-

tán földmível honunk is. Elst: hogy tkéink nagyobb

részét, nálunk úgy, mint mindenült a' földmívelés nye-

li el, és még is épen ez az, melly még a' britteknél is,

kiknél pedig legmagasb fokon áll, csak 16 száztolival

jövedelmez akkor , midn a' gyár- és kereskedelmi ipar

120 száztolit nyújt. Másodikat: hogy milly fonák né-

zeteken alapszik olt a' közgazdálkodás , hol nincs egye-

sítve , a' föld-, kézmvesi, 'a kereskedelmi ipar;

mellyek közül egyik emeli és ersíti a' nuisikat, mint

*) Idézett munkája, i sü kül. 388. lapján-
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boltív -kövek. Végfül: milly fonák politícútik volt ed-

dig-»'lé nekünk niag-yaroknak , kik a' helyett , liog-y ápol-

nánk és flszabadítnánk mind a' iiármat , békóba tartot-

tuk jelenkorig- inindeg-yiket. Elienberí, ha mi, okulva a'

nag-y nemzetek példáiból, életbe léptetjük az okszeres

g-azdálkodást , széthányva annak legfbb akadályait, jele-

sen a' robot- és dézmarendszert, iia amazzal eg-yütt az

ipart meg-honosítjuk, bizton számíthatunk arra, hogy egy

félszázad aialt népünk szemlátomást meg-i?iduland a' nem-

zeti gazdagság boldog vára felé* mert ész- és ipar teremt-

nek gazdagságot és hatalmat , még olly béka - és sárfé-

szekben is, min vala hajdan i\ émetalföld, még olly

kopár és hegyes földön is , min a' most már regényes

Schweiz. Ellenben milly alacsony fokán áll a' földmíve-

lésnek honunk még most is , megítélhetni abból , hogy

bár ezt hajózható folyók áztatják, bár gyomrában gazdag

ásványok rejlenek , bár földe a' legtermékenyebb , még
is midn 1809 a' frankok ezt meglátták, és a' gyri szo-

morú lapályt megtekintették , álmélkodva így kiálltottak

fel: ,,C'est une desert." Igen, mert a' földet szépít ok-

szeres gazdálkodás szolgaföldön soha sem mulat , és míg

a' földet és földmívest föl nem szabadítjuk , addig cso-

dáliialjnk ugyan a' szabad nemzetek föld - és kézmívesi

fenségét , bánmlhatjuk a' pesti hídon dolgozó angolok ok-

szer munkálatát; de köztünk szokásos magyarok, és

ezek között olly nagy leend a' különbség , mint úr és

szolga
, puszta és kertország között. És mi az alapja e'

különbségnek? nem népfaj, nem a' polgári alkat, nem

zárt és szigetfekvés; hanem az észnek és iparnak ki-

sebb foka, miket nálunk a' szolgaiság földig nyom, amott

pedig a' szabadság égig emel.

Álladalom , melly saját kincsforrásait elhanyagolva

,

a' mipart mellzve , ha vihet is valamit más honokba

parányi fölöslegébl , t. i. nyerstermékeibl : ámde jóval

többet levén kénytelen behozni a' gjármüvekbl, aprán-

ként elszegényedik, nem értvén ennek törvényhozói ama

felvet, mellyet már I. György, angol király minísterei

10
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jól érteltek, st életbe is léptettek, melly ekkép hangzik

:

,,Annál gazdagabb 's hatalmasb valamelly hon , minél

több 's jobb g-yárczikket visz ki , 's minél több nyers-

terméket visz be." Honi politicánk e' f elvet nem kíván-

ja , mert nálunk az áldott , és még ötszörözhet termé-

kekben gazdag föld és természet elttünk fekszik : csak

ezt kell tehát fölserkentenünk álmából , leend itt elég

nyers termék, csak a' termeszt ert sokszorozzuk a'

szabad és okszer gazdálkodás által. Jeleseii»váltsuk fel

és nemesítsük régi állat- és növényfajainkat újakkal,

jövedelmezbbekkel, és jobbakkal.

Ha az európai földmívelés gyermekkorára vissza-

tekintünk , itt látjuk , milly gyermeki volt az kezdetben.

Semmi elv , semmi okszeresség, semmi természettani is-

meret , semmi gyáripari , és kereskedelmi tekintet nem
használtaték , hanem ment minden a' szokás vas törvénye

litján. Hanem a' vaknak látszó történet néha segített. így
például , nem levén Európában semmi selyemtenyésztés ,

és e' miatt a' selyemkelmék , mivel Chinából kerültek

,

igen drágán áruitatván , nagy Constanlin alatt némelly

görög szerzeteseknek juta eszébe, említett honból se-

lyembogártojást lopni be Európába, kifúrt botjaik belüre-

gében ; ezen dugárúk által szaporodott el nálunk a' se-

lyemtenyésztés , melly most nem egy hont táplál. Min
fokon állott csak egy félszázaddal is a' juhászat , a' mai-

hoz képest, alig szükség említni. \ekünk tehát magya-

roknak, nem annyira nyers terméket, nunt iparos gyár-

nokokat, angolügyességü haszonbérlket kell honunkba

hoznunk , és bármilly föltételek alatt gyarmatosíttuuik

:

de a' kik illyen viszonyok köi:é , minkben van most a'

nemetlen a' nemeshez , épen nem sielendenek: pedig

bizonyos, hogy a' gyárak és gyárnépek szaporodásának

senki annyi hasznát nem venné, mint a' nagyobb földbir-

tokosak ; mint ezt az angolhoni és más földesurak ta-

pasztalják. Viszont ÍM o n t e s q u i e u állitása szerint, ,,azért

jutott tönkre Lengyelhon , hogy nemessége bilincsben

tartván a' földmívelést és a' nuíipart; azonban öltözet-.
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— féiijzés-, — és mindenben szeretvén a' kfilfüldies-

kedést, e' szolgaföldön szabad szellem és g-azdag* vá-

rosok nem keletkezhettek; kik támaszai lel?ettek az örö-

kös uralkodó házaknak , és ellensúlyul szolgáltak volna

a' \álasztás alá esö királyokban g-yönyörköd nemes-

ség"nek."

10



MÁSODIK. SZAKASZ.

A' robot és dézma meg'szüntetésének remén} 1-

het üdvös hatása a' nag-yobb földbirtokosak

g-azdaság^ára.

Különös sajátság-a az a' nag-yszer elveknek, és a'

korkivánta , st parancsolta javításoknak, hogy ezek nem

csak eg-yik félnek használnak eg-yoldalülag- , hanem azon

félnek is tetemes liasznot nyújtanak, nielly ettl eleinte

félt és idegenkedett. Ennek igazsága bebii^onyiílt a'

tag-osztályokon; miktl a' kisebb birtokosak féltek honunk-

ban , líg-y tekintve ezeket , mint nag-yobb földbirtokosak

által az ö tetemes meg-rontásukra kigondolt eszközt; és

most már látják , 's tapasztalják majd mindenütt, milly

méltó 's czélirányos volt, ezen eleinte általok gylölt

eszmét törvény által életbe léptetni. Jcisolni merjük , így

leend ez, nagyobb földbirtokosaink gazdaságát illetleg,

a' robot- és dézmarendszer megszntetésével is: melly

senkinek aimyit nem használand , mint ezeknek. Mikrl
hogy kellleg meggyzdhessünk, tekintsük meg el-

sben: a' nagy terjedelm birtokokat általában, és azt,

mellyik hasznosabb a' nagyban-e , vagy a' kicsinybeni

gazdálkodás? Másodszor: vizsgáljuk meg a' honi na-

gyobb terjedelm mezei gazdaságok mostani kezelését,

és jövedelmezését. Harmadszor vegyük figyelmünkre

ezeknek jövendben eszközölhet kezelését, és reményi he-

t jövedelmezését.
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I. Mieltt a' nag-y terjedelm birtokok mezei gaz-

daság-áról értekeznénk, ill a'nag-yobburodalmak-

ról szólni általában, bistóriai és politici tekintetben.

A' nagyobb birtokok a' családok tjag-yravág-yásanak mi-

veletei; a' kik fényök és állandóságuk fennmaradását

a' bírtok felosztbatlanságban keresek , és ezt az siség-

bebozása által elérni reniénylették: úgy ítélve, hogy kitfi-

nleg nagy terjedelm birtokot kell szerezni annak, ki

puliticai jelentségre akar felvergdni. Hogy ezt elérhes-

sék , a' földbirtokot a' nemes néposztályboz kötötték ki-

zárólag. Ámde ezen sötétkori eszme , sem jelenkorunk

emberibb szellemével, sem a' mai okszeres statusgaz-

daság j('»zanabb elveivel , sem a' bölcs országtannal ösz-

bangban nincsen. Mert mi az elst illeti , ma már a' po-

liticai jelentséget szintúgy meg lehet szerezni pénzzel,

mint nagy hivatalokkal ; st jobban , mint földbirtokkal

,

melly apránként a' pénzaristocraták kezeire szokott ke-

rülni. A' közgazdaság sem nézheti behunyt szemmel azt,

hogy a' magyar föld nehátjy család kezeire kerülvén ,

ekkép hasonlítson honunk olly kórtesthez ,
mellyben a'

vér egy helyült összetolúl, másutt hiányzik: mivel a' föld-

birtoknak kevés kezek közötti öszhalmozása, kizárja az

összes versenyt, mi fölötte csökkenti a' birtok becsét; jól

tudván azt is, hogy vannak honok, jelesen Wurtemberg,

hol birtokképes levén általában mindenki , a' különben

is minden siségi bilincsektl és urbéreg nygöktl meg-

szabadult föld olly nagy becsárra emelkedett, hogy en-

nek egyetlen holdja 2000 , st 2500 peng forinton is

elkel. i\em trheti annyiban is, mivel tapasztalt dolog,

mikép minél nagyobb a' birtok , annál kevesebbé lehet-

vén azzal bírni, az csekélyül gyümölcsöz: például egy

5000 holdnyi birtok csak felényi összes jövedelmet

nyújt, mint ha az több szabad földmives között volna ki-

osztva. De országtanilag is veszélyteli a' nagy birtok;

mert valamint a" nagy pénztkéknek kevés nagy keres-

kedk kezeire jutása , ezeket oligarchákká teszi ; így a'

birhatlanság eszméje által gyámolított terjedelmes birtok

,
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a' nemzetet eldarabolja : pedig- a' nemzeti eg-ység- az

,

melly csodákat idéz el , mind béke , mind pedig had

idején. A' nagy birtokok tehát koránsem üdvösek akár-

melly honnak is , sem köz , sem magángazdasági tekin-

tetben. Mellzve most azt, hogy honunkban az 1827-ki

országos választmány 500 teleknyi maximum felállításá-

val g-ondolta a' nag-y birtokból folyó bajokat meg^szüntet-

hetni , ennyit bizonnyal állíthatunk , hog-y a' nag-y birto-

kok , kivált ha azok hilrebizottság-ok is egyszersmind

,

mondhatlanul akadályozzák eg-y önálló függ-etlen földmi-

vesi középrend keletkezését; melly pedig- félreismerhet-

lenül a' nemzet erejének életmagköve. De most ezen

szempontokat mellzve , vessünk ezekre eg-y két pillan-

tást mezei g-azdasági szemponlb(')l. Xincs bizonyosb ,

mint az, hogy ugyanazon jószág több birtokos által mi-

velve , hasonlatlanul több jövedelmet ad , mint a' terje-

delmes birtok , melly eg-yetlen ember keze alatt sorva-

doz , és koránsem önt annyi életert a' hon tömérdek

testébe , mintha az számos földbirtokos közölt felosztva

,

és mivelve, élénk ipart fejtene ki minden ágában a' g^az-

daság-nak. Hajdanta talán hasznot tehettek a' honnak a'

nag-y urodalmak ; mert ers várakkal ellátva , és számos

fegyveres kézzel bírva , feltartóztatták a' rohanó ellensé-

get; de ma károsak a' nemzeti hitelnek; a' családi szent

viszonyok köteleit szétszaggatják, és úgy tekinthetk,

mint éktelen kinövések , és mérges daganatok a' haza

testén ; vagy ollyan terebély fák honunk nagy kertében,

mellyeknek közelében a' fiatal fák csak sínylenek.

Vannak ugyan elegen , kik hévvel fölkelnek a' nagy

birtok védelmére, ezen okkal élve: ,,hogy a' nagyobb-

szer gazdálkodás, mit csak a' nagy birtok tehet lehet-

vé , alkalmat nyújtván a' munka helyes felosztására , a'

gépek használatára, és az okszercs gazdálkodásnak is

utat nyilván , kevesebb emberkézzel , jóval több tiszta

hasznot képes elidézni a' földbl, mint a' kicsinyben zött

földmivelés, melly tömérdek élelmet levén kénytelen for-

dítni a' dolgozó emberek és barmok táplálására, sok pénzt
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a' számtalan gazdasági kisebb épületekre és szerszámok-

ra , a' mit itt meg-takarít, bölcsen befordítliatja magába a'

földbe, és e/J kél- vagy háromszoros gviimölcsözésre

bírhatja." IMelly megjegyzésre csak az,t feleljük, hogy

ezen nézet csak akkor , és úgy lehet helyes , ha a' föld-

birtokos ül tudománnyal , tapasztalással
,
pénzalappal, és

szenyvedéllyel bírva, minden földet maga míveltetne ; és

mint Pethe mondja: ,, inkább szeretne paraszt lenni, mint

gavallér." Ámde tekintsük meg nagyobb földbirtokosa-

ink mezei gazdaságát , itt az említett föltételeket épen föl

nem találhatjuk el annyira , hogy az elaprózott gazdálko-

dásban az ipar és takarék nemcsak az , hogy bven ki-

p()tolja a' mondott elsbbségeket, hanem még le is nyom-

ja, és köztapasztalás szerint, kisebb bírtok jóval többösz-

szes és tiszta jövedelmet nyújt, mint a' terjedelmes. Az

élet tehát itt is megczáfolja az elméletet , annál inkább ,

hogy honunkban földmíveseket képz iskola csak kett

levén, kisebb gazdatisztcinknek alig van fogalmnk az oksze-

r mezei gazdálkodásról , mellynek áldásait följebb érin-

tettük. St magok földbirtokosainknak is nagyobb része

,

kik magok kezelik j(')szágaikat , alig értvén amannak el-

veit , és mégis az emberi természet szokott útján —
anch io sono pittore — magukat gazdáknak tartván, meg-

kísérlik ugy<in az újabb elméletek alkalmazását , drága

költségen új szerszámokat hozatnak , új iparnövényeket

termesztnek: de min sikerrel? a' szomorú tapasztalás, és

a' gyakori csdök nnilalják. Melly rosszul sikerit kísér-

let , enilített bajon kivül azt a' még nagyobbat is szüli

,

hogy mások általa az okszeres gazdálkodástól elidegened-

ve , megmaradnak az sök seitl öröklött kopott vágás,

és ollyan módszer melleit, mit tamilatlan gazdatisztekkel

is lehet folytatni; kik aztán többet használnak magoknak,

mint az úrnak.

Hogy a' földbirtok nagy terjedelme már maga leg-

fbb oka a' csekély, vagy senuni tiszta jövedelemnek,

azt ma átlátták minden okszeres földmivelök. Sok oka van

ennek általában , honutikban pedig még több , mint más-
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utt. Legfbb az, hog-y az illyen nag-y birtokok fljíilmúl-

ván a' tulajdonosnak saját felíig-yelhetési képess«^g-ét , ezt

másra kell bízni: pedig- aztán az a' más, kiben teljesen

meg-nyng-batni , milly cosa rara, J(j1 tudjuk. Honunkat mi

illeti, ez tudjuk pénz- és néptelen ország-, hiányzik tehát

itt a befektetési tke, az.emberkéz; hiányzik st még-

ezután születik az okszeres fldmíves haszonbérl és

g-azdatiszt; hiányzik a' g-yáripar és kereskedés, mik ha

általában károsan hatnak köz -és eg-yéni gazdaság-unkra,

sokkal károsabpan hatnak a' nag-y terjedelm urodalmak

jövedelmezésére. ,,Ámde, azt mondja itt valaki , Ang-ol-

honban is vannak terjedelmes g-azdaság-ok ; itt is rég-(')ta

fennáll a' nag-ybirtok- rendszer — Grossg-iilersystem —
bár homlok eg-yenest ellenkez a' mag-yarral; még- is líz

annyit jövedelmeznek amazok, mint nálunk; a' terjedelem

tehát úg-y látszik , mitsem tesz a' jövedelem csökkenté-

sére; st ha meg-fontoljuk azt, mit Schütz, Tliaer,

és Young- mondanak, t. i. hog-y ,,a' földmivelésnek nag-y-

ban kezelése kevesebb tkét és emberkezet kivan ; mert

ez lehetvé teszi a' g-épek 's jobb szerszámok szerzését,

mik által a' munka meg-osztatik , könnyebbé és olcsóbbá

tetetik ; ez teszi lehetkké a' nag-yobbszer ag-ronomiai

vállalatokat, az újabb felfödözések- és találmanyokkali ki-

tsérletet, a' földmivelés tökélyesitését : mik a' kisbirto-

kon lehetlenek; ugyanazért emiek a' szokás vaskarjai kö-

zött kell sorvadni szüntelen;" azt kell mondanunk, hog-y

többet jövedelmez a'nag-yszerüleg kezelt terjedelmes bir-

tok, mint az agg-szokásilag- mivelt kis jószág-."

Ezen ellenvetés valóban nagy fontosságú olly or-

szágban, melly már a' földet és földmívest felszabadíl\a ,

a' hbéres viszonyokat megsemmítve, utat tört az oksze-

res gazdálkodásra. Angollion egy ezek közül. Ebben nem
úrbéresek, hanem ideiglenes haszonbérlk mivelik a'

részletekre oszlott nagy birtokokat; pedig nem oUyanok

,

millyenek még jelenleg nálunk a' haszonbérlk, hanem

kitanult földmivelk. INlás körülményt , más viszonyt talá-

lunk honunkban. Itt örök úrbéresek mivelik jobbadán agg-
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szokásilag- a' lebilincselt földet ; tke és g-éphíánnyal küz-

d földbirtokosak iníveltetik tamílallan g-azdatiszteik ál-

tal majorság"aikat , és ezek termékeit olly g-iinyáron vesz-

tegetik el, a' g"\árak, emésztk és kereskedk hiányában,

hog-y a' tiszta haszon leg-töhbször feltneg-y a' kezelésre

,

és mostoha években a' tulajdonosnak misem marad. Át-

látta a' nag-y terjedelm földbirtokok e' parányi jövedel-

mezését a' iMag-yar Gazdasági Egyesület, és ez októl in-

dítatva tzte ki 1841-ben ezen palyakérdést: ,,milly körfil-

mények közt hasznosabb IMagyarországban a' haszonbér

a' tulajdon kezelésnél? 'smellyik haszonbéri rendszer vol-

na honi viszonyaink között leg-czélszerbb," B uja nö-

vi cs úr ügyesen megfelelt ezen szép, de nehéz kér-

désre; *) eladván, hogy nálunk az úrbéres rendszer, és

g:azdatisztek által folytatott önkezelés , meg-menti ugyan

a' nagy birtokosaknak a' tulajdoni jog-ol , mellyhez ho-

nunkban a' földbirtokosak a' jövedelem kárával is mód

nélkül rag-aszkodnak ; de jövedelmök — mi pedig- a' f-

czél — módnélkül csekély marad , és ollyan liaszonbéri

rendszert ajánlván , mellynek éleibe léptetése önkényt

maga után vonandja a' robot- és dézma meg-szüntetését.

íMenjünk már át a' második tárg^yra , és tekintsük meg":

II. A' honi nag-yobb terjedelm mezei g- a z-

d a s á g- o k mostani kezelését és j ö v e d e l m e z é-

sét. Ifjuság-orn könnyelmbb é\eiben nekem sem volt,

ép úgy mint eg-yéb ifjú társaimnak , úg-y szólván semmi

érzékem a' nagyszer természet , fogékonyság-om a' mi-

velt föld bájai iránt. Azonban 1811-ben, melly híres va-

la szárazság-áról , utat tevék a' boldog- Békésmeg-ye ek-

kor aszálytól perzselt határain ; és eg-y szerencsés vélet-

len eljutlala Szarvasra, hol ekkor a' már nyolczvanos,

de még- ifjúi elevenség-gel mköd Thessedik élt, ki-

nek híre kényszerített eng-em is g-azdaság-i kertjének

megtekintésére. Belépvén e' kertbe , mindjárt e' gondo-

•) Gazdasági Pályamunkák ; I. kölct: a' haszonbéri rctidszcrrl,

Budán 1848.
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lat ragadott meg- ersen , milly hatalmas az emberi ész

,

melly kicsukja, ha akarja, mveibl az id, az elemek ká-

ros hatását, és életet, elevenséget 's bájt létesít ott, hol

köröskörül a' halál jelei látszanak. Ezen magyar Thaer
fölébresztette bennem a' mivell gazdaság iránti érzéket,

melly késbbi bel és külföldi utazásaimban is engem el

nem hagyott, st gyönyört 's ingert nyújtott az ügy ne-

vezett példánygazdaságok megtekintésére. Milly kelle-

mes érzés lepett meg tehát késbben az alcsúti, a'

ma gyár- óvári, az flr menyi, a' tótmegyeri, és

más jelesb urodalmak gazdaságainak szemlélése alkalmá-

val! min örömmel olvastam a' Fellenbergféle hofwy-
li, és a' Thaerféle möglini remek gazdasági kertek

leírását; hol a' folyóliomoktenger közepén, tündérala-

kú oaz varázsollatik el ; ez eltt kopár földön ketts

aratást láthatni egy évben , rétek öntöztetnek , kövekkel

elöntött mezk 's dlk kitisztítatnak
,

parasit növények

kiirtatnak derék gépek segélyével. Itt tnt fel legels-

ben elttem e' gondolat lehetsége , miért istenítette a'

régiség a' földmivelést és ennek hseit; valóban, ha isteni

annyi, mint csodálatosan, és legfbb fokon boldogító,

e' dics sajátot az okszeres földmiveléstl jelenleg is sen-

ki meg nem tagadhatja.

Ámde illy jeles képekkel és eszmékkel fejemben,

milly kellemetlenül liatott rám, a' magyar urodalmainkban

többnyire létez gazdaságok megtekintése! valamint em-

lített szemléim alkalmával , a' legnagyobb értelmiséget

sejtettem azon termésforgatásban, — turnus — melly-

ben liasználja az ügyes föhhníves a' földet , elidézvén

abb(')l a' helybeli legnagyobb haszrot : úgy lever vala

látnom majd mindenütt azt, milly kevesen fogták még
fel honunkban a' forgatás elveit ; nálunk a' legnagyobb

értelmiséget igényleni látsz(') urodalmi gazdaságokban is,

miveletlen a' legel; a' hármas forgótól! eltérés oecono-

miai eretnekségnek tekintetik; a' legfbb ipar a' gabna-

lermesztésre irányoztatik: vetéseket 's legel állatokat a'

nap hévsége , 's a' szelek ellen védni senkinek sem jut
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eszébe. A' kapáló ekének híre sincs , és a' burg-onya 's

tengeri kapálása majd mindenütt kézzel vég-eztetik. Majd

minden széna, amúg-y mag-yaros.ui eg-észen kiszáradvara-

katik össze, és arra semmi g-ond , líog"}' a' termesztett ta-

karmány kevéssé meg-izzasztatván az összerakás eltt

,

fíiszerillatál meg-tartsa. A' dohány-, a' biirg^onyainivelés

elhanyagüllatik , és a' búzamag-riak szalma játóli elválasz-

tása olly káros móddal esik meg- , hog-y ebbl eg"y tized-

rész mag- mindig- a' szalmában marad.

Kérdjük már most mi az oka ezen példátlan elma-

radásnak ? feleljük: ennek oka kettben van; részint az

úrbéri rendszerben, melly mint láttuk minden javí-

tásnak halálos ellenség-e, és részint az nr odaírni önke-

zelésben. Lássunk itt mindkettrl. A' külföldi nagyobb

földbirtokosak átlátva azt, hog-y a' reálterhek sokkal na-

g-yobb mértékben nyomják a' jobbág-yot , mint a' mennyit

ér azon tiszta jövedelem, mellyet nyújtanak; átlátva, hog-y

azon kevés és aljas termék, mit az úrbéres ad, korán

sem ér fel azon több, jobb és olcsóbbal, mit a' szabad föld

és szabad földmivelés szolgáltat; álUitva , hog-y a' teher

alatt leroskadt jobbág-yaik sereg-esll kivándorlanak; vé-

g-ííl keservesen érezve, hog-y k mint földbirtokosak illy

csekély jövedelem mellett elszegényednek, midri g^azda-

tiszteik g-azdag-odnak a' tkepénzesek-, st a' kézmive-

sekkel együtt; ezeket látva, önkényt bele eg-yeztek az úr-

béri rendszer eltörlésébe : melly különben is mint följebb

eladtuk kor - és jog-szertleimé vált az eg-ész mívelt

Európa szemei eltt. Ezen eg-yszer eladáshoz, ng^y vél-

jük, a' mag-yar földesurakat illetleg- sem kell semmi com-

mentár.

Ur oda Imi önkezelést illetleg, ha g-azdaliszte-

ink mind eg-yülegyig- gazdasági iskolákat vég-zett , pél-

dánygazdaságokat látott , fedhetlerí jellem eg-yének , és

a' tulajdonos család biztos g-yámjai Aolnának ; ha továbbá

eg-yetlen egy sem találtatnék közöltük , ki jobban értene

a' rabbala-és trafikhoz, mint az okszeres mezei g^yakor-

lathoz; eg-y sem, kirl el lehetne mondani ama csips meg^-
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jegyzést: ,,a' gazdatisztnek két lelke van, eg-yik istené,

másik az ördögé;" úgy még csak trhet volna a' ma-

gyar urodalmakban divatos, szokásos önkezelés; úrbéres

rendszerünk is talán megérdemlentí a' törvényhozási fol-

tozgalást, mert a' tulajdonosak szemfnlsége, tapasztalása,

és rszeme, nagy üggyel bajjal kipótolná e' hiányokat: de

mivel ez utósóknak eddigelé nincs inyökre olly tudomá-

nyai foglalkozni , mellyre egy emberélet kevés , mert a'

tapasztalás bányája itt kifogyhatlan ; mivel továbbá ugyan

ezek kevesebbet markolni , de azt jól megszorítni nem

hajlandók, de igen, sok földet bírni, és azt csekély ervel

szokásilag miveltetni; mivel végre az értelmes, és jó

szivü gazdatiszteknek olly nagy szke mutatkozik: ezen

okokra nézve sokkal üdvösb úrra és földmivesre nézve

ezen avult rendszeren kiadni, és e' részben az európai

mivelt nemzetek mezei gazdálkodási gyümölcsözbb mo-

dorát elfogadni.

Mikép gyümölcsöznek aztán az így kezelt urodal-

mi gazdaságok , mutatja a' nálunk mindenütt hatalmasan

mutatkozó pénzetlenség, mellyre szomorú adatokat nmta-

tott el Kossuth; *) melly elszegényedés aztán meg más

nagyobb bajt is szül, t. i. azt, hogy nagyobb földbirtoko-

saink az adómentesség polgárilag lealacsonyitó kiváltsá-

gáról , mellyel más polgárosilott honokban csak a' kol-

dus bír, lemondani vonakodtiak. Ezek's az efféle adatokse-

gítik aztán megfejteni azon tüneményt, hogy holott An-

golhonban épen a' kisbirtokuaknak kell megbukni a' nagy

birtoknak mellett; nálunk amazok, ha iparosak, emelked-

nek szemlátomást, ezek pedig jobbadán csdök alá kerül-

nek. Igen, mert említett szigetországban minden ellenke-

zleg van , mint nálunk. Ott közös gazdaságbeli bitorlás

nincs, hanem tagosítás, és minden az elkertelési törvény-

nek — inclosure bili — van alávetve. Xáliink egyetlen

országos bank sincs, amott csak 1826— 1832-ig, több

alakiilt 700-nál; ott híre sincs a' kényszerített munkának.

•) Pesti Hirlap : 310. szám alatti \ozcr czilik.
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robot-, és kilenczediiek : hanem a' brittek éles es/.ökkel

jókor kitalálván az íparbelí munka rejtettebb tényezit

,

nagy bölcsességgel kiszámított haszonbérbe adták birto-

kaikat; nem öt — tiz évre, mint nálimk , hanem hét —
huszonegy évre st egész életidre : minek az a' nagy

haszna , hogy a' bérl a' bérleti évek felé nem szívja ki

tle telhetleg a' jószágot ; hanem annak javitására nagy

tkepénzt fordit, mi által megint a' bérlk érdeke úgy
sszeforrad a' tulajdonosakéval, hogy azok többé egy-

mást^íl el nem válhatnak. *)

111. A' magyarhoni terjedelmesb földbirtokoknak jö-

vendben eszközölhet jobb kezelését, ésreménylhel

bvebb j övedéi mezesét illetleg, megvalljuk, ennél

nincs tüskésebb 's nehezebb föladata jelen értekezésnek.

Elismerték ennek nehézségét mind az ügyes Kacsko-
vics, **) mind a' följebb dicsért Bujanovics idézett

munkájában. Els a' haszonbérrl értekezvén , bár meg-

vallja, hogy a' nagy jószágnak bérbeadása tanácsosb, mint

annak tisztek általi kormányzása , még is utolján érteke-

zésének , e' nemzet életébe vágó kérdés megfejtését

ügyesebb tollra bízza. A' pályakoszorús Bujanovics pe-

dig állitja ,,mikép e' kérdésre általánosan felelni ugyan

legkönnyebb , de ennek gyakorlati alkalmazásának sehol

sem állanak útjában nagyobb nehézségek , mint hommk-

ban." Vizsgáljuk meg tehát e' komoly tárgynak mindkét

oldalát. Láttuk feljebb az örökváltság üdvös voltá-

ról ^ és itt czélunkra tartozólag arról , hogy ez a' földes-

urak érdekeit tekintve is igen ki\ ánatos , azért, mert az

úrbéri váltsággal emezeknek tulajdona és vagyona is

fölszabadítatik , a' közös birtok igen silány hasznot és

jövedelmet nyújtván. De ezt kivánja ezeknek saját pénz-

ügyi érdeke is: megjegyezvén a' derekasan számítni

tudó Bez eredj, liogy" a' tke értékét gyümölcse sze-

rint kell mérni , és így az olcsónak tetszhet váltságdíj.

•) H a z z i , Bemcrkungen auf einer Reise nach Frankreicli , und
England 1836. München 2.

**) 1837-diki Társalkodó, II. félév : lap. 898.
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gyiiniölcsözéséliez képest , roppant sommá hatásával hí-

rand ; ennek hasznát hozaiulja he, és helyét p('>tolandja

az azzal jól él földesúrnál; a' ki más módon, hármilly

üg-yesen érti is a' g-azdaság-ba beruházást, erre magának

pénzt szerezni többnyire még" sem képes, és ennélfog-va

a' gyors, bár mérsékelt meg-váltással, melly az máshon-

nan nehezebben pótolható hiányát fedezi , magának nem
csekélyebbet szerez, mint jobbágyának. Koránsem teen-

d ezzel maradékainak kárt, mint némellyek vélik, kivált

ha meggondoljuk, mikép földesurak közt lehetnek ollya-

nok, kik a* megváltási díjjal talán birói zárt, vagy cs-

döt szüntethetnek meg , vagy kerülhetnek el. Aztán sok

bajjal járó jövedelmük tökéje , melly eddig csak képzele-

ti volt , és nem esett szabad rendelkezés alá , most való-

sított leend, mobilisáltatik, 's nagyobb kamatot biztosító-

vá tetetik. Igaz, hogy a' tékozló az úrbéri váltság után

nyert pénzt elköltheti: ámde úrbéri birtokát is eladhatja,

vagy erre adósságot tehet; és így az executiotól 's a'

tönkre jutástól az úrbéri birtokban szemlélt nagy bátor-

ság sem mentesít." Eddig Bezerédj.

Sokkal bonyolodottabb az örökváltságnál a' h a s z o n-

béri ügy, mellyröl most márszóllnunk kell, ha nagyobb

földbirtokosainkat meggyzni akarjuk e' nagy igazságról,

hogy k megszíintetve a' hbéres viszonyokat , sokkal

több, 's biztosb jövedelmet húzandnak terjedelmes jószá-

gaikból úgy , ha azokat jó nukldal haszonbérbe adandják,

mikép az angol lordok tesznek, mint ha azokat ósi szo-

kás szerint tovább is tiszteik által kormányozzák. l\li jól

tudjuk, niilly tenger kifogás tetetik, pedig méltán a' ha-

szonbérletek ellen, de mindezek mellett is állítjuk, hogy

ezen rendszer jóval üdvösb a' mostani önkezelésnél;

azonban értsük meg jól, nem a' kisded jószágokénál, mik-

rl most sz('> sincs ,
— mert az oUyan , ki ezeken a' gaz-

daságot maga folytathatja, bizonyosan tíibb sikert reményl-

het , mintba azt bérbe adja; — hanem az úrbéri viszo-

nyokkal nem terhelt, 's nagy darab szabad földbirtokbelí

jószág kormányzásánál. A' haszonbérletek árnyékoldala
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iinez. Ha a' haszoiibérlt szemközt állítjuk a' birtokossal,

e^ek közt igen nagy különbséget látva, els tekintettel azt

véljük, liogy ezeknek érdeke tökéletes ellentétben áll. Való

igaz is, hogy Leibitzer szerint, mikor a' tulajdonos

azon ^an, hogy gyümölcsöz tökéje évenként növekedjék,

's így jövedelme is mind inkább gyarapodjék, a' közönsé-

ges haszonbérl csak jövedelmének szaporítására törek-

szik , a' nélkül hogy legkisebb figyelemre méltatná, vall-

jon a' Jószág ez által aljasodik-e vagy sem ? Midn to-

vábbá a' bölcs tulajdonos majd minden vagyonát a' jó-

szágba kivánja fektetni , emez beruházott tökéjén fölül

siet abból minél nagyobb nyereséget egyszerre kisajtol-

ni : minek természetes oka az, hogy évenként bért fi-

zet, mit mint tulajdonos tökéje gyarapítására fordíthatott

volna , a' haszonbér tiszta nyereségébl pedig nékie él-

ni kell. Els nem irtózik az oUyan javítások tételétl is

,

mellyek magukat nem olly hamar fizetik vissza , mink
a' réteknek , az erdknek javításai ; utolsó ezeket elha-

nyagolja, mert ezek hamari hasznot nem adnak, st rög-

tön jövedelmez , de tetemesb és költséges javításokat

sem várhatni tle , mert ez az érdekében nem fekszik,

ki csak ideiglenes birtokosa a' jószágnak.

A' haszonbérletet háltérbe látszanak szorítni e' kö-

vetkez momentumok is. Mivel mind a' birtokos , mind

a' bérl hajlandóbbak legalább hominkban a' rövid idej

szerzdéshez , — mellynek oka a' termékek árának inga-

tagságában gyökerezik , a' termesztmények magas ára-

kor tett szerzdés kedvezvén a' birtokosnak, ugyan ezek-

nek olcsóságakori kötés pedig a' bérnöknek ; — ezen rö-

vid idre tett alku az önhaszonlesésnek szárnyat ád —
a' föld terhelésre , annak kiszivására és a' jobbágyok zsa-

rolására. Aztán a' bíjrl, így szólnak, vagy pénzes, vagy

pénzetlen : ha pénzes akkor inkább maga vesz jószágot

;

ha pedig pénze nincs , mivel míveli azt, 's mivel ke-

zeskedik érette ? llly körülmények közt lévén nálunk a'

haszonbérlet, erre földbirtokosaink nem nagy hajlamot

mutatnak ismerve azon kellemetlenségeket, miknek ki-
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teszik mag-okat , a' bérlk fortélyait illetleg- , miket ba-

jos volna elszámlálni. Terjedelmesebb pusztáikat tebát

adják g-böl alá gazdag örményeknek, kik fizetnek u-

gyan, mert van mibl; de liogyan ? úgy hogy egy hold-

nyi legkövérebb földért adnak két forint haszonbért ; st
Debreczen táján vannak puszták , miknek holdját 5E p.

krajczárért gyakran kínálva kinálják a' bérlknek.

Mindezekre már most jegyezzük meg , hogy a'

haszonbér tudománya felveinek kikeresése igen jutalma-

Z() munka , és megérdemli , hogy a' bérlet följebb emel-

kedésinek, és alább szállásának törvényeit tanulmányunk-

ká tenni serénykedjünk, már csak azért is, mert el kell is-

mernünk , hogy angoloknál van ill}- nemükben a' legfbb

értelmiség; pedig épen e' nemzet az, melly a' haszon-

béri rendszerhez állandóan ragaszkodik. Aíi e' fontos kér-

dés megfejtésében , e' következ , legalább általunk er-

seknek vélt, támaszpontokat vesszük fel: 1. Gazda, épen

úgymint költész szülelik; és így nem föltehet, hogy

minden terjedelmes földet bíró , egyszersmind gazda is

legyen , és így jobb ügyes és tanúit haszoidiérl segé-

lyével élni, mint öngazdálkodás által kontárkodni; vagy

más szavakkal
,
jobb azt ollyanra bízni , kinek úgy szól-

ván brében áll a' jól gazdálkodás; mint ollyanra, ki ezt

ha értene js hozzá , magasabb állása vagy hivatala miatt

nem teheti ; vagy ollyan tisztre , kinek nem sok érdeke

fekszik a' j()szágnak magas jövedelmczésében, kivált

nálunk , kiknél az ugy nevezett száztolizás — procentua-

tio — csaknem ismeretlen
,
jóllehet a' szomszéd cseh föl-

desurak , jelesen Fürstenberg berezeg, már ez által

kétszerezek jövedelmeiket. II. ÍMivel köztudomásra ná-

lunk még ezután születendnek a' jó gazdák és jó haszon-

bérlk , azért , mert mi szokásos magyarok az okszeres

földmivelés elidézésére, úgy szólván , mit sem tettünk

;

gazdaképz tanodákat , minta-gazdaságokat , 's egyéb

eíTéléket , országos ervel fel nem állítottunk; annálfog-

va tanácsosi) Itnén az , hogy mi angol, hollandi és más

jeles haszonbérlktl tanuljuk meg ezl; szükség leend
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leg"elsbeii is a' luíbéres viszonyokat ellörleiii : j«).solni

merjük, hog-y ezek seregfg-el joiiek Ilonunkba, annálin-

kább , nii\ el a' föld másik f«'l güMibj<'*ri sincs rlosobb föld,

mint nálunk , kiknél milly olcsón leUet J<> földet bérletii

,

leg-közelebb láttuk; arra is van példa, bogy az ország- kel-

l közepén, jelesen Szánkoií , 50 boId földet 200 forint

pengért kínáltak örök áron 1837-ben. Az nrbéresség-

eltörlése batalmunkban áll ; mert ig^az uíondás , hog-y egy

nemzet eltt nincs lebetlen , tnivel ennek csak akarni

kell és ezt mondani:
,
.legyen." és azonnal meglesz min-

den. III. Mao-a a' haszonbéf fog-alma erre ösztíinöz ben-

minket. Alert tekintsük meg- csak mi ez ? OUyan jövede-

lem, melly nem csupán személyes iparmik g-yümölcse, sem

hivatalos munkánk jutalma; hanem ollyan, melly valaínelly

meg- nem ehet , vagy el nem költhet jószágnak né-

hány évig, vagy örök hasztálatra adásáért ígértetika'

használótól a' birtokosnak. Ezek szerint kétféle a' haszon-

bér : örök és ideiglenes; az els rovata alá tartozik az

úrbér , mi firól fira száll és tart mindaddig , míg az úr-

béres tartozását fizetni képes; hanem jegyezzük meg jól,

ez is kétféle , n. m. állandó és változható ; tudjuk niikép

honunkban az örök haszonbér y vagy úrbér följebb nem

emelhet. Ámde vannak ors/ágok , jelesen Ausztria *)

és Poroszhon '^*) mikben örökl ugyan a' haszonbérlet

,

de maga a' haszonbér , a' körülmények szerint fíiijebb

emeltethetik, vagy lejjebb szállitathatik. És ezt mi jóval

méltányosabbnak, 's bölcsebbnek tartjuk a' honi urbérnél,

melly állandóságot mutat ugyan , de csak szítire és illu-

sorie , mert a' házi és hadi adó által nagyon is ingatag-

gá tetetik. De mi itt most csak a' nagy birtokosak érde-

keit kivánjuk tekintetbe vermi. Ezeknek sem jó az örök

haszonbér; mei-t ünkezelését teszi szükségessé a' j(')szág-

nak , mi fölötte sokba kerül , fölügyel tiszteket , nem

*) Scheidleins Handbuch der ustcr. I'rivalreclils. M'ien 1814. 1.

516—530.

") Fürstenthal, lustilutioncn des alig. prcnsz. Civil- und Criini-

nalrechts Berlin 1827. 1. 223—2-27.

11
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mindig- hü cselédek tartását , úrszéket 's más alkalmal-

lanságokat föltételezvén; mindezek elmaradnak a' haszon-

bérlnél , a' ki minden g-ondját arra fordítván , hog-y jó

karban legyen a' g-azdaság, mivel felügyelésre mitsem

költ, jóval több tiszta jövedelemhez jut , és így több ha-

szonbért fizethet; niellyet, lejárván a' kötött évek, föl-

jebb is lehet rúgtatni , ha a' kötött id aiatt a' termékek

ára szembetünöleg- nevelkedett, és a' fekv jószágba fek-

tetett tkék jobban gyümölcsöznek mint az eltt; miket

az urbérnél tenni koránsem lehet.

Ha már elgondoljuk, miily nagyra emelkedhelik

valamelly földnek évi jövedelme , ha teszem a' mellett

vagy országút vomil el , vagy jeles csatorna, vagy vas-

úi; továbbá ha figyelembe vesszük, mennyit emelkedik

az, ha azon hon, mellyben az fekszik, szerencsés körül-

mények közbejötte által , tisztán földmivel országból

gyáriparos , vagy mi még több, keresked honná válik

;

mint ez a' miilt században Angolhonnal meg-törlént , hol

már ma a' szántóföldek tíz annyi hasztiot adnak, mint az

eltt; ha végre fontolóra a esszük, hogy egy gyárváros

alapítása, egy jeles gzmalom, egy új kszén-, vagy más

akna nyitása, eg-y érczesvíz vagy eg"y jeles fürd kelet-

kezte nlán, mikhez közel fekszik a' jószág, mennyit nyer

az becsben; ezeket ha elg-ondoljuk, szinte ellenkeznek ta-

láljuk a' jó g-azdaság- elveivel az örök haszonbért , melly

mintegy l<'bilincs(íli a' jószág nagyobb jö\edelmezését;

melly avult rendszer azon tévedésen és álelven épült

,

hogy van ollyan maxiirmma a' föld jti\edelmének, min az

már följebb nem emelkedhetik. Pedig- eij g-yermeki esz-

me , és sött't korba vah). íMerl ma már az ipardiis nem-

zetek példáibíil Indjnk, hogy jelesen Angolhinihan —
melly szépen <'gyesíti mind a' hfironi , t. i. földmíves-,

gyár- és kereskedelmi ipart — a' földmí\('s tíz annyit

vesz be ma egy hold azon minség de okszerüleg mi-

volt földbl , mint honunkban. A' physi<Kratákkal is köz

volt még^ e' té\edés; kik túlbecsülve a' föld szokott, és

álland(') jövedrfílmél , az ipar és a* szerencsés helyzet ál-
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dásaíl tekintetbe nem vették: holott nia már tudjuk, hogy

a' haszonbér nag"yság-a korán sem föltételeKletik csupán

a' föld lermékenység-élül ; hanem leglöhbs/.ör annak hely-

zete- és fekvésétl, 's lehet föld, melly semmi lermö er-

vel nem bír, mint a' sziklás Málta, és még* is más úton

nagy jövedelmet nyújt. Ellenben a' legáldoltabb term
föld is csekély haszonbért ád a' birtokosnak , ha tudat-

lan , 's henye oláhoktól miveltetik , mint jobbadán az

aradi, vagy ha a' kereskedési vonaltól távol fekszik, n.int

a' soniogyi 's veszprémi; vagy a' szabályozatlan

vizek szomszédságában nyúlik el, mint a' hevesi és

baranyai. Hozzá járul mind ezekhez, a' nagy városok-

hoz közel, vagy távol fekvés: melly körülmény annyira

emeli ^agy csökkenti az örök haszonbért, annyira rúg-

tatja és szállítja a' föld becsét, hogy a' ki az úrbéres

remiszernek , földesurakra káros volta fell egyébként

irieggyzdni nem tudna, csak ez is szemmel látható okot

nyiíjt neki, említett rendszer képteleti voltának átlátására.

De másnem kárai is vannak még ennek nagyobb

földbirtokosakat illetleg, már csak az úrbéri osztályo-

zásnál fogva. Mert okszerú gazdák jól tudják, min ja-

víthatóság fekszik még a' legrosszabbnak látsz<') földben

is. Igaz , hogy a' szokásos mezei gazdaság mellett, nem-

hogy javulnának , sót romlanak a' földek, könnyen átlát-

ható okokból. Mert pénz-, és iparhiány, közös birtok, bir-

tokolhatlanság, rósz kezelés , olly akadályai a' javításnak,

hogy errl gondolkozni is alig lehel; st az eddig jó

földek , nem ritkán elhagyott telkekké válnak. Ámde vas

szorgalom még is mindent legyz; és feltehetjük, mikép

valamelly iparos gyarmatnak osztatott ki olly halár, melly

a' kiosztás, és megszálláskor harmadik osztályú volt, és

egy telekhez annyi föld adatott, mennyi harmadik osztá-

lyú telekhez szokott adatni Azonban a' gyarmat ipara

annyira megjavítja a' földet , hogy a' harmadik osztály-

belit elsségre emeli; illy esetben a' földbirtokostol aílolt

fölösleg ettl örökre elvesz , mert ezt neki a' megye so-

ha vissza nem téríti. Itt is bebizonyul tehát az úrbéres

11*
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rendszer hibás volta ; mert az ezen hibás elveri nyug--

szik , hogy a' föld term ereje sem növekedhetik , sem

alább nem szállhal : pedig* jól tudjuk, hog-y ez sokszor a'

földmívesll függ: , a' ki ha ipart illetleg harmadik osz-

tályú, az els osztályú földet is harmadikivá sorozhatja le;

ellenben ha a' gazda iparban kitn, harmadik classisú

földét is els jóságuvá teheti.

Látjuk is nem gyéren, hogy az úrbér mellett, melly

a' sajátot kizárja, most igen sok határban szaporodnak

az elhagyott telkek, mi természettel foly a' közös föld

természetébl ; meri igaz e' közmondás : quod multi cu-

rant , nemo curat; — de legyen csak örökváltság, ta-

gositás, kertgazdálkodás mint a' britteknél , majd lesznek

mindenütt majorok , miknek ára és becse nttön n , és

nem fogy mint a' közföldeké ; elhagyott puszta majoro-

kat épen nem látandunk , mint most elég elhagyott tel-

keket; mikbl ez a' jó keletkezcnd , hogy haszonbéri és

majoros gazdálkodás mellett , egy faluja többet érend az

úrnak, mint most egész urodalma, mint jelenleg Porosz-

honban , hol láthatni olly vagyonos haszonbérlket , kik

felházakban laknak és a' földadót mindig év elején teszik

le földesuraiknak.

Csakhogy jó haszonbérleti törvényeket alkossunk ,

és a' cselédséget rendezzük , mint már ezeket teszik is

minden polgárosított állodalmak; mert haszonbérli be-

csületesség , és jó cselédek , múlhatlanúl szükségesek

ezen rendszerhez; mert vajmi hajiandok ez ulólsók ta-

nácsadás nélkül is azt megtenni, mit Suarez, és Es-

cobar helyesleni látszanak: ,,Cseléd, kinek kevés fize-

tése van, ha szegény, nem vétkezik, ha urát meglopja,

azért hogy magát kármentesítse : st még akkor is , ha

nem szegény, mert kevés bért adni jogtalanság." *)

*) Ellendorf , die Alurul und Politik der Jesuiten Darmsiadt. 1840.

I. 131.



Harmadik Szakasz.

Min idpontot lehetne kitzni a' robot és

dézma meg'szüntetésére ?

itt legelsbben is azon akadályokat kell nieg-lekin-

teni , inellyek az lírbéres rendszer megszüntetésének út-

jában állanak , meg-vizsgálva azoknak természetét , és

csak így játhatunk el a' kérdés megoldbatására , melly

két ág^ra oszlik: u. m. 1.) Sietnünk kell-e ezzel vagy

nem; és 2) ha sietnünk, min idpontot kell erre

választanunk ?

I. Elst illetleg igen nagy okairji vannak arra, hogy

siessünk. Alert elsben, elég soká tartott önáltatásunk

és annak halogatása, hogy magunkkal, köz- és magángaz-

daságunkkal tisztába jöjjünk. Most íuár ismerjük a' nem-

zeti bajok f kútforrásait , tudjuk mik paralysálják na-

gyobb birtokosaink anyagi , és kilencz milliónyi vérünk

szellemi és anyagi erejét ; nemzettestünk betegségének

fészkét értjük. Miért ragaszkodnánk tehát eddigi haloga-

tó polilicánkhoz? Jusson eszünkbe, hogy mi a' szeren-

csétlen parasztzendúlés (')ta , melly jobbágyainkai és a'

magyar földmivelést jelen méltatlan helyzetbe nyomta

,

már három század tapasztalait bírjuk nem harczos, hanem

békeskorban; ke/.djünk tehát minél elbb ez üdvös mun-

kához. Emeljük a' magyar népet magyar nemzetté olly

tettek állal , miket áldozatnak sem lehet tekinteni : meri
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a' XlX-dik században kimondani törvény által, hogy : ,,a'

magyar jobbágy , ha földesurának tetszik, nieg\áltliassa

magát" ez nem nagy dicséret jelenkori politicánkra

,

melly ügy látszik alig képes felfogni ezen politicai esz-

mét , hogy a' kiiiönféle osztályok összeforrasztása nélkül

nem lehel képes a' nemzeti újjászületést eszközleni; olly

nemzet pedig , mellynek betegsége orvosolhatlan , halá-

losan beteg, és semmi jövendje sincs. Halált és halá-

los betegséget említünk. Testi halált okoz az életer,

lelki halált — állodalniaknál — a' közszellemhiány , ezt

elidézi a' néposztályok között a' személy és birtok-

jogi különbség: mi aiíná! nyomasztóbb, hogy a' itioí job-

bágy elddei — mint láttuk — szintúgy segítették vér-

rel szerezni a' magyar szabadságot , mint a' mai nemes-

ségnek szokása ezzel büszkén dicsekedni.

Ellenber) élet a' szükségérzetben , ennek elhárítá-

sában , és az akadályok lelkuzdéseben nyilatkozik. Ezt

tanítja a' törvényhozás philosophíája : melly az elevenen

érzett szükségeket pótolni igyekszik. Es mivel minden

kornak saját szükségei vannak, innen megfejthet, hogy

minden törvényhozás saját korának typusát viseli. iMa már

más, és több anyagi, és szellemi szükségeink van?iak.

iNe tegyük tehát magunkat azokhoz hasonlókká , kik ne-

vetség tárgyaivá lesznek, olly ruhát öltvén magukra

még ma is , melly gyermekkonikbaii ugyan elég b vala,

de már ma hajlott idej terjedelmes testüket alig fedi be.

Ha mi sietendünk levenni a' földrnivelés bilincseit olly

néposztály kezeirl, melly e' hont népesedéssel , a' kincs-

tárt pénzzel , a' nemességet szolgálattal , a' királyszék

bátorságát ontott vérével nagyobb részint tartja fenn :

ezen nagyszeríí lépés siettetendi éleibe léptetni azt, hogy

a' kíizségi rendszer alapjai leiétessenek, ez megint siette-

tendi a' czélszeresb nejinevelést ; ez ismét a' gyártási

szabadságnak ^ árosainkra kiterjesztését, és a' czéhek kö-

rüli intézkedést , mint szinlr az önálló magyar kereskedés

körüli törvényeket.

Tudjuk már , min politica az , néhány földbirto-

kosak kedveért, egy egész hont olly állásban hagyni

,
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liog-y ez müiparos orszííg* magas állására soha föl iie lép-

hessen ; hanem kénytelen leí^ven nyers terméket itthon

elemészt, \»gy ebhul kiilleldnek nemi csekélység-el el-

adó nemzet alacsony állásábatj tespedni. wSitssiink, mert

láljnk, milly csigamenésíí külünben is magyar törvény-

hozásunk: melly már az 17E9-diki törvénykönyvben ki-

íuondá ezen elvet, hogy ,,a' min mértékben élvezi va-

laki a' status jótéteményeit , olly níértékben kell viselnie

annak terheit is:" és mégis jnilly sokára haladt az ö-

rök.xáilsági törvény; mellybl nagy sokára egy kis töre-

dék betétetett ugyan a' törvénybetíii közé, a'nélkül hogy

így annak életbeléptelése fell remény lehetne. Az elvel-

fogadásátiil tehát nálunk a' tettleges parancsoló törvé-

nyig évtizedek, st huszadok telhetnek el.

Sietnünk kell továbbá azért is , mert igen igen el-

maradtunk. \em levén önáll;') földmivclésünk , nincs ön-

álló miparunk is, pedig azt mondja List: ,, melly nem-

zet csak földmivelést z, hasonlít olly egyénhez, kinek

csak egy karja van." Ali is tehát míg a' földmivelést jó

lábra nem állítjuk , addig a' míh'paros mezre csupán

azon erólölösleget fordíthatjuk haszonnal, melly a' föld-

mivelési érdekek fedezése után feinunaradt.

^ égíil siessünk , és ne engedjük elhlni azon me-

leget , mellyel a' nemzet jelesbjei forrnak e' fontos ügy
körül; mert minden javításnak meg van a' maga szeren-

csekura , melly ha elmúlt , nem ritkán elmúlt örökre

;

a' gyógyszer minél tovább késik, a' jobbágyság terhe mi-

nél jobban növekszik , a' halasztásban annál nagyobb a'

veszély. A* fontolva haladók ugyan tartóztatni akarják

siet lépéseinket, kik ezt mondják: ,,elbb képzettséget

kell oltani a' jobbágyba , mieltt t fölszabadítanék a'

nyotnasztóvá vált hbéres viszonyok alól." Ámde ez is

csak ollyan elkoptatott hibás kör , mint az , hogy elbb

becsületérzésl kell csepegtetni a' nemtelenbe, azután

kell t felszabadítni a' bot alól. Elég itt, hogy ax úrbér

megszüntetése több nemzetek által már majd fél század

óta sikerrel gyakorollatik. Az sem j<) , mit talán némel-
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lyek nem akarás iiriigyéiil felhozhatnak: ..adjunk még
tübh engedményeket jobhág-yainknak és könnvebbitsíik az

nrbéri viszonyokat." Erre feleljük, itt g^yökeres rendszer

szükség-es, emiitett palástoh* gyog^yszer pedig- csak arra

való lenne , hog-y említett félszabály mellett hosszú id-

re kialudnék a' förvényliozás erélye és lelkesedése a'

g-yökeres ja\itás mellett, 's utóbb is ezen hamar ellobba-

nó szalnialángnak csak füstjét, nem pedig- melegjét érez-

né a' földmivel néposztály.

Lehetnek , hisszük oUyanok is, kik illynemü ürüg-y-

g-yel élendnek a' sietés paralysálására : ,,Fokonként kell

eltörlenünk a' hbéres \ iszonyokai, nem pedig- rög-tön,

és elkészület nélkül: mert a' jobbágyság-, tudjuk, er-

kölcsben mélyen sülyedt; hadd érjen meg- elbb a' sza-

badságra , melly nem másnak csak niivelt erkiJlcsnek

való." ;\li erre azt feleljük, hog-y az apránkénii eng-edmé-

nyek, és a' fokozatos cmancipatio , soha sem vezetnek

óhajtoti czélra; melly áll az elkíilönzölt néposziálynknak,

és ezek érdekei eg-yesítésének eszközlésében. Alert míg
az eng-edménycket apnízzuk , senki azokat, mint a' nép-

barát Kossuth igen yA monda, — nekünk meg nem kö-

szüncndi, valamint a' jobbágyság meg nem köszönte a-

zokat ép azért, mert fokozatosak voltak. Ez a' gyiimöl-

cse mindenütt a' fontolva haladásnak; mert kétszer ad,

a' ki hamar ad. Az sem áll, hogy be kell vármuik , míg
a' jobbágyok «'rkölcsileg bvebben kifejldnek : mert n-

gyan mi okozza fejlctlenségöket ? az elnyomás, melly min-

dig paraszt, azaz alattomos elégületlen, csalni vágy('), és

mogor\ a jellemet szül, alkalmatlant a' honszerctelre , és

polgári erényre. Látni való ekkép, hogy ezen okok és

elvek, miket elsoroltunk, rósz elméleten, hibás körön és

emberlelenségen alapiilnak. íMert mi egyéb embertelen-

ségnél , a' jobbágyot elnyomás által erkölcsileg mélyen

sülyeszteni ; 's azután ezen sülyedtségért l tovább is bün-

t(;tni akarni a* fölszabadítás halas/.tása által? Igaz, van

a' para.szthan sok durvaság, erkíilcstelen.st-g, de ezek kö-

zösek a' nemparasztokkal is , kikel alig találunk jobbak-
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nak amazoknál. IXIost in ár ha fölvesszük , liog-y a' ma-

g-yarhoni jobbág^y erkölcse niegfrontására háromszáz éves

szolgaság- , és lealacsonyitás fogott kezet ; ha elgondol-

juk, hogy ennek is az emberiséggel mítsem törd tör-

vény az oka , melly t hontalanná és íg-y a' hon érdekei

iránt is fogékonytalanná leve: valóban csodálkoznunk kell

azoknak kegyetlenségén , kik szabadságra képtelenséget

és szolgalelkfiséget hánynak azon néposztálynak szemére,

mellyel magok tettek szolgalelküvé , 's erkölcstelenséget

emlegetnek olt , hol azt maguk idézték el embertelen

törvényeikkel.

II. Hogyha már az forog kérdésben: min idpon-

tot kell kitzni a hbéres viszonyok megszüntetésére?

feleljük azt, rnellyben a' robot- és dézmarendszer nagy,

és terhes akadályai le lesznek g-yzve , mellyek sokfélék

és küh'inbözö természetek, \anuak ugyanis ennek el-

sben igazi, és színlelt: másodszor: rögtön és csak

idjártával elmozdítható; harmadszor: elitélelben és

valóságban létez akadályai; mikrl lássuk röviden.

Az els rendbelieket illetleg , meg- kell vallanunk,

hogy sok ig-azi és valóságos botrányk áll e' jeles vál-

lalat útjában , miket utoljára együlegyig elsorolandunk ,

de az is igaz , hogy vamiak ollyaii akadályok is , mik

színlettek, elitélelben létezk, és annálfogva helyes el-

terjesztések által , miket parányi ernkkel mi is tenni tö-

rekszünk , rögtn elmozdílhalók. A' színlett akadályok

közül már felhoztimk néhányat , és helyökrl elgördítni

iparkodtunk. De van még illyen több is. Azt mondják a'

maradás baráti: ,,nem lehet addig- tenni semmit, mig-

országos ervel zálogbankot nem állitunk fel , mert hol

vegyen pénzt a' nyomorú jobbágy — ki most házi , és

hadi adóját sem bírja lefizetni , — örökváltságára ? zá-

logbaukol pedig állílni nem lehet , mig az siségét el

nem töröljük; mi nem egyliamar leelid. Mi több, sok

jobbágy maga sem akar örökváltságot , mert tudja, hog-y

ez által rosszabbra forduland sorsa: hagyjuk tehát ez egész

dolgot még most olly boldogabb idre , mellyben ez kön-
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nyebbeii megeshetik." lg"a«, hogy pénzhiány tetemes

akadály itt; bizonyos levén az, liog-y honunkban, kivált

a' felsbb meg-yékben sok helység epedve vár a' váltság

perczére , de pénzre nem tud szert tenni ; legels teen-

d teliát itt, egy törleszt bank állitása, mellynek

segedehnével egyenesen az iirbéri örökváltság eszközöl-

tetnék , melly szerfölött könnyítné e' munkát, és a' melly

lényegesen különbözik a' zálogbanktól, és az siség el-

törlése elölt is alakítható , csak akarjuk. Azonban szín-

lett akadály ez is. Mert tudjuk , hogy már századdal ez

eltt történtek örökváltságok: lürléutek jelenkorunkban

is: miért ne történhetnének illyenek bank nélkül is; he-

lyesen mondván ez ügyet illetleg Bezerédj ,,hogy

míg gzös nincs, addig is tehetni valamit \ itorlákkal

,

's evezkkel; a'ho! az úrbéri váltság périzértékben épen

nem lehet, gabnaniennyiség is szolgáihat az érlek ki-

egyenlítésének jeléül 's eszközéül, 's piaczi ár, font szám

's illyenek után eléggé megfelelöleg." Meg kell vallani,

az is igaz , hogy lehetnek jobbágyok, kikben az aggszo-

kás kitörlötte a' szabadság utáni vágyat, és a' kik fél-

nek szabadok lenni azért is, mert tudják, hogy örökvált-

ságot tagosztálynak kell megelzni , ettl pedig azért

idegenek, mivel vélik, hogy marhalenyészlés nélkül, mel-

lyel a' tagositás korlátol, meg nem élhetnek, bizonyos

levén , hogy a' telek reiulezésénél a' jobbágy csak földe

mivelésére szükséges, — teliát nem eladható — barmok

kitartására szorosan elég legelt nyer. Ámde itt is sokat

tehet a' íiépszeríí felvilágilás ; és ez is csak ollyan tü-

nemény, mint az vala, midn az életidejét bastillel en töl-

tött frank Latude, úgy megszokta a' fogságot, hogy

elrontatván a' baslille, neui jol esett neki a' szabad lét.

Xagyobb szerepel játszanak másodszor, az aka-

dálytevésben nálunk az e I i t é 1 e t e k, mellyek fogva

's hotuályban tartják némelly kiváltságosaink elméjét , mi-

ket niár most szükség földerílní , és ha b'het széloszlat-

ni. Hlyen az, mii már följebb is ériiitellünk . hogy ezek

a' kényszerílett örökvállsígban urijog, 's tulajdon sér-
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test tekintenek. Azonban inilly kevéssé értik a' dolgot

,

meg-lelszik a' mondottakon kivíil ahhol , l»ogy a' job-

bágyföld az 1836-ki törvény után — mA\\ földesnrak

részérl csak liasználatot endeg-et, — épen rieni tnlajdo-

na ezeknek. Kényszerítésnek is csak annyiban lehet ezt

nevezni , hogy a' föld felszabadításának útját , niellyet a'

jótékony törvény megnyitott , a' földesúri önkény ne zár-

hassa el a' meg nem engedés által , és abban áll , hogy

ha valamelly község , vagy egyes jobbágy a' megváltást

óhajtaná , ezeknek az illet földesúr önkényesen gátot

ne vethessen. Nincs tehát itt helye sem a' tulajdon, sem

a' jogsértésnek ; ha ugyan a' közös birtokot és az ön-

kényt illyenekuek nevezni nem akarjuk. Földesúri ön-

felvilágitás szükséges tehát itt; nem pedig gazdatisztek-

re hallgatás , kik jegyezzük meg jól., nem kis akadályai

az örökváltságnak : mivel csak saját igen szk kör ta-

nulmányaik, tapasztalataik, és szokásaik látkörét tekintik,

V nem akarják , hogy életbe lépjen azon iidvös eszme

és elv, miket kimondott ugyan a' törvény , de elitéletek

miatt életbe léptetni nem bírt.

Elóilélet az is ,
— melly azonban az úrbéri rend-

szert nálunk életben tartja ,
— bogy a' magyar nemes

általában igen büszke adómentességére. Milly ki-

számíthatlan lia.sznot árasztana egészre úgy , mint egyé-

nekre a' közteherviselés, mind an\agilag mind szellemi-

leg, jól tudják már értelmesbjeink. Azon adót, mellyet

a' nyomorú földmíves teljesít, elnyelik a' régtói fogva is-

mert szükségek. Azóta új szükségek támadtak; minóka'

népnevelés, közlekedési eszközök, jelesen : vaspályák és

csatornák; továbbá gazdaképz intézetek, magyar gaz-

dasági országos egyesület, megyetem, mvészi acade-

mia , miknek elteremlésére egyéb segédforrás nincs

,

mint a' közadózás. Mert hiába mondjuk : ,,van a' magyar

állodalomnak elég jövedelme : lehet ebbl az ország jólé-

tét elmozdítni." Ezen nem akarási fogódzó tudatlansá-

gon alapszik. \íncs bizony annak tizeidiét milliiínál több

évenkénti jövedelme : mi oUy parányi , hogy a' legszük-
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ség-esebb instítutíók fentartását is alig- fedezi. Innen meg--

fejthet mostani tespedésiink , mi annál szég-yenelhetbb
,

bog-y hoimnkban igen jeles physicai , és szellemi alapok

vannak, mikre építni lebetne , ba a' följebb érintett bal-

ítélet kitöröltetnék szivünkbl. Mi dicsséget keresünk

abban , mi szég-yenlbet , és vonakodutik azt tenni, mit a'

leg-miveltebb rég-i, és újkori nemzetek tettek, 's tesznek.

i\e g-ondolja senki, bogy e' sorokból a' magyar ne-

messég iránti ellenszenv szólna : mert valóban mi hisz-

szk , 's valljuk, bogy bonunkban is szükséges a' nemes-

ség mint másutt; mert ez azon rfal , melly megriz
bennünket, valamint a' fellrl jöhet önkény, úgy az

alólról támadható népmozg-almak ellen. Ámde e' nemes-

ség- mostani magyar typusában nyújthat- igényt illy

nag-y reményre? semmikép, hacsak az angol aristocratia

typusát nem teszi maga elébe példányul. Itt a' nemesség-

úg-y van alkotva, bogy együtt a' trón érdekeit is védi,

és a' népét is; és ezen érdekeg-yesítésen alapszik füg--

g-etletisége, méltósága és állandósága. Ez adóz úgy, mint

az alsó néposztály; és így a' közteherviselés elvének el

nem fog-adása által, nem izgat örök kedélyt maga ellen
,

mint a' magyar. Fölöslegét továbbá a' polgári néposz-

tályba folyatja le, mi által a' polgárság tömege nemes
érzelm sarjadékkal szaporodik, ollyannal, melly ettl vi-

szont tudományt, polgári erényeket 's egyenlségi elve-

ket költsönöz. \incs tehát itt elkülönzöttség-, elszig-etelt-

ség-, és érdekbarcz mint nálunk, így kárlalajiítatik a'

különben vészteli majorátus. Kiemelte ezen intézkedés

nagyszer befolyását a' ,,Verstorbene" czím alatt lappan-

g-ó utazó, földiéi számára, <le a* mibl mi is tanulhatunk.

Vannak azonban, mit titkoljuk? olly igaz és valósá-

g-os akadályai is a' robot - és dézmarendszer megszün-

tetésének
, miket míg el nem bárilunk a' törvény utján ,

addig- aimak tökéletes elavitása nen; remélhet. Ugy van

,

a fontolva haladás milsem ér; de az is ig-az , hogy a'

fokonkénti haladás sokkal gyökercsb javítás: mi abban

áll, ha a' fennálbi nem tépetik ugyan ki mindjárt ^yö-
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kéréstl, hanem annak szívg-yökerei elvág^alván , életere-

je elfogyasztatik. \ álljuk meg- szintén sok teend van

még a/, úrbéres rendszernek nem részletes , — mi

most is lehel, mint láttuk, — hanem általános eltörlése

eltt. Es mivel ehhez még- az elemek hiányzanak, ezt az

els foknál , azon elemkészítésnél kell kezdenünk,

mikrl már most szcilandunk. Törvényhozási elzmények-

nek kell elbb njegszületni ; mivel addig- sehog-y sem

kedvezeiid ezen nag-yszer vállalatnak az idjárás. Mig-

a' törvény az örökváltság-ot parancsolólag- ki nem mond-

ja , mig- a' közteherviselés elvét elfog-adva, ezt életbe nem

lépteti ; mig- az siség- lélekharang-ját meg- nem vonja

,

a' birlokolhatlanság-ot el nem törli , törleszt bankot nem

állít : addig- ezen üdvös íg-e általánosan és eg-yetemesen

honunkban testté nem leend. Üg-y van : a' nemzetek élet-

fejldésének philosophiája tanítja , hog-y a' társasági vi-

szonyok olly szoros ! apcsolathan vannak eg-ymással, hog-y

míg- eg-yik akadályk el nem g^ördítetik a' haladás útjáról,

addig- a' többi is ersen áll , de mihelyt a' rég-i rendszer

csak eg^yellen lánczszeme megszakasztalik , mihelyt eg-y

j('> szegletk kivettetik, már ekkor magokban lehúlnak

az srendszer boltozatai , ekkor aztán a' nemakarás is

kénytelen mag-át a' l."vetkezetesség- hatalmának meg-adni.

Ki honunkat ismeri , átláthatja, míkép említett tör-

vények hozására, e' fennálh) viszonyok megváltoztatására

id kell; mivel ezeket úgy kell tenni, hog-y senkinek a'

létez törvényekbe vetett bizodalma meg- ne hiusítassék,

és a' jelen érdekek közül minél kevesebb sértessék- mert

csak igy remélhet , miként ez srendszer úgy elaví-

tatik , hogy a' törvény talma alatt keletkezend új álla-

potban minél kevesebb zavar, és rázkodtatás okoztatik.

A' tagosztálynak tehát elbb általánosan megkell lörtéimi

honunkban , mieltt az úrbéri tartozások megváltásáról

parancsoló , és tettleges tör\ ény hozattatnék , mert en-

nek elmellzése a' közgazdaságra csak károsan folyna

be. Ugyanis , országnak a' közteher kivetésében tudnia

kell, mit bír meg az adózó, mit nem? miként tudja pe-
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dig- ezt , míg^ nem ismeri tisztán az adó alá es földek

mennyiségét; miket addig- nem tudhat, míg annyi közer-

d, közlegel van a' honbati. St vannak helység-ek, niel-

lyekben még- most sem úr, sem jobbágy nem tudják vol-

takép , mi a' tisztán úrbéri? mit 's mennyit kivan a' tör-

vény úrbérinek tekintetni? ha tudják is általában, de az

alkalmazásban fenakadnak. Mag-a az úrbéri hatóság- míg

meg- nem szíiiitettetik , addig- a' jobbág-y nem nag-}- ked-

vet érez az örökváltsághoz is : mivel a' földesúri ha-

talom kötve tartanHja mindig- a' jobbág-ynak azon nemes

vág-yát , 's azon öntudatát , liog-y ezután beldolgait ön-

mag-a kormányozhatja, feloldva a' földesúri hatalom sze-

szélyei és önkénye abW.

Ne g-ondoljiik azonban , mintha ezen akadályok ké-

pesek lehetnének sietésünk paralysálására. Epén nem

:

szalmavárak ezek a' hatalmas korszellem elölt , melly

ezeket nálunk is épen tíg-y meg-semmítendi , mint a' brit-

teknél a' zsidó emancipatió akadályait. Tudjuk, líogy a'

marad() párt ellenokai itt is, ott is g-yengék mindenkor;

és ki hitte volna , liog-y Angolhonban a" zsidók fíilszaba-

dítását olly hamar létesítni lehessen, a'hol még- 1834-ben

nevetség- tárg-ya volt az a' parliamentben , ezt hozván

fel g-únyelienokul Malmesburgf : ,,nagy akadállyal van

eg-ybekötve e' dolog-; mert lenne például a' ház szónoka

— speaker — zsidó : úg-y amaz szombaton össze nem

ülhetne, mert ekkor a' zsidóknak sábeszök van." Akár-

kit lelkesedésbe hozhat az akadályoknak hs , és gigási

ervel leg-yzésére e' g-ondolat , hog-y a' kényszerít ö-

rökváltság helyre állitandja a' magyar néposztályok kö-

zötti bizodalmat, meg-nyitandja a' polg-ári ei'ények forrá-

sát, és olly bástyafalat emelend a' magyar alkotmány

biztosítására, mellv mögíitt e' földmi\el hon üd\e rej-

lik. INlilly fölséges lálxány leend . szemlelni é\enként a'

szabad községek száma szaporodását! és a' rég-i antinor-

malis állapot megsznését! amaz igazságtalanságróli ele-

ven szemrehányással eg-yütl , uíelly <>ddigelé a' jobb lel-

kiesmeretüekel ég-elle , hogy mi olly sok éven át nem
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osztakoztunk azon tclierlxMi , inellvet az adózó nép egye-

dnl érettünk viselt; mellyel ósei hibáiért eg-y ideig- föld-

hez kötve , szégyenletes viszonyok közt teng-» dni enged-

tünk; „támaszkodva, — mint eg^y lelkes hazafi sziilt ,

—

az si nem fizetés koldns büszkeség-ire, és arra, hog-y el-

ddeink vért ontottak azon honért, mellvért mi nemcsak

vérünket, de néhány fillérfinket is odadni voiiakodnnk."

liölcs királyaink, kik mindig meleg- részvéttel har-

czüllak ez üg-y mellett, és azon mag-as mivellségü hon-

nagyök , kik a' status és eg-yéni g-azdálkodás elveibe mé-

lyen beavallattak, kik eddig is mind országg-yülésen, mind

a' megyei teremekben hatalmas szavukat fölemelték e'

nemzeti üg-y melletl ,
jogosítnak bennünket a' boldog- re-

ményre. Ezeknek kell tovább is érczkebellel vívni a/>

elsorolt akadályok hydráival ; nekik kell daczára a' ke-

ser meg^támodásoknak, 's g-yannsitásoknak lelkesedést

mutatni, ezen üdvi s , de fájdalom! honunkban még nép-

szertlen eszme iránt. Es ezt tehetik tiszta hazafiúi ér-

zetöklien , lánlorílhatlan elszánással; érezve, hogy küzdé-

süket nem elérhetlen czélokra és eszményi álmokra irá-

nyozzák, mint a' szokás emberei állítják, hanem a' iegma-

g-asztosb czél elérésére.

ISIi a' maradás embereit illetleg- sem esünk két-

ség-be; mert ezek is eh égre átlátandják , hog-y nekik ha

mostani magas állásukon megakarnak maradni tovább is,

két tényezre van szükség-ök; eg-yik szellemi fensség-,

másik anyagilag- j('>val g-azdagabb lielyzet, mint most. El-

sre üg-y verekednek föl , ha megismerkednek a' köz- és

magán g-azdaság- úji.Ijb , jobb elméleteivel , és ezeket el-

lenlétbe tenni tanulva a' rég-ibb kor - és okszertlen g-az-

dálkodás elveivel , sajál nu'g^g-yzdésökbl , nem mások

után, a' mag^yar közboldog-ság-b'lesílói lenni törekszenek.

Másodikat pedig- ng-y érik el, ha minél elbb meg-szaba-

dulnak azon sokba kerül hnbt'res bilincsektl, és a' jö-

vedelmesebben folytatandó g-azdálkodást g-álh) súlyoktól,

mikrl a' közelebbi szakaszban szóltunk. iMi reménylünk

náluk is , és hisszük , hog-y átölelendi ket is a' min-
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denható honszeretet; olly hon iránti, melly ket, mint el-

sszülöttjeit kitnnleg" szívvérével táplálta. Ez örvendetes

kilátással rekesztjük he értekezésünket , visszatérve azon

reménj horgonyhoz , melljtl elindúltnnk ennek kezde-

tén : és

Eddigi érczkebelekben , hisszük, honszerelem gyz.
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Ein Vogel trug ein Saamenkorn in ein wüstes Land , und es enistaiid

eine ueue Creation.

Jean Paul.
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Századunknak nyilt homlokán e' szavak olvashatók: vi-

lágosság:, türelem, emberiség-! E' szavak fönség-ében rej-

lik minden , mit nag-ynak ,
jelesnek nevezhet haladásunk.

— Ig-en! ezen eszmeháromság- emelé a' romlott világ-

míveltség-ét fokonkint oda, hol ezt jelen idnkben mag-asz-

tos kebellel üdvözli, szentesük ihleménnyel öleli a'

tökéletesedés embere. \Ielly nemzetnél e' három eszme

meg;honosult , ott a' bajok leg-súlyosbika : az anyag-i sze-

génység- — melly enyves akadálya minden szerencsés

haladásnak — vagy legyzetett már, vagy leend legy-

zetésére biztos ösvény faragtatott; mert e' három eszme

nemzje a' léleknemességnek , melly a' jog mezején —
mellzve minden mást — kiválólag az emberiség egyé-

ni méltóságát tekinti, ennek igényeit méltányolja , jogait

rzi, elnyomatását siratja; e' három eszme teremti a'

kor mindenható szellemét , melly a' kiváltságokat —
mellyek midn egyik osztályra kedvezleg, nyeresé-

gesen hatnak, ugyanakkor a' másikra kínos teherrel ne-

hezülnek — vagy megsemmisíti, vagy tágítja; föle-

melve t. i. egyiket oda, hol a' másik szabadságot kizáró-

lag élvezett.

Midn korunk hatalmas szelleme e' mezn mutat-

kozik, a' teendk, vagy módositandók nagy halmaza közt

a* kérdés elször is a' földnépére tér át.

A' paraszt élete históriai fontosság,— ügye: minden

ersödésre , boldogulásra törekv nemzetnél életkérdés

,

ir
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miként szkkebl elhanyagolása elbb-utóbb nemzeti sü-

lyedés. ,,Ha — mond a' nemzetiség- népszer írója

— elddeink annyi vérrel tárták meg a' hazát 's annak

szabadságát: hála emléküknek! — ha k a' sok milliónyi

népet szolgaságban hagyák: menthetk! — de ha mi

,

kik az emberi szeretetnek magasb, tágasb fogalmait szít-

tuk be , nem sietnénk a' nyomort enyhíteni , a' könnyeket

lörleni , érdemetlenek volnánk nemzeti létünkre, méltat-

lanok szabadságunkra."

ÍNem szándékom e' hasábokon a' parasztot — mint

megvetett, eltaszított csoportját a' föld néptömegének;

nem — mint apa 's anya mellett siránkozó árvát;

nem — tnint nyomorút, szegényt, rongyost, mívelet-

lent , butát, 's mégis annyira nélkülözhetlent fölmu-

tatni ; nem ! — ezt tenni nem szándékom , mert ekkép

ezen értekezés is némileg czéljától esnék el, 's a' rész-

vétlen politikus is hideg Ítéletében azt nem másnak, mint

költi siránkozásnak gúnyolná; ám szándékom hazánk

parasztjait ugy, mint vannak históriai és statusgazdasági

fontosságukban, mint az országos haladás, boldogulás és

gazdagodás vezértényezit elállítani, melly rajzban f-

tekintet leend az ezen osztály tartozásira , különösen a'

robot- és d é z m á r a.

E' mez az, mellyen — kivált nálunk — míiköd-

ni nem lehet a' nélkül , hogy egyszersmind csoportos

elítéletek álíjedelmivel ne találkozzunk, 's ha az ész

istene thuríbulumot nem nyújtana a' mvész fásult kezé-

be , mellynek illatos füstje szétoszlatja az elfogult kép-

zeletek rémjeit , azt mondanám : hálátlanság föllépni ;
—

(le hisz a' tizenkilenczedik század kell derekán állunk

,

mellynek lelke megoldd a' nyelv eddigi sötét nygeit , a'

hallérzékekot szintébb hangokhoz szoktatá , 's az értel-

miséget közös vagyomiak jeleié ki, mellyel többé egyed-

áruság nincs ; — és ezen értelmiség oda vezeté elvégre

a' magyart is , hogy a' hazafiúi szép szót félremagyará-

zás nélkül értheti , vitatásába ereszkedlietik ; elvetheti

vagy hasznára fordíthatja.
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Jelen értekezés tehát nem más , ruiiit szigorú ta-

paszlalásoi! épült eg-ysz'-r vélemény , mellyel hazánk

egyik elhagyatott népágáiiak sorsán könnyítni — «')h mi

üdvös lenne! 's ezen okhiU , hogy t. i. egy kis egész ál-

lítassék el , czélszernnek látám magát az értekezést pa-

rasztjaink történeti rajzával megnyitni.

Posonyhan , 18'l4 (Sszhó 25-én

Szerz.



lUagyar parasztok.

A kilenczedik században , melly a' népvándorlás száza-

da volt , midn a' hajdan csekély számú nemzet mil-

liókra szaporodva nem lelheté magát hon ama szk kor-

látú határok között , hová az ertlen söket a' nagyobb

er szorítá , 's mint a' g-yermek , ki — mig- csecsem,
néhány deszkadarabbíJl összeszegelt bölcsben is — csak

étele ne hiányozzék , nyúgottan enyelgi , alussza át

élte piiymallatát , késbb — midn az izmok ersebbek,

az idegek ingerlékenyebbek, már a' szobát, hol bölcs-

jét rengetek, sziik körnek, az apai téres udvart kerített

börtönnek nézi , 's ki — messze a' szabadra , a' ré-

tekre siet; majd oda hagyva az apai lakot, egész más

tájra vándorol, mig végre meggyzdik, hogy nap más-

hol is süt az égrl, 's hogy tapasztalás szüli az embert;

megtelepedik, hol fogalma szerint czéiját legkönnyebben

megközelítheti. — így kelének föl a' kilenczedik szá-

zadban a' népfajok ifjúságuk teljes erejében, odahagyva a'

sziklás hegyormokat, mellyek az izzasztó munkát gyéren

jutalmazák, — a' metsz léget, melly a' kebel melegére

jegesítleg hatott, — a' folyókat, erdket, mellyeknek

halait, madarait már kiélek, 's ménének keresni hont, hol

ha dolgoznak , legyen munkájoknak jutalom ; 's ha fárad-

nak , legyen fáradalmokiiak nyugalom!

E' kilenczedik században , mellynek egyes évei a'

történetek lapjain sok helyt véres hetiikkel jegyezvék

föl , jö\ ének magyar seink is kaczagányos hét kapitá-

nyaik vezérlete alatt a' földterületre, mellyet az akkoriak
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Pannoniának , mi Mag-yarországnak nevezünk. Mon-

dám : e' földterületre, melly — a' világ- földabroszát,

vag-y g"olyóját tekintve , parányi ug-yan mint porszem

a' bércztetn ; de elegend arra , hog-y egy nemzetet —
a' min a' magyar — szilárd alkotmány és jótékony tör-

vények paizsa alatt g-azdaggá, naggyá tegyen. E' hont,

mint a' világ ostora Etele után törvényes örökjüket,

átvevék az sök, 'sMiagyák nekünk az unokáknak azt

lakni , niívelru , tökéletesítni és megtartani.

Átnézve tehát az ide bevándorlóit söket történe-

tileg , köztök parasztot ügy , mint azokat ma ismerjük,

nem találunk, de a' rabszolgaság sújtó korbácsa alatt gör-

nyedkre igen is találunk; — miként találhatni illyenek-

re az akkori világ minden nemzeteinél, mert ama kor:

lovagkor volt , mellynek pedig sajátszer jelleme kény-

úrilag uralkodni , vagy föntebbje parancsinak vakon

hódolni.

E' rabszolgák ismét különfélék voltak, némellyek -—

mint piaczi árúk vásároltattak, 's életök uraknak tulajdona

lett , mellyrli rendelkezés kényétl függött a' nélkül,

hogy ezért büntet Ítélet sújthatta volna az emberiség-

tapodót ; mások már e' honban laktak , alattvalói ama

sok uralkodóknak , kik akkor ezen országot magok közt

feldarabolva birták. A' dönt magyarok fegyverei le-

gyzvén a' fejedelmeket , szolgáikká tevék azoknak

alattvalóit is, kiket — mivel k fegyver és csatákhoz lé-

vén edzve, az eke szarvánál nem igen nagy mulatságot le-

lének — földtnivelésre szántak
,

jóllehet e' fontos kö-

telesség teljesítésére legkevesebb idt hagyának nekik,

de nem kijelelt föllételek mellett , nem volt irányuk-

ban szó az en y im-t i edrl, hallgatott rólok a' törvény,

melly véd , vagy jutalmazó soraiból a' nyomorgó töme-

get négyszáz esztendeig egészen kifelejté ; elnémult

részökre a' jog, sírt értök a' természet, és panaszolkodott

az igazság! ds az emberek! a' hatalmasok, a' büszkék,

kik birodalmakat rombolának szét , népmilliókon diadal-

maskodának , gyengék voltak önszenvedélyükön csak an-



184

nyi g-yzelmet kivíni az emberiség- 's saját jövend bol-

dogságuk számára , hogy felebarátjukat felebarátilag te-

kinthették volna.

E' néposztály tehát müveié a' földet nem mint

paraszt , mert e' név akkorban ismeretlen, hanem mint

cseléd : minden szegdségi szabályok nélkül , mint szol-

ga ; minden kialkudott bér nélkül, 's a' gyermek, ki szo-

gaanyától nyere létei , szolgaságra született, honnét sza-

badságra verekedni nem vala üt, nem semmi eszköz; ki

t g-únyolá , tapodá : nem vétkezett, — mert már anyja

méhében szolga volt, 's maradt szolga a' sírig-, hol elvég-

re koporsója deszkái között ház- és földtulajdonos lett

is.

A' különféle néptörzsök kik a' magyarok beroha-

násuk idejekor e' haza sík 's dombos téréin élsködtek,

nemcsak a' kopár föld julalmazatlan mivelésére szoritat-

tak , de e' fölött használtatának minden nehéz munká-

ra , mint az akkorri nyugtalan kor ragadozó szelleme

mindennapivá telt; ástanak mély gödröket, magas sán-

ezokot raktanak a' fölszaggatott rög-ökbl , 's épitének

várakat , mellyekben rabságuk töltend ; 's ha a' mai

kor embere elhalad eg-y omladék mellett, elérzékenyül-

ve sóhajt: hog-y már ez is leélte korát, pedig- egykor

hatalmas és dús lehetett; de a' költileg- gondolkozó ván-

dornak az nem jut eszébe, mennyi rabszolga hullott el

fáradalmai súlya alatt , mig e' falak fölemelkedhetének,

hogy idvel ismét összeroskadjanak; nem hallja a' nyögést,

nenj látja a' keser könriyeket, mellyek ezüst pillák alól

gördüllenek alá, nem a' jajgatást, mi önkény korbácssu-

dara alatt csikorgott! — Szent, és tiszteletre méltók az

68 maradványok még romjaikban is , de egyszersmind

haldokló taiuii annak, hogy melly század erejét illy épület

szörnyek felhalmozására fecsérlé, ott nem volt tudomány,

nem szelídebb emberszeretet , nem finom miveltség ; ott

önkény uralkodott zsarnokilag, mert mi most pénzmilliók-

ba kerülne a' jogosság és méltányosság korában , nekik

csak akaró intésökbe került.
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Hogy ig-y , és ide használák a' dús birtokosok a'

füldmivelésre szánt ert, kitetszik Béla király névtelen

jegyzjének hagyományiból , többek közt midn irja

:

jjBorsu engedelmet nyervén, Bodrogb mellékérl Tátra

hegyeihez szerencsésen eljuta, 's a' földnépet egybeg-yjt-

vény, Buldus vize mellett várt épitetett;" — máshol:

,,ZobulchujMénmaróthoz követségbe küldetvén lát-

ván a' Tisza mentében egy helyet, fekvését megersités-

re igen alkalmasnak találván — összegyjté a' lakokat,

nagy sánczokat ásatott;'* — ismét: ,,Ethe Onndu fia egy-

begyjtvén a' tótoknak sokaságát, Alpár vára és Beulda

rév között földbl igen ers várt építetett.** — Ekkép

használtatván az er, a' hazának földmivelése, mezgaz-

dasága, ipara, 's ezek által önállása nem volt.

Ezen idszakban seink a' vad szabadság elí-

téleteibl, szokásaiból ki nem vetkezvén, állandó lak-

helyhez sem köték magokat ; a' nagyobb rész sátrak alatt

pihené ki éjen át nappala fáradalmait, 's ha a' vidék gyü-

mölcsei , vadai , halai már nem nyiíjthatának enyhülést

,

a' következ virradatkor targonczán vala már a' sátor, 's

a' vándorcsapat kémlleg zarándokolt ntána. — Mi ter-

mészetesebb illy körülményekben, minthogy a' föld népe,

sehonríét nem segítetve , kényszerültnek érzé magát

zsákmányolásra, ragadozásra, 's a' vért, mit ellen-

ség fegyvere megkimélt , hon a' testvérek onták ki; mi-

ként Kéza Simon az udvornicusokról írt függeményében

följegyzé : ,,Factumest; quod cum hungari possessa Pan-

nónia christianos , et paganos — jnore gentium — quos-

dam captivos occiderent, resistentes aliquos ex captivis

virtuosus ad praelium deducentes secum aliquam ipsis por-

tionem de spoliis erogarent, quosdam ver diversis ser-

vitiis raancipando in perpeluitatem circa sua tabernacnla

solebant conservare , iidem captivi e fructu , animalibus

,

et praeda sola habebant vitám suam."

Geyza vezér halála után magyarainknak megparan-

csolá a' pápa , hogy keresztény foglyaikat tegyék sza-

badokká , és ne kényszerítsék ket élelmök keresetében
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tovább is rag-adozáshoz nyúlni; de e' parancsot , mint

külhatalointól érkezettet , a' magyar urak félre vetek

;

azért már nem parancsolá, hanem tanácslá a' pápa : hog-y

a' keresztény fog-lyok uraik földeinek müvelésére fordí-

tassanak, 's munkájok jutalmául a' termesztmény bizonyos

része adassék nékik , hog-y legyen — mibl csendesen

élhessenek. 'S csak ekkor kezdek a' meg-téritett magya-

rok széles határu birtokaikat foglyaik közt fölosztani, ek-

kor kezdenek falvak épühii , ekkor határozák el magokat

állandó lakhely választására , 's végre ekkor kezdett né-

mileg a' lebilincselt földnépnek sorsa javulni, minthogy

az apostoli vallás szelid elve az azt követket emberiebb

bánásmódra ösztönözé. *)

Mivel pedig a' ragadozásoktóli visszatartóztatás jö-

vödelmök csökkentésére szolgált , azért foglyaikra

,

kik közt birtokaikat föloszták, eleinte igen is súlyos

terheket rótak , melly kegyetlenség okul szolgált els
szent királyunknak : hogy a' kemény és könyörtelen szí-

v magyar urak hatalma alól a' keresztény foglyokat ki-

váltaná; — de csak a' keresztényeket, mert a' babonás

elöitéletek hályoga miatt a' pogányokról is megfelejt-

kezett ; amazokat azon jószágokon telepítette meg , mel-

lyek korona vagyon voltak, 's coudi tionari i név-

vel neveztettek. Hlyen hely volt a' többek közt Modor

,

mellyrl II. Geyza 1158-ik évben adatolt adományleve-

lében emlékezik: ,,Donavi villám meam Modor coiiditio-

iialem , ubi falcatores mei residebant.'*

Ezen korban két fokozatára akadunk a' fogolyszol-

gáknak ; része ugyanis várjobbágyoknak — servi ca-

strenses — iratik, kik földesuraik engedelme nélkül a-

zoknak birtokából el ugyan nem költözhetének, st ket
hadba kísérniök kellett, de föl valának mentve minden

kézi szo]gálatt(')l és adózástól ; — holott a' Jiuisik rész

nemcsak hogy el nem költözhetett királyi, egylíázi, vagy

polgári földesuraik birtokából ezek engedelme nélkül, de

*) Kéza Simon.
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e' fölött teljes hatalmuk alá is voltak rendelve ; azoknak

kényük, akaratok szerint büntettethetlek, eladathattak,

elzálogosítathattak; — mindent mit szereztek, földesu-

raiknak szerzek. Hlyének voltak minden hadi fog-lyok

,

rabszülöktl származotlak , vag-y kiket vétkök miatt a'

törvényes büntetés ide kárhoztatott. *)

Es itt van tulajdonkép históriai kezdete a' mag-yar

parasztoknak , kik a' következ véres , és bajteli száza-

dokíiak terheit oszták , fájdalmait szenvedek , mérg-e alatt

elhaltak ; és az utódok sorsa még- is —• annyi si szolg-á-

latok után — még- kérdés alatt van: valljon méltó-e, vag-y

lehet-e a' parasztot a' polgáriság szabadságaiban részel-

tetni ? vag"y hagfyni ug-y mint van ! ? — Uraim ! ig"az

ság-os urak! kiknek kezökben az er, a' hatalom, emlé-

kezzenek önök a' mondásra: bis dat, qui citodat!

István els királyunk fáradhatatlan eréllyel fog-ván

a' pog-ányság- kiirtásához , 's az igaz vallás fölállitásához,

azokat , kik t ezen istenesült munkában segítek, királyi

kedvezéseinek leg-nagyobb mértékében részesíté ; illye-

nek voltak leg^inkább az egyházi férfiak, kiknek nag-y ki-

terjedés földbirtokaikon kivül még- vig-asztalásul rende-

lé a' tizedet is; íg-y : megg-yzvén Kiipát , Somog-y

megyének tizedét marhákból , telkekbl , vetésekbl, vá-

mokból a' szentmártoni apátságnak ajándékozta ; st Cha-

tuicius Írja: ,,ldem — sz. István — de episcopis con-

stituit, ex illorum captivorum decimas persolvi volens,

idque adeo exacte : ni siquis decem haberet proles , deci-

mam prolem saneti Martini coenobio daret." íme uraim!

egy kép a' földnép akkori helyzetérl.

Arpádi korszakban uralkodó királyaink közül arány-

lag kevesen hoztak törvényt, 's innét a' bölcsek eme

mondása után: ,,felicissima natio, ubi paucissimae leges"

— azt kellene következtetnünk , hogy nemzetünk ezen

idszakban legboldogabb volt, mi tán némi kivétellel áll-

•) Olahus Uugariac suae p. 10. — Verbcz} ; I. R. 3. ciimének 2,

3 §§-ai Sz. látván, Sz. László 'sa't.
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hatna is, ha e* kevés törvények véd paizsa alá nem-

csak kiváltságos osztályokat , de az eg-ész nemzetet, mint

egy haza fiait, egy ország polgárait, kik annak terheit

viselik, diadalát kívíják , felölelték volna; ez azonban

csak távúiról sem történt, mert hányjuk föl bár a' E3 ki-

rály alatt szentesített törvényeket, 's bennök a' földriépre

— hacsak ott nem , hol reá adózás vagy büntetésül orr-

fül elvágatás, vagy szemeinek kiszuratása szabatik — se-

hol akadni nem fogunk ; a' történetek sorain mindenütt

csak mint nulla jelenik meg az egész számok között, 's

ha fényes gyzelmeket vívott is ki , ezt nem saját neve

alatt téve , mert illyennel nem birl. Es ezért ezen osz-

tály nem követel semmit, nem hivatkozik jogokra, mik-

kel soha sem birt, hanem esedezik könyörletért, irga-

lomért , hivatkozva az emberiségre , az igazság szent-

ségére !

Aha királyról följegyzék történetiróink , hogy ki-

rályi méltósága le egész a' pórnépig ereszkedett; de ezt

hinni nehéz, minthogy ezen idban az úgynevezett pór-

nép csakugyan a' pórnál is alantabb hevert; egy helyhez

kötve jog jelentség nélküli lény , személye semmi !
—

Ide nem bocsátkozhatott , és nem is bocsátkozott Aba,

itt históriai hiba van ; a' külhoni írók t. i. hazánk közne-

meseit, kik jelenleg is — dicséretökre legyen mondva

— az ekeszarvnál hasonlítnak parasztainkhoz , pórnép-

nek vevék, 's illyennek írva adák át az utónemzedéknek.

Történetirók szerint I. Béla által a' fejérvári or-

szággylésre is meghivatának, hova nemcsak ketten

minden helységbl, mikiiit a' meghi\ó levél paran-

csolá , hanem többen is megjelentek, 's zajos lármával

a' keresztény vallás eltöröltetését , 's a' pogányság visz-

szahelyhezését sürgetek. Hogy az itt összegylt Karok

és Rendek csakugyan a' földnépébl alakultak légyen

,

kik nagyobb részt keresztényekké születvén , mint ily-

lyenek fölneveltetvén , vallásuk elenyésztetésél nem sür-

gethetek — 's nem-e itt is a' kö/nemesség neve cse-

réltetett föl hibásan ? eldönteni nem akarom : annyit
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azonban hiszek, hog-y — mivel akkor úrbéri törvények

vag-y más illyenféle szabályok ur és paraszt között nem

jelelék még- ki a' határt, melljnek homloksi>nczára írva

lett volna: ne tovább! st eg-észen ellenkezleg- e' nép,

mint pusztán vásári czikk oda és úgy fordítatott, hova

és mikép urának tetszett , midn e' nép czélnak sehol és

soha , eszköznek mindig- és mindenütt használtatott ; te-

hát mint mondám, annyit hiszek, hog-y a' meghívott köz-

nemesek közé sok szökevény veg-yiilhetett , elnyomói-

kon bosszút állandók , kik azután a' történetírókat azon

balhiedelemre vezeték, hog-y Béla király a' földnépet hi-

vá össze ország-os tanácskozásra!

Mikint mondám úrbéri törvények vag-y más ollyan-

féle szabályok , mellyek a' tartozások nemeit , számát

,

idejét határozandották meg- ur és szolg-a között , nem lé-

tezett, a' minthogy erre akkori törvényeinkben semmi

adat nincsen , — ellenben ha s királyaink adományle-

veleit vizsg-áljuk , észrev^endjük leg-ott, hog-y a' tarto-

zások és szolgálatok miképeni kivetése vag-y használása

egészen az uraságok akaratától függött. Ezen állítást

ersíti I. Geyzának 1075-ben kelt adománylevele szent

Benedek apátsága számára : ,,Dedi Udvordensium aliam

terram ad 40 aratra , et viginti domos servorum super

mercatum, quorum servitus, prout placuerit, Abbati sit."

\émelly adománylevelekben megemlítetnek ugyan

a* szolgálatok, de mennyiségök elhallgattatik; illyen sz.

Istvánnak a' pécsváradi monostort megajándékozó levele :

,,A' nagy ur Istennek nevében István Isten kegyelmébl

magyarok királya hisszük 'stb. ... Az Isten annyának

Máriának , és sz. Benedeknek tiszteletére a' vashegynek

tövében monostort szorgalmatosan építettünk, mellyet

megajándékoztunk földekkel , mind szabados mind szol-

ganépekkel, t. i. 200 szabadost, 156 szolgát — kik lo-

vakkal, 469 szolgát — kik lóval és szekérrel szolgál-

nak , 110 szllmúveseket , 36 szántókat" 'stb. — A'

szántóknak fölhozott kevés számából a' földmvelés ak-

kori silány állapotára kell következtetnünk, mert az ado-
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mánylevéi vég-én említetik: szállásaik 1016, mellyek

összesen tesznek 41 falut.

Ide mutat Almos berezegnek 1133-ban kelt ado-

mánylevele. Ajándékozott t. i .Álmos az tet illet berczeg--

ségbl a' dömösi kolostornak 59 falut, melly prépostság-

nak és tizenkét kanonoknak volt lakbelye ; e' falvaknak

lakosi mindössze 761-en voltak, 's tartoztak adni a' pré-

postnak évenként minden földi veteménybl tizedet, ezen

fölül 525 jubot, loZZ köböl lisztet, 1522 akó sert —
(mariéi seu mulsi cubulos) 761 ksót; némellyek a'

kitelt belységek közül különösen adtak 175 akó sert, 2
kész bázat, vagy 1000 deszkát, 50 sertést; ezen fö-

lül sz. Margitnak, a' prépostság- védszentnjének ünnepén

mindnyájan köteleztettek adni : 4 bii^lalt ökröt, 30 leg--

kövérebb jubot, 30 ludat, 20 ksót; ismét minden

esztendben karácsonykor 20 ludat, 40 tyúkot, 10 k-
sót; — busvétkor pedig 20 ludat, 40 tyúkot, 10 k-
sót; ezeket adák a' jobbágyok akár szabadosok, akár szol-

g-ák voltak. Ezen prépostságboz tartozott még- — a' töb-

beket nem említve — 25 sóbordó, kiknek évenkint bat-

szor kellé az erdélyi részekrl sóval megfordulniok; 's

az erdélyi részeken emberek , kik évenkint tartozának

adni 20 nyestet, 100 brt, 1 medvebrt, 1 bivalszar-

val; adatott még- 138 szllföld különféle belyeken és

12 eke nyolcz ökörrel 'slb, *)

Hlyen alakú volt a' jobbág-yság állása , illyenek tar-

tozásai és adózása; elég súlyosak az akkori szegény id-

ben , 's nem eléggé bámúlbató , bogy általános roskadást

nem eszközlének ; illyen belyzele volt a' földnépnek el-

sbb királyaink alatt , midn a' közfigyelem 's nemzeti

erély nem annyira földmívelésre 's kereskedésre , mit

leg-följebb kis érlékíí cserékben gyakorláimk, mint inkább

vadászatra, balászatra 's tábori kirándulásokra fordítatott.

Kálmán kormánya alatt szinte sok nyugtalanságnak

az egész ország ugyan, de kivált a' földnépo volt kitéve;

•) Kollár, Keresztúri, Pray Hisl. R. 11. pag. 131.
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nem ug'yan a' férfias király , vagy annak kormányától

kénylelenítetett rámért bajait szenvedni, nem! — hanem

más istenfél ,
jámbor zarándokoktól , kik hon megunván

a' dolgot , hogy vak buzgóságuk üdvösséget nyerjen , el-

zarándokolának messze földre gyilkolni embereket , kik-

tl bántalmakat soha nem vevének ; e' bücsus csoportok

útjokban mindent, mit leltének, vagy fölemésztek, vagy

vérengz szeszélyük áldozatává tevék. Mennyit szenve-

dett ekkor a' hon , mennyit a' föld népe , mellynek min-

den reménye sárguló kalászain , legel néhány bármain

feküdt , — 's mint érezhetett , midn amazt a' dühöngök

eltt füstölgeni, emezeket élettelen lehullani látá; és né-

ki tartozásait mégis meg kellé adni , adóját le kellé róni.

E' kártékony zarándokolás kisebb nagyobb változ-

tatással egész II. Endréig tartott; némelly királyaink ve-

lök született vendégszeretetnél fogva minden enni-inni

valót a' keresztes seregeknek elejökbe vitetének a' lehe-

t legnagyobb mennyiségben , melly szolgálat neme is-

mét a' föld népére tolatott; ez egyszer azonban némi ju-

talmat mégis csak kapott, — 1188-ban III. Béla alatt

-Fridrich császár 150 ezerbl álló keresztes hadával Ma-

gyarországon átutazván a' szentföldre , tetszett néki nagy

táborával egy holnapig honunk kövér vidékin mu-

latni, 's a' földnépe királyi parancsnál fogva köteles volt

néki, 's hadának elegend eleséget szolgáltatni, fizettek

pedig az eladónak 4 jó ökörért egy ezüst márkát. *)

Hlyen körülmények közt jött el azon id is , melly-

ben uralkodó elem hazánkban a' saraczén elem volt, en-

nek uzsorája alá voltak temetve egyesek úgy , mint maga a'

kormány. — Ki szenvedett e' szívtelen zsarnokság irtó

mérge alatt többet , és érzékenyebben mint a' paraszt ?

neki pénze nem volt , de birtoka sem ; ám a' rá rótt ter-

hes tartozásokat azért letisztáznia kellelt , — földe ke-

vés, gabonája még kevesebb, de azért papját, urát ki kel-

le elégítnie, — kenyere elfogyott, de könyezö nje, siró

gyermekei ételért esengtek; tagjait a' gond, erejét az

*) Katona. Virág : magyar századunk.
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éhség" elzsíbbasztá, de azért dolg*oznia, fáradnia kellett, ha

azt nem akará, hog-y piaczoii adassék el. — Mit tett hát

üdvöst , mit hasznost ílly keser körülményi közt ? tán

barátit, embertársait szóllitotta seg^élyre ? k hasonló

Ínség- alatt nyög-tek ; urához fordult-e esedezleg- ? —
ez fényes várban , vagy épen a' heg-ytetn lakik , nem

mászhat olly mag^asra. — iVe csudáljuk hát uraim ! ha

íg"y elhag-yatva , így eltaszitva minden irg-alomtól áruba

bocsátá elször g-yermekeit, majd nejét, végire önmagát,

és — lett rabszolg-a , mint volt elbb.

E' bajok szülék az 1222-iki törvényt, mefly hazánk

alaptörvényei közölt az els helyet vivá ki, 's mellyre a'

koronázandó királynak esküdnie kell. \agyszer e* tör-

vénynek tartalma : nemesi szabadságokat véd az, és osz-

tog:at, •— de hiába olvassuk sorait , mellyek nem az ösz-

szes nép számára Írattak, a' paraszt innét is kifelejtetett,

mert bennök nem adóról, hanem kiváltságról van szó.

Eme kiváltság-os század eg-yik bélyegez jelleme

még" az , hog-y — hol szolg-áról vala szó — ott még- a'

büntetést is szolg:ailag- használta; ig-y a' húsz házbeli ud-

vardi jobbág-yok elkeseredve nyomoruságukon , Cend ne-

v szent Benedek rend apátnak tartozó szolg-álatukat

megtag-adák, miért II. Endre 1228-ban ket félig lebo-

rotvált fejjel adatta vissza a' nevezett apátnak, a' mint ez

kitnik Ítél levelébl: ,,Andreas Dei gratia etc

Unde nos , ciim nostro Palatino Dyonisio sententionavi-

mu8 contra infídeles servos Abbatis
,
quod semirasis ca-

pitibus eidem Ecclesíae redderentur."

IV. Béla alatt e' sorsa a' földnépnek semmivel sem

javult, mi kitetszik Gergely pápának ama levelébl is,

mellyet a' pilisi apát budai kincstartó és veszprémi pré-

posthoz irt: ,,Kedves fiaink a' fejérvári egyházmegyének

kanonokai jelentéssel kiálltották, és kiálltással jelentették,

hogy Mihály , ki magát az prépostjoknak tartja , jó hí-

rével nem gondolva — — — némelly szolgáit az egy-

háznak •— megvetvén, s nem kérdvén a' kanonokokat —
szabadsággal ajándékozza meg; a' mondott egyháznak
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embereit arra kényszeríti , a' mivel nem tartoznak, bilin-

csekre vereti , addig- kinoztatja, mig" a' váltságot ki nem
zsarolja, egy falvát a' mondott egyháznak lerontatta" stb.

adatott Lateranumban 1240 tavaszel 28-án.

Avvagy illy elzmények után lehetett-e 124E-ben

szerencsésebb sajói csatát várnia a' nemességnek, mint

nyert? — A' nép , nem lévén joga , mit védjen,

nem bírván személyes szabadság-gal , minek meg-r-

zéseért küzdjön , — nem volt önépitette biztos tzhelye,

melly körül összegyjtvén családját nyúg-odtan mesélhe-

tendett az sidk tündéreirl , a' jelen bajokról, 's a* jö-

v reményérl — mindazokkal nem birva , mindenbl,

minek neve : jog-, szabadság , kizárva ; ne csudáljuk,

ha törlénetlapjainkon olvassuk : hogy a' vitéz mag-yar tá-

bort tatárok gyülevész csordája Sajónál agyon nyilazá;

mert a' nagyobb számot, a' karert a' nép tévé, kit pe-

dig- — mint láttuk — mi föngég-es sem vonzá hazájához.

És mi következett most az országra ? mi a' nép-

ra, e' szolgatömegre a' sajói csatavesztés után ? — el-

mondani történelironak föladata; én csak az osztrák kró-

nikátiak és Tamás esperestnek szavait írom ide ; t. i.

,,ezen elzaklaloU országban tizenöt napi járó földre nem

lehetett embert látni. Krisztus születése óta nem történt

olly csapás , nem olly nyomorúság- valamelly országban,

a' min magyarok hazájában az vétkeik miatt; — ir-

tózatos és hallatlan éhség szorongatta az országot, töb-

ben esének áldozatául az éhség-nek, mint a' pogányok

feg-yvereinek. Kutyákat, és macskákat evének, em-

berhús árullatott! A' sáskák fölemésztek, mi önmagától

teremhetett. — Alegsokasollak a' farkasok , 's berohan-

tak a' házakba, 's az anyák ölébl ragadák ki kisdedeiket.

Szomorú látni az elpusztult — egykor gazdag váro-

sokat, falvakat; a' füvei bentt ország-utakat, a' csontok-

tól fehérl térmezket, a' füstös csonka tornyokat, az ösz-

szerugyott , vagy omlófélben álló templomokat ; még
szivfagylalóbb látni a' nádasokból, 's egyéb rejthelyekbl

elcsúszó éhes embereket, kik falat kenyérért jajgatának."

13
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És ezt szüle az elszig-eteltség-, a' hataloinmali vísz-

szaélés, a' g-yeng-ébbek elnyomása! — És ezt szülendi

annyiszor, mennyiszer az elnyomó az elnyomottnak seg-éd-

karjaira támaszkodik; mert az emberek többször sziv,

mint ész emberei , a' szív pedig" — melly mértékben ra-

gazkodni , szeretni képes , azon mértékben g-yiilölni

is tud, 's adandó alkalommal a' boszuról sem felejtkezik

meg.

Thuróczi Írja : Kik életben maradlak, nem valának

elegendk a' föld mvelésére ; ezért idegeneket hozatott

be, kiket az adózások terhétl sokáig- fölszabadított Béla

király; de csak az idegeneket, mert hogy a' már benle-

vöket is hasonló kedvezésében részesítendette a' jószivú

király, arról hallgat a' krónika. íme magva a' viszongá-

soknak, a' bizodalmatlanságnak, 's az irigységnek ugyan-

azon osztály között

!

Azonban eme nagy csapás , emez országos leczke

sem vala képes e' kort betegségébl kigycígyílani ; mert

III. Miklós pápa Fülöpöt, barátból lett firmiai püspököt,

apostoli követül rendelvén Magyarországba, így írt neki:

,,Nemes Magyarországnak szükségeit, mellyek gyakran

adattak elejébe az apostoli széknek, szívünk keserségé-

vel nézzük , és látjuk A' királyi szék nagyon le-

nyomatik , és annak elnyomatásával nemcsak a' hívek jó-

szágai dulatnak, személyeik sértetnek, hanem" stb. ada-

tolt Vitterbiumban 1278 szel 2E-kén. — E' levél

következtében Fi'^löp apostoli követ III László, vagy má-

sok szeritit IV' László alatt Budára hiván össze [Magyar-

ország papságát, zsinatot tartott, mellynek 68- ik §-a igy

szól : ,,A' szllhegyek és szántóföldek pusziitói excom-

municáltassanak" Kell 1279 szel 17-kcn. Nemcsak

tehát hogy nem mívelék a' földel , st pusztilotlák azt.

Ezen idszakban , t. i. 1286-ban földhöz kötött ré-

sze a' népnek m(;g rabszolgaság önkénye alatt gör-

bedi, mi bebizonyul a' nyitrai káptalannak egy tainilevelé-

bl : ,,Jelentjük, hog-y . . . István Cliitar Sándornak fia

egyrészrl, Folkus ispáuy Ludan nemzetségbl más rész-
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rÖl, élnkbe jvén személyesen , — ug-yanazon István

egynémelly szolg-áló asszonyt, Ag- lent nevezett, ki is elt-

tünk állolt, és mag-át azon István szolgillójátíak vállá,

Clmka nevii fiával eg-yütt azon Folkns ispánynak öt már-

kán — mint monda — örökre eladta."

E' siralmas helyzethez járul még az , hogy az el-

hanyagolt királyi fölség- miatt egyesek hatalmasodtak

el, kik nem félvén senkitl, nem tartva semmit szentnek,

elnyomák a' gyengébbeket, el a' népet, melly kopár han-

tokat szánta, kiszívák a' velt is, mi még csontjai közt

takarva rejlett ; 's így történt, hogy e' nép — kifog-y va min-

denébl, ki igavonó barmaiból, maga vonszolá a' szekeret,

raellyet per eminentiam : László szekerének hivott.

Ennyi panaszok , ennyi jajok között elközelíle vég--

re a' népszer , a' dics király, Nagy Lajos idszaka , ki

három tengerpartokig elnyúlt biroda'ma gondjai közt, kö-

zepette a' folytonos csatáknak , földicsitve fényes gy-
zelmekkel — a' parasztról sem felejtkezett meg; meg-

szánta a' szenvedt, lelörlé a' könyeket, mellyek négy-

száz évig eszének , és az emberek sziveit könyörre

mégsem indílhaták; — igen! 6 fölszárílá a' könyeket,

írt reiidelt a' vérz sebekre, mert kimondá Rendelvényé-

nek 6-ik czikkében : hogy a' paraszt szabadon költözköd-

hetik, hogy mit munkájával szerez, az nem egészen másé,

hog-y megadja földesurának minden termesztményeibl

a' kilenczedet, és papjának a' tizedet. — Tudá a' jó

király, hogy emberi gyarlóság vétkezni, végzé tehát: ha-

hogy a' paraszt bnt követne el , ezentúl nem földesura

önkénye szabna reája büntetést, hanem a' törvény, 's en-

nek végrehajtói. És a' nagy nemzet magasztos lé-

lekkel szavazá megegyezését, kinyújtá a' csataedzle ka-

rokat, 's jótékonyan öleié ki a' szolgaság jármából azon

osztályt, melly négy századon át mindenben osztályosa

volt, csak jogban , szabadságban nem ! — Es a' paraszt

olly hosszú sötét éj után végre virradatot látva , öröm

's bámulat közt nagyot, mélyet sóhajtott ; de e' sóhaj nera

volt fájdalomé, nem keserségé bánalkönyek közt —
13*
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öröm-, hálasóhaj volt ez ; följeg-yzé örökemléke tábláira

az 1351-ki esztendt a' kés unokák számára is, mert

ekkor a' parasztnak rabig-áját tré szél e' nemzet, melly

nemcsak névre, de szívre, tettre is folyvást nemes! Most

élvezé elször emberi méltóság-át, letérdelt, és áldást

imádkozott a' dics mag-yar nemességre!

Lajos után uralkodó királyaink majd adakozóbban

majd fösvényebben — de mégis meg-emlékeztenek tör-

vényeikben, rendelvényeikben a' földmives osztályról. Ig-y

Zsigmond VI Rend. 7-ik czikk ujolag megersité a' sza-

bad köitözlietést , leróván f. i. eibb a' lerovandókat; st
ezen költözést hátráltatók három márka büntetés alá is

vettetétíek , melly büntetést Szilágyi Rendelvényének

15-ik czikke hat márkára emelt. — Késbb megparan-

csoltatott a' szolgabiráknak a' jobbágyok összeiratása, 's

megállapitatott : hogy 33-an adjanak egy lovas vitézt «'

haza védelmére.

Azonban e' törvények csak egy nemét határozák

meg a' jobbágyi tartozásoknak, nem terjeszkedvén ki an-

nak sokféle ágaira ; b mezt engedtek a' földesúri ön-

kénynek a' többi rovatokra nézve. így Zsimond III. Rend.

15-ik czikkében olvashatni : ,,dationem aliquani super

suum imposuerit jobbagionem" — és ^látyás IV Rend.

39-ik czikkének 7-ik §-ábai» : ,,Si tunc solunimodo taxám

ad eos imposuerint" nyilvános jelei annak , hogy habár

törvény rködött is a' jobbág} fölött , a' szokás mégis,

és a' rossz akarat külön nernü tartozásokat rótt reája.

E' kis szabadságát, melly hol megsxoritatolt , hol

ismét kitágítalott , alig- ízlelé meg- a' paraszt , midn Dó-

zsa Györgyben felszületett sorsa átka , ki a' zászlója alá

összecsdüli keresztes sokaságot nem oda — hova kel-

lendett — a' török ellen indílá, hanem hírre, g^azdagság-

ra vágyván, eszközül használá aljas czélja kivitelére, és

lett vérengzés , öldöklés az elnyomorodott hou bérczein

és völgyein, hulltanak az ártatlanok, jajgatott az árva,

sírt az özvegy
, gyászolt a' ni szemérem, 's eltemetke-

zett a' személy-, a' vagyonbíztusság ; mig végre Zápolya



197
«

kardja Temesvárott ketté vágta a' csomót , mellv magát

bszében föloldhatlaimak hitte, 'sa' meg-lüzesített vas-tróii

eleget tett a' boszúiiak is ; és csak most következé-

nek el az idk , mellyek a' parasztra csakugyan siralma-

sok ; most készült el az 1514 : 14-ik és 15-ik lör-

vényczikk , mellynél fogva a' jobbágynak szabadsága le-

tnt , személye többé nem volt, 's emberek között meg-

sznt ember lenni.

Wrancsics kéziratbani magyar krónikája 1514-ben

szinte emlékezik ezen borzadalmas idkrl , midn igy

ir : „Ez eztendevvben , bogy az kereztes had immár

telliessygel lezallolt wona, igen meg kegietlenedinek az

niagiari wrak zegenseg ellen, sok kepén nivmorgattak

az kereztesseket. Kenderessy András Bach megíeben ne-

mes ember was keresztet chinaltatolt wala , es az Jo-

bagyt az homlokán azzal syttete. — — Az Rákos me-

zein akoron v^-ygezyk , hogy az Jobagy rabia legyen az

nemes embernek, és fevvldrewl ne legyen zabád elmeny,

hanem byría az wra vvele mint rabiaval , és hogy zaaz

pénz ara kentewst felieb ne wyselhessen , és tewb e fe-

le nagy sok nehezsigeket reyaiok , ky mind Isten ellen

wala, megzerzynek."

Igen ! igy cselekszik az indulat , így a' föltolult

vérláz! Azt irják a' történetek, hogy a' parasztok

fölzendültek. Hej Uraim! sok kell ahhoz, hogy e'

szavak hitelt nyerjenek; ha Dózsa György is, mikint a

franczia tábornokok névkönyvet vezetendelt , mellyben

embereinek neve mellett azoknak foglalkozási életmódja

is föl leendett jegyezve, hig^jék el önök, hogy a' nyolcz-

van ezer felzendült paraszt között — mert az átalános

számot ennyire teszik a' történetírók — nem nevezhet-

nénk csíik nyolczad részt is parasztnak, ki t. i. földmüve-

léssel foglalkozott; mert e' nép együgy 's magába vont

annyira, hogy faluja határin túllépni nem mer, nehogy

eltébolyodván édes önnönit elveszítse; st ha retten-

teni akarjuk, említsünk neki török háborút, 's láthatni

arczbarázdáin az ijedelem cseppjeit. — Es e' nép fegy-
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verkezett volna önszántából , kit ab immemoriali kötélen

fog-tak katonának? — Oh ne híg-yjék önök uraim I

e' nép ekéjénél maradt szántani azok számára, kik a'

hazáért vérzének. De ig-enis voltak akkor is , mikint

vannak ma is nyugtalanok , tunyák , dologkerülk

ezek használták az alkalmat, 's a' szent búcsú palást

ja alá nem rettegének ártatlan vért ontó gyilkot rej

leni; ezek összeszövetkezvén holmi vándor diákokkal

fráterekkel , kenyértelen szolgákkal
, pásztorokkal 's ki

vált a' szerte kóborló idegenekkel , 's kiegészítek Dózsa

táborát; a' mint ezt Svastics Ignácz Magyarország törté-

neteiben hitelesen olvashatni. Es a' törvény szava még
sem tett különbséget , az kitnondá a' szolgaságot általá-

nosan , hogy lakoljanak azon ezrek is , kik mit se véte-

nek; kimondatott: ha erszaktétel által vétkezik az

apa, legyen a' fiu és leány örökös szolga, 's fosztassék

meg minden elöljáróság viselhetésétl; 's viszont, ha a'

fiu követi el a' büut, ugyanazon büntetés sújtsa az sz
apát. *)

Ulászlónak ugyanazon Rendelvénye volt némi jó-

tékony hatással is az elnyomott néposztályra , mert az

úri tartozások több rovataira is kiterjeszkedett; így el-

határozá: hogy a' paraszt akár telkes, akár feleséges zsel-

lér, urának évenként 1 ftot fizet. VII. Rend. 15. czikk,

— minden aratható, kaszálható , szretelhet javadalmai-

ból kilenczedet ád. VII. Rend. 18 czikk, — minden hol-

napban egy csirkét, minden évben két ludat, minden tíz

egész állománytól egy hízott sertést ; 's minden héten

urának egy napot köteles szolgálni. — Alitit látjuk , a'

törvény rendelkezett ugyan, melly hamegtarlatik az ille-

tk állal , a' parasztnak oUy sok nyög oka nem leendett

kimondott szolgasága alatt jajgatni; de mivel személyes

szabadságál<')l meg* volt fosztva , annak bíráskodása alá

vettetett, kinek földén lakott; ne ijedjenek meg önök,

ha azt mondom : hogy a' paraszt folyvást nyögött.

) Corp. Jur. l'lászl. VII. R, 47.
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II. Lajos els rendelményében olvashatni , ut colo-

ni a nimia coiitribulione subleventur; de midn a' jó ki-

rály e' törvényt életbe léptetni akará, niegje'ent Solitnán,

megtelepedett Alohácson , 's kimondá a' magyarra, és or-

szágára a' bölcs szavát: ,,Omne regnum in seipsum divi-

sum desolabitur ;" az az magyarul: ,,Átok fogta meg a'

magyart, hogy az soha össze nem tart." Ott a' koronát

egy m.ocsár temeté el , 's a' nemesség vére pogány aczé-

lon füstölge szét; és lett a' paraszt most már nem szol-

gája törvényes urának, nem ! — hanem rabszolgája ,
pia-

czi áruczikke egy pogány ellenségnek, ki kinzá t, és

nyomorgatá, míg belé nem fáradott; ötven hatvan ezeren-

ként hurczoltatá el keletre , hol eladatván , — izzadt dij

nélkül , mig izzadáscseppjei tengert árasztanak , melly-

nek hullámi közt élettelenül fenékre merült. Hej! pe-

dig Mohács sem lenne a' magyarnál olly szomorú hang

,

ha akkoron ne csak urai , és szolgái — hanem polgárai

is leltek volna a' hazának!

A' mag}'ar jobbágyság sorsa, az idk szelleméhez

képest az 1548 : 32 szerint kissé szelidült , mennyiben

határozattá vált, hogy a' jobbágyok igazság, és illedel-

men túl ne tak' áltassanak ; — st az 1553:13 törvénnyé

tette azt is , hogy ha a' jobbágy a' fönlevo törvények sé-

relmével teherrel nyomaltatnék, az illyen jobbágynak e-

légtélelül a' szabad költözés engedtetik meg.

De mind eiuiyi törvények, mind ennyi üdvös ren-

delvények sem valának elég ersek a' lesújtott parasztot

nyomora sarából kiemelni; mit az 1556-ki országgylés

elismervén , alkolá a' 28-ik czikket , melly azon földesu-

raktól , kik jobbágyaiknak a' szabad költözést meg nem

engedik, a' följebbviteli jogot végkép meglagadá. — Vég-

re az 1566: 27-ben az országos rendek megkérik ural-

kodó fejedelmöket , hogy azokat , kik e' törvényekkel el-

lenkezleg cselekednének, minden személykülönbség nél-

kül ama büntetésekkel sújtsa , mellyek az emlilett tör-

vényben kijelelvék.
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Ám e* kop — ezen idszak vala hazánkra nézve

folytonosan g-yászos; a' nap huszonnég-y óráinak mindeni-

két harcz és háború foglalkodtatá , melly a' végrehajtó

hatalmat szétágaztatván annyira késlelteté, hogy a' job-

bágy elnyomatása elleni egyetlen óvszer : a' szabad köl-

tözhetés , az 1608: 13 czikk erejénél fogva a' megyék

véleményére bízatott , 's e' szerint mintegy megsznt or-

szággylési tárgy lenni; és jóllehet késbb az 1715:
97-ik, és 101-ik, — ismét az 1723: 18-ik, és 61-ik

t. czikkekben az országos rendek a' jobbágyok szegény

helyzetén megindulva ket kölcsönös egyezkedésekre , 's

igy a' rendszer hajdani szellemére akarák visszavezetni

;

— másrészrl ket minden földesúri zsarolástól biztosi-

tandók, a' megyék gyámnoksága alá rejtek, — de ezen

törvények széles általánossága , melly minden értelm

magyarázatra mezt nyit , a' jó akaratot a' kivánt sikeftói

elejté.

E' bizonytalan sorsát jobbágyságunknak végre Má-

ria Therézia enyhité , ki az úrbéri rovatok minden rova-

tát pontonként, szakaszonként osztályoztatván , azt az

országba behozta 1767— 1773 ban; e' pontokban meg-

állapitá a' földesúr 's jobbágyok közti viszonyt; 's ekkép

tudá az úr: mit, mennyit és mikor köteles parasztja szol-

gálni, és tudá a' paraszt is: mit, mennyit és mikor tarto-

zik urának adni? Miután pedig e' rendszabályt az 1791-

ki országgylés ideiglenesen, az 1836-ki pedig átdolgoz-

va, megbvitve , 's a' terhekre nézve kisebbítve törvé-

nyesen is elfogadta; st az utóbbi, kivált az 184-i-ki

országgylésen a' nemességnek a' nem-nemesek iránti

engedékenysége több törvényczikkekbl kitürniék , biz-

tosan reménylhetjük, miszerint nem sok id múlva a'

magyar paraszt polgári jogok tekintetében egyik európai

társát sem irigylendi.

Legújabb törvényink erejénél fogva a' magyar pa-

raszt többé földhöz kötve nincs , tulajdon fölperességet

nyert, megengedtetik neki a' fölebbvitel mindazon bn-

tet perekben , mellyekben a' nem-nemes a' nemessel
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eg-yfitt mint bntársak állanak, 's mellyek a* nemesek ré-

szérl fölebb vitetnek; nemesi jószág-ot úg-y miként pol-

g-ári földeket, és jobbág-yi baszonvételeket örökösen sze-

rezbetnek, de azon meg-szoritással : bog-y eg-yesek 40
eg"ész állományú belység-ben csak egy telket, 4— 80-ig"

két telket, 80— 120-ig- bárom telket, vég-re 120 tel-

ken fölül 4 állományt vásárolhatnak. Meg-eng-edtetik: bog-y

úrbéri tartozásaikat , szolg-álataikat , és adózásaikat meg-

váltbassák, a' földesúr 's jobbág-y közti szabad eg-yesség-

által meghatározandó bizonyos általános összeg- lefizeté-

sével , — tökéletesen és örökre; kivévén az 1836: 8
törvényczikkben elszámlált eseteket ; — minden ing-ó és

ing-atlan szerzeményérl szabadon rendelkeziietik, dejob-

bág-ytelkét földesúri beleeg-yezés nélkül föl nem oszt-

hatja. ^)

Ezen jog-ok irányában vannak a' parasztnak köte-

lesség-ei is , mellyek ezekben öszpontosúlnak. A' sta-

tusnak minden terhét a' paraszt viseli, fizeti a' hadiadót,

a' házi pénztárt meg-yei tisztviselk és szolgák fönlartá-

sára; az elsknek számát eddig- nem eg-észítiieti ki, de

már — ha elválasztják — lehet birája urának is;

csinálja az utat kirekesztleg- , és fizet rajta kirekesz-

tleg- ; raeg-yei tisztviselknek , katonáknak elfoga-

tokat állít, a' rendes katonasághoz újonczokat küld; a'

fekv katonaságnak szállást ad, azt a' szükséges élelme-

zéssel meglehets deperdita mellett ellátja; tartja a'

plébánust, pópál, prédikátort; fizeti az iskolamestert,

jegyzt, kántort, mez-, erd-kerülket
,
pásztorokat; ha-

tárbeli útjait, hidalt, az egyház-, iskola- 's helység épü-

leteit jó karban tartani köteles; termésébl földesurának

kilenczedet, papjának vallás különbség nélkül tizedet ád

**) és ráadásul magát, családját is jól kell tartania , mert

ezt a' természet szorgalmazza.

Elszámlálván e' szerint a' jogokat és kötelessége-

ket , mellyek in r a t i o n e i n v e r s a a' magyar parasztot

') Fénves Elek M. O. Statistikája, — és hazai lör\ényeink.

••) FéD}e* Elek M.O. Slalistikája. — Hazai lörvén^eiak.
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kizárólag- illetik, ha összevetjük állását az austriai biro-

dalombeli más tartományok parasztjaiéval, látni fogjuk:

hogy sorsa — ha nem jobb! — de alantabbra semmi eset-

re sem esik. Azonban, habár ez így legyen is, habár a'

magyar parasztot nemzete törvényei több jogok , több

kedvezményekben részesítek is : mindég fönmarad szá-

mára az öntudat , hogy annyi országos és úri terheknek

alatta csak egy részben dolgozik magának; 's ha az or-

szág erejét, a' közterheket, a' nemzet boldogságát, g-az-

dagodását vesszük tekintetbe, nem leiiet amaz óhajtást el-

rejtenünk : vajha ezen osztály is — melly pedig neveze-

tes részét teszi az egésznek — azon jogokba , szabadsá-

gokba helyheztetnék vissza , hová t a' természet és em-

beri rendeltetésének méltó igényei akarják telepiteni , 's

hova fölverekedését az ország g-azdasági jóléte kivánja.

— És ez leend a' tárgy, mirl értekezni bátorkodom.



Bevezetés.

Földbl van mindenünk, testünknek hús-csonttöme-

g-e úg-} , mint annak sok nevezet takarója , mellnek hi-

deg és botrány ellen használnak. Földhöz tapad a' test-

nek minden érdeke , annak tömkelegihen tévedez vág-jai-

nak végtelen lánczolata ; itt törnek meg indulalrohamai

;

itt huUámzanak szenvedélyei, és enyésznek vagy telje-

sülnek reményei ; itt fárad és mulat , dolgozik és nyug-

szik ,
— végre itt bomlik föl a' mszer, melly az enyész-

hetlen léleknek ideiglenes gépül szolgált. !Mi követke-

zetesebb tehát, minthogy mindazt, mit élet embernek

szükségest, hasznost, kényelmest nyújthat, földbl kell-

jen vagy természet, vagy mesterség utján megszereznie?

's ezen tétel az életföntartását — mint czélt — tzi ki

,

mellynek nélkülözhetlen kelléke , eszköze : az élelem

kereset.

Az élelem eszméje ismét kiindulási pontunkba ve-

zet vissza, oda a' föld termékeny vagy kopár rétegeire,

mert élelmet csak föld teremthet; einiek fölszántott ba-

rázdáiból emelkednek ki a' sárga kalászok , ennek völ-

gyein virul a' rétek zöld bársonya , ennek dombjait fon-

ják köri a' borágak lúgosai , 's hegyeit erdk terebé-

lyei árnyékolják ; melly ek együttvéve az embermilliók

szükségeit födözik , gazdagságát eszközlik , jólétét biz-
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tositják , kényelmire hatnak. Igen! melly egyesek, vagy

népek élelmet elég mennyiségben biztosítanak, 's ezt

mesterség, vagy nemesít ipar által az élet napi szüksé-

geihez idomiták , azok ersebbek, gazdagabbak ollyanok-

nál , kik földeik hantiból csak annyit erltetnek ki , men-

nyit huszonnégy órai tengésök , vagy a' tél unalmai igé-

nyelnek.

Ezen elv mellett haladva , bátran állithatom : hogy

nemzet nagy , és boldog csak az lehet , — a' népek ha-

talommérlegében súlyervel csak az dicsekhetik , melly

nevezetesebb teendi kost elsnek a' szorgalmatos föld-

mivelést választá , ennek tökéletesbítésére gyjtött ta-

pasztalatokat, itt öszpontositá népboldogító gondolatit; —
mert vegyük bár a' világot, 's ennek nemzeteit, orszá-

gait úgy , miként azokat ma szemlélnünk lehet , vagy

miként századokkal elbb a' történetek szerint voltak,

—

's ha találunk a' hajdankor! történetlapokon népre , melly

ers volt , 's látunk jelenben nemzetet , melly hatalmas :

rövid , de elfogulatlan vizsgálódás után meggyzdhe-
tünk arról, hogy miként olt a' népernek, — úgy itt a'

nemzethatalomnak alapja a' földön, ennek lelkiismeretes

itíivelésében feküdt, és fekszik; mert ha nem, akkor

azon ersség : nem volt ersség , hanem erszak , mel-

lyet az idk igazsága megdöntött; és ezen hatalom: nem
hatalom , hanem csalfény , niellynek éjfátyolt szétterít

fogyatkozása elbb utóbb elkövetkezendik.

Vain;ak e' XlX-ik században , mellyet ipar száza-

dánok nevezhetünk, mesterségek, — a' lehet tökéle-

tesség legvirágz(')bb fokára emelve; vannak müvészelá-

gak, -— mellyek a' belé merült szemlélt emberi minden-

tehetségrl almodoztalják ; vannak mechanicai .'s egyéb

találmányok ,
— mellyeknek nagyszersége az ész föl-

di mindenhatóságát iníádlalja; de nom kell felejtenünk:

hí)gy mindemiyi népja\ aknák , országboldogiló haladási

észközöknek vabidi alapját a' földniivelés teszi , ugy an-

nyira , hogy a' kölcsönös csere, vagvis kereskedés mind

ezen czíkkei a' népjólét eszközlésében csak bankjegyek.
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mig" az ezeket biztosító tkekincs a* föld hantjai közt he-

ver; a' honnét érvényes a' következtetés: hog-y minél

szorgosabb- és g-ondosabban kevertetnek valanelly közön-

ség- által ezen hantok , annál becsesebb , 's nag-yobb ér-

téket tapaszt azokra a' bvebb termés; és ez által antiál

több jeg-yeket lehet illy töke kezesség-e mellett közhaszon-

ra, népgazdagitásra szétbocsátani.

Mit! ha a' lehetségek végtelen soraiból okoskodá-

sokat zaklatva el, ezek nyomán föltételesen háború mon-

datnék kirontandüiiak ? — mi történik ekkor a' mvészet-

tel , mi a' kereskedés fínomabb czikkeivel? — A' hábo-

rúnak szokott föladata: rontani, melly romlás könnyeit

évtizedek hullatják ; ^- de építni vag-y nem akar , vag-y

csak rövid idre. Kimélni csak lovagiasság-böl tud , és

ott , hol önérdekét nyereség nem csiklandozza ; ám a'

kereskedés értékszer czikkei , a' mvészet magasztos

ihleményei , a' mesterségek csillámai ellenállhatlan bájjal

hizelegnek az önérdek fösvénységének , és lesz : hogy

ezek is — mint népdüh áldozatai esnek el. Hlyen idben

az értékek jegyei vagy nem — vagy csak nehezen -.—
értéke egy részének levonásával fogadtatnak el ; avvagy

nem szerencsés- e azon nemzet, melly tkéjét hantjai közt

gondos szorgahnával épen tartá , azt nevelve, nagyob-

bítva ; nem segíthet-e illyenkor a' megakadt mvészeten ?

nem nyujthatja-c legott nyers termékeit az ipar gépei alá?

szóval: nem biztosilhatja-e egyeseit a' jól mivelt, az el-

rabolhallan tkekincs ? Holott olly nemzetnél , hol ezen

értéken fölüli kincs törpe lélekkel elhanyagoltatott , hol

a' napnak huszonnégy órái tunyaságban , és nem munka

közt enyészének el , az élet illy körülményei közt csak

Ínség jajjai , nyomor könnyei élvezhetk ; de népsegély-

rl szó se legyen , mert irva van : ,,ki maga magán nem

segit, azon isten sem segit."

Vegyük e' fölfételesen írt sorokhoz még a' népin-

séget, mellyet éhség, 's ennek okozója: égi vihar vagy

árvíz , vagy tz táuiaszthat , midn a' polgárnak izzó fá-

radalmi után összegyjtött szerzeménye — mint kö,d —
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szétoszlik , illy esetben , ha e' csapás csak folytoiiként

nehezedek az országra, a' seg-ély tán nem olly lehetet-

len, de ha az in massa sujlja az egészet, kérdés: hol

biztosabba' segély? ott-e, hol a' nép földe niivelését,

mint számára épen nem jövedelmezt, vétkesen elalva?

vagy ott, hol annak javitásán folytosan izzadott ? — Le-

gyen említve feleletül : Albion és China.

Tagadhatlan : hogy többséget erssé ,
— gazdag-

gá egyesek tesznek, mert hol ezek silányak, gyengék:

gyenge és erötletí ott az egész is, — miként a' ház,

mellynek alapja: büszkeség, falai: hiúság, tetöje : nagy-

ravágyás. — Hol elleríben egyeseknek anyagi tekintet-

ben nyitva a' mez , mellyen tehetségök gyarapítására

törvényes oltalom alatt mködhetnek a' nélkül, hogy ezen

anyagi gyarapulásnak ki lenne jelelve ,,ne tovább halár-

köve; , ki lenne mondva a' vagyonszerzés maximuma és

minimuma , — vagy , mi nyomasztóbb : ki lenne níondva

bizonyos osztályra a' birhatás ve tója; — illyen közön-

ség, mellyet illyen egyesek képeznek ers, gazdagodása

felé biztos léptekkel halad, mert naponként simítja útját,

faragja, újítja az eszközt, melly e' czélra vezet; illyen

nép nem rogyik össze ama viharok villámai alatt, mellye-

ket fölebb föltételesen említek; illy közönségnél egyesek

jól állván , kevés bajjal segítve lesz az egészen is.

A' földmivelés f tényezje a' ci vilisatiónak is,

melly nélkül pedig nincs élet a' széles niíveit világon. A'

csupán vadászatból él ember olly társalkodatlatj, mintáz

állat, és csaknem olly vad is; igy ir Rotteck. — A' ván-

dor nép már elbb áll , de mennyire ismét hálni a' föld-

mivel mögött! — A' földmivelésben a' polgárisodás el-

s eszköze rejlik. Földcnivelés állal történik az is, hogy

az ember sajátképen a földurává lészen annál fogva, hogy

meghatározza a' terményl, mellyet atuiak teremnie kell:

és mert kényszeríti a' földet épen azt terenuii , mii ki-

van. Valiiban : hatalmas gyzelme az emberi léleknek a'

természet vad erején! *)

•) Történeti Ku^vlár.
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Mivel tehát mindennek , mit az ész nagyszert és

érlékdúst kitalálhat, mit az ipar nemesíthet, mi a' ke-

reskedésnek érvényes czikkiil szolg-álhat, és mi az embe-

riséget a' polg-árisodás lúnczai állal eg-ymáshoz közelebb

fzi, valódi alapja a' földmivelésben nyugszik; — 's mi-

vel gazdagsága csak azon országnak van, mellynek ipara

folytonos , fáradhatlan , 's ez állal kereskedést szakadat-

lan zhet; igen következetes , hogy ezek alapjának mí-

velésére fordítassék vezérfigyelem; vagy más szavakkal:

az ezen tke közvetlen kezelit — mint a' leend nagyobb

jövedelem rugó okait kell hatékony ösztönnel serkenteni,

kedvezésekkel elevenilni, jogokkal támogatni. A' mon-

dott nagy ^s fenséges czél elérésére a' földmivelés népes

osztályát kell e' szükséges kellékekkel ellátni, ezt kell

elször önállásba tenni, 's megadni neki azt, mit fontos

állása igén'yel , hogy is értékdúsabb áldozatokkal járul-

hasson a' haza oltárához , a' közemelkedéshez.

Min helyzete van jelenleg e' földmivel osztály-"

nak ? fennebb, hol parasztjaink történeti rajzát adám, érin-

tetett. Ezen osztálynak sorsát, ha önállóvá tenné a' nagy-

lelkség , misem nyerne általa többet, mint a' mezei gaz-

daság , és közvetve a' haza ; mert ha fölvesszük : hogy

6^3,215 helyes juúbágy , vagy ezen összeghez adva a'

783,364 zsellért, mennyit t. i. az 1805-ki országos ösz-

szeirás talált, de kik azóta a' béke és emberszeretet

jótékony jobbja alatt antiyira szaporodbatának , hogy az

egész szám a' másfél milliót könnyen megüti , ha mon-

dom vesszük e' másfél millió , vagy n>ások szerint há-

rom milli(') földmivest, és hozzá azon földeket, mellyek

e' tömegnek közvetlen vagy közvetett birtokában vatujak,

— ha látjuk: hogy az 1828-ki országos összeírás job-

bágyi földekbl talált mintegy 5,020,675 hold szántóföl-

det, 1,2x9,332 hold rétet, 209,507 hold szllt , 's

48,992 hold szilvást; vagy egész számban: 6,498,506
hold mívelhet földet, — 's tudjuk: hogy e' sok föld

kezében vesztegel egy olly kasztnak , melly azt a' hár-

ma8 könyv 111 részének 30-ik czíme szerint csak haszoD*
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bérben tartja , de mint sajátjával nem rendelkezhetik , 's

ez okból rajta önbelátása , 's akarata szerinti újításokat,

vag"y javilásokat nem is tehet , vag-y tenni ninrs haszná-

ra ;
— melly a' helyett, hogy telkét tartós termésre kény-

szeritené, hálátlan zsarolásokkal szikkasztja el, mert ter-

hei lerovására csak ez eg-y fundus adatott kezébe félig-!

Ha tehát ezen osztálynak öiiállóság-ot nyújtana a' nagylel-

kség- , 's ama hatmillió hold föld a' másfél milliónak sza-

bad birtokává tétetnék : hog-y mennyit nyerne ezáltal a'

státus, mennyit mezei gazdaság-unk, 's mennyit ezen nép-

osztály ? legott kiviláglik, ha azon hátramaradásokra, st
károkra pillantunk, mellyek ezen osztály bizonytalan hely-

zetébl háromlanak a' nemzeteg-észre.

Ezen állitások igazolására leg-yen elég- jelen érte-

kezés folyamán át a' földmives osztályon nyng-vó annyi

terhek közül csak kettt kiemelve meg-említeni , mint

mellyekben t. i. a' többi rejlik , és mellyek hazai földmi-

velésünkre , 's általában nenizetg-azdaságunkra olly nyo-

masztólag- hatnak; — e' kett: a' robot és dézma.
Melly tartozási rovatpár, hog-y g-yászosan hat hazai gaz-

daságunkra, elvileg rég elisniertetett már, itt csak

részletesen lesznek kifejtve az okok , mellyek az elvet

nem annyira támogatják , minthogy a' nap derjénél fé-

nyesb igazságnak tárnokokra szüksége nincs, niint inkább

azt hiteles tételekkel , 's ezekbli következtetésekkel ké-

sérik , 's e' két tartozási rovatnak , mindkét részrl kie-

légitést eszközl egyezkedések általi megszüntetését ja-

vasolják.

Jelen értekezés tehát szorosan a' következ tételek

fejtegetésére — nem mellzve , hol a' hely igényei , 's

az áilitás igazsága akarják: hiteles adatok-, érett tapasz-

talások-, és életpéldákra hivatkozást sem — terjeszke-

dik ki

:

I. Meimyire gyászos hatású a) a' robot b) a' déz-

ma hazai földmivelésünkre , 's általában mezei gazdasá-

gunkra ?
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II. Mennyi kár és hálramaradáiS háromlik a'jobbág-y*

ra a) a' robot b) a' dézma által?

III. Miii azon hasonlílólag-os haszon , melly a' föl-

desúr javára esik a) a' robot , b) a' dézmából ?

IV. Mink azon körülmények, mellyek a) a' robot,

b) a' dézma kezelése kürül mindkét oldalon visszaélésre

mutatnak ?

Es ezen tételek , mennyire lehet világ-os , de min-

denesetre értelmes fejtegetése teendi az Els Szakaszt;

mellybli elfog-ulallan következtetés ismét a' következk-

re terjeszkedik:

I. A' robot és dézma meg-szüntetése milly befolyású

leend a' mezei g-azdaság- kifejlésére ?

II. IVlilly befolyású leend a' nagyobb birtokok gaz-

daságára nézve?

III. Melly idszakot lehetne erre kitzni ?

Es ezen kérdésekre adandó rövid, de mennyire pa-

rányiságom engedi , kielégil felelet teszi az értekezés

^lásodik Szakaszát.

14



ELS ISZAKASX.

1. Mennyire g-yászos liatásu a) a' robot b)

a' dézma liazai földníivelésünkre, 's

átalában mezei ^azdaság-unkra?

a) R o b o t

*

Azon meggyözáésüek közül vag-yok , és e' uieg-

g-yözödésre hosszas, érelt tapasztalás \ezetelt, kiknél

gazdálkodási els tél)} ezü : az id, második az er. !Mert

hivatkozzunk bár gazdag népek , vagy gazdag egyesek

példáira, mindenütt a' gazdaság kezelését sikeresnek csak

ügy tapasztaljuk, ha elször az id, másodszor az er
megkivánlat arányban és meiuiyiség'ben basználfatotl

;

ezHii két tényezkkeli aránylagos élés majdnem egyedüli

oka a' g-yárak virágzásának, a' nemesil ij)ar kirejlésének,

's ezek alapja, a' földnnvelés emelkedésének.

Alkalmazva e' kél tényezi hazánkra . 's különösen

mezgazdaságunkra, legott szembetnik az ür, melly-

ben annyi er télleniil enyészik, ímjI aiiM^i visszavásárol-

hatlan évsorai az életnek eredménytelenül tümiek el ; pe-

dig- ez polgári büii ! ez nemzeti vétek! — De értelme-

sebb akarok lenni , 's átteszem az elméletet a' g-yakorlal

terére. Eljött, például, a' szántás, vetés, aratás, kaszá-

lás , vagy más mezei nmnka ideje , 's a' földesúr — ért-

\e nagyobb birtokuakat — kiparancsoltál szántóföldére

.száz robotost. kik, hogy a' kitüzTdl minika helyén

megjelenjenek , rlöUe egy vagy legalább felnapot kell



cselédjének paraiicsolási jíírkálásbaii tölteiu. A' mondoll

napon végre megjelenik a' száz ember, kik -- mivel mun-

kabér nélkül , st szerintük egészen ingyen dolgoznak

.

a" lehel legnagyobb lassúsággal ballagnak a' hely szirté-

re , n)ajd ott egymásra várakozva napi eledelüket rakják

le , mellynek — ha a' munka mezségen van — líogy a'

nap heve ki ne szárítsa , elbb mesterséges árnyékol ké-

szítnek; majd végre a' hajdú, vagy másféle urasági tiszt

lármás parancsára munkához fognak, de ismét a' legunal-

masabb fontolva haladással, nehogy vagy háma szakadjon,

vagy munkaeszköze törjék , vagy magát megerltesse; a'

folytatás azonos a' kezdettel, a' reggelizés 's ebéd idejét

lankadt ásitozással lesik, 's midn elközelített, kifog;ísok-

kal igyekszenek huzamossá tenni; egyik szomja enyhíté-

sére különös félórát áldozik , másik az uzsonna idejének

lávulságáról panaszoikodik ; míg végre elkövetkezik az

óhajtott napeset, 's ekkor— legyen bár a' barázdálás köze-

pén — kilép , 's marhája dögében üget haza. Innét még
nem kell kifelejtenünk azokat, kik pálczásan föl 's alá sé-

tálnak, mig hvös van, 's a' terebélyes lombok árnya alá

dlnek, ha a' nap meleg sugara homlokukra feszül; sem

azt , hogy ezeknek legedzettebb akaratuk , legjobb szán-

dékuk mellett is a' nagy sokaságra , kivált midn ezt

semmi nemesebb ösztön munkájában nem lelkesíti , mi-

ként nálunk , ill vigyázat nem fordit^thatik.

Ha már nézzük a' munkát, mit e' száz ember nap-

támadattól ennek enyészetéig végezeti — mert ide jöt-

töknek , 's idzésöknek munka volt egyedüli oka — va-

lóban : a' felfordított hantok mindegyikén , vagy a' de-

rékbati letarolt silány f-rendeken, vagy a' széts'''.<')rt ma-

gok rendellenségén mintegy eleven belükkel írva látszik

a' robot szó. Mert ha szántott, szántóvasát ill mély-

ségre nem bocsátá le , 's csak az elbbi termés csövei-

nek gyökeit szaggalá fel nagyából , honnét a' veszteség

a' jöv termésre ! ha kaszált : a' derékban lenyesett f-
korók a' kasza életlenségére , kalapálatlanságára mutat-

nak , holott — ha jól számolunk — aránylag több idt

14"
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töltött kasza-kalapálásban , mint a' tulajdonképi kaszálás-

ban, honnét a' rendek g-}érek és vékonyak; a* fennhor-

dozott kaszáéi alatt elsimult apróbb fünemek , háromleve-

lííek, kinn maradnak , 's használás nélkül száradnak és

rothadnak el üg-y annyira, hog-y a' g-yökén maradt f g"yak-

ran felét teszi a' levág-otlnak.

Leg^iiikább érezhet a' veszteség" az illyen robotos

munkánál ott , hol vetésre használtalik , mert a' tunya 's

úrbéres munkáival mind ez ideig" meg" nem barátkozhatott

paraszt a' markába szorított mag^ot minden rend és pon-

tosság- nélkül szórja el, lépéseit épen nem rakja a' velés

szabályai szerint; honnét a' kikelt vetéseken bizonyos

tömött, vagy kopasz foltok észrevehetk, mellyek közt

késbb a' g^azda azon fajbeli különbség-et kénytelen fölfe-

dezni, hogy amazoksr növésök miatt megdlnek, vag^y

eg"y mást fojtják el , mig" emezek vagy épen nem nnek
föl , vagfy csak g-yéren itt-ott pár szemet rejl kalászok-

kal jelennek meg-; hog"y az illyen vetés mi nag"y áriaimá-

ra van az aratásnak , mag;ától értetdilc

Xem is kell ennek mutog"alására hosszú sorokat ösz-

szeírni , mert ám járjuk el az illet gazdatisztek hivatal-

termeit , 's forgassuk át a' különféle rovatokkal össze

karczolt könyveket, mellyekben a' robotmunka kezelése,

's hová és mikép fordítása jegyezve vatj; 's ha ezen ro-

vatokat ugyanott hasonlatba ejtjük azon majorsági földek-

rl vilt jegyzetekkel , mellyekbetí a' szegdött cselédek

munk'íja , vagy pénzes napszámok ir\ ák be , mindjárt

nyomára jövünk a föiuíebb érintett aránytalanságnak, vagy-

is annak , hogy hol egy béres cseléd akár gyalog , akár

igával képes valamelly földdarabot tökéletesen elkészítni

a' jövend termésnek, ugyanolt három , st sokszor négy

robotos napszámot is látunk fölhasztiálttiak , 's innét kön-

nyen azon kedvez eredményt húzhatná az okszer kö-

vetkeztetés : hogy — mivel ugyanazon földön több kéz

— azaz nagyobb er huzamosabb ideig mködölt, az

évi termés is bvebb, 's az igazságos igényeknek meg-

felelbb leeiid ; mi azonban tagadólagosan üt ki , mert
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több urodalmak g-azdaság-i hivatalos jeg-yzékeit vala al-

kalmam látni , *s mindeiiült tapasztalam a' nevezett két

nem munka közt azon aránytalanság-ot , meMy mutatko-

zik : a) a' vetés , b) aí aratás utáni beméréseknél ; 's e'

különbség* , kivált az utóbbinál , ha az eg"ész ország" ma-

jorsági földeinek Vadát vesszük, milliókra rug-, mennyi-

be épen nem kerülnek a' béresek.

Lehetfie e' helyt a' következ véleményre jutni:

minthog-y a' paraszt úri tartozásainak lerovásában illy ha-

nyaga, nuHikájában illy tunya, 's e' vétkes tunyasága an-

nyi passiv veszteségébe kerül a' statusnak , annyi sérel-

mes kárába a' mezei gazdaság-nak: tán azon telken, melly

használásul neki adatott , szorgalma által , ha kamat nél-

kül is , a' fenn kitett kárt megtéríti. Fájdalom ! a' tapasz-

talás itt is elleríkezt bizonyit: mert a' törvéíiy megen-

gedi, hogy a' paraszt által szolgálandó hetenkénti két

g^yalog napszám , nagyobb mezei munka idejében , a' föl-

desúr akarata szerint kettztethetik; lássuk tehát e' tör-

vényes engedelemnek gyakorlati eredményét

!

Midn mezgazdasági értelemben nagyobb munka-

id.mondatik, ezen id kiterjeszkedik a' jobbágytelkekre

úgy , miként a' majorsági földekre ; mivel pedig- a' jö-

vendség kulcsa forgatásul emberkézbe adva nincs, —
e* mellett kiki saját én- jéhez legközelebb áll, ne csu-

dáljuk : ha a' földesúr is használva a' beállt munka derült

idejét , 's élve törvényadta jogával , a' hétnek hat napjai

közül négyet szántóföldén , vagy kaszálóján töltet jobbá-

gyával; 's mi gyakran megtörténik, hogy az ötödik sza-

bad használatra hagyott nap folytonos eszés , vagy más

égi ^áltozás miatt várakozásban töltend, a' hatodik szik-

kádasra hagyandó , a' hetedik a' teremtés tiszteletére un-

neplend , mig a' nyolczadik , vagyis a' következ hét

els napja , ha az urasági föld sürgsb mezei nuinkája

befejezve nincs, következ három társaival együtt a' tör-

vény engedelme szerint ismét úri napszámra szentelend.

Valljon hol itt az eszköz , hol itt a' mód a' fönneb-

bi országos de fi cí t-nek csak némíleges pótolására is ?
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— Nem! nraim , ig-j a' bajon segítve nincs, íg) a" vovz-

teségre újahh veszteség halmoztatik! lUy körimén vek

közt végre a' paraszt elkeseredik, mert neki is szíve

van, 's minden butasága mellett kissé gondolkozni is tud,

's megsznik munkás ItMini saját telkén is.

Igaz ugyan , hogy a' telkes jobbágynak van család-

ja , még pedig némellyeknél számos , 's ezek közül a'

robot csak egyet foglalatoskodtat , mig fennmaradt na-

gyobb erejét a' telek mivelésére fordíthatja: ennyi igaz

— némellykor; de annyi is igaz, pedig igen gyakran:

hogy robotra mindig a' leg-ersebb parancsoltatik , vag-y

legalább kivánlatik ; melly ha marhával történik , akkor

a' jobbágy egész ereje eltakarodik telkérl. E' mellett

a' jobbágycsaládok népessége többnyire nszemélyekbl
's gyermekekbl áll , kiknek ismét meg van saját köri

foglalatosságuk, úgymint: kenderrel, lennel, kerti ve-

teményekkel , több helyt szllvel , vászonnal, varrás-

sal, szövéssel, fzelékek betakarításával, ezek pedig mind

csak fiók ágai az anyaföldmivelésnek, de mellyekaz egész

fenntartásához mégis olly nélkülözhetlen kellékek, miként

nélkülözhetlen kellékei az elemek az életnek; mivel azon-

ban erre szükség van , dolgozni kell , ha magát csalá-

dostól az utolsó szükségnek oda vetni nem akarja: tehát

azon eszközökhez nyúl, mellyeket még bir, de melly

eszköz használatával sokkal többet árt a' népjólétnek , a'

mezei g-azdaság sikeres kifejlésének , mintha avval neni

élende!t , — elküldi t. i. gyermekét — a' még kifejlet-

lent — telkére , vagy szllójébe , vagy rétjére ; kezébe

ad g-creblyét , kapát , st néha fejszét és kaszát is , 's

hogy az elzsibbadt gyermeker fölelevenüljön , ajkaihoz

bori, sok helyt pálinkát unszol; így lesz a' paraszt eg-ész

emberkorán át gyenge , satnya és törpe , így lesz tu-

datlan (ís ostoba , mert iskolát csak névrl ismer , belse-

jétl elvoná a' szükség, elvoná a' robot, és uraim! én

e' veszteséget nagyobbnak , érezhetbbnek tarlom a' fö-

nebbinél . mert az anyagi . de ez erkölcsi , n>elly gyö-

kérben már javithatlan! Hogy magában a" jobbágytelek
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évi termésében vagyon-e illv niunka után nyereség? erre

felelni könny letnie , én azonban alább a' dézmánál fo-

gom érinteni.

De nemcsak ez azon ok . rneliv népjólét 's mez-
gazdasági tekintetbl a' robot megszüntetését sürgeti;

mert ha termékeny édes hazánk rísnáiti széttekintünk , 's

ezek si'ra felületén szakadatlan lánczolalban a' kopár ho-

moksivatagokat , terjedelmes nádasokat , mellveket em-

beremlékezet t(ta láb nem tapodott , basználatlamil he\ ér-

ni Iái jnk , lehetetlen liogy lelkiink a' szánakozás gerjel-

méll átkaroltan azon szent óhajlásra ne ébredjen : vaj-

ha náhuik is az ipar , szorgalom , 's kereskedési vágy

annyira meggyükeresednék , liogy ama népezrek , kik

ott az utczán , vagy nap heve alatt izzadok , vagy tél

fagya mialt dermedk dologlalannl éhezik át a' nap hu-

szonnégy óráit , megkedvelve a' jótékony munkát , nem

irtózva a' dolog fáradHlmitól , itt e' sivatagokon , vagy e'

nádas rengetegekben megtelepednének, 's termének csu-

dát, melly országos gyarapulást , 's önboldogulásl te-

remtene !

Ám legyünk e' minden politikai jelentség nélküli

nép iránt igazságosak , legyrik jellemk iránt méltányo-

sak ! 's csak illyen indulattal vizsgáljuk a' tárgyat, für-

kézziik az okot, melly e' népet annyi hever holdak mel-

lett is a' szegénység azon rremében hagyja tengeni, melly

birtokul számára ama hat láb földnél többel nem juttat,

mellynek kiásott gödrében egykor íöldtulajdonosi álmát

aluss'/a ; igy cselekedendöknek a' szigorú szemle a' töb-

bi tartozások hosszú rovatai közt eltünleti , mirrt legne-

vezetesebbet , a' robolot is. Mert tegyük fel, hogy

bizonyos család \á!lalUozik a' sixalag szelídítésére; má-

sik ajánlkozik a' nádas posvány termékenyítésére , 's ez

irárili jelentésüket kérelemaiakban az illet földtnlajdorros-

nak benyújtják, ezek az emberileg velk született önzés-

nél fogva, — lisztelve legyenek kiemolve a' magasztos

kebl sok kiemelendk — elállanak hosszú szerzdési

lapokkal; olt áll jobbról a' megyei szolgabíró esküdt tár-
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sával, mint törvényes bizonyság-; olt áll balról a/ iiro-

dalom ügyvéde és tisztei , mint a' földesúri jogoknak ré-

szint kezeli, részint védi. Mintha bizony! lenne ott

védelemre szükség, hol a' nyomor könyörög-, vagy in-

kább : hol az eddig- czél nélkül hever eg-észséges esz-

köz az eg^yes és közös jóléti czél elérésére önként ajánl-

kozik , hol a' munkavágy kiált: „Adj! hogy adhassak,

's mindketten adhassunk a' nagy egésznek." — A' szer-

zdési széles lapokon elsoroltatnak az ismeretes nev tar-

tozások , el a' robot, mit hallva az ajánlkozó, ismer-

ve e' rovatnak aimyi kellemetlenségeit , mi következete-

sebb : mint hogy új vállalatábúl családja életére nehezü-

lend terhektl visszariadva, hasznos szándékával fölhagy,

kárára az ekkép haszonvehetlenül hever föld birtokosá-

nak , és kárára a' hazai mezgazdaságnak, 's ezáltal hát-

ramaradására a' közös vagyonnak.

Az illyen családok, tapasztalás után írom, a' szer-

zdésben elolvasott pontok fölött igy okoskodnak : ,,Ed-

dig- szeg-ény voltam , nyomorogtam, éheztem, és szom-

júhoztam , de azért napi zsarolásoknak kitéve nem valék.

Ha e' föltételeknek alá vetem magamat, 's e' czímet

:

jobbág-y, a' körülírt értelemben neverpre ruházom, 's

marhámat ekémmel, fíamat kapámmal kiállitom úr szol-

g-álatára , avvagy biztosítva van-e ezáltal magam és utó-

diin jövendje? leg-yzetvék-e a' jelen szükségei ? enyim-

e a' hatit, vagy a' portömeg, mit termés alá erltetek?

enyim-e legalább a' haszonvétel , miért ásóm nyelén iz-

zadok ? — nem! mert a' birtokjog földesuramé; ezt kü-

lönös úton , ha majd e' kopár, 's most még^ minden áron

aluli homokot, vagy posványt saját és önnöneim fárad-

ságával megmívelem, új szerzdési pontok mellett kell

drága pénzen megváltanom ! — A' haszonvételre kiter-

jeszti jobbját a' dézma , néha a' tized is, és a' szép ösz-

szegü deperdita melletti katonai komplelák, Avvag-y nem-

e mint robotos parasztot kergetnek elfogatolni, úlat csi-

nálni mértföld távulságra ? 'sa't. — iXem , ha sorsomon

fordítni akarok, illyet csak jobbra — javasolja az okos-
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ság-. Terhet viselni akarok , mert terhet viselni kell, de

legyen a' polg^ári állás ig^azság-os , legyetí ollyan , melly

midn teherviselésre vállalkozott , egyszersmind bizo-

nyos , saját jövedelmi alappal birjon."

Igen uraim ! hazánk homoklánczolatainak még je-

lenben is olly sivatag állása nem máshonnét van, mitit a'

Hármas könyv III Részének 30-ik czímében kimondott

elv miatt, mellynél fogva a' földesúr, n.egfelejlkezve

ön roppant hasznáról , birlokjogát ill kötés mellett más-

ra ruházni nem akarja ! mert hol a' földesúr ezen üres

czímet saját 's embertársai hasznának alárendeli, ott a'

futóhomok poros felülelét fübársony takarja, a' szélhordta

porhalmokat regényes falombok árnyalják körül, mellyek

alatt idvel gazdag rendeket kaszálhatni, vagy fával szép

jövedelm kereskedést zhetni.

iVli meglep ,
például, Tolnamegyében Földvár ama

környéke, melly még 1786. eltt, 's kissé ezután is,

nem különben sivatag homok volt , mint Vácztól Kecske-

métig, vagy Debreczentl i\. Kallóig; ekkor azonban

földesura a' magyar Egyetem, a' lakosoknak ill föl-

tételek mellett , de örök tulajdonjoggal , kiosztatá , 's

most — mint minden tekintetben nagyhasznií erd a' tu-

lajdonosok szükségét közvetlen, a' honi földmivelés, me-

zgazdaság, és statusvagyon erejét közvetve pótolja. Es

ellenkezleg, mi szomorító , 's a' honfi kebelre mi leve-

rleg ható Pest , Bács , Fejér , Somogy , Veszprém ,

Gyr, Komárom, Bihar, Szabolcs és több megyékben

látása sok széles határoknak , mellyek közül több emiek-

eltle félszázaddal kövér buzálterm fekete homokból ál-

lolt , 's százezrek araiak róla napi falaljaikat , — jelenleg

száraz , zsirnélküli , szélhordta porrá változtak át. Hlyen

homok borítja Bakony fels részén fekv helységeknek

halárait, különösen: Bánhida , Kecskéd, Kisbér, Ászár,

B. Szombathely, IXyék, Teleki, Bársonyos, Réde, Gyi-

rólh , Kenyéri, Sz. László, steíF. határait, mellyek ré-

szint már áldozatai a' fnlóhomoknak , részint fenyeget-

tetnek attól.



218

Hasonló veszély üldözi mezei gazdaságunkat a' he-

g-yes-vöigyes vidékeken , hol egész táblák , nyomások —
vizszaggatás és árkok által , és ismét a' legbnjahb völ-

gyek , és rétek a' lefolyó iszap által rongáltatnak meg

;

illyenek Réde, és Sz. Király helységek, hol hatvan egész

állományból 1821-ben majdnem fele elmaradott.

Ezeket olvasva könnyen azon kérdés támasztható :

avvagy min összeriiggés])en van e' homoktejiger-dagály,

vagy a' mindig szélesbre terjed posvány-iszap a' robot-

tal ? — és én nyílt homlokkal mondom el : mikép e' va-

gyonromlás kivált és különösen az úrbéri viszonyokból

ered bizonytalanságnak lnlajdonithat(). Mit , hogy lege-

li emlitsem , mezei gazdaságunkra olly érzékeny hátra-

maradással súlyosodó közlegelink is eléggé bizonyilnak;

igy T. Bicske , T. Sz. Márton , és i\. Kata helységei

Peslmegyében , még 1842-ben a' Tápió folyam partján,

kivált a' két elsbb , zöld legelvel birfak ; de késbb a'

legel csorda és gulya — leginkább az álláshalmokon —
fölvájá a' gyér növés gyepet , mellyet, mivel kÖ2.ös, sen-

ki sem iparkodott czélszcríi intézkedéssel elzárni a' töb-

bitl , 's már 184'1-ben több mint 400 hold futohomok-

kal boritatott , és el fog boritatni ezen halomvonal , uiig

a' szelei és abonyi homoklánczolatokkal egy egésszé nem

forrad. így áll ez a' jobbágy-állományokra nézve is, mert

a' paraszt földét mindeddig tulajdonának nem tekintheti

,

cmiek inkább haszonbérlje azon hozzáadással , hogy ha

nagyobb ipart fordít müvelésére , 's ez állal többet ter-

meszt , nagyobb a' baszonbéri taksa is , t. i. több a' déz-

ma , tized 'sat. — A' homok, 's vizszaggatások meggát-

lása költségesebb munkát, nagyobb ert kivan; de épen

nem akkorát , hogy egy helység lakói összesített ervel

arra elégtelenek lennének; k igen is, ha hozzá még
urasági segély is járulna , bizonyosan el is hárílnák ama

bajokat, kivévén az országos folyamok mellettieket; de

ezt tenni hiányzik az ösztön, hiány/ik a' bizonyos juta-

lom , mert hogy kenyérleruí földe romlásán ii<in esik

kétségbe, csak aimak tulajdonitandó -. mi\el benne nem
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sajátját veszti. A' fíiidesnr nem iigyekszik. hí enilitett föld-

rnirig-y tovább harapódzásátiak ineg^akadálvozására mesler-

ség-es vesztegel intézeteket állítni azért , ni.'rl a' bonyo-

lult úrbéri viszonyok miatt, illy iumdü IVildeinek ura is ,

nem is , 's azért köllség-eit inkább fekteti oda, hol a' ke-

zelés közvetlen övé , hol a' haszon minden elleg-es osz-

tozás nélkül egyenesen csürjébe szállítatik.

Ha ki ezen állitások vahidiság-áti kétkednék, annak

szép és téres mezeje nyílik azokat országos nevezetessé-

g liisérlettel megczáfolni , 's ha e' megczáfolás csaku-

gyan sikerülend , mit nem hiinii igen sok okoni van , ha

a' paraszt örök joggal bírt vagyonának romlását is össze-

fíizölt karokkal egykedvleg nézi, akkor — tán — ma-

gam is hajlandíi lennék állitni : hogy a' paraszt az úrbéri

tartozások alóli fölszabadításra még éretlen, vagy hogy

ezen elsorolt bajoknak oka nem a' robot, 's nem ennek alap-

jában az nrbéri viszonyok szerinti birtokolhatásban rejlik,

hanem valahol másutt ! Ezen elvem , és meggyzdésem
elleni nyilatkozatra azonban — hiszem — erltetve soha

nem leendek , mert e' hazának külön részeken lakó föld-

míveseit úgy ismerem , hogy a' fennebb állítottak igaz-

ságáról annyira meg vagyok gyzdve : niikép a' hazai

földrnivelés és mezei gazdaság ama pusztit(') mételyeit leg-

inkább azáltal vélem kiirthaióknak, ha mindenkinek földe

örökös tulajdona leend , mert ekkor tudja : miért , és ki-

nek fárad? miért, és kinek dolgozik?

A' füldmivelésnek jó karba tételér«; !• ghathati'Kítbí)

eszköz a' minél számosabb népesség, meiiy czéliráuyo-

san alkalmazva , minthogy ugyanazon iílbcn több oldal-

ról foghatja meg a' dolog végét , *s a' kijelelt czél eléré-

sére több ert használhat, fulvirágzó haladását biztosítja

a' mezei gazdaságnak. Országútiknak fíildmixelése e' te-

kintetben sincs azon állapotban . mellyben más külalak-

jókra hozzá hasonló,, st kisebb tartományoké van. A'

4098 LJ mérlföldíí Magyarország , rnelly az egész föld-

nek mintegy 610-ed részét teszi, melly E4 mértf(>lddel

nagyobb , mint a' két Siczilia kétszer véve , 's a' regé-
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adásul az eg^ész pápai birodalmat is melléje dugva, *) —
népessége tekintetébl épen nem felel meg kiterjedésé-

nek , mert míg a' kisebb fontosságú Csehországban egy
LJ mföldre: 3399, Morvában : 3145, Ausxlriában :

E586 lélek esik, addig hazánkban ugyanannyi téren csak

E1E8 él, 's ebbl látszik, hogy a' földmivelés , és ne-

mesit ipar kifejtésére nem bir elegend anyagi ervel.

Ügy! de talán azt, mivel bir, illöleg használja? tán

meg- tudja választani az idt, 's e' szerint fel tudja osz-

tani az ert czéljai kivitelére, kereskedése élénkilésére,

melly kebelében szutuiyad ; mert hol minden 38 ^ mért-

földre esik egy királyi város , hol minden 6 D 'nföldre

jut egy mezváros , mint nálunk , hol minden D mföldre

majdnem három falu j , mint országunkbím , ott az er-

ket helyesen megválasztott idben , ha nem is egészen

megfelel , de minden esetre megnyugtató sikerrel lehet

használni; fájdalom! itt is ne m-mel kell válaszolnom.

Ha felmászik a' magyar édes hazája legmagasabb

pontjára, fel a' lomniczi bér ezre, vagy leereszke-

dik legalantabb völgyére, niillyen Orsova vidéke,

vagy megállapodik középpontján, a' széles határu Kecske-

mél«'n; 's mind ezen helyeken bonczolja az elemeket,

mellyekbl a' nemzetegész alakul, — az élelfoglalkozá-

sokat , mellyekkel élelem kerestetik : az a' szánakoeó

érzelmek mellett azon tudattal kénytelen jegyzéklírczájá-

ra pillantani, mikép ill nundenbni van valanii , és az

egészbl meg sincs semmi ! — hiszen itt dolgoznak az

emberek, izzadnak a' polgárok, roI)!)tolnak a' parasztok,

's egynltvéve mégsem képesek csak egy nevetséges ege-

ret is elugrasztani akkor, és outiét — mikor, és hon-

nét kellene. Elmondom miért?

H akarván maradni fenuebbi állitásomhoz : mikép

miiideiniiik földmiveléííbl van , — már csak azért is

,

mert minden politikánk mellett is csuk földmíves, és pász-

*) Fényes Elek M. O. Statisztikája.
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tornemzet maradtunk — azonfölül ezen eszme olly ked-

vencz g-ondülatlárg-yam, líog-y hatiiarjál ari nem is tudnám

annak fonalát más fára g-omboI((ani; ennél ftgva az igért

feleletet csak ez irányban adom.

Mint mondám , füldmívelésnnk lassan halad , st

néliol pang-, 's ennek oka az idómulasztásban , erbiány-

ban , vagy inkább ezek használásának elhanyagolásában

van , 's leginkább a' szántóvet bizonytalan helyzetében

;

avvagy nem segíthetnénk-e az erhiányon, ha a' 175000
izraelitát, 's kiválta' 43,787 czigányt földre telepite-

nénk? ha mutatnánk neki házhelyet, adnánk kezébe e-

két ? mert a' czigány azonfölül , hogy foglalatossága :

kovácsolás, szögcsinálás, üstfoldozás , kanalak, bordák,

teknk faragása, — azonfölül: hogy eddigi életmódja

lopás, lócsiszárság , szerencse- és jövendmondás, —
dolgozni is tud , triég pedig földet mivelni , mikép ezt

Beregh, Szalhmármegyékben tettleg bizonyítja. Óh igen!

mind ezt megtehetjük , és meg kell tennünk , ha hazai

földmívelésünk iránt legparányibb szeretetszikra égeti

baloldalunkat.

Itt azonban kész az ellenvetés , még pedig józan

ellenvetés : Alária Therózia és II József uralkodásuk

alatt , kiknek e' nép polgárosítása különösen szivükön

feküdi , egész jobbágytelkek adattak át az utóbbiaknak

,

de a' buzgóság nem sokáig tartolt , 's a' jobbágygazdák-

hoz szétosztott gyermekczigányok is csakhamar szülik

rozzant kunyhóiba szökdöstek vissza , 's jelenleg— jól-

lehel e' részben ki által sem akadályoztatva, az egész or-

szágban 77'/2 állománynál többet nem mivelnek. Igazi

ennyi áll a' czigányokrol , de hát mit mondanak önök a'

zsidókról, kikrl az 1840: 29 végzé : hogy neniesi

,

vagy jobbágytelket nem vehetnek ? mellzve kissé eze-

ket , lássuk: honiM'l az idegenség amazokban a' földmi-

velés iránt?

Válasz : a' robotban ! mert a' czigány , habár kül-

alakját tekintve butának látszik is, — leleményes, és

felfogó esz; látja a* sors kezét, melly a' paraszton nyg-
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szik , és ismeri saját körülményeit is , összehasonlílfa a'

kellt, 's azon vég-s eredményre jut: mikép valamint

neki nincs semmije ruhája rongyain kiviil, úgy nincs a'

parasztnak is szeg-ény szerzeményén kiviil mássá , mirl
elmondhatná: ,,ez enyém, 's unokáimé;" és az mégis ter-

hek alatt g-ürnyed , szánt és kaszál urának a' nyári nap

éget heve alalt , 's fíildet trágyáz a' tél fagyában , 's

jutalma az : hogy telkén élhet , ennek termését hasztíára

fordíthatja, ha elbb a' dézmál, tizedet, és sok neveze-

t adózásait abból lerová. Avvagy lehet-e csudálkozni, ha

illy föltételek mellett inkább ülvasánál kalapácsol, és

éhezik — mint hogy földhöz simuljon, mellyen ki sem
biztosítja: valljon uímu hasonló, vagy még nagyobb mér-

tékben éhezend-e? — e' mellett: mostani függetlenségé-

ben ki sem zavarja , számolása szerint használja idejét

;

mig a' paraszt mezejérl , st nyugágyáról is elidézhel.

Ugyan ez áll a' zsidókra is. Soha sem kell bizonyos

babonakor alalt sinylók azon mondásaival megbarátkoz-

nunk: hogy a' zsidó vallása elveinél fogva kerüli a' föld-

mivelést ; nem , uraim ! a' zsidó— úgy vagyok meggy-
zdve — Francziaországban és Éjszak -Amerikában is

zsidó, 's ugyanazon valláselveket tiszteli, mellyeket Ma-

gyarországban
, 's olt mégis miveli — még pedig szor-

gos miveli a' földnek, meri ott törvény állal részökre

biztosítva van a' föld valódi birtoka, eladhatják, 's ve-

hetnek mást, a' haszonvétel egészen sajáljok , rendelkez-

hetnek vele szabadon , holott alkotmányunk mindezen

jogokból kizárja ket; héj pedig 200,787 embert, 's ezen

emberösszegnek két izmos karjaiban rejl ert hazai föld-

mivelésünknek megnyerni, ha nem is rendkívüli terno,

de bizonyosan status - nyereség lemie. Az egész a' milly

könny, «'pen olly hasznos föladat; megoldása nem is

gordiiisi csomóé , csak egy adag emberszeretet párosul-

va nemeseink — kivált ez utolsó évtizedekben — tanúsí-

tott nagylelkségének folytatásával ,
'« a' nnmka kész

,

mellynek tapasztalandó sikerén egy nemzet üritend üdv-

poharat a' magasztos keblückért!
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Ennyit e' helyt a' robotról , mellzve rövidség- oká-

ért a' még" sok hátralevket , 'sa't. megyek föladatom e'

pontbeli másik ágára : a' dézmára, taglalaiuhi : milly

mértékben ártalmas ez ha/ai földmi\ élésünkre , 's átalá-

ban mezei gazdaságunk kifejlésére ?

h) Dézma.

A' dézmat, vag-y máskép kilenczedet , miként a"

paraszlokrli elértekezésemben érintem . törvényeink

elször Xagy Lajos alatt állapíták meg". Az akkori jo urak

fegyver és liarczok emberei levén, nem gondolliaták el,

mi zsibbasztólag hatnak abbeli rendelményökkel ön 's

utódaik gyarapodására földmivelési tekintetbl , mellyet

az akkori kor szelleme szerint szolg-acsoporljaik kezelé-

sére bízva, magok megelégedének, ha a' bérezek kiálló

ormaira köveket halmozhatának fel , mit azután várnak

nevezének , 's innét — a' sasfészkekbl nézek a' gyér

kereszteket, 's küldék hivatalnokaikat azok megdézmá-

lására.

Hogy a' dézma csakugyan nyge a' szerencsés, a'

hasznos földmivelésnek , azt maga a' név , 's az ehhez

ragadt eszme mulatja ; mert mihelyt valaki vélt sajátjá-

ból , vagy ennek termésébl egy másnak , ki a' nehéz

numkába — jíg-y szólván — még közvetve sem folyt be,

annak tetszése utáni választása szerint fáradsága gyümöl-

csének bizonyos részét, még- pedig javát, nemcsak oda

engedni, de st ezen másnak g-yakran mértföldre es ta-

nyájára saját erejével elvinni köteles ; — legott eszméje

a' nyomott, jelentés nélküli helyzetnek ébred fel benne,

mellynek sérelme miatt elkeseredik , búsul benne az ön-

tudat a' természet elleni igazságon , és báríkódik a' le-

nézett emberi méilóság. Pedig hol e' harcz beáll , ott az

akarat megszok(rtt kövesedni, 's a' test — csak mint g^ép

— kénytelenségbl küls hatás miatt mködik, de kedv-

bl nem , mi pedig kedvbl nem történik , ritkán szokott

az jól történni, vag-y soha!
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IVálunk eddig- a' földmivelés majdnem kizái'ólag* job-

bágjkezek közt pang-, — pang" mondom, mert elölépé-

seit óriásinak épen nem , st — ha eg-yik részén a' ha-

zának észrevehetnek is, a' másikon annyival hálralöküt-

tebbnek állithatni. Okát e' veszedelmes g^azdaság^i mirigy-

nek eladám a' robotban, mint hol g-yökeredzik; ela-

dom itt a' déz mában, mint a' gyök kinövésében, melly-

nek ismét több nem kevéssé kártékony ágazatai tünend-

nek fel.

Sok jeles szakértk állítását isméilem, ha mondom;

hogy azon nemzet, melly az ipart aránytalanul adóztatja

— ön anyagi , 's tán erkölcsi g-yarapulását akadályoztat-

ja ; 's ig-y midn a' földbirtokos jobbágyai termését déz-

málja , ugyanakkor dézmálja saját g-azdagodását, és déz-

málja, 's gyéríti közvetve az egész haza mezgazdasági

emelkedését. Mert, tegyük fel, hogy a' paraszt felejtve

bizonytalan helyzetét , megbarátkozva tekintet nélküli ál-

lásával , mert hiszen apja , nagy apja mint robotos szült

meg, 's mint illyen halt el, 's meglehets kedvvel fog

telke barázdálásához, szorgos miveléséhez ; tele remény-

nyel néz a' sárgulni indult kalászokra , örömmel tekinti

az érleldésnek indult szllgerezdeket. Végre orom és

remény után elkövetkezik az aratás , el a' szüret , 's a'

paraszt dalolva fog kedvenczmunkájához felejtve sorsa

bajait , mert hiszen most arat , szüretel , 's e' két szó

olly varázs hatású még a' beteg lélekre is — mert átlett

értelemmel is birnak — 's midn a' kévékbe szorított dús

kalászokat sorba fekteti , végig tekint az élelem rendéin,

's mint tábornok annak homlokára áll, és olvas: egy —
kelt 'sa't. — Orömittasan borúi éleltársnéja nyakába

:

,,Anyjok! — húsz, harmincz csomónk van." — Majd ki-

megy szllskertébe , édes megelégedéssel öUi hátára a'

putlont, vagy fekteti munka kérgesítette vállaira a' csö-

börrudat,'s hordja a' tövérl levagdalt érett fürtöket. Tán-

czolva tapodja ki a' fiú a' nedvet, 's az apa néma nyuga-

lommal forrázza ki az újonnan abroncsozott hordót , 's

tölti belé csöbrönként a' leszivárgolt mustot, mig végre
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kifáradta!) lüxe mellé l . g-eszlenyét vesz el , és szá-

mol : ,.<MMivi csöbröt öntöllem be, 's ez tesz ennyi akót,

— fiam ! Iiallod-e ? a' farsang-on házasodni fogsz , mert

harmiiicz , iiog^yven akó borunk termett , mit eladva, ve-

hetünk bornyas tehenet, \s a' leány férjhez készülhet;

— jó az isten, jól dolg-oztunk, meg-jntalmaza bennünket!"

Ig-y kimeg-y rétjére, kenderföldére, 's telkének más be-

\elett apró részecskéire , 's mindenütt örül, lelke emel-

kedik , 's a' g-ondolatirány a' jövendre szép tervek szö-

vésében állapodik meg.

Es mint örül, és mint emelkedik — elközelg- a' föl-

desúr ispánya , vagy más megbizottja , kezében rajzón

és papiros, és ö is olvas: ,,egy, kelt . . . kilencz;

ez az uraságé, tiz — ez a' papé, ezeket beviszi kend

az urasági csrbe; egy, kett — — ezt is, meg ezt

is" — és így tovább; — ,,ezen csomó fölül van, olvas-

suk a' kévéket" 's innét is minden kilenczedik megsz-

nik a' paraszté lenni. IMajd bepillant a' borházba , kezé-

ben akópálcza , ledugja a' forrni kezdett mustba , 's ki-

mondja a' mennyiség számát; ezután következik a kósto-

lás, —" ez legjobb — ezt, és ennyit bevisz kend az

uraság pinczéjébe"; hasonló krizis alá esnek a' telek ki-

sebb terményei. \ égre elmegy az úr embere , — és a'

paraszt? a' paraszt gondolkozik, és mélybl síihajt, mert

már nincs meg a' szám, mellynek egészére családi jóiéi,

dús jövend terveztetett; még pedig több is van hátra;

hiányzik még a' pap , kántor, iskolalanitó, jegyz, ha-

rangozó , erd 's níezcsszök, kanász , csordás , gulyás ,

csikós, katonai kompieták; — 's midn elbbi csillagos

öröm-egébl ide a' fekete földre ekkép lerántalik , midn
illy hallható hangon dörgi fülébe a" sors : hogy em!»er

!

— még pedig parasztember! akkor búskomolyan fordul

élettársnéjához , levert kedéllyel nézi t, 's szól: ,,Any-

jok! készüljünk éhezni" — 's megfogja íia kezét: ,,fiam!

nem házasodhatsz" — ,,'s lányom hajadon maradsz."

Uraim! ne mondják önök, hogy e' festés költi, ne

mondják: hogy elfogult pliilantrop ömlengések, nem! —
15
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hazánk eg^yik néposztályának családi 's mezei életébl

eleven kép ez, mit az él tapasztalás annyiszor hitelesít,

mennyiszer eg-y paraszt kunyhó rozzant födele alá , füs-

tös falai közé pillantnnk. INIár pedig" e' nép kezében volt,

van és marad — az elmondott jogélvezetek mellett —
földmivelésünk , ennek közvetlen kezelése alatt teng me-

zei g-azdaságuiik; 's azért ne csudáljuk: hogy a' gazda-

godás derjét olly soká nem ünnepelhetjük. Illy rendszer,

illy törvény mellett— melly a' földiparra így önsúlyként

nehezedik — melly a' termeszt kedvét, erejét, életét

így nadályként szíjjá — addig uraim ! gazdagok csak kép-

zeletben lehetünk, de valóságban nem; mert nem levén,

vagy gyéren, tökéletlen külidomban levén nyers termeszt-

niények, nem mködhetik , annál kevésbbé haladhat a'

nemesít — a' mipar is , és ezzel pang a' kereskedés

is — mint a' nemzeti g-yarapulásnak most már egyedüli

forrásai.

Innét a' következ corollarium ered : Kiki azon a-

rányban adózzék valamiért, mivel bir, mellyben ezen va-

laminek hasznait húzza ,
jótékonyságával él. Ha áll ezen

szent igazság-, a' minthogy álhiia kellene, akkor a' k i-

lenczed és dézmának nemzet és mezgazdasági te-

kintetbl legkárosabb következéseit tagadiuink nem lehet,

minthogy ezen adcizási rovatokban a' mondott arány nem-

csak alkalmazva nincs, de st több hiányai érezhetk. Ve-

gyük fel például hazánknak külön vidékeit, — ollyakat:

mellyekben a' föld term ereje elevenebb , 's így mível-

tetése kevesebb ert és idt kíván ,
— és ollyakat , mel-

lyekben az g^yengébb , 's ez által fárasztóbb nunikát, több

idt igényel, 's ezt tevknek legott szembe tnik a' nagy

aránytalanság: így a' szepesi , vagy sárosi , ^ agy árvái

fldmíves , ki sovány fíildét háromszor, négyszer föl-

szántani ,
— gyakran trágyázni kénytelen , ha átmérleg

egy hold földöti 6 mér gabonát akar aratni . szinte oda

adja évi termésének kilenczed részét , mint azon békés-

vagy csanádmegybi jobbág^y , ki eg-y fölszínes szántás

után, trágyázás nélkül, ugyanakkora földön 12— 15
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mér búzát arat. Le van-e itt a' költség az egész haszon-

ból húzva ? hogy kitudva a' tiszta hasznot , reá aránylag

vellelhelnék a' nevezett adózás. Valóban nincs! 's mi

sokszor megtörténik : hogy a' sovány földdel küzd kár-

páti parasztnak minden tiszta hasznát már maga a' kilen-

czed kimeríti ; holott a' termékenyebb alföldi telkek job-

bágyai a' tiszta haszonnak '/^-ét sem adják oda. Es itt ta-

lálhatni fokára annak, hogy silányabb vidékeinken szám-

talan elhagyott jobbágytelkek vannak, mellyeket dézma

és robottartozás mellett ingyen sem vállal el senki.

Nemzetgazdasági szempontból véve a' dézmál, kel-

l figyelembl ki nem maradhat az sem , hogy a' kilen-

czed a' kamatoló tkét, vagy is a' földnek évi termékeny-

ségét csonkítja , mert — jobb rendszer és kezelési mód

hiányában — elismerve van : mikép a' termékenységnek

egyik f éltet anyaga a' trágya , melly nélkül huzamo-

san jövedelmez gazdaságot folytatni nem lehet , mint-

hogy — tapasztalás szerint — a' természettl legbujább

földek is folytonos míveltetésök által televényöktl meg-

fosztatnak , melly hiány csupán trágyázás állal pótolható.

Már pedig azon rész szalma , melly dézma fejében a' pa-

raszt telkérl elvitetik , oda trágya alakban többé vissza

nem kerül , a' honnét a' telek termékenysége annyi rész-

ben , mennyiben a' dézma adatott, csonkulást szenved ,

— melly eset ha soká foly láttatik , általa a' desertae
sessiók száma szaporodik csak. A' hazai mezgazda-

ságnak érdekében fekszik tehát az, hogy a' kilenczed

és dézma, mint a' földipar szerencsés kifejlésének egye-

nes akadályai — megszüntetvén , pénzbeli kielégítések-

kel cseréltessenek föl. *)

•) Lásd Erdélyi Jáno.snak „\einzeli Iparunk" czíiiiü könyvét.

15*
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II. Mennyi kár és hátramaradás háramlik a'

jobbág-yra a) robot— b) a' dézma által?

a) Robot.

Nemzeti gazdagság-ot adja vagy a' sok termeszlés

,

vagy a' sok pénz , vagy a' sok munka — együtt , vagy

egyenként; de nemzeti boldogságot egyedül csak lelki-

ismeretes földmivelés bizlosílhat hosszas idkre. A alúdi

honszeretet: a' jól mívelt föld, miként igazságos polgári

alkotmány: valódi törvényes szabadság; ez szabad élel-

mi mezt nyújt minden lakosnak, amaz e' mezn gazda-

godásukra sikerrel arai. Hogy ezen aratás megfeleljen

a' termeszt becsüleles igényeinek , meg a' reménynek ,

mellyet csirádzo vetésébe lielyhezett , szükséges: liogy

termesztésre szánt erejét okosan használta légyen, ennek

pedig elérésére megkívántatik a' tulajdon 's tökéletesen

elhatározott módoni hirhatása a' földnek . melly néki mi-

velésül áladatoll , lígy az idnek szabad liasziuilása ; kü-

lönben — ha a' földmíves ezek hiányával küzd , ha —
midn számol, 's becsüleles nyereségébl nyúgalmasb jö-

vének alapját akarná letenni, e' szent óhajtásától kevés-

bé mérsékelt terheinek lerovása üli el — nincs emberi és

nincs földi er, i;ielly nu'gvédje enyészetétl az ipart,

munkásságot, mívellséget ! és így áll be a' szeretetlenség,
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íg-y a' hazafi atlanság-, melly szó kiírásakor agyvelm
rázkódik meg; mert^ha ig-azság-osak akarunk lenni önma-

gunk iránt, ha nemzeti gyarapodásunk, nie'.ei gazdasá-

gunk sok lényeges kérdéseihen majchiem tespedésünket

elismerjük, ha elhisszük azt, hogy igen igen szegények

vagyunk — mint nemzet; el kell ismernünk, el kell hin-

nünk azt is : hogy mindezen érzékenyen sújtó bajoknak

vezéroka a' haz afia tlans ágban rejlik.

A' föld használásának vannak sok és különféle aka-

dályai; de mind ezek értelmezve lesznek, ha azokat rö-

viden t e r m é s z e t i e k n e k , és e m b e r i e k n e k mondjuk.

A' természetiek legyzhetök szorgalom, türelem , és ipar

által; — bölcs tapasztalok szerint legtöbbe kerül az lir-

nak földje míveltetése körül a' rabszolgai, ennél olcsóbba

a' jobbágyi , ennél a' béresi , ennél ismét a' napszámosi

,

's végre ennél a' részesi munka. Az emberi akadályok

egyedül emberszeretettel , 's e' forrásból merített törvé-

nyekkel hárithatók el ; és csak ott reménylhet a' nemzet

gyarapodást, olt tesz a' mezei gazdaság gyümölcsöz

ellépéseket, hol ezen akadályok naponként kisebb meny-

nyiségben, gyengébb, legyzhetöbb erben jelentkeznek.

Ha igaz az: hogy a' földiparra legsikeresben az id-

nek , és ernek okos használása , szabad alkalmazása hat,

igaz marad az is, hogy a' földmives, ki az elmondottak

jogait egész mértékben neín élvezi , — mert a' robot, és

dézma törvényesitése mind az idnek ill használását,

mind az ernek czélszerü alkalmazását az akarath föld-

mivelés körébli teendk sorából nem kis mértékben szo-

rítja ki — leginkább érzi az anyagi hiányokat , a' szüksé-

get , mellyek életére érzékeny teherrel nehezednek, va-

gyon 's tehetségben gyarapulásától eltartóztatják; maga

's családja kimivelhetésétl elintik : adója lerovására a'

statust szegényilleg tehetletiílik; lelke együgyüségére

a' szeretellenség, hazafíatlanság bnös érzetét erltetik;

és minden jo , nemes iránt elrészvétlenilik , mert oUy

okok miatt kénytelen szenvedni , olly lények miatt kell

hogy nyögje szegénységét, mellyeket legyznie nem sza-
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bad , elhárítnia tilos. Nincs erkölcsi állása , nincs polgári

szabadság^a , nincs szegény birtokán tulajdonjoga

!

De hogy ez elsorolltak ne csak mint állitások ma-

radjanak jelen iratcsomóban , lianem valóságuk fell is

bitelesen gyzdjék meg az élet, és ennek emberei , lás-

suk egyenkint : mennyire igazolja az elméleti állitást a'

gyakorlati eredmény?

Mondám : hogy az ernek és idnek okosan nem
használhatása miatt, mellynek oka kiváltkép a' robotban

gyökeredzik, miként fönebb kimutatva van, leginkább

érzi a' paraszt az anyagi hiányokat, a' szüksé-

get, mellyek életére érzékeny teherrel nehe-

zednek. Hogy ezen állitást a' föld népének eddigi álla-

potja igazolja , mindenki, ki ezen osztály kül 's beléletét

tapasztalatainak egyik ágaiíl tzte ki , vagy ki rendelte-

tésénél fogva hozzájok közelebb áll, igennel ersíti;

mert nem említve azt, hogy az ötvenkét hetes év mind-

egyikének két , vagy ha kívántatik négy napját is ura

földének munkálásában saját kenyerén minden legkisebb

munkadíj nélkül tölteni köteles; nem említve : hogy az

uraság, és jobbágyság munkálatainak összeütközése mi-

att az utóbbi vajmi gyakran kénytelen egyik, vagy másik

elkezdett mezei , vagy kerti munkájának félbeszakasztá-

sával menni el úr dolgára, nem említve azt sem: hogy

a' robotból eredett gyakori károsodásán kivül azon kö-

rülmény miatt , mivel nem tudja , mikor fog robotra ren-

deltetni, tulajdon gazdaságbeli muukálalainak elintézésé-

re nézve mindig bizonytalanságban csüggedez , ezen fö-

lül , ha e' robot távulabb es majorsági földekre marliá-

val fordítandó, hogy mennyire terhes a' parasztra? meny-

nyire nehezítetik élésmódja ? 's mi sujtólag hat reá iga-

vonó marhájának romlása! mellynek leginkább a' korán

es tavaszi , és néha kés szi szántáskor az által tétetik

ki , hogy az minden hajlék nélkül , mivel az uraság pél-

dául 200 négy ökrü ekével járó 800 ökörnek islálót ad-

ni nem képes , a' hideg esket , 's az iduek egyéb met-

sz viszontagságait éjen ál szabad ég alatt kénytelen rósz
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tartás melleit kiállani , *) nem említve végre , hogy az

említett munka idejében a' küzlegel, vagy bármiféle legel

nem bir azon táperö\el, bogy a' rajta rág«'»dó igavon(')

marha ersebb munkát, min a' szántás, önromlása nél-

kül végezhetne , kell tehát a' jobbágynak szénával is el-

látni szekerét, melíy szénát pedig ö télre gynjtütt,'s most

mégis robotra használja föl a' néki sehonnét meg nem te-

rítendt ; illy eseményeknek tulajdonítandó aztán az, hogy

a' paraszt, közelegvén az emész4 tél, marháin jól olcsón

túladni kénytelen , minthogy t. i. sszel közönségesen ol-

csóbb a' marha , 's tavasszal ketts áron szerzi vissza

,

hogy földesura, 's saját munkáit végezhesse; nem említ-

ve mondom mind ezeket , egyedül csak azt hozom föl a'

fÖnebbi elismert állitás igazolására: hogy habár hazánk

parasztjai több tekintetben kedvezbb állással dicseksze-

nek is, mint az örökös austriai tartományok közííl némely-

lyekben a' földnépet látjuk tengni : mindazáltal az ezen

tartományok parasztjainak jogai szigorúbb, és czélszerbb

ellenrséggel vannak biztosítva; így a' magyar paraszt-

nak saját földesura elleni keresetében az úriszék birásko-

dik , hol jóllehet a' megyei ügyész jelen tartozik lenni

,

mindazonáltal a' biróságot tev táblabírák a' földesúr és

nem az illet helység jobbágyainak meghivottjai, kik ná-

la szállásolnak, nála ebédelnek, és hajioka alatt Ítélnek

a' följelentett úrbéri ügyek fölött ; holott az austriai pa-

rasztnak a' földesúri viszonyokból származó követelései

annyira a' földhöz tapadvák, hogy az illy követeléseket,

például adósságokat, ha három éveseknél nem régibbek,

az új földesúr is tartozik kifizetni ; st Alsó és Fels-

Auslriában , Steyer , Illyr , Slézia, és Gács tartományok-

ban illynem követelések nagyobb biztositása végett a'

jószág értékének els nyolczada hypolhecául jeleltetett

ki ; mi több az utóbbi tartomány országos Rendéi az ö-

rökvállságra is hajlandóknak jelenték magokat az 18^4-

ki tartományi gylésen, 's ezen eníberbaráti szándékuk

kivitelétl csak az id rövidsége ejté el ket.

•) Lásd Erdélji János „Kemzcli Iparunk" czimú könyvét.



Az itt említettekbl önként következik a' második

állitás igazsága, t. i. hog-y a' parasztot j e len iirba-

r i a 1 i s helyzete, vagyona 's tehetsége g y a r a j) í-

tásától el tart óz tatja. Mert vegyük föl a' napokat

,

mellyekel törvény állapított meg, mint nrasági munkában

töltendket, minden hétre két gyalog napszámot: egyet

E5 V. krajczárjával, mert ennyit alföldön gyermekeknek

is fizetnek szénatakarásért, lesz a' 10-1 robot napszám-

nak összes értéke 43 fr. 20 kr. Ehhez adva a' hosszú fu-

var eltörlése helyett fölállí'ott két napi szekeres munkát,

úgy az uraság számára egy öl favitelt egy egy forintjá-

val , hasonlókép fíistpénz fejében fizetni rendelt 2, fr. 30
krt., megy az egész összeg ^^8 ft. 50 kr.

E' mennyiség 30 vagy 40 hold nagyságú jobbágy-

telek irányában nem igen soknak látszik , mert könnyen

számoltunk, de ha hozzá értjük, hogy e' pénz a' paraszt-

ra nézve tiszta, legtisztább veszteség, liogy ez részére

más oldalról nemcsak pótolva nincs, de st idejét itt tölt-

vén, az alatt sajátját is elhagyni kénytelenitetik, 's ez ál-

lal, kivált ha késbb az id kevésbé kedvezend gazdasá-

gi munkálatinak , reá sajátja körül a' károsodás igen is

világos ; ha végre a' kilenczedet 's tizedet sem felejtjük

ki számolásunkból , akkor már sokalni is fogjuk ama ki-

tett néhány forintot, mellyeket ha kedve, akarata szerint

telke javitásába fordílhatandott , mind bátrabb homlok-

kal nézhetne az idk viszontagságai felé, mind a' földesiir

jobb kedvvel olvasliatná a' váltság összegét.

INem szóllok itt , mert nem föladatom , a' jobbágy

egyéb igen sok pénzbeli terlieirl , mellyekliez ha a' ro-

bot deperditát is adjuk , nemcsak sokalni , de igazságta-

lannak lenni is hisszük ; igy , hogy többekrl hallgassak,

Fejérniegyének 1766-ban házi adtija telt: 7000 flol, már

1773-ban, t. i. az úrbér behozatalával 19.873 forintot

;

Hevesnek szinte házi pénztára 1766-ban 8359 fr. 45kr.,

's már 1773-ban az úrbér behozatalával 25,086 for. 21
kr., 's Magyarország valamennyi megyéiben 1766-ban

a' házi pénztár mennyisége volt: 716,303 for. 17 kr.,
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1773-ban pedig: 939,292 for. ^lO kr.; inelly különbség

niiig'ában véve iC dolg-ot, még nem lenne ok keser követ-

keztetésekre , mert minél közelebb jár eg-y nemzet töké-

letesedésébez , állása annál több költség-*'! igenyel , lia a'

fizetés ne pusztán csak a' népre tolatott volna.

Ha a' robotnak elöí)b kitett ig-en csekély értékét

szinte illy egész összegben akarjuk látni , vegyük föl e-

gész Magyarország jobbágytelkeit , mellyeket az 182%-
diki országos összeírás , egy tekintélyes országgylési

követnek közülésben tett nyilatkozat.T szerint 250,000-

nek lenni állított ; tudván ezen egész számol , egy állo-

mányra 48 fr. 50 kr., mint egyedüli robotdíjt véve föl,

kitetszik, bogy parasztjainknak évi robo t d eperditá-

ja 12,208,333 fr. 20kr. Ezen fölül találtatik jobbágyfaU

vainkban 783,36-1 bázas . és bázatlan zsellér, az elsb-

bek 18, az utóbbiak 12 napi robot munka szolgálata

mellett érdemelnének 6 fr. lOkrt. és 5 frtot , mellyböl,

mivel nem tudbatni különösen mennyi a' bázas, és meny-

nyi a' bázatlan zsellér , közép napszám díja : 5 fr. 35 kr.

Sokasítva e' tétellel a' fenn kitett zsellérszániot , lesz az

általános összeg — '5,372,115 fr. -40 kr. Ezen tétel an-

nál nagyobb hitelességet érdemel , mivel belle a' száz-

ezrekre men házas zsellérek által fizettetni rendelt pen-

g forintok, valamint az ölfa- vágási napszám, egészen

kiliagyatvák. Már most ezen egészet a' fVnriebbivel ösz-

szesítve, kij : hogy parasztjaink egy évi robot de per-

ditája tesz: 16,580,449 frt. váltó pénzben.

Ha már e' pénz, melly eddigi czélszerütlen kezelé-

se mellett majdneni felére elvész, ugyanazon állományok-

ba fekteltetnék be javításképen , 's a' fölösleg használtat-

nék másfelé kedv és akarat szerint; ba e' pénznek alap-

ja: a' munka , melly — ismét egész számmal élve — a'

fenn kiírt jobbágyállonuinyokért , évenként minden né-

ven nevezhet robotot 106 napra, 's a' zsellérekét közép

számmal 15 napra értve, összesen 43,080,449 napot

tesz , jobbágyföldek lelkiismeretes mívelésére , fák ülte-

tésére, kertek, szUk nemesítésére , 's más czélszerü
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munkálatokra, például a' jobbág-ykunyhók becsületes ház-

zá átalakítására, ug-yanazoknak szabad akaratuk szerint

fordítatnék , bizonyosak lehetünk , hogy parasztjainkat

nem látnánk ott a' szeg-énység", és butaság' rong-yos vis-

kójában fetrengeni, hol ma fájdalommal szemléljük ket,

hanem örökre meg-váltott szabad, és gazdag- polgárai len-

nének a' szerencsés hazának!

De e' fölött más , a' státusra érzékenyebb , 's ma-

gára a' parasztra maradandóbb veszteség-, st örökös kár

háromlik a' robot , 's ehhez tartozók miatt onnét , hogy

maga 's földesura jószág-ainak folytonos mivelésével el le-

vénborítva, saját 's g-yerm eke in e k polgári kiképezte-

tésére nem marad ideje, 'sha télen át, midn a' nyug^-

vó természet a' munkás erejének is pihenést eng-ed , el

is küldi fiát az iskolák falai közé szerezni — nemzetét,

hazáját , és saját erkölcsi 's polg-ári állását érdekl tudo-

mányokat, vagy leg-alább módot, 's ez által reményt azok-

nak idveli megszerezhetésére ; már tavasszal , fölébred-

vén a' természet téli szunnyadozásából, a' föld is mivelé-

sére szüllítjaki a' munkást, leg-ott leteteti vele a' könyvet,

's mezre küldi telkét rontani, mig^ mag^a robotban szánt.

Sót mag-a e' robot nem ritkán mételye a' jobbágy erköl-

csiség-ének, mert kivált népesebb urodalmakban az illyen

télen át, vagy akkor sem iskoláztatott suhanczok nag-yobb

számmal gylvén ott össze, a' leg-czifrább káromkodások-

kal , erkölcstelen beszédekkel , kölcsönös eltántorításban

töltik a' napot. Hány ártatlan veszté már el lelke szent-

ség^ét illy g-yülekezetekben ! Láttam a' nag-y kanizsai ,

és csáktornyai iirodalmakban telt ii trág-yahordásra pa-

rasztjainkat nagyobb számmal robotolni, hova majdnem fe-

jenként mindegyik pintes korsóban hozott pálinkát magával,

az idsbek kulacsokban : 's napszámban nem dolgoztak
,

hanem ittak , 's hogy a' botos hajdíit n('»^at(') |)arancsolási-

t()l eltiéinitsák, volt gondjuk ennek is száját az edény ré-

szeg-it tartalmával betapasztani, 's eszét eláztatni, mert

hiszen is ember! 's innét van azután, hogy nö\ésök el-

vész, hogy törpék maradnak ligy tc.slre, mint lélekre; és
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a' nyomort, mellybe illy útoni erkölcsi romIá>suk taszítá,

szinte homlokukon viselik , habár a' ruházat foltos ron-

g-yai nem hirdetnék is.

E' bajon , melly statusra ,
parasztra eg-yiránt baj ,

csak alapos erkölcsi oktatás, szabad lábon, segíthet; úgy-

de ettl is, eng"edjenek meg- uraim! szinteségemnek,

mert tisztelet , becsület , de igazság* is ! ettl is eltartóz-

tatja ket a' robot. Szinte látom a' meg-lepetést önök

homlokránczain : ,, hiszen vasárnap csaknem kergetik a'

parasztot robotra?" Épen nem, mert a' hetedik napot már

isten a' teremtéskor nyugalom napjának rendelte vala, ez

tehát megadatik a' parasztnak is; de értsük egymást, sok

helyt, több helyt a' rovásolás épen vasárnapra esik,

mert e' miatt a' földesúr sem akar munkanapol pazarolni,

a' paraszttal sem akar pazaroltalni , azért vasárnap, mint

nyugodalom napján , teljesíteti ; 's ekkor is nem délután ,

mert ekkor tiszturaim a' hosszú hétnek fáradalmait szin-

tén rövid mulatsággal szeretik fszerezni , 's a' paraszt

is örömestebb verekedik a' korcsmában , hanem déleltt

,

mert ekkor úgy sincs más, mint csak predikáczio

vagy papolás és isteni szolgálat!

Én a' robotot már csak e' tekintetbl is , mellzve

minden anyagi károkat , mellyek belle származnak , nem

nézve a' hasznot
, gazdagságot , melly megváltása után

Ígérkezik , eltörlendnek Ítélem ; mert valamint egyesek,

ha erkölcstelenek , vallástalanok , soha gazdagokká nem

lesznek, hacsak illyenekké már a' véletlen születés nem

tévé ket; ersekképedig épen nem, st naponkénti szel-

lemi sülyedésök maga után rántja az anyagit is: úgy nem-

zetek is, ha külön ágai míveletlenül , erkölcsi kiképzés

nélkül hagyatnak , soha tartós erre , vahWli gazdagságra

ne számoljanak. Róma addig volt a' földnek, és népeknek

istennje , mig polgárai erkölcsösek , szilárdak voltak, és

megsznt az lenni , mihelyt népe erkölcstelen puhaságra

fajult. Hazánkban a' földmível néposztály közt fekszik a'

néper, itt lelhetünk hét , nyolcz milliót; e' millióknak

elfelejtett jelene , bizonytalan jövje a' mélységbl kiált
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föl hozzátok uraim ! Uraim segitsetek elkorbácsolt iiisé-

g-én , hog-y magatokon is segítve legyen !

!

ÍNIidn mind szellemi , mind anjagi tekintetben illy

elhagyott , illy alásülyedt helyzetben látjnk azon ert

,

mellyre földünk mivelését
,

gazdagságunk gyarapítását

hiztiik; mellynek kezébe adók a' félig telt erszényt, hogy

egészen kitömve szolgáltassa azt vissza , ne csudáljuk

:

hogy szép ohajtásinkban semmire sem megyünk; hogy

mezgazdasági tekintetbl ott állunk ma , hol évtizedek

eltt voltunk, INIert nem kell valakinek azon gondolattal

megbarátkoznia, hogy a' paraszt együgy, st némelly-

kor ostoba is, azért nem képes helyzetét más eltte állók

helyzetével hasonlatba tenni , 's innét elégedetlenséget

következtetni; st inkább tette is, és teszi ezt a' paraszt

bárki eredjen vele szóba e' mezn ; mert habár apját

,

nagyapját látta is szintén robotolni, habár tudja: hogy

minden eltte élt , és vele együtt él parasztok nem

különben kiadák , és kiadják a' kilenczedet , és tize-

det; és habár a' szokás törvénye alá rendelt körülményi-

hez hozzá erlteté is , azért talál mégis , mi a' dologf

iránti buzgalmát lecsapolja , szilárd, kitür munkájától el-

kedvetleníti; mit eléggé bizonyitnak ama sok apró áren-

dások Csongrádban , Hevesben , Zalában , kik egykor

telkes jobbágyok , késbb elhagyva telkeiket, apróbb ma-

jorsági földeket haszonbérlének , mert így sokkal köny-

nyebben fedezhetik szükségeiket, kevesebb megerltetés-

be kerül élelemkeresetük.

A' földmivelnek tkéje a' föld, mellynek évi ter-

mése a' kamat , mellyel élelmére , gyarapodására fordít.

E' terméskaniat árinál dúsabb, annál több nyereség, minél

kevesebb ervel juthatni hozzá. E' tan szerint tehát a'

földtulajdonosoknak ugyanazon nagyságú földbirtokukból

tíibi) tiszta nyereségük van . mint a' hasztmbérlóknek , 's

ezeknek ismét több, mint a' jobbágyoknak; mert a' tulajdo-

nos sok helyt ingyért nunikállatja földét , e' mellett déz-

mátol nuMit , a' haszonbérl saját belátása szerint ügyek-

szik r()bot és dézmamentes holdjait jíivedelmezbbekké
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tenni ; mig- a' jobbág-y mindkettbl csak a' maradékot

fordíthatja telkére, e' mellett terhei is mérték fölöttiek.

A' jobbág-ynak tehát terméke legtöbbe kerül , és még is

piacza ug-janaz, termésének ára ugyanaz, mi ama-

zoké , st sokszor alantíabb , mert ez szegény körülmé-

nyeinél fogva szüntelen szükséggel küzdve, mindjárt ara-

tás után gabonája egy részével megjelenik a' vevknél

,

a' mikor több lévén a' g-abona kisebb annak ára is, mig"

amazok biztosabb helyzelöknél fogva várhatnak addig, mig

a' fogyasztás magasabb árt szab magiáraik tartalmára, 's

ekkor bvebb nyereséggel térhetnek vissza, 's vidorabb

kedvvel, ujabb er\el foghatnak tukéjök kamatoltatásához,

holott a' paraszt, ha fölszámolja a' be\etett magot, 's en-

nek általános flzetését, lehúzza ebbl a' munkát, az ert,

mit rá fordított, leszámítja a' kiadott, vagy hiadandó tar-

tozásokat, tiszta nyeresége alig leend annyi, hogy fele-

ségének egy pár piros csizmát vegyen rajta. Hlyen

körülményei közt, hogy kedvét telkének további hü mun-

kálásától elveszti , magától következik , 's azt csak kény-

telenségbl míveli, honnét a' mezgazdaságra, s ömna-

gára is gyógyílhatlan sebek támadnak.

A' robotolási rendszernek tulajdonithat nagy rész-

ben az is, hogy a' paraszt országos tartozásainak lero-

vásában majdnem mindenütt restantialis állásban vagyon ,

igy a' leggazdagabb , 's legtöbb adofimdussal biró Bács-

megyében is 1840-ik év végével 175,335 ft. 10^^3il<>--

hadi ad() vala fizetetlen , mihez hasonló aligha történnék,

ha fölszabadított állásban a' fölebb kitett napszámokat akár

saját földe gyarapításán , akár pénzes nuuikában tölthet-

né , 's ha az alább elsoroland«'> déznianiemiyiséggel ma-

ga élhetne.

Van még mostani úrbéri törvényinkben,mellyekben

a' robot ftétel , egy a' törvényhoz«')k állal elmellzöü hi-

bás tényez , melly kedvezleg ugyan egy parasztra sem

hat, de terhelési tekintetben némi osztályozást tesz köz-

tök. Az emiitett törvények t. i. a' jobbágyföld értékét nem

\ eszik az att(')l szolgálandó liri tartozások alapjául , m<;rt
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annyi napot köteles robotolni a' torontáli, vagy bácsi pa-

raszt, mint az árvái, vagy szepesi, holott ezen meg-yék-

ben ritkán termeszt a' jobbág-y annyit, hog-y abból, egyéb

járulékokat nem említve, hazai 's uri tartozásait letisztáz-

hassa. Ehhez járul ama sajnálatos körülmény, hogy tel-

kének, 's kivált közös legeljének olly részével is, mely-

lyet egyébiránt természeti i'ekvésénél fogva termesztés-

re nem fordíthat, vagy fordilnia nem szabad, egyéb házi

szükségeinek födözésére sem használhatja; 's ha némely-

lyike házának j('» karbani tartására, 's tüztöli vesi^edelem

elhárítására boltliajtást , kéményt épiteni , vagy egész há-

zát is téglából kiállitani akarná , e' czélra meg van tle

tagadva a' szabadság haszonvehetlen földét ide hasznosí-

tani; igy a' somogyi jobbágyok helytartói rendelet által

tiltatának el téglaégetéstöl. lUy tények szeretetet, vonzal-

mat a' haza, a' nemzet érdekei iránt nem fognak a' nyolcz

milliónak lelkében föleleveníteni, mert a' paraszt az utolsó

analysisben oda jut , hogy a' hazának csak igen kevés

kedvezésiben , és jogaiban sem részesítetik , mig ellen-

ben vállain elég teher pihen.

b) Dézma.

Ha áll a' következ értelmezés : A' mezei gazdaság

azon tan , melly szerint a' természet annak munkálkodá-

sai által termeszt erejének minél ferniebb fokára minél

kevesebb költséggel vezettetik , 's mintegy kényszerile-

tik , akkora' dézma még csak fogalomban sem állhat

meg; mert kérdésen fölíjli igazság az, hogy közérdek

mindig önérdek által emelkedik, kevés eset van, melly-

ben az emezt kamatnélküli , vagy töke vesztési áldoza-

tokra erltetné. Ki becsületes utón saját érdekén mkö-
dik , az mködik a' közérdeken is; ki saját birtokát na-

gyobb termeszt tehetségre készílgeti, hogy nyeresége

több legyen , az közvetve a' hazai termesztés tehetségeit

bvili , mert közönség csak ott ers, ott gazdag: hol



239

egyesei gazdagok és ersek. Ám csavarjuk a' kérdést a'

hogy akarjuk , az tagadliatlaii marad mindig , hogy jólé-

tet , biztos jövedelmet csak szorgalom és sz.ibad gazdál-

kodás szülhet.

Kérdem most: van-e a' dézma gyakorlatában, de

van-e egyszer eszméjében , mellyet pusztán csak elmé-

leti okoskodásokra alapílsiuik — következetes gazdálko-

dási lehetség ? van-e méltányos inger a' szorgalomra ?

A' termeszt termeszt , hogy legyen élelme , legyen

anyagi haszna , mellyel ismét szellemit gyjtsön ; de ter-

mesztését a' kilenczed érzékenyen dézmálja , mellyröl

pedig rég meg vagyon már mutatva , hogy az úgyneve-

zett brutt o-lermesztésnek kilenczede a' termékenyebb

földeken is a' tiszta jövedelemnek harmadrészével fölér,

a' soványabb földeken pedig néha nemcsak az egész tisz-

ta jövedelmet, hanem az in vestitionak, azaz a' mag- és

munkabérnek is egy részét elnyeli ; avvagy adatik ez ál-

tal inger iparkodásra , szabad gazdálkodás általi anyagi

gyarapulásra? — St ellenkezleg a' dézma puha párnát

nyújt az elkeseredett néptunyaságnak , 's innét ered
köznyomornak, raelly nyomor aztán valódi temetje a'

földmívelésnek; innét van, hogy az is, mi termeszletik,

silány, és a' közszfikségeknek tökéletes fedezésére soha

,

vagy csak ritkán elég.

De lássuk magát a' földmívelést egyeseknél , hogy

igazságosan következtethessünk az egészre. Mágocsi

urodalom 1839ben — az l. tábla szerint — beszedi az

év dézmajárandóságát 1418 kereszt- és 19 kévében;

ezen összegei , mikint a' táblázat mutatja , részenkint

nyomtatás alá bocsátja. Különösen '2 jegy alatti bizonyít-

vány szerint majorsági földön terfnesztett 107 kereszt

és 10 kéve zabot; "z bizonyítvány szerint pedig ugyan-

azon nyomtatók általi kinyomtatásra nyárutó 30-án 232
kereszt 6 kéve zabot; jövedelmezési eredmény az lelt,

hogy a' majorságiak 218^*, a' dézmafélék pedig 408^/*

p. mért adtak ; vagyis lehúzva a' lehuzaiuhikat, a' déz-

mabeliek minden kereszt után 19 ilczével kevesebbet jö-
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Vcdelinoxtek. Már pcílig- (lézmag-aljonája , válog-atoll ga-

bonája a' parasztnak, 's ha mégis illy g-yér-fizel , niikép

jövedelniezend az , iiiil t«'lkér«í s/.állíloü ?

A álljon mi ilt a' különbség" oka ? a' földek ngyan-

ozon természeti tnlajdonság-uak , ugyanazon közel egy-

másmellelti nyomásban fekszenek; avvag-y nem veszik

önök észre itt a' dézma bihös ellenhatását ? Az uraság

iníveli földét lelkiismeretesen, még pedig nem robottal,

mert ennek tetemes részét 10 ezüst krajczárral megvál-

tatja ^ mikint alább kitnik, hanem saját erejével; mert

elvitalhatlan birtoka, megadja földének a' zsírt, nem ta-

gadja meg tle a' szükséges munkát, tudva azt, hogy

minél többet és jobbat termeszt , annál többet és jobbat

aratand; a' mi a' parasztnál nem igy van; neki kevés ok

ajánlkozik a' mesterséges , a' költséges erhasználásra

szántóföldén , niert irányában az eredmény megfordítva

áll, neki osztozni kell, még pedig minél nagyobb ter-

mésre erlteté földét, annál nagyobb mennyiségben tör-

ténik az osztály is, kevés kivétellel, termesztménye

minden nemeiben. Es innét van , hogy jobbágytelkeinken

évrl évre álalános mezgazdasági tekintetbl nemhogy
haladást, üregbülést tapasztalnánk, melly az országos

gazdagodásra elre taszít(')lag halttá, de inkább évrl év-

re termését ke\esbedni látjuk; *s ez oka egyszersmind

a' gyakori élelemszükségnek, éhhaláinak, meliy az

18 /n-iki évben olly csapást ejtett mezei gazdaságunkon,

elvonván míveléséll az a' nélkül is kevés ert , hogy

csak magában Aradmegyében 18,0G2, Krass<')ban 10/i85,

Szathnuir , líereg, Biharmegyékben, tehát a' legtermé-

kenyebbekben közel 26,000 jiolgárt ejte áldozatul; vagy

egész számban 'ilj'l? euíbert. "j

Hogy e' mennyiségnek legalább is Vula j(íbbágy

volt, megtnulatásálol fiilment a' rob(»t és dézma, mert

ha fölvesszük, hogy Szeremben az 1828-ilvi összeíráskor

találtatott adó alá es fld 128,823 iiold 2000 ölé-

•) Valcrlaiid. Bliiellor lf^2(). >io. 6.
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vei, mellének évi közép termése 2,'l7-i,H5 pozs. mér;

vag-y a' két ezer öleseket 1200 D ölesekre Icszámitva,

találtatott 21 4,705 hold, mell>et arányosilásba téve a/.

évi középterméssel, eg-y holdra j 11 pozs. mér. Hie-

Izitiger után a' katonai végvidéken eg"y 1,600 Q öles

holdon átalábaii 10/3 pozs. mért aratnak *) , vag-y az

emiitett holdakat 1,200 Q ölesekre leszámítva, rninteg-y

8 'A pozs. mért ; bírván ekkép a' termékenyebb Szerem-

nek , 's a' kevésbé termékeny vég^vidi-knek eg-y holdróli

középtermési adatát, annál könnyebb eg^ész ország-iink

jobbág-yállományainak évi középjövedelmére , 's az innen

leszámítandó dézmára következtelnünk, minthogy a' vég--

vidéki ezredeknél hazánk heg-yes vidékinek telkeit sem

tarthatni terméketlenebbeknek.

Vegyük fel most az 1828-iki országos összeírás-

kor találtatott 6,498,506 hold jobbág-y földeket, vagy mi

a' valószínséghez inkább közelit. Fényes Elek Magyar-

ország- statistikájában kitett adóalatti 6,992,962 hold

szántóföldet, mellybl azonban kihagyva az ' a-dot , mint

évrl, évre ugarra hagyottat , marad évenkinli termesz-

tésre 4,661,974V3. Ezen meimyiséget öregbítve a' két

termésadat középszáinával, egész számban 10 pozs. mé-

rvel, a' jobbágy telkek évi középtermése lesz 46,619,740
pozs. m. , mellybl urasági kilenczed czíní alatt évenkint

adatik 5,179,971 /» pozs. mér szemgabona; és ha e'

gabonamennyiséget pénzmennyiségre húzzuk le, 's le-

gyen az bár miféle nem, mérjét két \áll«) forintra té-

ve, átalános értéke lesz 10,359,942 frt , 24 kr.

Ila végre szám alá vesszük a' bordézmát is, és

a' 351,007 hold szllbl , mellyet helyes jobbágyaink

a' királyi városi polgárokkal együtt bírnak, az els(>bbek

.számára csak 200,000 holdat tartsunk fenn, paraszt-

jaink évi tartozásait még inkább siilyos<»kuak ismerend-

jük. Vegyük fel például e:-en összegtl járanchi dézmá-

iiak közelítleges kitndására a II. tábla alatti rovatokat.

•) FcnjCB Elek M. ü. Slalislikája.
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«gycs mcg-jék, vagy iirodalniak dézmakiVnyvei mutatják)^

— egy akót egyre másra 1 exüst forintra léve , lesA

váltó értéke 555,555 fr.

Összevéve ezííkulán mindazon tartozásokat , mely-

lyek , mivel eredetüket úrbéri rendszernek tulajdonítják,

a' sparaszt által éveiíkint fizetendk , azok átalános pénz-

értéke tesz E7,495,946 frt , 48 krt.

Ezen nag^ összeget, mint kamatját nézhetjük egy

roppant tkének , melly a' parasztoknak ab immenio-
riali külcsönöztetett ki. E' tkének egész összege, ha

a' rendes 6 száztólit vesszük , tenne 458,265,766V«

forintot. Pedig ha nézzük a' 10 n>>!lió hold földet, melly

jobbágyainknak használatul , kezelésül átadatott , 's szá-

mítva a' 40 peftg forintot, mint egy holdnak értékét, és

nem felejtve ki a' parasztnak évenkint 25 millióra rugó

országos adózásait sem , mellyeket szh»te mint jobbágy

fizet, vagy szolgál, szóval: ha figyelembe vesszük a%

átalános jobbágyi évenkínti núnden nevezet adózási

52/l95,9'i6 frt, 48 krt; — azt kell mondanunk, hogy

a' tke niár cum censuum censu ki van fizetve; ki-

várt Jía Csoiigrádmegye népszer követének, Klauzál
Gábornak az 1844-iki országgylés szhó 15-éu ke-

rületi ülésben tett abbeli nyilatkozatát is hozzáértjük , a'

minthogy a' részreliajlatlan igazság hozzá érti, liogy

1790 óta, tehát félszázad alatt, a* földmivel nép 366
millió ezüst* forintot ad('»zott , mig a' dúsabb nemesség

ezen évek folytán alig 68 millióval járult a' haza oltárá-

hoz , holott a' 10 millió hold jobbágyföldnek , mint tké-

nek, 100 váIl(')foriiiljával, 's ezt í>zért veszem, mert néliol

veszik ugyan 60 , de máshol 20 p. forintért sem kell ,

összes értéke tesz 1000 milli(')t , 's ennek kamatja 1790
óta kétszer annyit vagyis 2,289,797,300 friot tesz.

Hazafiak! önök, kik e' sorokat tán — ohasandják;

óli ne \egyrk az ide kiírt számokat , mint csupán illye-

neket ! keser és bánatos könycsippek azok, megolvasva

a' néj) szemébl, mell> már eg^y ezred <'»ta eszik, és föl-

száritására még nem viradoll nap, mellének niclegiló
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sugarai elg"zr>lög^!ellék volna a* harmatot. Egy ezredé\ f

uraim, és nem melegedhetni nap sugaránál, nem mond-

hatni, hogy: ,,én is szabad ember vagyok*'. — Oh ez

szörny kín! Az ég alatt és a'^ föld színén nincs ennél bá-

iiatosah!) érzés

!

Es ezek a* károk, ezek a^ hátramaradások, mellyek

a' robot és dézma által jobbágyainkra nehezfilnek.

Hogy azonban mellyik károsabb a' mezei gazdaságra,

mellyik gyászosabb hatású a' föidmhelre ? annak elha-

tározása a' bírák Ítéletét várja, én mindkettt egyiránt

ollyannak tartom. 'S azért a' bajon segítve csak ugy le-

end , ha mindkett kiírtatik , 's megváltására más igazsá-

g'osabb níód használtatik, meily a' földmíves osztályt se

káiv^sít^s^yés a' földtulajdonosnak is megadja — a' mi övé^



III.

Min azon hasonlítóiag^os haszon, melly a^

földesúrra a' r o b o t és d é z in a használá-

sából háramlik?

a) Robot.

Jlizen föladat kedvez meg'oldása majdnem megfer^Ileíés-

be kerül , mínthog-y sokkal könnyebb lenne annak ellen-

kezjét kiinntalni. Vig^aszlal azonban azoir tapasztal;ís»

ok , bogy földbirtokosaink meg-lebets része a' kiadások

rovatába csak ollyan költségeket szokott tisztán köllsé-

g"eknek följegyezni , mellyeket egyenesen erszényébl r

vagy pénztárából adott ki. iVálok mezgazdasági munká-

jnk körül csak pénzes napszámosok, 's félig* a^ szegdött

béresek mnnkadíja teszi a^ kiadás eg^yik rovatát; a' ro-

bot — mint egészen istennek ingyen ajátidéka , tiszta

nyereségnek nézetik , mert a' beméri gabonamennyiség;

tiszta jövedelmét leszámiláskor a' robot sol>a sem keves-

bili. A' mennyiben tebát ezt tapasztalásból tudom, ama

basonlítólagos baszonnak , melly a' földesúrra a) a' ro-

bot, b) a' dézma kezelésébl báramlik , elszámlálására

kiereszkedbetem, melly azonban bosszúra csak azért sem

terjedbet, annál kevésbé végtelenre, mert a' robotb('>l

ered liaszon nebány szihal elrnondliató.

Ila van a' földesúrnak a' robotban baszna, ugy ezl

leginkább ott leljük fel , bogy az az év minden részein ,

minden cladbató munkára készen találbato a' nélkül

,

bogy mértföldnyi távolságra templomokban kellessen ki-

birdett'seklíez folyauKMlni , 's ekkor is, mivel a' munka,

id által érlelt 's végzend , napszámosi veszteséges zsa

rolásoknak lenne kitéve, mikínt az 1843-iki aratáskor
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vaI«'»F)an sajnálattal vala szomlélliet*") Hevesben az Alma-

svak földén még- nv:írut('> vég^én is szárán látni az elérés

miatt szeme hullatott üres kalászokat. IMert ezen év ga-

bonatermésre különösen ,áldó volt, 's a* részos aratok

mindenfelöl lefog-Ialtattak , sok helyt nem kis áldozattal,

csakhogy a^ g-azda g-azdaság-i czikkeivel készen leg^yen^

^s ne kényszerüljön késbb kétszeres áron visszavásárol-

ni a' most könnyen ntníik eresztett ajánlkozó eröl. Illy

látványoknál önkéíiylelenül lepi meg a' honfikebell ama

g-ondolat , hogy e' honnak az is bajára van , ha isten h<i

lerméssel áldj'a meg" mezeit, és az is sérti , ha a' terntós

szkebben felel meg- a' mutikás igényeinek; mert az els

esetben nem birnnk vele, a' betakaritási kezelés néphiány

miatt ernk fölötti, a' másodikban pedig- szükségtiek, éh-

halálnak vagyunk kitéve.

Alindezen bajok kisebb mértékben szemlélhetk a'

hazának azon részein, mellyeken a' népesedés srbb
levén , több kezek ajánlkoznak munkára ; hol az uradal-

mak széles határai nem pusztai mag^as halmok, hanem fa-

luk házai által jelelvék ki ; itt a' földesúr robotbségbew

levén, az elbbi félelemnek kitéve nincs , mert az aratást

is nagyobb munkák közé sorozván , a' heti két napot

minden telkes jobbágyával kettztetheti , mint ezt a' tör-

vény tennie niegengedi , habár termésének illy kezek ál-

tali le- és betakaritásában kevesebb is a' köszönet; mert

hogy a' jobbágy , kit a' tizenkét órából álló nap minél

elbbi eltöltésénél eg^yéb nem tart(')ztat földesura tarló-

ján , olly lelkiismeretesen nem kötöz kévéket , nem rak

csomókat , 's az elszórt kalászok g-ereblélése közt inkább

eldalohndi) népénekére, mint az összegyüjtend hulladé-

kokra fordítja figyelmét , mint a' [)énzes , vagy részes

munkás, ez magától érl(ítdik: a' r('szes munkásnál mind-

ezt máskép teljesíteti azon tudat, hogy a' legutolsó ösz-

szetakarított szemben is részesül , 's munkadíja azzal

is több.

A' robololással megmívelt, le- és betakarított ter-

mésmennyiségbl a* fenn kitett szokás miatt '* fíiidbírto-
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kos nsindlg- több tiszta basznot lát, mint mellyet bérei?,

vagy péi»zes, vag-y részes napszámokkal g>ííjt csünébe,

mert az aratók állal sorba fektetett kepék minden elle-

ges kijelölések nélkül baza bordbatúk , 's csak a' csép-

lés , vagy nyomtatás után kell részt adni , bolott ellen-

kez esetben szegdött cselédek saját igás marbáinak

vontatásával, vagy pénzen fogadott munkások szép szá-

mát búzzák le a' tiszta baszonuak ; ugy a' letakarításkor

a' munka és ebédrész nagyobb kiterjedés szántóföldeken

meglebetüs mennyiség kereszteket seper el a' földesúr

pajtája ell.

Ezen állítólagos baszon még inkább érezbet a'

szénakezelésnél, mert ba fölvesszük, bogy az alföldön,

hol a' nemesi puszták kilerjedeltebbek, 's ezek arányá-

ban a' robolob) faluk gyérebbek, öreg széna kaszálása-

kor a' harmadik, negyedik vái-megyébl be\ánd(>rlott

napszámosoknak 15, 16, st 18, EO garas is fizettetik

naponkint kaszálási díjul, hasonlókép a' gyííjtknek 8,

9, leggyakrabban 10 garas. Igen \ilágos, bogy itt a'

földbirtokos betakarított szénáját majdnem pénzen vévé

meg kaszásaitól , holott az , robotos munka állal nemcsak

gyökérl vágatik le ingyen, minden költségbeli támoga-

tás nélkül, hanem össze is gyíijtetik, 's a' kijelelt he-

lyen rakásra halmoztatik, ismét és ismét ingyen! mert e'

munkák egész díjazása a' következ déleltti vasárnapon

ríHid rovásolással tör\ényesen és tökéletesen kielégíte-

tik; a' honnét illy urodahnakban mai-iia- és juhtenyész-

tésre sokkal kedvezbbek a' kürülinéíiyek , niinl hol ro-

bot nem basználbat<'). Ks mégis — óU csuda! az ered-

mény mind földmíveli , mind niarbatartási tekintetben

sokkal hízelgbb a' hazai mezgazdaságra ott , mint itt

a' robotos ingyennnmkáktKÍl.

ICgyébiránt pedig ismerve a' robot kezeltetését

,

bátran állíllia(om , hogy földesuraink magok is elismerik

a' robotnak gazdaságukra inkább veszteséges, mint

nyereséges batását, 's hogy mégis nu'IIette nyilatkoznak,

oka a' jobb rendszer hiánya, melly ha kidolgoztatnék, 's
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a' lrNénjíiozás mog-erc'ísítoné , meg vag-yok g-yzJve

,

hog-y azt , mint n' moslnnitHÍl minden tekintetheti ki;'legí-

tbbet, ntert illyennek kell lenni, vetekedve fogadnák el,

habára' magyarosi jelleménél fogva sokszor y,maradjiink"^

embere is. Azt , bogy a^ robotmunkára nem igen sokat

adnak birtokosink , 's ha lehet a' szolgálandó naps^ámo-

kal örömest váltatják meg a^ paraszttal , sok nrodalmak

hivatalos könyve bizonyltja. Rövidség miatt álljorj itt csak

egy a' III. tábla alatt a' sellyei urodalom urbérkönyvé-

nek hiteles összege.

Ezen táblázat mutatja a) hogy az uraság által szán-

tásvetésre egy robotos napszám sem használtatott, habár

a' majorsági földek széles nyomásokra terjednek is ki;

b) hogy a' ^OO^Vaí egész állománytól, 300 házas é»

''JO hazátlan zsellértl járó 47,858% napszámbcU a' leg-

nagyobb részt — 43,1787* 10 peng krajczárjával meg-

vállatá, 's ez által évi jövedelmét 17,990 fr. 57^ kraj-

czárral szaporitá váltó pénzben.

Igen uraim ! a' robotból ha van is nyereség, az csak

addig nyereség, mig ellenkezjökrl nem gondolkozunk;

's megsznik nyereség lenni, nnhelyt. következéseikre

íigyíilmezfink ; min például a' sok közt azon köriilmény

is, mellyet a' tapasztalt gazda. Erdélyi János, följegy-

zett : midn t. i. a' mezei srgsb munka beáll, 's az ura-

ság jobbágyait , értve a' szélesre kiterjedt helységekben,

millyen például a' 1 1 D mértföld terület Hold-Mez-

Vásárhely 1161, Szentes 557, Csaba 610 urbarialis

egész állományokkal, robotra szóllitja, valljon hogy le-

het itt a' kedvez idjárás azon szenípillanalában, mellyet

az értelmes gazda elmulasztani nem szeret, a' szükst'ges

robotert azonnal kiállitani ? A' hét végeztével pusztai

,

vagy majorsági gazdaságával foglalaloskodii , legyen az

maga a' birtokos, Aagy tiszte, elküldi elre tett megfon-

tolás után az egész következ hétre megkivántaló , 's ki-

áliitandi) erbeli kiszámitást a' hiílység robotjáról szá-

moló tisztnek. Ez mindegyik gazdának palétára följegyzi

azon szántóföld táblának vagy kaszálónak nevezetét , a'
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ln»l , — és a' marhás ernek vag-y szerszámnak neméi

,

mellyel rneg^^jelenjék. Eltelnek néhány (trák, mig ezen ki-

terjedi lielység-ekben a' palélák széljel hordatnak. Most

kérdés : haza jöü-e tanyájáról a' g-azda , vagy sem ? Az

utolsó esetben íiírétsem hallja meg* azon hétre lett kiren-

deltelésének; az els«>bén pedig-, ha például a' kirendelés

héitVire történt, köszönje meg az uraság, ha kedden meg-

jelenik, mert kiérvén vasárnap este a' tanyára , egy nap

beletelik míg igás marháját a' csordáról haza hajija ; fél-

nap , néha több is kívántatik, míg onnan kirendeli helyé-

re elér; és «iidn fáradtan, 's kiéhezve oda elért, íme

megváltozott az idjárás, tarlós eszés a' szántást hátrál-

tatja , rögtöni zápor a' szénagynjlést lehellenné teszi , és

az uraság jobbágyait haza bocsátani, elvesztegetett

idejöket robotba beszámlálni, és az egész hetet,

mitílhogy idközben más czélszer munkára rendelést len-

ni nem lehel , heveréssel kényleien eltölteni. Tisztelet-

tel kérdem : hol itt a' haszon ? Bizony bizony mondom ,

ha igazságos arányba tesszük az innét ered veszteséget

a' robot iitáni reménybeli jövedelemmel , melly a' fönebb

érintettekben rejleni mondalik , úgy hiszem , mert a' ta-

pasztalás is ide nyilatkozik , hogy a' robotbeneficiumban

maga a' hason lítólagos haszon is elenyészik.

b) Dézma.

A' dézmából , kivált nagyobb birtokokban , az ura-

ság nyeresége azon arányben nevekedik, mellyben a'

jobbágyoké fogy. Ezt ugyan sokan egészen tiszta nyere-

ségnek tartják , mert hol valaki sem nem szánlotl , sem

nem boronált , sem nem vetett , st nem is aratott, mégis

kepéket , csomókat hordának készen csrjébe , vagy sze-

rjére , 's neki a' leendkbl nem marad egyéb fenn

,

mint azokat kinyomtatni , vagy kicsépeltetni , azután el-

adni ; ott igazi hogy a' nyereség tiszta, 's bármi csekély

legyen is az , mindig nyereség marad ; ha azonban fül-
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j, a' földesiiniak si, vag-y szerzett tulajdona, ínellyet

ha mag-a mivelfetiie , vagy haszonbérlk által dolgoztat-

na , vag-y más szerencsésebb rendszer mellett szinte

jobbág-yok által kezeltetne , bizonyosan bevétele ha nem
kétszer, legalább is háromszor annyi nyereséget hoznar

Jelejileg- az ig-azság^os következtetés a' dézmából , iig-y

mint aa most kezeltetik és kiszolg-áltatik , semmi nyere-

séget sem lát a' földesurakra háromolni.

Adatul szolgálhat e' pontra a' Csáktornyái nrodalom,

mellyben Kotori , Perlak , Goricsáiiy , Hódosán , Drásko-

vecz , Sz, Mária, Vidovecz, Domború, Jursovecz 's több

he'ységek földesuruknak kötött szerzdés mellett az urt

tartozásokért és dézmáért évenkint bizonyos összeg^et fi-

zetnek , mig- a' többi, mint Turchische , Dersirnerecz ,

Sterlecz , Pálovecz, Pálinovecz , Gárdinovecz , Sz. i\Iár-

ton , Oreovicza , Podbreszt és mások, úrbéri rendszer

mellett mind robotot , mind dézmát szolg^áltatnak ki. Ha
már megnézzük ezen helységnek anyag-i állását, vabiban

akaratlanul szemébe ötlik az átmennek a' különbség-

,

melly külsejöket bélyegzi. Amazokban rend , külcsín,

tisztaság-, cserépre födött téglaházak, pajták, 's más a'

Jól rendezett gazdasághoz meg^kivántaló épületek leg-jobb

karban szemlélhetk; az emberek izmosak, erteljesek,

eg-észségesek
, jókedvek, tehetsek; mig- ellenben eme-

zeknél több helyt a' por marhájával egy kunyhóban telel,

háza söv('ínyfalait néhány szúette czölöp óvja az eldfilés-

tl , száraz gyümölcs , aludt téj és kukoriozakei»yér napi

iledele, ftt ételre csak ünnepnap számol. Ezt tekinlelbe

vévén , 's hozzá azt , hogy mostani mezgazdasági rend-

szerünk mellett földmívelésünk kevés kivétellel illyen

jobbágykezekre bizatik; ^aIIjon mcllyikre támaszkodha-

tik inkábli a' földesúr? e' nyomonira-e , kinek beesett

szemgödreibl az éhhalál rémpora verejtékezik? 's ezen

koldusnak dézmájára-e, ki íisszeszáradt köleskenyerét sem
rághatja meg jol , nemhogy földét becsületesen mívelné?

vagy ama tehetsbek állal fizetend haszonbérre, kik
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szabad adíísvevós inellell l)il•^áll földeikéi, szabadon, uka-

ra jok szeriül nií\elik is azt, 's fordílják a' leriiM'st odii ,

bol ára leg-kelendöbb , legjövedelmezbb? A' feleiéi alal-

loinban érleldik.

Ha mag-yar nrodalmainkban a' gazdasági számvite-

lek annak minden ágát elkiilönözve tábláznák , kimutat-

nám , bogy azon elsorolt conlractualis bel^ségek által fi-

zetett tiszta pénz kélannji aránylag , n)int az uri tartozá-

sok alatt áll(') falvak dézmái é« robotérléke
; niivel azon-

hau azok egyenesen a' tiszta bevélelliez , ezek a' többi

majorsági gabonával összekevertetvén, ezekkel méretnek

is be, 's ezek mennyiségébez soroztainak, meg kell elé-

gednünk egyes gazdatisztek nyilatkozatival , kik szerint

az úrbéres belységek dézmái ugy állnak az elébbiek ha-

szonbéréhez , mint 3 : 5-liöz ; azaz míg ezek dézmájá-

bl több rá fordított munka után a' fíddesur 3 forintot

bevesz, addig ott minden elleges költekezés és fáradság

nélkül , 5 forintnak tétetik tulajdonosává.

A agy vegyük föl a' dézmának másik ágát, a' szöl-

lföldek után szedetni szokott bor- dézmái; Baranya-

megyében évenkinl tertm közép számmal fél millió akó

bor; az ezen megyében lév urodalmak kilenrzed és déz-

ma fejében kerekbecsfl szerint bevesznek 90,000 akót,

úgymint: a' péosváradi 24, a' bellyei 20, a' siklósi 12,

a' püspöki 10, a' káptalan, seminarium és öreg templom

6, a' bólyi 5, a' dárdai 4l , a' sz. lrinczi 3, a' többi

kisebb birtokú uraságok mindíissze 6 ezer akót: \jigyis

az egész termés ölöd részét. ISIár ha elgondoljuk , bogy

egy UH'gyének illy roppant bormennyiségébl , dézmájá-

ból alig 50,000 akó vitetik ki; valljon bol itt a' nagy

mennyiség dézmából a' nyereség? Igaz! hogy a' korcs-

máltatási jog urasági , 's igy a' dézma czégér alalt elkel;

de nyereséggel-e ? az más kérdés ; mert tökéletes igaz-

ság az, hogy dézma csak akkor van sok, midn nedves

az évi termés , 's ha ez nem illyen , alább száll a' dézma

mennyisége is, melly ha sok, nincsen ára, mert a' vevt
útjában is föllarlóztalja a' bora árára szorult paraszt; ha
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szken van, isméi pangó az ára, mert a' nag^jobl) ^evk
oda sietnek, hol kedvezbb levén az évszak, olcsóbban

juthatnak hozzá.

Nem felejtkezem én itt meg- arról sem , hog-y a'

nag-yobb birtokosok tehetsségöknél fogva nem levén ugy

megszorulva , mikint jobbágyaik : a' b termés b déz-

máját pinczéjökbe rejtik, hol az éveken át megérleld-

vén, késbb ketts, hármas áron adható el. Uraim! ne fe-

ledjék önök , liogy országban , min a' miénk , meliy a'

haladásnak, emelkedésnek, úgy szóllván , els stádiumán

áll , melly gazdagságot , súlyt csak nem rég kezdett ke-

reskedése által akar kivíni; minden tke, legyen az leg-

kisebb, melly kamatozás, forgalom nélkül holt helyen

vesztegel , hozzon bár késbb két, három annyi nyeresé-

get, nemzetgazdasági tekintetben mindig visszapólolhat-

lan veszteség marad. Azonban nem áll azon számolás is

,

hogy a' pinczében megérleldvén, ketts, hármas nyere-

séggel lesz eladható; mert ki kezeskedik arról, hogy az

ezután következ években nem-e hasonló b terméssel

áldja meg isten a' munkás kezeket? mi történik ekkor?

a' nyereségre számolt dézma czégér alá kerül, hol ma-

gát kifizeti ugyan, de a' kamat, melly a' tke fekvésébl

joggal váratott, elveszett; mi pedig nem történik, ha a*

jobbágy kilenczed, tized helyett többi tartozásainak meg-

váltása közé számitott pénzzel adóznék ; ezt a' földesúr

kézhez vételekor mindjárt oda fordíthatja, hol belle leg-

biztosabb kamatot várhat, nem is féltheti jégtl, dértl,

szárazságtól , vagy eszéstl.

De líogy tisztában legyünk , szabad legyen még a'

Következt megérinteni. Az érsekújvári urodalomiiak

,

niellyhez Imely , Kurth , Martos, IVaszvad , Szem, Tar-

doskad , tdvard helységek, aztilán Itajrs, Farknsd , Kis-

és \agy- Angyala , ()-Gutta puszták tartoznak, 1829-ben

hiteles összeírás szerint átalános jövedelme G(>,987 frt,

7 krt telt , melly jövedelem , tekintve az urodalom kiter-

jedtségét, hazánk legtermékenyebb és népesel)!) részének

egyikén fekvését , Európa f folyójának partjain , épen
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ni'm kielr^il, lia kivált hozzá > esszük azl is, liog^y

lieiység-ei íumii a' kisebbekbl valók , mert csak iiiag^a

Udvard 100' 4 eg-ész áilotnánnyal l»ir. Ezen mérsékeli

jövedelemnek valódi okát sehol máshol nem — mint a'

robotban és déziiiában lelhetni fel, mert ha fölvesszfik

Oesöd helységéét Békésben , a' topographiai tekintetben

sokkal mostohább helyzett, melly 651 házban 168 Vg

iíg^ész állományon 355 telkes g-azdát, 287 házas és 158
hazátlan zsellért számlál, kik mindennem királyi és uri

haszonvételeknek árendális birtokában vag-yiiak, és évi

haszonbérért 1827-ik évben fizettek 7200 p. frtot. Ha
«zen összeg-et eg-yenkint a' fennérintelt urodalom nyolcz

helység-eire , Érsekújvárt is oda értve, vetjük, mit pé-

tiig" annál bátrabban tehetünk, mert vannak benne Öcsöd-

höz hasonló nag-yság-u helység-ek , e' mellett physicai

fekvése kereskedési tekintetben sokkal kedvezbb, mint

amazé, lenne az álalános haszonbéri jövedelem 57,600
frt tiszta , mellybl nem kell még- tisztet , cselédet fizet-

ni , marhát venni, g^azdasági épületeket, eszközöket újí-

tani; a' fenmnaradl 11,387 frt, 7 krt pedig- az uroda-

Kunhoz tartozó öt puszta, g-ondos kezelés mellett , líg-y

hiszem, ötszörösen is behozza. íme uraim! ha számolunk

is , a' dézma után kevés nyereség-re akadunk ; mert ha

van is, illyen lenni meg^szünik , mihelyt elfogulatlan kré-

ta alá vesszük.



IV.

Melljck azon körülmények, mellyek a' robot

és dézma kezelése körül visszaélésre mutat-
nak mindkét oldalról?

a) Robot.

Azon sok, mind eg-yéni, mind mezg-azdaság-i tekintetbl

fontos okok, mellyek a' robot és dézmának a' liazai föld-

mívelésre és nemzeti iparra káros befolyását mnlatják, nem
ut(')lsók azon körülmények is, mellyek azok kezelése kö-

rül mindkét oldalon visszaélésre mntatnak. Pedig liol

visszaélések vannak, ott a' jólétnek fogalma sem állliat

fenn. Pedig hol jólét nincs, ott élet sincs — legalább

nemzeti eleven élet nincs , — mert ha látszik is illyen-

nek valami , az nem más , mint csalékony fény , varázs

tünemény, melly minél ragyogóbb, alkonyához annál kö-

zelebb áll. A' visszaéléseken , mint a' csend , nyngalom ,

míveltség, haladás, gazdagság irtó mirigyein segílnünk

kell : el kell azokat tartóztatni egyeseknek egyesek irá-

nyában , hogy el legy(;nek távoztatva az egész nemzet-

test irányában , 's ennek tkevag-yona kezelésénél. Hogy
pedig a' robot és dézma kezelésében mind a' földesnr,

mind a' paraszt részérl visszaélések történnek, azt

mitídazok , kik robotosainkat csak fnló figyelemmel ki-

sérték is, igazolják , de leginkább ersíli azon szonuiní

tapasztalás, melly honi földrnívelésünknek sídvszor ered-

ménytelen paTigását sajnálja, mellynek pedig ff ténye-

zi a' visszaélések is.

A' törvény azl rendeli , hogy a' ro!)()lmnnkák alkal-

nialos dolgosokkal és marhákkal olly mí'idon fognak vég-

liez viletni , hogy a' szántásra használandó marha száma-
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ra nézve tovább is fenntartatván az eddigi g-^akorlat 'stb.

Hogy e' törvény annyiszor mennyiszer kijátszatik a' pa-

raszt által , azt isríiét tapasztalás után álütljatorn ; mert

igen természetes az , bogy midn az urasági földeken

beáll a' sürgets munka ideje , ugyanaz áll be a' paraszt-

nál is, vagy mivel ennek boldjait keskenyebb korlátok

közé szoritá a' jog, ba nem is olly mértékben, de az in-

gyen nnmkát azért szívesen kerüli; mivel azonban meg
kell lenni , tehát elküldetik robotra a' iiáztól a' leggyen-

gébb, ki a' telek mivelésén legfölebb vízhordásra hasz-

náltatnék. Ha a' gazdatiszt kifogást tesz ellene , a' mint

tesz is a' törvényre hivatkozva , akkor egész háznépe

beteg, vagy más szinte közmunkák által elfoglalvák. így
\ an a' szántással is , hová a' jobbágy olly gyenge erej

marhával , rósz készületü ekével , 's egyéb szerszámmal

áll el, hogy vele nagyobbszerü, vagy jó munkát tétetni

teljes lehetetlen. Ha például , igy ír Erdélyi , EOO illy

készületü eke szántását gazdaszemmel megtekintjük

hány vak barázdákat , hány mélyebb vagy fölszinesebb

hány szélesebb vagy keskenyebb mindannyi különböz

fogásokat látandunk, mi szemeinket annál méltóbban bot

ránkoztatja , hogy az^ egyarányos szorgalmas szántás a

jöv termésnek egyik f alapja". — iNIit szólljak a' ro

bot-kiállitásban tapasztalt késedelem és engedetlenségrl?

iXevezni tudnék helységei, és e' helységben jobbágyot

ki csak azért lett hétfn reggel izmos tagjaira nyög be

teg, hogy a' hétnek megkettztetend robotmunkáját a

legifjabb , a' még ertlen , viselje ; melly tettét késbb
maga vállá meg azon hozzátétellel , hogy betegsége a'

történhet nyomozás esetére csak délig tartolt , a' mikor

aztán fölgyógyulva , saját kerti munkájához fogott. Ezen

visszaélés káros eredménye ketts: egyik, melly szerint

a' majorsági mez a' kell er hiánya miatt illleg nem
míveltethetik , a' honnét közvetlen a' birtokos , közvetve

a' mezgazdaság károsodik; a' másik az: hogy általa a'

paraszt földének mívelése is nélkülözi a' szükséges mun-

17
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kás kezekel, 's hog-y végre a' vétkes tiinyaságnak készí-

tetik ekkép párna.

De hogy a' szántásra visszatérjek ; ott a' jobbágy

a' visszaélést g-yakran inagáb()l a' törvénybl eredmé-

ny ezteti, mert a' törvény a' g-yakorlatra hivatkozik; ezen

gyakorlat pedig sokszor ng-yanazonegy kiterjedtebb uro-

dalomban is annyira változó , hogy egyik helységben 4

ló , a' másikban 3 , a' harmadikban pedig- közönségesen

két ökör használtatik szántásra , melly szám néha egy

tehénnel megtoldalik. Ha már illyen nrodalomban, min
például a' Csáktornyái urodalom , a' földesúr a' törvény

engedelme mellett egyik helységébl a' kilenczedik, vagy

épen tizedik helysége körül fekA majorsági földeinek

munkálására szóllitja robotosait. ezek ha a' dolgozó mar-

haszám az ottani gyakorlat szerint kisebb, illyennél jeleiniek

meg, ha nagyobb, saját g-yakorlatukhoz tartják magokat:

mibl minden inkább, mint haszon, liáramlik a' jöv ter-

mésre ; st lia úriszéki jegyzkönyvére szabad hivatkoz-

noní , ott egy paraszt azért rovatik meg , hogy a' robot-

szántásra a' törvény rendelete ellenére csak két lóval je-

lent meg , azt állilván , hogy a' másik kett az elmúlt

éjen eltévedt , holott reá bizonyodott . iiogy azon idben

fia által szándékosan tilosban leg-elteté azokat.

Ha pedig nem feledjük el az eszközöket , mellyek

^a' munkához megkivántaltiaiv , a' visszaélés e' nemét

majdnem szerfölöttinek kell mondamnik , mert ha van a'

robotra parancsolt parasztnak két ekéje , két kapája , két

kaszája, kél fejszéje 'stb, legyünk bizonyosak, hogy nr

dolgára mindig a' rosszabbat , az ócskábbat . az elkopol-

tabbat viszi , mit maga az emberiség" önös szenvedélye

is elhitet , — én legalább ig'y tapasztaltam: már l)edig

rósz, elvásoll eszközökkel nagy czélra sikerrel dolgozni,

valóban probl«Mna; sokszor a' szántásnál a' metsz
^as alig kétujjnyi széles , \s araszlnyi hosszií . a' földnek

inkább sért karczolására . mint fölszántására való; hon-

nét a' g-azda kénytelen elismerni, mikép béresének eg"y-

szeri szántása fölér roboto.sának háromszori karczolásai-
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val. És áiiibiír ezen Iliiében nieg-gyözdése szent , rajta

mégsem segíthet, mert hiszen a' paraszt íz etetés, ita-

tás pihenésén kivül szánt viradattói na[ienyészetig; de

szántóvasa urasági munkánál csak akkor leend jobb , ha

olljat neki urasága vesz , mert jelenleg a' paraszt sze-

gény , pénze nincs , 's ez okból iij szántóvasat nem ve-

het ; hololt épen akkor saját telkén , vagy felébl az

ujabb eke mködik: igy van a' kapálással, igy a' kaszá-

lással. Egyedül a' njunkaeszközök vásottsága ezerekre

men kárral terheli évenkint a' mezgazdaságot.

Vegyük ezekulán tekintetbe az idt, mellyben a'

robot kezeltetik , 's a' valódi visszaélés és az innét ered

statnsveszteség legvilágosabb lesz ; meri a' parasztnak

gyakran fél , st némellykor egész najti robot munkája

egyedül sélálásból áll, mert a' munka lielyszinétl másfél

órányinál távolabb nem es messzeségnél , a" téli négy

hónapokat kivéve, a' távolabb esknél pedig ezeket is

bele értve, mind a' jövés, mind a' menés napszámba so-

roztatik. Kimondja ugyan a' törvény, hogy napfeljövetre

hely színén legyen a' robotos , de ezen parancsolat , ki-

vált mióta a' szelídebb emberiség geniusától ihlett tör-

vényhozás az ül |)álczál kisodorá a' földesúri hajdúk te-

nyeres markaib(')l , azóta kevés kivétellel , bizony csak

papiroson marad az; st ha megjelenik is, a' szándéko-

san késedelmes elkészületre , egymásrai várakozásra

bátran számithatni félórát: 's ha még figyelmünk a' hii-

zoít vonott etetés-itatásra is kiterjed, mellynek szüksé-

gessége mikint elkerlhetlen . épen úgy fölöslege káros,

— 'nég inkább észrevehet a' veszteség , 's ha ki az

illyen munkásokat figyelemmel nézi, valóban bennök nem

mást, mint eleven gépeket kénytelen szemlélni, még pe-

dig ollyanokal, n.inl mellyeknek von*'* lánczuk szakadó

félben áll. És mi gyakran megtörténik, hogy midn unal-

mas húzás-várakozás után elvégre a' munka helyére ér-

kezik a' paraszt, az ég zsilipjei, meglehet csupa szána-

lomból, hogy ennyi emberer illy hasznos idben illy

has£nálatlanul eljátszatik, megereszkednek, és sr C8ep«

\r
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péket hullainak ; a' nélkül , liog-y unalmas fohászkodásá-

nál egyebet tett volna a' paraszt, visszafordul 's öröm-

mel hazafelé sétál , mert hiszen nem dolgozott , 's a' ro-

vásoláskor mégis félnapot számol ; mert az eszésnek

nem oka , a' törvény pedig eddigi rendszerünk mellett

igen következetesen , az oda és vissza menést napszám-

ba soroztatja : pedig e' séta-napszámból se a' földesúr-

nak , se a' parasztnak , de az átalános mezgazdaságnak

is legkisebb haszna sincs , hanem armál nagyobb kára ,

mert általa , és benne mind az er , mind az id tétlenül

hever, használatlanul elenyészik. Ezeken kivül mennyi

bizonytalanságot és nehézséget ;)koz, kivált az alföldi

gazdálkodásra nézve , azon körülmény , miszerint a' ro-

bot-rendelést nem az idjárásához, és munka haladtához

képest lehet kiszámolni , hanem egy egész hétre elre

ki kell vetni ; és hogy id közben sem a' ki nem állás

,

sem pedig az id megváltozása esetében egész jöv hé-

tig , Uíivel a' gazdák tanyáikról csak vasárnap szoktak

bejni — segítni teljes lehetetlenség.

Azt is mondja a' törvény : ,,b<>gy pedig a' földesu-

rak a' jobbágyok munkájának czélirányos hasznát veiies-

sék , arra kelletvén figyelmezni minden rend úri mun-

kák megvételére nézve , hogy legalább egy negyedrésze

az esztendei járandóságnak a' hat téli holnapokra hagyas-

sék." Pedig kezeimnél lév adatok nyomán hány urodal-

mat , 's illetleg helységet tudnék elszámolni, mellyek-

ben a** 104 gy«'»log napszám az szi vetéssel már bere-

kesztleg volt leszolgálva, st ollyakat, mellyekben nem

a' paraszt maradt adós napszámával az elmúlt évre , ha-

nem ellenkezleg a' földesúr használta föl az ehnult év-

ben a' jö\nek, vagy már jelennek is fele robotjai: de

azért . mÍAel földének míveltetése a' maga idejében az

idén is úgy, mint tavai a' szükséges numkát megki\ánja,

erre a' robotost folyvást szorilja , még |)edig sürgets

mezei munka idejében a' heti járamloságot kettztetve;

mert a' törvény végzé ugyan , hogy a' robotját hanyag-

ságból elmulasztó paraszt a' 4-ik törvény 12-ik §-a c)
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alalli értelme szerint büntettetik, de azt kifeledé a' vég-

zésbl. Iiogy cb'trc ríilhasziiáhii e' robot-napszámokat nem

szabad, bacsak azokat a' l'olyó áron meg- iien. fizeti. Mert

— föltéve. (le az elMion(b)ltakiiál fogva meg- nem eng-ed-

ve , bogy a' paraszt ura.sága földén dolgozva basznál a'

statns gazdaság^ának ; de ugyanakkor saját telke elhanya-

golásával ugyanatinyil árt is. már pedig- 2— 2^=^0; a'

Mii nem g-azdaság-.

Hasonlókép a' törvény által kimondott sürg-ets mun-

ka ideje nem levén kellleg- kíirülirva , az emberiség jo-

g-air(')l megfelejtkez földesuraknak , vag-y helyesebben

mondva ezek tiszteinek önkényétl fíig-g- azt beállitani

,

még- pedig- bizonyos végezet nélkül, mert a' törvény sza-

vai ,,még- az t. i. tarland-' többféle magyarázatnak nyit

mezt. Hány parasztot lehelne ide irni , ki két egymásu-

tán következ holnapnak nég-y hetét , tehát eg-y eg-ész

holnapot , sürg-ets munka czíme alatt , kettztetett nap-

számmal robotolá el. \em említem itt a' földesurakra há-

raml(), 's ezek állal közvetve a' földipart is kárositó né-

melly gazdatisztek ama szokásait, mellyeknél fogva a'

robotost lovaival együtt saját ügyeik végzésére, vagy

gyakran mulatság okáért kocsisul használják; nem azon

sok nevezet más munkákat, mellyek földmivelésnek, vagy

bár min urasági munkának nem nevezhetk, de mellyek-

re mégis meglehets mennyiség robot fordítatik ; mind

ezt nem emlitem , mert jellememre gyanúsítás szepljét

mindeddig tapadni nem engedtem ; ezen elmondottakat pe-

dig gyanúsításnak már csak azért sem nevezhetni , mert

azok szinte tapasztaláson alapult állítások, mellyek visz-

szaélést mutatnak, hogy megszüntessenek. Egyedül csak a'

vasárnapokon , vagy üin)epeken végeztetni szokott rová-

solásokra szorítkozom , 's szerintem ha a' robotkezelés-

ben más neme a' visszaélésnek nem nnitatkoznék is , ez

egy elegend arra , hogy bár mimódon lörültessék el

,

vagy módositassék.

Ezen rovásolás , vag> rovatolás szónak terjedelme-

sebb festésébe nem bocsátkozom, eléggé kifejezi a' pusz-



262

la szó hü érlelmél . mellybeu a' ineg-veszlegelésnek, vét-

kes eg"3ol(lalusáí»^nak , hol azt t. i. a' földesúr mások által

kezelteti , a' paraszt részérl csalásoknak , alacsonságok-

nak fészke rejlik; láttam több izbeii, több helyt illyeii ro-

vásolásokat, hajlamomnál fog-va benéztem azok titkaiba,

's nem lehetett nemzetem Istenéhez nem fohászkodnom :

Uram üttesd a' meg- váltás óráját!

b) D é z m a.

Nem kisebb mértékben mutatkoznak a' boni földmi-

velést ellépéseitl eltartóztató visszaélések a' dézma
kezelésénél is , mert azonfölül , hog-y a' kezelési mód ,

vag-y annak kiszolg-áltatása nem ritkán jellemtelenség-nek

forrásai , eg-yszersmind szüntelen azon nehézség- kiséri,

miszerint a' csnpán szántóföldi járandóság- ^3-dát —
mellybl t. i. a' dézma adatik, minthog-y a' szántóföld má-

sik harmada többnyire ng-ar szokott lenni , a' többi job-

bág-yi vetésektl elválasztani igen bajos , g-yakraii nem is

lehet, kivált hol telki szabályozások még- nem történtek.

Melly eddig-i kezelési rendszernek , ha más eredménye

nem lenne is , mint az , hog-y minden évben a' hat mil-

lió jobbágytelkeknek eg-y harmada ug-arkép , 's így egé-

szen haszon nélkül kever , mintegy készülve a' jöv évi

termésre , melly azonban tapasztalás után Ítélve nemcsak

a' keverésben töltött év veszteség-ét, de a' jelennek vá-

rakozását sem eg-észíti ki , elég- lenne arra , hog-y e' föl-

dészi pang-ó helyzet , mellybl miként annyian , és annyi-

szor a' szakértk közül meg-jegyzék , a' mezgazdaságra

legkisebb haszon sem származik, változtatást szenvedjen.

Ezen változtatás , mellyet a' telkek mérnöki szabá-

lyozásának, 's minden telekhez arányosított közleg-eli

járandóság- kihasításának szükség megelzni . megszün-

teti a' hazai gazdaság virágzásának legedzettebb ferge-

tegét , megszünteti a' visszaélést , mellynél fogva a' sta-

tustól , 's ennek földmivelésélöl 7.733,390 hold nem
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rag-adtatnék ol a' tennéketleii keverós által, nem adatnék

liomok-toi'latok terjedésérc, sem a' 6iníUi<') liold szántóföld-

nek eg"y harmada nem maradna évenként köi'iös tiprásra

;

hanem ng-yanemivi adatnék eke , horona , és sarh) alá ,

mellyek után nem kis nyereség-nek örvendhetne a' johbá-

g-yainknál mindeddig- özvegyen maradt mezei ipar.

Engedtessék meg e' helyt kissé a' közleg-elökre ki-

rándiílni , mert a' íölöttöki idüzést a' következk értelme

is igényli. Hogy a' közlegelkbl sokkal több kár, mint

haszon ered a' földmivelésre , mutogatnom fölösleges

;

kivált ha hozzá vesszük, hogy ezen közleg-elknek ered-

ményezése épen ellenkez rendeltetésökkel , mert a' he-

lyett , hogy a' munkára szánt , vagy más házi és köz-

szükség-ek pótlására hasztiált marhák azokon czéljoknak

meg-felleg- kiüdülnének , inkább elromlanak ; bennök a'

föld haszontalan hever , 's ha ezen közleg-elk erdben

adattak ki , akkor azok az illyen erdknek könyörtelen

pusztítói, kártételeknek, verekedéseknek, és gyakran gyil-

kosságoknak fészkei.

IMondám : hogy közlegelkön romlik inkább a' ba-

rom , mint ja\ ul . mert a' közleg-elkre már a' szó értel-

ménél fogva minden fajú marhának szabad járása levén

,

azokon a' zöldel füvet a' sok köröm félig levágja , 's

már zseng-éjében letapodja , honnét közlegelink már ta-

vaszutó végén kisültek ; ehhez járul , hogy az illyen kö-

zös legelk több helyt távul esnek a' helység-ti , 's mig^

a' vonós marha oda , 's onnét vissza j , félig- kifárad , 's

kevésbé alkalmas munkára. Ha pedig figyelembe vesszük,

hogy az illy leg-elkön sertés, ló, juh, tehén, 's más

fajai az állatoknak keresik napi tápukat , az a' nélkül is

zsírtalan g^yepel hamar lerágják , és mivel más legel

hiánya miatt tovább is itt kell tanyázniok , származik a'

barom-nyavalya , a' kisült füvön rágcsálás miatt a' száj-

fájás , az erds leg-elkön pedig- a' csermillye ; 's e' nya-

valyák hány szegény jobbágyot g-azdasága körül három

— négy évre taszítnak vissza?
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A' szakérlök a' közlegelkbeii még- más ennél na-

g^^obb kárt is látnak rejleni, melly a' boni földipart még-

inkább bátráltalja: ('S ez a' fölflnek haszon nélküli lieAC-

résében áll, mert ahhoz ért tapasztalok szerint minden

hold föld, ha az ^.'llar^ellv szapora fünemmel bevettetik,

termeszt annyit , mennyi három darab marhának eltartá-

sára nyáron át elég; ha már minden telek után csak íit

hold metszetik is ki legeli járand(')ságnl — egy egész

állománnyal biró gazda illyen kimetszett illetségén ter-

mesztett fiivön , ^agy szénán 15 darab marhát tart el;

a' mi pedig most, habár az ugar, tarló, rét legeltetik

is , mégsem történik , mert jobbágyainknál 15 darab

marhát sertéseken és libákon kivül nem láthatni.

A' közöslegelknek feldarabolása , és szétosztása

természetesen a' marháknak istálózását vonná maga után,

's ennek a' honi földmivelésre ismét azon kedvez ered-

ménye lenne 1-ör: hogy a' közöslegelk már nem he-

ver , hanem termeszt állapotba tétetnének , 2-or : hogy

a' jobbág-yi szántóföldek egy harmada nem maradna éven-

ként ugar , mert a' marhák islálózásából elég- trágya ke-

rülvén ki , a' telek évenként trágyáztathatnék , melly a'

termésre sokkal nagyobb sikerrel hal, mint az ugarolás.

Ezen istálózás utáni trágya minségét az 182i-ki Tu-

dom. Gyjteményben következleg közli egy mezeigazda:

,,Két hizó ökörnek kél hónap alatt pálinkamoslékkal és

jó szénával lelt hizlalása után lett 6 négy-ökrös szekér

trágyája, 's így egy hizó ökör egész esztendre adna

18 szekér trágyát: ÍZ tehéiH»ek , egy bikának egész é\-

béli istálózása után lelt egy darabnak trágyája 12 hason-

ló szekérrel , a' rideg marhák öt téli holnapok alatt na-

gyobb részint ta\aszi szalmával, csekély szénával kever-

ve levén eledelök, adlak darabonként 3^2 szekér trágyát,

's e' szerint egész esztendre egy darabt(»l 6 szekér trá-

gya jutna; melly különbség még szembetnbb leszen,

ha hozzá tesszük , hogy az istálózott marhának nyálká-

sabb és állati lélrészekkel teljesebb trágyája a' földeikét-
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szer jobban kövéríti , és bízlalja . mint a' kijárónak pa-

rázs trágyája."

Ezekbl kiindulva merem állitni , Uo^y még- közös

h'g-elink líg-y maradnak , mint a annak, vagy belyeseb-

ben moiuUa, míg az úrbéri tartozások ItM'ovására meg-

kívántató marháknak közlegel kell , addig niezci gazda-

ságunk a' legüdvösebb rendelkezések mellett is csak fé-

lig lialad , felig marad , s így csak ott leend , iiol már

régen volt.

És most térjünk át a' déznuíra. A' törvény értel-

mében a' dézmáiiak három nap alatt meg kell törtéiniie a'

learatás után, nem számítva a' köabeesett ünnepeket; úgy-

de ezen három nap alatt is , st ha ünnep j közbe, négy

nap alatt elég visszaélési tehet az idö. Az eszés a' ke-

pében vagy csomókban álló gabonát , ha nem rothasztja

is el , de bizonyosan megdohosítja , v agy a' már ráfordí-

tott munkát megkettzteti annyiból , hogy a' már össze-

rakottat újra szárítás \ égett napra állítgatni, 's a' másra

használható idt, ert, ide kell forditnia a' parasztnak:

és ha az illyen nnmka-kélszerezés által a' bajon segítve

,

a' káron túladva leime , akkor az a' gazda .számolásában

kitn rovatot nem tenne; de mivel a' tapasztalás sokszor

önkárán liiteté már el a' termesztvel : hogy azt, mi ek-

kép megromlott, a" r^á következett szárítás meg nemja-

vitá , semmi egyéb tenni való nincs hátra, mint ha van

a' termesztnek elég ereje , szabadsága is legyen garma-

dába gyjtött gabonáját csrjébe szállitani akkor , midn

még jó. E' rends'/.er általa' földesúr is sokkal többet nyrr

kötött egyezésnél fogva , mintha megrothadt, vagy duho-

sodott gabonát, mellynek ára csak utolsó szükségben van,

kap dézmáiil.

Ezen fölül a' dézmáuak illy módoni kezelése mel-

lett gyakran megtörténik , líogy a' tunyaság miatt szor-

galom lakok Vegyünk fel két telkes jobbágyot egymás

mellett; a' gabonát az ahhoz értk megértnek nyilatkoz-

tatják , ekkor elkezddik az úgynevezett aratás, de mely-

lyet alföldön kaszával végeznek. Sóska, a' fölvett job-
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bágjok eg-yike , egésA háznépét mezejére szállítja , 's

pár nap alatt meg-ért kalászait kévékbe kölözve csomókba

rakja, 's várja az uraságot vag-y lisztét dézmálni : —
Saláta, t. i. Sciskának szomszédja, táti épen, mert telké-

rl tunya munkálása után kevés jutalmat vár, az aratás-

hoz fogni késedelmes , hol •zt , hol amazt elbb teend-

nek állítva, vag-y mivel nincs elég- ereje; amaz minden

szorg-alma mellett addig köteles várakozni, 's többek

hozzá hasonlók, mig vSaláta végre elszánja magát ga-

bonája lefektetésére; mert azt kiváimi a' földesúrtól sem
lehet, hogy annyiszor menjen a' jobbágy földekre déz-

málni, a' hány egyesek külön idben jelentik aratásuk

bevégzését , az illet elöljáróság is csak akkor tehet je-

lentést bevégzett takarásról , ha minden gabonás telek

,

vagy legalább bizonyos nyomás kepében áll. Hogy ezen

mód nem az , melly a' szorgalomnak ösztönt , a' munká-

nak jutahnat, a' rendszeretetnek helyeslést biztosítson,

magától értetik; hanem hogy általa magok a' termesztk

közt barátságtalanság , boszú és méltatlanságok magva

szóratik el , melly azután szomorú kinövéseket mutat,

mondani is fölösleg.

Ugyanazon három, vagy üimepet közbeérlve, négy

nap alatt , st nagyobb határu helységekben . mivelhogy

elször a' dézma bevitele rendeltetik , az egész termés

betakarítására öt , hat napot is számolhatunk , ugyanezen

idt használni az ég madarai , az emészt verebek , az

egerek , hörcsögök , 's más élelmökrl gondoskodó m'ú-

Hó állatai a' természetnek, hog> szinte iparkodnak, 's

hogy a' parasztnak évi termését a' dézmával együtt nem

kis részben kevesbítik, leginkább ott a' csomók szekérre

hányásánál szemtanúlag gyzdhetni meg. Héj uraim

!

pedig ezen állatokat a' gondos természet más úton is ki

tudná elégíteni , holott a' magyar parasztnak a' széles

föld sziuén egyedül telke rendeltetett életlundusaul!

íiondoljnk ehhez azt , hogy a' dézmálás mindig a'

legsürgetsb, legnagyobb mezei niiuika idejében törté-

nik , mikor tehát az erre legnagyobb «zükség van , már

í
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csak ez(Mi elismert igazság-u proverMíjmiiál log-va is: bis

(lat, (jui cito dat*" — mégis liúiiy ember pibenve, tét-

lenül lesi az idt, mikiiit fut eg-yik óra a' .násik után?

de melly részére többé semuii földi er állal \ issza nem

\arázs(dbatú , és a' ílézmálo tiszt, ^ag•J irnok, ^agy baj-

du bosszú rajzónjával még- sem j ; minden évben g-abo-

na-dézma-szedéskor személyileg- lebet meggyözódui : mi-

kép a' termeszt szekerével, marbájával reg-g-eltl estig^

várakozik a' dézmálóra , hog-y a' kijelelend kileuozedet

leg-ott szállítbassa ; és a' sor mégsem kerül reá , banem

tegnapi várakozását más nap ismételnie kell. A álljon ki

ti'riti meg a' termesztnek kényszerített, vagyis bivata-

los, kötelességben beverések utáni kárál? íme uraim!

nálunk még kütelességbeli beverés is létezik ! valóban

majdnem oda kénytelenítetem nyilatkozni , bogy a' pa-

rasztnak bizonyos idben a' beverés nem tiltva , hanem

parancsolva van.

Ha pedig tovább magát a' gyakorlatot, minden szi-

gorúbb elméleti számolások és következtetések nélkül

tekintjük, lebetetlen, bogy még akkor is, ba mezei gaz-

dák sóba sem valánk , meg ne ütközzünk azon rákhala-

dáson, melly nemzetünkre itt a' dézma kezelésénél il-

leszthet. Hányszor történik az olvasás egyik végétl a'

kepének a' másikig , 's viszont ? a' néhol katonai modor-

ban történt mustrálás , a' legjobb kereszteknek elvégre

kijelelése, melly mikor helyre vitetik, mégis legroszabb?

A' dézmának fölrakása a' szekérre, a' kitzött helyen is-

mét lerakása. A alóban , ba az illy kezelési mód miatt el-

szóródott , 's a' gyakori súrlódások miatt hüvelyébl ki-

erltetett mag-veszteséget nem vesszük is kréta alá : az

minden esetre kár marad a' mezei gazdaságra , hogy a'

paraszt illy gépszer mozgások mellett eltunyul, és ered-

ményesebb munkájától minden kárpótlás nélkül — st
inkább tetemes adóztatásával eltartóztattatik.

Ha még e' helyt kedvnk lenne egy kis kirándulási

tenni azon önkényeskedések , részrehajlások mezejére

,

niellyek nagyobb urodalmakban a' földesurak tetemes ká-
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rá val eszközöltetnek ; lia kivátinánk a' paraszt alattomos

fog-ásait bonczolg-atni , miszerint flézmája bevitelével ad-

dig* húzza vonja idejét, addig igazgatja lova hámját, mig-

az isten szép napja mogsziinik xiiágító lámpa lenni: ek-

kor a' >isszaéléseknek még- töhh nemeit fedezhetin'ik fel.

Eg-}ébiránt berekesztésül álljanak itt Erdélyinek, ki

élte szebb napjait mezgazdasági pályán élte le , követ-

kez szavai : ,,A' kilenczed káros voltáról senki sem ké-

telkedend , ki eltt mindazon nehézségiek ismeretesek

.

mellyekkel ezen kilenczedclésnek végrehajtása járul. Ig-y

például az országnak nagy lielység alföldi vidékén, hol

a' nagyter hafárok többnyire (anyákra osztatlak fel, és

az úrbéri gazda akár kaszáló , akár szántóföldét tetszése

szerint használja, a' kilenczednek szalmában vétele majd-

nem lehetlen : és azért a' felek többnyire évenk-int ennek

szemes életben leend kiszolg-áltatása iránt egymással

kénjtelenek alkura lépni. Ez eselben leg-inkább a' földes-

uraság a' vesztes fél , mert a' természetbeni kilenczede-

lés nehézség"él, és az uraság-nak könny meg^károsittatha-

lását a' jobbágyok ismervén , 's következleg- az uraság"

ebbeli kénjtelenségére támaszkodván , eg-yezés közben

néha azt olly amiyira nyomják , hogy a' termékeny alföl-

di 56 holdas úrbéri telkek kilenczede sokszor félannyira

nem rug-, mint egyéb soványabb földü 32 holdas állomá-

nyé. Ha pedig- ennek elkerülése tekintetébl a' földes

uraság- minden erltetésével a' szalmás kilenczedelés

módját eszközli , akkor ezen nehezitett és késedelmes

munkálatnak végrehajtása mind a' két félnek annál inkább

veszteség-ére szolgáland , mivel annak csak ig"en nehéz

eszközöltetése miatt a' takarásnak siettetése nag-yon hát-

ráltatni, ez által pedig- a' termés is az id víszontag-ság-ai

mellett szerfölött fog- csonkítatni : melly károsodás a' föl-

desúrra nézve az igen könnyen meg-ejthet csalások , és

eg-yéb még- közben jni szokott csínek által nem kevés-

bé öregbedik-'*
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xA.' robot és déznia meg-szüntetése milly befo-

lyásii leeiid a' inezg^azdaság* kifejldésére?

J. ag-adliatlaii , hogy ország"Os jólétet gaadag-ság- , 's mi-

nél számosabb népesség- tesz : és ezen okból a' minél

tómöttebbrnépesség elkerlhellen kelléke a' gyarapodás-

nak, a' hatalmasodásnak, és az úgytievezett függ kis-

kor uságbóli kiemelkedésnek. Mert népek, tartomá-

nyok sorsa áll elttünk , niellyek széles határokkal öved-

zék ngyan honjukat , de annak benépesítésérl úgy —
mint kell — nem gondolkoz\a, minden nagyságuk mel-

leit is a' szükséges néper hiánya mialt mint kiskornak

fölügyelés alatt állanak; st például állithatjuk e' tekin-

tetben édes hazánkat is a' 14-ik és 15-ik században

;

\agy Lajos alatt a' magyar birodalomnak három tenger-

part alkotá határfalát : Mátyás gyzelmesen lobogtatá kö-

rül országa háromszín zászlóját a' német, cseh és török

tartományokon , s Mohács mégis megmutatá , hogy olly

fényes hatalom iilán is e' nemzet még kiskorú , mert jo-

gait megtámadni ellen védeni nem birja, 's igy lett 8zo-

limán gyámja a' hazának 150 esztendeig. Pedig ha nagy

Lajos és ."Mátyás hasonló buzgalommal igyekezendettek

hazájuk tágas rónait beültetni nem csupán és kiválólag

olasz szUágakkal, nem vastag várfalakkal a' bérczeket,

hanem emberekkel, miuikás emberekkel, — hiszem a'

sors átka nem letnidelt olly súlyos Mohácsnál , mint mi-

nnek azt máig is érezzük; hiszem, hogy kereskedési

tekintetbl nem lennéiik a' gazdag, ípardús külföldnek
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alárendeltjei ma is, inert e' tekintetben az unokák is kis-

korúak maradtak.

Igen ! a' g-azdag-odás és népesség*, egymással leg-

szorosabb viszonyban állanak ; a' népesség teszi az or-

szág erejét , egyszersmind a' termesztmén^' szaporasá-

gát , az ipar emelkedését idézi el , 's ez által semmi

nem eszközöltetik inkább, mint gazdagság, 's innét ere-

d jólét, ba t. i. az b<.'csnletesen használtatik.

Hazánkat e' tekintetben kellleg ellátottnak épen

nem mondhatni, 's ezért nem is kérkedhetünk valódi ön-

állással, minthogy illyet számosabb népesség, 's ennek

összesített ereje szülhet. Országunknak intensív kiterje-

dése sem a' városoknak , sem a' faluknak nem felel meg,

's innét következik, hogy a' föld nélkülözvén a" niivelé-

sére megkívántató ert , annyi jövedelemmel iiem ked-

veskedhetik , liogy elvégre gazdagoknak mondhassuk

magunkat: igy a' 200 mértföld kiterjedés Biharban

460 falu , mig a' 96 n niérlföldü \ asmegyében 61E
falunak jut határ, hasonlókép Csanád és Csongrád össze-

sen 9E^'2o D mérlföldön 13 falut számlál, mig a' 100

D mföldü Zala 541 helységet ad('>ztal kebelében. Ha
pedig részletesen mértföldenként vesszük a' népessé-

gei, hasonló eredményre jutunk. \ arasdmegye van leg-

jobban népesítve, hol ef^y Q mföldre 3188 ember esik,

azután \ as . h(d egy mfíildre 3128. Pozsonyrnegyé-

hen 2881 s igy tovább: de már Szabolcsban egy O
mérlfüldrt! csak 1191 . Marmarosban l)edig ugyanakkora

földterületre 678 lélek jut. A priori okosk()d\a, imiél

azt kellene kövtítkezlelinink, hogy mivel e' megyékben

illy kevés a' népesség , annál több föld jut egyre , 's an-

nál tágasb mez nyilik anyagi gyarapodására: ezen véle-

mény — meglehet — némi érlelemben tán állna is, ha

asoii tudat nem kisérné , hogy az ujabb szabályozás 8ze>

rint a' legcsekélyebb népesség földterületen is. kevés

kivétellel , ugyanazon mértékkel méretik a' jobbágy tel-

ke , mint a' számosabb népességüekben , a' nagyobb ter-

ritóriumok a' földbirtokosé maradván , ki a' .szükséges
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embersizám iiiáiiya miatt nélkülözvén a' megkivánlató

napszámokat, kénytelen a' haza és saját kárára nieg-elé-

gedni azzal , mit a' természet majdnem önként nyújt ; ha

pedig- a' jobbágy is szélesebb telekkel áldatik meg, öt

szinte a' fönebb elsorolt okok miatt szerencsésebbnek

nem mondhatjuk.

Ezen népesedési pangás megsznik, mihelyt a' bir-

tok irányában sajátsági jog lép el , mert az adásvevés

szabad levén , sok , ki eddig magát a' terhes úri tartozá-

soktóli félelembl telek-vállalásra el nem tökélé ; most

,

miután megvett birtoka tökéletes rendelkezési joggal sa-

játjáva \álik, utána fog látni: s az illyen birtokok már

nenícsak azért fognak míveltelni , hogy a' termesztt és

családját éhhaláltól (Jvják meg , hanem hogy belle más

hasznot is vegyen , liogy házát a' szükségesekkel jobban

ellássa, gazdasági épületeit, mint már tökéletesen saját-

jait , folyvást ers karban tartsa , hogy a' fenn maradottal

kereskedést zzön , hogy ^ égre gazdakodjék : midn a'

paraszt földe mivclésének illy czélokat tz ki; midn di-

csbb , magasabb eszmék emelgetik keble istenét , nem

lesz oka a' honnak . n nuízgazdaságnak fájdalmas pana-

szokra fakadni , ujabb és ujabb sérvek miatt följaj<lúlni

,

mert eltörültetvén az úrbéri rendszer, és törvény által

nemcsak kimondva , de nieghatározva is levén az abból

ered tartozások készpéuzbeiii megváltása. — lesz:

hogy a' paraszt, kit eddig még sok tekintetben csak mint

egyszert , míveletbiit , nyomorút ismerünk, sötét tör-

peségébl lassanként kiemelkedve, anyagilag gyarapodni,

szellemileg mí\ éldni fog; az eddig kénytelen henyének

nmuka ajánlkozik, beáll a' modus merendi rég óiiaj-

tott idszaka , és evvel a' ketl.s arányban neveked né-

pesedés: a' zsellér is megfelel tartozásainak; lesz kinek-

kinek saját birtoka, mit isten és eniber eltt övének

mondhat ; lesz hazája is , ezt becsülni szeretni igyekszik,

ennek érdekeit és erejét . mint már sajátját is neveli ; 's

ha majd így álland azon néposztály , mellynek kezébe

már a' születés ekét nyujta , a' földmívelés is önként,
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minden erltetés nélküli szilárd munka által zetve virá-

gozni , a' fáradság-ot érdemileg- jutalmazni fog-ja ; elállít

nyers termesztményeket nagyobb mennyiségben , tökéle-

tesebb minségben ; anyagot szolgáltat a' nemesit ipar-

nak és a' g-yáraknak; szaporodván ezek által a' földolgo-

zás és a' fogyasztók száma , szaporodni fog hason arány-

ban a' termesztés is, 's mindkettben n a' kereskedés,

mellyn(ík f tényezje a' szerencsés lábra állilott mez-
g-azdaság leend. Ezen átalánosságbaii cirnondotfakal lás-

suk részletenként.

iNliért bogy a' paraszt oUy bosszú évsorokon át apái

nyomorú pangásában sínlik ma is , 's abból kiemelkedni

sem nem bír, sokszor nem is vágy? annak okát érteke-

zésem els szakasza adá. Innét igen könny a' következ-

tetés, állván ezen logicai axióma: ba megsznik az ok,

meg" kell sznni az okozatnak is, azaz megengedtetvén

— st miután 1836-iki törvény után tanulva, az ottani

engedély mindeddig nem a' leggazdagabb eredményre

mutat, mintbogy a' 66^ ío négyszeg mértföld Szepes-

megyében nyolcz év alatt csak 10 belységf , 's a' 192
négyszeg mértfid nagyságú Pestmegyében tudtomra

% > mondd fél helységnél több nem válta meg" magát

örökösen — 's ezért nemcsak megengedtetvén, hanem

meg" is parancsoltatván a' minden néven nevezend úri

tartozások , és haszonvételeknek íirök áron ill kötések

melletti megváltása, a' föld népe anyagilag gyara-

podni fog, mit minden c' czélra fölhozható ok(»knál in-

kább ersít a' már magokat megxáltolt, vagy szerzdé-

sileg" az liri tartozások ahil fölszabadíluü helységek meg-

tekintést'. Hlyen például Ordas faha Pcstmegyében

,

mellynek fele 1 1 ^30 egész állomány magát földesurától,

b. Rudnyászky Zsigmondt(»l -^15.000 forintért megválta ,

itt a' földipar, szorgalom, népélet, st maga a' paraszt

külseje vidámabb , megelég"edettebb, mint aíiiott a' szom-

széd helységben, vag"y ne is nézzünk olly messzire, itt

a' helységnek másik felében , melly még" robotolás alatt

nyög" ; vagy ugyanazon meg:yének Dömsöd helységéét
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nézzük, melly mag-át haszonbérlés által kivéve az úrbéri

terhek alól, benne iparkodás , békeszeretet rend, rend-

szeres g^azdálkodás a' kissé fig-yelinesebben Körültekint-

nek ajánlkoznak. Hlyének Tolnamegyében Paks, Szek-

szárd; Baranyában a' siklósi urodalom ; mellynek urasági

várára nemcsak az siség emlékei ébresztnek magasztos

fohászokat , nem ! látni az ekéje mellett szántó pórt , mi-

n szent áhitattal pillant a' magasra , fel a' hegyi várra

,

's ha kérded : ki lakik ott ? büszke szerencsével felel

;

,,Legjobb földesurunk, Batth y ány i , az úr isten

áldja meg"

!

Ki Bácsmegyének délkeleti részén utazik , és átha-

lad Kucura , Torzsa , Despot , Szent-Ivány , Uj- és

0-Verbász helységeken , hol pedig a' föld neme minde-

nütt ugyanaz, a' határok a' népesség arányához majdnem

egykorú nagyságúak , lehetetlen a' különbséget , melly

csak Ó és V} Verbász közt is látható, észre nem vennie.

Ez utóbbinak lakosait 11. József a' Palatinatusból szállitá

ide 1784-ben, ezek falujokból kis várost alakitának

,

mellyben els helyen említend a' csinosság és rend

;

egészségesek , izmosak , jókedvek és jól birják mago-

kat; mi már oimét is kivehet, hogy nem kevesen vau-

nak közülök , kiknek két szobájok van csinosan , izlés

után bútorozva; vannak juhaik , nagy mennyiségben ser-

téseik , nemesített boraik , 's marháik ; járatnak újságo-

kat , elmélkednek a' haza ügyei, szükségei fölött; saját

költségökön tartanak rendes seborvost. Avvagy mi egy

helyt lehetség , ugyanazon körülmények ,
jogi állások

közt mért nem lehetne az máshol is? Csak nagy lelkü-

ség uraim! utána egy kis türelem, és nem fogjuk a' ma-

gyar parasztot tunyának , tisztátalánnak , tudatlannak

mondani!

És ez igen is természetes következés lenne , mert

a' 104, vagy ennek fele napjait, mit eddig kárpótlás

nélküli ingyen munkában töltött, most saját telkére for-

díthatja , a' fenn maradtakat pénzért adhatja el , dézmáját^

piaczra szállíthatja , marháit nemcsak háza szükségéig,

18
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hanem nyereség-re is nevelheti , és oka lesz azokat mos-

tani satnyaság-iikban n^m szenvedni, hanem nemesíterti;

mert nem lévén telkének %-da a' szokásos kilenczednek

alávetve, st mivel e' megváltást mérnöki szabályozás-

nak is szükség' megelznie : tán a' fölosztandó közlegel-

bl négy , öt holddal szaporodott is földe , ennek némelly

arra alkalmasabb részébe bujább fmagot szórhat , melly

nyáron ál olcsón hizlalja ki az szön drágán eladandó

marhát; 's ekkép az illy szabad mozgásban többféle mó-

dok ajánlkoznak , mellyek által a' magát megváltott pa-

raszt váltságdíját minél elbb leróhatja a' nélkül , hogy

akár maga tetemes megszoritást szenvedne , akár földes-

ura hosszú várakozással kénytelenítelnék tkéjének ka-

matait lesni.

Ezen anyagi gyarapodás elidézi a' szellemi m í-

veldést. Ki eddig parasztjaink vastag tudatlanságát

ismeré , nem lebetett nem szánakozólag tekintnie ezen

emberi állatokat , kik majd józanok , majd ittasok , most

szelídek, majd vadak, hol alázatosak, istenfélk, hol

pedig mint villanyos vibar menykövez , káromkodó

,

majd adakozó, majd tolvaj, majd könyörül, majd gyil-

kos — nappal kalapot emel, a' sötétbeni találkozáskor

igényli ezt , majd irgalmas , majd vérengz ; de kivált a'

földmívelésre is olly ártalmasán hat() babonás elítéletek

alatt nyög, minélfogva az esztend bizonyos részében,

vagy helyesebben mondva — ennek bizonyos napjain

munkához nem fog , mert annak vagy nem lesz sikere

.

vagy valamelly szerencsétlenségnek lesz okozója. Mind-

ezen elmebetegségeket , lélek-kopárságot nem ugyan

rögtn, mert hiszen soká kell építenünk, mig a' sor a'

kereszt föltételére j , banem fokonkint ki fogja gyógyí-

tani a' szabad birlokjokba helyheztetés ; mert állása biz-

tos lévén , lesz politikai jelentsége, ez által befolyása

némi tekintetben a' közügyekbe, vágya támad tudni, hogy

megváltott birtokáról ki és mikép rendelkezik; és mivel

a' tapasztalás elhiteti vele , hogy minden embernél els

személy én, 's e' tudat elmagyarázza a' sine nohis de
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nohís edd ig-i elvét , és heljesleni nem fogja, 's azért

hog-y segítsen magán, erltetés és parancsolás nélkül is

nevelés fog bekövetkezni azon gyermekek körül, kik ma
kendert növ anyjok mellett kinn a' nap hevén kis test-

vérüket bölcsben rengetik , vag-y az ntcza porából palo-

tákat épílnek , az els forg-ószél állal szétrofnbolandókat;

nem lesz kénytelen a' megye halározatokat liozni , 's a'

szolgabíró büntetés alatt kerg-etni a' pórfiukat iskola falai

közé, mert már van vagyona, niellyre talpát téve elmond-

hatja : ,,ez az enyim"

Az örökváltság által egyszersmind a' jobbágyság

élelmi állapota is javnland, mert egy az, hogy

eddigi robot- napszámait meg^nyeri , mellyeket pénzért ad-

hat el ; másfell a' földbirtokosoknak szinte munkás ke-

zekre lévén szükségök, a' zsellér , ki eddig ig-en g"yak-

ran éhes hassal napot nézett , minden fell mezt talál

érdemelhetni , 's ez által a' falvainkban majdnem parla-

gon hever szorg-alom fölébred , mert a' fáradalom ill

jutalmat nyer, mitl az eddigi rendszer által el volt ejtve:

igy fog- anyagilag ersödni , 's a' statusnak annyival több

hasznára lesz , hog-y a' rárótt adót ezentúl nem szenved-

leg subájával , mint Marmarosban , hanem keresménye

után készpénzben tisztázza le. Hallgatok arról, hogy azon

föld , mellyet munkál, minthogy gyümölcséveli rendelkez-

helés egészen akaratától függ , szebb és g-azdag-abb ter-

méssel kedveskedik, 's ez állal a' mezgazdaság emelke-

dik , mert ha fölvesszük, hog-y eddig- hazánkban 783,364
zsellérnek egész élelmi keresete kendernövés , annak áz-

tatása-, vágásában, szll és kukoricza-szüretelésben ösz-

pontosult , az ing-yen robot miatt ti. pénzes napszámosra

szükség nem lévén, ennek megszntével ugyanannyi em-

bertiek új életforrás , új létm('»d adatik, kik midn ersül-

nek , beiu)ök a' haza védelmére újabb, tartósabb bástya-

fal épül.

Ha ekkép mindenki eltt nyitva álland a' kereset

mezeje , a' bizonyos munkadíj , a' téres gyarapodhalási

alkalom , a' népesedés , mellyuek száma hazánk kitérje-

18*
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désének eddig , kivált a' délkeleti részen , épen nem fe-

lel meg-, szaporodni fog. Mert igaz ugyan, hogy a' ma-

gyar parasztot a' házasodástól mindennapi kenyerénél e-

gyéb nem gátolja, de elég e' mindennapi kenyér
megemlítése; mert a' zsellér, kinek eddig, azon fölfii

hogy négy deszkából összeszegezett kis ládájánál egyebe

nem volt , a' minthogy nem is lehetett, mennyiben a' szo-

bának csak egyik szögletét birhatá lakbérben , egyszer-

smind mezeje sem igen volt, mellyen fáradva bizonyos

lehetendett, hogy habár ingatlanvagyont nem is, deany-

nyi ingóságot még is összegyüjthetend, mennyi majd az

elszülendö aggságot sújtó nyomor szenvedéseitl megó-

hatja; illy bizonytalanságban, min az úrbéri állapot, nem-

csak a' zsellérek , de magok a' telkesek is a' min szor-

galommal sietnek leányaikat férjesíteni, ép olly lassúk fia-

ik kiházasitásában; ám gyzdjünk meg: az 1805-iki or-

szágos összeírás 643,215 telkes jobbágyot talált, holott

ma a' 250000 jobbágyi állományra egyenként kettt föl-

véve , mert vannak ugyan negyed, de vannak egész he-

lyesek is — csak 500,000 vagy legflebb 600,000re

megy számuk ;
pedig azóta 40 év volt forgalomban , és

a' jobbágy nemcsak nem szaporodott, st inkább csök-

kent , melly hiány azonban nemcsak kiegészítve lesz az

örökváltsággal , hanem ok is szolgáltatik annak tovább

terjedésére , mert ez a' szabad adásvevéssel szabad ke-

resetmódot ad , 's e' kett a' népesedés szaporodásának

nélkülözhetlen tényezi.

De a' nyereségbl , melly az örökváltság után há-

romlik a' státusra, legnevezetesebb leend az, hogy saját

ügyének, nemzetiségének, szent érdekeinek két mil-

lió embert szerez meg; mert levén a' parasztnak földe,

mellyen sajátsági jogát , vele szabad rendelkezhetését

törvény biztosítja , levén neve , és érvényes személye

,

kezdi a' nemzetet, mellynek eddig csak függeléke volt,

kegyelembl nézetett , 's most még is annak kiegészít

részecskéjévé vált , becsülni , tisztelni ; — kezdi a' hazát,

melly eddig irányában mostohaként oszfogatá a' száraz
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falatokat , 's most mint fíiisitott polgárait meleg- szeretet-

tel szoritja jótékony öléhez , áldani , mag-asztalni ; midn
e' két fog-alom mindenhatósága gyököt vert szivében

,

önként következik a' haza , a' nemzet érdekeinek szilárd

erveli elmozditása , hol kell — védése , 's a' nemzeti-

ségnek huzg-ó pártolása. E' két fogalom magasztossága el-

hiteti a' paraszttal , u' fölszabadított paraszttal , hazája

,

nemzete irányában : — hogy ,,a' nagy világon e' kivül

nincsen számára hely , áldja , vagy verje a' sors keze, itt

élnie, hallnia kell/' —
A' mi egyszersmind igen természetes, mert hol ér-

deket , tulajdont fényit veszély, ezek védelmében legbuz-

góbbak azok , kiket a' közelg vész legérzékenyebben

süjtandóknak készül; ha leend a' parasztnak vagyona, mely-

lyet törvény garantiája mellett váltott tulajdonává, a' köz

hazára nehezed vész már az veszélye is leend ; — mert

a' köahaza az hazája is , 's nem fogja ennek bajait ke-

resztbe font karokkal egykedvuleg nézni, miként idegen

valamelly ismeretlen háznak lángjait; hanem elveszi az

ert, mit a' természet karjaiba edzett, elszedi a' pénzt,

mit szorgalma saját vagyonából , vagy illleg jutalmazott

munkadijából nyújtott, és adózik mindkettbl szivesen;

és fog áldozni is szívesen, erltetés nélkül, hol hazáján,

nemzetén segítni csak áldozatok által lehet.

\e is mondja e' helyt valaki, hogy az örökváltsági

szabadságra elbb nevelés által készítsük el a' parasztot,

azután szabadítsuk föl , nehogy — ellenkezleg cseleked-

ve gyermek kezébe kést nyújtsunk ; mert én , több szak-

tudósok után is, azt kénytelenitetem válaszolni: hogy elbb

szabadítsuk föl tökéletesen , azután motuljuk meg neki

:

mikép azért nyere birtok iránti fölszabadítást , hogy ké-

sbb azt , mihez isten és természet törvényeinél fogva

igaza volt, maga ne vivja ki ervel; így legalább hálára

lesz lekötelezve; tisztelni, áldani fogja a' nemesség nagy-

lelkíiségét: úgy pedig, — ha elbb fölvilágositatik a' raj-

ta századok óta gyakorlott sine nobis de nobis rend-

szerrl, a' nagylelkség ez újabb Ígéreteit mézes mad-
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zagnak veszi , melly akkor rántatik el ízlel ajki közül
,

midn az éldelet gyönyörébe leginkább elmerült ; e' föl-

világositás lenne kés gyermek kezében , mig az elleges

fölszabadítás ugyanolt imakönyv , mellybl milliók ajkai

hálát imádkoznának a' jótékonyság gyakorlóira. Azonban

vegyük az életet, ám bizonyítson ez. A'V ürtemberg, Ba-

jor, Porosz, és több tartományai a' német szövetségnek,

törvény állal fölszabadíták a' parasztot ; 's ha azon tarto-

mányokban tapasztalás kedveért utazni akarnánk , észre-

veendnénk , hogy a' népnevel-intézetek legnagyobb ré-

sze vagy egyids a' fölszabadítási törvényekkel , vagy

késbbiek ; 's ha találunk ollyanokra , mellyeknek meg-

nyitása a' fölszabadítást megelzék, azok nem népnevel-

intézetek, mellyeknek czéljok polgárokat, nevelni a' hon-

nak, hanem inkább hasonlók falvaink eddigi lármás isko>

la-házaihoz , hol a' pórfiu harangozni, miníslrálni , temet-

ni , és legfkép : szolgálni meglatnttatik ugyan , de hazá-

ja ismeretére, nemzetének múlt 's jelen történeteire, ál-

lására , polgári kötelességének eladására magyarázási

id nem jut.

Leghitelesebb tanuk e' kérdésben saját édes hazánk-

ban az 1836-ki törvény engedélyénél fogva történt meg-

váltások, így ha a' szepesi tíz helységet eljárjuk , 's be-

szélünk a' néppel, melly már megváltolt saját hantjait

szántja , mindent inkább , mint részökrli pöífeszkedést

,

zavargást, nyugtalanságot tapasztalhatunk, st egészen

ellenkezleg adózási terheit , habár az örökváltság sza-

bályainál fogva az els évi fizetések kissé szigorúak is

,

sokkal jobb kedvvel , 's elbb letisztázza , mint a' körü-

löltök fekv úrbéres helységek. Ez lény uraim! annyiszor

látható , mennyiszer vágya kél valakinek e' mezn meg-

jelenni.

Vagy hagyjuk a' hideg Kárpát lánczait , minthogy

lélektatii következtetés szerint a' hegyi lakosok szelídeb-

bek , tredelmesebbek a' rónaiaknál, mi azonban nem
kivétel fölölti igazság, lássuk a' melegebb égalju riinát

,

Peslmegyében Ordas helységének felét , A'asbau Fels-
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Lt, Tolnában Kakasdol, Zalában Královeczet, mind azo-

kat , miket fiiebb a' szepesi meg-váltolt polgárról elso-

roltam , a' lélek tulajdonaira nézve itt is hasonló mérték-

ben találhatni föl; a' mi pedig- a' szorgalmat illeti, azt

kettzött, hárocnszorozott iparral, és sikerrel látjuk gyü-

mölcsöznek. És ezen okból a' legelfogúltabb elme is oda

leend kénytelen következtetni , bogy mezgazdaságunk

kiemelésére, gazdasági gyarapodásunkra minden teend-

inknek legfbbike a' jobbágyságot, raiat annak nélkülöz-

hellen tényezit önálló helyzetbe tenni , úri tartozásait

vele örökösen megváltatni , és saját birtokába igtatni.

íMert csak igy lesz a' parasztnak hazája , igy nemzete ,

's e' nemzetnek virágzó földmivelése.

Eladván e' leirt sorokban azon következésekel ,

mellyek a' robot és dézma eltörlése által a' parasztra há-

romolnak , a* következkben röviden érintve lesznek a'

hasznok és nyereségek , mellyek az általános mezgazda-

ságra azok megszüntetésével halnak.

Kétségtelen dolog, hogy mindenki gondolkozásának

bens ösztönénél fogva nagyobb, kilrbb szorgalmat fejt

ki saját érdekeinek elmozdításában, mintha azt lle ide-

gen haszon követeli. Kiki önczéljainak kivitelére az erre

szolgáló eszközök megválasztásában szabatosabb, és szá-

molóbb , az idt az ervel párosílni, 's a' kitzoll czél

végpontja megközelítésére feszítni sokkal inkább törekv,

mint ha ezt egy olly czél igényli, meliynek elérésébl reá

mi haszon sem mosolyog: már pedig, ha a' paraszt jelen

bizonytalan jövendü helyzetébl kiemeltetik, 's emberi

és polgári jogok szabad használatába törvény által igtal-

lalik , már nem lesz jövendje bizonytalan, sem jelenje

függ, szóval: nem lesz kiskorú, 's így saját érdekét,

mint önálló polgár , nem kell mások érdekeinek aláren-

delnie, hogy csak azok segítésével segíthessen övén is,

hanem szabadon, érett belátása szerint mködhetik, ve-

het és eladhat , szerezhet érvényesen magának , és örö-

kösinek. Alidon a' magyar földmives illy kedvezmények

tényleges gyakorlalában leend, általa a' fldmívelés szi-
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lárdabban zetik; a' földnek eddigi pangó értéke nagyob-

bodik ; a' tkevagyon uzsorával kamatol ; a* nyers ter-

mesztmények nagyobb mennyiségben , tökéletesebb alak-

ban kevesebb költséggel állitatnak el ; a' honnét a' ne-

mesit ipar emelkedik , ennek kezeli a' fogyasztási tete-

mesen öregbítve a' termesztménynek folytonosan ill árt

biztosítanak ; 's e' mozgás a' kereskedést fölélénkíti , ez

nagyobb pénzforgalmat idéz el, 's ezek mind meg any-

nyi dús kifolyásai a' szerencsésen emelked mezgazda-
ságnak.

A' földi élet minden szakmája türelmet, munkát

igényel; a' kitzött czélok fáradság, 's erködés nélkül

sehol sem érhetk el; mikint a' természet ugrást nem
szenved. Hogy a' gyermek férfiú legyen, át kell esnie a'

fokokon, 's ezek bajain, mellyek közbe jnek; ingyért

lehelnünk sem lehet, mert ennek is bér szabatott a'

halálban. E' türelemben , e' szilárdságban lesz mégis va-

lami , mi kitartást igér, 's mi lankadást nem enged, ha

t. i. a' czél , melly — legyen bár még olly távul , mint

van — a' felé küzdelmek fergetegei közt faradot jutal-

mazva öleli föl, 's biztosítja személyét, birtokát. De meg-

sznik a' mondott türelem kitartó lenni , ha a' végezel

nem biztosító; a' miért is minden, mit ennek megköze-

litésére mivel , nem más , mint kierltetett gépies moz-

gás , melly sikerre soha sem számithat.

Ezen általános eszmét részletesen alkalmazva pa-

rasztjainkra , kiknek már bizonyos birtokaikban kitzött

czéljok jutalmazó jelent, biztos jövt igér — azok, hogy

e' jutalom annál nyereségesebb , e' jöv annál nygöd
tabb, zavaratlanabb legyen, nagyobb, edzettebb szilárdság

gal fognak földjök míveléséhez, mint azt eddig cselekvék

mert a' gondos teremtés természetévé tévé az embernek

hogy untalan szebb, magasabb tökélyre iparkodjék fölvere

kedni; e' tökélynek pedig nem megvetend eszköze az anya

gi jólét; ám kérdjük a' nagy világot tev sok embereket

egyenként,'sköztök egyre sem akadunk, ha egészséges esz,

ki okosabb, gazdagabb lenni nem óhajtana, csak a' módok, az
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utak különbözk , mellyeken egyesek oda jutni vágynak.

Az indulásban néniellyek késedelmesek, kivált ha polgári

állásukbani cselekvésük mindenütt bizonytaUnságba , re-

ményök csalódásokba ütközik ; e' csalódások ha életre-

méiiyt semmisítenek meg, oda akkor a' további jólétre

törekvés , megtörpül ott a' lélek , elálmosodik az ész , 's

megkövesül az akarat , mellyet pedig a' bölcs szerint

kényszerítni nem lehet. Azért tehát minden , mit illy

szenved helyzetben mivel , cselekszik , csak rá nehezí-

tett lifil-erszak következménye , mellyek sikere pedig

,

eddig legalább, még egy országot sem sorozott Eldo-

rad ók könyvébe.

Illy helyzet volt eddig parasztjainké, kinek ha gya-

rapodási vágya kélt, ha gazdagodni törekedett, szándo-

kát minden mozdulásakor bizonytalanság, legyzhetlen

akadályok , önzés , csalódások sújták le messze egérl

;

ebbeli szomorú helyzetén azonban az úri tartozások meg-

váltásával segítve lévén , mert általa jóléte eloraozditásá-

ra czélz(') törekvéseinek szabad mozgás engedtetik, min-

den okoskodások nélkül átláthatni , hogy* olly czélt bir-

ván , melly szorgalmának jutalmazó jelent , öregségének

nyúgott jövt biztosít , legott kettzött iparral lát mun-

kája után , 's mivel minden gyarapodhatási reménye föl-

déhez tapad , ennek ásásához fog , míg elvégre apródon-

kint kiemelheti a' varázs kincset, mellyel polgári sza-

badságának árát lefizetheti.

Ezen állítást maga az élet bizonyítja , mert ha föl-

vesszük, hogy a' Baranyamegyének 90 négyszeg mért-

föld területén termesztett gabonának fölöslege 30,000
mért tesz , melly összeg t. i. évenkint a' megyébl ki-

vitetik, 's hogy ezen összeghez maga Siklós mezváros

800 mérn felül járul , igen hihet , hogy ezen nyeresé-

get elteremt iparnak alapja más nem lehet , mint a'

szerzdésnél fogva megváltott szabad adásvevés melletti

birtok; holott ugyanazon megyében több úrbéri helysé-

geket már tél végével éhség miatt sáppadni, 's csak szá-

rított gyümölcsön rágódni látunk. Minthogy pedig ugyan-
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azon ok ug-yanazon okozatot szüli, bátran állíthatom,

hogy a' szabad birtok, niikint azoknál gazdagabb állást

,

úgy ezeknél tartósabb jólétet csak néhány évek múlva is

elállítna.

A' szabad birtoknak els következményét, a' föld

szilárdabb mnnkálását , legott követné a' másik , melly a'

mezgazdaságot statustekintetben még jelentékenyebbé

teszi, t. i. a' megváltott szabad birtok mellett a'

föld értéke nagyobbodik. Az érték ezen emelkedési

nemében eddig nemesi földeink sem igen részesülheté-

nek a' rajtok fekv siség terhe miatt , de melly bajon

segitni a' törvényhozás megtéve az els lépést. A' job-

bágyföldek azonban, mellyek az IT^l ; 8. t. czikknek:

— ,,ne onus publicum quoquomodo fundis inhereat" —

-

ellenére, az 1836. 4-dikben adó alattiaknak nyílváníta-

tának, az siség terhe alatt legkevésbé sem nyögnek

ugyan, mennyiben azonban a' rajtok fekv úri tartozások

és szolgálatok miatt lermészetök minden sajátsági jogot

kizár, valódi értékre mindeddig nem verekedhettek;

mert igen tern^^szetes , hogy a' vev tkepénzesek azt

,

mibe tkéjüket jövedelmezés végeit befektetni akarják ,

mindenek eltt biztosnak tudni szeretik: 's azért vonako-

dának eddig jobbágyföldeket szerezni, mint mellyek hár-

mas, négyes adóteher alatt is nyögnek, 's igy bennök

nemesek a' kamatolás bizonytalan, de félig meddig a' t-

ke is veszetíd. Megsznvén azonban az úrbéri rendszer,

's a' parasztok kezében maradott tíz millió hold föld

azok saját birtokává tétetvén , mellyeken az egyenes or-

szágos adózáson kivül többé semmi terhek sem feküsz-

nek , legott azok értékének emelkedése következik be

,

becse leend a' földnek, 's e' becs szorgalmat, ipart, 's

igy jólétet idéz el.

Nagyobb hitelesség okáért álljanak o' helyt a' haza

nagy grófjának, Széchenyi Istvánnak ania szavai,

niellyeket az IS-^l'liki országgylés 238-iki frendi ülé-

sében mondott: ,,Tapas,italásb()l szállok: van egy jószá-

gom , földe rossz , holdjáért két fonrintnál többet éven-
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kint nem adnak, és eleim olt egy templom fontartására

majorsági földjökböl 40 holdat szakítottak ki. De a' 40
hold keveset jövedelmezvén, eladatott. Ls kik vették

nieg ? Paraszt emberek. A' megje , mivel a' mennyiség

kicsiny volt , nem igen tudta a' dolgot , 's különös adót

nem vetett reá, E' 40 hold föld kézrl kézre ment , 's

bár fordulókban liosszas barázdák közt feküdvén , igazi

tulajdonnak sem lehet mondani — csak .sápit proprie-

tatem, 's a' sajátságnak rajta lév kis ize mégis azt

eszközli, hogy most 250— 300 pforinton kél holdja.

Valóban csudálni lehet, milly varázs ereje vagyon ezen

kis szónak enyi m ! — Kérdezem a' vevktl; ,,hogy

van az barátim , hogy földeitek t-szomszédomban van-

nak, 's tudjátok, hogy a' rendes kamatok 5—6 száztó-

liak , 's mégis 300 pforinton veszitek holdját , 's igy tU'

lajdonkép 18 forintot fizetlek évenkint minden holdéri?

's ha én a' magamét ki akarnám adni , nem adtok hold-

jáért többet Z forintnál?" A' felelet az volt: ,,Uram!

mi igen jól tudjuk, hogy 18 száztólit fizetünk, de az ur-

nák két forintnál többet még sem adhatunk, mert lássa

az úr, ez a' föld hypothekás, 's ha kereskedni aka-

runk , 50 száztólit kapunk reá , de a* nagysád földére

nem adnak semmit." ,,\/Adi\, monda egy becsületes öreg

paraszt , én mondhatom , hogy tíz évig nem voltam

korcsmában , éjjel , nappal dolgaztam , de ha meghalok ,

legalább két fiamnak marad valamije."

íme uraim ! ez tény , úgy hiszem magyarázatához ,

nem kell conimentár , ha kivált hozzá vetjük, hogy a'

jobbágy földek a' rajtok fekv úri jogok miatt még in-

kább lebilincselvék a' vélek és bennök való kereskedésre

nézve, mint a' majorságiak, mert örökös eladásuk tilos,

's ezért nincs is áruk. Alelly álláspont, miként mondatott,

legott más irányt veend , mihelyt a' paraszt fölmentve

sok czifra nevezet tísrheitl, földét mint sajátját birand-

ja. Igaz, hogy e' helyt sokakban aiiOn méltó aggodalom

támad , hogy a' paraszt , mint fölszabadulási állapotában

még szegény, 's a' megváltási nagyobb mennyiség költ-
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ségektl fél , hog-y ezektl meg'szabadulhasson . *s rövid

ideig pénze is leg-yen , legott használni siet a' szabad

birhatási törvénynek azon czikkét , mellj a' szabad el-

adást engedi meg; 's kivetkeztetvén ekkép maga magát

földvagyonából , mig pénze tart , lesz élelme is elég b-
ven , elfogyván pedig ez, 's telkét eltékozolván, forrása

sem maradt , honnét napi föntartását eszközl jövedelmet

meríthessen, misem következik a' hazára más, mint

ujabb nyomor, az elszegényedettek nagyobb száma , szó-

val a' 30 ezer koldusok kétszerezése , tán háromszoro-

zása is , kiknek ill tartása jelenleg is szép összeget

használhatna föl ; a' mondott eladási alkalmat használva

egyes tehetsbek összeszedik a' sok földet , 's ezek a'

rajok szorult nagyobb számú munkásokat nyomják, holott

a' birtokos nemesség nagylelkleg szabadságba helyzé

ket.

Ezen aggodalom pedig annál méltóbb , minél cse-

kélyebb munkaszeretetet tapasztalunk némelly falvaink

jobbágyainál. \em kell azonban felejteni , hogy e' mun-

kaszeretethiánynak , ha a' tény belsejét bonczoljnk , nem
más , mint épen a' bizonytalan állás az oka , minthogy a'

paraszt telkének igy, mint most van, sem ura, mert t-
le robotolni , termésébl kilenczedet adni köteles: sem

árendása , mert kezelése alá adott állományát egészben

nem fordíthatja oda , hova tán legczélirányosabbnak

tartaná , és nem is cselédje földesurának , mert fizetésé-

rl, élelmérl nem gondoskodik; szóval; midn a' paraszt

telkére lép — semmi; 's épen e' semmi az oka, hogy

igen is sokat kövelelnek tle. Illy körülmények munka-

szeretetet nem szülnek , hanem azt elölik ; de ha elhárít-

va leend a' mondott ok, ne higyjük a' parasztot annyira

alásülyedettnek , hogy saját érdekérl megfelejtkezve

,

kivetkezve a' vele született emberi önzésbl , akkor lép-

jen le háza küszöbérl , midn annak tulajdonos urává té-

tetett , 's mig az másé volt , addig ezen másnak izzadott,

és munkált. 'Sem ! a' paraszt ekkor . bár mennyiébe ke-

rüljön is az örökváltsági sszeg letétele , földétl elálla-
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ni nem fog-; mert tudja azt, hog-y részére csak ez az

egyetlen i'it, melly*n napi keriyerét keresheti, csak ez

azon eszköz , mellyel saját , 's családja érdekét elseg-íl-

heti. Ha lesz is egykett, mert hiszen nincs szabály ki-

vétel nélkül, ki megfelejtkezve jövendjérl a' jelen pilla-

natnyi élvezetei miatt megvetné is annak biztos kedvezé-

seit , ezek — mint a' derült ég-en ittotl üszkáló fellegfol-

tok vezérszabályul nem vehetk, 's maga az ig-azság

átalánossága sem engedi, hag-y egy-kettnek könnyelm-

ségéét milliók nyomatása sirassa. És ezen okból nem kell

tartani attól , mintha a' megváltott telkek eg-yes tehet-

sök kezeibe kerülvén, ezek a' napszámosokkal eg-yed-

áruskodnának, mert a) a' megváltási szerzdések törvény

által úgy lesznek körülírva , hogy az örökváltság eo:ész

összege nem mindjárt a' felszabadítás els éveiben tétes-

sék le , mert ellenkezleg a' paraszton csakugyan nagy

seb ejtetnék , mellynek fájó lüktetései megszntetésére

évtizedek kívántatnának , vagy tán el is buknék , hanem

bizonyos meghatározott id , nyolcz vagy tiz év után

,

melly id alatt fizeti a' kamatokat, 's részenkint tisztázza

a' tkét is. Ez esetben nemcsak hogy segítve lesz a'

jobbágyon . de inkább ezen években megízelítvén a' sza-

bad birtok jótékonyságát, 's ama személybeli jelentékeny-

séget, melly innét eddigi semmi állására sugárzik, ket-

ts , st hármas áron sem engedi magát telkébl kimoz-

dítatni , példák erre Muraköz szabad helységei , hol egy

holdat EOO forinton is alig kaphatni, b) Ezen megállapí-

tott örökváltság után is fenn maradhat azon úrbéri tör-

vény, úrbéri czimét természetesen elvesztve, melly meg-

engedi a' jobbágynak mindennem polgári , st ezentúl

már nemesi földeket is és jobbágytelki haszonvételeket

örökösen szereziietni , de azon iriegszorítással , hogy

egyesek 40 egész állományú helységben csak egy egész

telket, 40-tl 80-ig két telket, 80-tól 120-ig három

telket, végre lEO állományon fülül négyet vásárolhassa-

nak , örök áron ; melly törvétiyes rendelkezés meggátolja
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egyeseknek mások sérelmes elitélelével történhet oreg-

bedésüket.

Én azonban , meg-vallom , nem vagyok magammal
egészen tisztában az iránt , valljon haszon , vagy kár

származik-e mezgazdaságunkra abból, ha az örök birtok

szerezhetésében egyeseket hasonló kivételes törvények

korlátolnak ? mert igaz ugyan , hogy a' földeknek apró

részekre földarabolása a' statusra nézve nem igen nyere-

séges , de a' mezgazdaságra , véleményem szerint, ked-

vezbb hatású , mint a' kényszerítve egészben tartott és

sokszor csak ezért is hanyagul mívelt telek. Szóval a'

megváltással meg levén a' földnek valódi becse , méltó

értéke adva , ezen érték , hogy necsak a' holt tömegben

mint puszta valami feküdjék , hanem évi termesztés által

ill jövedelemmel is szolgáljon , igen természetes , hogy

mívelése körül nagyobb, folytonosabb és mértbb szor-

galmat , ipart ébresztend föl a' kezelk részérl ; mert

minél nagyobb a' tke , annál nagyobbnak kell lenni az

évi kamatoknak is ; és csak ezen szorgalom- és iparban

fog rejleni a' valódi kincs, melly a' honi földmívelés, 's

átalában a' mezgazdaság fölvirágoztatására legélénkebb

st nélkülözhellen tényezül szolgáland.

Ha ekkép az úri terhek alól fölszabadított telek

szilárdabban míveltetik, 's ez által értéke nagyobbodik,

's e' nagyobbodás elevenebb szorgalmat, ipart idézend ,

bekövetkezik a' mezgazdaság negyedik nyeresége, melly

abban áll, hogy a' föld a' belé fektetett tkétl már nem-

csak a' rendes kamatjárandóságot fizeti le évenkint , ha-

nem daczára minden uzsorát tilalmazó törvényeknek,

szemmel látó, kézzel fogható uzsorával lép el a' nélkül,

hogy ezen uzsora egy másiknak , vagy harmadiknak ká-

rosításából foluiék; mert fölszabadilatván a' telik minden

rajta fekv hál rál terhek alól, nyers terményeit a) na-

gyobb mennyiségben termi meg, b) illyen egyes külön-

velt termétiyek jobb minségben , tökéletesebb alakban

állítatnak él, c) mégis az elállítási költség kevesebb

leend.



287

Ezen tételek igazság-át maga a' dolog természete

tannsítja , riieri a' paraszt iiiiiulen egyéb eddig telkétl

ellartóztató foglalkozások alól fölmentve , egyedül saját

földe niíveléséhez látliat, és látni fog is, a' rajta megkí-

vántató javításokat küiuíyebbeti , 's mivel már sajátja is,

szívesebben teszi meg , "s ez által okot ád a' mezei ter-

ményeknek nagyobb meimyiségben elállithatására. Ugyan-

ezen folytonos és éber jelentése eszközli, hogy telkének

évenkint elállított nyers terményei jobb minségek és

tökéletesebb alaknak leendenek, minthogy nemcsak gond-

ja , de ideje és ösztöne is lesz a' gyomlálásokat , hant-

töréseket, mellyek a' várandó termények tökéletességére

megkívántató kellékek , munkába venni, 's nem engedni

,

hogy akár az ártalmas fnek fölmagzása nyomja el a' re-

ménybeli jövedelmet , akár pedig a' föld zsirtalansága

miatt vetésében itt-ott kopár foltok jelentkezzenek; a'

honnét trágyáját ezentúl nem udvara közepén betegség

okozásra , hanem szántóföldén einiek zsirosítására elszó-

rottan fogja használni; st a' megtakarítási kezelés is

egészen különböz leend a' mostanitól , mert állása biz-

tosabb , ez okból nem leend annyi nyomorral elborítva

,

hogy gabonáját, ha felébl is, csak minél elbb kicsé-

pelve, vagy kinyomtatva, píaczra szállítsa fele árán

eladni.

iMivel pedig mind ezen munkálatai, szinte mint

elbb a' robot mellett, maga és cselédei által, vagy ha nap-

számosokkal is eszközöltetik, nyeresége van mégis, mert

ha többet nem , az eddig robotban töltött 104 tiapot már

magának tarthatja fenn. Ha pedig az ekkép mívelt föld-

nek letakarított terményét vizsgáljuk , a' nyereség csak

ekkor mutatja ki a' kisebb költséget.

A' nyers terménynek , 's ezek értékének e' szerinti

nagyobbüdásával, és azok sokasodásával a' nemzetvagyon

is szaporodik, vagy más szavakkal: mezgazdaság virág-

zásnak indulása kereskedést léptet el , melly egyeseket

gazdagítva a' status tehetségét emeli; mert a' mezgaz-
daságnak az elállított terményekre nézve passív állását
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ésak azon er , vag-y pénz teszi, mellyel productumaínak

elteremtésében elköltött , habár ez a' statusra nézve so-

ha sem veszteség, minél kevesebbek pedig- azok, a' ke-

reskedésbl annál nag-yobb nyereség-et várhat; már pedig

meg'változtatván a' jobbágyság-, 's ennek kezelése alatti

hat millió term földnek eddig-í urbarialis rendszere , a'

mondott elállítási költség-ek is tetemesen alászállanak.

Ezen költség-eket teszik : a) a' munkadíj , b) a' használt

tke jövedelme, c) az ezen tke alapjául szolg-áló földbirtok

használata , d) a' javak ára , melly közvetve , v ag-y köz-

vetlenül a' termesztés czéljára fordítatik. Ezen költséget,

ha a' mostaniakkal aráíiyosítjuk , igaz , hogy in nltima

analysi ugyanazok lesznek , de azon nevezetes különb-

séggel , hogy a' mostani rendszer mellett a' közönséges

bevétel vagy nem képes fedezni az elállítási költsége

ket , vagy ha igen , ezt olly kis mértékben , hogy a' be-

vételi tiszta nyereség a' kiadási rovattal direct arányba

soha sem jöhet , minek egyik foka leginkább a' dézmá-

ban rejlik , mert ez által a' tkealapul szolgáló földbirtok

egyenes haszna elnyeletik . holott a' használt tkének jö-

vedelmi része szinte már a' termesztésbe forditatott,

Mindezen ellépései a' földmívelésnek fölébresztik

a* nemesit ipart, st a' nyers termékeknek elég mennyi-

ségben, és ill minségbeni elállításával versenyre is

buzdítják, a' gyárak száma szaporodni fog, mellyben a'

munka , a' fáradalom jutalomra talál; 's ha egyéb nyere-

ség nem mutatkoznék is a' mondott fölszabadításból, ezen

egy, hogy minden egyes polgárnak szorgalma munkát ,

munkája jutalmat talál, méltó a' földnnvelést, 's ennek

osztályát az annyira szükséges kedvezésekben részeltet-

ni ; mert ekkép nem fogjuk majd kiviteli czikkeink közt,

mint kitn rovatot, a' rongyot látni; mert habár or-

szágunkban sok is a' rongy , lesz gyár is , melly ezeket

más, nuoniabb formák alatt az életnek használatúi vissza-

adja , 's a' kí\ítelí rovatol más nyereségesebb czikknek

engedi; st ellenkezleg a' behozatalt is fölöslegesíti, 's

nem ejti a' hont azon majdnem nevetséges következet-



289

lenség-be , miszerint olcsón , st sokszor félkrajczáros

g-yürkért adja el a' szemétrl fölszedett rong-yait , hog-y

ug^yanezt finomitott alakban , átváltoztatott formában ara-

nyaival váltsa vissza. És mennyi elszórt részecskék he-

vernek a' mezei gazda udvarán , lakában , mellyeket ne-

rnesit ipar és g-yárak létében nem meg"vetend jövede-

lem-ág"nl használhatna; nem lehet például fájdalom nélkül

olvasni Fényes Elek ^lag-yarországf Statistikájában , mi-

kép Francziaország- Chalon siir Alarne városában van eg-y

csontg-yár, melly 1835 1,400,000 font csontot ég-etett

ki , 's ez adott 9000 mázsa csontport. Rósz lovat vágtak

le 8000-et, mellyek 8800 frankba kerültek. A' gyár

\ett "8 ezer mázsa szarurészeket, mázsáját 14 frankjá-

val, 's ennek becsét 60 frankra gyártotta. \álunk az el-

soványodott , elgyengült , elöregedett lovak
, juhászok és

bakók kezébe adatnak komondoraik Jiizlalására , 's elég

,

ha bre visszakapatik; de ez sem történik mindenütt,

mert — kivált magyar töltéseink körül, mellyeket egy

neves táblabiránk igen jól értelmezett: inter duo árok
lutum vocatur hungarice töltés, nem ritkaság a'

fuvarosok által lenyargalt , agyonkergetett döglovakat

varjúk eledeléül kitéve látni. Elhallgatok a' szarurészek-

rl, rothadásra kivetett csontokról! pedig higyjék el

önök , a' mi illynemü a' francziáknál kivihet , lehetséges

az nálunk is , csak akarat , csak jó szív kell , melly meg-

adja a' módot, a' szabadságot azoknak, kik illyes miknek

árt szerezhetnek.

Az eladottak a' kereskedést fölelevenítvén , na-

gyobb pénzforgalom elidézésének egyenes tényezi le-

endnek; mert többre, messzebbre terjeszkedhetvén az

er, az elidézett mindennapi súrlódások állal míveld-

vén az ész, a' lélek, — több, de igazságosabb szüksé-

geket is fedez fel, mellzve a' mostani nélkülözhelket;

ezen eset a' kölcsönös cserét folytonosabbá , elevenebbé

teszi , mellynek , mivel kösmyit eszköze a' pénz , ennek

nagyobb forgalmát eszközli; már pedig hol a' pénz foly-

tonos, és ill menny iségbeni forgásban van, ott az anyagi

19
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jólét, a' hatalom, a' néper, a' nemzetg-azdaság- mindig

ers lábon szokott állani, 's ig-y árvíz, vag-y eg-yik hely-

nek tzvész általi elpusztulása, vagy jégcsapások nem

ütik le lábáról az egész nemzeti tehetséget , a' kár hely-

rehozása nem üríti ki a' nép erszényét, nem gátolja az

iparnak haladását akár egyik , akár másik ágában. Igen

uraim! adják meg önök minden földmívelnek, legyen az

bár ki, személy és rang válogatás nélkül a' dézma és ro-

botmentes birtokjogot ; a' mezgazdaság , melly minden

néven nevezend iparnak és jólétnek alapja , — virágoz-

ni fog, 's általa ha nem is lesz hazánk Angolhon, mely-

lyet minden legelrejtettebb szögleteiben vasutak hasítsa-

nak, csatornák folyjanak keresztül, de bizonyosan Tatár-

ország sem leend , mellyben fél, st egész napon ál csak

a' délibáb csábfellege közt úszkáló kutgémek közt bo-

lyonghat az utas: hanem lesz Magyarország, boldog és

ers, — minnek kell, hogy legyen, 's a' minnek aka-

rák a' vérrel szerz apák, hogy a' jöv nemzedék, a'

derék unokák egykor tegyék!
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A' robot és dézma meg-szüntetése milly befo-

lyású leend a' nag-yobb birtokosok g'azda-

ság"ára ?

INem rettenhetnek vissza az úri tartozások megszünteté-

sétl azok, kik ezen tartozásoknak eddig- jogszer, tör-

vényes kezeli valának , ha elfogulatlan lélekkel, részre-

hajlatlan elmével számolják össze a' nyereséget, mit a'

nevezett adózásokból eddig bevettenek , 's hasonlatba ej-

tik azon nyereséggel, melly azoknak megváltásából Ígér-

kezik; vagy mivel bizonytalanra a' gazda építni nem igen

szeret , és nem is szokott biztos jövendt építni , azért

hasonlítsák össze olly jövedelmekkel , mellyek már meg-

váltott földnek eredményei. INem akarok Angol- , Bajor-

,

Würtembergországokra ntalni , ámbár ezekrl, kivált az

elsbbrl , már csak vele született iparüz és kereskedi

szelleménél fogva is , melly mindent pénzérdekbl , és

semmit e' nélkül cselekvék és cselekszik — föltehetjük,

hogy ha az úri adózások alól fölmentett, vagy fölmenten-

d földekbl részökre semmi nyereség sem ajánlkozott

volna , bizonyosan a' megváltás eszméjének testesitésén

soha nem fáradozatídott minden philantropiája mellett is

olly tzzel, olly buzgalommal, mint minvel küzdöttnek

t a' kor iratai tanusitják. Angliában, hul a' földbirtok

,

mikint nálunk , a' fnemesség és papság kezében van, és

kisebb részben a' koronánál
,
jobbágy nincs , hanem a'

földtulajdonos földét alkukötések , vagy szerzdések mel-

lett haszonbérbe adja. Egy betagositott árendás birtok

közönségesen 200— 800 hold földbl áll, egy holdért

fizetnek 8 — 40 schillinget , vagy mi pénznk szerint

19*
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240— 1200 pkrajczárf; London közelében több font

sterlinget is. Bizonyosan , ha ezen kereskednemzet át

nem látja , liog-y ez úton sokkal inkább boldogul földbir-

tokával , mint úri adózásokkal terhelt parasztjai mellett

,

soha a' szabad birhatást jobbágyainak meg nem engedi.

Egyébiránt nem azért émlitém én ezeket , hogy

nagy uraink csak azért, mivel az angol lordok és keres-

kedk és püspökök a' birtokszabadságot megadák jobbá-

gyaiknak , adják meg k is , — nem ! én ezért nem ém-

litém , jóllehet a' nemes példa jöjjön bár fölülrl, vagy

alólról , mindig követésre méltó; ám említettem azon ok-

ból, hogy ha. valaki kétkednék az innét ered jövend-

rl, vigasztalja magát mások példájával addig is, mig a'

szerencsés kisérlet még szerencsésebb sikere saját édes

személyét is aranyesvel zuhanyozandja.

Azonban egyszeríileg gazdasági szempontból véve

fel az örökváltság kérdését , ugyanaz nemcsak az eddigi

elnyomott helyzetébl kiemelt parasztra leend kedvez

,

's igy a' nemzetegységet, országos ert szilárditó ; de e'

fölött különös jótékonysággal ajánlkozik a' földesurakra

,

's ezeknek terjedtebb gazdaságára nézve ; 's hogy e'

tárgyban értelmesebb legyek, vegyük a' dolgot gyakor-

lati oldaláról, melly — hiszem — az elméletet minden-

ben igazolni fogja.

Megszabadítván magát a' földesúr azon bajoktól

,

mellyeket a' robot kezelése, 's átalánosan az úrbéri rend-

szer okozott; megszabadítja egyszersmind magát több

költségektl is, mellyeket azután hasznosabb, jövedel-

mezbb czélokra fordithat. Mennyi tisztet és mennyi

szolgát igényelt, például , népesebb urodalmakban a' ro-

bot , a' déznia kezelése , a' pénz beszedése 'slb s ezen

cselédek bére? 's ha a' mondottakból mulalkozolt is némi

nyereség, mint elnyeletelt az ez által! Hallgatok az úri

székekrl , nuíllyek magyar vendégszeret jellemünk-

nek megfelelleg , mind e' napig a' lehet túlzásig pazar

asztalnak; hogy az illyen liri székek mennyiökbe kerül-

nek az illet földesuraknak , 's általuk a' hazának ? nem
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tudván az urodalmak átalários számát, meghatározni nem

merem. Forg^ott kezemben a' mág-ocsi urodalom hivatalos

köiiYve, niellynek 329-ik lapján olvasható ' olt: ,,A' déz-

málásra meghitt bíráknak, esküiteknek, jegyzknek napi

díjok 110 frt, E% krt." — A' 473-ik lapon: „A' má-

gocsi nrbarialis tömlöcz javitására fizettetik 840 frt."

— A' 321-ik lapon: ,,1837-ik év telel hiiban tartatott

nriszékre költött az urodalom 420 frt, 18% krt."

— A' 317-ik lapon: ,,
A' tizedekért haszonbér fejében

fizet az urodalom a' pécsi káptalannak 265 forintot." —
A' 291-ik lapon : ,,A' négy hajdúnak bére 200 frt kifi-

zettetik." Azaz összesen az 183%-iki urbér-követelte

,

vagy legalább ennek természetébl folyó költségei voltak

az urodalomnak 1835 frt, 21 ! 4 kr. Avvagy e' pénzt

nem lehetne-e czélszérübb investiókba forditani ? Eddigi

tapasztalás kevés hozzáadás- és elvétellel bizonyitja, hogy

ha hozott a' robothaszonvétel némi nyereséget a' földes-

úri pénztárba, ugyanazt uzsorával lopá onnét ki az úri-

szék , és a' többi; már pedig, ha az eddigi rendszer

megsemmisitetik , az úriszékeknek egyedül csak földes-

urak általi tartatása, értem a' költségeket, mellyekbe

azok kerülni szoktak, egészen fölöslegessé válik, 's mint

illyeiit minden józanon következtet gazda vagyona sza-

porításának fogja tartani elenyésztetni. Elhallgatva —
mondom — ezt , melly tisztán passiv költség , minthogy

a' kivetett forintok egy ócska dénárt sem térítnek vissza

a' konyhára , egyszersmind bizonyos kiváltsága a' meg-

vesztegetéseknek , többször ingere a' gylöletnek és bo-

szúnak , mellyet az érzékenyebb súrlódás úr és jobbágy

között elidéz , egyedül csak a' szoros értelemben vett

mezgazdaságra szorítkozom.

Az örökváltságnak els — si n e (jua non — föl-

tétele leend a' jobbágyok részérl lefizetend tkeösszeg,

mellynek maximuma minimum nélkül egy állomány-

ra a' földérléknek szigorú tekintetbe vétele mellett tör-

vény által körüliralandó. Ezen tke nem legott a' meg
váltás els éveiben tiszlázlatík le , mert ez pénzetlen
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hazánkban, eddig* még- csak rongygyal , 's evvel is ki-

csínyben keresked földnépünktl a' legtúlfeszítettebb

önzés által sem követelhet; hanem ismét — kell — hogy

a' törvény által bizonyos határid jeleitessék ki , a' mi-

korra a' tkének letisztázottnak kell lennie , de melly id
alatt az ezen szerzdésileg kötött , 's törvény által hely-

benhagyott tökének rendes kamatjai évenkint, bizonyos

tkerész letételével együtt pontosan adassanak ; melly

hog-y meg" is történendik , a' törvényhozásnak ezen ügy
iránt már eddig is szépen tannsitott buzgalma , melly a'

szükséges pénzintézetek fölállítása körül mutatkozik

,

minden egyeseknek kezes. Ha ekkép a' földesúr évenkint

telkei számának megfelelöleg kamatokat , st évek men-

tével mindig tkerészt is veend be, valljon ezen pénzt

nem czélszerbben fordítliatja-e gazdasága körül oda, hol

ez leginkább javításra vár? és hol a' kainatolás legbizto-

sabb ? szóval : hol a' gazda leginkább szeretne kiterjesz-

kedni ? holott a' robot, melly, mikínt fönebb érintetett,

egyszeríileg^ csak kényszeritett , 's épen ezért száraz si-

ker napszám, egyedül csak napszámra fordítathatott;

melly ha sok volt, a' fölösleg kárpótlás nélkül maradt;

ha kevesebb — a' megkívántatóságot pénzen kellé pó-

tolni. Azonban ha például a' g-azda külföldön tett tapasz-

talatai után , hol a' földmívelés elbbre áll , meggyzd-
hetett is arról, mikép ugyanazon munka, mire nálunk

harmiiicz emberer ugyanennyi visszatéríthellen érték

nappal forditatik ; fele , st egy rész er- 's id-használás

mellett — gép által, pedig- jobban , czélirányosabban , 's

kevesebb költségg-el végezhet el; habár a' fölvilágoso-

dott gazda mindezt átlátja , 's az ekkép intézend bizto-

sabb sikerrl meggyzdése szent , mégis az újításhoz

,

változtatáshoz fogni vonakodik, st nem mer, mert el-

ször is a' g"ép, honunk niipara e' tekintetben még- sok

oldalról elmaradott le\én , drága pénzért külföldrl hoza-

tandó , st hogy azt itt mködésnek lehessen indítani, bi-

zonyos idre hozzá ért egyén is kívántatik kielégít fi-

zetéssel, mindezek pedig a' földjövedelemnek nem kis
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részét türleszteiiék le; e' kára más oldalról nemcsak iiem

pótollatik , st neveltetik, mert a' robotnapszám ezen

tett változásnál fog-va egészen nem használliat(') , 's pénz-

zé azért még sem fordíthatja , mert a' paraszt ajánlja

ng-yan szolgálatbeli kötelesség-ét a' törvény rendeleténél

fog-va , de azt készpénzen megváltani csak azért , mert

földesura már többé nem használhatja , semmi szín alatt

sem mutatkozik, és ha ig"en , tudván az urasági körülmé-

nyeket, azért olly csekély árt ajánl, hog-y épen el nem

fogadható. Alelly nehézség- az örökváltság által leg-yzve

levén , a' nagyobb birtokosok g-azdasága illyesmi akadá-

lyokkal nem leend kénytelen küzdeni , hanem szabadon

választ irányt , ezen irányban szabadon mködik , honné

mind a' tulajdonosi, mind a' statushaszon érezhetbb lesz

Tagadhatlan , hogy hazánknak g-azdaság--tekintetbe

ni hátramaradása leginkább a' g-yárok szke , 's a' neme

sit ipar hiányából mag-yarázható. Eddig a' termeszt leg-

fkép saját , 's a' belhonnak élelmi szükség-e fedezésére

termesztett, mibl — mikint anyagi állásunk mutatja,

sem eg-yesekre, sem az ország-ra átaláuosan észrevehet

haszon nem igen cserg-edezett , 's ha nevezhetünk is ter-

ményeket , mellyek a' kereskedésnek czikkei valának a'

külhonnali súrlódásokban , ezen csere , ha a' vámlajstro-

mokat meg-tekintjük , hazánkat az egészre nézve mindig

szenvedleg érinté , mert midn a' külföld 100 forintot

fizetett egy mázsa gyapjúnkért, késbb ugyanazért más

t. i. földolgozott alakban két , három annyit visszaköve-

telt. Habár kimegy is hazánkból 500,000 akó magyar

bor, ugyanatmyit — pénzbeli árát értve — a' fényzés-

nek meggyökerezett vágya behoz külországokból ; szóval

kiviteli kereskedésünkben mindig veszteség mutatkozik,

's egyedül a' belhoni az , melly némi szerencsés , 's nye-

reséges súrlódásokra mutat; de itt a' haza, a' nemzetva-

gyon semmi nyereségnek sem örvendhet, mert reá néz-

ve a' csere csak annyiban történik , mennyiben a' kicse-

rélt dolgot egyik raktárából a' másikba szálittatá, és az

emésztést , a' fölhasználást egyik helység a' másiknak
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engedé; haszna pedig- körülbelül az, hog-y polg-árainak

ez által keresetmódot nyújt; 's a' mi nyereség illy csere

után van, az csak egyesek irányában mutatkozik. A' va-

lódi statusiiyereség- , 's a' mezg-azdaságnak tényleg-es

ösztöne egyedül a' más nemzelekkeli túlsnlyu kereske-

dési érintkezésben áll ; 's itt is csak úg-y , ba nem min-

dig- és eg-yedül nyers terményekkel, banem g-yártmányok-

kal is piaczra szállhat, 's a' concurrentia alatt i»em bukik

el; mindez pedig- jól rendezett, 's mért eg-yénekkel el-

látott g-yárak nélkül , mellyekben a' nyers termék több-

szörös árra g-yártatik fel, el nem érhet.

Xemzetünknek si jelleme a' lovagiasság-. Ez rag-adt

a' diadalmas apákról a' messze utánok következett uno-

kákra , ezen öröklött jellem vala az ok , hog-y a' mag-yar

a' kereskedésben nemét az alárendeltségnek látá , mi on-

nét is valósul , hog-y annak közvetlen kezelóit soha ma-

g-áig-, a' kiváltság-ok fénydús reg-iojáig- , fölemelni nem
szíveskedett; most azonban, midn önkárán, elég- kártéko-

nyán a' voltra, okul , eddig-i balvélekedésérl lemondani

kezd; elveti az álszég-yen fátyolát, melly t minden lo-

vagiassága melleit is kereskedk alárendeltjévé tévé , 's

már nem kaczagja a' gyapjus zsákon ül ang-ol ministert,

st képes a' legfellengzbb lelkesedéssel törvényaszta-

lainál órákig-, napokig- vitázni a' kereskedés, 's ennek

eszközei elállitásában, nem retteg- költség-ektl , nem ál-

dozatt()l; de a' vég-reliajtás körül neme az akaratlan tes-

pedésnek , vagy nem tudom — minek ? mutatkozik ré-

szérl , mi nag-y részben ismerethiánynak tulajdonitható.

Földesuraink eddig- meg- voltak elégedve, ha lenyirt

gyapjujok mázsájáért 50— 70 forintot fizetett a' zsidó,

's ha történetesen 80— 100-ig" kialkudhatá, marékkor

a' nyereség olly bizonyos , olly nagy volt , hogy annak

kiszámolása krétát sem igényelt, és azt — a' szükséges

tér hiányában szenvedve — 'íi»íg eddig helyeslenünk

kellé; de ha elhitetné magával a' gyapjutulajdonos, hogy

csak csekély nemzeti erély kifejtése mellett ugyanazon

zsidó jobb áron is megvenné gyapjnjál; ha meggyzdnék
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arról , hogy lia vállat vállnak feszítve gyárak emelkedné-

nek a' nemesi földek lérmezein, már a' 100 forintot nem

épen olly "ag"y nyereség-nek nézné, líg-y hiszem, a' szük-

séges kezdetliez jobb kedvvel, edzettebb ervel fogna.

Pedig igy van ez; mert lejárt már az idü , midn a' ma-

gyar nemes curiáján kis királynak hitte magát; ma már

ehhez pénz is kell , ezt pedig jelen századunkban ill

mennyiségben, iiogy t. i. kis királyt játszhassék, csak

kereskedés és folytonos ipar teremtheti el.

Az illyen gyárok emelésére, mellyek a' jelen átala-

kult irányú korban a' gazdagodás nélkülözhetlen ténye-

zi, legjobb alkalmuk, legkönnyebb módjuk a' földbirto-

kosoknak, és különösen a' nagyobb tehetségüeknek van

;

mert parasztjaiknak, kiknek napi munkáiból, dézmáiból

,

mikint kimutallatott , bármi szigorú következetességgel

számoljanak is, annyi nyereséget, st hasznot sem vesz-

nek be, mint mennyi egy ennyi szükségekkel küzd hon-

ban , mint a' miénk, felállított 's jól kezelt gyárból Ígér-

kezik , megadván az uri tartozásoktóli mentességet szer-

zdésileg kikötött váltságdíj mellett ; az innét befolyó

pénzt gazdaságosan csak kétfelé fordithatják, vagy t. i.

más földbirtokot szereznek , melly állal gazdasági erejök

szinte öregbefdik, még pedig nyereségesebben, mint volt

jobbágykezelés alatti birtokuk; vagy gyárak emelé-

sébe fektethetik, mellyek kezdetben ugyan nem igen

felelnek meg a' rajok fordított tkének , de annál bujább

lesz a' folytatásból ered jövedelem , mert omne inilium

durum.

Ha földbirtok vásárlására forditatik a' váltsági töke,

innét azon nyereség következik a' statusra és ennek nem-

zetiségére, hogy birtokosai saját kebelében született pol-

gárai lévén, annak érdekeit inkább szivükön hordják, in-

kább segítnek szükségein, oszlatják bajait, nevelik ere-

jét. Az egyes vevre pedig azon haszon hárul, hogy ek-

kép szerzett vagyona tökéletes rendelkezési joggal saját-

ja , mellyet úgy jövedelmeztet , mint legczélszerúbbnek

véli; holott úrbéri telkeinek ura volt ugyan de iure.
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azonban avval de facto rendelkeznie törvény által tiltva

volt. Vegyük ehhez a' költség-ek nieg-sziinését , mellyek

a' robot és dézma kezelésébe , a' jobbág-yság-nak igazság

kiszolgáltatásába évenkint folyának, ama sok kellemetlen-

ségeket , szándékos lomhaságot, melly az úri munkák

körül napi renden volt; minden esetre a' nyereség, mél-

tányosan gondolkozó gazda eltt, innét sem leend csekély.

A' már meg volt birtokra nézve pedig, kevesbed-

vén az nrodalomnak gondja, melly gyakran gazdasága ár-

talmára történt, ugyanazt majorsági földeinek gyarapitá-

sára fordíthatja, 's ha az illyen urodalomban a' közlegel

erd volt , mellynek növelésére , hogy a' benne legel

barmok mennyire ártanak , hosszú mutogatások nélkül is

átlátható, legkönnyebben az örökváltság által segíthetni

;

pedig az erdkbl ill rendtartás, és kezelés mellett nem

kis haszon és nyereség ajánlkozik a' tulajdonosok részé-

re. E' tekintetben utánzási például szolgálhat a' 8 négy-

szeg mértföldü kisjeni urodalom erdsége , melly

15,189 holdat foglal, fekvése róna, számjegyekkel ellá-

tott szakaszokra osztatik , mellyek egyenkint 100 holdas

teljes négyszöget képeznek. Az úrbéri faizás a' rendezés

által úgy állapítatolt meg , hogy a' jogosítottak meghatá-

rozott famennyiségre , 's ennek is csak télen át betakarí-

tására szoritattak , a' legeltetési servítustól egészen sza-

bad. Az ekkép rendbeszedett erdbl, hogy jelenleg is,

de id mentével is több , nevezetesebb haszon várható ,

mint hol az rendezetlenül miridenkinek, kivált marhák le-

geléseínek nyitva áll, igen természetes; úgyde az illyen

rendtartás az úrbéri rendszer által sokban akadályoztatik,

melly akadálynak menthellenl annyi haszon és jövede-

lem esik áldozatául. Igaz ugyan, hogy a' nemesi erdk

többnyire tilos alatt vannak, de ha ezen tilos természetét

vizsgáljuk, úgy az eredmény nem a' legeltetés tilalmát,

hanem ,i' vadászatél mutatja ki.

A' megváltási tkének más földbirtokokba fektetése

azonban több nehézséggel leend összekötve , 's ezen ne-

hézségek fogják okozni, hogy azok különösen gyárak
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emelésére forditassanak. Eg-yesek t. i. niilielyl a' földbír-

t(»kra a' szabad és örök jog-gali birhatás ki lesz mondva ,

a' meg-vállásból eredett pénzt ismét birtokba fektetni si-

etnek. Ezen földbirtok- vásárlásban a' Aevók bizonyos

czélt , mint sine qua no n-t vadásznak, 's e' czél : a'

jövedelem, melly a' veend birtokból évenkinl Ígér-

kezik; e' vásárlás neme tehát kiilönbözend más vásárlá-

soktól, mert itt a' vételárnak nem alapja, hanem oka
leend a' jövedelem ; a' honnét meg-törtéiihetó , st okvet-

len meg" fog- történni, mikép az ár alá bocsátand(') földek-

nek értéke a' szerint, mint azokat a' vevk nag-yobb szá-

ma keresi , a' leg-mag-asabb fokra csig-áztalik , melly ek-

kép fölcsig"ázott érték a' birtok közönséges évi jövedel-

mével semmi arányban sem állhat meg. Pedig- hogy na-

g-yobb száma leend a' vevknek, azt ha tekintjük a' politikai

jelentékenységet , a' közügyek tárgyalásábai szabad be-

folyhatást, mellyek a' szabad birtokláshoz vag-y már gya-

korlatilag- is kötvék , vagy mivel ennek eszméje amazok

nélkül csak illusio, ezután köttetik. Ezen okok nem
kis ingerül szolgálandnak birtokossá lehetni , 's a' vev-
ket szaporítja, innét következik a' fölemell ár, melly a'

vevk nagyobb számát visszariasztva, vágyaik kielégité-

seül más , még eddig parlagabb , de jövedelmezbb me-

zre utasitja , iiol mind anyagi haszmikat biztosítja a'

szorgalom, mind a' mondott jogokbani résztvehetést meg-

szerzi, vagy már meg is szerezte a' törvényhozás. Szó-

val: hogy értelmesebb legyek, a' tkék használása más

irányban nu'iködendik, melly mezgazdaságunkra nemkü-

lönben, mint statusernkre üdvös hatású lesz; t. i. azok

vagy bányák mivelésére , vagy gyárak emelésére, vagy

eddig elhagyatva hevert földek kijavitására , 's a' honi

földmivelésnek visszaadására forditatnak. Hogy pedig ej

három közül bár mellyikbe tétessék le az örökváltság

pénze, minthogy mindhárom a' maga nemében , és maga

helyén müértleg kezelve nélkülözh étlen tényezje a'

mezgazdaság fölvirágzásának, valamint a' tulajdonosnak

kiapadhatlan jövedelem-forrása mindig több , gazdagabb
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és biztosabb kamatokat hozand a' törvényes birtokos ke-

zeihez , mint eddig- az úrbéri rendszer alatti robot és

dézmáb(')l kapott, úgy hiszem, hosszas demonstratiók nél-

kül is hitelt nyer.

Mivel pedig- mai korunknak, ugy látszik , kiváh'dag-

föladata : kereskedés nyers és földolgozott termékekkel

;

's miután a' kesernyés tapasztalás megtanitá elvégre a'

magyart is , hog-y csupán nyers termékeiveli kereskedé-

sébl reája egy kevés haszon háramlik ug-yan , mennyi-

ben súrlódásokba jvén más e' pályán miveltebb , fönebb

álló nemzetekkel, ezek jólétén észreveheti saját messze

maradását, 's ingert nyer hasonló haladásra, de pénzbeli

íiyeresége semmi, semmi uraim ! mert ezen nyers termé-

nyekkeli kereskedésünk is alig- három nég-y szomszéd

tartományokra szorítkozik , 's ezeknek eg-yedárusság-a

miatt a' külföld piaczához nem juthatunk; de ha jöhetnénk

is, ha egyenesen a' világ városa, London piaczára rakhat-

nánk le teng-elyeinkrl mag-yar terményeinket , ha ug-yan

oimét kénytelenitetünk földolg-ozott g-yártmányokat ^isz-

szahozni annyi szükségeink, és nem szükség-eink fedezé-

sére, bármi szig-oruan , vag-y bármi eng-edoleg- számol-

junk is, a' summa summa rum mindig- oda üt ki, hog-y

mi vesztettünk , hog-y kivitt nyers terményeinknek n.ég-

olly roppant mennyisége mellett is nyereség-ünk = 0, 's

veszteségünk — QO milliókhoz. Ez úton ideje volt a' ma

g-yarnak meg-g-yzdnie arról , hahog-y ersödni , g-azda

g-odni akar, ezen iitról le kell lépnie, vag-y azt kijavi

toltan járnia; és mivel minden eg-yeseknél természet oltó

ványa a' kincsvág-y , a' g-azdaggá lehetés , e' tekintetbor

szerencsés változás remélhet.

A' mondott természeti indoknál fog-va mindenk

. azon módokat rag-adja meg^ , mellyek hozzá közelebb es

nek , 's mellyeknek egykori jövedelmezése a' világ- irá

nyához mért számadásának inkább njegfeíelnek. A' föl

desurak itt is , mint mindenütt, annyival kedvezbb hely

zetben leendtick többi polgártársaiktiál , hog-y k a

szükség-es alappal már birván, ehhez nem kis összegi
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megváltási pénz is járul , riielly kett összesítve teszi a'

szerencsés kereskedés els stádiumát. Az örökváltság' az

urbér-rendszer helyett gyár-rendszert áüitand , és

ekkor a' földesúr , 's a' hazának minden polgára azon ké-

nyelmes körülmények közé jövend, hogy sem nyers ter-

ményei , sem munkája , sem mtana tekintetében nem

kénytelenitetik valamelly szomszéd egyedárus egérl ön-

kárával meleg sugárért esedezni , hanem mindezeknek

tápot, alapot, pályát, jutalmat biztosit maga a' hon, hogy

maga a' hon vegye is azoknak hasznát; mert csak igy és

csak ekkép emelkedlietik ezen ország, ennek anyagi és

szellemi állapota oda, hol nagyszer hivatása t a' népek

sorában, a' nemzetek mérlegében látni akarja. így leszünk

hatalmasok, igy ersek és gazdagok!

Ha a' földesúr nagyobb érték földbirtokról rendel-

kezhetik , saját majorján állit gyárt. Ezen gyár az , és

a' környéken fekv minden tulajdonságú földekre, 's né-

pekre nézve azon belölyásu lesz , hogy elször a' szor-

galmat még inkább élénkiti; másodszor a' terményeknek

könny piaezot biztosit; harmadszor azok, kiknek tehet-

ségök ingatlan vagyon szerzésére nincs , 's nem is láto-

gaták a' tudományok termeit, ott miveltebb pályára készi-

tendk magokat, bizonyos napszámot kapnak, 's illleg

díjaztatnak. A' mi a' nyers termékeket illeti, igen termé-

szetes, hogy ezek, minél különbözbbek lesznek vala-

melly tájon a' földolgozó mhelyek , annál különbözbb

nemben állitatnak el, kivévén azokat, mellyek egyene-

sen az élelemre szolgálnak. A' földesurak , kik eddig bi-

zonyos részét földeiknek repczével látták el , most na-

gyobb darabot forditandnak e' czélra, mert a' termést

vagy rnagok dolgoztatják föl , 's igy megnyerik a' küls

tartományokbai szállitás és vámok költségeit; vagy nem

magok dolgozzák föl , hanem más , de szinte a' botiban

létez gyámoknak adják el, 's itt is az eladó a' szállítási

költségnek %-dát , a' vámot pedig egészen megnyeri; e'

fölött az ^3 veszteség sem tiszta veszteség, mert a' hon

határin kivül nem szállitatott. Ha már illy modorú keze-
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lés után összeveti a' termeszt e' mostani jövedelmeit az

elbbiekkel, a' differentia nem lesz mindennapi. Ha-

sonlókép , hol eddig- krumplit, vagy répát termesztett fö-

lösleg-esen , mellynek egy része télen át megrothadt, oda

ezentúl nem kis nyereséggel kecsegtet czukorrépát

vetend , mellyet ismét vagy maga , vagy más dolgozand

föl; vagy folytatja ugyan a' krumplinak nagyban termesz-

tését , de lesz költsége a' czélnak megfelel kazánok vé-

telére , 's mondott termesztményét n.egmentve a' rotha-

dástól fölemelt áron adja át az életnek.

iXIondhatná itt egynémelly, hogy ezt a' földesurak

most is, az úrbér rendszere mellett, mint kik szabad ren-

delkezéssel urai földeiknek , tehetik. És ezen észrevétel

annyiból helyes, mennyiben szabadságában áll ma is a'

földesúrnak holdait akár czukorrépával, akár eperfákkal

beültetni ; de kérdem : mit csinál azután a' terméssel ? a'

czukorrépa földolgozásának, 's igy aimak, hog-y abból a'

termeszt tkéje , munkája illleg jutalmaztassék , g-yár

kell , a' minvel pedig jelenleg hazánk nagyságához ké-

pest alig birunk. Mert azon 40 répaczukorgyár , melly

— Fényes szerint — 1842-ben hazánkban már állott;

de mellyekbl néhányan ma már nem állanak, még nem
elég a' termesztés ezen ágát hazaszerte föleleveniteni

;

az említettek közt az edelényi után legnagyobb az iker-

vári g. Batthyányi Lajosé, melly évenkint 2500 —
3000 mázsa nyers czukrot készit. Az eperfa nevel leve-

leket, 's fölnevel hernyókat; teg-yük fel mázsaszámra
bolyókat ; de hol a' pénz , melly a' ráfordított roppant

költségekel , vagy inkább fáradságot megjutalmazza , 's

illetleg ne csak visszaterítse , de a' befektetett tkét se

hevertesse ridegen ? Szakért Fényes Elekünk hiteles

adatok után irt jegyzéke mutatja, hogy a' ,,selyembolyó

beváltó intézetek az ország igen sok tenyészt vidékitl

távol esnek ; továbbá a' kamrai gombolitó házak magá-

nyosoknak adatván ki haszonbérbe, ámbár ez, kinekkinek

szabadságában levén ezeken kivül is beváltani , vagy

gombolitani , egyedárusságot nem képez, mindazáltal a'
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seljembolyóknak sokféle fajzata , ezeknek annyiféle ára

,

a' beváltást kibérloknek ezek alatt lappang-fj csalárdságai

az adózó népet sarczolják és elideg-enitik" és ez csak a'

termesztésrl szól , bol van a' földolgozás ? nemde ismét

más velünk nem rokon, nem eg-y szív-véren táplált nem-

zet vásárára szorulnnk? ki — meglehet, a' költségeket

megtériti , st meglehet, hogy a' kamatot is illleg adja,

de a' nyereség? óh a' nyereség azon idegené, ki azt föl-

gyártá , 's a' veszteség azé, ki azt eladá, 's más alakban

megvevé , azaz a' miénk.

IMit mondjnnk az adózónéprl? — a' selyemter-

mesztés ennek sem lenne utolsó jövedelmi ága, valamint

nem is lesz az örökváltság ulá!) , ha magányosok aka-

ratából selymet-beváltó és földolgozó több gyárak az or-

szág több pontjain állandnak ; de most ezen keresetre

fáradságot fordítnia hálátlan munka !

Hasonlólag vagyunk kereskedési czikkünk egy más

ágával, t. i. a' dohány nyal, ezt is termesztheté eddig

mind a' földesúr , mind a' jobbágy szabadon , 's mégis

,

hol van az évenkinti 400,000 mázsa termésbl a' nyere-

ség? ennek felét itthon füstöljük el, másik felét külföld-

nek adjuk át, melly eladás tekintetében igy állunk: a' ki-

vitt 200,000 mázsa -rt vám fejében, t. i. minden egy má-

zsára 20 krajczárt véve , az jdegen vev leszámol

666,666 frt , 40 krt. Majd késbb al- vagy felföldi do-

hányainkat szivaralakban földolgozva ismét behozza , s

ekkor a' közép árt véve, ketts áron vásároltatik, vagyis

ha 25 forintért vitte ki , 50-ért adja vissza , 's igy a'

veszteség összes számmal 5,666,666 frt , 40 krt tesz.

És meg kell vallanunk, ezen összeg meglehets gyára-

kat teremthetne el. Ha pedig ehhez vesszük az adózó

nép által termesztett dohányból azon veszteséget , melly

reá az abaldó nyomásából hárul, akkor csak ezen egy

czikkbeni veszteségünk is szerfölötli lesz. Igy Csongrád-

ban 8000 embernek egyedüli keresetmódja a' dohány-

termesztés levén , ezek évenkint 20,000 mázsát állitnak

el j de a' mondott ok miatt ma már mind a' termeszlés
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mennjiség'e, rnind a' termesztk szarna jóval alább szál-

lott. Mi tebát az oka , hog-y miután a' földesúr eddig- is

szabadon rendelkezelt földeivel, mégis a' kereskedési

súrlódások nemzetünkre nézve mindig veszteséges ered-

ményüek voltak? nem más, mint a' földmivelés korlátolt

rendszere , melly midn az alsóbb osztályra visszatartóz-

tatólag- hat, a' nagyobb birtokuakat épen az által a' kiter-

jedtebb mozoghatáslól eltiltja ; — vagy rövidebben : a'

mondott veszteség leginkább a' pénz központosítás

hiányának tulajdonitható.

iNe ijedjen meg senki a' leirt pénz központosí-

tás szó fölött, mert nem akarom én jelen értekezés vé-

g-én azt vitatni , 's vitatásini által azt begyzni , mikép

valamint a' hatalmat, ug^ a' pénzt is bizonyos kormány-

idomú akár testületnek, akár egyesnek szeretném kezébe

játszani , és innét reményleném a' haza közkereskedésé-

nek fölvirágzásával a' hon egyeseinek anyagi és szellemi

emelkedését. Én épen ellenkez véleményben vagyok , 's

azt tartom , hogy épen ott , hol a' kormánytest kizárólag

dús és gazdag- , a' néptömeg többnyire szomorú és sze-

gé'ny, példa erre éjszaki szomszédunk. A' központosítást,

nem a' végrehajtó hatalom , hanem a' pénz központosítá-

sát ekkép értelmezem : eg-yesek kezei közt értékben , ja-

vadalmakban szerte és használatlanul kever tkéket

,

mellyek eddig- vagy semmit sem kamatolának , vagy a'

bellök ered haszon csak a' niindemiapí élelem pótlására

minden továl)bi nyereség nélkül pazaroltatott el, tökéle-

tes kamatolási lábra állítani ; melly kamatok a' változás

utáni els évtizedben eg-yes nagyobb birtokosok kezeibe

folyjanak, kiknek t. i. azokhoz egyenes joguk van, mert

ezekkel több enibcr érintkezik , 's kik ezeknek foglalko-

zást nyújtva a' kereskedési súrlódást , a' nyers és neme-

sít ipart inkább és elevenebben elidézhetik , hogy álta-

lok mind a' kereskedés fölvirágozhassék , mind egyesek-

nek élelemkeresetre , 's anyagi gyarapodásra mez nyit-

tassék.

Az örökvállság- által a' pénznek ekképi központosí- I

I
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tása leginkább elérhet , a' iniiit el is éretik , mert a* pa-

raszt azon földet, inellynek eddig- csak jogosított haszon-

bérlje \()lt, ezentúl mint sajátját tekintve, több forráso-

kat fedez fítl részint rajta, részint körötte, mellyekbl

nem kevés évi jövedelmet halász ki ; 's ez által az ezen

forrásban eddig használatlanul hevert tke kamatolásra

hozatik , melly egyesítve a' többivel azon kedvez körül-

ményekbe teszi a' parasztot , hogy a' kiszabott id alatt

váltságdiját letisztázza a' nélkül , hogy e' miatt saját kö-

re tetemes sérülést szenvedendett. A' földesurak , értem

a' nagyobb birtokuakat , hamarjában nagyobb összeg
pénznek lévén tulajdonosai: teszik a' pé nz k ö z pont o-

sitást; mellyet,a' mondott okok miatt, nem másba, mint

gyárakba , vagy földbirtokokba ruházhatnak leggazdasá-

gosabban, mivel pedig a' birtok-ár a' sok vev miatt föl-

emelkedik , a' pénz az elsbe, t. i. a' gyárak létesitésére

forditatik már csak azért is , mert innét a' jelen kornak

iránya, ha az kellleg épitetik és kezeltetik, biztosabb

nyereséget igér. E' gyárak: a' pénzközpontositásnak ágai,

mind megannyi forrásul szolgálandnak a' birtoktalanok

kereset-módjának , a' honi ipar miveldésének , a' ter-

mesztés ösztönének úgyannyira , hogy még e' központo-

sítás nem ekkép lörténendik, hanem, mint ma különvált

uzsorások kezeiben a' földmivelés és ipar sújtó ostorául

használtatik , addig gyáraink szken , 's ezek is pangó

állásúak lesznek ; a' nép nyomorú és tehetetlen marad

;

birtokosaink termeszlés tekintetében alárendeltjei a' kül-

föld gyárainak , mellyek pedig a' nyereségei inkább sa-

ját , mint az eladok részére tartják fenn ; mert már az s
monda monda: ,,Minden szentnek maga felé áll keze."

Az örökváltság által tehát a' pénz a' földbirtokosok-

nál közponlositalik , melly ártalmas a' népre már csak

azért sem lehet , mert e' központosítás annyifelé és any-

nyí helyen lörténendik , mennyi a' nagyobb birtokos ha-

zánkban. E' központosítás az urasági mezgazdaságot a'

nemesít iparral kapcsolja össze , mellynek eredménye

leend a' termesztmények nagyobb mennyiségbeni feldol-

20
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g-ozása a' fog-yasztóknak nagyobb száma , népjólét 's a'

birtokosok emelkedése.

Nem kell azonban attól tartani , hog-y az örökvált-

ság-nak milliókra terjed tkéje, a' mezgazdaság sérel-

mére, nem forditatik sem földbirtok-szerzésre , sem gyá-

rak állítására, hanem kamatokra adatnak ki, mert itt a'

váltó szigorú végrehajtásánál fogva az elvesztés ellen

biztosítvák , hol tehát mind megannyi alapjai lesznek a'

kártékony uzsorának. Igaz ugyan , hogy a' váltói rend-

szabály még eddig nem a' leg-kedvezöbb eredménynek

mutatkozott fOldmivelésünkre , minthogy annak szigora

inkább látszik biztosítani, st jövedelmezbbekké tenni

a' tkékel , mint a' termesztés és az ezzeli kereskedés

;

a' honnét nem kevés példa van , hogy a' tökepénzesek ,

kiknek tkéik eddig* a' termesztményekkeli kereskedés-

ben feküdlek, azokat innét elmozdítván, inkább a' váltó-

törvények véd paizsa alatt lev uzsorások kezeibe ját-

-szák ; ez okozá a' föld értékének alább szállását , minek

elég bizonysága az is, hog-y 1840-ben a' váltótörvények

meghonositása eltt Fejérmegyében eg-y hold földnek ér-

téke , az e' megyei országgylési követ állítása szerint

,

90— 100 peng forint köri forgott, most pedig 18-14-

ben 60 pforint köri lézeng-.

iMindezt tagadni nem lehet; de ellenben az is ta-

gadballan , hogy a' nemesebb érezek szaporodásával

,

mellyek pénz gyanánt használtatnak, legott a' birtokérték

emelkedése következik; kivállkép pedig a' gabonaféléé.

A' pénzt , mint cserét könnyit eszközt iiasználjuk , de

ug-yanakkor egyszersmind áruczíkkl is szolgál ; min!

áruczikknek meg van saját ériéke , melly érlek a' sze-

rint , mint alapja kerestetik és kel, n; 's mihelyt azon

czikket ajánlók száma nagyobbodik , az érték csökkenése

beáll. Ha az arany és ezüst bányatermékekbl naponkint

földolgozás , idoujitás által ujabb és becsesebb értékek

kerülnek eladás alá , legott az érez ara a' más czikkek

árának irányában kisebbedik; vagy más szavakkal, ugyan-

azon összeg pénzért ekkor már nem adnak akkora darab
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földet, sem aiinji gabonái, vagv lát, mint az. arany és

ezüst el nem szaporodása eltt adlak. Illveii állapotban

— inellv pedig- be fog következni , niikinl félig már be

is következett, mert ha csak nyoicz évtizeddel pillantunk

vissza , midn hatezer ezüst forintéri szentmikhisi rop-

pant nrodalmat lehetett venni , 's midn szabadkai határ-

ban, a' kövér Bácskában, két ezüst forinton lehetett sza-

bad birtokú polgárfüldeket vásárolni — nem igen nagv

biztositékol találandiiak a' váltónak még oll}'an pontos vég-

rehajtásában is; mert a' speculatis, de a' józanon számoló

gazda is igen észreveszi a' forrásokat , mellyekbl b-
vebb jövedelem meríthet , 's nem mulasztandja el azo-

kat hasznára fordítani.

Ehhez járul , hogy jelenncii a' miveltebb tartomá-

nyok összeutazása könnyebb szállítási eszközök létében

kevesebb költséggel , csekélyebb fáradsággal , 's rövi-

debb id alatt végezhet. Ezen utazásokban ésszel ész

,

találmánnyal találmány j érintkezésbe, e' súrlódás mive-

lüdést, a' miveldés haladást szül. így fejldött ki a' ke-

reskedés, miveldött az emberiség, szelídült a' törvény-

hozás, emelkedtek a' tudományok, 's köztök a' termé-
szettan, mellynek naponkinti ellépéseivel a' geogno-

sia is, mint felfedezése ujabb bányatermékeknek, várha-

tó ; 's minthogy már is a' gépészeti tudomány majdnem

n e t o V á b b j á n áll , ugy a' vegytan is csudálatos

eredményeket nuitat a' kísérletnek; ezek segélyével a'

bányatermékek tökéletesítése mindinkább könnyebbé \á-

lik; melly illyen kísérletek, átváltoztatások, súrlódások,

minthogy kisebb ervel , rövidebb id alatt és kevesebb

költséggel lörténhetk , elbb utóbb a' pénz értékének

esését következtetik : és itt nem kell felejlemink , hogy

nálunk a' pénz helyéi többnyire papiros pótolja , melly .

mig alapjának hittíle van , hasonló értékben fogadtatik .

de ha az elszaporodása miatt értékében csorbát szenved

,

csak veszteséggel cseréltethetik be.

Mindezeket megemlít\e, nem kell attól tartanunk,

hogy az örökváltságból a' föfdesurak kezeibe szármozan-

20*
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dó pénz a' földmiveléstöl elvonatnék , 's más tkepénze-

sek példájára a' váltok éber rködése alatt inkább száraz

kamatokra adatnának, st inkább az emiitett 's az illet

feleknél ig-en is tndva lev okok miatt, azok csak és

eg-yedül ingatlan birtokba, vag-y gyárakba fektettethel-

nek be.



ni.

Melly idszakot lehetne a' robot és dézma
meg'szüntetésére kitzni ?

Hátra van a' feladat : valljon ezen örökváltsííg- , nielljtl

a' hazára , 's ennek népére csak jólét származhatik, melly

idben hajtatnék végre legczélirányosahhan ? Van vig-jan

eg-y latin közmondás , melly sokszor és sokakt()l használ-

tatik: ,,q no citius, (^o melins" — van a' magyarnak is,

melly ide vág: add el, bánd meg. E' jelen értekezés

alapja azonban sokkal nagyszerbb , életbevágóbb , sem-

mint annak eldöntését közmondásra alapítni lehetne; azért,

ha már az elmondottak által meggyözdénk arról , hogy

az örökváltság semmit inkább, mint jidétet a' hazára, en-

nek minden rend polgárira terjeszlendó lesz , akár pe-

dig az élet , 's ebbl merített tapasztalás tanitá meg az

illetket, mert a' kérdés élet által van megérlelve, 's fé-

l, nehogy a' szerfölötti érlellség rothadássá ne fajuljon

át , ill , hogy annak végrehajtása lehet legalkalmasabb

idben, lehet legférfiasabb komolysággal eszközöltessék,

nehogy a' legszentebb szándékot káros és veszedelmes

eredmény kisérje, nehogy ott, hol a' néppel jót akarunk

tenni, terhesebb nyomorba ejtsük t; 's hol magunk iránt

hálát, elismerést kivánunk ébreszteni , gyanúba essünk ,

's igy a' legjobb akarat a' bsz tömeg vérz áldozatául

essék.

A' higgadt fontolás ritkán árt , kivált ott , hol

e n y i m - tiedrl van szó, mert e' pár szó okozá a' rop-

pant halmazu törvényeknek, avas poröknek, annyi csaták-
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nak, vérengzésnek 'stb történetét — és azért, mivel

jelen esetben jogról leend szó , mindenek fölött fontolva

haladjnnk.

Minden . mi az emberiség , 's ennek basznára akár

jog, akár jótékonyság tekintetében terveztetik, 's ezen

helybenhagyott terv szerint tetllegesitetik , hogy valódi

sikere legyen, csak a' béke malasztja szerezheti

meg. Az örökváltság , mint olly törvény, melly az embe-

riségnek eddig eltagadott méltóságát adja vissza , soha

inkább végre nem hajtható, mint n' jelen idkorban:
mert ha visszatekintünk akár történetek, akár, ha tan-

nak illyenek, magány tapasztalás utján azon háborús

idkre , mink voltak csak nem olly régen is , midn se

személy, se vagyon csak pillanatra sincs erszakos meg-
rohanásoktól biztosítva , midn a' nap huszonnégy óráját

rettegés , 's a' közelg vésztli ijedelem vonja el .1' föld-

miveléstl , midn szállongó rémhírek a' csendhez szo-

kott polgárokat vagy rengetegekbe kergetik , vagy liáza

zárt körében tétlenül hevertetik várva , lesve a' földi Íté-

let végóráját; ha, mondom, ezekre visszagondolunk, 's

egyszersmind eszünkbe juttatjuk , hogy a' jövend kul-

csát mindenható látatlan kéz forgatja , 's nem lehetetlen ,

hogy ezen üldöz idket népnyuglalanságok újra elidéz-

zék , nem lehet nem a' béke malasztteljes korszakát az

emberi* ég szeretetétl ihletett tör\ényhozásnak ketts

kezekkel megragadni , 's végrehajtani azt mn . mire tán

holnaj) vagy késn, vagy épen nem jutand id, 's mülitik

eshetnek a' gondolkozó, vagy inkább halasztgatc') kése-

delemnek áldozatul.

Igen uraim, béke benn a' honban, és béke kinn, és

béke mindenütt , csak az emberek szivében van harcz és

háború! — mintegy a' világ-politikának hatalma oda lát-

szik jelenleg míiködni , hogy a' népek ersödjenek és

ci V il isá 1 ó dja nak , 's mindinkább közelítsenek egy

testben oda, hova rendeltelvék, a' fokonkititi tökéletese-

désre. Maga az emberi természet, és a' jelenkor mivelt-

sége ide agitálnak, midn a' századnak szellemévé tevék
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megadni az emberiség-nek mindenütt és mindenben azt,

mi az emberiség-é.

A' folytonos 8nrlódások, mellyeket korunk lelke a'

népek között elidézett , 's napról napra élénkit , szintén

kecsegtet oka az örökváltság minél elbbi megalapítá-

sának. Tekintsünk szét, látni fogunk ipart, mesterséget

ott , hol eddig fejsze és fokosnyeleknél egyéb nem fa-

ragtatotl ; hol eddig szalmakunyhók elégitek ki a' polgár

szükkörii otthonias élvezetét , most palotaszerü házak

díszlenek , mellyekben mesterség és mvészet öszponto-

síil; hol ezeltt vadmadarak repdesése csak néhanéha lát-

tatott egy eltévedt vadászt, ott ma eke mellett szántó da-

lol; hol szemét-halmok huzódának , ma kereskedi csar-

nokok emelkednek, ezeknek adva élelmet. Mindez nem-e

az ipar, nem-e a' kereskedés szüleménye? de fentartása,

st leend felvirágzása ert, éleményt igényel , mellynek

fbb része a' föld hantjai alatt hever , de a' nép súlyos

helyzetében még nem emelhete kapát annak felásására.

Ha tovább hazánk fejedelmi folyóján , nemzeti ke-

reskedésünk egyik legnyereségesebb tényezjén jártatjuk

szemeinket , 's habzó hátán gzösök lobogóját látjuk len-

geni ; 's ha az ország törvénykönyvébe pillantunk , st
magát az eleven életet vizsgáljuk , 's vaspályák hálóit az

ország nevezetesebb pontjai közt áthúzatandóknak ter-

veztetni hisszük, 's kezdetét nézzük; ha bonczoljuk a'

magyar kereskedelmi társaság irányát , melly a' meásze

külfölddel köti össze országimkat — avvagy lehet-e, sza-

bad-e késedelmeseknek maradniuik a' teendk niegtevé-

sében ? mindezek a' kereskedés élénkítésére, könnyítésé-

re állitatvák , de hogy legyen mivel kereskednünk, kell

róla eleve gondoskodni; szct kell törni a' mezmivelés

bilincseit , hogy a' majd fölépülend vaspályák ne gyepe-

sedjenek be szégyenökre, az épilknek,és kárára a' hazá-

nak; mert minden nagyobb kereskedésnek kiindulási pont-

ja a' földmivelés ; ezt kell illleg elkészíteni, iiogy biz-

tosan haladhasson amaz ; 's nem fogjuk ez úton megérni

ismét ama szomorító tapasztalást , hogy magyar tenger-
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partunktól saját hazánkat elzárja az oroszé , mert ennek

szállítása nem kerül annyiba; hanem megérni fogjuk leg-

alább azt , hogy urai leszünk saját hazánknak.

De ha auc torit ás okra, vagy úgynevezett exem-
plumokra kell hivatkoznunk, ekkor is a' jelenkor leg-

alkalmasabb arra , hogy az örökváltság megállapítassék
,

mert ha vesszük Würtembergát , Bajor- vagy Porosz-

hont, mindháromban az ezen országokat ismertet iratok

szerint a' nép a' miveltségnek csak azon fokán sem állott,

mellyen hazánkban áll ; kereskedése ugyan a' könnyebb

közlekedési módok miatt szerencsésebb és élénkebb volt,

mint hazánké , de valódi forgalomnak csak azóta indult

,

mióta a' jobbágy saját birtokkal dicsekszik ; mezei azóta

jövedelmezbbek , mióta az örökváltságot meghonositá

;

ez csinositá ki falvait, ez inditá népét miveldésnek. Egy
volt csak olt, mi nálunk hiányzik, 's ez a' hitel- vagy

bármi néven nevezhet pénzintézet. Ha vannak, kik

az illyen kölcsön-intézeteket az örökváltság létesítésére

nélkülözhetlen kellékeknek tartják , azok illyeneknek ha-

zánkbani felállilását (mellyek, hogy messzire nem marad-

nak, reménylteti a' múlt országgylésnek ezen oldalról

kimutatott energiája) bevárhatják; egyébiránt pedig

én az örökváltságot hitelintézet nélkül is létrehozhatónak

mondom, mellynek megvitatása nem levén feladata ezen

a' nélkül is hosszabbra terjedt értekezésnek, a' szeren-

csés siker esetében hirl/ipok utján közlendnek fentartom.

Z á r s z 6.

iVlagasztos kebellel fogtam e' munka rajzához, melly egy

elfelejtett íiéposztálynak eddigi jeleiifékriiytelen helyzetét

érinté, melly ennek jövjét , boldogságát czélozá. IMeny-

nyire értem a' feladatok fejtegetése kíirül ozélt ? azt el-
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dünteni i\eni tisztem ; annyit merek csak e' kérdésben ál-

lítni , liogy a' j(') akarat szentsége , a' szilárd szorg-alom

lárig-ja legjobbat , leghasznosabbat írni, javaslnni, soha és

sehol sem hiányzott.

Ezeknek folytán, ha elfog-lallan lélekkel vesszük

nemzetünk egészét, ha ennek históriai múltját a' jelennel

hasonlatba ejtjük , 's innét politikai következtetést vo-

nunk jövjére ; lehetetlennek tartom , hog-y e' hon fbb-

jei , e' dics nemzet hatalmasbjai , kik a' hosszú bajteli

évsorokon át mind nevök fényének , mind tehetség-ök dús

körének mindenben megfelelve boldog-itólag- haladtak,

most e' jelen mivelt korban , midn eg-y sza\uk milliókat

üdvözíthet, milliókról szedheti le a' r o n g-y o t , és fel-

cserélheti tisztes polg-ári öltönnyel, elbbi magasztos lel-

kesülésökbl alább szállva, az álféltékenység ködében té-

vedezve, vagy a' dicstelen önzés kérge alá rejtdzve, az

emberiséggel kezet fogva társalogni késedelmeznétiek.

Mondám: ez lehetetlen; mert hol ^an ország, hol

nemzet, hol nép, és hol van föld a' világ kél sarkai közt,

melly egy alkotmány ezredéves palástja alatt annyi fajból

lenne mintegy összeférczelve ? — annyi vallást, annyi

nyelvet — núnú megannyi okokat birna a' viszongások

ártalmas ápolására? mint hazánk. Uraim! nekünk, hogy

a' nemzetek nagy könyvében ne mint gyarnial, ne mint

kiskorú, de mint ers, mivelt, gazdag nemzet foglal-

hassunk kitn helyet, mivel magunk atnoi elleiiérde-

küek között csekély számmal , kevesen vagyunk , osztá-

lyokat kell magimkhoz felemelnünk ,
jogokban részesíte-

nünk , érdekeit alkotmányunk egének jótékony harmatá-

val nedvesítenünk, hogy mint törhetlen láncz-kapocs kös-

se össze a' külön osztályokat , az eddig elkülönzött fajo-

kat. Ezt téve jövendnkre nézve kél tényezt alapítánk

meg: ert és egységet; 's ezek mellett még az em-

beriség szelid szellemének is megadók azt, mit ez annyi

évek óta imádkozva könyörgött a' dynastiától.

A' magyarnak , beszéljenek és Írjanak a' históriák

búvárai bármit, bizonyost még nem irlak, és irni nem fog-
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nak — széles e' földön , ennek szinén és az ég- alatt

nincs rokona , nincs testvére , nincs senkié , kiben vére

pezsg-ene , kiben szükség- esetén bizhatnék, megtámadta-

tásakor segélyt reménjlhetne; nincs senkié, maga áll a'

nagy világ zajong-ó kfizdterén testvér- 's rokontalan és

egyedül, mikint szirt a' habzó tenger hullámai közt. Ert,

hatalmat, segélyt önkeblébl kell merítnie, mikint meríte

eddig is; de e' forrás, uraim hig-yjék önök! e' forrás fé-

lig- meddig- fogytán, száradó félben áll ; mert ellenérdek-

kel nemcsak kivül a' hon határain kell e' nemzetnek ta-

lálkoznia , nem! itt benti édes országa szent kebelén is

milliók vannak, kik a' magyart csak nevérl ismerik,

csak földesúri hatalmáról félik ; itt forrása a' nemzeti

ernek van ugyan , de az az igazságtalan terhek miatt

,

mellyek alatt földhöz sújtva nyög, bedugult; ezt, mig- az

ér fel nem dagad, sietni kell folyásnak ereszteni, 's igy

jótékony lesz a' nemzetegészre ; mikint vészt és bukást

következtet , ha mag-ától ront ki , mert ekkor szabályo-

zott tölcsérét már nem fogja elégleni , hanem , mikint ki-

rohanó vulkán, a' testegésznek négy , öt helyein szaggat

lyukakat, mellyeken kiromboló dfiliél tova kerg-eti

pusztítani , de még e' vészroham sem egyesülten , min-

den láva másfelé , más irányban.

Nemzetünk istene ne add , hogy e' hon , melly ez-

redév óta küzd, ví , hog-y álljon; vérzik, hogy éljen —
most, midn tökéletes kifejlésének , átalakulásának nuijd

majd végküszöbén nagy napja ünneplésére készül , e'

nagyszer ünnep temetési színt öltöön ! — ne ! — E'

nemzetnek élnie, pedig- dicsn, hatalmasan kell élnie,

mert

:

,,Az nem lehel, hogy annyi szív

Hiába onta vért,

'S keservben annyi h kebel

Szakadt meg- a' honért?



ROBOT ÉS BÉZBUA,

ERKÖLCSI ÉS AiNYAGI, MEZ- ÉS STÁTUSGAZDASÁGI
TEKINTETBEN.

Harmadik jutalommal koszorúzol! pályamunka.

IRTA

PLOETZ A])OI.F ,

mélt. nngy-károlyi gróf Kiírolyi Islviín tiloknokn , a' niagjar gaz-

dasági egyesület rendes tagja.



Nem csak dicské a' haza

;

A' munkás pór, szegény.

Bár észrevétlen, dolgozik,

A' hon deriiletén.

Vörösmarty.

t



E- rr r

I o s z o.

Ha az forog-na kérdésben : adassék-e a' föld népének a'

földesurak rövidség-évei ismét némi ország-g-yülési ala-

mizsna? — határozottan tagadólag" felelnék.

Apró engedményezések ugyanis csak leg-yezg-etik

a' telek népét , 's noha eg-y fell e' keg-yelések a' földes-

úri tulajdont bántják , más fell még-is kivánt jólétet nem
eszközlenek, st a' vég-képeni felszabadulást a' folytonos

könnyítés üriig'ye alatt késleltetik.

Ezúttal azonban arról van szó , valljon a' földes-

urak igazainak sérelme nélkül adassék-e 10 millió föld-

mivelnek szabadság és tulajdon — ?

'S e' kérdésre határozottan igent mondok; — mert

rendithetlenül meg vagyok gyzdve Deák Ferencz gyö-

nyör mondásának igazságáról, miszerint ,,a' szorga-
lomnak két hatalmas rugója van: — szabadság
és tulajdon; két hatalmas ösztön ád a' polgár-
nak ert, 's lelkesedést a' hon védelmében, 's

e' két ösztön: szabadság és tulajdon; 's csak
két er köti biztosan a' népet honhoz 's tör-

vényhez, 's e' két varázs er: szabadság és tu-

lajdon. — 'S mert mint a' költ énekli:

Ers lesz országunk, nagy a' király.

Hol ennyi ember boldog hont talál" —
Elmondandóm alább nézeteimet az úrbéri adók két

legsülyosbikárol, a' robot- és dézmáról ; 's megkisérten-

dem a' váltság hasznait taglalni , e' helyt tehát csupán

hitvallásomat kivánom kitárni.

Minden kornak van bélyege , — a' miénk a' meleg
emberszeretetét viseli , 's mig egy részrl a' tudomány

és áldásos miveldés a' sötét elfogultsággal sikeres tusát

viv, más fell a' természeti jog az ó- és középkor vaskos

utódával , a' hbériséggel kezdé meg elkeseredett bar-
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czát ; 's azon köz- 's ország-g-azdasági eh , miszerint ma

már nem rabszolgákra, hanem szabad polgárokra , virág-

zó mezg"azdaságra , az ezt szükségel erélyes gyáripar-

ra és hatalmas kereskedelemre van az országnak szük-

ség-e , sok kezesség-et nyújt a' szellemi felocsudásra , 's

a' fendalisnnis torára,

Aálunk az örök\áltság-i ügy is párt-kérdéssé lön :

az erélyes cosmopoliták felkutaták a' póri nyomor hajlé-

kát , 's kiragadva a' leg-megrázóbb jeleneteket , azokat

mint az úrbéri viszonyok szomorú eredményeit pörlék

meg-, nem mulasztván el bepanaszlásuknak intimidaliók

által is némi súlyt adni.

A' földbirtokosok nag-yobb része ellerjben. tulság-os

higg-adtság-gal védelmezé megtámadotl jog-ail , 's a' súr-

lódásnak azon jó következése ln, hogy a' közvélemény

innentova közvetitoképen fog fellépni.

Nem tartok Nagy Károlylyal , ki a' magyarország-i

jobbág-yság- állapotját az északamerikai néger rabszolgáké-

nál rosszabbnak találja ; nem állok azok részén , kik a'

földesurak jogait az urbériségre nézve egyátalában kép-

zeményeseknek hiszik; de Sztáray iskolájához sem tar-

tozom., mert megg-yzödésem az, hogy az úrbéri

adók a' magfán- és közg-azdaság-ra eg-yaránt

károsak: — azokat tehát orvoslani annyival
inkább kell, mert e' tekintetben vannak
elttünk már példák is, mik ig'en tannság-osan

mutatják, hog-y az úrbéri viszonyokat a' nél-

kül, hog-y az egyik fél rövidséget látna, a' má-

sik pedig terheltetnék, a' hazának ni e g s z á-

m i t h a 1 1 a n hasznára ki lehel e g y e n l i l e n i.

Ha egészségi állapotom nem akadályoz vala, a' ma-

gyarországi jobbágyság történetével nyitandám meg ér-

tekezésemel , 's bvebben szóllondék a' tagosztály-.

maximum- és minimumról, 's a' t. továbbá a' jutalom-

kérdésnek 2-ik azon részérl , mellyel ezúttal néhány

sorral valék kénytelen ellátni; — azonban a' mi halad,

még végké|) el nem niarad.



EL»0 SZAH.ASZ.

1. FEJEZET.

A' robot.

Zápolya szólt: „örökös jobbágyság, s rab-nyi'ig a' pórnak I*^'

'S ülve lön a" szellem , ölve maradt az ipar.

Kölcsey szóit: ,,Váltság 's örökös föld!" s szárnyakal ölte
\' nygözött szellem, 's létre virul az ipar.

Ga r a y János.

1. §. A' inezg-azdaság-, mvészet és tudomány, mond

a' g-enialis Liebíg- , 's az okszer mezög-azdaság-nak ép ez

okból fkellékei a/.oii ig-éiiyben öszpontosulnak- hog-y a'

szükséges munkálatok kell értelenuuel, annak idejében

és lehel legnagyobb takarékossággal teljesítessenek.

Kisértsük meg ez elv ellenében rövid észfogását

adni a' robotnak. — Ez olly szolgálat , mellyel az ok-

szer g-azdaságban legkevésbé jártas jobbágy és zsellér,

avvagy értetlen cseléde, saját rósz eszközeivel, hetenkénti

apró részletekben végez, 's mellyel a' földesúrnak — ne-

hog-y végkép elveszitse — le kell szolgáltatnia. —
A'iz és olaj , — tessék keverni , mondaná iNagy

Károly. — De bocsátkozzmik részletekbe.

Az úrbéri törvények szerint egy egész helyes gazda

évenkint földesurának 5^1 szekeres , vagy ha ez kívánja,

108 g'yalog , — a' házas zsellér 18, a' hazátlan Í2>

g:yalognap-szolgálatot tartozik teiwii. — Egy negyed

részét a' robotnak a' hal téli holnapokban kell leszolg^ál-

tatni. — Hetenkínt egy napot, sürgets mezei munka
idején kettt, távolabb xidékre rendelve 4 napi szolgá-

latot kívánhat a' földesúr jobbágyától egyfolytában; ez

esetben azonban egy hetet a' jobbágynak közben szaba-

don kell hagynia, 's télen mind a' szolgálat-tevnek, mind
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marháinak elhelyezésérl , nyáron pedig legelrl is kell

gondoskodnia. — A' jövet menet beszámítandó. A' hosz-

szu fuvar helyetti 2 marhás napot szántásra fordítani, 's

a' szántást, valamint a' zselléri szolgálatot is kettztetni

tilos. A' szántás körüli régibb szokás érvényes. Atalános

munkát az adózó tenni nem tartozik ; marháit munka si-

eltetés tekintetébl szétosztani nem szabad. A* teher men-

nyiségét , fuvarozási távolságot, 's távolsági beszámítást

a' nemes vármegyék határozzák meg. — Ha robotját a'

földesúr bérbe kívánja adni, szakadságukban áll a' job-

bágy- és zselléreknek, vagy tartozásukat, egy szekeres

napot 20, egy gyalogszerest pedig 10 ezüst krajczárral

megváltani , avvagy szolgálni. — Az adózó hibája nélkül

maradt rubot-hátralévségek megvehetlenek. A' törvény

szellemével ellenkez robotkezelés a' földesúrra súlyos

bírságot von. A' restelked jobbágyot egy és két ezüst

forintig, a' mint t. i. marhás, vagy gyalognapi szolgá-

latra nem állott ki, elmaraszthatja a' földesúr. A' törzsön-

köd , makacs és ellenkedt azonban hatályosabban az

uriszék fenyíti meg. — Folytatólag : köztudomás szerint

a' köznép sorsához alkalmazott képzést hazánkban nem

nyer, mert hiszen nálunk a' földmivel osztálynak nincs

iskolája, hol gazdasági mesterségét megtanulná, 'smagál

a' szakmájabeli isnjeretekkel felkészítné.

A' telek népe továbbá hazánkban átalában véve sze-

gény; 's így nemcsak szellemi , de anyagi tekintetben sem

képes tartozásainak méltányos igényszerüleg eleget tenni,

nincs ugyanis elég ügyessége, 's a' helyes munkáltatáshoz

megkívántató állatokkal és czélsaerü eszközökkel sem bír.

Végül a' föld népében a' robotra nézve azon meg-

gyzdés él, hogy a' robot csak amollyan kény sze-

ritett szolgálat, és hogy azt ugyan le kell

tölteni, de nem egyúttal jól leszolgálni.

És nézetem szerint a' fentebbiekben kell keresni

okát amiak , mért olly csekély haszonvehelségü a' robot,

továbbá mért olly súlyosak következései mind az uri, mind

az adózók mezgazdaságára nézve. —
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2. §. A' rüldesurra nézve káros a' robot , mert annak

kezelése tetemes költség-g-el jár , oUy annyira, liog-y több

rendbeli njomosszáinitásaiin szerint, ha a' robotot g-yalog

naponkint 10 peng krajczárral értékesítem, a' kezelési

költség- legjobb esetben is 25",ora rug.

Ki e' tételt tnlzásnak hiszi , ne felejtse , hogy e'

helyt nem azon — számra vajmi kevés, földesurakról van

sió, kiknek robot illetményük épen annyi, hogy ezt a'

küls gazdaságot vezet tiszt is annyival inkább ellát-

hatja, mert a' jobbágyok is tán romlatlanabb szellemek,

semmint soji mások; ezúttal azonban a' nagyobb, és

épen csekély urbériségekrl van szó. —
Annak, ki tíz telekkel alig bir , szintúgy kell

tartani cselédet, mint annak, kinek 500—600 egész he-

lyes községe, 800— 1000 's t. zsellére van. Mindket-

tnél a' kezelési költség tetemes; amott ép azért, mert

az ellátandó robot nagyon kevés , emitt mert felette sok.

Akárháfiy helyet tudok , hol különös robot-kezel tiszt

tartatik, ellátva irász- , hat — nyolcz és több hajdú- 's

Caszszel. —
E' számítás a' robotra nézve annál terhesebb, minél

bizonyosabb az, hogy a' kezelési költséget fölöz 75"(,-t

kelln felhasználni , tehát mint czélszerü munkát és ipart

beruházni, befordítani nem lehet. — 'S ennélfogva va-

lóban nem paradoxon azt állítani , hogy sok szétszórt

tanyájú, rósz indulatú lakosokkal biró községek urbéri-

ségével rendelkez földesúr valóban helyesebben csele-

kednék, ha azon 4—5000 vftot , mit 50—60,000 ro-

botja kezelésére évenkint költ, vagy majorságos erbe,

\agy pénzes napi számokba fektetné. Lehet, hogy keve-

sebb, de minden esetre biztosabb siker követné számí-

tását , semmint követi a' robot szolgálatot. —
3. §. IMínd a' mellett is pedig , hogy a' robotkeze-

lés tetemes költséget ki\án, a' kíállilás és a' szolgálat

ollynemü , hogy azzal okszer gazdaságot tartani lehe-

tetlen , a' mindennapi tapasztalás e' végre dus bányája az

adatoknak. —
21
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A' földesúrnak van nevezetes nrl>ériség-e , 's ennek

törvényszer helyes kezelésére eg^ész tiszti és cseléd!

dicasterinmot tart. — 8zornbat levén, az illet küls g-az-

daság-i tisztek a' következ héten teendket bemondják, 's

azok szerint az intéz tiszt a' sziikség-es robotot tetszvé-

nyezvén , az üg-yes bajos kirendelés vasárnap dél eltt

csakugyan megtörtént. — Hétfn vagy kedden , netn

ugyan jókor reg-gel , 60 eke helyett kiáll 45; nehéz voliía

azonban közöttök két egymáshoz hasonlót találni , 's csak

azon átalános bélyegük van, hogy *5-ük rósz. —
Beállanak a' barazd;iba , \-nek ekéje tán épen a'

leg-véznább , néhány taraczk-g-yökbe megakad , 's ketté

törik, vagy megsérül. iMi természetesebb most annál,

nu'nt hogy i\. ekéjét összeigazitja , ha teheti , addig azon-

ban a' többi barázdasorosak is pihennek , mert miatta ki

nem szánthatnak.

B-nek gabanczai kiállanak , mert hiszen urdolgára

legjobb marháját csak nem foghalja be , de tán nincs is

jobb , mert a' község-i , megyei , földesúri , 's még- azon-

kivül saját dolga nagyon elcsigázzák ket, — 's ennyi

elfoglaltatás mellett n)agának annyit meg- nem takarithat,

hogy azon példánymarhát tartson.

C-nek ekéje míg a' barázdán végig ért , tizszer ki-

fordult, 's hol hagyott vak barázdát, a' vetés fogja meg"

mutatni. —
50 kaszás helyett megjeleni '|0 , — közöttük %

rész alig kasza-biró snhaiicz és öreg. l^lükre állítják leg-

szájasabb azon társukat, kinek leghiggadtabb haladását

közösen ismerik; szép magas tarlóra vágnak, 's olly

sren fennek, o1!y sokszor kalapálnak, és annyiszor

nyúlnak a' csolxdyolioz , mennyi élesítéssel és \ izzel,

hon , mikor maguknak dolgoznak , fél hétig megérik. —
kS/állitás alá 3:)-bol elj 2'l kocsi, de ezeknek is

(da olly szánandó álla|)olbau , hogy marháik a' inegyeileg

meghatározott terhet el nem birják. —
A' l('ka.s/,ált fnek felgyüjtésére rendeltetik száz

villás, és jíUt 80; ezeknek is azonban fele kisebb nagyobb
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leány , és g-yernitík. Uiulasok liordására és bog-lyázúsra

alkalinalos néhány sihedert találni alig- lehet. —
A' roboltali nuinkáltatásnak eredménye e' szerint

ln , hog-y a' jobbágy-ekékkel keresztbe hoszszába túrt

íöld nem porhanyitalván fel kelln, a' vetés pásztás , az

es és hóviz a' pandalos barázdáról lefut, a' kimélyített

helyeken podig- meggyúl; — a' vakbarázdára esett mag-

nak azon része, mellyet az égi madarak félnem szednek,

a' szántatlan föld felületén satnya kalászt érlel; 's mind

e' uíellett is szerencsésnek mondhatja magát azon földesúr,

kinek jobbágya naponkint '^

j holdat felszánt. A' gerinczes

kaszálás után a' f nem n egyformán , a' termés keves-

bedik , 's a' feltakaritás bajosabb ; — 's a' t.

4. §. Az elmélet barátai ezek ellenében készek jó

szándékú tanácsaikat elmondani; — a' bepanaszlott kité-

rések , szerintök, hibás kezelésre mutatnak , tehát orvos-

land(')k; jelesül: a' késn kiállónak 's a' csekélyebb mun-

kájú gyermekeknek nem kell egész napot adni, a' rósz

eszközzel kiálló robotost viszsza utasitani, a' durvát, ma-

kacsot, és restelkedt bezáratni és birságolni , — el-

szántónak és elkaszálónak ügyes bérest állítani , a' fel-

vigyázaíot megkettztetni, a' kiállási ár-apály ellen pedig

a' kivántatóságon fölül rendeltetni 'sa't.

Es valóban ez mind igen szép , csakhogy — mint

mondani szokás, a' gyakorlati életben egészen nem

meg'y ; — mert habár meg- kell ismerni , hog-y az úrbéri

tör\ények a' földesúrnak némileg karjai alá nyúllak, in-

tézkedésük mégis, fleg a' csekélyebb birományuakra

nézve, az alkalmazás mezején, mint kivirágzott szik-jegecz

a' nap meleg-énéi, elveszti éleit, fényét. —
Mindenek elölt mit ér \ele a' földesúr, ha 50 ka-

szás által 4 nap alatt kelln feltakarilhaló rétjének ellá-

tására, robotjából csak annyi nnnikást képes kiállilani,

kik azt 8 nap alatt kaszálják le ,
— mikor tán épen es

állván be , különben betakarilhatandolt szénáját renden

« ri . kimossa, 's g-yakran csak alomba vagy tzre valoNá

teszi.

21*
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Hátiia a' jobbág-ysiak mnrhája elflög-Iik , vagy a' me-

g-jei dolog" a' földesúrival összeiitkfJzik ? Valljon meg-

lénil-e a' földesúrnak kára, ha restelked jobbágyait el-

marasztalja ? —
Ám meg lebet-e mindig venni a' pénzbeli birságoí

a' restelkedön ? 's aztán érdekében áll-e a' földesúrnak

íaját alattvalóit kiliarácsohii , — 's ekkint «ü ellenszen-

vet bennök még inkább öregbíteni ?

Mit ér vele a' földesúr , ha rósz szerszámmal ellá-

tott jobbágyát visszakergetvén, ekkint ma végezni kel-

lelt munkája holnapra marad , mikor a' késedelem Ián

minden további törekvést meghiúsít? *)

*) A' politicü-fundalionalis jús/.ií;,'on történt , hogy 150 levén Iviren-

delve, közülök csak 70 jelent mesr, 's ennyi miink;ís kéz , nielly

könnyen 10 lánczol learatkatott volna, csak harmad lel lánczot ara-
tott , 's annak is felét legázolta (Ország, j. k. 183ít-ki oct. 8-ki
országos ülés.)

Tanuságosan nyilatkozik ez ügyben az úrbéri viszonyokat olly

igen jól ismer Szcs Ábrahám is. A' jobbágy munkája , úgymond,
kivált a' kisebb földesurakra nézve egészen el van veszve a/.ért,

mert a' földet, mellynek használásáért a' nuuíkáva! adós, tle el

nem vehetjük; az ellörlött, az elölt is csak ijeszt bottal nem kény-
szeritheijük , becsukatni nincs ernk; ki ezt adjon, rendelve niucs,

a' pénzbüntetést pedig megvenni nem lehet annak, ki birói hatal-

mából ki van vetkztetve, oUyau embereken, kiknek nem egy
vagy két peng forintjok, de ugyan annyi krajczárjok sincs a'

zsebben.

Ebbl a' következik, hogy a' tartozás megszaporodik, e/.t

pedig, ha rakásra gyl , többé megvenni a' törvény tilalmazza.

A' nagyobb uraknak, kiknek lerjedtcbb gazdaságuk megbírja
azt is, hogy az engcdellcnt ervel meglógó és behurczoló hajdúkat
tartsanak, 's ki szót nem fogad, hetyök is van , hova becsukhas-
sák, láljuk, hogy a' napszámjaikat csakugyan leszidgáltatják, 's

ha csalják is ket nuiukaközben jobbágyaik, és negy\enül barázdát
húznak hatvan ekével, valamit mégis kapnak azoknak nuinkájok
után jövedelcníképeu, de mi kis birtokosok aligha többre nem men-
nénk azzal az ervel, a' mit az cngedthnességrei kénysxerilésökre
elveszleirelünk. (A' pijtás nemesek véleménye az adó, háziadó,
örök-vállság 's a' t. Iá|gyában 48. 49.)

Tartunk ugyan embert, a' ki ket hajtja, 's ezt fizcljük , mert
inirycn nem hajihat, de tizedik szavára som jtiu senki, 's ekkor
mit leszünk ?

AzI, a' ki nem jöll a' |)arancsoIalra , hogy bezáraihassuk , is-

mri hivaljuk , de nem jön. Azután parnncsnljuk a' birák elli, ha
eljön , hogy az egy peng forint bímlelési lizetést fizesse meg, de
nincs is mibl , nem in akarja. Kkkor nag> iigi)gycl bajjal a' kinek
a' megyebeli fiszick közt jó barálja vau, ósszccsiruíl két vagy há-
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De valljon kriilírtíi-e ji' törxénv aa alk;iltnat«s (;sz-

kí^/.íikel? in«!g^lialározla«> , liog-y a' robotos például szán-

lásra flandriai vag-y Ziig-mayerféle, ruchadló , biícsi , fe-

jérxári va.^y rolionczi ekével 's a'"l. tartozik kiállani, 6
va^y 8 hüvelyk széles és mély barázdát hasilani 'sa' t.

Legjobb esetben is tehát a' törvény csak annyit kí-

vánt rendelni , hogy a' j(d)bág-y oUy eszközökkel álljon

ki urdolgára , a' minkkel bir; — 's valljon a' hazánk-

beli jobbág-yság- ^,j„ részének vannak-e alkalmatos föld-

mivelési szerszámai? De lehet-e csak kivánni is az ad<')-

zótol , hogy jelen szellemi és anyagi áUásában elég^ ér-

telemmel, jó szerszámokkal, és a' szükséges kedvvel bir-

}*yn robottartozását kelln leszolgálni ? —
Hol van 'végill az az árgnsz éberségíi tiszt és cseléd,

ki minden barázdát, gereblye-kaparást, kaszaA ágast 'sa't.

szemmel tartani képes , — és ismét hol van az a' robo-

tos , kinek az nrdolga letöltéséhez igazi kedve van , 's

ki a' felvigyázó egyénnek minden szavaira engedelmes

ffilel nyit ? —

rofli észten (lo múlva eqrv iiriszcket, 's elibe adja panaszát, Iiogy

johLiíüyain semmit sem veiiet, de az uriszéknek is epy része va^y

tulzü szabad elvüekböl, vaí,'y ollyanokból áll , kik ismervén biró-

sáffuk alá rendezett természetét , bele kötnek a!)ba, hotry a" földes-

úr enííedetlen jobbágyát sem be nem záratta, sem a' pénzhiiiitetést

rajta rnet; nem vette, 's iary mifi; a' törvényben határozott szelidebb,

's tfyengébl> nuidok niegpróbálva nem voltak, addig az úriszéki el-

járásnak helye nincs.

így miután a' szegény kis földesúr egy embert azért fíy.eteff,

hogy jobbágyait hiába hajtsa; miután fogházat épített, mit a' tör-

vény tolt reá; miután uriszékre négy ötszáz forintot reá költött,

még ott sincs, a' hol lenne , ha jobbágyát minden továl)bi szolgá-

lattól felmentette volna , mert megpótolta hajdulizetéssel , lönilöcz-

épitéssel , úriszéki költséggel ; — 's a' mi ezeknél még több , azzal

is , hogy felöl reá jobbágya ki is neveti.

Hogy ez igy és nem másképen van , azon a" három helyen , a' hoL,

de mindenütt keveset birok, mind magam, mind többi kis l)irtokú

társaim gazdaságában szomorúan tapasztalom, de más helyekrl is

szinte e' panaszt hallom ; utíy hogy nekem a' három helyen mintegy

nesryven földes és zsellér emhereim közt egyetlen egy van ollyan,

a' ki tartozását nenuigyan mikor én parancsolom, de csakugyan a'

mikor neki tetszik, éxenkint leszolgálja. „Kcleí népe gazditsági

tekintetben" 20—22. —
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5. §. A' kiállási orvosoll.allatireiHlellenséí^iiPz, 's a'

teljesítési hanyag-ság^hoz jánil még- az , hogy a' robottjak

igen csekély a' látszata.

Tudok az alföldön urodalmakat, hol a' pénzes er-

vel takarított széna ölének köllség-e, a' robottal eg-y id-

ben takaritottéhoz képest mint 1 : 2 állott.

A' fiiz-botolásból került fának öle pedig robottal bá-

rom annyiba került, seininint az, mi kézpénzért vágatott.

Bizonyos erdészi számításban 1000 D ölnyi térnek 4
esztends cser- és köri.sfákkal 4' távolságban való beül-

tetésére, nevezetesen a" csemetéknek az iskolábóli kisze-

désére , 2 órai távolságról elszállítására, gödrölés- és ül-

tetésre, a' munkások jövetmenetét is beszámítva, 270 gya-

log robot-napszám ; továbbá 4800 szál 2 éves krisnek

kiszedése-, 's a' csemete-iskolábai átültetésére 120 g^ya-

log robot-napszám, végül 1260 jegenyedugványnak sze-

dése- és elültetésére 42 gyalog robot-napszám tétetik

kiadásba. Hubeny Forstwissenschaflliche Alittbeilungen.

l- füzet 97. lap.

Tegyünk egy kis számítást. — A' pestmegyei g-az-

dasá^-i fikegyesülel kísérleti telke szomszédságában,

tehát közel Pesthez, 1844-ik esztendben, azaz akkor,

mikor a' pestvidéki ember a' pest-váczi vasútvonal ké-

szítésénél is nyert bséges munkát, egy 2' széles és l^j

mély g-ödörnck kiásása ^i^ váltó krajczárba került, 's a'

tövesfáknak azokbai ültetésére használt robotnak értéke

szintén annyira ment.

Megjeg-yzendö pedig-, hogy a' fennebbi ásási bér

mellett a' szorgalmas gödröl napjában 1 ft 20—40 kil

is érdemlett, mi hinni engedi, hogy egy gödröt, hol ki-

vált van munkás kéz, '^ váltó kr.íjczárért megásathatni,

mert az igyekez dolgos egy szi napon így is kikeres

1 váltó forintnál többet.

E' számítás szerint 1000 O ölnyi téren kihányan-

dó 2250 g-ödör kiásása . és ng-yanannyi fának elülte-

tése kerülne 2250: 3=750X2-'^""«„=^25-H25=50
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\áU<') forint; \ag-y 10|)<'iig krajcxárjával értékesif\Hegy

jj-yalog- iia()(»t = 120 g'valog- nap.

Tovább;! niiiilboo-y 30 ^valog--

szercs robotos a' ki\áiitat(» 2250 Ivii-

kal eg"}' nap könn) en kiáshatá , te-

g-yiik a' jövtítmenet beszáinilását,

fejenkint '3 napot véve, 10 gyalog-

napra, 2250 csemetének kiásására

és elszállítására száinilsunk ismét 10
gyalog napot ==20 g"yalog^ nap.

Lenne tehát ezen erltetett szá-

mítással a' kiadás l-^lO gyalog- napsz.

azaz 130 g.yalog "appal kevesebb a' valóságos kimene-

telbe íktalolt tételnél. —
A' 2 ik tétel szerint eg-y gyalog- napszámra esik ''JO

szál kétéves csemetének kiszedése és átültetése; a'

végs szerint pedig egy gyalog napszámért 30 jegenye-

veszszt szedeti , 's dugott földbe a' robotos.

Ha tekintetbe veszsziik, hogy a'mezliegyesi erd
ültetésénél egy holdnak 3' tér köz- és távolságbani kiül-

tetés^ , bele értvén a' mag-szedést, növény-nevelést, ki-

szedést , megtísztogatást és 3— 4-szeri megkapálást —
7 ezüsl forintba került, (Hubeny \\ aldanlagen von Mez-
hegyes. ö'J. 55 1.); — íiogya' kístellekíek 1200 D ölnyi

tért ngyatiatinyi topolya-vesszvel, mit szintén k szedtek,

öt váltó forintért másoknak beültettek (Vedres sivány

homokság 139— l'JO 1.); — 'i»gy a' kecskeméti homo-

kos térek 1600 öles holdját dugványokkal, ahhoz ért

kecskemétiek 3 váltó forintért ültelik be, mégpedig ugy,

hogy az ültetés után két évig a' ki nem sarjadzott vesz-

szk helyeit újra beültetik; — l'ogy a' pestmegyei gaz-

dasági fiókegyesület kisérleti telkén IS^I-ki sszel 1000
topidya-diigványnak megmetszését és elültetését az e'

végre szerzdött munkások egy ezüst forintért teljesitet-

ték ; — hogy végre egy topolyafáról száz , 's több dug-

vesszt vághatni , 's hogy f kkiiil egy ember napjában

egy — két ezerét megszedhtil , valóban ez adatok a*

fennebbi tételekre nézve igen különös világot vetnek.
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Pátkán ugyanazon szllnek megnimikállatása ro-

bottal 1000— 1300 gVíilog" napba került, pénzes ervel

mivelve pedig 350 váltó forintba. —
Eácsmegye szomszédságában a' cs-i urodalom hite-

les eladása szerint 475 pm csöves kukoriczának le-

morzsolására (lett 254 p. ni. szem) , szelelés és magtár-

ba felhúzására felhasználtatott 234^4 g'y^l'^g' napszám;

összehasonlitó e' számitás szerint tehát ötször annyiba

került a' morzsolás, semmint került azután készpénzért.

IMidön ppdig e' tárgyban a' neheztel ftisztség

felvilágosítást kivánt, a' jelent tiszt egyebek közt ezeket

irá: ,,az úrbéres er összegében nem épen legkisebb szám-

mal vannak ollyas napi számok , mellyek álalában nem
tekintethetnek 15 pkron megválthatdknak, illyenek azon

napszámok, mellyekkel béresnék
, juhásznék , kocsisnék

'stb. tartoznak , kik rendszerint igen ritkán rendeltelhet-

nek ki , mert tölbnyire élelmük után vaimak, 's kiknek

napi számjaik, ha bármi munkatétellel le nem törlesztet-

nék, váltó árban meg nem vétethetnek, mert semmijök

sincs 'stb; — folytatólag: a' robot becsértékére nézve

megjegyzi még a' jelent , mikint az esztendnek vége

felé sok robot összetorlódván , mivel letörleszteni 's ér-

deme szerint leszolgáltatni se munka se mód , a' robot

értéke igen csökken , hogy ugyanis a' robot leemésztd-

hessék és restantiák ne tnjenek el, törleszt módokról

kell gondolkozni, 's valóban e' törlesztési szorultság s<»k

alkalommal elfordul 'stb."

A' leszolgáltatási aggodalmat neveli az is, hogy a'

földesúr robotját arra, mire körülményeihez képest leg-

hasznosabban tehetné, mindig nem alkalmazhatja, —
igy például a' földnek mély szántás, és ével takarmány-

növények termesztése általi ja^itását egyedül roboter-

vel már csak azért sem eszközölheti , mert mély szán-

tásra, liere , luczerna 'stb. feltörésre a' jobbágyság leg-

nagyol)b részének sem szerszáma , sem marhája , sem

kedve, — de nem is tartozik vele. — \S mit mondjunk

a' szántás körül sok helyt fennálló azon. uíosl már törve-
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DYosílelt szokásról , niiszftriiil a' jobb.íg-j szszel és In-

vasszal lesz csak néhány napi szántást ? illy esetben a'

földesúr nemde keverésre pénzes ekékéi, vag-y ma-

jorság-os ert kénytelen használni. —
Gyrmeg-ye követe enilité az IS^Vio'ií^i ország-gy-

lésen , hog-y nieg:yéjében adta magát el eset, miszerint

a' ínajorság-gal nem bíró földesnr robotját fuvarozásra ki-

vánta fordítani , a' jobbágyok azonban ellenszegültek.

A' robotnak hasznavehetsége iránt tanúságos fel-

világosítást adtak a' csongrádi jobbágyok , a' többi közt

következ pontokkal járulván robot-szolgálatuk ügyében

a' nemes vármegyéhez : 1-ör tartozik-e a' jobbágy , ha

igás marháin kívül lovai is vannak, E igás marha helyett

két lovat robot-szolgálatra fogatni? avvagy mindenesetre

szabad akaratjától ffigg a' jobbágynak akár két marhát

,

akár két lovat fogatni ? például : ha u r o d al m i egyén
hordozására rendeltetik a' jobbágy, tarto-

zik-e ekkor E igás marha helyett két lovat
fogatni? ha például a' jobbágy inkább két

ökrét kívánná befogatni? — 2-or. Tartozik-e a'

jobbágy , ha két igás marha helyett önkényt két lovat fo-

gat robotra , léptetve hajtás helyett futással
hajtani, 's erre kényszerithetik-e? 'stb. —
5-ör. Az igás robot-szolgálatnál tartozik-e a' jobbágy

egyszersmind kézi munkát tenni , példáíil ha búzát szál-

lít, tartozik-e fel- és leemelni a' zsákot, padlásra horda-

ni , verembe hányni ? 'stb. — 10-er. Tartozik-e a' jobb-

ágy nádvágás alkalmával a' tiszta nádat szálaliii , vagy

vághatja egyfolytában a' nádat és gazt együvé, mig ké-

vetartozása letelik?

iMi ez más , mint gúny a' józanság ellen , 's kiját-

szása a' törvénynek? Sajnos! pedig e' megromlott szel-

lemnek nagy lére van, 's a' jobbágyság igen nagy részé-

nek hite az.

i\em kéuytelen-e a' földesúr kapált növényeit azon

egyszer okból, mert a' jobbágynak kapáló ekéje nincs.
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a* földesnriha podig^ fog-atiii tilos, sokkal több napszáni-

's e' szerint idíhcs/.teg-eléssel kapával beinunkáltatiii? 'stb.

6. §. A' földesúrra nézve vidékenkint nn'-g- káros

azon körülmény, liog-y sok helyt a' robotol szolgáló jobb-

ág-yok a' majorságtól távol vannak. — Például csak a'

kigyósí és csorvási pusztákat hozom el Békésmegyé-

ben; az els líi'kés, a' másik Gyula városa gazdáival mi-

veltetik , noha a' két város a' mondott pusztáktól 4 mért-

földnyi távolságra van. (Erdélyi nemzeti iparunk 95 1.)

Vegyíik csak fel , hogy 100 ekét rendeltet ki a'

földesúr, a' jövet-menet egy napol elvesz, azonfelül 400
marhának legelt kell adni, és szükség esetében enyhhe-

lyet is.

A"' robotnak kell felhasználását nehezíti folytatólag

az is, hogy kivált népesebb községekben a' föld kis rész-

letekben van eldarabolva, ugy, hogy jóformán *3 a' föl-

des gazdáknak negyed, fél, nyolczad , st '
jq telkesek,

kikel az IS'iO : 7 törvényczikk értelme szerint heten-

kint 'j ^/2 ^» ^'3§"y '

iG "iai'I>ásuapi szolgálatra rendel-

hetni. E' dirib darab robotoknak czélszerü alkalmazása

több bajjal jár, semníint gondolná az ember.

Hasonhig baj a' földesúrra nézve hctenkint szolgál-

tatni, 's robotjának ^ 4-dét a' hat téli hónapban letölteltii;

melly öszlet niég közönségesen a' nyáron élelmiik után

járó zsellérek tartozása által is tetemesen növekedik,

mert ezek nyáron részben takarni és nyojntatni oda jár-

\ án , ép a' legjobb idbtMi kell munkájukat a' fíildesurnak

nélkülözni. ÍSzolgáljon a' terjedt községekkel biró alföld

például, itt tömérdek nrbériség van egy testben, ellenben

télire alig van valamiféle munka, mire a' robolol liasz<ui-

nal forditani lehessen.

7. {;. A' r(d)ot elszámlált tulajdonainál fogva a' föl-

desuraknak csak kett közt lehel választani, nevezetesen

vagy olcsó áron megváltásra bocsátani a' robotot, és árát

|)énzes erbe fektetni , vagy minthogy a' megváltás

áénz- és kercscthiány miatt álaláuosan nem sikerül, némi

pldozallal m:ij(irság()s eil alkalmazni . és ekkinl okszer
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inezögazdíKságol tartani , vag"y ha ez iieiii lelik , 's lia fán

a' robot sokasága sem engedi, az okszerííség-et a' kényte-

lens«''gnek feláldozni , 's robottal munkáltatni . — misze-

rint tehát a' robot sok esetben bizonyos erkíilcsi kötele-

zéssel ^ an a' földesúrra , annak felhasználására nézve.

E' végs köríilmény oka számos földesúri gazdaság

pangó álla|)otjának , 's rendkivül osekély jövedelmezésé-

nek. — Ez okból mondja Kleyle, fherczeg Károly bir-

tokainak igazgatója ,,Anleitung znr systematischen Land-

güter Einriclitnng." 1844. 118 1. ,,A' robot nem bevé-

teli forrás, mert egyfell ugyan j, hogy a' földesúr he-

tenkint bizonyos meghatározott számú robotokkal rendel-

kezhetik ; másfell azonban azon rósz oldala van , hogy

minden héten kell szolgáltatni, 's e' szerint a' gazdasági

nuHikák egy részét rosszabbul végeztetni szenvedni."

,,Alcsiit gazdasági tekintetben 1841" czimü mono-

graphiában pedig a' 43. 1. ez áll : Fonlosabb mezei mun-

kát , 's nevezetesen az ugar és vetési szántásokat , kapá-

lást és töltögetést a' ló-kapával és töltöget ekével, 's

egyéb kényes gazdasági eljárásokat az urodalom saját

majorsági erejével végezteti; — 's robotert csak olt

alkalmaz , hol a' jobbágy ügyetlen vagy lomha munkájá-

val még szántszándékosan sem igen volna képes ártani,

így reá többnyire csak a' gazdasági fuvarok , mag-kivi-

tel ,
gabona-behordás , széna-gyjtés, ritkábban a' ke\er

szántás , boronálás és hengerezés bizatnak.

8. §. Ha a' mondottakat összevesszük, 's az oksze-

r gazdaság tartásálioz szükséges munkálatokkal össze-

hasonlítjuk, — a' következés ellenmondhallannl mutatja,

hogy roboltal észszer gazdaságot vinni , takarékosan

nnmkállatni egyálalában nem lehet. — Igaza van-e tehát

Hurgernek , midn a' robotról szólva, imigy nyilatkozik?

,,Die Frohne ist die ürsache , dass der Ertrag des

Ackerlandes in einem sehr grosscn l^heile von Európa

so wenig isi. — Das Gut des Herrn \\ ird auf die elen-

deste Art bearbeitet , und eben so schlecht in den IVe-

hentagen der Arker des Haiiers; der rohe íbermuth \on
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»ier eiíien , die Stiipidltaet und Indolenz von der andcni

Seile riiliren grösslenlheils iiur von dieseni Verliaelt-

nisse lier." —
9. §. Aliután e' szerint a' robotnak a' földesúrra né-

z csekély hasznát, st több esetben kárát kimutatván,

eszme-rokonság-nál fog-va a' robotot , az azt teljesit köz-

nép állapotja tekintetébl kell méltánylanom.

Az úrbéri tartozások átalában ollyanok , hogy a'

szenvedoleg-esen érdeklettre nag-yobb teher hárul általuk^

semmint néz haszon a' követelre bellük; ig-y van ez

a' minden adók leg-súlyosbikánál , a' dézmánál , — és

eg"észen ig-y a' dézmát nyomon követ robottal is.

Mindenek eltt a' robot az ad(')zó kezeit megköti;

néki nem lehet saját dolg-a után látni akkor, mikor kíván-

ná és kellene ; mert a' földesúr utfWsó nem akar lemii

földeinek mivelésében és egyéb dolgoztatásaiban, st a'

legczélszerbb idt használván, a' jobbágy földt;iiiek kell

niegmunkálásában akadályoztatik , 's gyakran nyereséges

fuvarát, vagy más keresetét kell ehnulasztania, hogy ro-

botolhasson. Ha tehát mint jó gazda csak aimyi cselédet

és marhát tart , mivel földeit megmunkálhatja, a' robot

osztályosképen lépvén fel, 's az ad(')zó telkébe fektetend

ernek szitiét elvonván , a' jobbágygazdasága síidik. —
lía pedig a' jo!)bágy a' \égve ^ '"^g"}' mi"d földeit kelln

elláthassa , mind robotját leszolgálbassa , kelielinél tíibb

cselédet és marhát tart, jobban mivelt földeibl ugyan

többet pénzel , azonban kiadása is tetemesebb , nyeresé-

ge tehát ismét nincs, st ha a' termés a' középszernél

karcsúbb, nevezetesen károsul. — INlivel pedig nem dol-

gozni mégis csak jobb , mijit nnnikában izzadni, 's leg-

rosszabb esetben is keveset dolgozni kényelmesebb, sem-

mint ersen fáradni , — mivel továbbá a' j»d)bágy olly

kézzel fogható kárt földéiKík hanyagabb ellátás;ib(il még-

sem érez, semmint a' reá róható restelkcdé.si birságlxd,

mert ezt azomial le kell fiz(ílnie: ezeknél fogva a' jobb-

ágy közönségesen földmivelését hanyagolja el , melly-

nek fáradságos megmunkálásához bizony az aratást nyo
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íDon követ dézniálás kodvel, eri és kilíinísl ugy sr,m

:ad. Sül viszásság-áiiál fog-va az ipart loveri «'s c.siif,»-^es/tí.

10. §• Sok iK-'vt az iirhéres Töhlfkel naí^v<>l)!j részt

^/j — ''^-hí-n bíró g-azdák , földeiket ktít íiiarliával kelln

iiieg-munkálliatiiák; a' végre azonban, bog^y iiebány szán-

tást a' fetinálló , 's törvény állal is érvérívesitetl szokás

szerint ^ niarbá\al tebessenek a' földesúrnak, kénytele-

nek ^ tiKarbát tartani; pedig" a' fölösleges két darabban

a' különben is szegény mezei g-azdának pénze bever , 's

annak tartása is neki költséges. Valljon nem segit-e ezen

körülmény is sokat az átalános rósz szokás élletésébez
,

miszerint jobbág-ygazdáink marbáikat balul felfogott taka-

rékosságból olly korán rnd mellé állilják , 's nem annyi-

ra minségét, niint inkább a' számát nézik?

Károsabb a' robot a' teljesitre , semmint hasznos

a* követelre nézve még azért is> mert a' földesúr köz-

tudomás szerint egy napi robot után alig kap ~
^ napi

b*z()rgalmas szolgála! tal csak mennyiségre is felér nnin-

kát , a' jobbágy mindazonáltal eg-ész napot veszt; azon

ki\ül marbájál csigázza, szerszámait elbasználja; ott hol

a' távolság miatt egyfolytában több napra rendeltetik ki,

élése bajos , marbája gyakran az id viszontag.'^ágainak

kitéve. — '8 mit n»onfljunk azon esetekre, bol a' földes-

úr a' megyeileg- megállapitolt tebermennyiségbez ersen

ragaszkodva, 's a' szabályszer metinyiséget a' gyengébb

marbájiira is rárakatván, ezek útközben kiállanak , vagy

elnyomorodnak? — Ez eset pedig- nem példa nélküli.

Legkártékonyabb következése azonban mi'gis a' ro-

botnak az, bogy a' közné[)be renybeséget olt; robot

ugyanis azon nuinka, mellyet a' jobbágy rendszerint igen

egykedven, lombán és banyagul végez; fel lebet-e pe-

dig tenni, hogfy azon jobbágy, ki urdolgán rendbe, bon

igyekez ? ezt csak ugy lebetne várni , ba kellbben ké-

j)ezve lenne , ba telkét külön bírná , 's a' dézma szorgal-

mát nem lilené; lelicl-e binni, bogy azon cseléíl , ki ur-

dolgán a' napot lelketlenül eltékozlá
, gazdájánál munká-

sabb leend ? Átviszi biz 4uindketl a' gyermekéveiben
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Tíiiír látott , 's tapasztalt miinkátlaiiság-ol , saját körébe is,

's iriellynek azután leg-természetesebb következése az el-

szegényedés ; ez pedig- a' nyersebb kedélyt vajmi sokra

viszi.

11. §. A' robotnak csekélyszer értékét még csök-

kentik azon tetemes visszaélések , mik kezelésébl szár-

maznak; 's mellyek körülbelül ezek: A' földesúr és tiszt

a' robotot , kárukon okulva , csak érdemlett becsünek te-

kinti , a' robotot szolgáló ellenben súlyos tehernek erezi;

mig tehát amazok a' robot-ügyben sokszor meglehetsen

egykedvek, addig a' jobbágy és zsellér áltól minden

áron menekülni igyekszik, 's e' végre mindent megki-

sért. — És csakugyan 100 esetben 90-szer sikerül a'

tehetósbeknek jó szóval, de másnak is segedelmével a'

kezelktl kinyerni , hogy könnyebb munkára , 's csak

akkor rendeltessenek , mikor nekik legtöbb érkezésök

van. — Köztudomás szerint hazánkban igen gyéren van-

nak az okszerféle ollyan gazdaságok, mellyek a' munka-

beforditásban takarékos arányt tartanak; mellyek például

ideje korán felosztván a' munkáltatásokra kívántató ro-

bot- , szakmány- , pénzes- és majorsági ert , ezt csupán

a' szükséges mennyiségben tetszvényeznék , 's a' mun-

li altatás bevégeztével a' befektetett ipart szigorúan szám-

bavemiék; miszerint igen kevés helyen bírnák hitelesen

megmondani, egy hold szántóföld, rét, 'slb. egyeteme-

sen hány napszámmal láttatott el; pedig ez az okszer
nnmkál tatás ellenrsége.

Részint tehát e' körülmény , részint az , liogy a'

robotot felhasználni hazánk nagyobb részében annyit tesz,

mint veszett fejszének nyelét mtígkeriteni , ezer kisebb

nagyobb visszaélésre nyújtanak alkalmat; mit a* robotnak

annyival inkább be kell számitaní, mert elvégre mégis

csak találkoznak , kiket az alkalom elejt.

A' tiszti lelkület ellenében a'közné])p('l szakadatlan

közlekedésben él hajdii- és cssznek meggyzdése ko-

ránsem olly rendilhellen , hogy a' megkisértés! mindig

visszautasítsa. — ^ amiak rá pi'Idák , hogy a' robot kö-
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viil alkalmazott cst'lécU'k löbb hcl}t ríhid id alall jócs-

kán inog^szedték niag-ukat. Ijizoiiy pedig- fizetésük nerri

ollyaii , li()g"y aMxil magoknak oliy iievezetcstii riieg-taka-

villiatlak. A' forrás teliát, inellvlH)! mentetik, a' robot.

— Itt eg"y pár iia[)száminal több, hiszen a' trág-yahor-

dási rovat elbírja; amott eg-ykél kinemállásnak elnézése

eg"y kis meg-liáláló kedvezést következtetett, 's i\. gazda

egykét riigott borjút teleltet ki az eliiéziiek , a' másik

más adománnyal róvja le tartozását, 's foglalja le mind-

inkább a' tapasztalt szives indnlatot.

'S valljon egészen példa n é I k íi I i - e , b o g y
sok helyt a' kezel, 's ennek üg-yfelei, 's a'

cselédek m a g n k részére is d o I g- o z t a t n a k ? I ly-

lyenkor pedig a' beszámítás ép oUy súlyos , mint kömiyfi

az alku; 's ki fizeti meg mindennek az árát? természete-

sen a' földesúr.

Ki a' fennebbi állításokat eltorzitottaknak hiszi , ám
tekintse meg a' kereseti napszámokat, tegyen a'

robot-munkáltatási könyvek tételei szerint egy kis szá-

mítást ; kérdezze meg azon kósza egyéneket , kik ép ha-

sonló ügyességök miatt veszték el hivatalaikat , 's kik

emberbaráti segélyért ajtóról ajtóra zarándokolnak; vé-

g-iil nézzen szét a' mindennapi életben , ha kell a' kárpi-

tok mögé is , 's ám tagadja állításaimat.

\Z. §. A' jelentékenyebb ^isszaélések közt állanak

még" a' barczák, azon jegyek t. i. , mellyeket leszol-

gált nap szánjaiért kap a' robotos , 's melly jegyeket a'

szkölköd, hogy szükségleteit fedezze; a' korhely, hogy

némi pénzre szert teg-yen 'stb , a' jobbmódu g-azdáknak

fél áron elad; ezek pedig édes örömest megvesznek,

mert hiszen így igen olcsó áron megszabadulnak a' ro-

bot-szolgálattól. — Eljön azonban az esztend vége , 's

i\. zsellérnek, noha tartozását kétszer is leszolgálta

már, fele tartozása még lerm \ aii, V. tehets gazda pedig

fél áron \ásárlolt barczákkal tartozását letisztázta. (\. O.

Ismertet
'^/\,i, ).



336

Avvagy Ián niiiideg-y , akír i\. akár P. szolgál

,

csak tartozásuk leteljék ? Isten mentsen. A' jobb uk'xIu

g-azdának van cselédje és marhája , mikkel nevezetesebb

munkát is tétethet a' földesúr, a' szeg-ényebbnek pedig*

munkája is szegény. A' srbb számtétel e' bajon nem se-

gít, mert ha mindjárt az ellenriezésl szükséges naponkinti

és névszerinti beírásra kívántató költségeket a' földesúr el-

viselni kész volna is, nagyobb községeknél mindazonáltal

hetenkint computust tartani nem lehet; 's aztán ki tilt-

hatja meg, hogy a' szkölköd barczáját el ne adhassa?

Esztend végével aztán illyeneknél vannak a' hátra-

levségek, 's ugyan ember legyen, ki azok ára fejében

rajtok valamit veiuii akar. Tegyük e' czikkbe azon szo-

kást is , miszerint sok helyt a' bírák által rendelleti ki a'

gazdatiszt a' robotot, 's hogy sok helyt a' robotfelirás ,

vagy barczaosztás naplemente után , tehát a' rendes idn

kívül történik.

13. §. A' robot folytatólag bizonyos gyámi és fel-

sbbségi szerepet vivén a' kötelezett felett , e' felsség

kezelése vajmi sok kinövésre , durva és méltánytalan bá-

násra 'slb. szolgáltai alkalmat; minek természetes követ-

kezése a' visszahatás, 's átalában e' rosszul kezelt supre-

matiai fonákságokat akárhányszor a' népnek anyagi és

szellemi elfogyása , ingerültség és szomorú megtorlások

követik nyomon. — Hány major, asztag és boglya lön

hasonló okbcil tz martaléka, hány földesúri magtár és

pincze kiharácsolva, hány élet elkeserítve, 's hány úrbé-

ri perre adott e' körühnény okot? —
Mert ne higyjétek , hogy az úrbéri törvények már

mindent megleltek. A' köznép "V5 n^ni ismeri e' törvé-

nyeket kelln , mert együgy, 's mert nincs, ki nekik

ugy , mint kellene, azokat eladja; másfell pedig még
mindig találkoznak, kik a' nép együgységet használni

tudják. —
A' csév-, keszllcz- és dágh-iakal a' Pesti Hírlap

100-ík száma szerint földesuruk az úrbéri törvények el-

lenére, az \'^ lelkest is hetenkint kél na[»í in>u»kára kiren-
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delle ; 's esztendk múllak el , míg; az ígfazság-os panasz-

nak elintéz bírája akadt.

II. FEJEZET.

A' dézma.

A' mezflgazdasáff megrontására a' dé^niánál si-

keresebbel kitalálni nem lehetett. J o u n g.

1. §. Az adózó nem használhatja földeit

belátása szerint, terményeivel ideje-kor á

n

nem rendelkezhetik, 's átalában a' dézma,
bizonyos nemében a' közbitang'nak tartja a*

jobbágy telkét.

Az adózó ug"yanis tartozik állománya %-dában szi

és tavaszi gabonát termeszteni , akár van neki annyira

szüksége , akár nincs. — Szemléldnie , 's anyagi érde-

kei tekintetébl jobh meggyzdését foganatosítania nem

lehet , mert ám kisértse meg az szi fordulónak kisebb-

nagyobb részét luczernássá változtatni, ha marhalenyész-

tésbl több hasznot lát; kisértse meg répát, kalmár-nö-

vényeket 'stb. termeszteni, 's bizonyos lehet abban, hogy

ezt a' földesurodalom nem türendi ; néki gabona kell , a'

szll után pedig bor , amott tehát kizárólag gabonater-

mesztésre , emitt szllmivelésre van utasítva; teremjen

bár e' végs hitvány lrét.

Etmek egyenes következése: jobbágygazdaságaink

egyoldalúsága. Innen van az, hogy, ha a' termés kedve-

z , a' gabonának nincs ára ; ha ellenben mostoha és vi-

szontagságos az idjárás , az adózó éhezni kénytelen ; a'

nnt legutóbb nemcsak a' bihariak, szathmár-avasiak

,

árvaiak és szepesiek, hanem a' csongrád- és torontáliak

is éheztek 1842-ben, kiáltó tanúságául annak, hogy a'
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földinlvelö iitlvél és sorsál kizárólag egyféle iiövényri! ne

épilse , hanem vidéke kereskedelmi 's eg-j eb körülmé-

nyeihez képest többoldaliisitsa gazdaságát,*).

Szakithat ugyan a' jobbágy kaszáhijából , ha magát

fcildesurától elkiilönözte , egy darabot — ipar-mezofil

,

az ^^''Visio számú udvari inté'-L,mény szerint azonban e'

szándékát tartozik bemondani földesurának , ez pedig fel-

figyelni , hogy a' r é t f e 1 s z á n l á s a á 1 1 a 1 a z á 11 o-

má n y if öl d e k m i v e 1 é s e r ö v i d s é g e t ne szenvedjen,

melly körülmény e' kinézést ismét nagyon nehezíti: töb-

biben pedig tekintetbe veend , mikint legtöbb helyen a'

kaszáló külön kihasítva nincs, 's hogy ez a' jobbágynak

szénát , 's marháinak legelt ad , 's hogy végül egyéb

nem csekély elfoglaltatásai mellett a' % szántóföldeket is

alig képes megmunkálni; hiszen a' jobbágyot az ág is

húzza. —
Az ugarban az adózó ha termeszt , ebbl dézniát

nem ád. De itt ismét a' földesúr önkénye korlátozza t,
ki nem minden ok nélkül méltán tartván attól, hogy jobb-

ágya az ugart kellbben mivelendi , sennnint a' dézma

alatti két nyomást, de el nem külötiözött helyeken legelte-

tésében is rövidséget szenvedvén, az ngar beültetését

tilalmazza. — Szükség esetében pedig tilalmának gyá-

molitására nem nehéz okot találnia , mi épen nincs példa

*)A',,Pesli Ilirlap" ""/i^^i sziírnúl)an v et és lege 1 l e I é s i n-
in a (l i sm 11 s czíin alalt kövelkez cpülcles tény közöltelik : ,,K-
rös VHi'usa számos lakosai panaszosan az iránt rolvariioiltak a' nie-

{íjc rendéihez, hogy bizonyos gerinczcs kaszáhiikat relszánt\án s

lievetvén , vetésökef a' helybeli közbirlokosok azon ürügy alatt,

liogy a' hol eikülönzés nincs, a' kaszálókat sz. (íyörgy napig és

.siiijiikaszálás ideje után legeltetni szalKui , nvájaik által :^cnl^livé

teszik, a' niezörendörscgi tisztvisel pedig éji ezen legeltetési jog

miatt kártérilésíi pana.<zuk tárgyában neni akar biráskodni.''''

Az lí^iJö-iki ocl. í>-iki országos ülésben is lobb követ panasz-

képen enilité, hogy az ugari néniclly jobbágyok bevetvén , mind a'

loldesiirnak , mind jobbágyl'eleiknek n' legeltetésben rövidséget

okozlak; s ugyanez alkalonnual cnililé IVgrád követe, mikint me-
gyéjében a' lagüszlály sok helyen végrehajlal\áu , a' jobbágy sza-

badon biiuik ioldeivcl, 's n' földesúr nem tudja, mibl vegyen
(Iczuiiíl.

Imc az ipart és szorgnlnint bepanaszolva I
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liélkQl , 's értekez is lud esetet Peslmeg-yébeii , hol »

füldesuraság^ az iig-arbaiii leriiíeszléstöl 181?-ben jobbá-

g-yait eltiltá.

A' tarlónak termesztés általi használásáról szó sem

lehet, mert habár a"* jobbág^y néhány g-ebéit másutt is el-

terígetné , hogy téli takarmányul 'stb. répát, 's zöld szii-

leséget, a' második termésbl dézmát nem adván, ter-

messzen; ez még-is kivihetetlen, mert hiszen a' jobbágy

szántófulde is kö/.bilang, mellynek terntésében hárman:

a' pap , a' jobbágy és földesúr osztoznak , dézmálás után

pedig- a' földesúr is leg-eltet rajta.

llly körülmények között okszer g-azdaságot tartani

csupa g-úny; a' rendes fordulót ugyanis a' dézma , és az

ezutárii közlegeltetés terheli, az ugarral és a' kaszálóval

a' jobbágy nem szabad, 's a' tarló nem az övé, nem az

övé pedig mindaddig-, mig- az elkülönözés és tag-ositás e'

békóit szét nem zúzza.

Ha azonban a' tagosítás és elkülönözés bekövetke-

zik , 's a' természetbeni dézmálás megszünteltetik , már

is szabadabban fog mozoghatni, 's teend, mint tettek

sok alföldi községek, hol a' szántóföldek és kaszálók rég--

óta egy darabban levén kiadva , 's a' dézma is meghatá-

rozott pénz- és szem-mennyiségiben fizettetvén, a' tanyá-

kon j(> mesterséges kaszábikat , iparnövényeket, 'stb. ta-

lálhatni ; ugy cselekedend továbbá , mint cselekedett

Kecskeníét , 1826-ban t. i. megszüntetvén a' más földén

való költsönös közleg-eltetést , megérte azt, hog-y azóta

körülárkolt tanyákat és g-yümölcsösöket is lehet ma már

mintegy teremtve látni, 's hol több gazdák silány jö\e-

delmü szólleiket kivágván, jelenleg a' satnya tkék he-

lyéndús kalászok díszlenek.— Társalkodó 1840 : 18

—

ZZ számokban.

Másik rósz oldala a' természetbeni dézmának az ,

hogy a' jobbágy kényleien akkorra halasztani terríiényei-

nek letakarítását , mig legalább a' düljebeli minden ve-

tés megérett , 's hányszor megtörténik ekkint az , hogy

Y-nak trág-yázott földe g-azdag kalászt teremvén, ezekbi
22*
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része a' szemnek kipereg- addig, mig Z-nek siláii)' kései

vetése megérik. — A' fellakariloll ílülot a' földesúr tar-

tozik a' bemondástól számitott 3 nap alatt m&gdézmállal-

ííi; nem értve ide az ünnepeket.

Ha tartós es jón közbe, a' dézmálás mindinkább

késik , az es , szél a' szemet kiveri , a' kepéket meg-

szagg^atja , 's az aratás szebl) része pocsékká lesz. 'S itt

még nincs vége. A' dézmás a' képeket, kereszt- vagy

vontatókat kijelöli , 's most «zt kell mindenek eltt be-

hordani , 's csak azután \ illeti haza a' jobbágy a' maga

részét. Íme mennyi termés-, id- és iparveszteség^

!

E. §. A'dézma elcsngg-eszti az ipart, eg-y-

kedvüvét«szia' földmivelt azáltal, mert a'

szorgalmatos és ngy ekéz gazdát bünteti;
a' renyhe által pedig magát c s a 1 a t ii i hagyja.

,,Három oUy g-azdát állítván fel (mond Bezerédj a'

Pesti Hirlap 16-ik számában), kik közfii az egyik földét

olly beforditással miveli, melly — 60, és azután termést

nyer, melly = 90. Ebbl szabad földön a' beforditást, és

ennek kamatját *
„o — 63 levonván , lesz nyereség 27.

— Ötöd alatt azonban (9-ed, 10-ed) ennek fejében a' 90
termésbl kivétetik 18, és ig-y marad csak 72, és ebbl
a' beforditást kamatjával együtt 63 levonván, lesz nye-

reség^ csak =^ 9.

Egy másik g^azda elbb akarván menni , a/nazéval

ug-yanazon eg^yenl körülmények alatti földét nagyobb be-

forditással próbálja mivelni, inellynek olly mértékben tud-

ja helyét találni, hogy mindent belefoglalva, a' beforditás

leend ^^ 130, és ezután szerencsésen termést nyer,

melly ^= 168- Ebbl szabad földön levonva a' beforditást

130, és ennek ^/„„ kamatját 6Vio összesen 136^ jo, lesz

nyereség- Sl^'/io- Azonban ötöd alatt kivéve az 168 ter-

mésbl az := 33% ötödöt, marad csak 13^^ 5 , és ebbl
a' 130 beforditásnak kamatját, mint feljebb 6%o > marad

csak 127Vj() , a' mikép nemcsak nyereség, hanem jöve-

delem sincs, st a' beforditott 130 értékbl veszt a'

fuldmives 2Viü értékt.
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A' harmadik g-azda szániitváii, vag-y sejtvén a' nagy

heforditás eredvényél , s/.irite eg'yetil földén csak olly

aránylag" csekély befordilással próbálja a' miv ^ílést, inelly

=^ 20, és termést arat = ^. Es igfy bár kétszeresilé a'

befonlitást , mégis szabad földön leg-kevesebbet nyer

,

mert levonva a' beforditást, melly kamatostól = 21, ma-

rad a' 40 termésbl néki , t. i. leg-csekélyebb befordilás-

sal dolg"ozónak nyereség" csak 19 , holott a' 60 befor-

ditÓHaknyereség"e '= 27, és a' leg"többet t. i. 130-at be-

forditónak nyereség^e is leg;nag"yobb , azaz 31 ^/lo volt.

Ötöd alatt azonban épen ellenkezen áll , mintán az

= 40 termésbl kivéve az ötödöt, vagyis 8-at , marad

32,. és ebbl a' 20 beforditást ^„o kamatjával, vag"yis

21 levonva lesz nyereség" a' leg-kisebb heforditás mellett

= 11,^ holott a' 60 befo^rditás ntán nyereség" csak = 9
Tolt , a' 130 heforditás utá» pedig" 2Viü veszteség kö-

vetkezett.

E' mellett ötöd fejében egyenl földön a' leg"na-

gyoW) beforditást tev kiad 33% » a' középs 18, a'

legcsekélyebb heforditásu pedig csak 8-at , így csalja az

ötödölés az ipart és derék mivelést, hagyja pedig csalni

magát a* restség és silány mivelés által.

A' heforditás alatt mindent kell értetii, mi mnnka ,

pénz és eró, a' termés szerzésére forditatik, ollyakat is,

raellyek csak hosszabb id ntáni gyümölcsözés fejében

addig jövedelem nélkül tétetnek, és mindezeknek kamat-

jait, a' rendkivüli heforditás- és termesztésmódokat sem

zárva ki , mert itt nem a' legbíztosh gazdálkodás , ha-

nem az van kérdésben, lehet-e ölöd alatt bár roppantabb,

de mégis nyereséghozó beforditással szintén roppant ter-

méseket szerezni, 's a' föld értékét, gyümölcsözését ne-

velni , mint ezl a' köz és magán érdekek kétségkivül

kivánják?

Erre nézve nem kell felednünk , hogy a' nyereség

nem növekedhetik a' nagyobb 's nagyobb heforditás tel-

jes arányában, azaz ha — 6-hoz ^= 10 termést, 60 he-

forditás nem fog = 100 termést hozni , azon egyszer
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okból , mivel a' termés nem eg-yedül a' beforditás g^yfi-

mölcse , hanem két külön factoré, t. i. a' föld gyümölcsö-

z erejének és a' befordilásnak összes productnma; a' fa-

ctoroknak csak utóbbika nag-yobbodván, azon felvett eset-

ben a' termék is csak részes arányban növekedhetik.

Mind e' mellett azonban , a' mint az , ki eg-y hold-

ban egy pozs. mnyi vetés után talán szinte 13-or meg-
kapja a' vetmagot , mégis csekélyebb jövedelmet kap

annál , ki 2 pozs. mért vetvén egyenl hold földbe

,

csak 8-szoros termést arat, mert a' vetmag levonása

után amannak 12, emennek 14 mérje marad, ugy a'

fölvett példában is a' szabad földet nagyobb beforditással

mivel, ámbár ez nem teljes arányában fordit jövedelmet,

lesz a' nyertesebb."

Folytatólag: a' dézma elvre nézve is kárhozatos in-

tézet , ugyanis nem a' tiszta hasznot, hanem a' bruttót

zsákmányolván , aránytalanul sújt. *)

Példák kellbben felderítik a' tételt. Y. jobbágy

gazdaságát jövedelmezbb állapotba szeretné hozni, be-

ruházza tehát kezénél lév, takarékosan megzsugorgatott

400 ftját , vesz t. i. egy pár ökröt, 's cselédjei számát

egygyel szaporitja. Jövedelme 24 frttal ntt; els azon-

ban a dézmás , neki ahhoz semmi köze , mit rnházolt be

a' jobbágy , az összes termésbl , tehát a' jövedelmi

szaporulatból is kiveszi a' 9-ed és 10-edet = 4 frt , 48
kr. , marad tehát a' jobbágynak 400 vforint beforditása

után jövedelmi szaporulata 19 frt , 12 kr. Valljon nem
cselekszik-e sokszorta helyesebben, ha pénzét költsön

kamatra adja, 's 19 frt 12 kr. helyett 24 váltó forintot

vesz be. — \-nek, mert földe jobbacska , 's terményeit

könnyen pénzzé teheti , bruttó jövedelme 800, a' befor-

ditás 400; ^ -nak ngyanannyi térü földe sovány, jövedel-

me azoid)an szinte 800, de a' beforditás 6'l0. A' dézmás.

*) Az iirbcri clézniiívnl cpyeniü fon;íksíí<jn hiínyalizcdrc nézve az aus-

li-i:ií TU'tnct larloniíínyokl)an , íle liazíínlvlntn is azon korniiínyi reii-

(Iclcs :íll lenn , niiszerinl lizcrlcl rsalv a' nyercscíígcl niivcll bányák
larluznak adni , u' Ycsztcscgci^l munkálnak nem.
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nifrt mindkét (öhf egyenl kiterjedésn, mlndkellhl eg-y-

aránt kiv«'5zi az lödüt, \-tl teliát szintng-y mint Y-t<'»l

elvos/i 160. Ekkifil marad \.iiek , ki keveset fáradott, 's

k<!vesel)b ipart és pénzt n)rditott be, = 2^10; ^-nak, ki

verilékével áztatta telkét, a' dézma épen hasznát vitte el,

— 's ig-y neki ösztönül további beforditásra marad semmi.

E' köriilményt értették az irhoni bérlk, midn a'

mezgazdasági Iiátramaradás okainak kipuhatolásával meg*-

bizolt választmánynak kijelenték: ,,hog-y, ha nekik a'

tizedet természetben kellene terméseik-
bl kiadni, óvakodnának bér-g-azdaság-nkat
legkevesebbé isjavítani, mert ez esetben
a' tized terméskhez, nem p e d i g- a' b é r - f ü 1 d-

érlékéhez képest vétetvén, tkepénzeik, 's

beruházásuk a' tized-biró papságnak jöve-

delmeznéne k."

Helyesen mondja Fényes ,,ennél (a'- dézmánál) Va-

liiban aránytalanabb és igazságtalanabb adói alig" lehete

kigondolni. Az igazság t. i. megkivánja , hog-y kiki azon

arányban adózzék valamiért, mellyben annak hasznait

hnzza , ez azonban a' kilenczednél és dézmánál egészen

másképen van. — így például a' szepesmegyei földmi-

ves , ki sovány földét 3-or nég^yszer megszántani , er-

sen megtrág-yázni kénytelen, ha átmérleg egy hold föl-

dön 6 mér g-abonát kivan aratni , szinte odaadja egész

termésének kilenrzed részét, mint azon békésmegyei

jobbágy , ki egy felszines turkálás után trágya nélkül

ngyanatmyi földön 12— 15 mér búzát arat.

Le van-e itt a' költség- az egész haszonból húzva ,

hogy tudhassuk a' tiszta hasznot, melly után kellene

csak eg-yarányban ad(')t fizetni ? Valóban netn , 's megl-

esik, hogy a* sovány földdel küszköd földmivesnck min-

den tiszta hasznát már kimeríti maga a* kilenczed, hololt

a' gazdag terniékeny földü birtokos tiszta hasznának V4

részét sem adja oda.

Csuda-e tehát , hogy soványabb vidékeinken szám-

talan elhagyatott jobbágvl'lkiík (deserlae sessiones) vau-
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nak, mellyeket dézma- és rohoUarlozás melle II ing-yen

sem vesz által senki." — Ismertet 1830 és Erdélyi

IVemzeti Iparunk 136.

Igazságtalan a' dézma még azért is , mert a' már

megdézmált vetmagot is megliarácsolja. i\. jobbágy 36
hold földébe szit , s tavaszit elvet 60 pozs. mért , te-

rem neki 400, a' dézmás nem nézi, hogy a' vetmag
tavai már megdézmáltatott, sem hogy azt a' jobbágy \án

a' takarék-magtárból, vagy ügyfelétl kölcsön vagy pénzen

vette , hanem az összes termésbl kiveszi az ötödöt

:

„valóban helyesen jegyzi meg Gáty (Ismertet 1838.

46. sz.) ez érdemben a' méh- é s j u h - d é z m á k

helyesebbek, holott az anyák nem vétettek
a* procreatio számáb a." — ,,We nn der Bauer
S t r o h V e r k a u f t , vv e i n e n d i e A e c k e r'* igy áll ez

Írva Colerusban ; 's bizony sirnak a' földek akkor is , mi-

dn a' dézma a' szalmának egy részét tova viszi. Mert

kétségen kivül valamint legócsóbb , legjutányosabb , ugy

egyúttal legczélszerbb trágyaszer a' szalma , mitl te>

hát a' jobbágyot csak a' közgazdaságnak kárával lehet

megfosztani.

A' természetbeni dézma az ugyekezetre ugy hat

,

mint májusi fagy a' csirkadó bimbóra , 's mig egyfell a'

törekvést bünteti , 's a* számítani tudó gazdát beforditás-

tól idegeniti , másfell a' nép erkölcseit mérgezi meg,

— Mert hiszen a' jobbágy elvégre is csak ember, kinek

keze szintén maga felé hajlik, 's kinél, fleg ha anjagi

érdekeirl van szó , az önszeretet hatalmasan felriad.

\S lehet-e ezt csudálni? Hiszitek tán, hogy a' pa-

rasztember nem tud következtetni ? Csalatkoztok. — Jol

tudja azt , hogy a' földesúrnak a' jobI)ágyi termeszt me-

nyek megdézmálását, mint tévé 1836 eltt, többé kénye

kedve szerint halasztgatni nem szabad; mélyen be van

vésve emlékezetébe az apró dézmátiak kárpótlás nélkfili

eltörltelése, ittott a' szántás körüli engedmények, a' ro-

botnak föltélvlcs bérbe adhatása , a' terhes hosszú fuvar

eltörlése *stb.
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Mivel pedig az emberi termeszeiben fekszik az

,

hog-y saját ügyében a' kevesebbé valósziiu'it is tiszta igaz-

ság gyanánt veszi, 's általa illusióját kecsesééibe idomit-

gatja ; mivel továbbá önzéstelen érzés, higgadt ítélet, 's

nagyobb erkölcsi fejlettség zárják ki csak ezt, — ellen-

ben minél kisebb az emberben a' szellemi tartalom , mi-

nél töljb mostoha körülmény nyomja t , annál önzbb

,

konokabb és elfogultabb; ennélfogva a'jobbágy a' fenneb-

biekben nem földesúri nagylelk concessiót Iát, hanem

törvényes megszorítást , mit nézete szerint a' törv ény

csakugyan nem tenne, ha a' földesúrnak igaza voh volna.

iMég inkább megersíti tet e' hiedelmében a' földesúri

büntet hatalomnak = botnak eltörltetése , 's minthogy

azeltt is leginkább ez volt kötelesség-érzetének táma-

sza , annak kidllével ez is kissé megtágult.

Gondoljuk ide még a' tudákos paraszt és nempa-

raszl bujlogatókat; a' földesúr és tisztei részérl hellyel

közben elforduló visszaéléseket *), 's ne csudáljuk.

*) IVem a' követel félnek restelked jobbágya ellenében! szükséges

erélyességét értem itt , hanem ollyalén eseteket , mikben szoros

igazsiígilag a' földesúr és tiszte nem méltányos. — Szabolcscsal

határos egy megyében tudok esetet, miszerint az úrbéres vadászali

napokat gyomirtásra használják, ellenére az 1806. 3942 és &361
számú cancellariai rendeleteknek , 's az ISSVg-iki úrbéri törvé-

nyeknek. — Emlékezünk még a' Pesti Hirlap iO-ik számában meg-
rótt vizad()ra , minélfogva bizonjos földesúr azért, mert a" helység

mellett elfolyó patakban az asszonyok ruhát mostak , minden házi

ott lakó asszonytól egy pár csirkét és néhány tojást követelt évi bé-
rül. — 'S hány panaszt 's úrbéri meghasonlást lehetne idézni a'

Pesti Hirlap lO'J-ik száhiában elforduló esztergám- és baranyame-
gyei úrbéri panaszokhoz hasonlókat? Hogy sok egyebet elhallgas-

sak, maga a' téglakészitésnek földesurilag neheztelt ügye sem nö-
veli az összetartást. Az 18'"/^^ országgylésen kimondá az alsó

tábla elnöke, Bihar, Gömör, Krassó , Arad, Sopron, Vas, Sza-

bolcs, Esztergám, Heves, Pozsony, Torontál, Zala 's még több

mciíye , — mikint a' téjjlavetés és égetés nem regale , hocy az el-

tiltva soha sem volt, st hogy .Mosony- és Szepesben elejétl fog-

\n a' jobbáffyok által gyakorolfatik, 's hogy annak országosan való

felízabaditása annyival inkább kívánatos és szükséges , mert csak

ekkint reménylhetni , hogy az adózó házára kéményt álliland , mi-
által az olly gyakori tzvész pusztításainak nagyrészben elejevé-
fetnék 'stb. és mégis ugyanazon jobbágynak, kinek vályogot és

nyerstéglát készíteni lehet, nyerstégláját kiégetni nem szabad. Saj-

nos , hogy a' legközelebb befejezeti országgylésen is keresztül

esett e' tárgy.



hogy az egyéb lerheltetésekkel is nyonmlt , hnzáiik na-

g-yobi) részében val('>ban szegény paraszt szkkebl, irigy

és fondor. — Készebb szükséget szenvedni , seniJiogy

akár pénz, akár igaz beforditással a' füldesnri dézmát nö-

velje. — JMiben egyébiránt a' robot, köz- és helységi

munkák is akadályozzák. —
E' körülmény a' közgazdaságra nézve vajmi káros ; a'

mezgazdaság ugyanis pang, 's ha' amaz egykedv ini-

velés alatti földek termését csak 1— 2, szemmel tesszük

kevesebbre , semmint lermenének dézmamentes állapot-

ban , — évenkint néhány millió pos.niér termés van el-

veszve , mi ellenkez esetben kereskedésbe bocsátva ne-

vezetes öszlettel segítne fel pénztelen hazánkat. *)

Ám ez ulon elszegényedik a' földmivel is , házi

szükségleteinek fedezésére kölcsönhöz folyamodik ; 's ezek

közönségesen olly uzsorával járnak , miszerint az adós

tartozik 100 v. forint éves kamatjául egy hold vetést adni

'sa't. — A' nagyobb községbeni szép mennyiség árva

pénzek a* jobbágyság közölt osztvák ki , 's tudok helyet,

liol 358 sessiot mível jobbágyok közöli 70— 80,000
v.forint árvapénz kereng.

Váljunk meg tehát azon illusiotól , hogy a' jobbágy-

nak sorsa hazánkban igen kedvez, 's hogy helyzete nem
olly nyomasztó, mint kikiáltva van. Bocsátkozzatok knny-

hiijába , és találandotok néhány jó birtokiíl , de sokszorta

több szegényt és eladósullat. 'S mi ennek oka? tán egye-

dül a' dézma és robot? koránsem , vannak mások is, 's

*) Die AhsrliarTung der Feudal-Rechte und des Zelienlen hmclile in

dem IJeparlamcnt von UonncrsI)cr{;dic lacndliclic Iiidusiric aiif einen

(íiad , weltlier zmulimonde ^\ i)lillial)ei;lieit der Bewolitier , und
eincn slcigendcn ^\ crlli der (iiilcr aii?;onscIicinlicli niaclilc : — 's

isméi: Allé iMacnncr lialicn den Vrrfasscr oflors vor.'^ielierl , dass
s e i t A l» s c li a r f II n

f»
des Z e h e ii I c ii d i c ív r n I e ii jj c "r e n

o li e ni a I s i) c í n a li c eincn d o p p c 1 1 e n E r t r a g I i e f e r n

,

nnd dass die heme ideien weilen F 1 u r en j elz t in ei-

II c m J a li r c »i e li r r e d ii n g t w e r d e n , a 1 s e s .'» o n s I in

cinem Zcilranm von 10 Jalircn gesliah. Milllieilnnffen

aiis dem (;el)ielo der Landvvirlliscliafl vnn K(i|)pe, Srlinialz, Schwei-
Izcr, Teiiiiinann. l;ilt>. 1 Caud 2ü6— ÖUD.
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azokat masnit jelöleiuljük ki, azonban az oroszlán rész a'

robotol és dézniát illeti,

3. §. A' dézma által aránylag többet veszt

a'joljbág-y, semmint nyer a' földesnr.

Veg-ynnk fel számokat. Telkesi Péter jobbágynak

szi fordulójában termelt 100 kereszt , a' tavasziban 90
vontató , a' dézmás amabból kijelöl ötöd fejébeii 20 ke-

resztet , emebbl 18 vontat(')t.

A' jobbág-y beszállítja a' földesúrét , ez 10-én és

9-én elnyomlaltalja , 's felvévén , bogy egy kereszt ad

1 pos.mért, egy vontató pedig 2-öt , — a' földesúr mag-

tárába beméretik 18 pos.m. szi, és 3E pos.m. tavaszi.

rSézzük a' jobbágyot, nem 18 és 32, hanem busz

és 36 pos.mért vesztett , mi 100 egész helyes község-

nél 600 pos.mért tesz , 's mit vajmi jobb lelt volna a*

takarék-magtárba adni.

E' veszteségre nézve ngyan megnyugtat benmlnkel

az, hogy szegényebb sorsú nyomtatók közé folyt a' nyom-

tatórész , kik néhány lovacskáikkal máskor fuvaroznak,

takarás után pedig részes nyomtatók , 's kik igy keres-

nek télre valót ; 's ennél fogva , ha ez volna a' jobbágy

összes vesztesége , nem neheztelném , mert hiszen jó

kézbe ment. — Van azonban a' jobbágynak egyéb rö-

vidsége is; veszt ugyanis semmi áron nem ve-

het idt, trnie kell termésének szél, es és

elemi viharok általi veszélyeztetését, 's nélkü-

löznie a' saját termesztményei véli idejekorán!

szabad intézkedést. —
Elveszti végül a' szalmát , 's bizonyára nagyobb

kárral , semmint min hasznot az a' földesúrnak ad. —
Olly helyen ugyanis, hol a' dézmát nyomlatok tiszlálják

ki , részét a' szalmának ezek eltüzelik , elhordják ; 's a\

pelyva ? többnyire kárba megy. íVIás fell a' cselédek ke-

resik meg a' szalmás kazlakat , hogy t. i. szegdvénjes

szalma-, széna- és fa-illetményükbl minél többet eladhas-

sanak , a' csrös kertbl hordogalnak orozva. — iVIind a'

szalmának, mind a' pelyvának a' jobbágy kellbb hasznát
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veendé, liololt amannak liiáiiya miatt, fátlan vidékeinken

kevés trág-jájából büdös tzeket tapos, hizonnyal szántó-

földeinek , 's tekintleg- közelebbi terméseinek rövidsé-

géével. —
Vagy tán csépl-géppel és szegdvényesei által

takaritatja fel a' dézmás életet a' földesúr ? Ez nem vál-

toztat a' dolgon ; mert hiszen a' gépben ^ 's azt munká-

ban tartó állatokban tke hever, 'is a"* szegödvényesek

sem szolgálnak ingyen. — A' mit tehát részes takarónak

ad különben a' földesúr , az ez utón csak beforditását

fedezi ; 's legfolebb némi csalástól óvja meg a' nyomtatók

és cséplk részérl.

'S ez a' legjobb eset ; ám vegyük a' dolgot ngy, a'

rnint az a' gyakori éleiben van , és tapasztalni fogjuk,

hogy a' dézma által szenvedlegesen érdeklett adózó a'

dézma-illetményt koránsem dajkálja ugy , mint a** magáét,

hanem hányja , veti , szekerével nyargal , mi állal sok,

különben a' kalászban maradandóit szem kipereg; higy-

jük e! , hogy a' nyomtatók és cséplk a' földesúri dézma

körül is csak ollyanc k , mint különben , 's hogy a' tolvaj-

lásban a' nyomtattínak lova is részes , mert száját behur-

koliii csakugyan nem lehet 'sa't. , és bízvást, nyugodtan

felvehetjük, hogy ugyanazon kereszt után, melly a"* jobb-

ágynak 70— 80 itcze szemet ád , a' földesúrnak mag-
tárába 60 itczénél több be nem kerül. Elkallódik tehát Ve

része a"* dézniának , a' nélkül , hogy annak bizonyos , jo-

gos haszonba menéséi tudn<')k. — E^ szerint ugyanazon

20 kereszt szinél és 18 vontató tavaszinál, mellybl

levonván a' csépl-részt a' földesúr körülbell 15 pos.m.

szit, és E7 pos.m. tavaszit nyer, a' j(d)bágy veszi 20
pos.m. szit , és 36 pos.mér tavaszil. —

Hogy pedig ez igy , 's nem máskép áll a' gyakor-

lali éleiben, mnlalják azon dézma-vállsági ideiglenes szer-

zdések , mikben a' szemül valii vállság a' dézina-jöve-

delemnek 3— 6 's több évi álallója szerint állapitalik

nieff. —
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Toliiaiiieg-yébfii egy kz«^pszeríí tennékeiiysí^gfi és

ipar alatti halárban, iiiellyb^ii bnzát sem igen terinesí-

teriek , a' kileiiozedet egy egész úrbéri telekti, mellj

21—28 hold szántó, és 8— 12 hold kaszálóból állolt,

esztendnkéríti 6 pos,n»ér rozszsal , 6 pos.m. zabbal, és

^í pos.ni. HU)rzsidl knkoriczával , 1838-ban több próba-

évre megváltak, és azóta rendesen és jókedvvel kiadják.

Igaz, hogy e' mellett a' papi tizednek není terhes ha-

szonbérét a' földesúrtól szintén pótlás nélkül átvették. P.

Hírlap 26-ik szám. —
A' csongrádiak 1839 és 18l0-ben adtak egy telek

után évenkint 6 pos.mér kétszeres búzát, 4 pos.m. árpát,

4 pos.m. zabot, 3 vftot, és 16 mázsa szalmát. A' szegh-

váriak (Csongrádvármegyében) 1811 — 1816-ra szer-

zett egyességük szerint kilenczed fejében állományonként

adnak 7 pos.mér kétszeres búzát , 7 pos.m. árpát , 5
pos.m. zabot , 8 mázsa szalmát és 1 fi 10 krt. A' szen-

tesiek (Csongrád várm.) kilenczednkel 1832^-1811-re
megváltván, évenkint az urodalrni magtárba tarloztak

beadni egy egész hely után 6 pos.mér tiszta búzát és

10 pos.m. tavaszit. Vegyük e' léteit szán)itás alá. Te-

gyük fel, hogy a' földesuraság, mieltt az illetkkel

szerzdölt, több évi dézma-jövedelmeibl középszámot

vett; tegyük fel, hogy az annakellte természetben nyert

dézmát 8-án nyomtattatá el , miszerint bekerült volna

öVö pos.mér szi, és 11^/s pos.mér tavaszi, 's mint-

hogy ez kilenczed , a' jobbágy földének összes termése

A olt 9X6",= 60''/8 pos.mér szi és 9X11%= 101%
pos.mér tavaszi. —

Szentesen egy állomány 56 holdból, holdját 1100
n öllel száníitva , áll, 's e' szerint kerekszánmial 36
holdat vévén fel 3 fordulóba: a' 12 holdas szi fordnl('>

minden holdjára esik o'/ic pos.mér; 's egy holdra l-^

mér vet magot számilva, egy szemre esik 3 '3 mag;

a' tavaszi 12 holdas forduló minden holdjára esik 8%
pos.m., 's egy holdra 2 [)os.mér vetmagot számilva, egy

szemre esik l"^ mag. 'S e' mennyiségben a' szalma ér-

ték is bcnfoglallalik

!
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'S ez Csongrádvármegyében , hol a' szeri föld

1817-ljeii eg"y szántásban a' legtisztább tavaszi búzát

30-szorosan adta meg-, (Tudom: gyöjt. 1821. 6-ik

füzet) 's épen Szentesen, mellynek tanyái tag-oszlályo-

san levén kiadva , a' lakosok sok tiszta búzát és repczét

is termesztenek, hol a' term réteg" 2— 3 láb mélység-ií,

melly ugarlás és trágyázás nélkül egyszeri szántás után

szi gabonából 5—E4 magot ád. Ismertet 7i83s-

E' számitásbül többféle következtetést lehel kihoz-

ni; — ugyanis a) vagy az adózó hanyagolta el földtni-

velését. b) Vagy sikerült neki csekélyebb dézmával kie-

légíteni földesurát, semmint tartozott volna. — c) Vagy

a' nyomtatók takaritoltak el valamicskét. — d) Vagy —
's ez leghihetbb, a' fennebbí körülmények mind összese-

gitettek.

Annyi minden esetre igaz, hogy a' földesúr rövid-

séget szenvedett , 's hogy e' kedvez esetben is a' job-

bágy többet vesztett , semmint nyert a' földesúr. —
4. §. Hátra vaimak még azon visszaélések , mik a'

dézmálással karöltve járnak. \ehéz ugyan és felette ké-

njes feladat, azokat kijelölni, mert bizonyára sem a' föl-

desúri sáfár nem tesz vallomást maga ellen arról, hogy

akár felügyelési hanyagsága miatt, akár — 's ez még
vétkesb — tudtával az , adózó földesurának rövidséget,

kárt okozott, de a' fondorlóknak is egynél több okuk vau

merényletüket titokban tartani. —
Lélekismeretes dolog továbbá feltakarni, és a' nagy

közönség Ítélszéke elé vinni olly tetteket, miknek léte-

zésérl ugyan egyikünk sem kétkedik, de mikrl ép a'

fennebbi okokból határozott adatokkal nem igen birutik

;

's ha birnánk is, azok mindig csak egyeseket állítanak

pellengérre, 's róluk átalános következtetést vonni nem
igazságos, mert ekként gyanú liárul az ártatlanra is, —

Ha értekcznek e' tekintetben is magának nincse-

nek szomorú tapasztalásai, alkalmasint nem tölti be e'

rovatot , — mivel azonban észrevélclei a' rosznak or-

voslását lárgyazzák,— takarjuk fel a' szenved részt itt is.
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Az alkalom varázs csáb-eróvt'I l»ír, 's az álfalai nieg--

kisérletésl az leg-kevesbé képes visszaulasilani , ki elolt

az elsikarnlásra vezet tév-ul meg^törve , 's ki midn azon

eg"V fell anyag-i helyzetét, habár pillanatnyira is javilja,

más fell cselekvése fonákságát kereszlülgondolrii serii

ideje, sem kedve. —
Ismerjük a' jobbág-yságol és gondolkozását, — csii-

da-e, ha a' dézmálás által nyújtott alkalmakat használja?

meglanitják ótei gyakran a' körülmények.

A' dézinásoknak közönségesen vannak kegycnczeik,

's ezektíek hasznos szolgálatál megliálálandók, a' dézmá-

ból valamicskét elengednek. — IMásutl a' határ .számos

apró részre felosztva, vagy tagositva, a' dézmálást, ugy

mint kellene, a' legárguszabb egyén sem képes megej-

teni. — Egy harmadik határban van egykét rósz em-

ber, kiknek sikerült legselejtesebb takaritmányukat be-

adni. — Egy negyedik dln engedékeny felvigyázóra

találnak 'sa't. —
Az adózó igen jól tudja , hogy a' dézma a' földesúré,

nem pedig a' dézmásé , 's hogy ennélfogva azon egykét

embernek kegyelése szinte helytelen ; e' körülmény , és

a* többi esetek tehát, mint mondani szokás, felnyitják

szemeit , és is lesz ugy, mint csoroszlya-felei. 'S vétkes

merényének súlyát annyival kevésbé méreg-eti , *s annyi-

val inkább számitva viszi azt véghez, mert meggyz-
dése szerint a' dézma igazságtalan, 's most fellázad ke-

délye , látván , hogy minél többet fárad és termeszt , an-

nál többet visz el a' dézma. — liátorilja az egyest az

öszszesnek rósz példája , melly , valamint jobbadán min-

den gyengébb az ersebbet, az irigységnek bizonyos ne-

mével nézi, 's hol anrak érdeke az övével j érintésbe,

utat keres saját magának hasztiára lenni. — Kinek sok

termett, van mibl lekenyerezni a' csszt 'sa't.; ki fi-

dérl keveset lakaritolt , ezt vajnii gyakran a' szükség

viszi tévútra. —
A' szokoltabb cselek egyike az , hogy az adózó

hellyel közben kisebb, gazos, konkolyos és vadóczos
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kévékbl, kaparék ,
gereblye-aljból veg-yesl rak keresz-

teket , 's ha szerit teheti , ezeket csempészi be a' kije-

löltek helyett a' földesúri asztagba. 'S ez esetben a' kár

a' földesúré. Ha elleiíben a' dézmás a* cselt észreveszi,

's a' jobbág-y legszebb kalangyáit szállitatja el , ez káro-

sodik és bnhdik. Csakhogy azután e' bnhdés a' fon-

dorlót megtérítené ! Xe higyjétek. E' felsülés csak ellen-

szenvét táplálja, növeli, 's arra szolgál neki, hogy me-

rényét jövben kellbben kifzze , és óvatosabb legyen.

Köztudomás szerint a' kijelölt dézmagabonának be-

szállítását gyakran érdeklett község-iek, legtöbbször haj-

dúk és szegdvényes csszök g-ondviselik. — Ezek a'

népbl szerzdtetvék , 's zsoldos eljárásukban ket kis

rokonság, néhány jó szó, ajándék 'sa't. nem ritkán ha-

bozókká teszi, 's mint a' közmondás tartja, tiz körmük-

rl leveszi ; 's ugyan mellyik az a' mindenható tiszt , ki

e' sok oldalú csalásokat felfedezze 's meghiúsítsa? — Az
Ismermet Visas'i'^^ számában különösebben a' bordézmá-

ról Ruehietl igy szóll : ,,Itt már nemcsak a' földesúr , és

a' dézmaadó szUbirlokos károsul, hanem fájdalom!

közvetlen mindig a' bornak becse, és e' szerint hitele is

veszt; mert a' dézma ell eldugott borokon kivül a'

földesúr még azt a' kárt is kénytelen szenvedni, mit a'

szem eltt hagyott borral sok elfajult és vallástalanok

szoknak cselekedni , t. i. a' dézmálásra fennmaradt ter-

mést vizzel szaporítván meg, hogy az oda jöv dézrnáló-

nak szemébe ne tnhessék a' termés csekélysége. Illyen-

kor vizzel meghamisitott borból telik a' földesúr pinczéje.

A' félre dugott bornak pedig ritkán juthat a' földesúr bir-

tokába , kivévén ha egy harmadik azt lélekismeretesen

bevallja. —
,,183'i-ben, akkor t. i. midn a' tömérdek bor mel-

lett még annak jósága is nógatá a' szllbirtokost alattu-

moskodásra , egyik helységben magam majd 100 akó bort

koboztam el , egy másikban szinte egy más dézmás még
annál is többel. — A' leg"tisztábbau szrt bort dézma ell

5— 7 akós hordókba, csrökbe, islálókba, 's ki tudja
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hová még- elrejteg-ették a' szöllsgazdák , hivén , bog-y

annak nyomába nem jutand a' dézmás 'sa't.** Engedjünk

helyei ezek folytában az analog-iának. Az érdele , melly az

adózót csel- és csempészetre készti a' bornál , ugyanaz

más termeszlménynél is, *s ki elkövetheli azt , > álljon

nem képes-e megkisérleni ezt is?

Szeretném tudni 100 dézmás közül bány van , kit

hivatalos eljárásában jó szó- és ajánlatokkal körül nem vet-

tek a' dézma-adók? — Legjelentékenyebbek a' visszaé-

lések ott, hol a' termésrl a' földek szétszórtsága miatt

a' hely szinéii csalhatatlan tudomást venni nem lehetvén,

a' dézmálás a' be\ állási jegyzék szerint történik. — Ki a'

mondottak valóságán kételkedik , ám jelenjék meg egy

alkalommal a' megyei ad(') alái bemondáson , 's látni fogja,

milly nyugodtan mond be hamis adatot a' bevalló ; tekint-

sen meg a' kétked néhány dézmálási lajstromot 's a' t. és

megszünend kétkedni. —
Igaz ugyan kisebb , rendezettebb birományu közsé-

gekben e' visszaélések nem jönnek olly srn és állha-

tatosan el , mint a' tagosztályos vagy szétszórt föld,

nagyobb terjedelm jobbágygazdaságokban ; azonban azok

se mentek e' mesterfogásoktól. —
A' i^^Vt, **^%2 és *«»7i8 törvényczikkelyek által

elrendelt tartását a' dézmásnak az ujabb úrbér ugyan meg-

szüntette , mindazonáltal számos helyeken a' dézmálás

mind e' mai napig vig lakomározás, minek árát azután a'

földesúr , vagy a' község, közönségesen pedig mindkett

fizeti meg. — *)

A' visszaélésekhez lehet sorozni azt is , hogy sok

helyt a' községi elöljárók a' behordás és asztagba rakás-

hoz felvigyázókká használtatnak.

*) Visszaélések levén szóban, mond az Ismertet szerkesz-
tje a' ^Visii"''^ számban, eszembe jut egy veszprémmegyei
raezöva'ros dézmáláskori visszaélése. Itt jelesen a' dézmálás eltt a'

városi lakosok mindannyian tartoznak bizonyos mennyiség pénzt

összeadni ; e' pénzbl aztán az uraság szérskertjében a' város ré-

szérl a' jelenlévk rés/.esülnek, cbblesznek isznak, de csnk a" la-

nácsbeiiek, 's a' mi megmarad, az a' városházi terem asztalán osz-

tatik el a" tanácsbeliek közt, vagy pedig dinum-dániim lesz belle.

23
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Szabadjon elvégre értekeznek még kétlenie azt,

hogy sok helyt a'gazdatiszteknek botránkozásig csekély fize-

tése , 's azon körülmény , miszerint a' földesúri dézmá-

nak bizonyos részére utasitvák , a' fennebbi visszaélése-

ket csökkenti ? — Hasonló nézetek birhaták az ISE^/?.

országgylés által megbizolt országos küldöttséget a'

természetbeni dézma káros hatását enyhit im e' javaslatra

:

„Crebriores regni leges, acinter has novellaris ar-

ticulus 7-us 180E. documento sünt, soUicitudinem Sta-

tuum regni ab olim eo direclam fiiisse , nepermoda-
litatem desumtionis nonae, ubi illa in natura

praestari sólet, industriae nationali obices
ponantur, aut contribuentibusdamnum sen-

sibile conferatur. —
jjingravescenti huic malo . . efficax medela vix

alia suppetere videlur, quam per inducendam mutua coa-

litione provisionem illám, ut noná non ampliusin
agris desummatur, verum illamsubditi ingra-

no, aut in grano simul et stramine, in pactan-

da ope liberaeconventionisquantitatepraestent.

Emolumenta porro , quae ex hinc tam ín dominos

terrestres , quam et subditos redundant , sünt multifaria.

Domini terrestres , cessante collectionis et extrilura-

tionis frugum nonalinm necessitate
,

parte ab una requi-

sitos pro dotatione individuorum praesertim in majoribus

terrenis adhibendorum, sumtus lucrantur, parte ab alia

justis eorum reditibns tantum vix decedet ,
quantum hac-

tenus perceptione in longius ac incertum tempus dilata

sive per-tempestates , sive per iníidas manus absumtum

fuerat. —
Longe plus a ütem conimodum accedit colo-

nis, qui singularem frugum speciem favente

tempestateprolubitu suo invehentes,etdepurata

oh vént ioné dominál i suos in usus convertentes

amplius nec ob d esi diám aliorum colon orum,

nec ob arbitrium primorum loci, aut officiali-

um, industriam sua coarctari experieulur." Opi-
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riio exc. Dep. regnic. e com. A-i 182^7 exmissae

in re u r b a r i a 1 i c u in ni o t i v i s e t p r oj e c t o a r l i-

culorum depromta. Pos. 1830. 38-ik sz.

És hasonló nézetek vezérlék az 183^c'ki ország-*

gylést, midn a' dézinát érdekluleg a' 7-ik t. ez. 2. §.

elrendelé, hogy, ,e zen adózások megvételére néz-

ve, a' hol csak lehet, a' kilenc z ed fej ében akár

tisztaszemü, akár szemül és szalmában kö-

tend bizonyos mennyiség fell, vagy más va-

lamelly módon (egyedül a' jobbágy telki állo-

mányoknak részét tev földeknek természet-

ben való ki hasítása feltétele világos kivételé-

vel,) a' földesurak és jobbágyok közt egy vagy
több esztendkre szabad egyezések tétes-

senek: — melly hasznos intézet elmozdítása
egyszersmind a' törvényhatóságok köteles-

ségökben fog állani."

23



HAISODIIC ISZAKAI»Z.

1. FEJEZET.

ürbér-mentesség-.

1. §. Ha sikerült érlekeznek híven vázolni a' robot

és (lézma g-j^ászos hatását , ng-y kétség-en kivül közösnek

kell lenni azoTi óhajtásnak , vajha mezgazdaság-unk fel-

virág-zását g-átoló ezen akadályok hováelébh ineg^szüiije-

nek. — Mivel pedig- az urbériség-eket a' földesurak nem
esetleg-es , hanem ez id szerint törvényes sajátjának kell

tartanunk , annál fogva a' robot és dézma meg-szüntetése

csak teljes kárpótlás mellett történhetik meg* — örökvált-

ság* által.

Szabadjon elmondani e' helyt átalában azon haszno-

kat, mik az örökváltság-ból biztosan várhatók. — A' fel-

szabadultjobbágy idejének urává levén, 's fáradság-a g^yü-

mölcsét többé mással nem osztandván meg- , mindenkép

azon leszen , hog-y gazdaság-át a' kül-körülményektöl le-

hetségfig- füg-g-etlenné , 's minél inkább jövedelmezvé

teg-ye. A' robot és dézma meg;szünésének ez ép olly ter-

mészetes következése, íninl volt a' pangás a' nem szabad

földön. —
IVem élek ug-yan azon altatásban , hog-y azon pilla-

nattíil kezdve, mellyben az örökváltság (h'ája üt, jobbágy-

gazdaságaink röglön az okszerség nimbusát felöltsék,

mert ha e' tekintetben a' szabad jász , kun és hajdú atya-

fiak parlag földmivelése elttem nem állana is , rög-

töni átalános felocsudáshoz reményem már csak azért

sem lehet , mert igen jól tudom, hogy a" mezgazdaság

felvirágoztatásának egynél több l<Miy<'zöje >an. 's hogy
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a' lobbek szabadság-, ig-az tulajdon, ésbe-
forditás; — az által pedig-, liogy az úrbéri adók meg-

sznnek, nem tölcsérezlietünk eg-yultal ismereteket az

együgybe, ipart a' renybébo , sem pedig- tkepénzeket

nem varázslunk a' szegények zsebébe. —
2 §. Lassú lesz tehát hatása sok helyt az ürökvált-

ságnak , — de bizonyos és minden esetre hasznos.

Bennrejlik ugyanis az adózónakés a' jobbágyföldek-

nek felszabadulásában a' szellemi és anyagi gyarapodás

ers romlatlan csirája, mint elvetett makkban egézs nagy-

szer erdnek jövendje. — A' felszabadult jobbágy mun-

kájára a' földesúr reá szoruland azután ngy , mint eddig,

tle azonban ollyeg-ykedvu mnnkát, mint tett robotban, el

nem fog vállalni , mert készpénzzel fizeti ; de a' pénzes

munkás is inkább ügyekszik , tanul és hajt szóra , sem-

mint a' törzsönköd , alélt iparú robotos , amaz ugyanis

félti napi bérét, holott ez az elkergetéstl nem tart, mert

hiszen ez esetben el kellene kergetni a' rabolosoá ^/loi'é-

szét , 's elvégre sincs , ki igazságot tegyen.

A' tapasztalandókat a' szabad földmivel kellbben

felhasználandja , semmint tévé eddig ; uj anyagi gyara-

podásához ugyanis nincs hívatlan vendég-e, földe pedig,

mit eddigkénytelenségbl gép-szerleg szántott és vetett,

szabad tulajdonává válván , mig a' szabadság és tulajdon

mag-asztos érzete lelkét és gondolkozását egy felöl emel-

kedettebbé teszi , más fell anyagi szükségeinek fedezési

ag-godalma meg-fesziteti szorgalmát , felkölti szemléldé-

sét, *) mi kísérletekre vezet. — A' bal eredmény vígyá-

•) A' porosz királyi t'öldváltsági országos biztosság elnöke, Klebs
titkos tanácsos, a" német gazdák 1844-ik évi müncheni gylésén a'

poseni nagyherczegségbeni parasztbirlok viszonyairól értekezvén,

többi közt (lásd Magyar Gazda 1844 2-ik félévi számát) igy nyi-

latkozik :

„.\" szabad tulajdon gondolatában varázser rejlik , nielly az

indolentiát elrezzenli, minden szunnyadó ert munkásságra költ, 's

ez állal az erkölcsi neniesbbiilés els csiráját meggyökerezteli.'''

,,A' küls körülmények javítása utáni törekvés szorgalomra,

rendre , s takarékosságra vezet , s ekkép megveti a' bels ember
javulásának alapját."
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zobbá; jó következés bátor, állhatatos- éskitürvé teszi a'

kisérlt.

A' szabadföld hatalmas adás-vevésnek leszen tárggyá,

kétség-en kivul tehát törekedni fog- az uj polgár azt jól

mivelni, mert hiszen ennek arányában n telkének hitele,

kelendsége , becse és ára.

3, §. A' földesúr nem fog többé azon aggódni, ro-

botját , hol kivált csekély majorsága van , mint fordítsa

haszonra, mit dolgoztasson hetenkint , mit a' téli hóna-

pokban, hogy ingyen oda veszend robot-hátralevsége ne

maradjon.

Nem lesz kénytelen földeinek rósz munkáltatását

elszenvedni, jobbágyaival ellenkezni, robot-kezelési költ-

séges dicasteriumot tartani, úriszéket fizetni, 'sat. Ezen

kivül az örökváltság, 's hol elkésett, az ezzel együtt meg-

ejtend szabályozás sok panasz megszüntetésére, 's eg-yéb

érdekek kibékitésére is alkalmat szolgáltat. —
Folytatólag : jól intézett váltság pénzt ád , mi sok

földesurat csdtl és birói zártól fog megmenthetni, mi-

bl lehet hasznos beforditást tenni , mellyel annak idejé-

ben kelln mnnkáltalhatni , 's mi okosan elhelyezve biz-

tos kamatot ad. — Hol pedig dézma helyett földet nyer

a' földesúr , öregbedik majorsága , mellyet belátása sze-

rint jövedelmeztethet. —
Ha elvégre hajlandók vagyunk hinni , hogy a' nagy

kiterjedés majorságos birtokok ill jövedelmet csak ugy

adatidanak , ha a' költséges házi kezelés alól kivéve , ki-

sebb részletekben haszonbérbe fognak bocsátatni , ugy a'

robotmentes földesúri biromány becsének is mulhatlanul

nni kell , mert nemcsak a' vev , hanem a' haszonbérl

is teher nélküli földet óhajt , 's illyen után , ha robottal

jár, nem igen kap. — 'S valljon kiállhat jót arról, hogy

hazánk nagy részében ma-holnap nem az úrbér alól fel-

szabadult jobbágyok , 's ezeknek szabad ivadékaik lesz-

nek haszonbérli a' földesúri birtoknak ? —
4. §-Ha nemzeti nagyságot óhajtunk, adjunk a' hazának

minél több erényes szabad polgárt, és virágzó m.gazdaságot.
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Mert kérdezzétek meg- az árboczok , és nagyszer

gyáripar királynéját , Angliát , — kérdezzétek meg a'

krónikákat, mi alapon áll legszilárdabhul , 's kik által

legbiztosabb a' nemzetek maradand(') jóléte ? 'S ha mind

az évkönyvek, niind pedig a' hataltnas Albion egyaránt

a' mezgazdaságra és megosztott jogokra utalnak, ne

felejtsétek, hogy e' fontosságnak ép ez okból vannak

igényei is. —
Ha képes valaki felmutatni hazát és nemzetet, melly

nrbériség mellett nag^'gyá ,
gazdaggá , mvelt és virág-

zóvá lön , ugy én leszek els , ki az örökváltság ellen

követ emelek , 's ennek apostolait Józsika nemes ábrán-

dozol közé sorozva , lázas optimismusról vádolandom. —
Ha ellenben hiszitek , hogy az óriási Rómát a' középosz-

tály hiánya ejté el , — bogy a' vész napjaiban lelkesül-

tebben megvédi a' hazát azon osztály , mellyet tzhelye,

's ház istenei csatolnak hónához, semmint a' zsoldos er,

mellynek ubi bene, ibi patria, — ha hiszitek, hogy

a' szabadság, másokkal megosztva, erejébl nem veszt,

ha igaz , hogy kisebb birtokú számos szabad polgárok

által ers a' haza, — 'shogy sikeres képzésre az

úrbéri kötelékekkel körül hálózott, 's ép ez ok-

ból elfogult, gyanakodó, fondor és alattomos

adózó nem, — ^agy legalább kevésbé alkalma-

tos, semminta' hazának szabad polgára, — ha hi-

szitek, h^gi/szKbsiáság és tulajdon az emberiségazon

ideáljai, mellyekért a' gyengébb az ersebbel folytonos

tusában van, 's ha e' szerint az 1^76, 15E4 és 1525-

ben támasztott német, 151-i-ben pedig hazánkban kitört

úgynevezett póri zendlésekben nem pillanatnyi tévely,

hanem jobblét utáni vágy , 's elnyomatoltság fellázadt ke-

serves érzete rázta meg nehéz békóit ; — ha méltányos,

emberséges századunk igényeivel nemdaczolva, írt kötni

a' szenvednek az ócska hbér és durva ököl-jog által

ütött sebeire ,
— ha végül igazságos mások sérelme nél-

kül a' hazának közjavára visszahelyezni természeti jo-

gainak birtokába az abból igazságtalanul kizárt legna-
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g-yobb osztáljt, 's azt magunkhoz emelni: — ugy leg-

siirg-etösb teendink eg-yike , lerontani azon sok százados

közfalat, melly a' jobbágy és földesúr közt, ennek legin-

kább anyagi , amannak szellemi és anyagi , mindenesetre

pedig a' hazának legnagyobb kárára fennállott. —
Elvégre ne felejtsük , hogy az örökváltság a' castok

számát kevesbili , 's igy nemcsak a' törvénykezés eljá-

rását könnyíti , hanem a' szabaddá leendk érdekeit is az

alkotmánnyal szorosabban összefzi. — Ezek az én né-

zeteim ;
— ez az én hitem. Ersen meg vagyok gyzd-

ve arról , hogy az örökváltság eszméje ép azért , mert

méltányos , igazságos és áldáshozó , magának mind in-

kább pályát törend , — ellenzinek tehát csak azt mond-

hatom , mit a' korzikai óriás , nagyságát sárral hajigáló

elleneinek válaszul adott, hogy t. i. gránitot marnak.

II. FEJEZET.

Ellenvetések és váltság-i nézetek.

1. §. Van-e az úrbéri telkek megváltásának
jövendje a' jobbágyra nézve, vagy is a' szabad-

dá tett földet századokon keresztül megtartja-e

a' föld mi vel osztály?

E' kérdést taglalják Gáty a' Jelenkor Társalkodója

'^'*i8i2» Pulszky a' Pesti Hírlap '\ijii számaiban. —
és a' többek közt Záborszky Alajos ,,az úrbéri lelkek

örökös megváltásának terve és hasznai'' czimií munkájá-

ban 57— 68 1.

Gály tagadólag felel, 's azt hiszi, hogy nagy in-

g"er levén a' szabad föld , iparosok , tzsérek és más pén-

zesek üsszevásárolandják a' szabaddá tett jobbágyi földe-

ket , 's felemésztvén ekkint a' szabad füldmives osztályt.
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telkeiket a' mostani úrbéres földi miniiuiiinnál csekélyebb

részletekben a' nieg-\áltott úrbéri adóknál terhesebb föl-

tételek alatt bérbirtok gyanánt fogyják kiosztani , 's ekkor

elértük az olaszok EMorádoját. — Javasolja tehát , hog-y

a' jobbágyok kilenczedüket , és robotjuk felét vállsák meg
felét pedig szolgálják egyébkint ; képviselve az ország

gylésen , niawadjanak jól rendezend földesúri hatóság

mint els biróság alatt.

Pulszky inkább tart az elaprózástól, semmint fél a

tértágas összevásárlásoktól , és ép a' szabad földben ke

res kezességet e' végs ellen , lel pedig okot aggoda

lomra amazt tekintleg. — Hivatkozik ugyanis a' Jász

kun-kerületek , a' szabad városok , szabadalmas mezvá
rosok és a' íVIuraközre. — ,,i\Iinél nagyobb, úgymond

az ipar ezen tájakon , minél népesebbek a' városok, anná

kisebb körözetükben az egyesek földbirtokának terjedel

me , annál inkább válik kertté a' mez , mint ezt az egész

Muraköz bizony itja . . . azon vonzalom, mellyet mindenki

ingatlan birtokhoz érez, ersebb serkentés, mint a' gaz

dagok aranya , 's a' lakók szaporodása szükségképen

a' földbirtokot is felaprítja."

Záborszky azt sürgeti, hogy mindaddig, mig adóvi-

szonyaink rendezve lesznek, nevezetesen pedig mig a'

nemesi föld csak ugy fog adózni , mint a' jobbágytelek,

a' földesuraknak — jelesül a' legalább két jobbágyi tel-

ket quantilative felér birományuaknak, a' legnagyobb

majorátusokat birokig — ne engedtessék meg, hogy

úrbéri adómentes földet vehessenek; a' birtoktalanok , 's

a' fennebbi minimumnál ke\ esebb birtoknak pedig csak Z
sessiót szerezhessenek. —

Ugy hiszem, hogy a' fennebbi ellenvetésnél nyo-

mosabbat az örökváltság ellen felhozni alig lehet, — an-

nyival inkább pedig, mert a' valószínség is részén van.

Ha választanom kellene az ir farmer, a' lombardi

feles , és a' magyar \irbéres adózó közt , habozás nélkül

e' végshöz állanék , 's nincs okom hinni , iiogy válasz-

tásomat, ha fleg a' dézmaügy rendeztetni fog, valaha
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meg-bánjam.— Alig- lehet csüg-g-esztbb állapotot gondolni

az olasz feles 's az irhoni farmer sorsánál. Amaz alig- képes

legmegfeszitettebb szorg-almával ainiyit kiérdemleni, meny-
nyi családjának eltartására egész évre szükséges ; ezt a'

szíg-orú föltételekkel megküzdeni az ínség és szükség kész-

ti. Isten óvja meg tehát földmivel osztályunkat, 's a' hazát

az illy súlyos áron megvásárlandó adómentességtl és sza-

"badságtól. — Földönfutóvá teszi biz a' földmivelot , laza-

ronivá 's proletariussá a' szabad polgárt. —
Ag-godalmunkat mindazonáltal enyhítheti azon körül-

mény, miszerint ép Angol- és Francziaországnak a' két szél-

sséget képvisel földbirtoki viszonyai , 's hazánkban is

sok nemesi biromány végtelen elaprózása elttünk levén ,

mások és magunk kárán okulva — bizton reménylhetjük

,

hogy a' törvényhozás, melly a' jobbágyi földek maximuma
és minimuma iránt már is bölcar figyelemmel volt, 's a' kor-

mány , melly szinte ez ügyben már félszázaddal ezeltt

10453. 22890, 1794-ki intézménye által gondoskodott, —
azon korlátokat nem késend alkalmazni a' szabaddá leend

polgárok tönkre jutásának meg-akadályozására. —
A' maximum és minimum kétségen kivl sérti az eg-yé-

ni jogot, 's a' szabad, adás-vevést nehezítvén, a' földek árát

is némileg- csökkenti , más részrl azonban vajmi súlyos

okok és körülmények sürgetik, — és részemrl azt hiszem,

hogy mikor nem néhánynak, hanem az egész hazának java

forog- szóban , a' hazafiak leg-szebb kötelessége csekélyebb

érdekeiket, ha úgy tetszik, amannak áldozatul felajánlani,

vagy alárendelni. —
2. §. Vannak,kik az örökváltságot azért

ellenzik, mert az úrbéri adók 50— 100 é v

múlva sokkal többet é rendének, semmint
érnek most 's a' t.

Helyesen jeg-yzi meg Bezerédj a' Pesti Hirlap 13-ik

számában , hogy e' szkkebl okoskodásra igen ráillik a'

,,rusticus exspectat , dnni deflnat anuiis. — Ha tekintetbe

vesszük ugyanis azt , hogy az örök\ áltság pénzert szol-

gáltat a' földesúrnak, mivel földét az ipar-öl robottól füg--
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getlenfil jövedelmezbb állapotba hozhatja, 'shog-y azana-

tocrisinus utján is növelheti a' váltsági öszletet, 's a' t. va-

lóban csudálni lehet , hog-y még is vannak , kik magokat

illy módon mystificálni szeretik , — áltatni eng-edik. —
3. §. A' kevésbé népes alföldön a' robot,

minden fog-yatkozásai mellett is nag-y te-

kintet a' földesúrra, mert készpénzért sem
lehet sürgets mezei munka idején munká-
sokat kapni, a' robottal biró földesúr pe-

dig heten kint bizonyos napszámokkal ren-

delkezik.
Mellzvén e' helyt megemlíteni a' kiállítás bizonyta-

lanságát ,
— a' robotmunka csekélyszerségét , a' kiren-

delésnek ép az alföldön iigyes bajos sikereltetését, 's a' vi-

szonosság- elvénél fogva azt, hogy a' kevésbé népes alföl-

dön a' milly hasznos a' földesúrnak a' helybenlakók részé-

rl némi bizonyos szolgálatot birni , ez az azt teljesítkre

annál nyomasztóbb ; továbbá azt , hog-y e' helyt nem egyé-

nek elnyeirl, hanem a' közgazdaság- egyik súlyos aka-

dályáról levén szó , a' kérdést is nem egyéni , hanem köz-

g-azdasági szempontból kell méltánylani , 's a' t. észrevéte-

leimet csak a' következkre fogom szorítani.

Mindenek eltt a' fennebbi ellenvetésben sok a' fonák-

ság. — Meg kell ugyanis jegyezni , hogy minél nag-yobb

testben van a' robot , annál bajosabb , költségesebb annak

kezelése, annál inkább csökken becse, annál több kallódik

el belle , — kézzel foghatón mutatja ezt az alföld. A' köz-

ségek egymástól, 's a' földesúri majorságoktól felette, néha

3—4 mértföldnyire távol levén , a' roboternek felhaszná-

lása, és mint hasznos munkának kell befordítása szinte

lehetetlen. — E' körülmény teszi azt , hogy az alföld kö-

zepén az 50— 100 ezer robottal biró urodalmak nagyszá-

mú majorságos ert , 's nyaronta szegdvényes betyárokat

tartanak; parlag, gyep és luczerna-kaszálóikat 's repczé-

jüket pénzes kaszásokkal , a' gabonát részben takarítják

fel , a' robotot pedig szüretre , nád- és gyékényvágásra ,

füzbotolásra, réti szénakaszálás-, szállítás- és fuvarozásra.
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fgyjtésre , mag-tárban gabonaforg-atásra , rostálásra, rit-

kábban kever szántás- és boronálásra , 's hasonló mun-

kákra használják. — E' szerint a' fennebbi ellenvetést meg-

kellene fordítani. Miuika levén t. i. a' mezgazdasági el-

menetelnek fbb tényezje, kétségen kivííl, minél nagyobb

belle a' kivántatóság , 's ennek arányában minél kevesebb

az, annál takarékosabban kell vele bánni; — 's ugyan esz-

közli-e ezt a' robot? Valóban nem. Ám kisértse meg vala-

ki , valljon ugyanazon munkát, mit 50 robotos 6 napig vé-

gez , ugyanazon 50 ember pénzes szakmányban nem vég-

zi-e el 3 nap alatt ? 'S ki veszi a' jelentékeny jövet-meneti

idveszteségnek hasznát? Azt hiszem tehát , hogy ép a'

népesség csekély száma sürgeti leginkább a' robot meg-

szüntetését. —
Folytatólag nem nehéz megmutatni, hogy ép ott, hol

jelenleg a' népesség csekély , a' földesúri biromány pedig

tértágas , a' megszállítás a' földesuraknak érdekében áll

,

nemcsak szert, hogy munkás kezeket nyerjenek, hanem

hogy hever földeiket habár csak résznyire isjövedelmez-

tessék.

Egyébki/it a' robotnak rögtöni megszüntetése több

oknál fogva kivihet nem levén , — e' körülmény enged

a' földesuraknak elég idt gazdaságaikat a' részletes vált-

sági fizetésekbl felszerelni , 's hol az emberi kéz inkább

pótolható, ezeket a' ínég eddigelé nem kelln méltatott gé-

pekkel felváltain'.

Végül az idejekorán gondoskodó mezgazda talál a'

hazában elég munkást, ki nyári munkára édes örömest el-

szegdik. A' sokból csak két példát szabadjon megemlíte-

nem, így 1841-ik esztendben a' vásárlielyi urodalom Cson-

grádvármegyében a' derekegyházi , királysági és újvárosi

pusztákra takarmányfüvek és repcze-kaszálásra buntyesdi,

szód- és fels-pojeni (krassómegyei) 200 oláht szerzd-

tetett, líiztosílattak arról , hogy május végétl augustus

elejéig folyvást lesz munkájok. Tartoztak egy 1600 négy-

szeg öles lioldat maguk szerszámai\ al lekaszálni, felgyüj-

teni , 's vontatózni 4 vló forintért. Ivó vizet az urodalom
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külde lajlokon, 'sa' szükséges eleséget meghatározott áron

szolgáltatá ki. —
A' nagydoroghi urodaloin egyik ispánsá^'-ába 1842 a'

takarás! és kaszálási munkák teljesítésére szerzdött 62,

úgynevezett buger, június—júliusban szakadatlanul nye-

rend munkáról biztosítva, maguk szerszámaival dolgozni

tartoztak ott , hol a' tiszt kiváná. Kaptak fejen- és napon-

kint 2 font rozskenyeret, délben és estve levest és fzelé-

ket hússal, 3 messzely bort, és minden napszámért 24vtó

krt. — A' vajdáknak némi kedvezés — 's a' t.

4. §. A' többi ellenvetéseket , mint ugy is csekély je-

lentségüeket mellzve, áttérek a' jutalomkérdés második

azon részére , mellyhez tartozik elmondani az úrbéri

adók valószinü jövendjét , 's mellynek nem lehet egészen

körén kivül a' javaslatok térére ig kilépni; — a'nélkül azon-

ban , hogy számszeres kimutatásba , mi nem kívántatik

,

bocsátkoznám. —
^em birok ugyan jós tehetséggel , tekintve mégis az

úrbéri adók fonákságát , köz és magán gazdasági káros

voltukat részint e' körülményben , részint az azok meg-

szüntetésére Európa nagyobb felében támasztott, 's itt ott

már is sikereltetett mozgalmakban kezességet látok arra,

hogy a' robot és dézma , ugy a' mint most van , soká fenn

nem állhat. —
Meg fog-e ez átalakulás rázkódás nélkül történni ?

Varrnak rá példák , hogy az úrbéri adókat erszak teritette

le. — iXekünk ettl tartani nincs okunk , mert a' törvény-

hozás mindent megtesz, hogy a' terhet könnyítse, 's a' kö-

vetelknek kárpótlást biztosítson.

iXincs okunk nehéz idktl rettegnünk, mert hazánk-

ban a' legczélszerübb rendeleteknek is küzdeni kell befo-

gadtatásukért , 's mert minél tovább megyünk, annál in-

kább tapasztaljuk azt, hogy a' földesúr a' robot- és déz-

mától szívesen megválik, ha ill kárpótlást nyer; mi pe-

dig istennek hála a' lehetség határaiíi belül van. —
5. §. Egyszerre rögtön , vagy lépcsnkint kell-e te-

hát a' megváltást eszközleni ?
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Állapítsuk meg a' váltság- eszméjét. Az 1839/j„ or-

szág-g-yülés alatt az 1839ki octobcr 9én tartott 44ki orszá-

g-os ülésben az örökváltsági tanácskozást az elnök azzal

njitá meg , mikint nézete szerint a' megváltásnak im e'

két kellékkel kell birnia, jelesül: 1. Hasznos legyen az

adózóra ; Z. általa mások jogai és igazai ne sértessenek.

i\em lesz felesleges a' néhány szóban kerekdeden belefog*

lalt kellékeket kissé bvebben körulirni.

A' végre , hogy az örökváltság az adózóra hasznos

legyen, mindenek felett szükséges, hogy a' váltságdij oly-

lyan min- és mennyiség legyen , mit 's mennyit az adó-

zó nevezetes terheltetés nélkül elviselhet, elbir. Hogy pe-

dig a' földesúrnak igazai ne sértessenek, szükséges, hogy

a' váltságbér az engedmény becsét teljesen felérje , 's mi-

nek a' földesúr azonnal az eddiginél nem kisebb hasznát

vehesse.

Ne felejtsük továbbá azt , hogy ezúttal nem a' kerti

miveltségü kis Baden- vagy Würtembergrl , hanem Eu-

rópa egyik nagyobb kiterjedés azon királyságáról van

szó , hol az úrbér alatti néposztály a' miveltségnek legal-

só fokán felül alig emelkedett, melly azonkivül legna-

gyobb részt igen szegény , csekély iparú , és számos olly

mostoha körülmények terhe alatt is él , — miknek orvos-

lása már csak azért is igen sürgets , mert azok az örök-

váltság hasznait paralyzálnák. —
iVem kerülheti el figyelmünket még az sem , hogy

kisebb térü , nagy iparú tartományokban , egyéb kedvez

körülményeknek hozzájárulása mellett is az örökváltság

egy csapással meg nem történt , 's hogy az elhamarkodást

sok helyt visszalépés követte. — Végül a' ,,fac me talem,

talis ero" fonák elvtl kell megválnunk, 's hinnünk, hogy

az örökváltság hasznainak kiaknázására némi készültség

is kell. —
A' mondottakból körülbell ezek folynak

:

a) A' robot és dézma pénzetlen hazánkban az adózásnak

még mindig azon neme, mit az adózó legkönnyebben

megadhat.
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b) Az orökváltság-nak utat kell csinálni az állal, hogy

azon munkálatok , mik alkalmazását elseg-ítik , st

sikereltetésére nézve eg-yenesen szükségesek, Uova

elbb eszközlésbe vétessenek. —
Más nemzetek mindenek eltt földbirtoki viszonyaikat

rendezték , megszüntették t.i. a' közbitangot , minden áron

tagositottak , népeiket tanittaták , és azután még jól rende-

zett kölcsonintézetekkel nyúlván karjaik alá , szntették

meg a' hbériséget.

Mi , mint sokban , ugy e' tekintetben is felülrl kezd-

jük. Ataljuk, hogy elmaradtunk, 's nemes vetélkedésünk-

ben egy pár országgyülésalatt kivánnök végrehajtani mind-

azt, mi más üdültebb nemzeteknek is több évtizedekig fog-

lalkodtatá munkásságát. — iVehogy tehát, mint történt Spa-

nyolországban és Schweiczban , a' váltság helyébe a' nép

a' természetbeni adózást visszakívánja ; nehogy az örök-

váltság igen szép reményeit egyéb mostoha körülmények

meghiúsítsák, nézetem szerint mindenek eltt a' váltsági

ut töréséhez fogjunk — a' mennyire t. i. csak le-

het, vegyük el mérgét az úrbéri adóknak, 's

nemcsak ez utón, hanem a' t é n y l e g e s s é ge n

is nyújtsunk alkalmat a' telek népének zsib-

batag helyzetébl felocsúdhatni. —
6. §. Említem , hogy az adózó nép gazdaságát a' ro-

bot és dézmán kivl egyéb mostoha körülmények is terhe-

lik. A' legsulyosbak kétségen kívül a' birtokközösség

,

hozzá tartozandóságaival együtt , és a' jobbágyi földek el-

aprózott — és szétszórtsága.

\ehány közbirtokossági adatot kívánok e' végre a'

sok közül feljegyezni. Tunyogon gr. K. *%, részben 233

hold szántóföldet 65, 183 hold kaszálót 11 , 18 hold gyü-

mölcsöst 5 darabban a' közbirtokossági és jobbágyi földek

közt bírnak. Fülpös Daróczon az egyik közbirtokosnak 15

hold földe 8 darabban ; — \yirmedgyesen az összesnek

V„=60 ^"i2üo hol^ 1^ darabban; Gyrteleken lO'j hold

szántó, és 9 hold kaszáló 7 darabban. Puszta-Dabason 23^/3

hold szántóföld 7 darabban van elaprózva és szétszórva.
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Illy körülmények közt azulán az okszer mezg-azda-

ság" teljes lehetetlen. 'S ez ig-y van a' jobbágysági földekkel

is , olly annyira , hog-y igen sok községben a' félhelyes

g^azdának földei tíz darabban mind meg-annyi helyen el-

szórvák. —
\em állana helyén itt az annyiszor meg-vitalott köz-

bitangkárosságál bepanaszlani , el nem mulaszthatom még
is kérdeni , v a 1 1 j o n szükséges-e, hogy azúr-
béri váltságot t a g o s z t á 1 y elzze meg?

A' középponti gazdasági Egyesület 1844-ik évi május

28-ki gylésében e' kérdést szintén megvitatá, 's mint el-

re látni lehete, a gyüles abban állapodék meg, hogy a'

tagoszlály az úrbéri megváltásokat szükségeskép elzze

meg. —
A' jobbágy ugyanis csak ekkint tudja meg mije van ,

's csak ekkor kezdi ismerni és becsülni sajátját, 's nem

fogja-e közvetlen ellátása alá jutott osztalékát kellbben

megmunkálni , miután a' közösség súlyos terhe azt többé

nem nyomja , 's az iparnak már tágas téré van ? E' szor-

galmasabb megmunkálásra ösztönül szolgáland neki az is,

hogy kell utánlátással jövedelmét kettztetheti , 's mig

e' szerint egy fell mindinkább ügyekezend menekülni az

iirbéri tartozásoktól, más fell ügyekezeté gyarapitja va-

gyonosságát. —
Bizonyára a' tagosztály fleg a' dézmának, — de a'

roKotnak is hatalmas ellenszenvese; mellzve azon mellé-

kes hasznokat, mik a' tagosztály utján lielyenkint a' jobb-

ágyokra néznek. Verében például Fejér-vármegyében a'

földesúr kénytelen volt elkülönözött jobbágyaitól ugyan-

azon legelt jó áron kibérleni . mit tagosztály eltt szélti-

ben használt. —
A' tapasztalás aimyil igazol , mond egy kezemnél le-

v 's .i' szathármegyei sváb- és oláhokat tárgyaz('» érte-

kezés, hogy ohiliok közt még eddig csak ott lehet némi

szorgalmat taláhii , hol a' kérelmökre behozott szabályo-

zás után törvényszerüleg birtokuk alá került föld egykét

évig gyümölcsözött , igy példa után ismeri a' birtok sért-
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hetlenségél ; ekkor látja , hogy máséra iiein támaszkodha-

tlk, szóval érzi a' nagy mondás ig-azság-át ,,i 1 1 élned,

halnod kell.

Szomorú dolog-, ezek folv Iában azl tnpasztalni, liog-y

a' tagosztály iránt nemcsak a' johháf^yság- legnagyobb

része , hanem ig-en sok helyt az azt leginkább sziikségfel

nemesi birtokok tnlajdonosai is rendkiviil csekély rész-

véttel, st ideg;enségg;el is viseltetnek, a' jobl)ág'y szellemi

kiskorúságánál fogva tértágas legelben keresvén mene-

déket, a' földesurak és tiszteik részérl pedig részint visz-

szaélések , részint költségkimélés , részint egyéb apró

körülmények 's a' t. miatt.

Nézetem szerint tehát , minthogy az okszer gazdál-

kodás független , tagositott telket frltételez , mindent el

kell követni a' tagosztálynak niegkedveitetésére és hová

elbbi alkalmazására. Miiulenek eltt a' tagosztály misé-

gét , az azt nyomban követni kell , életbl vett példákkal

gyámolitoll munkálatokat, és teendket kell a' nagy kö-

zönség azon nagyobb részénél becsempészni , tulajdonkép

megismertetni, melly még ez ügyre nézve tisztában nincs.

— Szükséges továbbá , hogy ha bár csak költség- és

idkiméi ésbl is, elkülönözések alkalmával a' jobbágy ne

csak földesurától külön özze el magát , hanem a' gazdák

a' zsellérektl, 's kinek kinek, a' mennyire csak kivihet,

azonnal hasitassék ki egy vagy két tagban illetsége. —
Könnyiteni fogja a' tagosztáiy alkalmazását még az , ha

a' jobbágy községekben is a' kisebb résznek kivánatára

azt folyamatha vétetni a' törvényhozás elrendeli 's ren-

delése végére nyomatékos súlyt köt, hogy szava mind-

örökre már ne maradjon írott malaszt.

Vagy lépjen fel a' törvényhozás erélyesen a' legkö-

zelebbi országgylésen , szabjon határidt, min belül a'

szabályozásoknak le kellessék folyni , 's min tul az ezt

nem teljesit felek ugy fognak tekintetni , mintha végez-

tek volna. —
7. §. A' teendk sorában a' legsürgetsb továbbá az

úrbéri adóknak ártalmait lehetségig megszüntetni. Ez
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természetesen legegyszerbben megtörténhetnék a' föl-

desuraknak teljes kárpótlást biztosító váltság által. Az e'

végre javaslott azon tervek , miket a' folyó és röp-iratok-

ban vettünk, imezek : némellyek mesterséges papirospénzt

forgató bankok, és kijátszás= sorsjáték utján akár egyszer-

re az egész tkének , akár részletenkint a' kamatnak , 's

némi törlesztnek lefizetése által inditványozták a' váltsá-

got. — Mások az úrbéri adók értékét felér teljes erej

kötelezvényeket javasiának a' földesúrnak adatni , miknek

kamatját a' magát megváltó folyvást fizetni tartozzék mind-

addig , míg a' tkét le nem tisztázhatja , 's ez esetben

jobbágyát a' tke lefizetésére a' földesúr ne szoríthassa,

ill mennyiség törlesztt azonban elfogadni tartozzék.

—

Mások meg elválasztották a' robotot a' dézmától , — 's

amazt részenkint , ezt egyszerre , hol kivihet földdel is,

megváltatni ajánlák.

A' robot- és dézmának rögtöni megszntetése csupa

lehetetlenség ; mert valóban képtelenség csak gondolni is

olly tömérdek pénzmennyiséget egyszerre kibocsátani,

mennyi t. i. rögtöni megszntetés esetében teljes kárpótlá-

sul kívántatnék ; képtelenség továbbá , mert papirosaink-

nak nincs az a' hatalmuk, melly hitelt és becset eszkö-

zölni képes volna, 's minthogy ép a' mondottaknál fogva

e' papirosgyártás lelketlen csalás lenne a' földesurakra

nézve. — Mirl egyébkint az alföldi levelek irója, könyve
94— 165* 1. a' többek közt legbvebben értekezvén , a'

többet tudni kivánó olvasót azokra utasítom.

Kölcsönrl szó sem lehet , mert 150—200 millió

ezüst forintot felvenni, elször több, mint épen mindenna-

pi dolog, már csak azért is, mert birtok 's még más vi-

szonyaink miatt nincs hitelnk , továbbá pedig azért is,

mert illy roppant öszlettel a' hazát egyszerre elborítani,

annyit tenne, mint 100 forint helyett tizet adiw*. —
V ,,sorshuzási rendszerbnek (v. s Pesti Hirlap 91.92.

sz.) mint a' fennebbi két nehézségre épített, t.i. roppant köl-

csöíuiel járó , 's az országot e' szerint néhány száz míHíó-
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val eg-jszerre elárasztó, tervnek alkahiiazliatlnnságát meg*-

czáfolta Fog-arasi a' Pesti Hírlap 110 számában. —
A' kötelezvények általi megváltás eszméje a' legjob-

bak egyike. — Tekintetbe vcvén azonban a/t, hogy a' kö-

telezvények ntáni kamatfizetés évenkint 20—25 millió fo-

rintnyi pénzöszletet föltételez , mit fleg- eleinte a' jobb-

ágyság csak hiteltár segiiségével állilhat ki , illy intézet

pedig még a' fogantatását várja , 's hogy az eddigi-
ekblitélve, — 's a' teendk sokaságát is

méltatva, az nrbériadókra nézve illy eré-

lyes fellépést a' törvényhozástól már csak
azért sem várhatunk, mert az úrbéri adók
ártalmait könnyebb móddal is paralyzál-
hatni's a' t. annálfogva több kezességet, 's illetleg

biztosságot látok olly inditványban , mellynek kivihetsé-

g"ét a' gyakorlati élet eddigelé is tanusitja , sikere pedig

bizonyos ,
— ipar és lélek üdit ,

— 's melly végül pénzt

nem szükségei.

8. §. Azokból, miket a' dézmáról és robotról fennebb

elmondék , eléggé világos , hogy a' dézma sokkal in-

kább nyomasztó, semmint a' robot ; és mégis sokszorta

könnyebb a' dézmát ártalmatlanitani , semmint megszün-

tetni a' robotot.

Xézetejn szerint a' füstpénz megváltása maradjon,

mert ez ipart nem öl, szorgalmat nem gátol, 's az ügye-

kezetet nem zsibbasztja. Ellenben törülje el a' törvényho-

zás egyszeren a' természetbeni dézmálást , 's mint tett

az angol parliameiit 1836ban , midn törvényt szerze

,

hogy 1840ig a' tized éves értékét barátságos egyesség

utján meghatározni nem tudó felekre nézve országos biz-

tosok végezzenek, parancsoljon hasonló eljárást az ország-

gylés , kitzvén bizonyos határidt , min tul aztán a' me-

gye befolyásával a' földesúr és jobbágya által nevezend

egyének a' közép esendséget egyszer mindenkorra álla-

pítsák meg akár termesztményben , akár pénzben ,
— a'

felség felügyelés! joga t»M'mészetesen fenmaradván
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Rendeljen hasonló eljárást a' magokat megváltani kí-

vánókra nézve is , melly esetre adjon a' törvényhozás a'

jobbágynak felmondási jogot. *•*)

Hasson továbbá a' törvényhozás arra is , hogy a' föl-

desurak jobbágyaikon az egyházi tized haszonbérbe vevése

által ne nyerészkedjenek. — Folytatólag: ápolja a' törvény-

hozás a' szakmányt, 's kelln rendezend hitellár által

nynjtson a' magát megváltani kivánónak segítséget, ne

csak dezmájától , hanem lassankint robotjától is megvál-

hatni. Tetemes a' nyereség , mi ez intézkedésbl mindkét

félre, különösen pedig a' földesúr rövidsége nélkül, a' job-

bágyságra néz.

A' meghatározott természetbeni , akár pénzbeli adót

semmi tan nem kárhoztatja , az nem leskdik a' földmive-

l szorgalma és befordítása után, 's nem akadályozza föld-

je és terményei szabad használásában, sttért nyit az ipar-

nak , 's gyarapítja a' szorgalmat. —
A' robot megszihitetése mezgazdaságunknak szinte

•) Helyt engedvén a' földdel való dézmaváltságnak is. — Ang iában

a' legutóbbi 50 év óla nninka alá vett földek egy része az által

mentetett fel a' tized alól , hogy a' tizedliilajdonosiiak az adóter-
heit föld ^r, átengedtetett. — Fülddeli megváltás divatos Wiirfem-
berg- és Poroszhonban is "sa't. A" földdel való dézmaváltságnak több

jó tulajdonságai vannak: — ugyanis a' földnek értéke a' népesség
szaporodásával folyvást növekedvén , a' dézmatul.njdonosnak leg-

teljesebb kárpótlást biztosit , 's minthogy okszer ellátással földe

jövedelmezését a' földesúr emcllieli , az ekkint elvesztend jobbá-
gyi munkát nyugottan elviselheti. — Sok helyt a" földesúr ez úton

derék majorságra teend szert. — .Más fell a' jobbágy megkiméli
a' dézma nmnkájál , 8 hold földél pedig szabadon , s belátása sze-

rint munkálván , többel fog rajta termeszteni, semmint birt elállít-

ni í) hold dézmáson : 's ekkint a' közadó fundusának csonkulása
iránti aggodalom némileg meg volna nyugtatva ; a' jobbágy azon-
ban elves/li a" dézmavállságul adott földöni legeltetést, valamint
az ezen földön szorgalmas ulánlátás mellett elöálliiliatandotl 2ik

termést, 's a' dézmamentes állapotbani termés-gyarapodási; unáb-
l)á vannak olly heiyek, hol az iirbéri állomány holdszáma csekély,

a' föld sovány , a' népesség nagyobb , 's az úrbéri birtok ép ez ok-
ból felelte el van aprózva. —
E' körülmények , 's az, hogy hol a' föd sok, például az alfoUhin, a'

földesúr iily váltsággal fel nem segiletik , a' {"öldnik mint váltsági

tényeznek óvatos alkalmazását kivánják ; noha tehát földdel a'

dézmát kiegyenlíteni átalában hazaszerle nem lehet , mindazonii-
tal azt vcgkcpeii mellzni káros volna, már csak azért is, mert siet-

teti a' váltságot, és pénzt kiméitel.
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hatalmas elre lökést adaiid , 's ennélfog-va annak hova

elbbi megszntetése saiiite kívánatos. — Itt azonban eg-y

varázsütéssel határozni nem lehet ; 's száz és eg-y ok taná-

csolja a' részenkinti megváltást. Mi egyébkint sem igen

rövid , se felette hosszú idre ne terjedjeti. A' húsz év né-

zetem szerint azon szám, min túl a' váltsági törlesztést ha-

lasztani kár volna ; kevesebb id alatt azonban terhessé

válhatnék. —
Hátra van még eladni , niilly befolyással leend a'

nagy birtokok gazdaságára a' robot megszntetése? —
Azokból, miket fennebb a' 361ik lapon mondék , né-

mi megnyugtatást ugyan lehet elvonni azon aggodalomra

nézve , mellyet sokan a' robot megszüntetésébl vesznek;

e' tárgy mindazonáltal bvebb taglalást kivan. —
Mezgazdaságunk szebb jövend eltt áll , a' mind

inkább meghonosnl gyáripar , a' folyvást növeked né-

pesség, a' kereskedelem és számos egyéb körülmények,

egy fell a' minél nagyobb meiuiyiségbeni , más fell a'

minél nyereségesebb kiállitást sürgetik. Ez pedig az oksze-

rség feladása. — Valamint tehát nem lehet józanul re-

mélnünk mezgazdaságunk hanyatlását , ugy balgaság

volna hinni , hogy a' törvényhozás a' jobbágyságot az ed-

digieknél szorosabb korlátok közé helyezze. — A' robot

fennebb elsorolt tulajdonai eléggé mutatják, okszer me-

zgazdaságnak lartásárai alkalmatlanságát, 's mig ekkint

a' földesúrnak ügyekezni kell a' robottól menekülni, 's

oUy ert szerezni , mit haszonnal befordítania lehet, a' tör-

vényhozás sem felejtlieti enyhiteni azon állást , miben an-

nyi milliiik panganak.A' földesúrnak e' szerint szabad vá-

lasztása lesz :

a) Ha nyereségesnek látja majorságát mivelni, már

most oUy ervel, mellyet a' robot- és dézmaváltság-

ból veend pénzen szerez ; 's ez esetben gazdaságát

minél inkább többoldalusitandja , 's hol teheti gépe-

ket is használ.

b) Allodiumából bérbirtokot csinálni , — mert ismét-

lem , hogy a' házi kezelés, kivált nagyobb birtokban
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felette költség-es, és a' jövedelem mégis nem bizo-

nyos , holott a' bérbirtok utáni haszon tiszta , világ-os

és költség-telen.

Ám ki szerez annyi tömérdek földnek bérnököt? Ez

ellenvetés alig- érdemel szót , mert hiszen ezt a' robot

meg-sznése nem húzza szükségkép maga után , 's csak

nézelödési szempontul jelöltem ki. — Vannak rá egyéb-

kint példák, hogy a' róna alföldön is van a' bérföldnek ke-

leté. A' Szentes városa által váltsági zálogul a' köalege-

lbl kihasított 20,000 hold föld rövid idö alatt holdankint

6— 15 vforintjával vétetett a' múlt esztendben haszon-

bérbe. Bácsmegyében Zombor környékén egy láncz föld-

ért ötven forint éves haszonbér is fizettetik. Torontálban

535 hold föld következ föltételek alatt adatott haszonbérbe,

u.m. a' iiaszonbérlk 3 nyomást tartanak, 's az Itl mi szivel

elvetend, 2 pos. mér. szit, és a' Stl mi tavaszival elveten-

d, 4 pos. mér. tavaszit,azon kivl 15 ft. 51 krt. adnak hol-

dankint és évenkint.A'3ik nyomásban kukoriczát termeszte-

nek, 's a' termés fele a' bérbe adó uro dalomé. Csongrád

vármegyében tudok több példát , miszerint a' buzaugar-

ban dohányt termeszt kertészek holdankint 80— 100 font

szindoliányt, = 16 ft. 15 krt. váltóban adnak, st az el-

leslek holdankint 200 font dohányt adnak egy bold föld

után évcnkint , mi =^ 32 ft. 30 krt.

Ha tehát a' mondottakat összefoglaljuk , azt kell kö-

vetkeztetnünk , Ifogy a' robot megsznésének fleg a'

nagybirtokokra lesz jó köA étkezése; a' birtokos ugyanis

föMét már csak azért . mert robotját fel kell használnia

,

nem lesz kénytelen mivcitelni, vagy ha kedve tartja, a' ro'

bot árán szerezhet olly ert , mit haszonnal fog befektet-

Iietni. — Igen természetes , bogy ép ez okból a' törvény-

hozás gondoskodjék arrul , miszerint aprószer megvál-

tások által a' földesúr ki ne játszassék , egyesek tehát ne,

hanem egész községek éljenek a' megváltás jótétemé-

nyével. —
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UI. FEJEZET.

Szakmáiiy.

,,\áliuik" — mond az alföldi levelek irúja a' 157-ikl.,

a' szakmáiiy törvény által van eltörülve , — . a' mit éu

egyébiránt csak annyiban tartok czélszernek , mennyi-

ben az önkényesen és egyohlalnlag- a' földesúr által meg--

halározott szakniány tiltatott el , és ellenkezleg a' tör-

vényhozás feladatának hiszem , hogy szabad egyezés mel-

leit általános munkák behozatalát elmozdítsa." —
'S valóban a' robotnak legkárosabb oldala kétség

kiv'jl az , hogy a' földesúr robotját akkor és arra , mikor

's míreleginkábbkellene, nemhasználliatja; továbbá, hogy

törvényesen megszabott részletes leszolgáltatás költséges,

és számos fondorczimboráskodásra rést ad; folytatólag az

adózó nem tudván idejekorán, mikor 's mi munkára ren-

deltetik majd ki , mert közönségesen este kapja a' ren-

delést a' más napi kiállásra , — vagy aiuiyi cselédet kell

tartania, hogy mindig legyen urdolgára küldhet em-

bere, vagy nyereséges fuvarát, minden esetre pedig

maga dolgát kell elmulasztania. —
A' szakmány mindezt nagy részt megszünteti , 's

habár hasznával a' robotváltás mértékét fel nem üti is,

mindazonáltal komoly figyelmet érdemel. —
Az IS'^^io"'^' országgylésen Csongrád, Komá-

rom, Temes, Árva, Vercze 's több megyék pártolák a'

szakmányt , a' robotnak t. i. egyezés utján, megyei kül-

döttség közbenjöttével sommás szolgálatrai átváltoztatá-

sát, — vagy legalább azt sürgetek elhatároztatni, hogy

bizonyos id alatt hány holdat tartozzék a' jobbágy meg-

szántani , learatni, feltakarítni 'sa't.

Az inditvány azonban , mint sok egyéb, keresztül

esett; vannak pedig rá példák hazánkban, mik szerint a'

szakmány a' robotnál egyáltalában hasznosabbnak bizo-
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njult be mind a' földesúr- , mind pedig a' jobbágyra néz-

ve: 's mivel alkalmasint még sok viz fog a' Tiszán alá-

folyni, míg liazánkban a' robot végképen meg lesz váltva,

bizonyára igen óliajtalos , hogy minden módot használ-

junk , mi a' robot gyászos hatását habár csak résznyire

is megszünteti. Hlyen mód a' szakmány : mellynek tapasz-

talatosan bebizonyult hasznait mieltt felsorolnám, jónak

láttam néhány szakmány-ogyezést elre bocsátani.

1, A' matolcsiak (mv. Szathmár vmegyében) mint-

egy 1060 hold szántó , legel 's kaszáló úrbéri földjük

után, mellyel 11^ földesgazda, és \Z házaszsellér

bir, évenkint tartoznak robot helyett: a) 80 hold maj.

földet szi alá 3-szor megszántani , bevetni 's elboro-

nálni, b) 30 hold niaj. földet tavaszi alá 1-szer megszán-

tani , béveini , 's elboronálni, c) 80 hold szi vetésbl

konkolyt 's gazt kigyojnlálni. d) Mind az szi 80 , mind

a' tavaszi 30 holdas tábláról a' termést feltakaritni , 's

maguk szekerein behordani , és kazalba rakni, e) E mért-

földnyi távolságra 25 elfogatot adni. f) 2> mértföldnyi

távolságra leveleket vinni (körülbelül kétszer hetenkint.)

g) iMinílen földes gazda hat, — távolabbra négy sze-

kértrágyái vinni a' majorsági földekre, h) Teljesitnek

némi — csekély épifési tatarozásokat. Tapasztalatos szá-

mítás szerint 601^
i
marhás és 355% gyalognapi szol-

gálatot lesznek e' szerint, fizetnek továbbá a' füst; pénz-

zel együtt 200 ezüst frintof. — Mogjegyezlelik , hogy a'

jobbágyok tartozásaikat rendesen leijesitik: 's a' földesuro-

dalom azokat egyéliroboloknál czelszerbben használhatja.

2. A' tarpaiak (mv. Beregh \m.) 800 holdnál töb-

bet bírnak , r>'Mia halárukat azonban a' Tisza megkeresi.

Emberi emlékezelct meghaladó idk (íta szerzdésesen

szakmánykép szolgálják robotaikat, 's váltják minden né-

\en nevezhet úrbéri tartozásaikat : jelesül fizetnek éven-

kint 1320ezüsl friot, \ ágnak 1800 öl kemény tzi fát, 's

nzl a' muzsalyi timsógyárba el is szállítják, ásnak ^00
köböl tímsóföldet , mit szintén a' bányából a' gyárba

elszállitanak , végül adnak még 500 marhás napot.
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3. Az abonyi urodalomban az 183*V>1^ t"^'^'- ^^'

hírdelése elolt divatozott urbárium szerint annyi szántó-

földet és kaszálót inivelt a' jobbágy uráliak , a' mennyit

jobbág-ytelkül birt, csak vet magot adott az urodalom,

's a' szeniesélel-terni('st feltakaritatá. A' kilenczedet és

tizedet kiadá, és egy pesti fuvart lett. Melly a' földesu-

rakra nézve tiszta jövedelmet adó bánásmód mellet a'

jobbágyság is ura levén a' maga idejének , mellyet biz-

tosan rendelhetett el, sokkal jobb dolga volt, mint a' mos-

tani mód mellett, midón a' robotra hajtás függben tart-

ván szüntelen , idejével nem rendelkezhetik. Szcs Áb-

rahám; a' kelelnépe gazd. állása 16— 17. l.

4. Poroszlón (Heves vármegyében) 19 úrbéres

sessiót 45 gazda bir , ezek és 'lO házas zsellér 616
holdnyi rétet vettek az illet urodalomtól haszonbérbe,

robotnknak szakmányképeni leszolgálása feltétele alatt

imigy : a) A' feltakaritott réli termésbl adnak Va-dot a'

földesurodalomnak , 's azt be is szállilják, a' 2-ik kaszá-

lás egészen az övék. b) Minden félhelyes és ehhez ara-

nyozva a* 4-ed 's a' t. állományú gazda tartozik 2 hold

földet négyszer m»*gszáiitani 21 gyalog napért, 4 napig

szalmás gabonát hordani 8 gy. n., 6 hold rétet vagy ka-

szálót letakarítani, felgyüjteni 's vontatózni 15 gy. n-,

*4 öl lágy tzi fát szállitaní 2gy. n., 'l napig szénát szál-

litani 's összerakni 8 gy. n , összesen 54 gy. nap., c)

Minden házas zsellér '
.^ öl lágy fát, és 20 kéve rzsét

vág , 's összerak 1 gy. napért , 4 hold majorságos ka-

száló feltakaritásaérl és vonlalozásaérl 10 gy. nap., kazal-

rakás és más sürgsebb dologban tartozik leszolgálni

7 gy. n.. összesen 18 gyalog napot. A' teend munkák

egyenkint egy folytában érlelnek. A'gabona és széna-

szállitásnál ki van kölve, rnennyil tartozik rakni, 's na-

ponként hányszor fordultii. A' szántás mélysége 's a' ba-

rázdák száma szerzdésileg kimondaloit. Tartozik továb-

bá minden félhelyes gazda robottarlozásán felül öt mar-

hán napot adni, miért a' téli hat JKÍnapban iV^ vftot,

azontúl 2V3 vftot kap egyenkint , — a' zsellérek pedig
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kél hold rétet takarítanak fel, holdját 2V2 vflért. —
Ugyanott az urodalom más rétet kiadott ug-y , hog-y a'

földesuraság-ot %, a' feltakaritókat V3 illesse.

5. Lázár Ág-oston 1799 és 1809-ben szállitá meg
Lázár földét, Zsig-mond- és Lukács-falvát 26 évre szer-

zett olly egyezés mellett, miszerint minden egy egészhelyes

(24 holdat hiró) jobbágygazda robot helyett tartozott a)

mnnkálni 2 hold szántóföldet, értve a' szántás- vetést és

takarást; b) 2 napig 4 ló és két emberrel nyomtatni; c)

egy 12 mértföldnyi hosszú fuvart tenni , vag-y e' helyett

3 igás napot , továbbá 20 g"yalog napot szolgálni , továb-

bá mindösszesen tartoztak 3200 posonyi mér búzát,

vagy e' helyettugyanannyi teriiet Tételig elszállitani, to-

vábbá minden gazda 1 napig kaszálni , 's azt felgyüjteni.

Nemz. Gazda 1818. 2-ik félév 257—285 1.1.

Ö.Tudtomraszakmányképenteljesítika'szántást egye-

bek közöli az ácsai és pálkai jobbágyok , természetesen

igen jó sikerrel. *) A' szakmány hasznát — a' robot el-

lenében következkben hiszem elmondhatni , u. m.

A. A' követelre nézve; —
a) Aránylag kevesebb napszámmal többel, kellbben,

az ert néhány munkára öszpontositva és rövidebb

id alatt végeztethet, semmint robottal.

b) A' költséges felügyelés nagy részt megsznik

,

nem kell ugyanis tiszt , ki fleg nagyobb terjedel-

m urberiségeknél a' lajstromokat hetenkínt beik-

tatja , a' kirendelést ugyanannyiszor kiirja , számté-

telltart'sa' t. — elmaradhat az irnok és g-yakorlász,

ki a' munkáltatás helyén a' robotosokat naponkint

feljeg-yzi , fölöslegesek a' hajdúk, kik házankinl ur-.

dolgára kirendelnek, nélkülözhetk a' csszök, kik

a' házakat és tanyákat ineghajlván, a' kirendelésnek

sikert eszközölnek ; végül a' megjelenési ár-apály

nem aggódtatja folyvást a' követelt.

•) A' pátliai szakináiiyi(')l, mi , kozbenvelüleg legyen mondva , igen

eszclyesen van gondolva , a' Magyar Gazda 1842-ki 89-ik számá-

ban bvebb tudomást veliet n' fisrteJt ohaió, —
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c) Vég^e szakad a' cselédek csalásainak , kik a' nép

közül szegdtetve, ahhoz folyvást szítanak, 's vajmi

sok robotot , mint mondani szokás, elföldelnek , mi-

nek kézzel fog-ható bizonyságánl szolgáhiak az ugy

nevezeit kereseti napszámok; kinemállás és

robotbecsii miatt a' földesúr nem ellenkedik jobbá-

gyaival , 's barczák állal nem csalatik meg. —
d) Több oldaluarí , 's annak idején használhatja fel ro-

botját , hololt a' törvényszabla részletek leszolgál-

tatása mellett gyakran kell pénzes ervel pótolnia a'

robotot; ellenben pedig gyakran szolgáltatnia, csak-

hogy robotjai leszolgáltassanak, különben a' földes-

úri munka hiánya miatt maradandóit robolhátrale-

vség elveszett. —
B. Az adózóra nézve hasznos a' szak mán y.

e) Mert elre tudja , mikor és mi dolga lesz , a' ma-

gáét tehát a' szerint intézheli el, 's mivel tudja,

hogy ha kiszabott dolgát elvégezte , huzamosabb

ideig ismét ura idejének, jobban ügyekszik, semmint

ha robotban szolgál, tudván., hogy a' legközelebbi

héten ismét ki kelleiul állania, 's látván, hogy

nn'nden lépten a' felvigyázó rszeme nem kiséri,

söt annak megvesztegethetését is ismervén, ögyek-

szik lehet legkisebb erfeszitéssel kihúzni a' na-

pot. Szakmány mellett, ftdtéve kivált, hogy a' szer-

zdés a* teendket kelln körülirja , a' teljesít

szorgalma n, ipara gyarapodik , 's tanulja becsülni

az idt; robotszolgálat melleit ellenben ügyekszik

a' napot tékozlani, és renyhül.

f) IMinden megvesztegetésnek , 's a' nép erkölcsei ez

utoni megromlásának eleje vételik.

g) ^lagának dolgozni minden esetre több idt nyer,

meri a' szakmány eszméjében már lenn foglaltatik,

miszerint a' szakmányos huzamosabb munkát telje-

sít , 's e' szerint alig kellend minden öt vagy ha-

todik hétben urdolgára mennie , de ugyanaz nap,

mellyen szakmányban dolgozik, magának is tehet
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egy fordulót , mert most már nem óraszám dol-

gozik. Itinen magyarázható meg-, miért nem tér

vissza szivesen a' szakmánytól robotra sem. jobb-

ágy, sem földesúr. Ki a' szakmáiiynak robot elle-

nében! hasznáról kétkedik , ám tekintsen meg egy

szakmányban dolgozó helységet , 's bizonyára nem
fogja látni , hogy késócskén áll ki a' munkás , hogy

6-or kalapál a' kaszás , hogy egymást éri a' lajt-

nál a' gyjt, 's lézeng a' rudas-hordó, 'sa't. ; ta-

pasztalni fogja ellenben azt, hogy örege apraja em-

berül dolgozik. —
Épen nem kétkedem arról , miként a' fennebbi

szakmáuy-szerzödéseken kivül más hasonló egyez-

kedések is vannak hazánkban, st szeretem hinni,

hogy azoknál jobbak is léteznek, 's ezekrl tudo-

mást venni igen kivánatos. Minden esetre tehát

érdekében áll a' törvényhozásnak szintúgy , mint a'

földesúrnak a' szakmány által a' robot károsabb ki-

növéseit paralyzalni ; hogy azonban a' szakmány az

adózót felette ne terhelje , minden esetre czélszer,

hogy a' kötések törvényes megyei küldöttség befo-

lyásával szereztessenek , valamint hogy átalában a'

\ megyére bizatott a' fuvarozási szakmányok meg-

határozása is. — .



HARl^IADIH. SZAKASZ.

A' közelebb múlt tíz év alatt szerzett néhány
örök- és iíleig*lenes váltság'ok vázlata.

Felsü-L. — Vasmeg-yében fekv német falu, 600 lakos-

sal , liszt- és fiirész-tiialinokkal ; a' lakosok nagy lovakat

nevelnek, kereskednek és g-yolcsot készítenek. Fényes 1.

368. ,,Fels-L már mintegy tiz év óta földesurával úr-

béri adózásaira nézve idleg^es eg-yezést kötött , melly

szerint azok helyébe nevezetes készpénz -összegéét fize-

tett, egyedül az úrbéri favág;ást, és vadászatot szolgál-

ván le természetben.

A' sovány hegyvidékben egy egész teleknek déz-

ina- és robot-váltságn száz vforintra volt szániitva; a' füst-

pénz e' kivül, valamint nevezetesb legel-pénz is kész-

pénzben fizettetett ; csak a' legfeszitettebb szorgalom ^s

minden apró kereset-források használása tette képesekké

a' lakosokat, a' közel halezer váltó forintra rugó, 's reá-

jok nézve roppant sommát évenkint kiteremteni és köte-

lezésüknek megfeleltii. — Es mégis inkább ezen ers
szerzdéshez ragaszkodtak , hogysem a' robotot és ki-

lenczedet természetben szolgálták, vagy adták volna ; mi

tanúságul szolgálhat , milly nyomasztó teher légyen a'

földmivelre nézve az úrbéri kötelék , és hogy soha vi-

rágzásnak nem indulhat oliy ország, mellyben a^ feudális

robot és kilenczedadu a' földmivelt restté , korhellyé te-

szi , és minden ipari kedvét leveri.

Azon kérelemmel járultak tehát a' fels-liek földes-

urukhoz , hogy EO évi jövedelme középszámával egyenl
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váltsági •soinmáérl ket úrbéri tartozásaiktól végkép fel-

mentené. — Az egyesség 1840-iki sszel meg is kötte-

tett. A' földesúr, gróf Batthyány Gusztáv, ^iO,000 ezüst

forintnyi váltságdíjért lemonda mindazon jogáról , melly

Fels-Lón birtokában volí, vagy lehetett volna, a' törvény-

hatósági jogot kivéve, 's Felsu-L közönségéi minden

úrbéri és jobbágyi kötelezések alól fölmenté. — Zálog-

^ ba adá egyúttal 32 évre a' földesúr 13 híddtiyi szántó-

föld- és 96 hold erdbl álló majorságát 32,000 frtérl.

Az egész váltsági dij nyolc/, részié tbí'ii . negyed éveii-

kint vala fizetend 5"o kamattal.

Fels-L váltságát lefizetvén, ma már szabad; 's

bebizonyitá •.

a) Alilly nagy arányban növekedhelik az országban a'

földbirtok becse szabad adás-vevés és a' tulajdon-

jog által; nevezetesen eladott egyik jobbágy egy

32 ezüst forintért elzálogosított részdarabot 200
ezüst forintért.

b) A' fels-liek a' közlegelt megszüntetek, 's a" nyá-

ri istálózás tetemes hasznot reméltet a' sovány föl-

dekre nézve.

c) Epreskert ültetését határozták el : 's szemléldé-

süknek sikerit kiirtott néhány hold rósz legelnek

(hajdinával bevetett) termését 200 ezüst forintért

eladni 'stb.

d) Iskoláit rendezte a' község.

e) A' perlekedések és ellenkedések a' földesúrral

megázüntek , 's a' váltságosak összevetett vállak-

kal javítják helyzetüket. — Rövid értekezés az úr-

béri terhek megváltásáról 47— 58-

Fels-Lt követte még két szomszéd kis közönség.

Schmiedlailh és VVeinberg német falvak, amaz 133. ez

200 lakíival. Haláruk sovány.

Kokasd. \émel falu Tolnamegyében, 986 lakos-

sal, .ló bort termeszt; kövér réteket bir. — Azon rész,

melly elsben magát idsb Bezerédj Istvántól megválta

,

24% hely és némi maradék földbl áll, miután tartoztak
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szolg^álni évenkint összesen 139£% marhás napot. Ken-

derfonás helyett, eg:y állománytól 6 gya'og- napol számít-

va , 144''s gyalog-szeres napot. — Tizenkilencz házas

zsellér szolgált 342 gy. napot. A' hazátlan zsellérek nem

vétettek fel.

Xoha pedig a' kokasdíak elismerek, hogy egy mar-

hás napot 2 ezüst forinton , egy gyalog szeresnapot pe-

dig 14 ezüst krron alul nem szolgálnának, mindazonál-

tal a' szekeres napok 48 , a' gyalog szeresek 12 peng
krjával számitattak. A' marhás- és kézi napszám értéke e'

szerint tön 1211 forint, 9 krt pp. Ház 62 levén, a' füst-

pénz 62 ezüst forint. A' kilenczedre nézve , ide érl\ e a'

szllühegyet is, 1837., 1838. és 1839. évekrl véte-

tett a' középszám , 's folyó középáron árositva, lett egye-

temben 715 frt , 20 krt; a' femiebbivel együtt pedig

összesen 1988 frt 29 krt ppben ; mi 6*'o-^ al tenne

33,141 frt tkét, 19 házas zsellér és 24^8 hely össze-

sen 27 sessiót levén, — e' szerint 27 : 33,141 frt —
egyegy jobbágy telekre , 's illetleg 8 házas zsellérre

esnék 1223 frt 44% kr. . — ez öszletbl azonban 324
frt 44% kr. elengedtetett, és igy egy állománynak vált-

sága 900 ezüst forintban, összesen pedig 24,300 ezüst

forintban állapilatoll meg akkint, hogy az egész tartozást

1841— 1845-ig bezárólag, négy esztendeig 4825, az

ulólsó évben pedig 5000 forintnyi részletekben 6% ka-

mattal lefizetni tartozzanak.

A' ,,t i z e d-sze d é s" joga feletti papi szerzdés

a' jobbágyokra ruháztatott át ; kiknek egyúttal a' közle-

gel is átengedtetett — olly kikötéssel , hogy a' zsel-

léreknek részét , ha kívánják, azonnal külön kihasítani

tartozzék a' község , hasonlólag az iskolamesterét és pa-

pét is. — A' földesúri hatóság épségben maradásával a'

szerzdés idsb Bezerédj István , és utóbb a' falu többi

részére nézve gr. F.stetics Rudolf urakkal a' kokasdiak

részérl, 1841-beu életbe lépend, megköttetett. (Tár-

salkodó 1841. 5. szám).

,,A' kokasdiak , mond Bezerédj a' Pesti Hirlap
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13-ik számában , az örök szerzdésnél fogva átvett köz-

legelt , az ístálóbani niarliatartásra szándékozván emelni

gazdaságukat , és igy a' legel nagyobb részét jövedel-

mesb mivelés alá venni — a' kilenczedet és a' papi déz-

mát, ugy szinte zálogos birtokukat koránsem készülnek

azonnal egyedi közvetlen haszonvétel tárgyául venni, ha-

nem mint legalkalmatosb és biztosb módon tehetik , eb-

beli n.inden jövedelmüket közre behajlván, azokat meg-

váltási tartozásaik lefízetésére akarják fordítani. Es csak

akkor, midn már semmivel sem fognak tartozni, st ta-

lán némi köztkére is tesznek szert , és a' zálogos id
eltöltével visszanyerend summákat is szabad gyümöl-

csöz tökének fogták részökre biztositani, kivannak helyt

adni az egyedi közvetlen igényeknek, élvezetnek és kö-

rülmény szerinti felosztásnak. — " — Hasznos ujjmuta-

tás ez ínagukat megváltó községeknek.

A' fels-liek is a' contributio fedezésére osztatlan

köztelket hagylak, 's egyebek közt a' bolt-állitási jogot

is a' községre ruházták , hogy ez úton is váltsági tarto-

zásuk letisztázására uj jövedelmi forrást nyissanak.

A' szentesi váltság ügyének szintén a' váltságösz-

let biztositékául kihasitott 20,000 hold föld adott ujabb

kedvez fordulatot

Nagy-Szalók. — Xémel falu Szepesmegyében,

közel 1,500 vagyonos lakossal, kik juhokat tartanak ,

pálinkái fznek és gyolcsot csinálnak, 'stb.

W ag e n d r ü sse 1. — \énu't bányaváros 2,'400

lakóval, ^'asbányák és hámorok.

IVI fi h 1 e II b a c h. — Német falu , közel 500 lak.

,

fürész- és liszt-malmokkal.

Remete. — Xéniet bányavárosa' Göllnicz vize

mellett 2100 lak. . gazdag vasbányákkal.

Göllnicz. — Tot német bányaváros, a' GöUnicz

vize mellett magos hegyek közt. Mintegy 6000 vagyo-

nos lakókkal. — E" város még a' 13-ik, 14-ik , 15-ik

és a' 17-ik századokban nemi királyi ki\áltságokkal meg-

ajándékoztatott ; de az ekk«)ri idk mostohaságánál fogva
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a' sze{»fsi yr*»l"ok Itirlokaha rs uri hat«íságuk alá krrtil-

\éii, az ISS'o'il^' 8ik tör\óny liozatahiig hasztalanul

küzdit meg^állásíUTl , iiii^*^ ^é^l•e 1838-ik é^ ben e" tör-

\vu\ kedvezése 'nclielt a' niélt. giMtf Csákj családdal kö-

tíilt , 's felsbb helyen is helybenhag-yotl szerzdés állal

örök megváltásának kivívása sikerülvén, O Felsége

18-l^Jl-ik évi níájns E-án kelt kegyes kiváltságlevelében

régi kiváltságait tnegerösileni , és uj bens rendezéssel

megajándékozni méltóztatott. — (V. (). Erdélyi JXemzeli

Iparunk 133-ik lapon. — Pesti Hírlap 117. és 403-ik

számokban).

A' fennevezeti városok és falvak Szepesmegyt4)en

l'eküsznek , 's leírásuk Fényes 3-ik kötetébl vétetett.

Otomáiiy. — Biharmegyében fekv magyar falu,

igen kies és termékeny vidéken, 1133 lakossal. Fekete

szántóföldei gazdagon teremnek , kaszálója 's nádlója b-
séges , van erdeje 's jó bort term szllhegye. (Fényes

4. 93-ik lap.) — Megváltása enililetik a' Pesti Hírlap

133-ik számában.

Héthárs. — T(U mezváros a' Tarcza mellett,

1,200 lakossal, jó rozs'erm földi", erdeje és legelje

bven, liszt- és fürész-malmai. (Fényes 3 256). Hélhárs

helysége még a' XH -ik &z:'.zadban a' l\irczay nemzet-

ségtl némi kiváltságokat tíyert , mellyeket DessewRy

János, ki a' mohácsi veszedelem után a' Tárczaiaktól

,

Zápolya ideje alatti htlenségi vád miatt elvett tarki

urodalmat nyerte meg , ehhez tartozván a' nevezett me-

zváros is, nemhogy csonkilotla Aolna, st tetenie.seii

nevelte, nevezetesen a' ház- és földbér fejében évenkint

fizetend 305 vonás forintokban alkudolt meg velk , ré-

szesítvén ket egyszersmind ezen fizetésért a' korcsmai

és vásári jövedelemben is. Es igy több századt>kon át

menttek levén a' robottiW , \s földeikit is minden teln:r

nélkül szabadon hasznáUán, mi csuda, ha az 18'lO-^k

évi törvény után teljes függetlenségüket óhajtva, mindjárt

1840-ben folyamodtak a' földesúri hatalmat feleitök gya-

korlott Dessevx fiy-nemzctségliez tökéletes meg\ állásukért.

25
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Az eg-yezés akkor iiein sikerülvén , a' csalííd emiek

eszközlésével egy választmányt biza meg, nielly 1843-

íki június EO-án Eperjesen tartott nemzetségi gylésre be

is niutatla az örökváltság-i szerzdés fpontjait, miszerint

az eddig is mindig csak 304 váltó forintban fizettetett

bér- és nemzetségi batóság alól felmentetnek , a' nem

zetség által ^,3 részben vett korcsmai és vásári haszon-

vétel rajok ruháztatik — 1E,000 ezüst forintért, éven-

kint 1000 forintot köteleztetvén fizetni. (V. Ó. P. Hírlap

176- sz). Ez egyezést azonban siker nem követte, mert

a' hélbársi jobbágyok , bizván földesuraik loyalitásába,

ügyvédet sem vettek magok mellé , hanem megalkudtak

a* D. -család gylésével, általa tétették fel az örökváltsá-

gi szerzdést , 's 8000 egynehány száz forintot le is fi-

zettek. Es most ime — a' családnak néhány tagjai , kik

a' szerzdést aláirtak , de idközben ollyanoktól , kik alá

nem valának irva . cessiót kaptak , kikeltek a' szerzdés

ellen , 's báboritják szabadságukban a' megvallottakat.

Sárosmegye rendéi választmányt küldenek kiegyezle-

tésre. (Pesti Hírlap 358. sz).

Csicsón. — Falu Komárommegyében közel a'

Dunához, 900 lakossal, termékeny földe, szép lovakai

tenyészt (Fényes 1. 150- 1). iNégy csicsóí jobbágy gróf

Zichy Istvántól az úrbéri kilenczed , füstpénz és robotok

alól örökösen megváltak magukat, egy egész se&sio 800
peng forintot fizetvén két részletben. — Utolsó a' leg-

furcsább pontja a' szerzdésnek ez : ,,10. Fenntartja
magának az u r o d a 1 o m , ha netalán jövendre
n é m e 1 1 y u j tartozások a' jobbágyokra tör-

vényesen r o \ a t n á n a k , az azok iránti t ö r-

v é n y hatóságot és jogot ,'' 'slb. (Pesti Hírlap

256-ik és 138-ik számokban.

vSzentes. — IVépes magyar város, közel a'Tiszá-

h(»z , Csongrádmegyében a' Kurcza vize melleit. >iépes-

ségc 20,060 lélek. Földe gazdag lermékenységü , mert

minden ugarlás, trágyázás nélkül csak egyszeri szántás

után szi gabonából 5—24 niagot ád. (Fényes 4. 164

—



387

168). Szentes városa lakosainak eg-y része, ii. m. 190^
j

sessi()t biró gazdák, és 430 házas zsellérek a' földes

iirodalonihoz 1832-ben, úrbéres tartozásaiknak készpén-

zül, a' kilenczednek pedig- meg-liatározolt szem - niennyi-

ség^beni leróvhatásáért folyamodván, kérelmüket eg-yebek

közt azzal motiválták: ,,liogy ig-y mezei g-azdaságuk után

jobban utána látván , ez által nemcsak adójukat könnyeb-

ben leróvhassák, hanem önállapotjukat is jobb helyezte-

tésbe tehessék."

Folyamodásuk következtében kötést szerzett velk
a' földesurodalom 12 évre, melly szerint eg-y sessio után

fizettek: 1 itcze vaj helyett 21 krt, Z kappan helyett 18
kr. , Z csirke helyett 6 kr. , 12 tojás helyett 3 kr. , bor-

ju-pénz fejében 4 kr. , eg-y gyalog- szeresnapi számért

15 kr. , egy szekeres 30 kr. , hosszú fuvar helyett 1 fo-

rintot , füstpénz 1 forint , nádlás helyett 24 kr. , kilen-

czed helyett egy sessio után adtak 12 véka búzát, 12
véka árpát , 8 véka zabot , 's egyebet semmit.

Alig három évvel késbben, 1835-ben december

15-én, az ideiglenes szerzdést örökösre kérek átváltoz-

tatni , 's az örökváltsági szerzdés hosszabb egyezkedés

után (bevezetésül elmondatván, mikint a' mélt. grófok te-

kintvén , hogy azon városnak mind számos népessége

,

mind fejledez miveltsége önállásu alkotmányt kivánná-

nak, és ez által nemcsak úrbéres viszonyaikból eredt

többrendbeli panaszai megszüntetnének, hanem igy er-

sebbé és népesebbé válván , a' haza szolgalatjára , melly-

nek \iselésében magát mindenkor jelesen kitüntette, betí-

ne a' nemzeti szorgalom , er 's jobblét kifejldvén, még
alkalmatosabbá tétethessék; nemkülönben azt, hogy a'

földesuraság iránt dicséretes buzgóságát bárhog-y min-

den idben bebizonyilani iparkodott, de országúiban fek-

vésénél fogva a' közterhek tetemesel)b 's gyakoriabb vol-

ta miatt, az uri szolgálatok pontosabb teljesítésében aka-

dályoztatván, — méltóságuk gazdálkodása elmozditá-

sára czélirányosan nem fordítathattak, Uíindezekért , ki-

vállképen pedig azért, mivel méltóságok többrendbeli,

25^
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ezen város birlokánál örököseikre iié'Ave liaszíiosabb ja\i-

lúsokal , szerzeméiijeket, és váraiidi) ig:azaikiiak vissza-

V állásál lenni törekednének), — 1836-iki januárius 10.

meg; is köUelett ; mell} szerint az egész halár , (556%
sessio(56 hold), 2293 ház és 1098 hold szllö, átalában

1100 nég-yszegü öllel számítva), kivévén 11,E00 líol-

dal, minden uri javadalmak , épületek és hatóság átadá-

sai 1,361,572 frt, ^l7 kr. e. p.ben örökösen megváltak,

— 's 30,000 peng forintot azonnal le is lettek. Ezen

szerzdés szerint tarloztak 1836-iki jun. 1-én 907,715

frl , 11% krl, 's 1837-iki januariiis l- napján a' többi

453,857 frt, 35^3 krt ezüst pénzben letenni; azonban

az 1836-ik évi rósz termés, a' barmokban szenvedett

nagy károsodás és egyéb nem várt, elre nem látott kö-

rülmények , nevezetesen az , mert költsön pénzt nem

kaptak ,
— lehetetlenné tette nékiek váltsági tartozásn-

kai lefizetni; 1837-iki április 19-ik napján tehát njabban

szerzdlek a' földesarodalommal, kötelezvén magukat 20
esztend alatt az egész váltságot részletesen lefizetni, "s

biztosilékul 20,000 hold földet, minek ^-da jó szántó-

vet föld, V,i-da jó kaszáló, ' 3-da pedig használható jó

legel legyen, kihasítanak a' legelbl, olly végre, hogy

azt haszonbérbe adván , annak jövedelmébl fedeztessék

a' vállsági öszlel.

Több akadályok következtében a' fldesnrodalom a'

feimebbi hutz évet még négygyei rnegszaporitá, 's évcn-

kinl tartoznak fizetni 90,000 ezüst forintot még hnsz

évig; mi állal a' váltsági tke 5"i,-val le lesz törlesztve.

— E' szerzdés szerint egy marhás nap 30 krral , egy

gyalog nap 15 krral, egyszáz kéve nád 5 e. forinttal,

«'gj pozs. mér kétszeres biíza 1 frttal , egy pozs. mér
árpa ''IS krral, egy p. mér zab 36 krral árosilatván , a'

szölldézma-vállság összesen 1320 ezüst forinttal, a'

füstpénz sz(»kás szerint 1 frttal . a' füzesek jövedelme

360 frttal \ étetvén fel, az apró déznia pedig \ égkép ki-

liagyaUán, egy sessio földre esik (56 hold) 750 e. frt,

és fizet évcnkint 60 frt 12 krl , eg> házra esik 100 e.
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fii, és fizet éveiikiitt 8 fii ÍZ kii, agy hold szllre 30
V. fii, és lizet éveiikint 2 fii 24*'*4o l^rt.

'S e' szerint e' nag-yszerü vállság" már csakiig-yaii

fog sikerülni: és pedig- annyival inkább, mert az 1837-i

szerzdés 9-ik pontjában az egyeseknek megváltása meg-

engedtelxén, ez engedménnyel többen éllek; másfell

pedig a' bizlositéknl kihasított földek holdja nagyrészt

két ezüst forinton felül adatott éves haszonbérbe.

Ideiglenes váltságot szerzett jobbágyaival

Temesmegyében Endrdy József földbirtokos 1834-ben,

következ feltélelek alatt: jelesül elre bocsát\án azt,

hogy helysége a' 2-ik osztály n 1). minden egész telkes

gazda természetben leszolgálni tartozott 35'/4 g'^ahíg

napért, egyel 10 e. krjával véve, íizet 5 ft 55 krt. 2).

A' többi robotokért a' korábbi törvény értelmében 7 frt

05 krt. 3). Füstpénz 1 frt. 4). Tizedezím alatt 12 pozs.

mér szi és 16 pozs. mér tavasziért, amannak 3, en-

nek 1 e. frttal árositva köblét 26 frt; összesen teiiát ^0
e. frlot tenne az úrbéri adók készpénzi aequivalense ; a'

földesúr azonban elengedett 3 e. forintot , *s igy minden

egészlelkes jobbágy zet évenkint 37 e. frtot; miért

minden uri tartozástól szabad.

,,E' szerzdésnek, mond a' közl a' Pesti Hírlap

1811- 91-ik számában, legsarkalatosabb pontja ez: hogy

annak változhatlan épségben tarlására a' földesúr örökö-

sen köleleztelik , midn a' jobbágynak, ha valaha ezen

szerzdést magára nézve terhelnek tartaná , szabadságá-

ban álland e' szerzdéstl elállani , miután elbb egy év-

\el már ebbeli szándokát az uraságnak feljelentelte. —
De bár a' szerzdés (1811-ben) 7 év óta áll , bár a' je-

len 1811-ik év minden tekintetben olly mostoha, hogy

ehhez hasonlóra a' legélemltebb agg is alig emlékezik,

jobbágyaim mindazonáltal nemcsak iiogy örömteljes szív-

vel ragaszkodnak szerzdésükhöz; — st áldják az »'»rát.

mellében ezen rajok nézve annyira iuhös eredmény

szerzdés köttetett, mert azóta anyagi jólctök virágzóbb
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l!i , 's hajlékaikat meg^elégedés , béke *s boldogsága öve-

zi körül.** —
Legújabban ismét Borostyánk, Szulczríeg-el, Tau-

chen , jMariasdorf , Schönherrn , Csehi és Szerdahely vá-

ros és község-ek váltották meg magukat Batthyány Gusz-

táv és Kázmér grófoktól.
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