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Előszó.
Jelen munka szerzője, a’ Károlyi grófi család né
hai jószágigazgatója, már néhány évvel ezelőtt 
sírba szállt. Kesergő özvegyén ’s árváin kivül 
azonban hagyott ő még forrón szeretett nemzeté
nek egy kincset: egy kéziratot. E zt a* benne 
elszórva találtató practicus eszm ék, honunk fel
virágoztatására czélzó számos indítványok, az 
egész munkát jellemző józan szellem és magasz
tos hazafiság, nem engedék, hogy szerzőjével 
együtt enyészet martaléka legyen. É s én, Kiadó 
úrtól felszólítatva, örömest nyújték segédkezet, 
hogy e’ kézirat szükséghez képest módosítva, 
világot lásson. Hanem a’ rannka megítélésére 
kötelességem megjegyezni: hogy ebben az ere
deti szövet, nehány általam ujonan dolgozott czik- 
keket kivévén, egészen Szerző tollából folyt, ’s



csupán a’ csillagokkal jelölt jegyzetek sajátaim. 
Mellynélfogva mi jeles e’ munkában találtatik, az 
egyedül elhunyt Szerzőnknek tulajdonítható; én 
pedig kétszeresen megjutalmazva érzendem ma
gamat, Ita az itt elszórt sok jó magnak csak egy  
tizedrésze is termő-földre talál; mert úgy meg va
gyok győződve, hogy hazánk a’ civilisatio szép 
pályáján nevezetes haladást teend; ’s hiszem, mi
kép E rd ély i J á n o s ,  Magyarország átalakulási 
korszakában, midőn férfiakra legnagyobb a’ szük
ség , polgári kötelességének derekasan megfelel
vén, hálás unokáinktól is áldatni fog.

Pesten, január 20kán 1843.

Fényes Elek.
i
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L SZAKASZ.

1. $. Nemzetek kifejlődése

H a földünk számos lakosaira fordítják figyelmün
ket, valamint egyes emberek, Ugy egész nemzetek mű
veltsége közt végetlen nagy különbség tűnik fel. Az ég
hajlat befolyása, a’ különböző életmódok, szülők állás
pontja , a’ nevelés, mind meg annyi okai az egyesekre 
nézve ev különbségnek. A’két utóbbit azonban leginkább 
csak azon társasági összeköttetés határozza e l , mellybe 
az embert, mint egyes tagot, sorsa helyhezteté.

Ott az emberiség a’ műveltség legalsóbb fokán áll, 
hol az ember minden társalkodási összeköttetésen kívül, 
legfeljebb családjával sötét vadonyokban lappang, és az 
oktalan állattól nem igen különbözőleg, vad életét legel- 
kerülhetlenebb testi szükségeinek kielégítésével, melly 
még tulajdon magzatja felemésztéséig is terjed, folytatja. 
Illy egyes családok a’ ragadozó vad állatok ellen oltal
mat keresvén, azt természet ösztönénél fogva több em
beri erő egyesítésében találják fe l, ’s ezért többed ma
gukkal öjsszeszövetkeznek. Illy több számú családok tár
sas összeköttetésével, a’ vadony lakosainak embori álla
potuk legalább annyival emelkedni látszik, miszerint az 
öregebbek iránt mutatandó tisztelet, az emberi termé
szetben lappangó erénynek ha bár gyenge mutatkozását, 
ez pedig egy felsőbb isteni lény homályos sejditésének 
fejlődését maga után vonja. Ezen csoportok többnyire
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vadászattal keresik élelmüket, ’s ezért vadász népcso
portoknak neveztetnek. Mivel azonban ezek megszapo
rodásával a’ fő táplálékul szolgáló vadak mind inkább 
gyérülnek, és igy az eddigi élelemkereset módja elégte
lenné válik: az emberek is ősztönszerüleg létök javítá
sán azzal kezdenek segíteni, hogy több nemű állatok 
szeliditését és tenyésztését tűzik ki czélul. De az állat- 
tenyésztés a’ sötét vadonyoknak termékeny térekkel fel
cserélését szükségessé teszi; hogy pedig a’ nálok alább- 
való vadászcsoportok esdeklései és rablásai ellen magu
kat biztosítsák, ismét természet ösztöne következésében 
nagyobb társasági összeköttetéseket keresnek. Nagyobb 
számú társaság belső rend nélkül fen nem állhat; ennek 
átlátása alapját teszi a* rendes polgári állományoknak, 
így következett: hogy az illy néptörzsököt képző tömeg 
magának elöljárót választott, kinek, mint legfőbb bíró
jának ’s vezérének, bizonyos rendszabályok mellett en
gedelmeskedett; és ime itt mutatkozik a’ rendtartásnak 
első árnyékzata, melly egyszersmind az Istenség homá
lyos sejditése helyett, valódi létének bizonyos elisméré- 
sét következtette. Afrikának, de leginkább Ázsiának fii- 
gazdag pusztaságait választották, mint mindenek előtt 
legalkalmasabbakat maguknak azon számos néptörzsö- 
kök, mellyeket n o m á d o k n a k ,  azaz állandó lakás nélkül 
egy helyről más helyre vándorló, marhatenyésztő pász- 
tomépeknek nevezünk. Az illyen nép a’ megszállott me
zőségek birtokában néha más hatalmasabb törzsököktől 
háborittatott, néha pedig maga szorított ki más gyengéb
bet, a’ mint tudniillik egyik vagy másik néptörzsök a’ 
másiknak földjére, nagyobb termékenység miatt ingert 
talált; azért ezen pásztomépek hol mint megtámadok, 
hol mint magukat védők fegyvereskedvén, többnyire 
mindig kitűnő vitézséggel bírtak. Az állattenyésztés a’ 
vadászatnál biztosabb életmód lévén, az elszaporodást
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is sokkal nagyobb mértékben elősegité; mivel pedig ez 
által a9 megszállott pusztaságok, földművelés nélkül mind 
inkább szükebben szolgáltatták ki az élelembeli szüksé
geket, megkezdődtek Ázsiának belsejéből Európa felé 
azon néptolongások , mellyeket népvándorlások czíme 
alatt ismerünk a9 történetkönyvekből, 9s mellyeknek kö
vetkeztében a9 szélső ázsiai nyugoti népek, a9 szomszé 
dóktól szorongattatva Európába tolatták, ennek külön
böző időszakokban különféle részeit lepvén el. Európá
nak illy módú megszállitása miatt, mellynek kezdete a9 
legrégibb időnek rejtek-homályai közt elvész, méltán Á- 
zsiát tekinthetni a9 müveit emberiség bölcsőjének.

Az emberi műveltség szembetűnő ereje az által bi- 
zonyittatik be leghathatósban, hogy a9 midőn műveletle
nebb népek műveltebbek által meghódittattak, az elsők, 
az utóbbiak szokását többnyire felvették; valamint ellen
kező esetben a9 meghódított műveltebb nemzetek nem mű
veletlenebb hódítójuknak hanem inkább ezek amazoknak 
életrendjüket követték. Gallia, Brittania, Germania, mű
veltségűk kezdetét a9 müveit romaiak által történt meg
hódításuknak köszönik. A9 chinaiak ellenben hódítóju
kat , a9 mongolokat chinaiakká tették. így a9 magyarok is 
Pannóniát és Dáciát mint vitéz nomádok elfoglalván, ré
gi lakosai nem csak hogy nomádokká nem változtak, sőt 
inkább a9 győztes magyarok nomádi életükről lemondván, 
a9 pannonok műveltebb életmódját fogadták e l, 9s az ál
tal , hogy állandó lakhelyre, társaságosabb élet folytatá
sára, rendszeres polgári társaságra, 9s nagyobb tekintetű 
kormányzat megállapítására magukat elhatározák, az eu
rópai nemzetek közt díszes helyet foglaltak. A9 keresz
tény hit felvételével az egy igaz Isten megismerésére jut
ván, erkölcsük szelidebbülésének, 9s azzal járó nagyobb 
műveltségüknek rendithetlen alapját megvetették. Lako
saiknak ezen állandósága pedig, és a9 földmivelésnek el
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teijesztéséből mutatkozott áldott következmények szülék 
anyaföldünk iránt azon szent érzést, melly h o n s z e r e t e t  
nevezete alatt, valamint minden nemzetbelieknél, úgy a* 
magyar szivében is annyival kiolthatlanabbul lángol, mi
vel ez, akár a’ nép szellemére, akár nyelvére vagy nem
zeti jellemére nézve az eredetiség nagyobb bélyege által 
a’ többi európai nemzetektől még igen szembetűnőleg 
megkülönböztetve, honját, mint az egész világnak leg- 
áldottabb tartományát szokta tekinteni.

Az emberiség ezen négy szaku álláspontjait, u. m. a* 
legnagyobb magányban való lappangást, a9 vadász cso
portokban! élősködést, a9 nomád pásztorkodást, és a9 
földművelés 9s ipar-szülte polgárosodást lehet tehát az 
emberiség kifejlődésének azon fő stádiumaiul tekinteni, 
mellyeken a9 világ műveltebb nemzeteinek átmenniük 
kelletett. Egyszersmind láthatni, hogy a9 kifejlő emberi 
műveltségnek első jeléül a9 társas életet kelletik tekinte
ni; és hogy valamint a9 legvadabb, úgy a9 legműveltebb 
emberek léte egyedül csak állati szükségeinek, azaz táp
láló , és az idő viszontagsági ellen szolgáló szereinek, 
u.m. ruházatjának és hajlékának előállithatásával lehetsé
ges. Ezen állati szükségek az egyszerűségtől annál in
kább távoznak, minél magasbban emelkedik az ember a9 
műveltség lépcsőjén. Midőn a9 meleg éghajlatú vado- 
nyokban lappangó egyes ember, éhségét nyers hússal ’s 
gyökerekkel kielégíti, és minden ruházat nélkül mezte
len, vagy legfeljebb falevelekkel félig meddig takaródz* 
va, földbarlangokban, vagy fák árnyéka alatt rejtekezik, 
a9 nagyobb vad csoportokban élő vadász elejtett vadjának 
húsát sülve már jobb ízűnek találja; és részint a9 növe
kedő szemérem, részint az idő viszontagsága elleni vé- 
delmezése tekintetéből, a9 vadak bőrét, ’s a9 madarak 
tolláit teste födözésére fordítja. Ennél ismét tovább megy 
a9 nagyobb néptörzsökökben élő nomád; mert ez sült és
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főtt hason kívül, szelíd marhájának tejet és zsiradékét 
is ételének jobb izlésitésére fordítja, sőt a’ tejből még 
szeszes italt is készít magának. A’ midőn, részint fegy
vernek, vagy más szereknek marháért leendő kicserélé
se kedvéért, a’ legközelebbi szomszéd nemzet lakosaival 
némi viszonyba lépő nomád, azoknak jobb ruházataikat 
és fegyvereiket és egyéb szereiket megismeri; illy hason 
birtokok után vágyódva, részint nyers bőreit mestersé
gesebb formába átváltoztatni, részint szövött öltözetbeli 
és egyéb használható szereket marháért becserélni igyek
szik ; lakhelynek pedig ha bár gyakori változtatása mel
lett, még is az egyes családok számára elkülönzött galy 
és gazzal födött gunyhókat állit. Végtére az ezen harma
dik stádiumból kilépett, és polgári szövetségbe álló nem
zetbeliek nagyobb műveltségével növekedő szükségeik
nek első jelei, u. m. több helyekre elosztott jobb készü- 
letű házakban! állandó lakás, az év szakjaihoz arányzott 
( vászony- gyapot- gyapjú- selyem- szőr és bőrből készült) 
ruházat, és az élelemre megkivántató nyers anyagoknak 
földmivelési uton való eszközlése, mutatkoznak. Hogy 
ezen utóbbi, az emberi erkölcsök szeliditésére olly hat
hatós befolyású munkásság jelenkori magasságára emel
kedhetett: azt azon egyszerű találmánynak, az ekének 
köszönhetjük, melly több ezer évek óta minden nemzet
nek legfőbb hasznú eszköze^ ’s melly azért, mint a’ civi- 
lisationak leghelyesb czímere, mindenkor olly nagy becs
ben tartatott, hogy a’ hatalmas romai köztársaság legna
gyobb emberei, mint például Cincinnatus ’s mások, a* 
status fölhivatalait az ekével, vagy megfordítva fölcserél
ték, mellynek emléke az északamerikai Cincinnati város 
nevezetével naponként felelevenitetik. így az elmúlt szá
zadban az emberszerető II. József, annak megmutatásá
ra, hogy a’ földművelést milly nagy becsű, ’s tiszteletet 
érdemlő munkásságnak tar^a, saját kezével több baráz
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dát felszántván, ennek emlékjele Brtinn és Atuzterlicz 
közt máig is szemlélhető.

2. §. A* jobb lét utáni vágy

tehát azon ösztön, melly az emberiséget, egyik stádium
ról másikra emelte és emeli. Ugyan ezen ösztön a’ kifej
lődés negyedik stádiumában is nem csak hogy el nem 
hagyja az embert, hanem inkább a’ műveltség emelkedé
sével ez is növekedik. E’ vágyat, mellyet teremtünk szí
vünkbe vésett, mind addig hasznos ösztönnek tekinthet
jük, míglen azt a’ tiszta ész , szinte isteni adomány ve
zérlete után, mások sérelme nélkül elégítjük ki. Ha e’ 
láng az emberi szívben voltakép elaludnék, akkor a’ mü
veit emberiség jelen álláspontjáról, mellyre ezer éves 
küszködések után emelkedhetett, ismét elébbeni vadsá
gára hanyatlana vissza.

A’jobb lét utáni vágynak azonban vannak bizonyos 
határai, mellyeknek áthágását, nem csak az egyes em
berek , hanem egész nemzetek végromlásául tekinthetni. 
Hogy e’ kétségen kívül tiszta igazság mellett, e’ részben 
a’ világon még is annyi tulság uralkodik, az annak tulaj
donítható, miszerint az emberek képzetei a’jóllétről még 
igen zavartak; mellyeket tisztába hozni annyival bajo
sabb , mivel az emberi sorsnak ’s helyzetnek olly külön
böző természete, a’ jóllétnek is számtalan idomú határ
vonalat húz. így lá^uk, hogy midőn a’ nemzet legna
gyobb része, t. i. az adózó mezeigazda, az ön és családja 
jóllétére mérsékletes élelmén egyszerű lakásán ’s ruhá- 
zatján kívül a’ viselendő közterheknek aggodalom ’s 
nyomasztó teher nélküli viselhetését elegendőnek tar^a, 
már a* városi polgár kényelmesebb lakot, tisztesebb ru
hát, ’s különféle, a’ falusiaknál ismeretlen mulatságot 
óhajt. Illy arányban szaporodnak és nőnek a’ magasb szü
letésű szerencsefinak, vagy saját érdemei által felemel



kedettnek szükségei, a* nélkül, hogy valaha a’ jobb lét 
utáni vágy ezekben is határpontot találna.

ítéletem szerint, a’ valódi jóllét utáni vágynak hatá
ra mind addig terjed, miglen annak kielégítése az ember 
testi és lelki erejének gyarapodását másnak rövidsége 
nélkül elősegíti. De mihelyt annak elérése ellenkezőt, ^ 
t. i. lelki és testi erőnk fogyasztását, és igy polgári köte
lességünk teljesithetéséneksúlyositását következteti: ak
kor e’ vágyat, nem mint jólétünket szőlő ösztönt, hanem 
mint vesztünket forraló szenvedélyt kéll tekintenünk. 
Valamint a’ bor is bizonyos mértékig nem csak testünk 
erősítésére, hanem kedvünk emelésére, ’s vidámitásunk- 
ra szolgálván, mértéken túl testünket ’s lelkünket gyen
gítve, bennünket baromi állapotra sülyeszt. A’ világ me
leg égövének fűszerei, mérsékelt használat mellett étke
inket veszély nélkül ízesiti, de a’ nyalánk ezzel meg nem 
elégedvén, a’ túlságosan éldelt fűszeres étkekkel egész
ségét, ’s élet tartósságát koczkáztatja. Az erősítő gyógy
szeren határon túl használva gyengit; ’s a’ szép művé
szetek bizonyos fokig ellankasztott lelki erőnk emelésé
re , ’s Ízlésünk nemesbítésére szolgálnak, de mértéken 
túl űzve életbeli foglalatosságainkban akadályoztatnak,
*s lelki elpuhulásunkat okozzák.

Mind azon tulajdonok, mellyek egyes emberekre il
lenek, egész nemzetekre is alkalmazhatók; és pedig az
ért: mert a’ nemzet nem egyéb, mint egyeseknek közkor
mány és törvények alatti egyesülete. Ugyanazért, vala
mint egyesek közt gyengébb vagy érett kornak, műve
letlenek és müveitek, szegények vagy gazdagok, értel
mesek és tudatlanok* restek vagy munkások vannak: úgy 
a’ nemzeteknél is különböző fokozatokat vehetünk ész
re. így egyik nemzetet termesztőnek, másikat művesnek, 
harmadikat kereskedőnek nevezzük. Azon állapot, haj
lam, és foglalatosságok, mellyek az egyes lakosok na

7
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gyobb részének legszembetűnőbb tulajdonai, a9 nemzet
nek különböztető elnevezéseit is maguk után húzzák. 
Például a9 törököt egy apathiában elmerült, tunya nem
zetnek mondjuk; mivel a9 nagyobb rész henyélve, majd 
egész élte alatt mély csendben, keresztbe tett lábakon 
guggolva, kávé hörpentés ’s bokrosán eresztett dohány 
füst ambrája közt jövendő paradicsomának buja örömei
ről álmodozik. A9 német munkás és békeszerető nemzet
nek neveztetik. A9 belgák mind a9 földművelést, mind a9 
mesterségeket ’s gyáraskodást kitűnő szorgalommal űz
vén, ipariiző nemzetnek méltán czímeztetnek. A9 hollan
dust takarékos és gazdag; francziát éles eszű, fürge, de 
könnyelmű; az angolt pedig komoly, nyerekedő vágya ki
elégítésében állhatatos fáradozással eljáró, találmányos 
nemzetnek mondjuk. A9 magyar, többség után ítélve, vitéz, 
büszke, honját hőn szerető, egyébiránt hiúságra, he- 
verésre hajlandó, ’s megszokottakhoz makacsul ragasz
kodó nemzetnek ismertetik. így valamint az egyes em
berekről, úgy nemzetekről is elmondhatni, hogy szület
tek vagy is támadtak, növekedtek, munkásságukhoz ké
pest sínylették vagy gazdagodtak, elvétett nemzeti gaz
daságuk következtében tönkre jutottak, vagy a9 szeren
cse csábításainak engedve a9 világban egy ideig hatalmas 
szerepet játszottak, miglen végtére vagy a9 Nemesis bo- 
szúja alatt, vagy maguk okozta siettetés által a9 nemze
tek sorából eltűntek. És igy látjuk, a9 hányféle nemze
tek, annyiféle tulajdonok határozzák el azoknak külön
böztető nemzeti jellemét. Egy tulajdonban azonban, a9 jó
lét utáni vágyban kisebb nagyobb részben mindnyájan 
megegyeznek, mert ez az emberi lény természetével egy
be vagyon szőve,
3. §. A 9 valódi jó lé t utáni vágynak k ielég ithetése, 

az embert munkásságra vezet i ,  
és pedig ollyanra, mi által mindent, mi élete fentartására
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és kellemesitésére szükséges, magának előállítani képes. 
E9 munkásság az ember erkölcsi becsét emeli; mert a* 
munkás ember a9 mellett hogy önmaga, és embertársai 
jólétét eszközli, nyugalmas óráit ellankasztott testi és 
lelki ereje felélesztésére fordítja, és igy mindent, mi őt 
ellenkező következései által e9 munkásságnak további 
folytathatására alkalmatlanná tehetné, el fog kerülni.

Hogy a9 nemzeteknek munkássága, ’s ebből szár
mazó műveltsége különböző fokozatokat mutat: azt ré
szint a9 harmadik stádiumból korábban vagy későbben 
történt kiemelkedésöknek, részint a9 például szolgálható 
legközelebbi szomszéd nemzetek álláspontjának, a9 po
litikai körülmények különbségének, az ország éghajlata, 
geographi fekvése és topographiai természete befolyá
sainak, és a9 nép fő szelleme közötti különbségnek tulaj
doníthatni.

Azon hasznos munkásság, melly az ember valódi 
jólétére megkivántató javakat előhozza, három fő ágból, 
tudniillik J-ször: a9 tápláló és egyéb élelembeli nyers 
anyagoknak termesztéséből, 2-szor: ezen anyagoknak 
különféle emberi szükségekhez irányzott nemesbítéséből, 
9s 3-szor: a9 több nemű emberi szükségek helyenkinti fo
gyatkozásának, vagy feleslegének : csere vagy egyéb al
ku szerint viszonos kielégítéséből áll. Az első közönsé
gesen t e r m e s z t é s n e k ,  a9 második m ü v e s s é g n e k ,  
a9 harmadik k e r e s k e d é s n e k ,  ’s mind a9 három összesen 
véve ip ar n ak  neveztetik. E9 három rendű munkásságnak 
gyenge csirája az emberi kifejlődés harmadik stádiumában, 
— t. i. a'nomad életben már némiképen mutatkozik, annak 
valóságos kifejlődése, 9s rendszeresítése azonban csak 
a9 negyedik stádiumnak, azaz a9 nemzeti polgárosodás
nak vala főntartva. Ugyan e9 három rendű munkálatoknak 
foganatját, Smith Adám angol Ítélete szerint, ki a9 nem
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zetek gazdagodása okairól olly jeles könyvet ira, semmi 
sem segítette annyira elő mint

4. §. A ’ munkálatok elkülönzése.

Ennek megmutatására a’ szerző egy példát, a’ gombostő 
készítését hozza elő. E9 szerint a’ midőn egy e9 munká
lathoz megkivántató eszközök használatát nem ismerő 
egyes ember naponkint e g y ,  azon eszközöket pedig hasz
nálni tudó munkás ember legfeljebb t iz  darab gombostőt 
elkészíthet: akkor egy illy nemű gyárban, hol a’ 18 féle 
különböző munkálatok,mint például sodronynyujtás,annak 
eldarabolása, meghegyesitése, stb., 10 külön munká
sok által hajtatván végre, ezek szinte naponkint 48,000 
darabot készíthetnek, és igy midőn egy e9 munkálato
kat maga végrehajtó munkás 10 darabot állíthat elő, a' 
gyárban gyakorlott elkülönzött munkálkodás mellett egy 
emberre 4800 darab jut. Hogy e9 példát minden egyéb 
munkákra is helyesen alkalmazhatni, az annyival bizo
nyosabb , minél kevesebb kétséget szenved az , hogy a' 
legegyügyübb ember i s , ha idejét leginkább egy nemű 
munkálat körül tölti, abban sokkal jártasabb leend, mint 
a9 ki több nemüekkel vegyesen foglalatoskodik; melly- 
hez még hozzá járuland azon idővesztegetésnek tekintet
be vétele, mellyet az egy nemű munkálatnak félbesza- 
kasztása, és a9 másikra kellő előkészület okoz.

5. §. A ’ munka felosztása következtette az embe
ri munkásságnak, háromu. m. t e r m e s z t ő ,  mű
v e s ,  és k e r e s k e d ő i  elkülönzött fő osztályait.

Az ebből származó haszonnak elismerésére az em
berek egyedül öntapasztalásaik által jutottak; és igy 
minden e9 részbeni kényszerítés vagy oktatás nélkül, 
már több ezer évek előtt mintegy magától származott,
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hogy először az emberi munkásság fő ágait, u. m. a9 ter
mesztést , és a9 műipart az emberek elkülönözve kezdet
ték folytatni. A9 kereskedés még jé ideig, miglen az leg
inkább csak az emberi életre kellő szorosabb szüksé
geknek kielégítésén alapult, mind a9 két osztálybeliek 
által cserekép gyakoroltatott. Később azonban, a9 föld
művelés és műszorgalom nagyobb emelkedésével, más 
nemzeteknek teijedtebb megismerésével, földünk több 
részeinek felfedezésével, a9 kereskedés, nevezetes gaz
dagodásra vezető vállalattá lön; ’s egyszersmind az első 
két osztálybeliektől mindinkább eltávozva, az emberi 
munkásság 3-ik önállásu osztályára emelkedett fel. így 
állapodtak meg tehát a9 munkás emberiségnek azon há
rom fő osztályai, mellyek jelenleg a9 nemzeteknek gaz
dagodását , mint főbb eszközök elősegítik. Az elkülön- 
zött munkálatnak elismert nagyobb sikere, e9 három fő 
osztályoknak ismét több ágakra lett elkülönzésére ve
zetett. Ez azonban a9 műves osztályra leginkább alkal
mazható; ezt mutatják azon számtalan sokféle műves- 
ségek és mesterségek, mellyekre az iparüző osztály el
ágazott. A9 termesztő osztályról már ezt nem annyira 
mondhatni, és pedig azon okbul, mert a9 termesztőnek 
munkálódása, ha bár igen sok ágra oszlik i s , de termé
szete ollyan, hogy egyiknek folytatása sem tart szaka
datlanul az egész év lefolyta alatt, hanem a9 különféle 
időszakok és körülmények, olly számtalan egymást fel
váltó munkálatokat szülnek, mellyeknek végrehajtására 
gyakran néhány órák elégségesek, majd napok, hetek, 
hónapok kivántatnak m eg; és igy ha itt is minden külön 
nemű munkálatok, mind annyi külön felekezetű munká
sok közt osztatnának fe l, akkor ezek az esztendő na
gyobb részét foglalatosság nélkül lennének kénytelenek 
eltölteni. A9 kereskedésnek többféle nemei, valamint a9 
helyzetnek különféle természete i s , szinte annyiféle
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tudományit jártasságot, és a' munkálatnak egyszeressé- 
sét kívánják meg; azért annak elkülőnzött folytatása 
ott, hol az már maga helyén van, szinte hasznos foglala
tosság leend; mondván azonban hogy maga helyén, mert 
ha Londonban egy boltban csupán tőket, a’ másikban 
czérnát, harmadikban csizmakenőcsöt, negyedikben ola
jat elkülönözve árulni hasznosnak látjuk, nem követke
zik , hogy ez Madarason is helyén volna.

6. §. A’ termesztési, muvesi, kereskedési munkás
ság őszvege, nemzeti gazdaságnak neveztetik.

E* három osztálybeli munkásság mentül arányosabb 
összehangzásban van egymással, annyival gazdagabb és 
függetlenebb a’ status. Ennek elérésére azonban kell e 
valamellyik iparosztálynak elsőséget adni, vagy minde- 
niket egyenlő fokra emelni: ez olly kérdés, mellyel már 
századok óta több status férfiak foglalatoskodtak, ’s en
nek következésében különféle időszakokban különböző 
rendszerek alkottattak , régibbek megváltoztatásával 
újabbak keletkeztek. Ezek közt legelőször kapott lábra 
XIV. Lajos idejében Col bért ministernek azon m e r c a n t i l  
r e n d s z e r e ,  melly azon fő elven alapult, hogy egyedül 
aranyban ’s ezüstben legyen helyheztetve a’ nemzet gaz
dagsága, ’s igy erre nem kell egyéb, mint azon mó
doknak feltalálása, mellyek által e’ nemes érczeknek 
mennyisége minél inkább megszaporitathatik. E’ végett e’ 
rendszer fő eszköznek ajánlja a’ kereskedési nyerőleges 
mérleg szorgalmaztatását; melly abból áll, hogy a’ nem
zet mindig igyekezzék külső kereskedésében eladott áru
iért készpénzben többet nyerni, mint mennyit vásárlott 
idegen portékákért fizetett. Ezen rendszer, mellyet ré- 
gente több nemzetek elfogadtak, hogy hamis elven ala
pulván, hibás eredményre is vezet,  abból megtetszik, 
merta’ nemzeti gazdagság valódi jeléül csak a’ készpénzt
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tekinti, *s külső kereskedések közt is csak azt tartja a’ 
nemzetre nézve hasznosnak, mellynek mérlege kész
pénz tekintetéből nyerőleges. *)

A’ gazdagság mind azon javakban és szerekben fog
laltatik, mellyek értékkel bírnak, azaz mellyek vala- 
melly emberi szükség kielégítésére alkalmasok- Orsza-' 
gok nem azért szegények, mert kevés nemes érczet mu
tathatnak, hanem épen azért, mivel szegények, nemes

Ma már mindenki tudja, hogy valamelly nem zet, külső 
kereskedésében idegeneknek több kész pénzt fizethet, 
mint mennyit azoktól kapott, ’s m ég is  a’ kereskedési 
valóságos haszon részén áll, ha tudniillik olly termeszt- 
ményeket hozott be, mellyek további nemesítés vagy el
készítés által nagyobb értékre emeltetnek, ’s e ’ munká
lat közben több ezer embernek adatik foglalatosság és 
k enyér; vagy ha idegenektől olly árukat v észén , m el- 
lyeknek itthoni előállítása sokkal tctemesb időbe és költség
be kerülne, mint mennyi ezekért idegeneknek fizetendő.' 
Innen minden európai országok harminczadi lajstromaiból 
kiáltólag tűnik fel azou elv, miszerint tisztán fogyasztók! 
czikkek (bor, hús, finomított czukor, kész müvek, stb.) szer
feletti vámmal terheltéinek, holott ellenben iparczikkek, 
mint például gyap jú , nyers kender, len , bőr, ron gy, 
stb., kitűnő kedvezésben részesülnek. Ez okbul mi ma
gyarok hiába reményijük elhanyatlott borkereskedésünk 
isméti felvirágzását.. Nem fog az többé visszajön!; de 
mi is kövessük a’ világ kereskedési rendszerét, ’s olcsó 
vámok segedelm ével ne hagyjuk a’ kész müvek által sa
ját műiparunkat elölni, ’s polgártársaink kezéből a’ mun
kát, szájából a’ kenyeret kiragadni, midőn illy müvek 
kiállítására anyagot még olcsóbban szerezhetünk.
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érczekben szűkölködnek. *) E’ mercantil rendszernek 
sükeretlensége az által bizonyult be leginkább , hogy a’ 
franczia nemzetnek azon gazdasági állapotja, melly Col- 
bert erős kezű ministersége alatt emelkedni látszott , an
nak halálával, ámbár mercantil rendszere továbbá is 
sinormértékül vétetett, ismét szemlátomást roszabbra 
fordult. Azon hasonló tapasztalás, miszerint e’ rend
szert követő nemzetek gazdasága, ’s a’ jólét inkább ha
nyatlott mint emelkedett, annak elmellőztetését, és egy 
másikkal lett felcseréltetését eszközölte. így történt, hogy 
csakugyan Francziaországban XV. Lajos kormánya alatt 
azonuj rendszer állott fel,melly p h y s ioc ra t icu m n e ve -  
zet alatt egy ideig több nemzeteknél legcsalhatlanabbnak 
látszott. Ennekföltalálója Quesnois, ugyanazon királynak 
udvari orvosa volt. Ó e’ rendszerét kidolgozván, azt egy 
éles ítélettel bíró munkájában bővebben kifejté. E’ szer
ző szerint a’ föld minden gazdagságnak egyedüli kutfor- 
rása; szerinte egyedül a’ természet az, melly valódi gaz- 

* dagságot hozhat elő, minden egyéb ipar nem más, mint 
forma adás, mellyet előbb azon termesztményekből szár
mazó gazdagságnak egy ^részével kell kifizetni. Ehhez 
képest e’ rendszernek fő alapja a z : hogy egyedül csak 
a’ mezeigazdaság ad a’ rá fordítandó költségeken felül 
tiszta hasznot, és hogy azon feleslegből, melly a9 m ező
gazdáktól fenmarad, fizettetik meg* okvetlenül minden 
egyéb. Ugyanez elvből a’ physiocraták egyedül a’ me- 
zeigazdákat tartják productivus (teremtő) munkásoknak, 
minden egyebeket pedig száraz fogyasztóknak tekinte

t t )  A ’ nemes érczek m ennyisége épen nem mutatja vala- 
melly országnak szegénységét vagy gazdagságát. A ’ 
világ leggazdagabb statusának, Angliának kevesebb for
gó pengő pénze van , mint Francziaországnak.
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riek. Nem azért ugyan, mintha ők a9 mővesi munkásság 
szükségété hasznát élném ismernék, avagy az innen 
eredő gazdagságot tagadnák, hanem "ők csak azt állít
ják: hogy a’ gazdagságnak ezen alkotó részei a9 gaz
dagságot tulajdonkép nem szaporítják, hanem egyedül 
azon értéket ütik helyre, mellyet előbb azoknak előállit- 
hatása kedvéért elfogyasztaniok kelletett. Á9 müvek te
hát az ő rendszerök szerint gazdagsági javak ugyan, de 
csak származónak és nem eredetiek, mellyek létöket 
egyedül olly mennyiségű őrök anyagok fogyasztásának 
köszönik, mellyeknek értéke az övékkel tökéletesen egy- 
arányos volna.

E9 felvett rendszer következtében a9 mezeigazdaság 
volt egyedül azon osztály, melly a9 többiek előtt rend
kívüli kedvezményekkel pártfogoltatott. Mivel azonban 
ez által az egyéb szorgalom elfojtása, ebből pedig a9 
nemzeti gazdaságnak nem előmenete, hanem hanyatlá
sa mind inkább mutatkozott, e9 physiocraticus rendszer 
tökéletlensége is észrevétetvén, annak megczáfolását 9s 
más rendszerreli fölcseréjését több jeles férfiak tűzték 
ki czélul. Az e lső , ki ezt szerencsésen kivívta, azon 
Smith Adám volt, kinek „nemzeti gazdagság okairól*6 
irt classicus munkájára, nem csak majd minden publi
cisták, de az angol és franczia parlamentek tagjai is nyil
vános vitáik közben olly örömest hivatkoznak. Smith 
szerint minden gazdagságnak alkotója, teremtője egye
dül a9 munka; legyen a9 földművelésre, műiparra, vagy 
kereskedésre fordítva. Szerinte ezen munka minden eset
re szaporítja a9 nemzeti gazdagságot, ha azon érték, 
mellyet előhoz, a9 reája fordított költséget felülhaladja. 
E’ pedig nem csak a9 termesztésbeli munkára alkalmaz
ható , mint azt a9 physiocraták állítják, hanem egyszers
mind a9 műiparra és kereskedésre is. E9 két utóbbi mun
kálatok tehát a9 gazdagságnak elemeit szinte szaporít
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hatják, mert mindketten az anyagnak nagyobb értéket 
szereznek, mint előhozatásukért fizetni kell. Mindketten 
valami használhatlant használhatóvá, vagy használhatót 
még hasznosabbá tesznek, ’s igy szaporítják a’ nemzeti 
gazdagságot. Ez igazságnak mind inkább elterjedt elisme
rése szülte a' nemzeti gazdaságnak azon rendszabályát, 
melly mai világban a9 legműveltebb nemzetek előmenté- 
nek fő kalauza, t  i. a9 termesztői műv, és kereskedé
si szorgalom minél összehangzóbb előmozditását. *)

Ámbár a’ physiocraták roppant tábora már a’ művelt 
Európában szemlátomást megritkult: mindazáltal van
nak sokan, kivált hazánkban, kik a’ földművelésnek más 
iparág felett most is hajlandók kelléken túl nagyobb fon
tosságot tulajdonítani. Szerintük nincs állandó boldogság 
sehol, mint földművelői országban; mert a’ földművest 
maga a’ természet s e g ít i; ’s ez iparág politicai viszo
nyoktól teljesen független , e ’ mellett a’ föld termékei 
nélkül raüipart ’s kereskedést gondolni sem lehet. Mind 
ezeket bizonyos fokig m egengedvén , valljuk meg más 
oldalrul azt i s , hogy a’ nyers termesztmények kidolgo
zás nélkül, vagy helyben vesztegelve szinte semmi hasz
not nem adnak; ’s a’ földműves kereskedési ’s politicai 
viszonyok változása következtében nem szenved ugyan 
annyit, mint a’ kézm űves, vagy kereskedő, de nem té
tetik e ki számtalan időbeli viszony tagságoknak? ’s nem 
érdemel e azon körülmény figyelmet, hogy a’ kézműves 
és kereskedő egész  esztendőn által szakadatlanul fogla
latoskodva minden időszakban kereshet kenyeret, holott 
a’ földműves az évnek nagy részén keresete forrását 
bedugva látja ? És valljon a’ művest és kereskedőt nem 
segíti a’ természet? Dát a’ gőz és szél nem érdemlenek 
annyi figyelm et, mint a’ föld méhében rejtező termő erő, 
vagy a’ harmat és eső ?
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Hogy ezen Összehangzás azonban a9 nemzetek gyér* 
inekkori állapotjában egyszerre fen nem állhat, és csak 
egymást követve fejlődhetik k i, az bizonyos. így minden 
műveletlenebb nemzetnél a9 termesztés vagy is a’ föld* 
művelés leszen a* nemzeti gazdaság talpköve, ’s ez tér* 
m észetes, miután az első élelembeli szükségek mindé* 
nek előtt nélkülözhetlenek; mesterségesebb műveket ké- 
szitni pedig lehetlen, mig az azokra megkivántató nyers 
anyagok termesztve nincsenek; valamint az is világos, 
hogy kereskedést mind addig nem folytathatunk, miglen 
a9 két első osztálynak munkássága által, hol termeszt* 
ményi, hol műipari áruknak feleslegéből a9 különböző 
osztálynak e9 nemű fogyatkozásait kielégitni nem lehet. 
E’ három osztálybeli munkásság természete, ön magá
tól , e9 rendnek megtartásával egyik a’ másikat, és pe
dig annál rövidebb félbeszakasztásokkal huzandja maga 
után, minél nagyobb aránynyal fog akár idejére, akár 
kiterjedtségére iiézve az azok körülti munkásság előre 
haladni. E9 három rendbeli munkásság közűi leginkább 
a9 kereskedés azon osztály, melly szerencse hozzájá- 
rultával gazdagságra leghamarébb felvergődhetik; *)

* )  A ’ kereskedés magában véve épen nem gazdagít 
hamarább vagy könnyebben, mint akárminü más polgári 
foglalatosság. Ilogy egyesek  úgy mint nemzetek keres
kedés által nagy gazdagságra vergődhettek, ennek oka 
abban kereshető, mert e’ foglalatosság kitűnő pontossá
got , szigorú takarékosságot fö lté te lez , mellyek nél
kül kereskedést folytatni épen lehetlen , holott egy  kis 
könyelmüséggel még valaki jé középszerű gazda vagy  
kézműves lehet. Már pedig takarékosság, szigorú pon
tosság mellett nem csak kereskedő, hanem akárki más 
megvetheti szerencséje alapját. Innen a9 kereskedő nem
zetek , például a’ zsidók , örmények, görögök, angolok,

2
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azért valamint sok egyesek, Ugy egész nemzetek is en
nek előleges folytatására hajlandók. Ha azonban a’ világ 
történeteire figyelmezünk, látni fogjuk, hogy azon fia
talabb korú nemzetek, mellyek a’ termesztői és művesi 
munkásság elmulasztásával csak a’ kereskedésen ’s pe
dig leginkább a’ külsőn kapkodva, ez uton könnyű szer
rel kívánnak meggazdagodni, soha azon alacsony állás
pontból ki nem emelkednek, melly őket úgy szólván 
erős vas lánczokkal lebilincselve, a’ jobb létre juttatás
tól távol tartja. A* melly régiebb nemzetek pedig, ha bár 
még olly egyéb műveltségűk mellett is egyedül a’ külső 
kereskedést vevék minden igyekezetük főbb czéljául, 
ezen elvétett gazdasági elvnek köszönhetik, hogy azon 
fényes szerepüket, mellyben a’ világ figyelmét rövid idő
re magukra vonták, egy annál alacsonyabbal felcserél
ni kénytelenittettek. Illy például szolgálhat a’ hajdani, 
egy ideig majd az egész világ kincsét magához szívó ha
talmas velenczei köztársaság. A’ Keletindiába a’ Jó re
mény foka felé vezető tengeri útnak föltalálása, elegen
dő volt egész kereskedésbeli állását sarkából kiforgat
ni, és őtet bizonyosabb útra, t. i. földjének e’ jelen 
korban is kitűnő szorgalmas művelésére visszavezetni, 
így Portugália ’s Hollandia hires kereskedésének az óri
ási lépéssel felemelkedett angol kereskedés véget vetett. 
Ez utóbbiaké pedig , fog e még annyi ideig, mint eddig 
virágzott, tartani, nagy kérdés ? Legalább a’ 2000 millió 
font sterling nemzeti adósság, a’ világ politikájának ér
dekükkel összehangzó és csak rendkívüli megerőltetés
sel megejthető kormányzására kellő tömérdek szükségek, 
mint például a’ harmincz éves franczia háború folytatá
sa , vagy Keletindiában az északamerikai catastroph

hollandusok mindnyájan szigorú takarékosságokról, mond
hatni fösvénységükről ismeretesek.
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megujulhatásának tehetsége, raellyre csak egy máso
dik Franklin és Vashington kívántainak, és az egye* 
sült északamerikai statusoknak a9 csendes Oczeán szé
léig kiterjedő megtelepedése, és az onnan közelebb 
folytatható chinai kereskedés, 9s több effélék méltó 
okot szolgáltatnak a’ kérdés nem igen kedvező megfej
tésére. *) Ezekből látható, hogy a’ kereskedés, mint 
a9 nemzeti gazdaságnak egyik ága, a9 nemzetek jólété
nek eszköze, de egyszersmind az is világos, hogy a9 
nemzetek boldogulására nézve a9 belső kereskedés 
élénk folyamata a9 külsőnél sokkal nagyobb tekintetű; 
és hogy ezt , mint a9 nemzeti gazdaság egyik elvét te
kintve: az elsőnek előleges rendbeszedése annál kívá
natosabb, mivel e9 nélkül nyereséges külső kereskedést 
gondolni sem tehet.

A9 nemzeti gazdaság az eddig mondottak szerint 
nem egyéb, mint az ország lakosainak összesített mun
kássága, melly a9 nemzet jólétére szükséges anyago
kat és műveket előhozza. Ebből természetesen követ
kezik, hogy minden honi lakosnak, ki e9 jólétben ré
szesülni kiván, legszentebb kötelessége annak előmoz
dításához tettlegesen járulnia. Fájdalom! ez azonban 
az életben máskép mutatkozik, mert minden ország
ban találtatnak henye, ingyen élő herék, kik a9 nem
zetnek sem hasznára, sem diszére, hanem egyedül csak 
terhére vágynak, ’s ezért nyilvános megvetést érdem
iének.

M eg nem foghatom , mikép teheté a* szerző az ango
lokat egy  sorba a9 velenczeiekkel és portugalfokkal. Hi
szen nem csak a9 k ülső , de a9 belső kereskedés is 
sehol nem virágzik annyira mint az angolok hazájá
ban. 9S maga a9 szerző egy  állandó biztos kereskedés 
alapját abban találta, ha a9 nemzet maga állíthat elő

2*
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7. $. A’ hon polgárainak felosztása.

A9 physiocratáknak azon fenérintett elhibázott né- 
zetök , miszerint egyedül csak a9 föld nyers termesztmé- 
nyét lehet productumnak tekinteni, okozta, hogy álta
tok nemzeti gazdasági tekintetben a9 hon munkás pol
gárai általában csak két felekezetre, u. m. termesztők
re és fogyasztókra osztatnak. Az elsők alatt a9 földmű
vesek 3 utóbbiak alatt minden ez osztályhoz nem tarto
zók értetnek.

A9 physiocrati rendszer alapjának elismerése után f 
természetesen az arra épített illy nemű felosztás sem 
állhat fen. Azon atomákat, meilyekből a9 föld áll , sza- 
poritni, vagy kevesitni, az ember hatalmát túl haladja. 
Azért például, mivel a’ mezeigazda egy elvetett buza- 
mag után különös ápolgatással 1000 uj magot, vagyis  
a9 közönséges földművelés mellett egy elvetett mérő ga
bona után 8 mérőt arathat, nem következik, mintha 
valami újnak teremtése általa9 világ anyagi tömegétmeg- 
szaporitottuk volna; mert azon több mennyiségű gabona 
nem semmiből, hanem azon kézzel nem fogható ato- 
mákból tétetett össze, mellyek annak előtte a9 földben, 
vízben, levegőben elszórva valának. Ezen elven alapul, 
nem csak a9 föld bár milly termékének, hanem minden 
állati lénynek elszaporodása is. Az embernek ebbeli 
munkás részvéte nem csak abból áll, hogy a9 termé-

feles mennyiségben mind n yers, mind műtermékeket; 
már pedig Nagybrittaniának roppant gyarm atai, virág
zó földművelése, óriási műipara nem szolgáltathatnak-e 
illyeket? Angliához soha a9 világon m ég egy  ke
reskedő ország sem hasonlított, ’s igy  a’ párvonalból 
húzott következéseknek is szükségeskép sántikálniok 
kelletik.
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•zetben lappangó anyagszerek élesztő erejét valamelly 
újabb formájú termesztmény előhozására ösztönzi, a9 
többinek yégbevitele pedig egyedül a9 természet örök 
szabályu munkálkodásától függ. Ugyan e9 tekintetből 
mindent, mit az emberi szorgalom a9 természet fő mun
kálkodásával előhoz, úgy vélem , honi nyelvünkön ed
digi bevett szokás szerint leghelyesebben termesztmény- 
nek; minden egyéb nyers anyagokból emberi munka ál
tal más formába átváltoztatott szert pedig készítmény
nek vagy művnek nevezhetni.

E9 szerint látható, hogy termeszteni nem annyit tesz 
mint teremteni, hanem valamelly már a9 világ anyagi 
tömegében meglevő anyagszert más formába átváltoztat
ni; avvagy gazdasági értelemben véve,  a9 fen levő 
anyagokból, vagy a9 természet munkálkodásának hoz- 
zájárultával, vagy a9 nélkül valamelly uj formájú olly 
termesztményt hozni létre, melly az ember szükségei
nek és kellemeinek kielégítésére alkalmas. Bár melly 
termesztmény értékét azonban csak annak kisebb na
gyobb kelete határozza el. Mivel pedig ezen különféle 
termesztmények nem mindenütt egy irányos mennyi
ségben találkoznak, tehát azoknak értéke csak úgy nő
het, ha azok a9 feleslegesen ellátott helyről, egy má
sik azokban szükölködőkre tétetnek át. 9S minthogy ez 
által a9 másként haszonvehetlen szernek sokkal nagyobb 
értéke hozatik e lé , tehát e9 munkának foganatját is nem 
egyébnek, mint termesztménynek lehet nevezni. Ezek
ből kitűnik, miszerint nem csak a9 földművest, hanem 
a9 művest és kereskedőt is termesztőnek méltán ne
vezhetjük.

Mivel azonban nem csak az illy nemű munkásság
ból származó anyagi termesztmények szolgálnak a9 köz
jó elősegélésére, hanem ezt szinte illy , 9s némileg még 
nagyobb mértékben a9 tiszta észbeli munka után eredő
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szellemi termékek is eszközük: világos, hogy mind 
azok kik észbeü tehetségőket a9 közjó előmozdítására 
fordítják, szinte a’ termesztők közé szorozhatok. Illye- 
nek például a9 papi rend, az országos és kormányi 
tisztviselők, és a9 tudósok. így a’ katonaságot is, ha 
bár munkálódásának végső physicai eredménye több
nyire az emberiségre nézve siralmas, még is mint a9 
köztársaság belső és külső bátorságára szükséges esz
közt a9 producensek sorából kizárni nem lehet. Erre, 
valamint egyéb tisztviselőkre nézve csak az kívánta
tik, hogy ezeknek száma a9 kellő mértéket túl ne ha
ladja, mert különben a9 felesleg tisztán fogyasztó lé
vén, ez az egész munkás néptömegnek súlyos terhé
re válik.

A9 physiocraták hibás nézetei a9 fogyasztókra is 
kiterjedtek, és pedig ugyan azon okból, mivel produc* 
tumnak egyedül a9 földművelés utján nyert termékek 
tekintettek, 9s pedig olly szempontból, mintha csupán 
ezek fogyasztatnának el. Ennek tulajdoníthatni, hogy a9 
földműveseken kívül mindnyájan a9 fogyasztókhoz Bo
roztattak.

Minden termesztménynek, mi az ember okvetlen 
szükségeire és kellemeire szolgál, felhasználása fo
gyasztásnak neveztetik. így a9 nyers termesztő a9 mű
ves készítményeit, ez amannak termesztményeit fogyaszt
ja el. Altaljában minden ember különbség nélkül fo
gyasztó, csak azon különbséggel, hogy némeUyek bi
zonyos terméket vagy készítményt is állitnak elő egy
szersmind, vagy illyenek producálására különféle se
gédkezet nyújtanak, mások ellenben tisztán fogyasz
tók. Illy tisztán fogyasztók közé, ha mindjárt nem is 
érdemlett gunynyal, azokat szinte számitha^uk, kik 
más tehetősbek személyei körül szolgaképen egyedül 
csak urok különféle személyes kivánatainak kielégité-
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sével foglalatoskodnak. Minél nagyobb az illy tehetősb 
személyek szolgáinak száma, annál nagyobb sikerű 
munkássággal tartozik ez a9 köztársaságnak; mert 
azon elmulasztott valódi hasznot, melly annyi kezek 
munkásságából származott volna, helyre ütni minden- 
képen köteles. Hogy az illő mértékű minden rendű 
status embereit és tudósokat, mint az anyagi termeszt- 
mények előhozhatásának morális eszközeit, fogyasztók
nak tisztán tekinteni nem lehet, már fentebb monda
tott.

E’ figyelmeztetésekből csak azt következtetjük, hogy 
azon szokássá vált általános p r o d u c e n s  és con-  
su m e n s  nevezete, a’ hon polgárai felosztására néz
ve nemzeti gazdaságbeli tekintetből helyes sinórmér- 
téküi nem szolgálhat. És igy ha a’ fentebb említett sta
tus embereit, mint inkább a9 status finánczi gazdaságá
hoz tartozandókat, és a9 tudósokat mint a9 közönség 
embereit a9 kisebb számú szellemi producensek osztá
lyába vesszük, a9 nemzet anyagi termesztőinek töme
g e , a9 munkásság három fő nemeihez képest 1-ször 
termesztői, 2-szor művesi, 3-szor kereskedői osztályok
ra legczélirányosabban osztathatik fel. Az elsőhöz tar
toznak mind azok, kik földműveléssel foglalatoskodnak, 
legyenek azok földbirtokosok, vagy ezeknek tisztjei 
vagy kézimunkások, és a9 bányászok. A9 második osz
tályt képezik: a) az ember kényelmeit emelő szépmű
vészettel y u. m. képirattal, szobrászattal, hangászattal, 
stb. foglalatoskodók; b) a9 kézművesek és gyárosok. 
A’ harmadik osztályhoz számíthatnak minden rendű akár 
belső, akár külső kereskedést folytató kereskedők, pénz- 
tőzsérek, stb.

E9 három osztályhoz tartozó egyesek munkásságá
nak öszvege az , melly a9 mai publicistái elv szerint 
azon nemzeti gazdaságnak neveztetik, mellynek virág
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zóbb állásával a1 nemzet gazdagsága aránylagosan emel
kedik. Ez pedig egyedül csak Ugy érhető e l,  ha az 
ország physicai és politicai körülményeihez képest min- 
denik osztály munkássága egy arányban fejlődik ki.

8. §. Mit kell tőkevagyon (capi(alis) alatt érte
ni , ’s hogyan lehet azt szaporitni ?

Ha az embernek minden vagyona, mellyböl jö
vedelmet vár, tőkevagyonnak neveztetik, akkor a5 föld
birtokot is mindenek előtt,’ mint minden jövedelmek fő 
kutforrását, a’ tőkevagyon sorába kell vennünk. Smith 
Adám és követői azonban nem látszanak ezt e* szem
pontból tekinteni. Az első a’ nemzetek gazdagságának- 
okairól irt munkájának azon fejezetében, hol a’ tőke- 
vagyonokról részletesen szól, a’ földbirtokot legkevesb- 
bé sem emliti; mások pedig, például Say azt mondja: 
„A* fekvő föld és capitalisok természete és munkáló- 
dása közötti hasonlatosság miatt úgy látszik, mintha 
mind a’ kettőt ugyan egyfélének lehetne tartani. De a’ 
kettő között még is nagy különbség mutatkozik. Ez 
ebből áll, hogy egy földtért sem összegyűjtés által 
szaporitni, sem eltékozlás miatt kevesbitni nem lehet. 
Egy földtérnek léte az emberi hatalomtól mindenkor 
független, és e’ körülményből származnak a9 földnek 
termő erejére, és azon nyereségre nézve, mellyet 
annnak birtokosa belőle húzhat, némi különbségek.^

Itt megvallom, hogy ezen nézetektől az enyimek 
különböznek. Ha valaki például száz ezer forinttal és 
semmi egyébbel nem bir, és minden fáradozás és bi
zonytalanság elkerülése kedvéért, e* pénzt bizonyos 
helyre kamatra kiadja, melly után évenkint 6000 fo
rintot húz, és abból élelme szükségeit megszerzi, fe
lőle bár ki kétségkívül azt fogja mondani, hogy 100
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ezer forint tőkepénznek birtokosa. Ha már most ez akár 
nagyobb haszon reménye fejében, akár más okból ma
gának ennyi pénzért fekvő birtokot szerzett, akkor nem 
a9 következik, hogy capitalisa többé nincsen, hanem 
csak a z , hogy azt más formába átváltoztatta, mellyet 
ismét akár pénzre, akár más nemű jövedelmező érték
re visszaforditni önkényétől függ. Ebből tehát láthatni, 
miszerint nem csak a9 pénz, hanem mind azon vatgyon , 
melly az embernek elfogyasztandó szükségein felül ma
rad, és nj jövedelem előhozására alkalmas, igen helye
sen capitalisnak nevezhető; már pedig hogy a9 termesz
tésre alkalmas vagy alkalmasitható és pedig el nem fo
gyasztható föld, egy , ha bár félig meddig müveit or
szágban is birtokosának, művelje ezt akár maga, akár 
adja haszonbérbe, jövedelmet hajt, az bizonyos; és 
azért nem csak a9 felesleges pénz, és más az ember el- 
tartásabeli szükségin felül maradó bár melly nemű uj 
jövedelmek előhozására alkalmas vagyon, hanem a9 ter
mőföld is capitalis, vagy tőkevagyonnak tekintendő. Mit 
Say mond, hogy a9 fekvő birtokot tömegére nézve sem 
szaporitni, sem kevesbitni nem lehet mint a1 capitalist, 
az csak a9 föld alkotó részeire alkalmazható; a9 capita
lis értéke azonban nagyobb vagy kisebb művelő szor
galom avagy más körülmények által nem csak nőhet és 
apadhat is , mint akármelly más javulható vagy romolha
tó vagyoné: hanem annak tulajdonosa ezen capitalis bir
tokából tékozlás, vagy más szerencsétlen esetek követ- 
keztiben szintúgy végképen kivetkeztethetik, mint akár
melly más tőkevagyon birtokosa. Épen azért, mivel a9 
termőföld azon sajáttal bir, hogy annak capitalis-érté- 
ke csak nőhet vagy apadhat, de tömege soha végképen 
a’ természet rendkívüli felforgatása nélkül el nem pusz
tulhat, azt, mint legbizonyosabb tőkét tekinthetjük.
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9. $. A ’ tókevagyouok használatának módja
különböző.

. A’capitalisok természete ’s következőleg használha- 
tása is Smith Adám szerint két részre oszlik. Az első 
ut egy capitalis használatára a z , ha az vagy fekvő bir
tok megszerzésére és javítására, valamclly művesség- 
hez szükséges erőművekre ’s eszközökre, vagy áltáljá
ban olly tárgyakra fordittatik, mellyek birtokosának 
egyenesen és a’ nélkül, hogy elébb más kézre kerülniük 
kellene, nyereséget vagy jövedelmet szereznek. Az ily- 
lyen capitalisok álló-tőkéknek nevezhetők.

A’ második az , ha a’ capitalis bizonyos javak élő- 
hozására, felmunkáltatására, vagy megvételére fordit
tatik olly móddal, hogy azokat ismét eladni lehessen. 
Ezen használatnál a’ capitalis elébb jövedelmet vagy 
nyereséget nem hoz, miglen az a’ tulajdonos kezéből 
ki nem jött, és más valamire át nem változtattatott. A’ 
kereskedő portékája addig nem hoz nyereséget, mig az 
pénzre, pénze pedig portékára át nem cseréltetett Az 
ő capitalisa mindenkor egyik formában tőle eltávozik, 
és másban hozzája ismét visszatér, és csak ezen forgás, 
ezen csere következményei által tétetik alkalmassá ne
ki jövedelmet hozni. E capitalisok ugyan azért leghe
lyesebben forgó-tőkéknek neveztetnek.

E’ tekintetből kell szinte venni egy egész ország vagy 
polgári társaság capitalisát is. Itt azon kérdés támad.

10. §. Mit kell érteni egy egész  ország ca
pitalisa alatt, és hány részre osztatik

az fel?
Erre Smith Ádám Ugy fele l: Egy egész ország vagy 

polgári társaság capitalisa nem egyéb, mint azon va
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lamennyi capitalisoknak őszvege, mellyet az ország egyes 
lakosai, vagy a’ társaság egyes tagjai bírnak.66 Továb
bá azt mondja: „Egy egész ország capitalisa szinte 
azon három részre oszlik el, mellyekból az egyes polgá
rok capitalisai állanak.66

„Az első azon rész, melly egyenes felhasználásra 
vagyon szánva, és az által jellemeztetik, hogy semmi 
nyereséget vagy jövedelmet nem hajt. Ez áll először azon 
eleségi, ruházati és házi bútorok kellékeiből, mellyek 
ugyan azon személyek által leendő elfogyasztásra ren- 
deltetvék, de még végképen fel nem használtattak.66

Itten kénytelen vagyok megvallani, hogy azt átlát
ni képes nem vagyok, miért osztotta e’ hires nemzeti gaz
dasági iró az ország tőkéjét három részre, midőn az egyes 
lakosokét csak kettőre osztotta; másodszor, hogy miért 
veszi azon nyereséget nem hajtó és birtokosának saját 
használatára szánt eleség-ruházat-butor-szereket a9 ca- 
pitalisok sorába, holott maga is munkájában csak azon 
vagyonbeli provisiot, melly az ember tartására kellő 
szükségen felülmarad, és uj nyereség vagy jövedelem 
előhozására forditatik, nevezi capitalisnak; már pedig 
hogy a z , mi elfogyasztatik, nyereséget és uj jövedel
met nem hozhat, az világos; és azért capitálisnak íté
letem szerint nem vétethetik. Ugyan ezen czikk folytában 
Smith azt mondja: „Valamennyi az ország körében ta
lálható lakházak építésére fordított capitalis megszűnik 
azonnal capitalisul szolgálni, avagy nyereséget hozni, 
a9 mint tulajdonosa abban maga kíván lakni. Egy lakház 
ezen minőségben lakójának jövedelmét nem szaporítja. 
Ez Ugyan neki nagy mértékben, de csak olly módon 
hasznos, mint ruházatja, vagy házi bútorai, és ezeket 
csak nem számíthatni bevevései, hanem kiadásai közé. 
Ha a9 ház egy bérlőnek átengedtetik, akkor ennek a’ 
házbért, mellyet tizet, mivel a9 ház maga magától sem
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mit sem hoz elő , a9 jövedelmek más forrásából kell 
elővenni, legyenek azok munkabér, capitaüsok kamat
jai, avagy földbér. Ha bár tehát egy ház tulajdonosá
nak csakugyan capitalisul szolgálhat, 9s neki jövedel
mezhet, még is az egész közönségre azt capitalisnak 
nem lehet nevezni, mivel együtt véve valamennyi lak
házak az ország jövedelmeinek szaporításához legke- 
vesbbé sem járulnak.

„Igaz, hogy az egyenes elfogyasztásra szánt min
den szerekből a9 házakra forditott legtartósabb. Ruhák 
több esztendőkig, házi bútor fél vagy egész századig de 
jól épitett házak jó gondviselés mellett sok századig el
tarthatnak, de bár melly. távolba tűzessék is ki azon 
időpont, mellyben házak végképen elhasználtatnak, még 
is egyenes elhasználásra vágynak azok szánva, követ
kezőleg, mint fogyasztási czikkek tekintendők.66

Ezen egész előadás tartalma nézeteimmel ismét vég
képen ellenkezik, és pedig azért: mivel a9 lakházat ma
gát nem tekintem fogyasztásra szánt jövedelemnek, ha
nem jövedelmet hozó vagyonnak. Ha például egy, ké
zimunkájából élő , de semmi felesleggel nem bíró kéz
műves két ezer forintban valaki után örökösödik, két
ségkívül mint annyi capitalisnak birtokosa 120 forintból 
álló kamatját élelembeli szükségei megszerzésére vagy 
mesterségének jobban való folytatására forditandja. Ha- 
pedig ezen capitalisért magának ennyit érő házat vesz, 
vagy épit, és azt maga lakásául használja, akkor szin
te az említett czélra neki ugyan azon 120 forintok fen- 
maradnak, mert ugyan annyi eddig fizetett házbért meg
kímél, ’s igy capitalisa nem szűnt m eg, hanem csak 
más formába változtattatok által. Hogy pedig mint ezen 
szerző mondja, a9 lakház valamint a9 ruházat és házi 
bútor, ha bár hosszabb idő múlva is elfogyasztatik, ez 
ismét nem áll: mert kamatjának egy harmadrésze annak
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szerint a9 lakházakat, csak mint valamelly vállalathoz 
szükséges eszközt lehetne is tekinteni, még akkor is 
a* capitalisok közé Számítandók, miután e’ fejezet foly
tában a9 mezeigazdáknak és műveseknek minden nemű 
eszközeit is az álló capitalisok közé sorozza. Ha a9 
lakházak nem tekintetnének egyáltalában valódi és min
denkor pénzre forditható tőkevagyonnak, akkor a9 pénz
kölcsönzők bizonyára nem találnának abban olly elő- 
leges hypothecalis biztosítást. Ennélfogva a9 tulajdono
sok által használt lakházaknak valódi capitalis értéke 
az egyesekre, ’s következőleg az egész országra néz
ve is talán elegendőkép megmutatva lévén: tisztelt ol
vasóim ez iránti Ítéletet, hogy t. i. e’ nézeteim helye
sek c vagy nem, annyival nyugottabban elvárom, mi
vel ezek, mint jelen munkám alapelvei közé nem tar- 
tozandók, az utóbbi esetben is annak tartalmát nem 
csonkíthatják. Es így ez úttal az előadásomhoz képest 
Smithnek ezen első' nemű tó'kevagyon- osztályzatát el- 
melló'zvén, az egész ország capitalísait, mint az egyes 
lakosokéit is két részre, u. m. álló és forgó t ő k é r e  vé
lem legczélirányosabban felosztatni.

Az első osztályú, azaz álló tőkevagyonok közé tar
toznak

a) A’ termőföld értéke, minden annak elkészítésé* 
re ’s javítására tett költségek.

b) Mindennemű hasznot hajtó épületek, legyenek 
azok lakházak, mezei gazdaságbeliek, kereskedő bol. 
tok, raktárak, vagy műhelyek. Ezek közt tehát bár 
melly nemű fényűzés! épületek helyt nem találhatnak. 
Az ezekben fekvő anyagok belső értékökhöz képest 
ugyan vagyon provisiojának tekintethetik, de mivel 
jövedelmet nem hoznak, legfeljebb heverő tőkéknek 
nézethetnek.
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c) A’ különféle müvességekhez és] munkálatokhoz 
tartozó eszközök, és erőművek, mellyek a’ munka 
könnyítésére és rövidítésére szolgálnak.

Az ország összes tőkéinek második osztálya a’ 
f o r g ó - t ő k e ,  mellynek ismertető jele az: hogy ka
matját másként be nem hozza, ha csak egy kézből má
sikba nem megyen; ez ismét négy részből á ll,u . m. 
a* pénzből, melly egyszersmind azon eszköz, melly ál
ta la ’ többi három résznek forgása elősegittetik; b) azon 
tápláló szerekből, mellyek a’ mészárosok, marhakeres
kedők , haszonbérlők, gabonakereskedők, serfőzők, 
stb, birtokában, ’s általok eladásra szánva vannak, c) 
Az épületekre, házi bútor és ruházatra szükséges még 
nyers vagy tökéletlenül elkészített azon anyagokból, 
mellyek vagy az azokat termesztő mezeigazda, vagy 
csak azon anyagokkal foglalatoskodó kereskedő, vagy 
pedig az azokat feldolgozó kézműves kezében találtat
nak. d) Az illy nemű azon műárukból, mellyek még a’ 
kereskedő vagy kézműves kezében vágynak, ’sm ég az 
utolsó fogyasztóhoz nem jutottak. Ide tartoznak mind 
azon kész művek, mellyek a’ művesek műhelyeiben, 
vagy a’ kereskedők boltjaiban eladásra kitéve vannak.

Az összes forgó-tőke tehát mind azon élelembeli 
termékeknek, anyagoknak, és kész műszorgalmi szerek
nek őszvege, melly még azon személyek kezeiben van, 
kik annak eladása körül munkálkodnak, azon pénz ösz- 
vegnek hozzájárultával, melly azon szerek forgásának 
elősegélésére és a’ valódi fogyasztók közötti elosztásra 
szükséges.

E’ két nemű capítalison kívül van még az ország
nak egy olly nemű tőkéje, melly jövedelmei szaporítá
sát hathatósan elősegíti ugyan, de mellynek anyagi ér
tékét kiszámitni azért nem lehet, mivel annak valódi 
tartalma csak morális tulajdonon alapul. E’ nemű capi-



31

talis azon elmebeli kifejlettségből áll, mellyel a9 külön 
rendű status polgárai körükhöz tartozó foglalatosságai
kat rendkívüli nagyobb ügyességgel és jártassággal, kö
vetkezőleg a’ közjóra nézve sokkal nevezetesebb haszon
nal végzik. Ide tartoznak mindenek előtt a9 status embe
reinek és tudósoknak kitűnő elmebéli tehetségei. Egy a9 
maga helyét tökéletesen betöltő minister, kinek a9 nem
zeti gazdaság előmozdításában befolyása van, egy tóik 
vonással a9 köztársaság hasznát sokkal jobban elősegít
heti , mint száz ezer munkásnak meg annyi mechanicai 
fáradozása. Arthur Joung hires angol a9 mezei gazdaság
ról irt, valamint Thaernek okszerű gazdaságról kiadott 
munkája, és ennek gazdaságot tanító intézete nagyobb 
foganatu következéseket szült az utóbbi lefolyt 36 év 
alatta9 mezeigazdaság körében, mintáz előtt kétszá
zad alatt valamennyi ószerű gazdasági munkálatok foly
tatása. Továbbá ide számítandók mind azon jártasságok 
is , mellyekkel a9 három osztályú honpolgárai a9 ter
mesztői , -művesi és kereskedői munkálódásokat gyako
rolják, és azokkal jövedelmeiket szaporítják. Mind ezen 
elmetehetségek, mellyeknek megszerzése az azokkal 
bíró egyéneknek nem csak hosszabb idejű fáradozásá
ba, hanem roppant költségbe is kerülnek, valamint ma
gokra, Ugy az egész polgári társaságra nézve is , ha 
bár csak mint morális, de minden esetre valóságos anya
gi hasznot hajtó tőkéknek tekintethetnek. Ezek annál 
becsesbek, mivel ezeknek megszerzése még annyi pénz
zel is , az ahhoz szükséges elmetehetségnekszorgalmas 
kimüveltése nélkül lehetetlen.

E9 mondottakból látható, miszerint sem egyesekre, 
sem az egész országra nézve a9 pénzt egyedüli tőké
nek nem tekinthetjük; mert e9 minden nagyobb térű’s 
müveit országban az összes capitalisoknak, azaz min
den jövedelmező javak öszvegének csak legkisebb ré
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szét teszi. így például Angliában a’ folyamatban levő 
összes pénz mennyisége legfeljebb 44 millió font ster
lingre, az ország összes tőkevagyona pedig 2785 mil
lióra becsültetik. *)

A ’ nemzeti gazdaság tudománya, melly a’ müveit nem
zeteknél a’ törvényhozási politicára is olly nagy befo
lyást gyakorlott, ’s mellynek alapítójául Smith Ádámot 
méltán tekinthetni, bár ennek elhunyta óta kitűnő jeles  
férfiak által bővebben ’s alaposabban kifejtetett, mind- 
azáltal mind a’ mai napig sok részben felette hiányos 
és tökéletlen. Ezt kell különösen értenünk azon részé
ről , melly a9 capitalisok meghatározásáról, felosztásáról 
’s használatáról szól. Hogy a9 nemzeti gazdagságnak, 
azaz a9 capitalisoknak e g y e d ü l i  f o r r á s a  a’ m un 
k a: ezt Smith után a9 legjelesebb statusgazdasági írók 
elfogadták, ámbár Lotz ( H a n d b u c h  d é r  S t a a t s -  
w i r  t h s c h a f t s l e h r e  1. B. 456 1.) a9 természetet és 
értelmet vévén fel kirekesztő gazdagodási forrásnak, 
a9 Smith elvét követő ’s jelen leg  leghíresebb angol status 
gazdasági írót Mac-Cullochot ezért egyoldalúsággal ’s 
felü letességgel vádolja. De miután a9 természet szigo
rúan véve az embernek semminemű szükségét magá
tól , munka nélkül nem fed ez i, az értelem ’s capitali
sok pedig szinte a9 munka szülem ényei: ennélfogva ez  
elv: „ m u n k a  a9 g a z d a g s á g  k ú t f e j e “ örökké ren- 
dithetlenül álland. Ez elvből indulva, bár természetesen 
folyónak ’s könnyűnek látszik is az egyesek ú g y , mint 
egész ország capitalisainak meghatározása és elosztá
sa: mindazáltal ebben a9 statusgazdasági írók egym ás
tól leginkább eltérnek, ’s az ebben felállított elvek több
nyire határozatlanok, ingatagok sőt ellenmondók. Nem  
czélom itt hosszasan fejtegetni azokat, mellyeket az an
goloknál T u e k e r ,  T o o k e ,  S e n i o r ,  M a l t h u s ,
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11. §. Mi a’ pénz természete és czélja?

Midőn az emberiség kifejlődésének még alsóbb fo
kán az emberek szükségei csak a’ legelkerülhetlenebb 
táplálékra, ruha és lakbeli szerekre szorítkoztak, akkor

T o r r e n s ,  T h o r n t o n ,  H a m i l t o n ,  T h o m z o u ,  
R i c a r d o ,  M a c - C u l l o c h ;  a* francziáknál S a y ,  
S i s m o n d e ,  G a n i l h ,  gróf D e s t u t t  d e  T r a c y ,  
D r o z ;  a’ németeknél B ü s c h ,  S t r u e n s e e ,  S a r -  
l o r i u s ,  L ü d e r ,  J á k o b ,  gr.  S ó d é n ,  S c h l ü -  
z e r ,  F u l d a ,  H u f e l a n d ,  K r u g ,  S c h m a l c z ,  
K r a u s ,  L o t z ,  ’s legújabban L i s z t  bőven ’s elmé
sen előadtak: de annyi bizonyos, hogy mind ezek a’ 
legfőbb capitalist, az embert számításokból vagy eg é
szen kihagyták, vagy a’ capitalisokhoz csak mellékesen 
sorozták. Dr. S t e i n 1 e i n volt le g e lső , ki (H and- 
buch dér Volkswirthschaftslehre mit drei synoptischen  
Tafeln, von Dr. Cári Steinlein , Privatdocenten dér 
Staalswissenschaftcn an dér kön. bayer. Ludvvig Ma- 
ximilian, Universit&t. M ünchen, 1 8 3 1 ) a’ statusgaz
dasági irók közt feuforgó vélemény különbségeket cri- 
ticai nyomatossággal kiegyenlitni akarván, egyszers
mind igyekezett a’ statusgazdasági tudományból olly jo g 
talanul kizárt anyagtalan javaknak is az őket illető he
lyet kimutatni, ’s ezeknek az anyagi javakkali összefüg
gését minden szempontból bebizonyítani. A ’ helyet tehát, 
mint eddig történt, hogy a’ lakosok tömegének ü gyessé
gét, tudományát, belátását csak mellékesen tekintették a' 
statusgazdasági irók, valamelly ország tókevagyonának 
’s productiv képességének megbecsülésében inkább 
ezekre fordítsuk fő ügyelmünket. A ’ gépelyek erejében

3
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a’ viszonos szükségek és feleslegek közt a' maga való
ságában véghezvitt kicserélés nem járult sok nehézség
gel. A’ melly mértékben azonban a' nemzetek művelt
sége emelkedett, ugyan az arányban az egyesek szük-

’s hatóságában, mellyeket az emberek munkáik elősegí
tésére készítettek, mindnyájan egyértelmüleg ’s igen he
lyesen nagy fontossága értéket találtak; úgy de az em
ber maga a’ legfontosabb g ép e ly , ’s ügyességének, ér
telmének minden növekedése legnagyobb jelentőségű  
nyereség. Azon különbség, melly a* különböző ember
fajok physicai alkatjában ’s erejében mutatkozik valódi- 
lag  igen csekély; de tehetségi tekintetben, melly pedig 
csupán a’ kifejlettebb értelemnek tulajdonítható, mennyi
re különbözik az afrikai néger az angoltól vagy fran- 
cziától? Igaz tehát Bacon lordnak azon alapállitása: 
h ogy a’ t u d o m á n y  e r ő ,  ésp ed ig  mind physicai, mind 
morális értelembe véve. Ez az egyeseknek tulnyomósá- 
got ad nem csak kevesbbé értelmes szomszédjai felett, 
hanem saját productiv képességüket is hihetetlenül eme
li. E gy tudatlan, műveletlen nép ,  ha szinte a’ produ- 
ctiohoz szükséges nyers anyaggal ’s erővel bir i s ,  mind 
ennek ellenére szegénységéből ’s vadságából ki nem 
emelkedhetik. ’S mig értelmi ereje kifejlődhetnék, ’s a* 
lélek megtanulna az anyag felett uralkodni, addig min
den előhaladási ut előtte bezáratik, ’s hogy magát ez  
alacsony állásból kivívja, arra mind akaratja, mind ereje 
gyen ge. Azoknak tehát, k ika’ mondottak igazságáról, 
’s a’ tudományoknak a’ nemzetek jólétére való szerfeletti 
befolyásáról m eggyőződtek, nem lehet nagyobb fontos
ságú tárgy a’ népnevelésnél, hogy az értelmiség a’ nagy  
néptőmegnek minden osztályai közt lehetőkép elterjesz
tessék, ’s közönségessé tétessék.
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ségei is szaporodtak. Ezeknek előállithatása kedvéért 
az emberek elkezdték munkálataikat felosztva végezni, 
és mivel termesztményeiknek vagy készítményeiknek 
kicserélése a’ maga valóságában mindig több nehéz
séggel járt, az emberek valamelly közbenjáró, ál
talános csereeszköznek szükségét elismerték. így tör
tént, hogy több nemű anyagoknak, például Indiában 
különös csiganemek, a’ romaiaknál veres réz, mások
nál a’ bőr, stb, e’ czélra fordítása után végtére a’ 
világ majd minden nemzetei a’ nemes érczeket, az 
aranyt és ezüstöt e’ czél elérésére leghelyesebb 
eszköznek találták, ’s ezekből különféle mértékű ’s bé
lyegekkel ellátott csereeszközt készítettek, melly pénz 
nevezete alatt maiglan igazga^a hathatós befolyásával 
a’ világ menetét.

Minden az ember szükségeire megkivántató szernek, 
’s igy minden hasznos vagyonnak értékét kétféle érte
lemben lehet venni. Az elsőt képezi a* vagyonnak azon 
belső tartalmú tulajdona, mellynek elfogyasztása egyen
lő körülmények közt mindig egyenlő eredményt szül. 
így például egy egyenlő minőségű mérő búzának 
tápláló ereje mindig egy marad; igy a’ többi gabona
nemeké , húsé, ’s más szereké is. Ha tehát tapasztalás
ból tudjuk, hogy 100 font búzában annyi táperő foglal
tatik mint 102 font rozsban, vagy 115 font árpában, 
135 font zabban, 100 font tengeriben, 25 font marha
húsban: akkor természetesen azt fogjuk következtetni, 
hogy e’ szereknek belső értéke a’ megnevezett men
nyiségben mindenütt és tökéletesen egyforma marad. 
Illyen hasonlítást minden egy nemüekre lehet alkal
mazni. Például egy font ezüstből szint olly idomú és olly 
nehézségű hasznos szert lehet Chinában készíteni, mint 
Angliában vagy akárhol, és azért ezen belső érték, va
lódi értéknek szokott neveztetni. De mivel bár melly

3*
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hasznos szernek mennyisége igen ritkán egyez meg a' 
polgári társaság szükségeivel, hanem ez azokat vagy 
meghaladja, vagy azokon alul marad: tehát ennek kül
sővagy piaczi értéke igen változékony, 's minden szer
nek külső értéke , valódi becsétől körülményekhez ké
pest kisebb nagyobb részben eltávozik. Ezen külső becs 
az, mellyet közönségesen árbecsnek nevezünk, ’s melly 
minden hasznos szereknél, a’ pénzt sem vévén ki, igen 
változó. A’ pénz, mint a’ viszonos kicserélés könnyítő 
eszköze, szinte portéka, mellynek nem képzelt, hanem 
valódi belső értéke azért van, mert azon anyag, melly- 
ből készül, az embernek más hasznos vagy fényüzési 
szükségeire vagy eszközeire is fordítható. Ugyan azért 
bár melly nemű pénznek belső értéke nem a’ kormány 
bélyege, hanem belső tartalma által liatároztatik meg; 
és ez csak annyival növekedik, mennyiben annak kive- 
retése került; valamint akármelly anyagból készült mű- 
árunál i s , annak belső értékéhez a9 munka-költség is 
hozzászámitatik. Nagy- Brittaniában ezen kiveretési köl
tséget a’ kormány viseli, azért az ottani ország pénztá
rában hasonló minőségű, még fel nem müveit arany da
rabot , szint olly nehézségű bélyeges pénzzel, és igy 1 
font hasonmértékű aranyat egy font, azaz 24 és fél da
rab guineekkel mindig felcserélhetni.

A’ külső vagy is árbecse a’ pénznek, mint már em
lítettem szinte változásoknak van kitéve. Ez másként 
nem is lehet, ha meggondoljuk, hogy azon anyag árbe
cse, mellyből az készül, nem csak physicai de keres
kedői okokból is hol emelkedik, hol lejebb szál. A’ 
physicai ok , melly az elsőt következteti, mindenkor 
azon nemes érczeknek nagyobb mennyiségű végképeni 
elfogyasztása, és helyrepótlása. Ide tartozik először 
azon veszedelem, mellynek a’ pengő pénzek mind szá
raz , mind vízi uton történt szálitások alkalmával kitétet
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nek; másodszor az ezen nemes erezetből készített pénz 
elkoptatásábél származó kárpótlás; harmadszor azon a- 
rany és ezüstnek végképeni elenyészte, mélly például 
aranyzásra, fonyatékokra használtatik. A’ nemes érczek 
lejebb szálló árbecsének anyagos oka: azoknak bár hol 
a’ világban közbejövő rendkívüli elszaporodása. így pél
dául Amerika feltalálása, és az ottani gazdag bányák 
jutalmas használata után, az arany és ezüst árbecse 
mindenütt négyszeresen lejebb sülyedt. Igaz azonban, 
hogy a’ nemes érczek olly nagy és hamari romlásnak 
’s elkopásnak nincsenek kitéve, sem olly rögtön földün
kön el nem szaporodhatnak, mint más portékák; és ugyan 
azért e’ tekinteteknek kell köszönni árbecsüknek nagyobb 
állandóságát, és pénzanyagnak világszerte! bevételét. 
A’ fentebbi okokon kivül a’ pénz árbecsének egy or
szágban nem csak különféle időkben, de ugyan azon egy 
időben többféle országokban is tapasztalható különbözé- 
zéseit okozzák leginkább azon körülmények, mellyek 
a9 nemzeti gazdaság három osztályú munkásságának kö
vetkezéseivel szoros kapcsolatban járnak.

Ha minden az emberi szükségekre fordítandó szerek, 
’s igy a’ pénz is egy országnak, például minden 10 Q  
mértföldnyi területén általában, és pedig csak olly men
nyiségben , mint az összes lakosainak viszonos kielégíté
sére kívánatos, előállítatnának: akkor minden produc- 
tumnak árbecse is változatlanul megmaradna, ’s követ
kezőleg a’ pénz, mint segéd csereeszköz meghatározot
tan is érték mérő gyanánt tekintethetnék. De mivel ez 
igy valóságban nem lehet, és a’ különféle szükségek
nek kielégítése nem csak a’ hon távolabbi, hanem gyak
ran a’ külföld feleslegéből, és pedig leginkább a’ keres
kedők munkássága által eszközölhető: tehát ezek oda 
igyekszenek, hogy az eladott honi feleslegekért annyi 
fogyatkozó portékát, ’s igy pénzt is a’ hon lakosainak
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előállítsanak, mennyit azok szükségeivel arányosnak 
vélnek. Minthogy azonban ez arányt a’ legnagyobb sze
meskedés mellett sem lehet megtartani, annálfogva igen 
gyakran történik, hogy a’ kereskedők az eladott feles
leges szerek helyében, hol egy vagy más nemű fogyasz
tandó czikkből a’ kellőségnél többet, készpénzben pe
dig kevesbet, hol pedig ellenkezőleg véve hoznak az 
ország lakosai k özé , és az által valamint azon fogyasz
tandó czikkek, úgy a’ készpénz árbecsének néha igen 
rögtöni változtatását okozzák. Ezen és a’ fentebbi phy- 
sicai okokra,miilyenekáldottabb termések, az ujtalálmá
nya erőmüvek által könnyítve előhozott áruknak szerfe
letti elszaporodása, vagy gazdagabb arany *s ezüst bá
nyák feltalálása, ’sat, tehát figyelmezve láthatni, hogy 
bár melly nemű kelme külső értékének változtathatlan 
állandó mérőjéül semmiféle szer a’ világon, és igy a’ pénz 
sem szolgálhat. Ha több a’ pénz, mint sem a’ közleke
dés fentartására okvetetlen szükséges, akkor az olcsóbb 
lesz , azaz kevés portékáért aránylag sok pénz adatik, 
ha pedig kevesebb mint kellene, akkor megdrágul, az
az sok portékáért is belső értékéhez mérve csak kevés 
pénzt vehetünk be. Öregbiti még e’ felett a’ pénz becsé
nek változékonyságát azon különbség, mellyel több or
szágokban, hol az arany, hol az azüst aránylag nagyobb 
becsben van. így Angolországban egy uncia aranyra és
egy uncia ezüstre az arany áll, mint 1: 15-höz

Európa száraz földjein . . 1: 14.
Á z s i á b a n ........................... 1: 12.
Chinában ........................... 1: 10.
Japánban ........................... 1: 8.

És ugyan azért, mivel Ázsiában, áltáljában a’ kele
ten az ezüstnek aránylagosan nagy becse van, itt ugyan 
azon mennyiségű ezüstért három annyi portékát lehet
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venni, mint Európában. Ez egyszersmind fő oka annak, 
hogy midőn a' világ első kereskedő országában, t. i. An
gliában a’ folyamatban levő aranypénz mennyisége 44 
millió, az ezüsté alig 3 millió, mert ezen utóbbit keleten 
sokkal nagyobb haszonnal fordítja kefeskedésre.

Hogy a’ nemes érczek mind ezen változékony kül- 
becsek mellett, még is jelenleg a” föld minden országai
ban a’ közlekedés eszközéül ’s közönséges csereesz
közül használtatnak, ez azért van: mert először ezek olly 
szembetűnő mennyiségben, és rögtön a’ földön el nem 
szaporíthatnak, sem annyi romlásnak ’s elkoptatásnak 
kitéve nincsenek, mint más produetomok; előhozatásuk 
pedig jó formán mindig a’ mechanismus és chemiának 
ugyan egy szabályain alapul, és ennek következésében 
annak árbecse sokkal kevesebb változásoknak vagyon 
kitéve, mint bár melly más szerek; másodszor, mivel 
az aranynak és ezüstnek kisebb fogalmu tömege is nagy 
belső értéket foglal magában, és következőleg, mint 
apró nemekre felosztható, a’ kormány czímerének és 
belértékének bélyegével ellátható, e’ mellett egy helyről, 
más helyre könnyen szállítható, vagy elzárható szer, 
minden egyéb anyagnál alkalmasabb a’ közlekedés fen- 
tartására.

Különféle rendkívüli körülmények, mint költséges 
háborúk, a’ világ politicájának, vagy a’ nemzeti gazda
ság folytatásának egyéb körülményei, vagy valamelly 
nyerekedő nagy vállalat reménye ’sat, gyakran azt kö
vetkeztetik , hogy egy országban a’ forgásban levő tő
kepénz a’ szükséghez képest elégtelen. Ezen esetben 
a’ kormányok az ebbéli fogyatkozást egy más nemű, 
pénzt képviselő szerrel igyekeznek kipótolni; és e’ vég
ből vagy egyenesen tulajdon nevök alatt, vagy pedig ar
ra felhatalmazott magányos bank intézetek által külön
féle czíraű, p. o. az orosz birodalomban az ország a*-
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signatioi, Poroszországban a' trésor jegyek , Szász
országban cassa- jegyek, Spanyolországban a' Vales re- 
ales, Brittaniában, Ausztriában, Francziaországban a’ 
bankjegyek nevezete alatt olly hiteles papiros-jegyeket 
tesznek forgásba, mellyeket nem csak a9 közadói fizeté
seknél , hanem a’ nyilvános közlekedésben is mindenkor 
készpénz gyanánt kivánják tekintetni. A9 tapasztalás mu
tatja, hogy jelenleg csaknem mindenik müveit ország
ban ezen segédmódnak használata divatban van. Megfe
lelt legyen e azonban mindenkor és mindenütt a9 kitűzött 
czélnak; ez már más kérdés.

12. A ’ papiros-pénzt lehet e ,  és milly 
mértékben készpénz gyanánt tekinteni?

A9 fentebb mondottak szerint, hogy t. i. a9 pénz
nek nem a9 kíüso czime és bélyege, hanem anyagának 
belső tartalma szerzi meg annak belső értékét is: első 
tekintettel ugyanazt lehetne következtetnünk, hogy a9 
papiros-pénz, mivel anyagi tartalma semmit sem ér, 
nyilvános közlekedésben a9 pengő pénzt ki nem pótol
hatja. De tapasztalásból tudjuk, miszerint némellykor 
az illy papiros-pénzért még agiot is fizettek; valamint 
ellenben azt is, hogy azoknak árbecse néha végképen 
is elenyészett. Ebből a9 következtethető, hogy valamint 
a9 papiros-pénznek mérséklett használata a9 közjóiét elő
segítésének hathatós segéd eszköze, úgy ellenben an
nak tulcsapongása sok nyomorúság kútfeje lehet.

A9 papiros-pénz forgása csak akkor lehet egy nem
zetnek hasznos, ha annak birtokosa azt vagy minden 
pillanatban kész pengő pénzzel felválthatja, vagy mint 
annyit érő pénz surrogatumot minden fizetésnél veszteség 
nélkül használhatja. De ez csak akkor fog eléretni, ha 
a9 papiros-pénz hitele nem csak az országnak forgó pen
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gő pénzén, hanem minden egyéb jövedelmező tőkeva- 
gyonán és így valódi hypothecán alapul; melly annál 
szükségesebb, mert nem bir olly belső tartalmú értékkel 
mint a’ nemes érez. Hogy pedig e* czél el ne tévesztes- 
sék , leginkább azt kell elkerülni, hogy az országban 
forgó kész pengő pénz mennyiségének arányát meg ne 
haladja.

Ezen arány, melly egy ország forgópénzének men
nyiségére nézve leghelyesebb, több íróktól igen külön
bözőig  vétetik fel. Némellyek az összes évi producto- 
mok értékeinek ]/ s , némellyek pedig J/J részében álla
pítják meg. Feltévén, hogy bármelly capitalis tulajdo
nosának minden fáradság nélkül évenkint 5 ° / o  kamatoz, 
az azt használó pedig munkássága után szinte attól 5 
száztólit nyer, és hogy e9 szerint egy ország összes tő- 
kevagyona évenkint 100 után tizet jövedelmez: tehát 
példakép Angliát felvévén, annak # forgásra szükséges 
pénzbeli állapotja ekkép fog mutatkozni: Minden tőke
vagy ónja értékét Colquhoun 2,785,801,330 font sterling
gel adja elő. A* fentebbi feltételhez képest tizet száztól vé
ve, esztendei jövedelme 278,580,133 font sterlingre rúgna. 
Ha ennek egy ötödrésze vétetik fel mint a9 forgópénz men
nyiségének kellősége, akkor ennek 55,716,026 font 
sterlinget kellene tenni. Pitt ministersége alatt, an
nak előadása szerint ez 47 millióra számittatott, melly- 
hez képest a9 forgásban levő és esztendei jövedelmek 
közötti arány csakugyan valósággal is Angliában egy 
ötödrésznél többel mutatkozik. És igy ehhez képest min
den országra nézve a9 szükséges adatoknak, t. i. tőke- 
vagyonának, vagy esztendei jövedelmének ismerete mel
lett, forgópénzének legczélirányosabb mennyiségét Is 
kiszámitni magában ugyan könnyen lehetne; de mivel 
minden országnak politicai, topographiai helyzete és más. 
egyéb körülmények a9 nemzeti gazdaságnak is annyi
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különböző irányát ’s álláspontját következtetik . tehát a" 
forgópénz mennyiségének arányát is egy zsinórmérték
re huzni nem lehet. így például olly kisebb térü népe
sebb tartományokban, mellyeknek lakosai jövedelmük 
fő részét a’ külső kereskedésből húzzák, mint Hollandia, 
vagy Hamburg szabad város, ez arány még sokkal na
gyobb különbséggel fog mutatkozni; mert ott némelly- 
kor a" forgásban levő pénz az ország összes tőkeva- 
gyona productiojának esztendei értékét még nevezetesen 
is felülhaladja. A’ helyett tehát, hogy e’ részben va
lami bizonyos határnál megállapodnám, elégségesnek 
tartom azt mondani, hogy ezen forgópénz mennyiségé
nek arányossága vagy aránytalansága a’ közlekedésnek 
vagy könnyen kielégítő, vagy nehézséggel járó fentar- 
tása által/ legjobban mutatkozik. Legyen azonban az 
arány bár melly idomú is , a’ papiros-pénzre nézve azon 
feltétel mindenkor f$náll, hogy azt csak addig tekinthet
jük hasznos pénzpótléknak, mig akár közlekedésben tel
jes értékében kiadhatni, akár bankintézeteknél pengő 
pénzzel minden időben felcserélhetni. Ez pedig csak 
úgy reménylhető, ha az illy nemű papiros-pénz a’ czél- 
irányosan forgásban levő összes készpénz mennyiségének 
csak egy harmadát, vagy igen kedvező körülmények közt 
legfeljebb felét teszi. Ha a’ papiros-pénz mennyisége vagy 
ezen arányt meghaladja, vagy annak léte valóságos hite
len , azaz vagyonbeli hypothecán nem alapul, akkor an
nak képzelt értéke szemlátomást hanyatlik, és néha a' 
közjó nevezetes megcsonkításával végképen el is enyé
szik. Midőn az eredetileg 100 millió rubelre megállapí
tott orosz bank-assignáták folytatólag 557 millióra szapo
rodtak, minden rubel becse 12 garassal szállott alább; 
és hasonló okból Spanyolországnak 740,579,202 forintra 
teijedő Vales reales-i jegyei becsükből 88 plentumot 
vesztettek, ’s a t. Francziaországban 45,581,411,618
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livre nemzed assignáták végképen semmivé lettek. 
De ha a’ folyamatban levő papiros-pénz a’ fenteb
bi arányt meg nem haladja, és hitele — mi fő felté
tel — valóságos vagyonbeli hypothecán alapul, akkor 
az a9 nemzet gazdagodásának eszközlésére annál hatha- 
tósb eszköz, mivel helyette az ország polgárai szinte 
annyi értékű pengő pénzt más jövedelmező vállalatokra 
fordíthatnak; ez pedig nem megvetendő nyereség az 
ország lakosaira nézve, mert hol olly nagy productio- 
nak helye nincs, mint Angolországban, vagy olly taka
rékosság nem uralkodik, mint Hollandiában, ott a’ nem
zet, ha bár jólétében emelkedik is , csak keveset tehet 
fére capitálisának szaporítására. A’ jólétükben megálla
podó nemzetek, mint tapasztalhatni, tőkevagyonukat 
mondani semmivel sem szaporítják, kik pedig hanyat- 
lanak, a’ már meglevők egy részét fogyasztják. Azért az 
illy teljes hitelű papiros-pénz kibocsátásából származó 
uj tőkepénznek szabad elrendelkezhetése annál kívána
tosba mivel a’ nemzeti szorgalom bár mellyik ágát egye
dül csak uj tőkepénzeknek hozzájárulásával lehet újabb 
jövedelmek előhozására alkalmassá tenni.

A1 pénz természetének illy előadása után könnyű 
átlátni, hogy a' nemzeteket nem a9 pénz sokasága, 
hanem az emberi szükségekre alkalmas kelmék feles
lege teszi gazdagokká. Portugál és Spanyolországoknak, 
mig az amerikai gazdag érczbányáikkal birtak, több 
arany és ezüst pénzük volt, mint akármelly más or
szágnak a9 világon, és még is szegényeknek tartattak, 
mert elhanyagolt nemzeti gazdaságok miatt igen sok pro- 
ductumban szűkölködtek. Felesleges hasznos javakat 
mai világban az ember mindenkor vagy más javakért, 
vagy kész pénzért tetszés szerint fölcserélhet, de a9 
pénzre ezt igen sok esetben alkalmazni nem lehet. Mi
vel pedig semmi sem bizonyosabb annál, hogy ezen
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nemzeteket gazdagító javak bőséges előállítása egyedül 
csak a" nemzeti gazdaság három osztályú ágainak 
aránylagós előmentétől, ez ismét a' hon polgárai ere
jének minél nagyobb mozgásbani tételétől függ: tehát 
ezt buzditólag előmozdítani fo törekvésük legyen nem 
csak a" statusembereknek, hanem minden magányosnak, 
kit vagy születése, vagy személyes érdeme, vagy pe
dig észbeli tehetsége olly sorsba helyheztetett, hogy 
abban tettlegesen részt vehet.

A’ nemzetek gazdaságának előmenetét, mint már 
érintetett, az országnak többféle természetes körülmé- 
nyei, például éghajlat, termékenyebb föld, hajókázha- 
tó vizek, tenger stb, igen könnyítik. De hogy az eb
beli hiányokat az emberi ész és szorgalom kipótolhat
ja: ezt több müveit országok példái bizonyítják. *)

A ’ szerző itt a’ papiros-pénz és .bankjegyek közt nem tett 
különbséget, holott az igen is nagy és lényeges. A z  
első a’ kormány, a’ második privát társaság hitelén 
alapul. A z elsőnek semmi nemű pengő pénz alapja nincs, 
’s a’ papiros-pénzt a’ kormány minden országos pénztá
rakban kész pénz helyett elfogadja u gyan , de nem kö
telezi m agát, hogy ezért akárkinek is pengő pénzt 
ugyan annyit érőt fizetend, mi a’ magánytársaságok 
bankintézeteinél legfőbb kötelezés. És ez  lényeges kü
lönbség, miután papiros-jegyek valódi pengő pénzt csak 
úgy képviselhetnek biztosan ’s minden veszedelem nél
kül , ha ezek pengő pénzzel akar mikor beválthatók; a’ 
honnan minden olly intézetek, mellyek jegyeik  hitelét 
nem pengő pénzre, hanem fekvő birtokokra alapitják, 
előbb utóbb kötelességeiknek fbogy t. i. jegyeiket pen
gő  pénzzel beváltják) m eg nem felelhetnek, mint ezt 
az 1780-ban felállított oroszországi kölcsönzőbank,
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13. §. A’ nemzetgazdaság sikeres ^lőmenete több 
mellőzhetetlen körülményeket feltételez. * )

Ezek között főbb tekintetitek először az ország n e- 
p e s s é g e. Hogy ez azonban a9 czélnak megfeleljen, szük
séges, hogy ne számára nézve legyen az ország körülmé
nyeivel egybehangzásba, hanem hogy az valamint az egész 
ország körének belső területére, úgy a’ nemzeti szor
galom három osztályaira nézve is aránylagosan osztas- 
sék el. Mi az elsőt,'t. i. egy ország összes népessé-

melly jász ágbirtokosoknak hypothecára assign álakat adott, 
sükeretlen példájával eléggé bizonyítja- De mit is ér an
nak egy darab föld, kinek készpénzre, vagy is olly 
eszközre van szüksége, mellyel akarminemü vásárlást 
lehet tenni, melly azon kelmék tulajdonosaitól, mellyék
re a9 vevőnek épen szüksége van, minden esetre elfo- 
gadtatik. Egyben azonban mind a’ papiros-pénz, mind a9 

Ez egész czikkelyben előforduló statisticai adatokat a’ szer
ző maga idejebeli ’s igy  régi forrásokból merítvén: ezek 
helyébe újabb adatokat tettem. Az ausztriai birodalomra 
nézve különösen Bechernek 1841-ki legújabb statistiká- 
ját használtam, ’s Magyarországot illető kitételeit is meg- 
hagyám; ámbár saját statistikai munkámban tőle teteme
sen eltérek, miután én csupán Magyarországban (é s  
igy nem az egész birodalomban) egyedül kézművest 
126,000 ’s földműves jobbágyot 750,000 főt találtam. 
Svédországra nézve legújabb statistikai könyvünk; S ta -  
t i s t i k v o n  S c h w e d e n  n a c h  ö f f e n t l i c h e n  Do -  
e u m e n t e n  v o n  Cári  o f  F o r s e l l ,  O b e r s t  
et c .  A u s  dem S e  h w  ed i s c h e n  ü b e r s e t z t  
von A. G. F. F r e e s e ,  L i i b e c k ,  1835.
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gének legarányosabb számát illeti: ez akkor leszen el
érve , ha az annyi lakosokkal bír, mennyit kívánatos jó
lét mellett eltarthat. Ugyan azért e’ számot, mivel ez az or
szág különféle körülményeitől, például földje termékenysé-

bankjegy m egegyez, hogy t. i. ezek kibocsátása a’ nem
zet iparában mindenkor észrevehető élénkséget szül. 
Midőn Law első bankjegyeit kibocsátotta, ez által a' 
franczia nemzetgazdaságot szembetünőleg emelte. Ugyan  
e’ törtéutaz 1791-k i franczia assjgnátákkalis. ’S igy  szin
te azon esztendők, mellyekben az angol bankjegyei szapo- 
rittattak, minden iparágnak felette kedvezők valónak; ho
lott ellenben 1816, 1 8 1 7 ,1818-k i években, midőn a’ bank
jegyek  visszahuzattak, az angol ipar véghetlen vesztesé
get szenvede. E ’ tünemény, azon statnsgazdasági irók 
theoriájából, kik azt állitják, hogy productum csak pro- 
ductumért vásároltatik, ’s hogy a’ pénz nem egyéb köz
benjáró eszköznél, természetesen meg nem magyaráz
ható ; pedig az egész dolog igen egyszerű. Mert mintán 
a’ pengő pénz tetszés szerint minden kelmére átváltoz
tatható, ’s igy  valóságos vagyon : a’ pengő pénzt képvi
selő papiros-pénz is valóságos capitalisnak tekintethetik, 
mellyett újabb jövedelmek megnyitására ’s szaporítására 
czélszerüen fordíthatni. Ezért mondja Tooke Tamás, a’ 
legjelesebb angol oeconomisták egyike: „hogy bankje
gyek vagy papiros-pénzek kibocsátása által vagy a’ kor
mánynak, vagy a’ polgároknak előzőleg mintegy kölcsön- 
summa adatik. És mivel ez okból a’ forgó capitalis sza
porodást nyer, a’ kamatlábnak lejebb kelletik szálln i, ’s 
a’ prodnctio olcsóbbá leend. A ’ pénz bősége által a’ kel
mék ára emelkedik; de ez csak későbben. A ’ termesz
tők nyers anyagjaikat azon időszakban jutalmasan ve-
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getől, ipara virágzásától, igazságos törvényektől , ’s szor
galomtól függ, áltáljában meghatározni nem lehet. így 
látjuk, hogy midőn a’ kicsiny, de földje termékenységé
ben ’s iparában gazdag Belgium 542 □  mértföldön 
4,074,712 lelket, ’s egyes tartományaiban mint keleti 
Flandriában 1 négyszög mértföldön 13,466, nyugotiFlan-

szik, midőn a9 pénznek legnagyobb becse van , ellenben 
kelméiket könnyen eladhatják. És ezek azon hasznok, 
mellyeket a’ bankjegyek a’ részvényeseknek ’s a’ pu- 
blicumnak hajtanak/* Annyi bizonyos, hogy kész pen
gő pénz alapra állított, szigorú pontossággal k ezelt, ’s 
jegyei kiadásában korlátolt jegybank minden országra  
nézve felette hasznos és óhajtható intézet; különösen 
pedig olly országokra, mint hazánk, melly szegénysé
g e  miatt a’ nemzeti gazdaság tőkevagyonját csak igen  
kevéssel, ’s lassan képes szaporítani, megbecsülhetlen 
intézet lehetne. De mint mondám óvakodva szükséges 
föllépni: mert a’ bankjegyek mértékentuli kibocsátása ki- 
mondhatlan zavart és nyomorúságot hoz a’ hon lakosai
ra. íg y  például, hogy Angliában a’ csereeszköznek kü
lönféle időkben előfordult értéktelenitése, melly ez  
országban a’ számos kereskedési crisiseknek okozója 
vala, egyedül csak az angolbank és fiók tartományi 
bankok jegyeinek mértékentuli kibocsátásában gyökered
zett: erre e ’ czímu könyvecskében: „ A n  a t t e m p t  
t o  e x p l a i n  f r o m  f a c t s  t h e  e f f e c t i s  o f  t h e  
B a n k  o f  E n g l a n d .  B o b é r t  M u s h e t .  1826 , szá
mos bizonyságokat találhatunk. Mennyi legy en a’ bank 
pengő pénz alapja, ez  minden országnak saját körül
ményeitől függ. A ’ kibocsátott jegyeknek azonban leg 
alább is eg y  harmadánál e’ tartalék- tőke kevesebb nem 
lehet. Sőt a’ franczia status-bank, melly mindenek közt
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áriában 10,300 lakost táplál: akkor a9 7935 □  mértíöld 
nagyságú Svédhon csak 2,888,082 lelket számlál, ’s 
pedig a9 nagyobb reszt tekintve, elég nyomorúsággal.

Ha azonban Európának műveltebb és nem illy vég- 
sőségek közt helyezett országait vesszük figyelembe: 
úgy közép termékenységi! és iparú országban egy négy
szög mértföldön 3000 léleknyi népesség legczélirányo- 
sabb aránynak vétetik.

A9 második, t. i. a’ lakosoknak az országbani ará
nyos felosztása úgy fog várakozásunknak megfelelni, 
ha annak segedelmével minden földtér, mi termesztés
re alkalmas, a9 szorgalmas művelésnek jelét szembe tűn
teti. Mi pedig a9 különféle osztályú polgárok közti arányt 
illeti: ez akkor felelend meg a9 czélnak, ha ezen külön 
osztályok viszonos szükségeik teljes kielégithetése által 
a9 köz jólétet nem csak fen tartják, hanem öregbítik is.

Smith Ádám szerint minden ország még egyszer an
nyi embert eltarthat, mint sem földbe megművelésére 
kivántatnék, 9s e9 szerint a9 népesség egyik felének me
zei termesztőkből, másik felének pedig városi művészek
ből, iparűzőkből, kereskedőkből, stb, kellene állnia. A9 
valóságban egyébiránt ezt egy mértékre huzni nem le
het , mert kereskedésre alkalmasabb 9s iparűzőbb tarto- 
mánypkban a9 városi lakosok száma azon arányban fog 
növekedni, mellyben a9 földműveseké fogy és viszont 
megfordítva. Ugyan azért valamint fentebb, úgy e’ rész-

legszilárdabb alapon nyugszik, néha túlságosan is óva
kodó, mert például 1828-ban 200 millió frank bankje
gyet tévén forgásba, kereskedőktől pedig 40 millió té
tetvén le, ezen 240 millióból álló pasaivumára pénztá
rában 253 millió készpénzt számlált.
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ben is mind annyi országoknál az arány is szerfelett 
különböző. így látjuk, hogy Nagybrittaniában az egész 
népességből 45/ i0o technicai foglalatosságokkal, ’s *4/ l## 
földműveléssel foglalatoskodik. A’ többi országokban pe
dig ez arány a’ következő:

Földművelési
technicai munkálattal foglalatoskodók

Francziaországban . . 86/ioo — 4yíoo
Poroszországba^ • ,8/ioo — 46/ioo
Spanyolországban . 10/ __• /lOO --- 60// l  00
Portugálban . . . • ,0/l00 60//ÍOO
Oroszhonban . . • VlOÖ 79//roo
Dániában . . . • 18/l00 58//ioo
Svédhonban . . . • 4/l00 --- 70/Aoo

Végre az ausztriai birodalomban az egyes országokban 
az iparuző és földművesek száma 1837-ben e’ követke
ző volt:

Iparúzók — Földművesek.

Alsó-Ausztria 16,249 — 60,773
Felső-Ausztria 10,917 — 35,887
Stájer 6048 — 46,634
Karinthia és Krajna 2523 — 47,664
Tengerpart 511 — 13,519
Csehország 43,829 — 135,248
Morva 14,647 — 69,961
Galiczia 2076 — 349,807
Tirolban 6059 — 44,981

4
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Iparosuk. Földművesek.

Lombardiában 136,508 — 138,800 
Velenczeben 59,446 — 317,025 
Magyar birodal. 111,925 — 858,409

Ebből láthatjuk, hogy midőn Angliában a9 népességnek 
több felénél, ’s az egész Nagybrittaniában közel fele 
a9 műipar osztályhoz tartozik: akkor a9 széles ausztriai 
birodalomban csupán Lombardia az, melly ez arányt 
megüti; ellenben szegény hazánkban minden egy mű
iparosra 8 földműves esik.

A9 második mellőzhetetlen feltétel a9 viszonos köz
lekedés fentarthatására szükséges segédeszközök olly 
könnyűsége, hogy minden nemű termesztmények és mű
áruk minél egyszerűbb és olcsóbb módon, és pedig min
denkor az országnak egyik végszélétől a9 másikig, min
den irányban elszállíthassanak. Erre eszközül szolgál
nak: a) a9 jó készűletti országutak, b) hajózásra alkal
mas, szabályozott folyók, c) hajókázható csatornák, 
d) vasutak.

Harmadik feltételképen szükségesek: alkalmasgeo- 
graphiai fekvés, és egyéb topographiai tulajdonságok, 
így jó kikötőkkel ellátott tengerpartok, azokba ömlő 
hajókázható folyók azt igen hathatósan fogják elősegí
teni.

Mind a9 három osztály élénk munkásságának 4-ik 
feltétele: részint nyilvános, részint magános iparintéze
tek léte. Ezek közé tartoznak:

a) Az idő és sors viszontagságai ellen biztosított 
áru raktárak.
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b) Tűz- v í z -  jég ellen biztosító intézetek.
c) A’ belső rend fentartására szükséges polittai 

vagyis rendőrségi intézetek.
d) Gazdasági ’s iparoskolák és egyesületek.
E’ feltételek természete, mint látjuk igen külön

böző. Némellyek közülök, például az ország geogra- '  
phiai fekvése és a’ föld physicai minősége legkevésbé 
sem függ az emberek önkényétől. Azok pedig, mellyek 
az emberi munkásság befolyásával a’ közérdek segélé- 
sére alkalmazhatók, ismét két részre oszlanak. Először 
ollyanokra, mellyeknek létrehozása és elintézése vagy 
a’ hon egyes, vagy nagyobb egyesületű polgárjai által 
eszközölhető. Másodszor pedig ollyanokra, mellyeknek 
elrendezése egyedül csak a’ kormányt illeti, és inkább 
a' kormány financzialis gazdaságához tartozik.

14. §. A ’ nemzeti és kormány gazdasága közötti 
különbség.

Ez abban áll, hogy az első 'egyedül csak a4 három 
osztályú egyes hon polgárjai szabadon folytatott mun
kásságának összesített foganatját, a’ kormány gazda
sága pedig mind azon nyilvános jövedelmek és költsé
gek kezelését foglalja magában, mellyek a4 polgári 
rendszer fentartására elkerülhetlen szükségesek. Ezen 
utóbbihoz tartoznak a’ status elnökének, a’ papi és világi 
rendű hivataloknak, a’ külső és belső bátorság fentar
tására megkivántató katonai karnak, és efféle más nyil
vános intézeteknek ellátása. Az e’ nemű gazdaság foly
tatása mindenkor a’ végrehajtó hatalom köréhez tartozik, 
azon különbséggel, hogy ezt a’ polgári alkotmá
nyokhoz képest vagy teljesen függetlenül, vagy a*" 
nemzet képviselői által megszorítás ’s ellenőrködés alatt 
gyakorolja. E’ kormány-gazdaságról ezúttal csak annyit

4*
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mondok: hogy valamint az egyes polgár munkássága 
illő takarékosság nélkül sikeres nem lehet, úgy azon 
nemzet jóléte is mindig sinlődni fog, hol a' kormány
gazdaság a* nemzeti gazdaság elveivel ellenkező elve
ken alapul, 9s hol az mértéktelen adóztatások által a9 
vagyon szerzésre szükséges forgó tőkéket elnyeli 9s  
megsemmisíti. A9 kormány- és nemzetgazdaság közt még 
azon különbség is van, hogy a9 nemzetgazdasággal az 
az egyes gazdák kiadásaikat kereseteikhez ~ alkalmaz
tatják, a9 kormánygazdaságnál pedig az elmulaszthatlan 
statusköltségek határozzák meg a9 közjövedelmek men- 
nyiségét. Ez főképen majdnem minden országban egye
nes és indirect adóból gyüjtetik össze az egyes polgá
roktól. Ez adózásnak azonban nem annyira számszerinti 
sokasága, hanem könnyebb vagy sulyosb felosztásai ke
zelése teszen az ország lakosaira nagyobb vagy kisebb 
terhet. Rendkívüli körülmények,mint például elkerülhetlen 
háborúk folytatása, 9s a91. a9 kormány költségeit neve
zetesen megszaporithatják, azoknak megszűntével pe
dig ismét megkevesbednek. Minél nagyobb takarékos
sággal folytatja a9 kormány e9 gazdaságot, és minél 
inkább igyekszik azon, hogy a* nemzetgazdaságot hát
ráltató akadályok megszüntessenek, annál inkább kön
nyűvé teszi a9 polgároknak a9 közteher hordozását. E9 
kormánygazdaságnak részletesebb fejtegetésébe bocsát
kozni, nem czélom; azért ennek további vitatásával fel
hagyván, csak ott fogok róla emlékezni, hol azt a9 
nemzet gazdaságával való szoros összeköttetése ollykor 
megkívánja.

Es igy ezek előadása után, félbeszakasztom e’ be
vezető szakaszt. Nem mintha a9 nemzetgazdaság tágas 
tárgyát a9 mondottak által már kimerítve vélném, hanem 
részint azért, mivel annnak több felé teijedő többi ága
it a9 többi szakaszokban egyenként előhozva, egyszers
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mind honunk nemzetgazdaságára összeegyeztetőleg kí
vánom alkalmazni, hogy igy minden felesleges ismétlé
sek elkerültessenek; részint pedig azért, mivel ezeket, 
mint a’ nemzetgazdaság alapvonásait, e’ munkám folytá
ban előforduló további nézeteim, és czélom könnyebb 
m egélhetésére, elégségesnek vélem*



54

II. SZAKASZ.

Nemzetgazdaságunk mibenléte és* 
akadályai.

15. §. Általános nézetek nemzeti jólétünkről.

Hogy a’ nemzetek jóléte és műveltsége, azoknak 
nemzetgazdaságával egyarányosan halad, azt légin* 
kább bizonyítja azon külső jeleknek olly nagy kü
lönbsége, mellyek mint annak következései minden 
országban más mértékben mutatkoznak. A* jólétnek 
ezen külső jelei közé leginkább az ország lakosainak 
egészséges külső tekintetűket, jobb ruházatukat, laká
sukat, — és mint ezeknek alapját, a' szorgalmatosabb 
földművelést, gyárokat, raktárokat, faluk és városok 
elegendő számát, és csinos elrendezését, jó utakat, rend
beszedett folyókat, csatornákat, ’s a’ t. számíthatjuk. 
Ezen jelek annál szembetűnőbbek, mivel magasbra 
emelkedett egy ország műveltsége. Azért ha valaki egy or
szágon keresztül tett utazásában lakosai jólétéről köze
lebb kiván megismerkedni, fordítsa szemeit mindenek előtt 
a’ termő földre. Ha azon műveletlen tért alig talál, sőt 
azt minden legkisebb résziben, és pedig a’ parlag-
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földnek használtatásával szorgalmasan megművelve, 
rajta akár gabona akár egyéb kereskedésben termeszt- 
menyeket, vagy mesterséges takarmányt gazdagon bu- 
jálkodni; ha a’ hegyek oldalain, hol azt az éghajlat 
nem ellenzi, jő bort termő szőlőket és gyümölcsösöket, 
közben jől felosztott 9s rendben tartott erdőket lát, 
ha minden fél mértföldnyi távolságban egy rendesen 
épült helységre akad, mellynek szántóvető lakosai jobb 
készületű házakban laknak, a9 különféle évszakok idő
járásához arányzott egyszerű ugyan, de tartősb és tisz 
tességesebb öltözetben járnak, kik erős termetű és jő  
fajú igavonó marhával 9s lovakkal, jó tejelő tehenekkel 
láttattak e l : ott a9 nem koplaló szántóvető népnek, mint 
a9 nemzet fő részének boldog helyzetét kétségbe venni 
nem fogja. Hol pedig ez kívánatos állapotú, ott a9 többi 
osztályuaké is azzal összehangzólag fog járni; 9s erről 
minden szemes utazó tapasztalásból meggyőződhetik.

A9 melly országban e9 kívánatos jeleknek szeren
csés léte a9 három osztályú polgárok érdekeit illy ked- 
vezőleg elősegíti, ott a9 nemzet helyzete, legyen az pol
gári alkotmánya szerint több, kevesebb rendüekre fel
osztva, legyen annak országlásmódja bár milíy nemű, 
mindig szerencsés marad anyagilag.

A9 haza közjavát tehetségéhez képest elősegitni min
denkinek szent kötelessége. Ennek sikeres elérhetésére 
mindenek előtt honunk műveltségének mibenlétét kell 
megismernünk; ezt pedig csak 'úgy lehet, ha minden 
elfogultság, elbizottság, és előítéleteknek ehnellőzésé- 
vel álláspontunkat, 9s igy annak a9 fenemlitett jeleit 
más nemzetekével összehasonlítjuk. Csak úgy látand- 
juk m eg, hogy azokhoz képest a’ műveltség és jólét 
hányadik fokán állunk. Elfogultság nélkül azonban, ’s 
ezt megfontolva mondám; mert ismerem földimet, hogy 
hazájukat szeretik tagadhatlan, de szeretetük néha olly



56

heves, hogy abban mindent rózsaszínűnek látván, azért 
élnének ’s halnának: hogy Magyarország álláspontja az 
egész világon legjobb. Mennyire azonban módom volt 
akár oktatás, akár külországokban ’s hazám több vidéke
in merített tapasztalásaim után Magyarország nemzetgaz
daságát ’s áltáljában műveltségét más nemzetekével össze- 
hasonlitani: őszinte megvallom azon meggyőződésemet, 
hogy mind eddig igen kevés rózsaszínűt, de annál több ha 
nem egészen feketét, de még fölötte sok barnát vagy hamu- 
szinűt láttam.. És ha némelly részekben nehány keleti 
és délszaki szomszédjainkat meg is haladtuk, de a’ nyu- 
goti nemzetek nagyobb részétől szemlátomást megelőz- 
tettünk.

Sokan honosink közül, kiknek utazásbeli tapasz
talásuk talán Erdélyország szélétől Debreczenig, jobb 
esetben tán Pestig, legjobbikban pedig az országnak 
másik határszéléig terjed, és igy a’ hon határán soha túl 
nem léptek, ez állításomat kétségbe fogják vonni; de 
ha bizodalommal felruházott azon jó barátaikat, kik más 
országokat is megjártak, megkérdezik: valljon másutt 
a’ fentebb érintett műveltség jelei előadásom szerint mu
tatkoznak-e vagy sem? akkor bizonyosan azt kapják 
feleletül (ha igazán kívánnak szólni): hogy a’ H ite l  

y czímű munka szerzője túlságos kifejezéssel sem élt, mi
dőn kétségbe nem hozható nemzeti erényeinken kívül, 
honunk műveltségére nézve azt mondá: „ h o g y  m in
d e n b e n  h á tra  v a g y u n k .66

Hogy nemzeti gazdaságunk dolgában másoktól an
nyira elmaradtunk, azt egy részt nem egyedül magunk
nak, hanem leginkább azon körülményeknek tulajdonít
hatjuk, hogy vitéz nemzetünknek Ázsiából lett kijövete
le , és Európában állandó megtelepedése csak akkor 
ment véghez, mikor más nemzetek e’ részben, a’ szelíd 
keresztény vallás felvételében és az azt követő áldásai
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nak részesülésében azt már sok századdal megelőzték. 
Azon időtől óta pedig magyar hazánk, mint a’ keresz
ténység védbástyája, sokféle pusztításoknak és rablá
soknak vala kitéve. Ha a* siralmas tatárjárásokra, a1 
150 esztendős pusztító ’s öldöklő török háborúra vissza
emlékezünk, nincs okunk elismerésén elpirulnunk, hogy 
a’ nyugoti nemzetek bennünket elhagytak. Hogy azon
ban hátralévőségünket elismerjük, ez szükséges, mert 
addig haladásunkról ’s annak szükségeiről sem leend 
módunk gondoskodni.

16. §. A’ magyar birodalom népessége. #)

Fentebb már mondottuk, hogy minden országnak 
legfőbb ’s legfontosabb tőkevagyona népességében á ll , 
melly minél számosabb és műveltebb, a’ nemzetgazdaság 
is annyival virágzóbb. E’ népesség már először is két
féle szempontból tekintetik, t. i. vagy az ország összes 
lakosainak általános száma vétetik fel, vagy azism eg- 
határoztatik, mennyi ember él bizonyos mennyiségű 
földtéren, például egy négyszög mértfoldön. Az első 
rendű népesség kül-, a’ másik rendű belterjedelmű (ex- 
tensiva et intensiva populatio) népességnek neveztetik; 
’s e’ két rendű népesség közt statusgazdasági tekintet
ben igen nagy különbség van; mert valamelly ország
nak tetemes külterjedelmű népessége az ország külső 
bátorságára ’s hatalmára nagy befolyású tárgy ugyan, 
de á’ nemzetgazdaságra leginkább a’ belterjedelmű né
pességnek van elhatározó behatása.

Hogy hazánk mind két rendű népességével bővebben 
megismerkedhessünk,’s azt más országokéval is összeha
sonlíthassuk: ez okból itt 2 rendbeli t á b lá z a t o t  közlünk.

# )  A’ szerzőnek e’ czikkelye egészen újonnan dolgoztatott.



A* magyar birodalom népessége 1840-ben.

Vármegyék és  kerü
letek  s  vidékek

Királyi váro
sok

Kiterje
dés □  
midben

N é p e s s é S Esik egy 
□  midre 

lakos%vármegyéké k. várské összesen

Horvát végvidék,
Zeng

288'/ 496162
2785 498974 1732

Bihar vármegye
Debreczen

20036/ 384578
50520 435098 2175

Pest —
Pest
Buda

19142/ 415641
64374
31245 511260 268!)

Mármaros — 178981/ 166503 166503 930

Bács —
Szabadka
Zombor
Újvidék

170759/ 391059
31720
18865
16978 45S622 2682

Szeremi végvidék 1395/ 259153 239153 1864

Torontál vármegye 132113/ 322246 322246 2425



Várm egy ék  és kerü
letek ’s  vidékek

Királyi váro
sok

Kiterje
dés □  
mfdben

N «í  p  e  S S é S Esik egy 
□  mfdre 

lakosvármegyéké k.várské. összesen

Nyílra vármegye
Szakolcza

121!,q7 339497
6049 345546 2832

Heves — 120103/ 272530 272530 2250
Temes —

Temesvár
H 65iy 286681

(17503 304187 2588
Szabolcs — 115180/ 208281 208281 1802
Somogy — 114B«7 212261 212261 1953
Krassó ■— 108817/ 215632 215632 2000
Zemplén — 108458/ 277494 277494 2550
Arad — ,

Arad
108364/ 209213

17135 226408 2100
Zágráb

Zágráb
Károlyvár

108 32/ 267238
12231
2773 2C2202 2610

Szathmár — 106539/ 209599
Ii



Várm egyék és kerü
letek ’» V idékek

Királyi váro
sok

Ki terje
dés □  
midben

N é p e s s é g
Esik egy 
□  midre 

lakosvármegyéké k. várske összesen
Szathmár 
N. Bánya 
F. Bánya, b. v.

16903
5237
4080 235821 2200

2739Zala vármegye 100*27 273949 273949
Vas —

Kőszeg
96««fi/ 268378

5854 274232 2827
Baranya —

Pécs
91”/ 219363

14285 233850 2616
Jász ’s Kunkeralet 8 5 4 6 5 / 179123 179123 2150
Verőcze vármegye

Eszék
83070/ 133486

12562 146048 1760
Trencsén —

Trencsén
878 3 0 / 272133

3428 275561 3131
Pozson ■—1

Pozson
82697 218834

30364



Vármegyék és  kerü
letek ’s Vidékek

Királyi váro
sok

K iterje
dés □  
mfdben

N é p e s s é g Esik egy 
□  midre 

lakosvármegyéké k. várské összesen

N. Szombat 
Modor
Bazing 
St. György

6086
5735
4801
3313 269153 3262

Nógrád vármegye 7 7 6 7 O /

7 6 2 3 1 /

181841 181841 2455
Gömör — 170962 170962 2249
Fejér —

Sz. Fej érvár
7 5 8 4 6 / 147717

20670 168387 2248
Veszprém ■— 7 4 4 1 9 / 185167 1S5167 2500
Beregli —■ 6 7 4 8 3 / 119151 119151 1780
Szepes

K ésm árk
Lőcse
Szepesi XVIvár.

66303/ 142960
4223
5540

33223 185946 2760
Tolna — 6 5 9 1 9 / 183386 183386 2834



V árm egyék és ke
rületek ’s  vidékek

Királyi váro
sok

Kiterje
dés □  
mfdben

N é p e s s é g Esik egy 
□  mfdre 

lakosvármegyéké k. várské összesen

Borsod vármegye 65525/  1 183184 183184 2828
Békés — 654W7 153018 153018 2354
Sáros —

Eperjes
Szeben
Bártfa

65123/ 182319
7609
2699
4658 197285 3035

Csongrád
Szeged

62994/ 97021
33030 130051 2064

Ungh — 59547/ 110003 110003 1839
Sopron

Sopron
Kismarton
Buszt

57688/ 175255
13385

2951
1091 192682 3350

Komárom —
Komárom

5310J/ 116176
17922 134098 2532

Abauj — 52727 154457



Várm egyék é s  k e 
rületek ’s  vidékek

Királyi váro
sok

Kiterje
dés □  
midben

N é p e s s é g Esik egy 
□  mfdre 

lakosvármegyéké k. várské összese

Kassa 11738 166195 3170

Zólyom vármegye
Besztercze
Breznó
Korpona
Zólyom
Libet

50576/ 80456
4961
3767
3267
1794
1683 95928 1917

Bars —
Körmöcz
Újbánya

49163/ 114874
5052
2822 122748 2440

Hont
Selmecz és 

Béla
Bakabánya

46 “7 81210
17479
1740
2597 103326 2246

Posega —
Posega

40219/ 72253
2217 74470 1675

Szerem — , 43269/ 100562 100562 2320



V árm egyék és ke
r ü lte k  ’s vidékek

Királyi váro
sok

Kiterje
dés □  
mfdben

N é p e s s é g Esik egy 
□  mfdre

lakosvármegyéké k. várské összesen

JLíiptó vármegye 464fi/ 79753 79753 1898 J
Közép Szolnok 39 648/ 88595 8S595 2214
Árva — 3 7422/ 91049 91049 2465
Moson — 352IT/ 61771 61771 1780
Varasd —

Varasd
34242/ 122279

9026 131305 3860
Körös —

Kaproncza
Kőrös

3Q2I4/ 63187
4122
2972 70281 2320

Csanád — 29 ,3fi/ 69162 69162 2315
Győr —

Győr
28705/ 78685

15534 94224 3365
Zaránd — 25538/ 34580 34580 1360
Ugocsa — 22614/ 48170 48170 2145
Tliurécz — 2l28S/ 45715 45715 2115 ™



Vármegyék és kerü
letek ’s  V idékek

Királyi váro
sok

Kiterje
dés □  
mfdben

N é p e s s é g Esik egy 
□  mfdre 

lakosvármegyéké k. várské összesen

Kraszna vármegye 19849/ 40383 40383 2019
Esztergom —

Esztergom
19110/ 53448

7898 61346 3228
Kővár vidék 18'"/ 45345 45345 2500
Hajdú kerület 17755/ 61032 61032 3486
Torna vármegye 10199/ 27562 27562 2630
Magyar tengerpart

Fiume
Buccari

6 51/ 30410
10341

2011 42762 6578
Bánsági végvidék 1S22/ 250485 250485 1376
Magyarország a’ hoz
zá kapcsolt tartomá

nyokkal
4894

10610679
575518 11186197 2285

Erdélyország 1007 1694209 1694209 1682
Magyar birodalom 5901 12880406 2200



J e g y z é s .  Becher 1841-k i statisticai munkájában a7 
nem magyar tartományokat az austriai birodalomban hiva
talos összeírás szerint adja elő; de Magyarországra nézve 
egy önkényes szaporodási kulcsot vévén fe l, népességét 
is egészen önkényesen teszi Erdélylyel együtt 1 5 ,3 7 8 ,8 0 7  
lakosra. Ezen egész számítása csupán levegőn alapul, ’s leg 
kisebbé sem egyez m eg egyházi és megyei összeírásainkkal, 
mellyeket mi e ’ czikkben használtunk ’s e ’ munka folytában is 
használandunk. Egyébiránt az általunk kötött népességi ada
tok az egyházi összeírásokból vannak kivéve; a’ megyei össze
írások, belőlük a’ nem esség, papság stb. kimaradván, a’ kitett 
népességnél m ég 1 millióval kevesebbet tesznek ki.
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Az európai országok népessége.

Az országok nevei
Kiterjedés 
□  mért- 
földben

Népesség
E s z 

tendő
ben

Esik egy 
□mfdre 

lakos
(Anglia
(Vales
Skóczia
Irland
Quernsey, Jer 
sey és Mán szig.

2378)
350)
1467
1511

15901981
2624586
8205382

124079
NagyBrittania ossz. 5706 26856028 1841 4724 1

Lengyel rszág 2331 “4137634 1831 1775
Oroszoro ág 

Orosz birodalom
328444
330775

47618883
51756517

1833 145

Alsó-Ausztria 344 1409626 1840 4098
Felső Ausztria 333 857568 — 2575
Stájerország 390 975309 — 2501
Karint ’s Krajna 354 759541 — 2146
Tengerpart 138 481189 — 3487
Tirol 494 839755 — 1700
Csehország 884 4174168 — 4722
Morva és Slézia 476 2166638 — 4552
Galiczia 1561 4797243 — 3073
Dalmatia 224 394028 — 1759
Lombardia 377 2547976 — 6759
Velencze 411 2168553 — 5276

Ausztriai nem ma
gyar tartományok 5986 21581594 —
Magyar birodalom 5901 í 2880406 — 2200
Porosz birodalom 5070 14271530 1838 2814
Francziaország 10096 33540910 1836 3323
Spanyolország 8446 14032000 1838 1653
Törökország (eu

rópai) 9817 10003000 1835
5*

1009



Az országok nevei
Kiterjedés 
□  mért
földben

J  Népesség
| Esz- 
tendö- 

| ben

Esik e g y  

Q mfdre 
lakos

Svédhon 7935 “ 2888082 1833 366
Norvégia 5799 1139S49 — 194
Portugál 1933 3013950 1835 1560
Belgium . 542 4074712 — 7518
Hollandia 617 2749729 — 4456
Dánia 2665 2067079 — 95)
Nápolyország 1987 7416936 — 3700
Sardinia 1363 4460000 — 3100
Görögország 720 830000 — 1150
Bajorország 1477 4187397 — 1990
Hannovera 695 1662500 — 2300
Würtemberg 359 1587448 — 4440
Száz királyság 271 155S153 — 5446
Helvetia köztársa

ság 696 2078443 — 3000
Joniai — 47 188717 — 3500
Krakkó — 21 123157 — 6000
San-Marino — 1 7000 — ,7000
Bréma 3 52000 — 17300
Frankfurt (ménusi) 4 54000 — _ 13500
Hamburg 7 150000 — 21100
Lübek 6 46503 — 7500
Egyházi status 811 2592329 — 3180
Anhalt-Bernburg 16 43325 — 2700

— Cöthen 15 36000 — 2400
— Dessau 17 57629 — 3200

Baden 279 1208697 — 4300
Braunschweig 70 248000 — 3500
Hessen 177 736919 — 4000
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Az országok nevei
Kiterjedés 
□  mért
földben

Népesség
Esz

tendő
ben

Esik e g y  

□  mfdre 
lakos

Hessen Homburg 7 24050 1835 3400
Hohenczollern-He- 6 2Í000 — 3400
chingen Sigmaring. • 18 42360 — 2400
Kurhessen 208 677814 3200
Liechtenstein 2 5800 2800
Lippe-Detmold 20 76718 — 3800
Lueca 19 145000 — 7500
Mecklenburg 

— Schwerin 223 463362 2200
— Strelícz 36 84690 — 2300

Modena 98 381500 — 3750
Nassau 82 362652 ' --- 4500
Oldenburg 116 250507 — 2300
Parma 103 440000 — 4580
Reusz öregb ág 6 2400Ó --- 4000

— fiat. ág 21 57696 — 2700
Szász-Altenburg 23 114048 — 4500

— Coburg 37 130231 — 3300
— Meiningen 41 142064 — 3500
— Weimar 66 238672 — 3800

Schauenburg 
— Lippe 9 23128 _____ 2680

Schwarzburg - Ru- 
dolstadt 19 60000 2900

— Sondershausen 16 51767 — 3300
Toskana 395 1350000 — 3450
Waldek 21 56000 — 2700
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Az első magában foglalja minden egyes vá^ 
m©gy©5 kerület, katonai végvidék ’s királyi város kiter
jedését, ’s kül és belteijedelmű népességét az 1840-ki 
évről. A’ másodikban olvashatjuk a’ többi európai or
szágok kiterjedését ’s népességét, azon évekről, mellyek- 
ről hiteles összeírásokat használhattunk.

Ezekből láthatni, hogy Magyarország a ’ hozzá 
kapcsolt tartományokkal együtt 4894 □  mértföldön 
11,186, 197 lakost számlált; ’s ha Erdélyt 1007 □  mért- 
földnyi kiteijedésével ’s 1,694,209 lakosaival hozzá szá
mítjuk, Ugy a* magyar birodalom 1840-ki népessége 
5901 □  mértföldön 12,880,406 azaz kerek számmal 
13,000,000 lélekre rúgott. E’ szerint Magyarország kiil- 
terjedelmű népessége valóban tekintetes, miután ez az 
orosz, franczia, brittus, porosz, e’ négy fő hatalmasság 
után mindjárt következik; ’s még csupán Spanyolor
szág közt lehetne kérdés, de mivel ennek népességét 
igen különbözőleg 11 és 14 millió közt becsülik (mert 
újabb hivatalos összeírás hiányzik), de tekintve a’ 
hosszasan pusztító polgári háborúkat is, a* magyarbiro
dalom népességét bízvást eleibe sorozhatjuk. Továbbá 
látjuk, hogy Szászország, Hannovera, Würtemberg, Dá
nia, Holland, Norvégia, Görögország, e’ h é t k ir á ly 
sá g  összes népességét a’ magyarországi Erdély nélkül 
is megüti.

Egyébiránt a’ miilyen nagy tekintetű a’ magyarbi
rodalom általános népessége, épen olly középszerű a’ 
belteijedelmű népesség. Ugyanis egy □  mértföldön 
csak 2200, ’s Erdély nélkül 2285 ember él. E’ népesség 
nagyobb ugyan az oroszbirodaloménál, hol 1 □  mért
földön 145, Görögországénál, hol 1150, Svédországénál, 
hol 366, Törökországénál, hol 1009, vagy az északame
rikai statusokénál, hol Lips szerint egy □  mértföldön 
94 ember keresi élelmét; de ellenben mennyivel sűrűbb
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a' népesség Belgiumban, hol egy n gyszög mértföldön 
7518 lakos jólétben él, valamint Nagybrittaniában is 
4724, a’ porosz rajnai tartományokban 6400, Lombardiá
ban 6759, Csehországban 4722 lélek találtatik. Csehor
szágban a’leitmericzi kerület déli részén, hol földműve
lés a’ fő foglalatosság egy □  mértfödre 4000 ember 
esik; hanem az északi hegyes vidékeken, hol kézműi 
ipar virágzik, egy □  mértföldön 17,000 ember él, pedig 
e ’ vidéknek csak 4 városa van, ’s a’ legnépesebb csak 
3400 lakost számlál. E’ szerfeletti sűrű népességre Eu
rópában hasonló körülmények közt több példát nem ta
lálunk; mert igaz, hogy Malta szigetén is 15,000 ember 
jön egy □  mértföldre, de 40,000 és 6000 lakossal biró 
városok is (La Valetta és Malta) beleszámittatnak; ’s 
hogy Hamburg, Lübek, Bréma, Frankfurt szabad né
metszövetségi városok kerületeiben 21,100, 7500, 17,300, 
13,500 lakos jön egy négyszög mértföldre, azon mit 
sem csudálkozunk, miután itt magok a’ népes városok 
nyomják le a’ mérleget.

Különben Magyarország népessége is a’ különböző 
vármegyéket és vidékeket tekintve felette aránytalanul 
van felosztva. Mert például a’ magyar tengervidéken 
6578 ember él akkor, midőn Mármarosban csak 930, 
’s a’ legtermékenyebb vármegyében Szeremben 2320. 
A’ vármegyék közt legsűrűbb népességgel bírnak Vá
rasd (3860 lélek 1 □  mértföldön), Győr 3365, Sopron 
3350, Poson 3262, Esztergom 3228, Trencsén 3131, 
Abauj 3171 lélekkel. Általában Magyarország népes- 
sége termékenységével egy arányban épen nincs, ’s eh
hez nézve két annyi népet még bízvást eltarthatna, ’sel 
is tartand, ha a’ földművelést és műipart gátló körül
mények lassanként megszünendnek, ’s az értelmiség 
a’ nép alsó osztálvai közt is elterjedem!.
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Magyarország népessége folytonos növekedésben 
van. Ennek megmutatáséra elég legyen azt felhoznom, 
hogy 1787-ben a’ nemesekkel együtt a’ katonai végvi
dékeken kívül 7,116,789 lélek íratott össze; 1805-ben 
már a’ nemeseken kívül 7,555,920 találtatott. A’ kato
nai végvidék 1803-ban számlált 871,237, 1815-ben 
940,598, 1838-ban 1,189,479 lakost. 1840-ben pedig,’ 
mint fentebb kiszámítottuk, Magyarország népességét 
a’ katonai végvidékkel ’s nemességgel együtt, de Er
délyen kívül, 11,186,197 lélekre tehetjük. Azonban e’ 
szaporuság nem mindenütt egyforma arányban mutatko
zik. Néhol 1, l J/2, egyes vidékeken 2 és három száz- 
téli szaporuságot is vehetünk észre; de az ország leg
nagyobb részében alig van száz után évenkint 1 nö
vekedés, *s a’ népesség több helyeken rég idő éta meg
állapodottnak látszik. Legnagyobb volt a’ szaporuság a’ 
déli vármegyékben. így Temes vármegyében 1805-ben 
csupán nem nemes 232,898, Temesváron 10,079 íratott 
össze; már 1832-ben a’ megyében 266,334, Temesvá
ron 1835-ben 13,716 nem nemest talált á’ hivatalos 
összeirás. Hasonlékép Torontálnak 205,701 főből álló 
1805-ki nem nemes népessége 1838-ban szinte hivatalos 
összeirás után 305,490-re növekedett. A’ bánsági vég
vidéken 1815-ben 175,044 ember lakott, ’s már 1838- 
ban 250,485 főt írtak össze. Békés vármegyében még 
1805-ben 92,209 nemtelen lakott; az 182y3o-ki me
gyei összeirás szinte a’ nemeseken kívül 135,040 em
bert talált, de e’ szám, talán a’ cholera következtiben 
1837-ben 133,761-re leolvadt. Végre Bács vármegyé
nek 244,169 nem nemes főből álló népessége (a ’ 3 ki- 
rályivároson kívül) 1805- 1839-ig az egyházi összeírá
sok szerint a’ nemességet is beértve, de hasonlóul a’ 
királyivárosokon kívül 391,059 lélekre szaporodott. (Ne
messég nélkül az 1837-ki megyei összeirás 358,964 la
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kost talált.) ’S mennyivel inkább növekedhetik ezentúl 
a* népesség, ha a’ két utolsó országgyűlésen hozott bölcs 
törvények foganatba jöhetnek; a’ jobbágy telkek örökös 
megválthatása, ’s a’ szabad adás vevésjó következé
seiket gyakorolhatják; ’s ha a’ vasutak, csatornák, or
szágutak által eszközlendő közlekedés újabb jövedelem 
forrásokat nyit meg. A’ vallási türelmetlenség nem fog
ja többé korlátozni az iparkodó polgárok szaporodását; 
mert a’ józan türelemben a’ magyarországi Karok és 
Rendek egész Európának például szolgálhatnának. Csu
pán a’ külső kereskedést szeretnénk még terhelő bilin
cseitől mentve látni; de e ’ tekintetben is reméllhetjük, 
hogy egy felvilágosodott kormány, a’ józan politica el
veit minden különböző akadály ’s körülmény miatt is 
szilárdul követendi.

17. §. A’ magyar népesség különféle feloszlása 
nemzetgazdasági tekintetben. *)

A’ statusgazdasági írók legnagyobb része az anyagi 
termesztést egyedül a' hon három osztályú polgárainak , 
u. m. a’ földműveseknek, műiparűzőknek ’s kereske
dőknek tulajdonítván: a’ nemzetgazdaságában csak ezek
re fordították fő figyelmüket, ’s ezeknek kívánták 
egymáshozi ’s a’ nemzet tömegéhez arányukat kitudni. 
Mi azonban azt, hogy a’ papok, orvosok, tisztviselők, 
ügyvédek, katonák, tanítók ’s tudósok ha nem közvet
lenül, de legalább közvetve az anyagi termesztésre is 
szinte elhatározó befolyást gyakorlanak, igen természe
tesnek találjuk. A’ vallás vigasztalása erősiti ’s kitar-

E ’ csikkje a ’ szerzőnek szinte egészen  újonnan dol
goztatott ki.
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tóvá teszi a' jámbor munkás polgárt, az orvos a’ be
teg testet alkalmassá teszi munkálatainak további foly
tatására; a’ tanitók ’s tudósok értelmiséget terjeszte
nek, melly minden productiora leghathatósabb eszközt 
nyújt; a" tisztviselők ’s ügyvédek kieszközlik, hogy 
minden munkás polgár foglalatosságait félbeszakasztás 
nélkül űzhesse; ’s ezek a’ katonákkal együtt őrjei a’ 
vagyon és személyes szabadságnak, mi nélkül virágzó 
nemzetgazdaságot nem is képzelhetni. És igy kivétel 
nélkül minden ember producens, ki valami hasznost 
dolgozik, ’s a’ tisztán fogyasztókhoz csak a’ semmit 
nem tévőket számíthatjuk, ámbár nemlegesen a’ ter
mészet rendje szerint ezek is elősegítik a’ productiot, 
de mivel ez nem akaratjoktól függ, e’ működéseket er
kölcsileg nekik be nem tudhatjuk. Megmondánk azon
ban fentebb, hogy az értelmi munkás osztály csak ak
kor hoz valódi hasznot, ha száma a’ teendő munkála
tokhoz arányozva van; mert ha például a’ közügyeket 
kevesebb tisztviselő is elvégezhetné , vagy béke idején, 
midőn a’ kül bátorság nem veszélyeztetik, a" rendes ka
tonaság mennyisége túlságos: akkor e’ felesleg minden 
esetre többi munkás polgártársai terhére válik, ’s a’ 
nemzetgazdaságot tetemesen csökkentheti.

E’ szerint mennyi valamelly országban a’ városi 
és falusi lakos, mennyi a’ földműves, kézműves, gyá
ros, kereskedő, pap, orvos, tisztviselő, tanító, katona? 
Milly arányban állnak ezek egymáshoz ’s az egész né
pességhez? ezt megtudni igen lényeges dolog, ha a’ 
nemzetgazdaságot em eln i,’s ennek netaláni akadályait 
gyökeresen kívánjuk orvosolni.

Ennélfogva hazánkat illetőleg a* lakosok közti kü 
lönbséget 2 fő osztályra szakítjuk, a’ szerint, mi kép 
egymástól lakhelyükre , vagy életmódjukra nézve külön
böznek.
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A) magyarországi lakosok közi fenforgó különb
ség lakhelyi tekintetben.

Ámbár valamelly országnak népessége, ’s ennek 
különböző lakhelyekrei felosztása magában nagy fon
tosságú tárgy: mindazáltal még is a’ városok száma, 
’s a* városi népesség az5 melly a’ nagyobb műveltségnek, 
’s általános jólétnek részint feltétele, részint okozója 
lévén, statusgazdasági tekintetben fő figyelmet érdemel. 
Egy nagyobb néptömegnek egy helyen való összponto
sítása, nem csak az anyagi és szellemi szükségek men
nyiségét, ’s ezek kielégítésére szolgáló eszközöket te
temesen öregbíti, hanem ennek a’ városok környékeire is 
jótékony behatása van; mert a’ földműveseknek mód 
nyujtatik termesztményeik illő ároni eladhatására1, mi 
a’ további iparra ketős inger; ’s megfordítva a’ földmű
ves osztály vagyonossága kirekesztő feltétele a’ virágzó 
műiparnak. Általában a’ jövedelemadó összeírásánál, 
’s Francziaországban a’ cadasteri felvételek alkalmával 
kétségen kívül bebizonyult az, miszerint egyenlő számú 
lakosok közt sokkal több vagypnos polgár találtatik olly 
környéken, hol a’ népesség ’s különösen a’ városok sű
rűbbek, mint ritka népességű környékeken; mellynél- 
fogva a’ városok száma, ’s a’ városi népesség biztos 
mértékül szolgál arra, hogy valamelly ország műveltsé
gi ’s vagyoni állapotjárói ítélhessünk. Lássuk tehát e’ 
tekintetben mennyire hasonlítható magyar hazánk a’ töb
bi európai országokhoz; megmérkőzhetünk e a’ művel
tebb nemzetekkel, vagy csak Orosz- és Törökországban 
keressük fel hasonmássainkat ?

Magyarország egész népessége 52 szabad királyi 
(Zenggel együtt 53, de ez egyszersmind szabad kato
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nai község), 12 szabad katonai, 8 püspöki, 16 szepe
si , 38 nagyobb kiváltságos helyekre, azaz összesen 
126 városra, 783 mezővárosra, 13765 falura, 1204 
pusztára van felosztva. Az ország kiterjedéséhez képest 
e’ szerint 38 Q  mértföldre esik 1 város, ’s 6 Q  mért
földre 1 mezőváros, ’s minden négyszög mértföldre nem 
jön egészen 3 falu. Ennélfogva kedvező arányban ál
lunk Oroszországhoz, hol csak 463/* □  mértföldön 
találunk 1 várost, ’s még kedvezőbben Spanyolország
hoz hol 58 V3, Portugálhoz hol 85 V3, ’s legkedvezőb
ben Svéd és Norvég országokhoz hol 1233/u □  mért
földön találtatik egy. Ellenben Nagybrittaniában minden 
5*/a, Francziaországban 6 l/ s 9 Poroszországban 63/ s f 
alsó-Ausztriában 10, Dalmátországban 1 5 , Galicziá- 
ban 16, Tirolisban 23 □  mértföldön áll 1 város; ’s a’ 
kis Csehország 285, Morvaország 116 várost számlál
ván, amott minden harmadik, [itt minden negyedik négy
szög mértföldre 1 város esik. Általában róna és termé
keny vidékeken a’ városok sokkal népesebbek mint he
gyes tájakon. Innen a’ hegyes Csehország csak 2 várost 
számlál ollyat, melly 10,000 lakosnál többet bir (Prá
ga és Reichenberg), ’s itt általánosan 1 városra csak 
1000-3000 lélek jön; holott Magyarországban kettő 
50,000, Öt 30,000, három 20,000, harmincz 10,000, har- 
mincz 5000 lakosnál többet számlál, ’s itt általában 9000 
lélek esik 1 városra. Azonban a’ városok felosztása 
szinte nagy befolyással bir a’ nemzeti műveltségre ’s 
nemzetgazdaságra; mert ha a' városok népesek is ,  de 
egymástól távol esnek, környékeikre egyforma jó hatás
sal nem lehetnek, ’s e’ körülménynek káros következé
sei nálunk különösen szembeötlők. így a’ kis Szepesben 
(65 □  mfd) 2 szabad királyi, 16 szepesi, és 6 bánya
várost számlálunk, mi magában mutatja, miszerint a’ 
műipar hazánkban ott legvirágzóbb karban á ll; ellenben
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29 vármegyében egy szabad királyiváros sincs; a1 töb
biek közt kettő 5, négy 3, öt 2, tizenöt 1 királyiváros
sal bir, tizenhétben részint püspöki, részint nagyobb 
kiváltságos városok a’ királyivárosok hiányát kipótol
ják ugyan, de tizenhárom vármegyében épen semmi vá
ros nincs ’s ezek közé tartozik a5 114 Q  mértföld nagy
ságú Somogy is.

Magyarországban a’ városok hiányát némileg a’ 
mezővárosoknak kellene kipótolni, ’s ezek száma más 
országokhoz képest elég kedvező, miután nálunk min
den 6-ik, Angolországban IS1/?, Francziaországban 6% 
Poroszországban 17^4, alsó- Ausztriában ’s Csehország
ban minden 3-ik Q  mértföldön 1 mezővárosra akadunk. 
’S még kedvezőbb lesz az arány, ha meggondoljuk, 
hogy hazánkban a’ mezővárosok igen népesek szoktak 
lenni, Ugy annyira, hogy h u s z o n e g y e t  számíthatunk 
ollyat, mellynek népessége a’ 10000 felülhaladja, ho
lott Csehországban a’ legnépesebb mezővárosok A sc  h 
és Schönlinde 5000 és 3700, Stájerországban pedig 
L e i b n i c z  és V o r d e r n b e r g  épen csak 1287, és 
1570 lakost számlálnak

A’ magyarországi helységek általában sokkal né
pesebbek, mint más országokban, úgyhogy 1 □  mért- 
földre nem esik egészen 3 falu, holott Csehországban 
szinte ennyi téren 14, Felső-Ausztriában pedig épen 20 
nál is több számláltatik. Legnépesebb 1000- 6000 lélek
ből álló faluk vannak az ország közepe táján, ’s a’ déli, 
és délkeleti részeken, ’s az egész országban 1000 lélek 
népességű falu több van 1500nál. Nagy városok, nagy 
mezővárosok, nagy faluk, önkényt kimagyarázzák ha
zánk számos ’s még eddig nagyobb részt kietlen pusztáit. 
Egyébiránt szinte hazánkban a’ hegyesvidéki oláhok, 
oroszok, horvátok, vindusok épen ellenkező hibában 
szenvednek a’ magyarokkal, mert ezek meg végetlen
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apró, ’s- az is elszórt falukban laknak. E’ nyomorult kis 
helységecskék maguknak sem oskolatanitót, sem köz
pásztort nem fogadhatván, az értelmetlenség ’s a’ min
dig velejáró szegénység valóban szivreható, mert os
kola, hol tanulni lehetne nincs, de ha volna is, akkor 
a’ gyermekek nem mennek bele, miután itt közpásztor 
hiányában kiki a’ maga ökrét és szamarát őrzi.

Minő arányban legyen magyar hazánkban a’ vá
rosi népesség a’ falusi lakosokhoz, ezt világosan meg 
nem mondhatjuk azon egyszerű okból, mert biztosan 
a’ városok valódi számát meghatározni nem lehet. Né- 
mellyek csak a’ szabadkirályi városokat veszik számba, 
de e’ hibás eredményre vezet, miután köztudomású 
dolog, hogy sok más városaink vannak (Nagy-Várad, 
Eger, Miskolcz, Baja, Veszprém, Pápa, Tata stb), mel- 
lyek a’ város nevet inkább megérdemlik mint Modor, 
Bazing, Szentgyörgy ’s általában a’ királyivárosok leg
nagyobb része. Én tehát az igazsághoz jobban kíván
ván közeledni, a’ városok közé soroztam minden sza
badkirályi, érseki és püspöki, XVI szepesi, szabad ka
tonai, ’s minden nagyob privilegiált várost. Illy számí
tással 126 várost találván, ezeknek összes népessége 
tesz 1,122,404 lelket, ’s magokra a’ szabadkirályi váro
sokra 575,518 lakos esvén. E’ szerint mintegy 9 falu
si lakosra jönne 1 városi, mi más müveit országokhoz 
képest igen csekély arány. így Nagybrittaniában a’ la
kosok 5%oo5 Francziaországban 3,/ I00, Poroszország
ban 27/ioo részé városokban lakik; ’s e’ tekintetben 
Magyarországot csak Orosz- és Svédországokhoz ha
sonlíthatjuk, mert az elsőben l/$ , a’ másodikban ]f y e á  

részét az egész népességnek nem teszi egészen a' vá
rosi lakosság. Ha azonban a’ 783 mezőváros népessé
gét is, melly 1840-ben 1,742,000 főre rúgott a’ váro
siakhoz akarnánk számítani: úgy a’ városi népesség
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csaknem l/ t  részét tenné az összes magyar nép számá
nak. De milly* csekélységre leolvad ezen látszatólag 
kedvező arány, ha az említett magyarországi városi né
pességből mind azokat kivonjuk, kik magukat nem kéz
műi, kereskedési, ’s általában városi iparból táplálják. 
Valljon legnépesebb városaink is mint Debreczen, Sze
ged, Szabadka, Buda, Sopron, ’stb., nagy részt nem 
a’ föld és szőlőművelésnek köszönik e lételüket? Hát 
kisebb városainkról mit szóljunk, hol a’ kézműves pol
gár nyáron szántóvető vagy kapás emberré lesz ? A’ 
városi iparnak illy tetemes hiányát, sokan, még az 
újabb irók közül is a" nemességnek tulajdonítják, melly 
a’ szabad királyi városok szaporodását féltékeny szem
mel tekinti, ’s beczikkelyeztetésüket akadályozza. Azon
ban hogy a’ szabadkirályi városi czím nem ad egyszers
mind városi ipart is, tekintsünk sorban királyi városaink
ra, ’s kevés kivétellel ez állítást igaznak találjuk; pedig 
vannak ám hazánkban is élénk iparüző városocskáink, 
mellyek nem királyi városok, például Rimaszombat, 
Apatin,Tata, stb. Városi iparunk sülyedésének okai tehát 
másutt és mélyebben feküsznek, mellyeket a’ maga he
lyén , annak idejében előadni, el nem mulasztandjuk.

B) Á’ magyarhoni lakosok közt való különbség, 
életmódjukra nézve.

' a) E g y h á z i  s z e m é l y e k .

Magyarországban a’ papok száma, ha ezt más or
szágokéval összevetjük, sen* nem felesleg nagy, sem 
nem igen kicsiny. Ugyanis itt minden vallásbeli egyhá
zi személyek száma a’ romai és görög katholikus ne- 
vendék papokat és szerzeteseket is beszámítva, de 323 
apáczát ide nem értve, 15,740 főre megyen, ’s igy 710
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lélekre esik 1 papi személy. Csehországban 1837-ben 
4,001,925 lakos közt csupán katholikus világi pap (pro
testánsok itt igen kevesen vannak) 3528, szerzetes 853 
találtatott, mellyrenézve itt minden 916 lélekre egy pa
pi személy esett, de a* nevendékpapok a' fentebbi szám
ból kihagyattak, ’s igy e’ tekintetben a’ cseh és magyar 
katholikusok egy arányban vannak. Általában véve Ga- 
licziában 2183, a’ velenczei kormányszékben 230 ka
tholikus lélekre jön egy papi személy, ezekhez a’ nö
vendékpapokat sehol sem számitván. Szicíliában pedig 
1829-ben 1,780,000 lélek közt csak szerzetes és apá- 
cza 60,000 számláltatok. Ellenben a’ protestáns Angol
országban (Colquhoun szerint) 866, Dánországban 1078 
lélek közt találunk egy egyházi személyt.

De magában hazánkban is e’ tekintetben a’ kü
lönböző vallásuak közt fetette nagy különbség mutat
kozik , mint a’ következőkből látható :

A9 romai katholikusoknál 
Görög katholik „ „
Lutheránusok „ „
Reformátusok ,, ,,
Görög nem egyesült ó- 

hitüeknél 
Zsidóknál

lelkek száma egyháziak esik egyre
lélek.

5,922,812 — 9422 — 628 
863,856 — 1367 — 632 
795,876 — 586 — 1377 

1,616,876 — 1666 — 975

1,746,246 — 2303 — 758 
241,632 — 410 — 589

Innen megtetszik, hogy a’ keresztény felekezetek 
közt a’ romai és görög^katholikusoknál aránylag legtöbb, 
az ágostaiaknál pedig^legkevesebb egyházi személy ta- 
láltatik; ’s jóval kevesebb még, mint a’ reformátusok
nál i s , mi onnan megmagyarázható, mert az ágostai
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anyuekklézsiákhoz rendesen több fiókegyház tartozik, 
mi a* reformátusoknál nagy ritkaság, ezek^OO—300 ló
lekből álló gyülekezethez is mindjárt papot rendelvén, 
nem kis terheltetésére a’ köznépnek, ’s nem épen nagy 
hasznára az egyházi rendnek, mint ezt a* baranyai, és 
tiszaháti szegény ekklézsiáknál tapasztalhatjuk. A’ ka
tolikusoknál egyenlő népességet vévén fe l , két annyi 
pap tápláltatik mint az ágostaiaknál.

De nem csak a9 szám, hanem a' papok valamint 
minden tisztviselők fizetése is nagy figyelmet érdemel 
a’ nemzetgazdaságban , mert ha ez felesleges, úgy igen 
károsan hat vissza aT munkás polgárok jólétére. Men
nyibe kerüljön hazánknak az egyházi személyek tartása, 
ezt kiszámítani igen bajos, miután nálunk a1 papok 
nem az ország kincstárából, hanem vagy fekvő jószá
gaikból ’s alapítványaikból, vagy hitsorsosiktól húzzák 
fizetéseiket; ’s az innen bejövő pénz is nagyon egyenet
len mértékben osztatik el a’ különböző vallásu egyhá
ziak közt. A’ romai katolikus egyházirend kétségkívül 
legjobban ván megajándékozva, de ez sem egyenlő 
arányban, mert midőn némelly püspökök ’s fő egyházi 
méltóságok száz ezerig menő ’s több jövedelmeket is 
húznak, akkor sok plebánusnak 300-400 forinttal meg 
kell elégedni. Közelitő számítással az egész romai és 
görög katolikus egyházrend tartása 3,240,040 forint
ba kerül a’ magyar statusnak. A’ két felekezetű evan
gélikus papok már jóval szegényebbek a’ katolikus 
egyházi rendnél, ’s a’ nem egyesült görög hitüek ezek
nél is szegényebbek, az érseket és püspökjeiket kivé
ve, kik 8000-20,000 pengő forint jövedelmet húznak. 
Összesen véve az egész magyarországi egyházrend tar
tása, évenként mintegy 4,560240 pengő forintot kíván 
meg. Lengyelországban 5032 személyből álló egyházi

6
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rend 2,490,278 lengyel forintba került ezelőtt 12 esz
tendővel ( ö s t e r r .  B e o b a c h t e r  1830 .  N. 160).

b) Taní tok.

A' magyarországi tanítók számát, a9 különböző 
vallások szerint legalkalmasabban összeszámíthatjuk. 
Volt t. i. 1840-ben:

Tanitó

A' romai katholikusoknál -  — 4547
Görög katholikusoknál — — 476
Ágostaiaknál — — 1074
Reformátusoknál — — 2301
Görög óhitfieknél — — 909
Zsidóknál — — 410 

9717

E9 szám a9 selmeczi bányász academia, a9 keszt
helyi és óvári gazdaképző- intézetek, a9 váczi siketné
ma, a9 pesti és posonyi vakok, a9 kisdedóvó-intézetek, 
az ezredi nevelőházak tanítóival, a9 házi nevelőkkel ’s 
privát írókkal együtt a9 10,000 könnyen meghaladja. Már 
ha minden tag csak 160 ezüst forintot keres is éven
ként (sok szegény oskolamester ennyire sem megy): az 
egész tanítói személyzet, a9 stipendiumokon, épület fen- 
tartási költségeken 9s más tanítási segédeszközökön ki- 
vül,  1,600,000 forintjába kerül az országnak. Látni
való tehát, hogy az egyházi és tanítói osztály közt fize
tésre nézve nagy különbség mutatkozik; pedig ez osz
tályt amannál semmi tekintetben alábbvalónak nem tart
hatom , sőt igen igen nagy fontosságát 9s hasznát ön
ként elismerem. Itt tehát segitnünk kell!
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c ) K ö z é s  p r i v á t  t i s z t v i s e l ő k  é s  s z o l g á k .

A9 magyarországi köz tisztviselők száma más or
szágokéhoz mérve épen nem nagy, minek fő oka saját 
hatósági rendszerünkben létez, melly szerint nálunk olly 
kiterjedésű vármegyét, millyen nagyságú herczegség- 
nek Németországban egész ministeriuma, ’s több száz 
főből álló köz tisztviselői személyzete van, 65-70 tiszt
viselő igazgat. Részletesen a9 köz és privát tisztek és 
szolgák száma, mennyire ezt részint bizonyossággal, 
részint (mint a9 privát uradalmi tiszteknél) csak hozzá
vetőleg tudhatni, e9 következő :

1. A9 magyarországi tiszti tár szerint volt 1840-ben 
4304 királyi tisztviselő és szolga.

2. Az összes vármegyékben, a9 jászok és kunok, 
a9 hajdú és szepesi városok kerületjeit, ’s a’ vissza
kapcsolt megyéket is értve, köz szolgálatban volt 6075 
személy, kik közt 2458 tisztviselő, 3617 bérnök vagy 
szerződött (nálunk a’ megyei orvosok, mérnökök, stb 
is ide számíttatnak). A9 köztisztviselők fizetése ment 
1838-ban 570,000, a9 szerződötteké ’s szolgáké 400,000 
pengő forintra; a9 4304 királyi szolgálatban levők pedig 
1,200,000 pengő forintnál többe kerültek, a9 nyugpén- 
zeket nem is számítva.

3. Az 52 királyiváros fizetett 4423 hivatalbelit, a9 
polgármestertől kezdve, le egész a9 városszolgáig. Ezek
nek fizetését nem tudom; de 600,000 ezüst forintnál 
alig ha kevesebbre megy.

4. püspöki és szabadalmas városokra ugyanennyi 
tisztviselőt vevén fe l, e’ tenne ismét 4423 személyt; a9 
mezővárosok és faluk előjáróit nem is számítván.

5. A9 végvidéki köz szolgálatban levők elosztatnak 
vagy ezredbeli közgazdasági tisztviselőkre és szolgákra,

f i *
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vagy vesztegházi, kincstári ’s katonavárosi tisztvise
lőkre és cselédekre. Amazoknak száma 2434 főre ha
tároztatok; ezek 2855-re mennek.

6. A’ jószággal biró egyházi' és világi nemesség
nek gazdasági tisztjeit, bízvást tehetjük annyira, men
nyi falu és mezőváros az országban számláltatik=14548; 
miután igen számos helységben ezek száma nagyobb 
ugyan a* felvertnél; de ellenben a’ végvidéki ’s kamarai 
falukra e* czim alatt egyet sem számíthatunk 
kétszeres beszámítás nélkül. A’ községek jegyző
it is bátran tehetjük annyira, mennyi 1000 lélek az or
szágban van, a’ katonai vidékek kizárásával; ’s igy e’ 
mennyiség lenne kerek számmal=10,000.

7. A’ megyei és városi tiszti ügyészeket leszámít
va, csupán privát ’s valósággal hivataloskodó ügyvé
det az egész országra minden nagyítás nélkül felvehe
tünk 5000. Csak Pesten a’ nemzeti kalendáriom 372 táb
lai ügyvédet jegyez föl. Az ügyvédi vizsgálatot letett, 
de pert nem folytató ügyvédek száma felszámithatlan.

8. Orvosok, szebészek, gyógyszerárusok, az 1840 
megjelent orvosrend névsora után, az itt fogyatkozó- 
kat is kipótolván 2500 főre mennek.

’S igy a’ nagyobb és kisebb tisztviselők száma 
Magyarországban volna =  56,562.

A’ nemesek szolgalatjában levő cselédeket, u. m. 
inasokat, béreseket, kocsisokat, stb. a’ megyei össze
írásokból fel nem számíthattam ugyan; de annyit tu
dunk, hogy az 1805-ki országos összeírás alkalmával 
ezek száma 110,085 főre ment. Tekintvén a’ nemesek 
azóta! növekedését, talán nem sokat hibázunk, ha az 
1805-ki számot 25% feljebb emelvén, a’ nemesi cselé
dek öszvegét jelenleg 137,606 főben állapítjuk meg.
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d) K é z m ű v e s e k .  K e r e s k e d ő k .

A* kereskedők számát nálunk meghatározni felette 
bajos, mintán itt egész népek vannak, kik csaknem 
kirekesztőleg kereskedésből vagy specnlatióból tártják 
magukat, mint a’ zsidók, görögök, örmények, czin- 
czárok ’stb.; sőt még a' jobbágyok is, különösen az 
északi tót vármegyékből sokan csipkével, vászonnal, 
taplóval, ’stb. házalni az egész országban sőt külföl
dön is eljárnak Ha azonban a’ zsidókat mind kereske
dőknek tesszük, miután azok, kik talán mesterségből 
vagy más foglalatosságból élnek, a’ kereskedők laj
stromából kimaradt gyolcsos tótok által bőven kipótol
tatnak; négy lélekre vévén fel egy családot: ngy a’ 
zsidó kereskedők kerek száminál 60,000 főre menné
nek. Hozzá adván ezekhez a’ magyarországi 16,000 
rendes kereskedőt’s kalmárt, és a’ Végvidékről 1709 
kereskedői egyént: az összes kereskedői rend 77,709 
főre rúgna.

Kézműves, a’ mesterembert úgy beszámítva, mint 
a’ becsületes kontárt, Magyarországon van 117,156; a’ 
katonai végvidékeken 8413. Egy az 1791-ki országos
küldöttségnek benyújtott adat szerint, akkor a’ gyárak 
összesen csak 9395 személyt foglalatoskodtattak. E’ 
számot jelenleg, miután a’ papiros- kőedény- czukor- pá
linkagyárak azóta igen nevezetesen gyarapodtak, bíz
vást két annyira (18,790) tévén: az összes raűipar osz
tály 144,359 főből állna. Milly csekély aránya ez az 
iparuzőkuek a’ nyers termesztőkhöz, onnan megtetszik: 
hogy midőn nálunk csak 78 lélekre esik egy műves, 
akkor Lombardiában 8, Alsó-Ausztriában 15 lélekre 
jön egy; ’s csupán Gahczia közelit hozzánk, mert ez 
épen 80 lakos közt tud egy kézművest mutatni.
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e) F ö l d m ű v e s e k .

A’ 136,093 nemesi családnak legalább is 9/ i0  ré
szét a' földművesekhez sorozván, e’ tenne 192,481 cs. főt

A* királyi bánya és szabadalmas vá
rosi,- továbbá a’ szabad kerületi csalá
dok ’/j vévén 150,000 —

Paraszt, földdel bíró jobbágy van 750,000 —
A' katonai végvidéken van telkes 

állomány 78,225 —

összesen a’ föld- szőlőművesek, 
bányászok 1,100,706 —

Azaz Magyarországon minden müiparűzőre 7 >0/u  
földműves esik; 's ha még a' kereskedői osztályt is a’ 
műipar osztályhoz számítjuk: úgy 5 földművest számítha
tunk; hololt Nagybrittaniában földműveléssel csak 
1,197,514, ’s kézmüvekkel és kereskedéssel 1,575,247 
család foglalatoskodik.

f) K a t o n á k .

A' magyarországi katonaság, az erdélyin kivűl, 
az 1816-ki szabályozó rendelet óta áll békeidején 101,913 
főből; mellynélfogva 113 lélekre esik egy fegyvervise
lő , sőt a* végvidéken kívül, hol az arány sokkal na
gyobb , épen csak minden 166-ik lakos; miután a’ ren
des állandó katonaság 10 huszár, és 13 gyalog ezredben 
65,929, a’ végvidéki haderő pedig 35,984 főt számlák 
A’ német szövetséges statusokban minden ország 100 
lakos után állít egy katonát. Az egész ausztriai biro
dalmat vévén fel, itt 35 millió lakosra 371,000 fegyve
res esvén, 97 lélekre jön egy vitéz. Ezekből láthatjuk, 
hogy Magyarország jóval kevesebb katonát állít, mint
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a' többi ausztriai tartományok, mellyek pedig e’ tekin
tetben még kedvező arányban állnak Porosz és Orosz 
országokhoz. Azt sem kell elfelejtenünk, hogy nálunk, 
csak a’ 65,929 rendes katona vonatik el a’ közvetlen 
productiotól; a’ végvidéki fegyveresek béke idején csen
des szántóvetők.

V i s s z a t e k i n t é s .

Négy lélekre tevén egy családot, e’ szerint tehát 
a’ 2,796,549 magyar család élelemmódja után e’ követ
kezőképen osztatnék fel:

Egyházi személyek — 15,740
Tanítók, stb. — — 10,000
Kisebb nagyobb tisztviselők 56,562
Nemesi szolgák — — 137,606
Müipar-osztály — — 144,359
Kereskedői osztály — 77,709
Földműves, bányász stb. — 1,100,706
Katona — — 65,929
Tőzsér, művész, stb. — 30,000
Napszámos, zsellér, cseléd 1,217,938
Koldus — — 40,000

18. Mezeigazdaságunk hálralevnsége és 
akadályai.

A’ mezeigazdaság magában foglalja mind azon kü
lönféle munkálatokat, mellyek a’ földben rejtező termő 
erőt uj termesztmények előhozására kénytetik. E’ me
zeigazdaság több részre ágadzik el, u. m. 1) a ' f ö ld 
m ű v e lé s r e ,  melly ismét magában foglalja a) a’ kü-



Italféle gabonanemeknek:, takarmányoknak, ’•  keres
kedésben növényeknek, b) a* szőlő és egyéb gyűmölcs- 
nek termesztését, c) az erdőművelést; U. a’ kü lön 
f é l e  h a s z n o s  á l la t o k  t e n y é s z t é s é r e ;  és III. a’ 
gazdaságbeli technicaimunkálatokra. Hogy mindezek
nek összesége a’ nemzeti gazdaságnak és az avval 
járó köz jólétnek főalapja, ’s igy legnevezetesbike, azt 
akárki el fogja ismerni, ki meggondolja, hogy egye
dül ennek köszönik a’ nemzetek mind azon tápláló- ru
házat és lakásbeli nyers anyagok előhozását, mellyek az 
ember élete fentartására elkerülhetlen szükségesek. A- 
zért is ennek virágzó állapotjá annál kívánatosabb, mi
vel csak ennek szerencsés divatjától függ a’ többi osz
tályok munkáságának jutalmas sikere is, valamint ettől 
visszahatólag az elsőnek élesztése.

Hogy a’ nemzetgazdaság ezen legnevezetesebb ágá
ra nézve más műveltebb nemzeteknél még jóval hátra 
vagyunk, annak legbizonyosabb jeléül szolgál 1-ször 
honunknak sok még haszonvehetlenüi heverő földje; 
2-szor a’ föld kiterjedéséhez és termékenységéhez ké
pesti igen csekély mennyiségű gabonának és egyébnek 
termesztése; 3-szor az erdők legnagyobb részének pusz
tuló félben való léte; 4-szer a’ szarvasmarha-ló-és 
juhtenyésztésnek csekélysége, és a’ fajnak még kevés 
javítása.

Ezen állításom, némellyek előtt tudom váratlan lé
szen, és annak megczáfolására honunknak több száz 
sőt ezer hold nagyságú számos majorsági búza terüle
teit, az alföldnek számos gulyáit ’s méneseit, és a* föl
desuraknak annyira elterjedt juhtenyésztését, hogy né
mellyek juhgazdasága 50 sőt ISO ezer darabra is rúg , 
fogják előhozni; de ezekre nézve elegendőnek vélem 
azt mondani: hogy én általában szólván, távol vagyok 
attól, e’ részben némi kivételeknek egyesekre nézve
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helyt nem engedni. Mint néhai szenvedélyes gazda el 
nem mulasztottam honom virágzóbb mezeigazdaságáról 
több helyek színén magamnak tapasztalást szerezni. 
És valóban tudnék is több gazdaságokat megnevezni, 
mellyek minden tekintetben mövelt országokban is ki
tűnő helyt érdemlenének; de ezenkiv&l módom is lévén 
más műveltebb külső országokban gyakran megfordul
nom, mindenkor fájdalommal valék kénytelen tapasztal
ni , hogy az, mi másutt általánosan majd csak félbesza- 
kasztás nélkül minden léptemen önként Szemembe Öt
lött, t. i. a’ nemzeti szorgalom akármelly nemének, ’s  
Így a* mezeigazdaságnak is virágzata, azt hazámban 
csak kivételképen lehete keresni. Ki ezen mondásomon 
kételkedik, üljön kocsira, és jáija be az ausztriai biro
dalom több örökös tartományait, Németországot, Lom
bardiát , leginkább pedig Belgiumot, és ha tovább mód
ja vanFrancziaországotés Angliát,és fordítsa figyelmét 
azon országok mezeigazdaságára; ha pedig erre kedve 
vagy tehetsége nem volna, vegye elő több műveltebb or
szágok statisticai leírását; és fogadom, megszűnnek ké
telkedései. Az igaz, hogy sehol sem fog 180 ezer Juli
val bíró földesurat találni, mert olly nagy térő földbir
tokok műveltebb országokban egyes magánosoknál Ös
sze nem halmaztatnak, mint nálunk, de többek közt 
fogja látni, hogy p. o. midőn Magyarország 4800 Q  
mfdnyi téren mintegy 16,000,000 juhot tart, az 5500 Q  
mfdnyi Brittania 40000000 tenyészt. Midőn Magyarország 
tágas terein legfeljebb 5 millió szarvasmarhával bir, 
Angliában azoknak száma 10,000,000-ra rúg. Mi pedig 
a’ földművelést illeti: melly nagy különbség a’ nálunk 
divatozó heverő ugar, és egyéb sok használatlan pusz
ta térek, és Lombardiának gyümölcsfákkal ’s közte sző
lőlugasokkal körülprémzett, kerti módra művelt, több
nyire áztatott termőföldjei között. Mennyivel vagyunk
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szinte e’ részben hátrább Belgiumnál is, hol annak sok
kal soványabb földje, többnyire ásó ’s kapa által a* szor
galmas trágyázás, és rendes váltógazdaságbeli rend
szer mellett olly termékenységre emeltetik, minőt ná
lunk épen nem láthatni. Hát ha még a' chinaiak és ja- 
paniak, és pedig ez utóbbiaknak a’ legmagasb szirtos 
hegyek ormáig divatozó földművelő szorgalmukat a' ma
gunkéval összehasonlítanék, vajjon nem lennénk e* 
kénytelenek azt elismerni, hogy azzal még kerti mű
velésünk sem mérkőzhetik meg?

Ha ezeknek figyelmeztetése után csak ugyan föld
művelésünk hátralévőségét elismerjük, és azon okok
nak mélyebb feszegetésébe ereszkedünk, mellyeknek 
ezen nem kedvező állapot tulajdonítható, mindenek előtt 
szemünkbe tűnik.

19. §. Honunk nem elérendő népessége.

Fentebb említettük, hogy középszerű termékeny 
országban, minden virágzó műipar nélkül 1 □  mért-, 
földön 3000 ember elélhet. Ennélfogva a’ magyar biro
dalom is 5900 Q  mértföldnyi térén 17,700,000 embert 
könnyen eltarthatna, a* minthogy egyes vidékein 3000 
léleknél többet is táplál; azonban láttuk, hogy 13,000,000 
lakosánál több nincs, ’s  igy a’ megkivántató népes
ségből még közel 5 millió hibázik. Ez nagy különbség, 
’s ezt gazdasági munkálatainkban, kivált az alföldön fáj
dalommal tapasztaljuk.

90 §. Honunk uépességéuck aránytalan 
elosztása.

Ezen aránytalanságnak valósága már fentebb érint
ve vala; ha pedig honunk statisticai mutató lapját e’
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részben szemesen megvizsgáljak, látni fogjak, hogy 
midőn az országnak terméketlenebb vármegyéiben, mint 
Trencsénben, Sárosban, stb. 3000 léleknél 1 □  rnfdön 
több lakik, akkor a' legtermékenyebb megyék, mint 
Csongrád, Csanád, B ékés, Bihar, Heves, stb. alig tud
nak ennyi téren 2000 lakost matatni; pedig e’ róna tá
jakon a' haszonvehető föld sokkal több, mint a’ kőszik
lás, erdős északi vidékeken. Ez aránytalanságból kö
vetkezik a z , hogy a’ felső vármegyék lakosai élelmök 
keresése végett, kaszálásra és élettakarásra ezerenkint 
tódulnak le az alföldre. Hogy pedig ebből egyik rész
re sem háramlik nagy haszon, az világos, mert ez ott
hon szegényül é lő , az alföldi köznép által bugereknek 
nevezett tótok, hosszas gyalog vándorlásuk után több
nyire olly erőtlen karban érnek az alföldi vidékekre, 
hogy munkájuk az ottani mezeigazdáknak nem sok ha
szonra válik; ők maguk pedig keresményeik nagyobb 
részét a’ munka közben, a* többit pedig haza menőben 
elfogyasztván, olly szegényfii térnek vissza hónukba, 
mint a’ hogy azt elhagyták. Ha egyéb nem vétetnék is te
kintetbe , mint azon sok szerekre rugó napi munkála
tok, mellyek a' hosszas utazás miatt elhalasztatnak, már 
ezek magokban is az ezen aránytalan elosztásból szár
mazó káros következést elégségesen megmutatnák. De 
ennél még sokkal nagyobb tekintetű azon legjobb földű 
nagy téreknek, a’ nép szűke végett csak felszínes 
használhatása,melly annyival károsabb, mivel nem csak a* 
magános birtokosnak jövedelmét igen csonkítja, hanem 
a* föld termékeinek elmulasztott előhozása miatt a’ nem
zet gazdagodásának legelőkelőbb forrása haszontalanul 
kiapad.

21. §. Honunknak sok népetlen pusztái.
„Ubi populus, ibi obolus“ ezen közmondás igaz

sága Magyarországnak még csak nem is sejditett fel-
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állhatásánál sokkal korábban már el volt ismerve. Aae'rt 
ezeket, bár Canaan földjének magasztalt bőtermekeny- 
ségével bírjanak i s , ne tartsuk akár azoknak birtoko
saira, akár a' honra nézve várakozásnak megfelelők
nek. Erre ugyan a’ pusztáknak számos pártfogói több el
lenvetésekkel, mindenek előtt pedig azon kérdéssel fognak 
elŐállani: hát a’ sok hízott ökör Bées szükségére honnan 
kerül k i, ha csak a’ pusztákról nem? már pedig ezekért 
nem jön e be szép summa pénz az országba ? Erre 
azt felelem : hogy ezen cztm alatt valami csak bekerül, 
az tagadhatlan, de hogy azon pénz mennyisége megfe
lel e az azzal foglalatoskodó puszták kiteijedésének ? 
az meg az én kérdésem; továbbá azt is kérdem, hogy 
az egész országban hol hallhatni annyi meg nem elé- 
gedést ’s panaszt a’ mezeigazdaság bajos folytathatásá- 
ra , és sikeretlenségére nézve, kevés egyes kivételeken 
kívül, mint épen e' puszták körében A’ napszámosok 
gyérességét ’s drágaságát, ellenben a’ közlekedés ne
hézségével járuló akadályokat, ’s az innen következő 
termesztmények olcsóságát sóhajtozva emlegetik ugyan 
azon magasztalt puszták birtokosai; ’s ezért bár ki is 
Igen természetesnek tartamija, hogy hazánknak sok szá
mos pusztáit, mint a* müveletienségnek mind annyi je 
lét kellessen tekinteni; és hogy addig, mig országunk
ban ezekkel illy nagy mértékben bővölködünk, még 
igen sok kívánatosban fogunk szűkölködni.

Azoknak, kik mind e’ mellett azon kételkednek, e’ 
következendő szolgáljon szemügyül. Előre bocsátvan 
azt, hogy ötszáz, egy-két ezer, sőt valamivel több hol
dakból álló, és népes vidékekkel körülvett szabad bír- 
fokú földtéreket, nem értek ezen fentebb említett pusz
taságok nevezete alatt; hanem azon környékeket, hol 
gyakran Ötven- egykét, ’s több száz ezer holdakból ál-
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Jó térségek, majd félbeszakadatlanul puszta térségekből 
állanak, és a’ mellyeken csak minden egy vagy fél mért- 
földnyi távolságban egy marhaállást vagy gunyhót,a’ 
jobb esetben egy úgy nevezett szállást vagy hodájt, * )  
a' legjobbikban pedig egy több épületekkel ellátott ura
sági majorságot szemlélhetni, ’s következőleg népes 
helységektől ’s városoktól jól távol esnek. Illy nagyobb 
puszta térek foglalják el leginkább Pest vármegyének 
alsó részét, a’ kunságot, Bács, Csongrád, Békés, Arad, 
Torontál, Heves és Bihar vármegyéket; találkoznak ot
tan 24 és több ezer holdnyi puszták. Kisebb mértékben 
ugyan, de még is majd minden félbeszakasztás nélkül 
láthatni azokat Mosony, Fejér, Tolna, Somogy várme
gyéknek is némelly részeiben, csak hogy ezek kedve
zőbb körülmények közt mint p. o. népesebb vidékeknek 
és városoknak szomszédsága, a’ Dunának közelléte miatt, 
több birtokosok közötti apróbb részekre felosztva, sok
kal műveltebb állapotúak amazoknál, mellyek csak
ugyan még eddig a’ vadságnak igen eleven színét k é
pezik.

Azt is el nem hallgathatom, hogy régiebb időkben 
ez igy nem volt, és hogy ezen puszta környékek vala
ha bizonyosan jobb karban voltak, mint most; annak 
jeléül szolgálhatnak azon számos puszta templomok 
omladékai, mellyeket a’ hosszabb időnek minden vi
szontagságai után is még helyenként szemlélhetünk; és 
a’ mai puszták nevezetei, mellyeknek eredete, vagy ré
gibb időkben fenállott népesített helységekben, vagy vá
rosokban gyökereztetik, a’ mint ezt vagy szóhagyomány-

Leginkább a’ túl a’ tiszai kincstári pusztákon levő ma
gányos lakházaknak divatozó nevezete.
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ból, vagy meglevő oklevelekből bebizonyíthatjuk* Hogy 
ezen pusztaságok támadtak, azt azon boldogtalan török 
háborúknak és tatárjárásoknak tulajdoníthatjuk, mel- 
lyek hazánk alföldi részének elpusztitatását, ’s e' neve
zetet „puszta44 magok után húzták. De hogy ez annyi 
idő múlva ollyan állapotban vagyon, azt már sem tatár
nak , sem töröknek, hanem egyenesen magunknak tulaj
doníthatjuk, kik részint előítéleteink vezérlése, részint 
pedig ön tehetségünkbeli bizodalmatlanságunk által igen 
sok jónak elősegélésében ön-magunkat akadályoztatjuk.

Ha ezen nagy kiterjedésű pusztáknak tiszta jövedel- 
mezéseket szorosabb számításba vesszők, világosan lá- 
tandjuk, hogy ezek sem az egyes birtokosra, sem az 
egészre nézve kiterjedésükhöz képest a* méltó várako
zásnak meg nem felelnek.

Mivel pedig magamnak is kiteijedtebb jószági igaz
gatásom ideje alatt, az Hlyen puszták sajátságát ön ta
pasztalásból kiösmerhettem; de egyébiránt is az Hlyen 
pusztáknak mások általi használatára is figyelmes vol
tam , tán e’ részben egy kis hiedelemre számot tarthatok.

Az efféle pusztáknak használtatása különféle. Tud
niillik vagy majorságosan müveltetnek a’ birtokosok ál
tal , vagy egészen avagy részenkint kisebb darabokra 
osztva haszonbérbe adatnak; néha pedig a’ terraesztmé- 
nyeknek bizonyos részében, például felében. vagy har
madában adatnak ki.

Ha a’ tulajdonos az Hlyen pusztát majorságoson ma
ga művelted: azt vagy fogadott pénzes emberekkel és 
tulajdon majorsági marhájával, vagy a’ legközelebb fek
vő jobbágyhelységei által úrbéri munkával viszi végbe. 
Az első esetben a' müveltetési szerfeletti költségekről 
kiki meg fog győződni, ha szemügyre veszi, hogy az 
ollyas népeden vidékeken, hol még a' kisebb rendű ur-
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banális gazda sem tehet elegendő cselédre szert, és hol 
a’ mezei gazdák maguk magukat az esztendős cselédek
nek, de kivált a9 szorgosabb mezei munkák divatjában 
a9 pénzes napszámosok félfogadásában felverik, a9 me- 
zeigazdaság folytatása nemcsak nagy költséggel, de a’ 
mellett igen káros hátramaradással folytatható.

A9 második esetben pedig, ha t. i. azt robotban 
muvelteti: akkor sem sokkal kedvezőbb állapotja. Mert 
ha az illyes puszták határai valamelly ugyanazon bir
tokost illető úrbéri helységével össze is ütnek, melly 
azonban ritka eset, *) ezen helységeknek nagysága 
miatt, azoknak külső határuk is kiteijedt szokott lenni, 
**) és azért többnyire az egyes urbarialis gazdák földjei
ket nem az egészre nézve dűlőkre felosztva, hanem 
szabad használatukra egy tagban és olly tanyaépületek
kel ellátva bírják, mellyekben nemcsak az igás mar
háikat, ’s cselédeiket tartják, de még magok is több
nyire első tavasztól késő őszig ott tartózkodván, legfel
jebb vasárnapokon térnek vissza helységbeli lakjaikba. 
Már pedig hogyan lehessen illy körülmények közt a9 
kedvező időjárásának azon szempillanatában, mellyet az

Például, ámbár többet nevezhetnék, csak Békés várme
gyében a’ k ig y ó s i és c s o r v á s i  pusztákat hozom 
elő. Az első Békés városa urbarialis erejével, a’ másik 
pedig Gyula gazdáival müveltetik, melly két város a* 
mondott pusztáktól 4 mértföldnyi távolságra van.
Csongrád vármegyében H o ld -M e z ő -V á sá r h e ly  

1161 úrbéri egész telekből áfl, ’s hozzá rendkívül tá
gas legelők és rétségek járulván, területe 14 □  mért- 
földet teszen. S z e n te s  557, Csaba, Békés várme
gyében 610 úrbéri állományt számlál, következéskép 
határuknak is szerfelett kiterjedteknek kell lennie.
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értelmes gazda elmulasztani bizonyosan nem szeret, a' 
szükséges roboterőt azonnal tüstént kiállítani, nem gon
dolható. A’ hét végeztével a’ puszta gazdaságával fog
lalatoskodó, legyen az maga a’ birtokos vagy tisztje, 
elküldi előre tett megfontolás után az egész következő 
hétre megkivántató ’s kiállítandó erőbeli kiszámítást a’ 
helység robotjáról számoló tisztnek. Ez mindegyik gaz
dának palétára feljegyzi azon szántóföld táblának vagy 
kaszálónak nevezetét a’ hol, és a’ marháserőnek vagy 
szerszámnak nemét, mellyel megjelenjen. Eltelnek ne
hány órák, mig ezen kiteljedt helységekben a’ paléták 
széljelhordatnak. Most kérdés: haza jött e tanyájáról 
a’ gazda vagy sem? Az utolsó esetben Űrét 
sem hallja azon hétre lett kirendeltetésének; az el
sőben pedig, ha például a’ kirendelés hétfőre tör
tént, köszönje meg az uraság, ha kedden megjelen, 
mert kiérvén vasárnap estve a’ tanyára, egy nap 
beletelik, mig igás marháját a* csordáról haza hajtja; 
félnap, néha több is kívántatik, mig onnan kirendelt he
lyére elér, ’s midőn fáradtan ’s éhezve oda érke
zett, ime megváltozott az időjárása, tartós esőzés, a* 
szántást hátráltatja, rögtöni zápor a’ szénagyüjtést le- 
hetlenné teszi, és az uraság jobbágyait hazabocsátani, 
elvesztegetett idejüket robotba befogadni, és az egész 
hetet, minthogy időközben más czélszerű munkára ren
delést tenni nem lehet, heveréssel kénytelen eltölteni. 
Békétlen várja az elmulasztottnak néminemű visszapót
lását. De szomorúság! hányszor nem isméltetik 
a' fentebb nevezett baj az idő viszontagsága miatt; —  
ez pedig azon esetben, ha a’jobbágyok a* robotra! ki
állásra nézve készséggel birnak; de lehet-e e ’ részben 
általában számot tartani? feleljenek azok, kiknek mód
juk volt 500, sőt ezer jobbágy telkes helységekkel pusz
tákat müveltetni. E’ felett a’ tapasztalás mutatja, hogy
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az illyes nagy számú, ámbár nagyobb úrbéri állomány
nyal ellátott *) jobbágyság közt, ha bár egyes rend
kívüli ’s jobb tehetségű gazdák is találtatnak, a9 vagyon
talanok száma sokkal nagyobb, mint hazánk más vidé
kein. így azon boldog kikiáltott alföldön számtalan fél 
sőt egész telkes gazdák vannak, kik valamint magok
nak, úgy az uraságnak is nem képesek 4 becsületes 
igásmarhával előállani. Már pedig lehet e az illy ké- 
születű művelésnek kívánatos sikerét várni, Ítélje meg 
a’ gazdaságban csak egy kévéssé jártas. De tegyük 
fel, hogy az időjárása mindig kedvezne a’ gazda kí
vánságának, és hogy a’ jobbágy a’ legjobb marhákkal, 
készületekkel, cselédekkel és szolgálati készséggel bír
jon, hiszen a’ menésre jövésre felmenni szokott ’s tar
tozásba beszámitott idő, melly gyakran három nap közt 
egy egészet, néha másfelet is teszen, magában is már 
nem csekély tekintetű veszteség. De mivel ezen épen 
érintett körülményeknek illy kedvező állapotukat felten
ni képtelenség, tehát kivánom, de nem hiszem, hogy 
az illy ^puszta művelésre fordított vagy is inkább veszte
getett úrbéri erő sikere mind füstbe ne menjen. Ez a’ 
robotra nézve: de hol vannak még a’ többi számos köl
tségek ? Milly csekély jutalma legyen az egész eszten
dei illy gondos fáradozásnak, megmutatja akár a’ szán
tóföldeknek, akár a’ kaszálóknak közönségesen igen alá
való termékenysége. Hogy ez pedig igy van, igen ter
mészetes, mert valamint a’ földnek művelésére, úgy a’ 
kaszálók javítására, vagy mesterséges takarmány ké-

Csongrád, Békés 'és Csanád vármegyében egy úrbéri 
telek rendszerint 56 hold szántóföldből és kaszálóból áll; 
ezenkívül még néhol 50 hold is jut egy telekre, a’ rét- 
ségeket nem is számítva.

7
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szitésére megkivántató erővel a’ birtokos csak a* papi
roson bír, mikor pedig az legjobban kellene* annak 
híjával van; azért látjuk is, hogy a’ különben jó földit 
tiszántúli népetlen pusztákon egy hold kaszálóból alig 
kerül ki egyre másra 8 mázsa széna, és egy hold szán
tóföld alig terem meg általában véve 8 mérő gabonát* 
Az úgy is elegendő vesztegetéssel járó illyes költséges 
gazdálkodást, még inkább súlyosítja azon körülmény, 
hogy sem élet, sem széna takarásra, a’ gazda elegen
dő számú napszámosokat drága pénzért sem kaphat, és 
azért csak romlott és erőtlen szénát gyűjthet; az élet 
takarás pedig, ámbár e’ munka időnyerés végett nem 
sarlóval hanem kaszával ejtetik meg, annyi hetekig, 
mint máshol napok kivántatnak, elhúzódik, úgy hogy fe
le a ?  magnak kiperegvén, az vagy az egereknek szolgál 
eledelül, vagy esős időben olly sűrűén kél ki a’ szán- 
tatlan földből, hogy az a’ vetett búzánál gyakran tet
szetősebb, csak hogy az illyen úgynevezett vadbuzából 
ritkán lát hasznot a’ gazda, mert a’ nem szántott kemény 
földben kikelt búza, mivel annak gyökere sem hl nem 
térjeszkedhetik, sem tápláló erőt magába nem szívhat, 
rendesen csak szálas sikereden takarmánynak ka- 
száltatik.

Valamint a’ birtokos maga, úgy a’ nagy puszta- 
téreket kibérlő sem fog illy gazdálkodásmódja mellett 
hasznot látni; azért is ha egy kis előrelátással bir, 
csak igen csekély bért fog adni, ellenkező esetben pe
dig megfontolatlanságát maga romlásával fizetendi, 
mellynek bizonyságául számos példákat idézhetnénk elő.

Némellyek a’ népetlen puszták művelésének sike- 
retlenségéről meggyőződve lévén, annak elmellőzésével 
csak gőbölyök hizlalása által akarták jövedelmeiket ki
venni. De annak jeléül, hogy illy módon azoknak jö
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vedelme a’ más népesebb vidékű szinte annyi kiteijedé- 
sű birtokénál mindig tetemesen hátrább maradt, szol
gálhat az, hogy azon időben mikor a9 tiszántúli pusz
ták bérlői, például az örmények egy hold földtől 1 vál
tó forintot, vagy legfeljebb 30 garast voltak képesek 
fizetni, akkor hazánk népesebb környékein öt, hat 9s 
több forint haszonbért fizettek; későbben pedig, midőn 
a9 tiszántúli pusztákra nagyobb igéretű haszonbérlők ta
lálkoztak, az okosabbak inkább a’ feljebb rugtatott ha
szonbérléstől húzták magokat vissza, mint sem hogy 
előbbeni szerzeményeiket a9 bizonyos veszélynek kitet
ték volna. Azon egy két esetek pedig, mellyekben ne
talán az érintett marhahizlaló gazdák magokat kielégít
ve lenni találják, a9 sokkal számosabb ellenkezők kö
zött annál inkább is elenyésznek, mert ezeknek nyere
sége nem azon hizlalási gazdálkodás módján, mint sem 
a9 marha-vétel és eladás körüli szerencsés speculatiobe- 
li jártasságon alapul. A9 pusztáknak apróbb részekbeni 
kibérlelése is némellyektől gyakoroltatik. Itten előrebo- 
csátván azt, miszerint valamivel többet vállalók csak 
ottan találkoznak, hol azok a* népesebb helységekhez 
közelebb esnek; ezen módot némiképen a9 birtokosra 
nézve hasznosabbnak tartanám, leginkább pedig azon 
tekintetből, mivel a’ műveléssel foglalatoskodók, mint 
leginkább az adózók osztályához tartozandók, többnyire 
magok erejével, 9s nem pénzes dolgosokkal viszik azt 
végbe; ha más részről ismét azon körülmény nem fo
rogna fen, hogy azon környéken, nagyobb határu köz
ségekben, a* gazdák részint azért, mivel kiterjedtebb 
birtoku földjüknek felszínes művelésére szoktak, részint 
pedig igavonó marha- legelőik távolsága miatt a9 legjobb 
akarattal is nagyobb szorgalomban akadályoztatnak. 
Azért is ezen apró gazdák igen ritkán látván kívánatos 
termést, többnyire nem csak igen bizonytalan fizetők,

7*
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hanem nehány esztendő múlva olly eltaraczkosodott, vad* 
zabbal elborított földet adnak a’ birtokosnak vissza, 
hogy huzamosabb idő kívántatik, mig a’ legszorgalma
sabb művelés után is, azoknak termékenységök vissza- 
állitathatik. Ugyan ez az oka annak, hogy azon fen 
tebb említett mód is, melly szerint a’ miivelők termé
süknek bizonyos részét a’ tulajdonosnak haszonbérül ál- 
talengedik, mind a1 két részre nézve nem sikeresebb.

Bár melly vállalatnak, vagy intézménynek haszno
sabb vagy károsabb létéről legbizonyosabb felvilágosí
tást nyerhetünk, ha azt más maga neművel összeha
sonlítjuk; azért minden gazdálkodásbeli okoskodásnál 
többet fog érni azon körülménynek vitatása, miszerint 
most is a’ csongrádi, Csanádi, békési, aradi, ’s több 
illy népetlen vidékű pusztákban egy hold különben ter
mékeny föld akár majorságos művelés, akár haszon
bérlés mellett alig jövedelmez egyre másra véve bizo
nyos 1 ft. 30 kr. ezüst pénzt, holott hazánknak más 
népesebb vidékein egy hold rosszabb tulajdonú föld , a’ 
birtokosnak két, három, négy ’s néha több forintokat 
is behoz pengő pénzben. *)

# )  Mint például Tolna vármegyének Bonyhád vidékén, hol 
az ottan laké német eredetű sz án téve tok, földesuraik
nak ugarba eső földjeiket trágyával meghordván nyolcz- 
száz négyszögú ölekért, mellyekben nyáron dohányt 
termesztenek, öt gyalog napszámon kivül még egy  
mázsa szín dohányt megadnak, mellynek árát csak 4 
pengő forintba véve , láthaté, miszerint a’ munka érté
kével együtt egy 1200  Q  öles hold 7 ft. 16  krt jöve
delmez birtokosának; mcllyhez még azon nyereség is 
hozzájár, hogy akarmelly tcrmesztményre igen alkal
mas földet talál. Nyitra , Poson, Sopron és a’ Duna jobb
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Azon puszta tulajdonosán, ki mind ezeknek előadá
sa után is , annak birtokát jövedelmezőbbnek tartand- 
j a , részemről nem segíthetek, csak azt javaslom, hogy 
számadásait, ha azokban minden költségek és bevételek 
pontosan beírattak, mi egy kissé rendes gazdánál is 
nem mellőzhető, — szemes vigyázattal vizsgálja meg, 
vagy ha azzal maga bajlódni nem akar, ahhoz értő tiszt
je, például a’ gazdaság folytatásával nem foglalatosko
dó , következéskép részrehajthatlan számvevője által, 
ha ollyast, mint nagyobb rendű földesur szolgálatjában 
tart, kiszámításáért jótállása mellett eszközöltesse; fo
gadom, hogy igen ritka eseteket kivéve, másról fog 
meggyőződni, mint a' mit, ha ő maga a" gazdálkodó, ad
dig gondolt, vagy a’ helyette avval foglalatoskodó fő
tisztjének állítása után erősen elhitt.

És igy ha csakugyan ezek szerint azt elismerjük, 
hogy a* nagy puszták birtokosaikra nézve nem igen hasz
nosok, akkor bizonyosan nem tagadhatni, hogy azon 
nagy térű pusztaságokkal járuló népetlenség az egész
re, t. i. hazánkra nézve még sokkal károsabb. Ennek 
megvilágositására vegyük ezt is egy kissé szorosabb 
vizsgálat alá.

Valamelly kérdés alá vett intézetnek ’s vállalatnak 
sikeréről csak úgy szerezhetünk magunknak teljes meg-

páriján fekvő népesebb vármegyékben szinte magad
nak egy  holdért 4 ’s öt forintot, mi több, hazánk n é-  
melly alföldi vidékein, például Torontálban, Bácsban 
a ’ szorgalmas németek egy holdért 4 ezüst forintot fi
zetnek, mellyet bizonyosan nem tennének, ha hasznukat 
nem látnák benne. ’S milly különbség e ’ közt azon 1 
pengő forint haszonbér, melly Biharban, Békésben> 
Szathmárban a’ legjobb földekért fizettetik.
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győződést, ha a* következményeknek r ész r eh aj lat lan i 
’s előítélet nélküli összeegyeztetése után világosan sze
münkbe tűnik, mi nagyobb, t. i. az avval járó haszon 
e vagy kár?

Hogy erről annál kimerítőbb Ítéletet hozhassunk, 
fordítsuk újra figyelmünket azon fenérintett nemzeti bol
dogulás alapjaira, t. i. az élelem fentartására és kelle- 
meinek előmozdítására kivántató nem csak eredeti anya
gokra, hanem honi műszorgalom által nemesebbre 
változandó szereknek kiszerzésére, valamint az ezeket 
szülő és fentartó eszközökre, u m. a) a’ szorgalmatos 
és jól elintézett földművelésre, b) a’ kézművesség gyors 
folytatására, c) a’ belső és külső kereskedés virágzó 
állapotára, d) a* külső ellenség megtámadása elleni 
teljes bátorságu védelemre, és e) a’ külön osztályú sta
tuspolgárai érdekeit egyarányosan elősegítő polgári al
kotmányra, valamint a9 belső rendnek fentartására, és 
az igazság kiszolgáltatására alkalmas törvényi rendnek 
gyakorlatára, és látni fogjuk, hogy kivált ezen négy 
első kivánatoknak valósítása elegendő emberi eszkö
zök nélkül nem eszközölhető, és hogy ezeknek az illő 
mértékigi elszaporitása elmulhatlanul szükséges. Népes
ség és pusztaság két össze nem férő ellenkezet, azért 
azoknak szüleménye is olly különböző mint ég és föld. 
Ereszkedjünk valamivel mélyebben a9 népetlenséggel 
együtt járuló körülmények részenkinti taglalatába.

Tökéletes meggyőződésem kedvéért ezelőtt 20 év
vel julius vége felé egy értelmes mezeigazda társasá
gában Csongrád, Csanád, Békés, Arad vármegyék pusz- 
tásabb részein keresztül utazván, vagy véghetlen gyep
legelőket, vagy számtalan tanyákra felosztott szántó
földeket láttunk előttünk. Az elsőkön tehát, min
den V / 2  hold földre egyre másra egy igavonó marhát 
számítva, méltán azt várhattuk, hogy ha már egy mért
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földet haladván sem embert, sem pedig általa müveit föl
det nem látunk, annyival inkább jó termetű ’s erejű akár 
terheshuzásra, akár hadi szolgálatra alkalmas számos 
lovaknak, annyival több szarvasmarhát nevelő gulyák
nak, jó erejű jármas vagy hízott ökröknek, ’s végre szám
talan nemesített juhnyájaknak szemlélhetése által fogunk 
meglepetni. És ime, miután még csak egy madarat sem 
látánk, végre egy csapat lovat pillantánk meg. Kitér
ve az útból ’s feléjek hajtatva, két három zsiros ingű ’s 
juhászbundáját hátán czipelő csikósoktól megkérdezzük 
ezen lovaknak tulajdonosát, feleletül veszszük, hogy 
ez Vásárhely roppant kiteijedésü mezőváros egyik fe
lekezetű gazdáinak ménesük legyen; de vajmi csudál- 
kozás foga el bennünket, midőn azon ménest közelébb 
megtekintvén, ottan 13 markú öreg kanczákat szopos 
csikaikkal, olly nagyságú hágóméneket,nevendék egy
két három esztendős kancza- és csődör-csikókat ve
gyest mind azon egy csapatban , és pedig félig döglő 
állapotban kénytelenittettünk látni. Kérdezvén a’ ménes 
illy állapotának okát a’ számadó csikóstól, ez egy czif- 
ra alföldi áldás elmondása után azt természetesnek ta
lálja, mert már 6 hét óta nem volt eső, a’ lovak pedig 
ha földet rágnak, attól sem nem nőnek, sem nem híz
nak. További kérdésünkre megértjük azon számadótól, 
hogy az anyakanczák száma mintegy 500-ra terjed , 
a’ szopos csikóké pedig mintegy 200-ra. Ezen arány
talanság iránt ismét megütközésünket nyilvánítván, azt 
adá feleletül: inkább azon lehet csudálkozni, hogy 
gazdauraimék még ennyi szaporodást is látnak; hiszen 
tavaszszal még a’ fű megindulása előtt olly roszul telelt 
lovakat csapnak ki számadásom alá, hogy hegyes csont
jaik a’ kilukasztott bőrből kiáltanak, elgondolhatni az 
Illyés kancza minő csikót elhet és növelhet és ismét fo- 
gamzhat. Kérdem: nem fogja e bárki -ezen mondásának
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igazságát elismerni ? nem fogunk e elhallgatni és saj
nosán átlátni, miszerint illy pusztaságban a' szántóvető 
gazda meg tulajdon használatára sem képes jó lovat 
tenyészteni, tehát annál kevésbé lehet arra támasz
kodnunk, hogy innen alkalmas katonai lovakat szerezhes
sünk. Illy komor gondolat elűzésére megtudakozánk a' 
kocsistól, merre fognánk valamelly szarvasmarha csor
dát feltalálni, nem is kételkedvén arról, hogy a’ kihi- 
resztelt alföldi szarvasmarha várakozásunkat jobban ki- 
elégitendi. Megértvén tőle a* tájékot , ’s szerencsésen 
mivel köd nem vala, ámbár ut nélkül, félórai sebes 
hajtás után, elértünk csakugyan azon közönségnek te
henekből, boíjúkból, tinókból és üszőkből álló ve
gyes gulyájához. De valamint a’ ménes, úgy a’ gulya ál
lapotával sem elégedhettünk meg: termetökre nézve 
ezek a’ jobb fajnak lappangó jelét mutatták ugyan, de 
a’ szaporodás itt sem tett ötvenet száz után. Elkorcso- 
sodott harmadfü üszők satnyás borjúkat szoptattak. 
A’ gulyás, azon észrevételünkre: miszerint jobb volna 
e’ gulyamarhát öreg gulya- üsző és tinó elkülönzött 
falkákban járatni, azt feleié: igaz, de ki tudna annyi
féle pásztorokat találni. E’ mellett pedig az egész gu
lyát erőtlen, majd csaknem emelős állapotban, kivált 
olly bő térségű legelőn, ’s illyenkor a’ nyár derekán 
látván, és ez iránt is a’ gulyásnak visszatetszésünket 
kijelentvén, azt a’ választ vettük: mit ér a’ sok föld, 
ha a’ mező 6 héti szárazság után mind kisül; a’ mit 
látnak is az urak rajta, az nem egyéb, mint tavali 
avas szőrfű ’s tippany, melly minden jobb fűveket el
fojt. Mondván nek i, hogy azon régi elvadult gyepet 
egykét esztendei szántás vetés által ismét jobb termé
kenységre kellene hozni, ismét azt feleié: bár a’ gaz
dák ezen népetlen vidéken tulajdon tanyaföldjeiket bír
nák becsületesen megmüveltetni. Fohászkodva utitár-
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sammal ’s vállat vonítva, a’ legközelebb eső egyik ka
marai puszta fele vevénk utunkat, mellyben még szin
te azon közönség nehány gazdáinak illy állapotú méne
seiket, gulyáikat nagyábul látván, csakugyan még vi
lágossal olly jókor oda érkeztünk, hogy még egy csa
pat hízó gőbölyt, mellynek gazdája, egy bennünket szí
vesen fogadó örmény, mint e9 puszta haszonbérlője, sze
rencsénkre épen azon falkánál személyesen jelen vala, 
megnézhettünk. Először is szemünkbe ötlött ezen ök
röknek külföldi fajtája, apró szarvaik ’s izmos test
állásuk után azokat moldvaiaknak elismervén, ez iránt 
méltán tett észrevételünkre bizonyossá teve bennünket, 
hogy az ausztriai tartományoknak szükséges szarvas- 
marha fele is alig kerül ki a9 magyarországiakból. To
vábbá maga a9 becsületes örmény, e9 gőbölycsordának 
nem legjobb állapotát maga előhozván, ezen annyival 
inkább csudáikozánk, mivel a9 mezőnek felesleges tér
ségét az arasznyi magasságú fű után gyanítottuk; és 
mivel magától megértettük, hogy ezen ökrök hizlalá
sa már télen szénán elkezdetett, akkoron bennünket az 
alkonyodó napra, és hodájának távolságára figyelmez
tetvén, ’s egyszersmind éjeli szíves fogadtatásunk meg- 
kinálása mellett, ottani megfejtését előbbi észrevéte
lünknek igéré; mi pedig azt kedves készséggel elfoga- 
dánk. Vacsora közben ismét felfogván beszédünk tár
gyát, barátságos gazdánk igy szóla: „ha uraságtok hízó 
ökreimnek illyenkor a9 nyár derekán még illy meg nem 
felelő állapotján csudálkozának, bizonyosan első tekin
tettel azon még jobban meg fognak ütközni, ha tőlem 
hallandják, miszerint ezek , mellyeknek minden tavali 
termésű szénám megemésztése után, már a9 tél végé
vel eladásra készeknek kellett volna lenniük, kikelet
től óta 700 hold gyeptéren és 300 hold le nem kaszált ka
szálón legeltetnek. Hogy ez azonban igy van, azt annak



106

tulajdoníthatni, mert ámbár a* távoli gyakrabbi esőzé
sek a9 fűnövést kaszálóinkon elősegítették, de épen 
e9 miatt e9 népetlen vidéken meg drága pénzért sem 
lehetvén elegendő kaszást kapni, először a’ fű még lá
bán elvénült, aztán pedig szinte a9 mondott okból 3—4 
hétig is rendben hevert', 9s igy könnyen gondolható, 
hogy az illy elvénült, szálas esőverte, penészes és sí- 
keretien széna a9 marhának inkább romlására, mint 
hasznára szolgált legyen ; az idén pedig az uralkodó na
gyobb szárazság miatt a9 rendes gyeplegelő olly kopár, 
hogy azt épen semmibe se lehet venni; sőt ha, mint 
uraságtok láthatták, ökreim azon le nem kaszált, el
sárgult szőrfüves 9s tippanyos kaszálón nem tengődné
nek, még lábaikrul is lehullanának, ez pedig körül
belül a9 többi pusztákon is igy lévén, még attól is tar
tok , hogy marhadög talál kiütni."

Megértvén továbbá házigazdánktól, hogy egy hold 
földért közönségesen 25 vagy legfeljebb 30 váltógaras 
legyen e9 pusztákon a9 haszonbér, midőn azt mondánk 
hogy e’ mellett, még is annyival inkább kell boldogul- 
niok a9 pusztabérlőknek, mivel ezen fentebbi időjárás
beli viszontagságok csak mint rendkívüliek tekintethet
nek , és hogy az ország más vidékein, még 2—3 és 4 
ezüst forint bér mellett is gyakran nyernek az árendá
sok, arra az fele ié: „ha az aránybeli kiszámítás a9 va
lóságban igy ütne k i, akkor megengedhetném azt, de 
ha uraságtok azt tekintetbe veszik, hogy ezen pusztá
kon egy hold kaszálón 12 év leforgása alatt átmérőleg 
csak 8 mázsa tiszta gyepszéna terem; hogy az elva- 

- dúlt gyep sikeretlensége miatt a9 rendes gazdasági mér
téknél majd háromszor több legelőt kelletik a9 gőböly- 
marhának járásul kimutatni: akkor könnyen elhiendik 
azt, hogy az olcsó haszonbér mellett is nyereségünk 
nem nagy lehet." Ezt egy részől igaznak ismervén,
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más részről arra figyelmezteténk gazdánkat, hogy czél- 
irányosabb gazdasági felosztás, és szorgalmasabb mű
velés által az e’ vidéki buja földnek csak elfojtott ter
mesztő erejét igen könnyen fel lehetne éleszteni, és 
igy bővebb takarmányra is szert tenni. Ezen mondá
sunknak igazságát elismerte ugyan, de egyszesmind 
nem teljesíthetőnek nyilatkoztatá azon egyszerű okból, 
mivel annak végrehajtására emberkéz kivántatnék, hol 
pedig sok a9 pusztaság, ott azt ne keressük. O boldog
talan népetlenség! sohajtánk ismét, melly oka annak, 
hogy földünk minden bősége és termékenysége mellett 
Moldvából szarvasmarhát venni és pénzünket oda el
vesztegetni, itthon pedig azoknak néminemű kihizlal- 
tatásokra tenger sok földünket bitangolni kénytelenite- 
tünk.

Másnap elbúcsúzván gazdánktól, minél tovább ha- 
ladánk a4 többi kamarai pusztákon, annál inkább meg
győződtünk a’ becsületes örmény igazságáról. Utazá
sunknak harmadik napján, balra kanyarodván , egy bé
késmegyei, több földesurakat illető 29 ezer holdas 
pusztára jutánk, mellyről azt hallottuk, hogy több hely
ségek lakosai tartják haszonbérben elkülönzött fogá
sokban, ’s földjét leginkább élettermesztésre fordítják. 
Mint felföldi magyar vidékről származó, az alföldi ka- 
naani termékenységét gyakran dicsekedve hallván , már 
előre is örültem a’ szép buzavetéseknek és egyéb sze
mes életnek, mellyeknek megtekintése által elvesztett 
kedvünket ismét megnyerhetőnek vélénk. De vajmi ne
hezünkre esett, midőn jobbhoz szokott szemeink a9 már 
vagy érő félben levő vagy még lábán álló megért éle
tet vadzabbal, különféle gazzal, kórókkal, szamártüs
kével annyira ellepve találtuk, hogy nemét kiösmerni 
alig valánk képesek. A’ takarás épen akkor legjobb di
vatjában volt, némelly része az életnek már elérve le-
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vén , abból kaszálás közben a' szem olly sűrűén per
gett ki, hogy az két annyi föld bevetésére untig elegen
dő lett volna. Az életnek kévében való kötése itten di
vatban nem lévén, a’ takaróknak egy része, a’ már 
renden fekvő szalmás életnek vontatókba rakásával, más 
része pedig, kit a’ szükség már szorított, mi a’ boldog 
alföldön épen nem ritka eset, azoknak összevontatásá- 
val és kinyomtatásával foglalatoskodott. Ezen előttünk 
akkor még ismeretlen 6 vagy 8 ökrökkel folytatott von
tatásra jobban figyelmezvén, ismét sok kipörgött szem
nek veszteségét sajnáltuk. Illy nemű szemle után, ke
resztül érvén azon pusztán, az egyik széléhez nem mész- 
sze fekvő csárdánál betértünk, megértvén kocsisunktól, 
hogy a’ vendégfogadós mint néhai szakács vendégeinek 
jobban szolgálhat, mint azt illy helyeken reménylhet- 
tük. Egy középrendű vendégnek délfelé lett oda érkez- 
te annyival inkább kedvünkre esett, mert ebédlés köz
ben megértettük tőle, hogy ő is e’ pusztán 1000 hol
dat tart haszonbérben. Megtudván tőle a’ fizetendő ha
szonbér mennyiségér, azt igen kevésnek nyilatkozta- 
tánk; de ő ezt nem így találá, és bizonyossá tett ben
nünket, hogy 12 évek óta azon földnek művelésével 
bajlódván , még csak 3 szem szaporulatra sem hozhat
ta átmérőleg termését, mert a’ vetések többnyire 
csak vadzabbal, gazzal, sa t, mint uraságtok ma
gok szemeivel láthatták, fordulnak fel. Továbbá 
igy folytatá beszédét: „zöld vetést e’ környéken igen 
ritkán látni, a’ mag többnyire csak a’ hó alatt szokott 
kikelni, azért a’ növény tavasszal igen későn vetvén 
magának árnyékot, a’ föld egy kis száraz időjárással 
nedvét mindjárt elveszti, vagy ellenkező esetben az ab
ban lappangó számtalan gazokat, vadzabot, ’sat. úgy 
meghajtja, hogy minden egyéb ezek által tökéletesen 
elfojtatik. Az illy körülmények közt pedig a’ gyenge
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gyökerű növények olly kevés kifejlődésükben olly 
kevés termesztői erővel bimak, hogy 10 ’s több kalá
szok helyett egy kettő mutatja magát, ezt is pedig 
szinte azon okokból, hol a’ köd, hol a’ hőség, (csap
ja meg, hol más baj éri, úgy hogy az, mi a’ zsák
ba kerül, csupa léhás, szorult szemből szokott állani.** 
Ezt mind megengedvén ebédlőtársunknak, nem tartóz
tathattuk magunkat, ezeket a’ rósz és hanyag művelés
nek tulajdonítani; mellynek bebizonyitására előhozánk, 
hogy az egész pusztán , nem hogy már keverési, ha
nem még csak egyszeri szántás által őszi vetés alá ké
szülőben levő ugar földet sem láttunk, már pedig , ha 
a1 föld gyakrabbi forgatása által porhanyóbbá nem té
tetik , és igy egy részről ez által az abban garázdálko
dó vadzabtól, taraczkgyökértől, ’s más gizgaztól ki 
nem tisztítatik, más részről ipedig az abban egyébkint 
bujálkodó termesztő zsirja ’s ereje életre nem hozatik, 
a’ gazda soha sem fog bő és tiszta élettermésre szert 
tenni; továbbá azt is előhozánk, hogy az észrevett élet 
eléreltetés, annak kaszáltatása, fel nem kötése, hanem 
vontatókba rakása, és összevontatása a’ különben is 
elég sovány termést még jobban fogyasztaná. Erre mi 
valaa’ felelet? „Látszik, hogy az urak felföldiek, ott 
nem mesterség háromszor, vagy többször is szántani, 
az életet és pedig jókor sarlóval aratni, kévékbe kötni, 
egy szóval minden vesztegetést elkerülni, mert olcsó 
cselédre, elégséges aratókra és napszámosokra kön
nyen tétetik szer; de hol vegyük mi őket e’ népetlen 
vidéken? hiszen a’ kaszás, részes, takarók és nyomta
tók is itt olly kapósak, hogy néha örülünk, ha hatod 
rész mellett csak annyi számmal is szerezhetünk, hogy 
termésünk lábán ne veszszen, (melly azonban még is 
megesik); esztendős, nem igen dolgos cselédeink pedig 
olly drágák, hogy ez által a’ gazdaságbeli költségek
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a* jövedelmet majd egészen felemésztik. Elhihetik nra- 
ságtok, hogy illy körülmények közt terméséből majd mi 
sem marad e’ vidékbeli gazda szabad rendelkezésére.** 
Lám a’ népetlen puszták az egészre nézve az életter
mesztés dolgában is mit érnek! Hazánk sem a9 keres
kedésre nézve, sem pedig háborús időkben e’ részben 
rájok ne támaszkodjék!

Innen befejezésül egy nagy birtoka grófi nemzet
séget illető, ’s azon csárdával összeütköző 24 ezer hol
das puszta felé indulánk. Az ottan tenyésztetek szarvas
marhák és lovak hire előttünk is ismeretesek lévén, 
kecsegteténk magunkat, hogy ezeknek megszemlélése 
mint kellemes csemege, az eddig tapasztalt hiányoságot 
helyreütendi. Vagy félórai járat után egy harmincz öl 
hosszúságú istálóval ellátott majorbeli lakház előtt meg- 
állván, ’s tudakolván, merre találhatnánk fel az uraság 
ménesét, válaszul azt vettük: hogy már ezelőtt öt esz
tendővel az uraság minden méneses lovait eladván, azok
nak további tenyésztésével felhagyott, és annak helyébe 
ime ezen majorban juhgazdaságot állított, és mivel az 
kivel beszélgeténk, maga a’ számadó juhász vala, mint 
olly vidéküek, hol a’juhtenyésztés már jó időtől fogva 
nagyobb divattal folytattatik, a’ keze alatt levő juhoknak 
megtekinthetése iránt, kívánságunkat neki kinyilatkoz
tattuk. O erre magát készséggel ajánlá, olly hozzátétel
lel, hogy kedvetlenül ne vegyük, ha e’ térés pusztán a’ 
nyáj felkeresésére több időt kellene fordítanunk; ’sigy a’ 
számadót kocsinkra ültetve, vezérlete alatt megindu- 
lánk. Menet közben megérténk tőle, hogy az eladott mé
nesért bekerült pénzt az uraság juhok beszerzésére szán
ván, e’ végbül azoknak vételére egy tisztet ’s ahhoz ér
tő jobbágygazdát Arad vármegyébe ’s a’ Bánságba ki 
küldött, és ezek által tőkének mintegy 4000 selyem ju
hot össze is szedetett légyen. Továbbá azt is megtud
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ván tőle, hogy ezen egész pusztán egy juhmajornál több 
nem találtatik, azon észrevételünkre, hogy azon majo
ron levő harmincz öl hosszúságú juh- istállót annyival 
inkább kicsinylenők, mivel őt év óta a’ 4000 juhnak 
legalább már két annyira kellett szaporodnia, azt feleié: 
hogy ő maga is keveseli az istáló nagyságát,de a’ nem 
az ő dolga; az uraság tisztjei a9 karámokban való tartást 
is megfelelőnek tartják; mi pedig a’ tőkenyájnak meg
szaporodását illeti, e’ részben csalatkoznak az urak, 
mert annak összes száma alig megy jelenleg 3000-re, 
melly utáni méltó megütközésünkre e9 körülményt az e* 
vidéken uralkodó vérütésnek, szőrféregnek, rósz ta
karmánynak, zivataros fergeteges téli időnek, és az ezek
kel járó rendkívüli dögletességnek tulajdonító; mellyre 
mi csak vállat vonithatván, szerencsénkre egy órai já
rat után, mintegy 1500 darabra menő anyajuhokból, 
nyőstén és ürü tokjuhokból álló falkára akadtunk, térdig 
érő avas szőrfüves legelőn legelészvén. A9 juhokat olly 
hízott állapotban találtuk, hogy nem csudáltuk, midőn 
szemünk láttára vagy őt darab vérben összerogyott; de 
ismét attól tartván, nehogy juhász gazdauram azt ismét 
nem az ő gondjai közé tartozandónak mondja, hallgatva 
magunkat az elválasztott bárányfalkákhoz vezettettük. 
Ha amazoknak kövérségén, úgy ezeknek soványságán 
döbbentünk meg. Szünteleni köhögésük, szőrférges tü
dőromlottságukat elégségesen kijelenté; gyapjujok miné- 
müsége pedig ezen úgy nevezett selymes juhoktól szár
mazó bárányoknak valóban igen kevés selymes, hanem 
legfeljebb 40'ezüst forintu bánsági gyapjúra nyujta re
ményt. Mi azonban ezeknek orvosoltathatását nem ő ben
ne, hanem másokban keresvén, megköszöntük velünk tett 
fáradozását, az általa megmutatott öreg gulya felé siet
tünk, mellyet csakugyan valami egy óráig tartó kere
setünk után meg is lelénk, és annak számadó gulyását
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magunk mellé vévén, annak megszemlélésében annyi
val hosszabban elfelejtkeztünk, mivel harmadnap! jára
tunk után ez vala még első, mellyet tetszésüukre mél
tathattunk. A’ mintegy 300-ra menő gulya tehenek ke
vés kivétellel, és a’ közöttük levő bikák czímeres terme
tükre nézve egy szép törzsökfajra mutattak, e9 mellett 
pedig egyéb állapotuk is a’ várakozásnak tökéletesen 
megfelelt. Tovább tartó gyönyörködtetésünk után azon
ban a' meddő teheneknek nagy, a9 szopos borjúknak 
pedig csekély száma szemünkbe ötölvén, ez iránt a’ szá
madóval szóba ereszkedtünk, ki csakugyan maga is en
nek valóságát elismeré, de azt e9 vidéken uralkodó Tér
nek , melly a9 borjúkat igen elöli, más részről pedig a9 
gulya rósz teleltetésének tulajdonító: a9 midőn az első* 
re nézve azt mondánk, hogy ezt a9 gulyának rendkívü
li bő legelőn szerfeletti meghizása okozná, azt feleié: 
„hogy ha a9 tágasb mezőn nyáron által jól fel nem venné 
magát a9 marha, télen által a“ rósz tiszai réti csuhén *) 
való tartás mellett talán fele is eldöglenék.“ Azon 
észrevételünkre, hogy ennyi jó földű pusztának birtoka 
mellett nem kellene a9 marhának azon rósz csuhéra szo
rulni, vállát vonitá, 9s azt a9 tisztek gondjának lenni

A ’ T isza, Körös és Maros mentén a’ viz kiöntésének 
kitett réteken termeni szokott nád:is, kakas, gyé
kényes, sáros g a z t , ha az árvíz rólok leapadt, melly 
azonban néha szent Mihály napja táján történik, a’ gaz
dák lekaszál tátják , és ezen sikeretlen, veszedelm es úgy  
nevezett csuhén alapul az alföldi gazdák marhatenyész
tése; ’s azért épen nem kell csudálni, ha tavaszszal 
az eg é sz  országban olly szánakozásra méltó, nyáron 
pedig ragadó dögöt gyakran szülő szarvasmarhát látha
tunk e ’ kihíresztelt boldog alföldön.



mondá. Erre elhallgatván, az uraság háza felé vevénk 
utunkat, imitt amott széljel lapult ’s elég gyéren szét
szórt széna-boglyákat még künn a’ kaszálón látván, be
tértünk az uraság tisztjéhez. Ezzel e’ puszta használa
táról bővebben értekezvén, a’ többiek közt ama néhai hí
res ménesnek eladatását sajnálva emlegeténk; melly 
iránt azonban véleménye különbözött, és minket arról 
bizonyossá teve, hogy azon ménes az uraságra nézve 
nem hogy haszonnal, hanem legnagyobb veszteséggel 
járult legyen. Továbbá a’ gulyamarhának szép faját, 
de szaporulatának csekély számát említvén, melly nagy 
megütközésünkre esett azon felelete: „bár ezeknek is 
győznénk elegendő téli takarmányt szerezni*6 mellynek 
bizonyítására számadásaiból megmutató, hogy az döb
beni télen azon gulya számára 44 ezer ezüst forint árú 
szénát kelletett vennie egy 8 mértföldnyi távolságú pusz
tán, a’ hol az kiteleltetett; mivel a’ múlt nyáron az ár
víz a’ már összegyűjtött réti csuhét elvitte, és hogy ez, 
valamint már több ízben történt, úgy hihetőleg még 
ezentúl gyakrabban megtörténend. Erre mi annak vita
tása mellett, hogy az uraságnak, ki tudtunkkal csak 
Csongrád és Békés vármegyékben majd száz ezer hold 
pusztaságokat bir, azon csuhéra szorulni nem is kel
lene ; ’s hogy mennyi lovat, szarvasmarhát és juhokat 
lehetne ennyi jó földön, jobb gazdaságbeli rendszer mel
lett tartani. Mellyre ő, annak előrebocsátása után, 
hogy az uraság eddig ezen gulyában nem annyira hasz
nát , mint sem dicsekedő kedvét kereste, minket bizo
nyossá teve arról, hogy az egész pusztán divatban levő 
gazdálkodás, nem egyéb, mint vesztegetéssel járuló fi- 
tyegtetés, hogy még a’ tisztek és cselédek búza járandó
ságát is más uradalmakból kell kipótolni, és hogy álta
lában ezen népetlen környéken a’ pusztáknak gazda
ságbeli művelése nem a’ földesuraknak való légyen,
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így utunkat befejezvén, teljes felvilágosítást nyer
tünk ezen pusztáknak különféle, de sikereden használ- 
tatásáról. Átláttuk most már okát, miért megyen pén
zünk földünknek bősége mellett is Törökországban ve
endő lovakért, szarvasmarháért, sertésért; úgy szinte 
azt is, hogy egy soványabb termésű esztendő hogy szül
het olly nagy szükséget, sőt éhséget, mint például 
1817-ben.

Két évvel később e9 grófi nemzetségnek ugyan ezen 
pusztája, és a’ többi illy számos pusztákkal ellátott jó
szágai gazdaságbeli felügyelésem alá kerülvén, min
den törekedésem oda ment, hogy ezek jövedelmezőbb 
állapotba helyheztessenek. Ezen czélnak elérésére kü
lönféle helyeken tizenhárom ujonan épült majorságok 
állíttattak fe l , mások megnagyobbittattak. Több föld 
szántás vetés alá vétetett és pedig jobb műveléssel. 
Mind a9 természetes kaszálók javitása, mind pedig a9 
mesterséges takarmánynak készítése divatba hozatott. 
Nem is maradtak ezen intézetek siker nélkül, mert a’ tu
lajdon gazdasági szükségen kivül, még szép mennyisé
gű, szabad rendelkezési búza maradt eladásra; a9 takar
mány annyira megszaporodott, hogy nem csak nem ter
helte ennek vétele többé a9 pénztárt, hanem egy 300 lo
vakból álló ménesen, a9 jó fajú ’s egészséges szar
vasmarhatenyésztésén felü l, a9 juhok száma 30 ezer da
rabbal nem csak megszaporittatott, hanem azok egy e9 
végből különös gondviselés mellett felállított eredeti tör- 
zsöknyáj segítségével annyira meg is nemesittettek, 
hogy gyapjujoknak ára az előbbenit kétszer is megha
ladta. De még is mind a9 mellett, hogy ezeknek követ
kezésében csakugyan azon jószágoknak jövedelme sok
kal nagyobbra emeltetett légyen, én még sem találtam 
magamat e9 részben kielégítve; mert kénytelen valék 
elismerni, hogy minden erőltetett iparkodás után is ezen
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kiterjedt puszta jószágok jövedelmezésökre nézve soha 
a’ népesebb vidéküeket elérni nem fogják. Ugyan azért 
az említett intézményeket csak mint előkészületeket te
kintvén, csak a’ 14 évekkel ezelőtt megejtett három 
grófi testvéri osztálynak végrehajtását kívántam elérni, 
és azonnal igazgatásom alatt megmaradt két osztályos 
részben az ebbéli jó talpkövön alapult és jól megfontolt 
uj tervemet annál bizonyosabban teljesedésbe hoztam 
volna, minthogy a9 két grófi tulajdonosnak teljes bizal
mukról és a’ czélba vett intézetemnek kétségtelen fo
ganatjáról tökéletesen megválók győződve. A’jó Isten 
azonban rám nézve mást végzett, és ebbeli legbuzgóbb 
feltételem közben olly szomorú, és már 8 esztendőkig 
tartó testi nyavalyával meglátogatott, melly idegeimnek 
ellankasztásával, lábaimnak, és ez által testemnek sza
bad használhatásától megfosztott; mellynek következé
sében kénytelen valók legszebb reményeim félbeszakasz- 
tásával eddigi pályámat más kezeknek átengedni.

Azon időponttól óta a’ három elkülönzött osztályos 
jószág pusztáin a’ szántás vetés még sokkal. nagyobb 
kiterjedéssel ’s tűzzel gyakoroltatik. Én részemről tisz
ta szivemből kívánom, hogy szoros és a9 felelet terhé
vel kidolgozott számvevői kimutatások ezen gazdálko
dás sikerét, mind a9 tulajdonosok pénztárára, mind pe
dig az igazgató tisztek ebbeli várakozásaira nézve meg
felelőknek bizonyítsák. Ugyan ezen nézeteim megerősí
tésére szolgálhat a9 szomszéd kamarai pusztáknak ké
sőbbi használtatásbeli módja. Ezeknek holdja t. i. két 
pénzes bécsi által 2 ft. 30 kr. ezüstben bérleltetvén 
k i, ők egy részét ismét másodbérlőknek adták k i, a9 
többit pedig tulajdon művelés alá vették, azon számos 
juhokkal ellátott majorokat, gulyákat, ménest, marha
hizlalást állítottak fe l; de mind e9 mellett a9 haszonbér 
leszálitásáért kénytelenittettek folyamodni; és ámbár

8*
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haszonbérüknek fél annyira lett leszállásával a’ két 
esztendőbeli tartozás letételére 10 évi szünidőt nyertek, 
még is a’ kötött 12 esztendők lefolyta után annyival 
adósok maradtak, hogy ez iránt a’ kamara még most 
is kénytelen perlekedni.

Ha ezeknek rajzolata, ezen első osztályú puszták
ra nézve már igen kedvező nem volt, minél kellemet
lenebből ütne ki az ezeknél sokkal alább való Nagy- 
Kőrös, Kecskemét, Szeged, Szabadka és más vidékű 
pusztáknak lefestése. Ha amazokénál netalán olvasó
imnak unalmat okoztam, tartok tőle, hogy emezeknél 
még nyughatlan álmokat is szereznék, ha kivált a’ ko
pár, terméketlen, szélhordta homokos tereknek, a’ ván
dorló homok buczkáknak, ’s a’ mögöttük rejtező betyá
roknak leírásába mélyebben euszkednék; azért fel is 
hagyok ezzel, és csak egyedül még azon káros követ
kezéseket kívánom előhozni, mellyeket hazánk közja
vára nézve a’ puszták szülnek.

E’ népetlen puszta-térek annyira félbeszakasztják 
hazánk lakosai közt az összeköttetést, hogy az által 
minden közösülés, viszonos segedelem, köz iparkodás, 
és kereskedés lehetetlenné tétetik. Az utazás ezeken, 
bár melly rendű utasban, nem hiszem hogy kellemes 
érzést szülhessen, ha mind azon kellemetlenségeket 
tapasztalásból megismeri, mellyekkel neki akár az utak 
bizonytalanságára, ’s jálmatlanságára, vendégfogadók 
nem létére, akár a’ bátortalanságára nézve küszködni 
kell. Hányszor nem történik, hogy az utas hirtelen tá 
madó köd miatt vagy mivel a’ szél a’ homokutat behord 
ta, illy pusztákon, a’ hol mértföldekre sem fát, sem tor
nyot, avagy egyéb szempontot nem találhatni, az éjsza
kát künn a’ gyepen eltölteni, és még az Istennek há
lát adni kénytelen, ha a’ koplalásnál, álmatlanságnál 
nagyobb veszély nem érte. Jaj neki, de nem csak az
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utasnak, hanem a9 birtokosnak, cselédjeinek, és marhái
nak, ha télen fergeteges zivatar áll be; nincs ez ellen 
sem rejtek, sem menedék. Ki nem emlékezik például 
szomorkodva vissza az 1816-ki illyes fergetegre. Lo
vak, szarvasmarhák, juhok, százanként sőt ezerenként 
ölettek meg fagy által e’ pusztaságokon. De ezerszer 
fájdalmasabb, hogy több ember felebarátaink is akkor 
életük feláldozásával előadásom igazságát szomorúan 
bizonyiták. Kinek nem vérzett szíve azon 24 velites hu
szárnak szomorú sorsán, kik Francziaországból yisz- 
szatérvén, tisztjük vezérlete alatt azon alkalommal 
Szentesről Tót-Komlósnak, szülöttök földjére Arad vár
megye felé azon uton mentek, hol szerencsétlenségük
re a’ derekegyházi, vásárhelyi, és sámsonyi puszták 
mintegy öt mértföldnyi területben közbeesnek. A’ mér
gesen dühösködő fergetegek őket az útból kivervén, 
valamelly menedék enyhelynek elérése reményében 
küszködve előbbre ’s előbbre (igyekeztek; de mind hasz
talan. Sem erdő, sem ház, vagy egyéb jót tévő eny- 
hely nem mutatkozván, végtére szegények minden ere
jükből annyira kifogytak, hogy az úgy nevezett Száraz
ér elapadt árkában egymást körülölelve, viszonyos 
melegítő párájukban helyhezteték valódi végső bizo- 
dalmukat, mert harmadnapra illy szivreható összeölel
kező csomóban megfagyva találtattak szegények — ül 

külföldön az ellenség golyói megkimélették őket, hogy 
hazájuk pusztaságán illy gyászos véget érjenek! Nem 
hihetni, hogy honunk pusztáit áldva hullottak volna el!

Ha pedig a' haza védelmére tekintünk, e’ részben 
sem nyerünk a’ puszták részéről legkevesebb megnyug
tatást. Mert azt csakugyan senki sem fogja állíthatni, 
hogy ezer mértföldnyi népeden paszta térből annyi, és 
pedig mint a’ romaiak mondák: „pro aris et focis66 
küszködő katona, annyi élelem és más védlőszer kike-
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rulhessen, mint négy millió lakossal egyarányos felosz
tás mellett népesítetett szinte olly nagysága földtérből. 
Ha ezt valaki bebizonyíthatná, akkoron minden mathe- 
maticai igazságnak meg kellene szűnnie. Adjunk hálát 
az egeknek, hogy pusztáink egészen a9 török szélekig 
ki nem terjednek, mert azoknak kevés számú béresei 
és zsiros gulyásai valamennyi komondorjaival és ki
vert kóborló bikáival valóban nem volnának képesek 
bennünket a’ ragadó mirigy (pestis) ellen oltalmazni, ho
lott hazánk egyik legczélirányosabb intézete mellett, 
tudniillik a’ végvidéki katonaságnál e9 részben teljes 
biztosítást nyerünk.

Hazánk morális műveltségének elősegélésére, va
lamint nemzeti alkotmányunknak akár fentartására, akár 
a9 kor szelleméhez képesti boldogító módosítására nézve 
is a9 népetlen pusztaságból legkevesebbet nem várhatni; 
mert a9 hol ember nem születik, ott ész sem talál- 
kozhatik, már pedig ennek gyéressége egy nemzetre 
nézve igen igen szomorú.

Ha a9 népetlen pusztaság illy tulajdonokkal bir, a9 né
pesség bizonyára azokhoz ellenkezőkkel járul; valamint 
mindenben, úgy e9 részben is az ellenkező okok ellen
kező következést szülnek. Ennek igazságáról kiki ma
ga szemeivel meggyőződhetik, ha egy , a9 fentebbi mód 
szerint megejtett pusztai kirándulás után, hazánk népe
sebb vidékeit, u. m. Sopron, Poson, Nyitra és más vár
megyéket keresztül utazza. Ha meg nem sértem olvasói
mat azzal, ha illyes netalán szándékba vett utazásra 
nézve, nekik, de kivált az alföldieknek például egy kis 
utazó tervet előterjesztek. Tehát ime e9 következendőt, 
mint nem czéliránytalant javasolnám: Első nap Posony- 
ból Bazinnak, Modornak, Vöröskőnek, Nagy- Szombatra. 
E9 napi járatban Posonyt beleszámítván öt szabad királyi 
városban módja leszen a9 figyelmező utasnak a9 nagyobb
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9s kisebb rendű kézműveseknek szorgalmát észrevenni. 
Útjában balról a9 kis Kárpát derekáig emelkedő szépen 
művelt, és jó borokat termő szőlőknek 9s gyümölcsö
söknek, valamint közben és a* hegyek tetején jól elren
dezett jövedelmező erdőknek szemlélésében; jobbjárul 
pedig a’ szántóvető népnek élénk munkásságában fog 
gyönyörködni. Vöröskőn egy szép fekvésű , jó karban 
tartott, és régi időktől fogva mai napig hazánk egyik 
előkelőbb grófi nemzetségének lakásul szolgáló vár, bi
zonyosan vidám gondolatokra fogja finomabb érzésű uta
sunkat hozni. A9 közel eső rézhámornak suhogó ütései
ből elfogja hinni, hogy emberi kéz léte a’ földrejtekét is 
közhaszonra tudja fordítani. Nagy-Szombaton meghálván, 
a9 másnapi heti vásáron számosán megjelenő, különféle 
termesztményekkel megrakott szekerek, és a9 vagy 
apróbb élelemszereket, vagy vásznat és egyebet áruló 
élénk 9s egészséges színű számtalan gyalog falusiak, 
bizonyosan jobb képzetekre fogják őtet hozni, mint a9 
szabadkai czipókat áruló kofák. E9 város több rendű be
cses intézeteinek, mint például az 1828-ban felállított 
kórház megszemlélése után, nem kevés megtetszésére 
fog esni V alz, mostani Szulinyi, nagy kiterjedésű híres 
bor-kereskedésbeli intézete, mellynek negyven ezer akó 
jóféle borokkal ellátott pinczéjéből, hazánké9 czikkelyű 
kereskedése szépen elősegítetik. Az abban találtató, 9s 
Pesten honi fából készült a9 világon első nagyságú 2500 
akót foglaló hordó azon meggyőződésre fogja utasunkat 
vezérleni, hogy nem csak a9 nagyobb tekintetű kézmfi- 
vekre megkivántató anyagokkal bírunk, de azoknak si
keres használhatásuk is nem csupa képzelődés; csak 
emberi kéz legyen, melly azokat nyers minémüségök- 
ben, vagy termeszsze, vagy szorgalma által ápolgas- 
sa , és a9 melly azt kézmüvekre átfordítva közhasznú 
kereskedői kézre juttassa. Innen ha utasunk az országút-
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ból egy keveset kicsapva Korompán, Vítenczen, a* vö
rös boráról híres Vágujhelyen, Bohuszlaviczon keresz
tül Trencsén felé, és onnan visszafordulólagPöstyénnek 
veszi útját, több szép Ízlésű kertekkel ékeskedő diszes 
kastélyokon kívül, minden félórai távolságban egy hol 
kisebb, hol nagyobb helységbe jutand; közben nem fog
ja magát tartóztathatni, hogy a’ szemébe ötlő csinos 
gazdaságbeli épületekkel ellátott különféle számos ura
ság majorjainak belsejét is meg ne tekintse. Nem hihe- 
tem, hogy az azokban tartandó nemesített {finomabb gyap
jas juhoknak, a’ nagy termetű ’s bőven tejelő tehenek
nek szemlélésével egy kis irigy gondolatra ne fakadjon. 
A* trencsényi és pöstyéni fördőkben módja lehet arról 
is meggyőződni, hogy ámbár mind a’ kettőnek minden 
nemű intézménye még más efféle külföldiekkel meg nem 
mérközhetik, még is nem csak távolabb vidéki hon
fiaink, hanem ezeknél még több külföldiek, u. m. oro
szok, lengyelek, németek, francziák nem sajnálják 
egészségük helyrehozása reményében, sem utazásbeli fá
radságaikat, sem költségesebb időtöltésüket, és inkább 
ide tartanak, mint sem az ezeknél egyébiránt sokkal 
híresebb, és talán a’ világon orvosi tekintetből az elsők 
közétartozandó mehadiai fürdőhelyre; mert az utas az 
elsőkre népes környéken ’s városokon keresztül, hol or
vosi segedelemre, meglehetős szálasokra, és tartásbeli 
ellátásra tarthat számot, jobb készületű uton, akár pos
ta vagy fogadott, akár tulajdon lovain juthat, a’ midőn 
az utóbb említett hely felé útjában eső pusztákon mind 
ezekkel ellenkezőt volna kénytelen tapasztalni. Pös- 
tyénből más nap Galgóczon, Nyitrán keresztül termény
re utasitnám alföldi hazámfiáit. Az első helyen az úgy 
nevezett csinos paradicsom majorja különös termetű czí- 
meres helvetiai fejős teheneivel, a’ szépen nemesített 
juhokkal ellátott major, és egyéb sok szalmás élettel
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’s takarmáftynyal megrakott majorságbelí derék épüle
tek, valamint a9 dolgaik korül elevenen forgolódó mezei 
munkások el fogják vele hitetni, hogy csak szorgalma
tos emberi kéz fejlesztheti ki a9 földnek termő erejét. 
Ha pedig a’ szép ízlésű kertnek megtekintése után, a9 
hegy oldalán büszkén fekvő kastélynak észak felé eső 
látpadjára jutván, szemeit a9 lábai alatt kiterjedő két 
mértföld szélességű gyönyörű Vág völgyére, és az ab
ban szemlélhető arányos távolságú számos helységekre, 
közbe eső erdőcskékre, száz meg száz ezer gabona ke
resztekre, az átellenben fekvő annyi hires borokat, 
szép gyümölcsöt termő, hasznos erdőkkel ellátott he
gyekre , és az azokon látható dicső emlékezeteket ger
jesztő régi várak omladékaira fordítja szemeit, akkor 
bizonyoson az eddigi útjában szerzett jó kedve még in
kább növekedni fog. A9 mezővárosnak csinosb épüle
teiben lakó többféle mesterembereknek ’s kereskedők
nek kívánatos állapotjuk annak jeléül fog szolgálni, 
hogy a9 jeles nemzetségű földesuraknak gyakrabbi ott 
laktok reájok nézve igen kedvevő következtetésű legyen. 
Vegye innen alföldi barátom útját Nyitrának, Ürményen, 
Tót-Megyeren, Szereden keresztül ismét vissza Po- 
sony felé. Nyitrán a9 hetivásár elevensége, a9 különféle 
kézművesek szorgalmas munkássága, ’s a t, meg fog
ják győzni arról, hogy népesített környéken a9 termesz
tő fogyasztót, ez viszont amazt szül. Ürményben pe
dig méltó leszen, hogy a9 gróf Hunyadiak jószágainak 
szorgalmatos művelésére nagy figyelmet fordítson. A9 
több felekezetű majorsági birtokokat mindenütt értelmes 
gazdasági felosztás mellett legszorgalmasabban használ
va, azokat czélirányos épületekkel, szép fajú fejős tehe
nekkel, legnemesebb juhokkal ’s lovakkal megrakottak- 
nak szemléli. Valamint a' lovak ’s juhok, úgy a9 szar
vasmarha faj nemesítésének előmozdítására és fentartá-
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sára eredeti spanyol törzsök juhnyájnak, helvetiai tehe
neknek, és telivér aráb mén ’s kanczalovaknak legszebb 
rendű tartásából át fogja utasunk látni, hogy csak illy 
uton lehet akármelly állatfajnak czélba vett nemesíté
sét végrehajtani. A’ majorsági területek közt buján zöl- 
delő vörös lóhere, bükköny és más mesterséges takar
mánybeli vetemények, a’ külön nemű életbeli termeszt- 
ményeknek gazdag tenyészete bizonyságául fognak an
nak szolgálni, hogy népes vidékeken, kisebb terjedelmű 
földön értelmes és szorgalmas használat mellett több 
életet lehet termeszteni és számosabb marhát tenyészte
ni, mint kétannyi népetlen téren. Ha látni fogja, hogy 
a’ legnemesebb származású kanczák 40- három lovu 
csapatokban minden különbség nélkül negyedik évüktől 
kezdve bár melly nemű mezei munkákra, u. m. szán
tásra, boronálásra, ’sat. forditatnak, a’ nélkül, hogy 
ez vagy rájok, vagy csikaikra káros következést szül
jenek. Ha továbbá látandja, hogy ezek nyáron által is 
istáiéban és pedig vegyest zöld takarmánnyal, szecská
ra vágott ’s pálinka czefrével leforralt nyomtatlan zabbal 
tartatnak; hogy egy leginkább burgonya szesz égetésé
vel télen nyáron folyvást foglalatoskodó intézetből na
ponként mintegy 200 akó czefrével, más rendbeli ta
karmány hozzá járulta mellett, valamennyi szarvasmar
ha télen nyáron istállón tartatik, ’s a’ juhok pedig ki
teleltetnek. Hahogy 15 mázsa nehéz hizó ökröknek, 
és más illy szorgalombeli intézeteknek létéről személye
sen meggyőződik, nem fogja ezeknek más műveltebb 
országokban meglevő valóságát többé tagadni. A’ ma
jorsági földeknek eleven sövénykeritései, az utaknak 
árnyékos sorfái, a’ külföldi fákkal gazdag ’s angol Íz
lésű k e s z i parkban levő legelők, kaszálók, juhuszta- 
tó,ló-tehén-istállók, utolsó bús érzeményeit is ki fogják ir



tani kebléből, és Vlrgilius versét: „Ömne túlit punctum, 
qui miscult utile dulci“ eszébe juttatók.

Tót-Megyeren szinte valamint az élet, úgy a’ mes
terséges takarmány termesztésének, pálinka égetésnek, 
a9 számos nemesitett juhtenyésztésnek eleven divatja, 
leginkább pedig a9 különös szépségű eredeti spanyol 
törzsök juhnyáj, a’ szántó vető népnek jó erejű lovai 9s 
ökrei, jól müveit földjeiknek buja termése, a9 külse
jére 9s belsejére nézve szép Ízlésű kastély az azt kö
rül vevő kertjével az utazó barátom figyelmeztetésére 
nem lesznek méltatlan tárgyak. Innen Szereden, Király
falván, Cseklészen, Ivánkán keresztül Posonyig min
denütt útjában a9 szántóvető népnek élénkebb munkás
sága, a9 szép ízlésű kastélyok 9s kertek, Posonyban 
pedig a9 városnak szép fekvése, 9s ha nem pompás is , 
de csinos épületjei és egyéb kelletne!, valljon az élőb
bem napokban nyert tapasztalásaival egyetemben nem 
fogják e őtet azon óhajtásra geijeszteni: bár egész ha
zánk illy helyzetben volna, mert akkor az abból reánk 
származó kecsegtetőbb élet kellemein kívül a9 nemzet
nek közjava, valamint a9 termesztés, marhatenyésztés,' 
kézművesség és kereskedés tárgyában, Ugy az ellenség 
elleni véd^lmezés tekintetében sokkal kívánatosabb lá
bon állana. Hallom azonban több olvasóimat ezen sza
vakra kifakadni: hogy azon vidék ezen kedvező hely
zetét csak Ausztria és Morva szomszédságával járuló 
nagyobb kereskedésnek köszönheti. Mellyre azt vála
szolom, hogy például Tolna vármegyének bonyhádi, 
Torontálnak becskereki, 9s Szathmár vármegyének 
nagykárolyi vidékei inkább Lengyel- és Törökországok 
felé közelednek, és még is mivel népessebbek, ha toás- 
sal is nem, legalább a9 földművelő népnek szép készü- 
letű lakházaikkal, földeiknek gazdag termésével, 9s 
jobb termetű lovaikkal való büszkélkedésük, valamint
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a’ közbeeső allodialis földeknek Torontói és Tolna vár
megyékben 6 forintra is felrugó haszonbéré által ed
digiem állításom valósága meg jobban bebizonyodik.

E’ két ellenkező rajzolatoknak előrebocsátása után, 
annál bátrabban ki merem mondani azt: hogy valamint 
a’ népesített vidéket a’ mii velő és müveit emberiség, úgy 
ellenben a' népetlen pusztaságot a’ műveletlen tunya 
vadság legigazabb czimerének ’s képviselőinek tartom.

Ha azonban mind ezek után is, némellyek e’ mondá
som igazságát elismerni nem akarnák: akkor azoknak csak 
azt javasolhatom, hogy ha arra módjuk és kedvük van, 
utazzanak először Ázsiának Kobi, vagy Afrikának Sza
hara téréin keresztül, azután pedig onnan visszatérvén, 
Belgiumot vegyék utjok czéljául, fogadom itten mind a’ 
két ellenkező képet, úgymint egy részről a’ vad pusz
taságot , és pedig ollyast, melly elől a’ magyarországi 
elbújhat, mert a’ 40,000. □  mértföldnyi Kobi, és 
60,000- nyi Szahara kopárhomok és viznélküli pusztáin, 
sokszor száz mértföldnyi haladás után legfeljebb ha 
egy két csapat meztelen és nyers húst rágó vadembe
rekre, a’ bitang bikák helyett pedig ordító oroszlányok
ra, tigrisekre, parduczokra fog akadni; más részről pe
dig a' földművelésnek szorgalmát a’ kézmű és gyárok 
munkásságával és kereskedés virágzásával párosítva 
nem csak sokkal nagyobb mértékben, hanem elevenebb 
színekkel valósítva találandja.

Meglehet azonban, hogy még akkor is találkozhat
nék ollyan, ki, valamint a’ képzelt jó ügyvéd, utolsó 
csepvéréig a’ feketét fehérnek mondja. Már ettől ré
szemről egyebet nem kívánok, mint hogy ellenmondá- 
sának okát adná elő; de előre is arra kérem, ollyan- 
nal, mint a’ millyest egy alkalommal Mezőhegyesen 
hallottam, ki ne álljon. Több évek előtt t. i. ezen 44,000 
holdnyi pusztának ujabbi használatáról közelebbi meg



125

győződést kívánván magamnak szerezni, az épen oda 
érkezett altábornagy gróf Hardegg, kinek felügyelésé- 
töl és igazgatásától függ mind a’ mezőhegyesi, mind 
a’ többi ausztriai birodalombeli katonai ménesintézet, 
jelenlétét e’ végre használni akarván, ottan személye
sen megfordultam. Nem csak korábbi állapotja ezen 
pusztának, hanem azon körülmény is ismeretes volt, előt
tem, miszerint azelőtt annak fentartása évenkint a’ kincs
tárnak harmadfél millió (?) forintba került legyen, és 
pedig leginkább azon okbul, mert a9 pusztának minden 
kiterjedése mellett a’ ménesi katonai parancsnokság szá
mára minden nemű élelembeli szükséget, úgy nem kü
lönben a* lovaknak megkivántató zabot, sőt nagy rész
ben a’ szénát is készpénzért kelletett vennie. Ugy szin
te azt is tudtam, hogy mind ezen iszonyú költségek, 
és azon pusztának nagy kiterjedése mellett, a’ lovak 
sem számukra, sem egészségükre és egyéb tulajdonukra 
nézve a’ várakozásnak meg nem feleltek, főkép a’ jó 
takarmánynak, enyhelyeknek, és egyebeknek fogyat
kozása miatt; azért méltán csudálkozhattam mind azon 
szembetűnő változtatásokon, mellyeket a’ fentisztelt ge
nerál, és nehány ottani tisztek társaságában a* pusz
tán keresztül kocsizólag, módom volt meg kedvellenem.

A’ méneses lovak száma akkor már összesen mint
egy 4000-re rúgván, azoknak akár nemükre, akár ko
rukra nézve mind annyi felekezetű külön járásai va
lónak kimutatva. Több illyes összeütő járások közt az 
élettermő területek, és többnyire mar mesterségen ké
szített kaszálók estek. Mind a’ szántóföldek, mind a’ 
kaszálók körülti munkák, az intézetnek vagy tulajdon, 
vagy pénzen fogadott erejével vitettek véghez. Minden 
ménes-felekezet járása közepén czélirányosan épült is- 
tálók a’ lovaknak télen menedékül szolgáltak; a’ széna 
félszerek pedig a’ takarmányt az idő viszontagságai el
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len védelmezték; minden állás déli oldalára ültetett kis 
erdőcskék, a’ lovaknak a’ nyári forróság és legyek csí
pései ellen enyhelyt adtak. Egyik állástól fogva a’ má
sikáig, az egész pusztán keresztül az utak fasorokkal 
valának beültetve; közben pedig, hol magvas faiskolák, 
hqj. már egy két ’s három száz holdakra menő több rend
beli nevendék pagonyok gyönyörködtették szemeimet. 
Valamint e’ nagy változtatásokon eddig méltán csudál- 
koztam, úgy igen természetesnek találtam azt, hogy 
azon intézet fentartása akkor a’ kormánynak már 150000 
forintjába került, látván, hogy saját szükségeinek fodö- 
zése mellett a9 lovaknak minden tekintetű állapotja a9 
czélnak olly kívánatosán megfelel. Hogy pedig e9 költ
ség az egész ausztriai birodalomra háromlandó nagy 
és különféle haszon által tízszeresen is kipótoltatik, 
arról annál bizonyosabb valék, mert kivált a’ német tar
tományokban, ezek közt pedig leginkább Csehország
ban a’ termesztő köznép lovak tenyészete ugyan azon 
katonai inspectio felügyelése alatt olly sikerrel folytat- 
tatik, hogy ezen tartomány nem csak a9 maga szüksé
gét abból kielégitni, és a9 hadi szükségekre is alkalmas 
lovakat kiállítani képes, hanem abban jövedelmének 
nem csekély részét szemléli; mellynek jeléül szolgál
hat, hogy számtalan különféle nevezetek alatt drágán 
megfizetni szokott, farkakurtitott határt huzó lovak, 
nem egyebek, mint egyik vagy másik becsületes cseh 
földművesnek tenyésztései. Midőn illy eszmélkedések 
után a9 mezőhegyesi pusztának sokkal jobb karbani lé
tét a9 fentisztelt tábornagy és több katonatisztek előtt 
kijelenteném, ezeknek egyike részint dörmögve, részint 
vállvonitással ellenkező véleményét tanusitá; mellyet a9 
generál észrevevén, mint egyébiránt maga körében gyor
san eljáró 9s általa igen kedvelt tiszthez mosolyogva 
imigy szóla: „Látom kedves S.-kom, valami szivén fék
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szik, mondja csak ki mi az, mit annyira kedve ellen 
talál66? Mellyre a* tiszt azt feleié: „igaz, igaz generá
lis uram, hogy ezek mind jók és szépek, de Mezőhe
gyes már minden egyéb csak nem puszta66. Erre a9 nyá
jas vezér jószivüleg megveregeté vállát, és beszédét 
azzal zárá b e: „már az igaz kedves S.-kom.66

Ugyan ezért kivántam fentebb, hogy elleneseim 
más okkal álljanak elő, mint ezen jámbor pusztaked
velő; különben azt mondom, hogy az illyes kemény 
ügyvéd eldődink nemzetiségét is túl akaija haladni, 
mert ezek eredeti pásztori vándor életüket megunván, 
bizonyosan sokkal téresebb pusztáikat az akkor már 
népesített 9s műveltebb Pannóniával fel nem cserélék, 
ha azon alkalommal, midőn a9 9-ik század vége felé 
Szvatopluk a9 nagymorvai birodalom fejedelme ellen 
Arnulph frank királynak segítségül lévén, a9 nagyobb 
népesség és műveltségnek nemesebb gyümölcsét meg 
nem ismerték, és őket más nemzeteknek szelidebb élet 
kellemei arra nem kecsegtették volna.

A9 népesség illy aránytalan elosztása ezenkívül 
nem kévéssé sulyosittatik azon rendkívüli nagy helysé
gek által, mellyek kivált az alfoldiebb vidékeken szá
mosabban találtatnak. így például Gsongrád vármegyé
nek 62 □  mértföldet foglaló térén mintegy 130,000 la
kos számláltatok, kik azonban mind össze csak 1 sza
bad királyi, három mezővárosban és faluban laknak. 
Illy körülményben vannak Csanád és Békés várme
gyék i s , valamint a9 Kis- és Nagy-Kunság. Az itteni 
helységek tehát természetesen igen nagyok, úgyhogy 
4000- 35,000-nyi népességgel birnak. Mellynélfogva na
gyobb kiteijedésű határuk lévén, ha bár más illy szom
széd-közönséggel Össze is ütnek, már magokban gyak
ran 5-6  mértfoldnyire terjedő közbeni népetlenséget 
okoznak. Az illyes félbeszakasztásból már fentebb
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érintett roszakon kívül, ha szorosabb vizsgálat alá vesz- 
szük mind ezen kihiresztelt nagy közönségek lakosai* 
nak állapotukat, és a’ közjóra való befolyásukat, azt 
fogjuk látni, hogy ez más kisebb helységek lakosaié
nál, kik arányosabb elosztás mellett, a’ népesebb vár
megyéket lakják, jóval alábbvalók. Tudom ugyan, hogy 
ezen mondásommal ismét soknak nem beszélek ínyé
re, de azért a’ már kijelentett véleményemtől el nem 
állok, hanem annak bizonyítására ezeket liQzom elő.

Hogy az illy kiterjedésű községek földesuraiknak 
igen aránytalanul jövedelmeznek, azt már fentebb némi 
részben említettem. Magokra a' lakosokra nézve ugyan 
azt kellene gondolni, hogy annyi ’s többnyire jó föld
nek használhatása mellett, nálok a’ földművelés és mar
hatenyésztés legvirágzóbb állapotban legyen. Sajnál- 
kodva fog azonban ennek nem igy létéről kiki a’ hely 
szinén meggyőződhetni. Az illyes nagy helységeket elő
ször is egy úgy nevezett belső nyomás, mellyen az 
ellőbbkelők, zsellérek, ’s más lakosok aprómarhái, te
henei, sertvései vegyesen legeltetnek, veszi körül; az 
után következnek az úgynevezett tanyaföldek, végtére 
pedig legnagyobb távolságban a’ gulyamarha, méneses 
lovak, juhok, igavonó barmok számára szánt nagyle
gelők. A’ belső nyomás a’ fenemlitett vegyes háziálla
tokkal annyira megterheltetik, hogy a’ fejősteheneket 
nyáron csak a’ reggeli és estéli szénázás mellett lehet 
tejelőkarban megtartani. A’ nagy, néha 3 mértföldnyi 
távolság miatt a’ szántóföldek nem rendes dűlőkre, ha
nem a’ gazdák birtokához képest egy tagban vannak 
tanyákra felosztva, melly más körülmények közt ugyan 
kedvező lenne, de ez itten a’ bajt még öregbiti: mert 
a’ nagy távolság miatt gazdaságát hazulról nem foly
tathatván a’ gazda, kénytelen földjét külön lakházak- 
kal, istálókkal és épületekkel ellátni. Az által pedig,
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hogy háznépének élésmódja kétfelé szakad, és igy an- 
nak egy része benn, másik része künn a’ tanyán élős- 
ködik, költségei bizonyára nem kevesebbednek. A’ kül
ső mezei munkák többnyire fogadott cselédek által vé
geztetvén , igen természetes, hogy ezek , kivált gazdá
juknak a’ tanyától gyakrani távollétében, a9 rábízott 
munkákban csak immel ámmal járnak el, 9s a9 vagyon
nak nem mindig lélekismeretes őrzői. Mivel ezen tanya
földek megművelésére szükséges f igavonó marhák, a9 
tanya körül legelő nélkül vannak, ezeket igen távol 
eső legelőkön kell tartani; miből aztán a9 sok kihajtás 
és behajtás által felette sok idő pazéroltatik el, és sok
szor a9 földművelésére legalkalmasabb időpont elszalasz- 
tatik. Azért is reá nem bírhatni az illy helyzetű gazdá
kat, hogy kemény taraczkos földjeiket őszi buza-vetés 
alá többször egyszernél megszántanák, ámbár a9 gya
koribb szántás hasznát mind saját tapasztalásukból, mind 
az uraság allodialis földjein látott gazdagabb termé
sekből igen jól tudják. A9 legjobb föld is pedig csak 
Ugy adván meg a9 természetnek benne rejtező áldását, 
ha czélirányos művelési szorgalmunkat tőle meg nem 
vonjuk, nem lehet csudálni, hogy illy tanyás gazdálko
dás mellett ezen földek több taraczkot, kórót, tüskét, 
vadzabot, mintsem tiszta életet teremnek.

Némellyek, kiknek tán, úgy mint nekem, módjok 
volt hihetős személyektől hallani, hogy némelly eszten
dőkben a9 tiszántúli alföldi gazda egy szem után 24^et 
is arat, fentebbi állításaimat kétségbe hozandják. Eze
ket azonban igen könnyű az által megnyugtatnom, ha 
tőlem megértik, hogy ez néha néha a9 legkedvezőbb 
időjártával megesik ugyan, de hol és minő mennyiség
ben? t. i. egy két holdnyi dohány-földben, melly több 
esztendei gyakrabbi szántás és kapálás által minden jól 
kitisztított porhanyó állapotba vala helyheztetve. Bár

9
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ezen szembetűnő föld jutalma szorgalmasabb művelés
re buzditná azon környékbeli gazdákat; de arra őket 
birni, mint mondám csaknem lehetetlen, és pedig fő
kép az említett legelői körülmény miatt. Azért e’ vi- 
dékü lakosok vagyonbeli állapotuk és élésbeli módjuk 
is épen nem irigylésre méltó. Erre ismét többen azon 
ellenvetést teendik, hogy az egész országban sehol 
sincsenek olly vagyonos paraszt gazdák, mint épen az 
alföldön, hol néha egy gazda 30—40 darab szarvasmar
hát, 12—20 darab lovat, 100—500 darab juhot is bir. 
Ezt ismét némiképen helybenhagyom ugyan, de egy
szersmind azon kérdést teszem, hogy általánosan min
den gazdáról lehet e ezt elmondani, vagy csak kivé
telképen egy némellyékrőlV Es ime mi sül ki belőle: 
hogy azon nagy hiríí gazdag közönségekben két vagy 
három ezer gazda közt tán negyvenen, ötvenen mint 
legtehetősbek a* nagy legelőt pénzen vett gőbölyeikkel 
és másféle marháikkal megterhelik, és igy könnyű mó
don nyerekedvén, ez által élésmódjukra és marhabir
tokukra nézve többi lakostársaik közül szembetünőleg 
ki is tűnnek ugyan, de ezen inkább speculans mint 
földműves gazdák rendkívüli gazdagodásának részemről 
egy cseppet sem örvendek, mert illy egyesnek előme
netele legalább negyven szegényebb sorsúnak elnyoma
tásán alapul. Már pedig ez nem csak igazságtalan, ha
nem a’ közjóra nézve káros is, azt kiki elhiheti, ha a’ 
hely színén látandja, hogy azon kevés számú úgy ne
vezett törzsökös gazdákon kívül, a’ többiek még csak 
földjeik megművelésére szükséges igavonó marhákban 
’s gazdasági eszközökben is szűkölködvén, nem csak 
hogy adójuk fizetésére, és földesurok kielégítésére, de 
tengődő életük fentartására is alig képesek. Azon ne- 
hányoknak jobb tekintetű házaik és jobb ruházatjaik 
helyett, ezeket negyven annyi rósz földgunyhóban té-
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len át fázni, és az egész esztendő alatt pőre gatyában 
9s ingben egy rósz subával vagy bundával látjuk járni. 
Ha az idő járása a9 dinnyének kedvez, akkor vagy hat 
hetek alatt ebből áll fő táplálékuk, mellyet a9 zsengés 
kukuricza vált fel míg csak belőle tart; és igy a9 sok 
vérhas, és hideglelés uralkodásán itt csudálkozni épen 
nem lehet, hol az illyen, máshol csak csemege gya
nánt szolgáló termesztmények majd csak egyedül teszik 
az élelmiszert; ha pedig az időjárása miatt e9 két ne- 
mí̂  növény kimarad, akkor bizonyára nincs szánakozás
ra méltóbb életmód, mint e9 vidékbeli gazdáké. Az illy 
rósz élése mellett, hogy a9 télen egy rósz szűrből, 
vagy ha jól megyen egy subából álló ruházatát 9s adó
ját kiteremthesse, földesurának egy pár erőtlen kis lo
vacskán robottartozását felszínesen leszolgálhassa, gyer
mekeit pedig bután felnevelhesse, minden iparkodása 
oda megyen, hogy nagy nehezen a9 tágas közlegelő és 
réti csuhé segítségével évenkint egy harmadfu tinócs- 
kát nevelhessen, és ha már valamivel jobb helyzetű, 
vagy 25 pár magyar juh szőrét a9 zsidónak eladhassa. 
Jaj szegénynek, ha a9 tályog, vagy gyakran uralkodó 
marhadög, vagy más baj ezen egy támasztó reményétől 
is megfosztja.

Ezen nagy kitelj edésű közönségek lakosainak illy 
nyomorult anyagi állapotával, azoknak erkölcsisége is 
hasonló lábon áll. De hogyan is lehetne ez másként? 
Más kisebb, néha csak 1000 lélekből álló közönségek, 
mellyeknek minden lakosai a9 helységben tartózkodnak, 
szentegyházzal, pappal, oskolával ellátatva lévén, an
nak kívánatos foganatja az ottani erkölcsiségre nézve 
annál kevesbbé vonathatik kétségbe, mert ezen egy czél- 
ra, t. i. a9 gyermekek jobb lelki műveltségére vezető 
és a9 korosabb embernek abbani megerősítésére szolgá
ló intézmény, a9 népesség számával illő arányban áll.

9*



132

Már ezt pedig ezen nagy közönségeknél épen nem le
het elmondani, hol néha 30 ezer népességre legfeljebb 
három vagy négy szentegyház, tán két annyi lelkész, 
egy vagy két oskola négy tanítóval esik. Legyenek 
mind a’ lelkészek, mind a’ tanítók még olly tökélete
sek, erkölcsiség dolgában az egészre nézve mit eszköz 
zölhetnek? Kiváltképen ha azt is tekintetbe vesszük, 
hogy a’ népnek talán fele része is, néha ezer ’s több 
széljelszórt 4 —5 mértföldnyi távolságú tanyákon ’s 
pásztor-gunyhókban töltvén el élete napjait, az Isten igé
je hallgatásában és lelki oktatásokban nem csak ritkán 
részesülhet, sőt sokan a’ papnak léteiét is csak hallo
másból tudják.

Már pedig ott, hol a* lelki oktatás, és azzal járu
ló lelki műveltség illy lábon áll, ott a’ polgári rend fen- 
tartása, az arra ügyelő hatóságnak is felette nehéz. 
Hol a’ gyakran tartatni szokott fenyitő-törvényszékek- 
nek, minden ügyessége mellett is, a’ börtönök gonosz
tevőkkel egész esztendőn át telve vannak, ott a’ mezei- 
gazdának mind belső, mind külső bátorsága olly bi
zonytalan állapotú, hogy annak illy léte a’ szorgalom 
és igyekezet elvesztésére már magában is elégséges*

És így midőn a’ népetlenséggel járuló puszta térek 
létének, és a’ mostani népességünk aránytalan elosztá
sának káros következéseit előadtam, lássuk már most 
a9 nemzetigazdaság többi akadályait is.

22. $. A’ jobbágy, földjének nem valóságos 
birtokosa.

A9 városi határokon, a9 végőr-katonaság és némelly 
szabadkerületek földtérein kívül, országunk valamen
nyi földjének ura a9 nemesi rend. Nemzeti alkotmányunk 
szerint fekvőbirtokra kirekesztőleg egyedül csak ez van
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képesítve; és ime itt egy másik és tetemes akadály, 
melly nemzetgazdaságunkra káros befolyással hat. Az 
ország lakosainak legnagyobb része tehát nem szabad 
földbirtokos, hanem földjeit bizonyos szolgálatok és tar
tozások mellett földesurától örökös haszonbérben tart
ja, ’s azon szabályrend, melly a" földesur és jobbágy 
közti viszonyokat meghatározza, nálunk u r b é r n e k  
neveztetik.

Hálával ismeri meg ugyan a’ magyar jobbágyság 
az 1836 és 1840-ki országgyűlések atyai gondoskodását, 
miszerint a’ földesurakkal azelőtt közösön gyakorlott, 
’s jobbágyokra nézve gyakran káros közlegeltetéseket 
elkülönözni rendelték; a’ jobbágyi állományok haszon
vételének nem csak örökös eladását, hanem a’ földes
úri tartozásoknak is örökös megválthatását törvényszeríí- 
leg megenged ték,.’s igy módot nyújtottak, hogy a’ pa
raszt földművesek szinte szabad földbirtokosok lehes
senek: mindazáltal, mivel ez utóbbi nagy fontosságú 
engedményt csak igen kevesen használhatják, *) részint 
mert a’ magyar jobágyság még most legnagyobb részben

# )  Hogy az Hlyen örökös szerződések felette ritkán eshet* 
nek meg, onnan megtetszik, mer t a’ törvény engedmé
nye óta, és ig y  két év alatt alig tuduhk 7  községet 
előszámlálni, melly magát megváltotta volna. ’S  a’ mi 
különös, épen Szepes vármegyében, melly földje ’s ég*  
hajlata mostohasága miatt nem a ’ termékenyebb m egyék  
közé számitatik , magában 5 község váltá meg magát 
örökösen (G ö 1 n i c z ,  N a g y * S z  a l ó  k, W a g e n d T ű s 
s e l ,  M ü l l e n b a c h ,  R e m e t e ) .  Tolnában K a k á s d ;  
Vasban F e l s ő *  Ló német helységek, ’s ez az e g é sz  
mit előmutathatunk; mert S z e n t e s  és S á r o s *  Pa* 
ta k  már 1 840  előtt szerződtek.
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pénzetlen és szegény; részint mert nem mindenik föl* 
desumak van kedve ingatlan földbirtokát ingó vagyon* 
ná átváltoztatni, 'kényszerítő törvény pedig földesarak* 
ra nézve nem létezik, ennélfogva a’ fennálló úrbéri vi
szonyoknak mint eddig számos setét oldalai is vannak.

Illyen a’ többek közt az: hogy a’ jobbágy földjé
nek bírásában még tökéletesen biztosítva nincsen, mert 
azon eseteken kívül, mellyek a’ Verbőczy 1. r. 40-ik 
czimében eló'számlálvák, még többen is vannak, mel- 
lyekben a’ jobbágyot állományföldjeiből törvényesen el
mozdíthatni megengedtetik. És itt nem hallgathatom el 
azt, hogy az említett esetek közt az is előfordul, ha a'job
bágy földesúri tartozásai teljesitésére elégtelen. Ez ugyan 
a’ földesurra nézve igazságos kívánat; de a’ szegény 
fobbágynak felette szomorító, mert ez marhadög vagy 
más szerencsétlenség, ’s betegség által is könnyen el
vesztheti igavonó marháját, ’s az adott 1 évi respirium 
szinte felette kurta lehet, ’s átaljában olly ok, mellybe 
minden jobbágy beleeshetik; és igy egyátaljában nem 
alkalmas arra, hogy a’jobbágy magát földje örökös és 
háborithatlan haszonvevőjének tekintse. Hogy pedig illy 
bizonytalanság közt, a’ jobbágyság a’keze alatt levő föld
nek megművelésére legtehetségesebb szorgalmát fordi- 
tandja, annyival kevésbé hihető, mivel azt kiki láthatja, 
hogy valamint egy kertnek, úgy az egyéb földnek bir
tokosa is nem csak a’ maga tüsténti, hanem gyermekei 
és unokái későbbi hasznát szemei előtt hordozván, ne- 
mesb gyümölcsfák ültetése, és több effélék által, bizo
nyosan jobban fog igyekezni tulajdonát nagyobb becsre 
emelni, mintsem a’ haszonbérlő az ideig óráig keze alatt 
levő másét.
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23. §. A' Kilenczednek káros következései.

A’ kilenczed káros voltáról senki sem kételkedend, 
ki előtt mind azon nehézségek ismeretesek, mellyekkel 
ezen kilenczedelésnek végrehajtása járul. így például az 
országnak nagy helységű alföldi vidékén, hol a’ nagy térű 
határok többnyire tanyákra osztattak fe l, és az úrbéri 
gazda akár kaszáló-, akár szántóföldjeit tetszése szerint 
használja, a9 kilenczednek szalmában vétele majdnem le- 
hetlen, és azért a’ felek többnyire évenként, ennek sze
mes életben leendő kiszolgáltatása iránt egymással 
kénytelenek alkura lépni. Ez esetben leginkább a9 föl- 
desuraság a9 vesztes fél, mert a9 természetbeni kilencze- 
delés nehézségét és az uraságnak könnyű megkárositat- 
hatását a’jobbágyok ismervén, 9s következőleg az uraság 
ebbeli kénytelenségére támaszkodván , egyezés közben 
azt néha olly annyira nyomják, hogy a9 termékeny al
földi 56 holdas úrbéri telkek kilenczede sokszor fél an
nyira nem rúg, mint egy soványabb fÖldű 32 holdas 
állományé. Ha pedig ennek elkerülése tekintetéből a9 
földesuraság minden erőltetésével a9 szalmás kilencze- 
delés módját eszközli, akkor ezen nehezített és kése
delmes munkálatnak végrehajtása mind a 9 két félnek an
nál inkább veszteségére szolgáland, mivel annak csak 
igen nehéz eszközölhete'se miatt a9 takarásnak siettetése 
nagyon hátráltatni, ez által pedig a9 termés is az idő vi
szontagságai mellett szerfelett fog csonkítatni; melly 
károsodás a9 földesurra nézve az igen könnyen megejt
hető csalások, és egyéb még közben jönni szokott csí
nyek által nem kevésbé öregbedik.

Az országnak nagyobb részű egyéb vidékein pe
dig, hol a9 kilenczed szalmában szokott vétetni, a9 job
bágyság többnyire azon panaszszal állhat elő, hogy a9
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k ilen czed e lés  nem e lég  serén yen  történik, bár az lS 3 6 k i 
úrbéri ren d eletek  ebben is  törvén yesen  seg íte ttek  va la 
mit. * )

# )  A ’ szerző itt csuk azon kellemetlenségeket adja elő, m ely- 
lyek a’ földesur és jobbágyság közt a’ kileuczedelésre 
nézve szembeötlők. Azonban sokkal károsabb következé
se  van a’ kilenozednek ’s dczmának nemzet- és m ezei- 
gazdasági tekintetből; mert ennél valóban aránytalanabb 
és igazságtalanabb adót alig lehete kigondolni. A z igazság  
t. i. megkívánja, hogy kiki azon aránkban adózzék va
lamiért, mellében annak hasznait h á zzá , ez azonban 
a’ kilenczednél és dézmánál egészen  másképen van. 
íg y  például a9 szepesvárm egyei földm űves, ki sovány 
földjét háromszornégyszer m egszántani, erősen trá
gyázni kénytelen, ha átmérőleg egy  hold földön 6 mé
rő gabonát kíván aratni, szinte oda adja egész termésé
nek kilenczed részét, mint azon békésmegyei jobbágy, 
ki eg y  félszines turkálás után, trágya nélkül, ugyan
annyi földön ± 2 — 15 mérő búzát arat. Le van e itt a* 
költség az egész haszonból huzva, hogy tudhassuk a9 
tiszta hasznot, melly után kellene csak eg y  arányban 
adót űzetni? Valóban nem; 9s m egesik , hogy a9 so
vány földdel küszködő földművesnek minden tiszta hasz
nát már maga a9 kilenczed kimeríti, holott a" gazdag  
termékeny földu birtokos tiszta hasznának */« ed részét 
sem adja oda. Csuda e tehát, hogy soványabb vidé
keinken számtalan elhagyatott jobbágytelkek (desertae 
sessiones) vannak, melly eket dézma és robot-tartozás 
mellett ingyen sem vesz által senki. Valamint az is fi
gyelem re méltó észrevétel a9 kilenczed tartozásra, hogy  
ez a9 kamatozó tőkét, vagyis a9 föld termékenységét 
csonkiba. Ugyanis tudjuk, hogy a9 földművelés talp-
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24. $. A1 robotok szinte czélszerutlenek.

Az úrbéri tartozások között a9 jobbágyságnak leg
nagyobb terhére esik a’ robotolás; és pedig olly annyira, 
hogy az, mit ez által veszít, talán négyszeresen fe
lülhaladja azon értéket, mennyire ez közönségesen 
számítatik; mellyet egy kévéssé részletesb vizsgálat 
után igen könnyű lesz átlátnunk.

A* robot-munkálat a’ földesurak által többnyire 
majorságos gazdaságaiknak folytatására fordítatik. E- 
zen majorságok vagy az úrbéri helységek határaiban, 
vagy annak körén kívül kisebb vagy nagyobb kiter
jedésű pusztákon fekszenek. Az első esetben, ha ki
vált a9 majorsági földek kiteijedése az összes robot* 
erővel aránylag áll, a9 roboterőnek kiállítása még kön
nyebben ugyan, de a9 jobbágyra nézve még is elég sú
lyosan történik; mert az uraság és jobbágyság mun
kálatainak összeütközése miatt, az utóbbi vajmi gyak
ran kénytelen egyik vagy másik elkezdett munkála
tának félbeszakasztásával menni el ur dolgára. E mel-

köve a’ trágya, melly nélkül huzamosan jövedelm ező  
gazdálkodást folytatni épen nem lehet,  miutáu a’ termé
szettől leggazdagabb földek is, folytonos művelés által 
televényüktól (humus) m egfosztalak , ’s ez csupán trá
gyázás által pétoltathatik vissza. Ennélfogva minden 
rész szalma, melly á  földtől elvétetvén, annak trágya 
képében vissza nem adatik, azon földnek termékenysé
gét ugyauannyi részben csonkítja. A ’ nemzeti és me
zei gazdaság érdekében fekszik tehát a z , hogy a’ ki- 
lenczed és dézma nemű adózások vagy  más nemű ter- 
mesztményi, vagy pénzbeli tartozásokkal cseréltesse
nek föl.
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lett az abból származó gyakori károsodásán k ivü l, 
azon körülmény miatt* mivel nem tudja, hogy mikor 
fog robotra rendeltetni, tulajdon gazdaságbeli munká
latainak elintézésére nézve, mindig bizonytalanság kö
zött csüggedez. Másik esetben pedig, midőn az ura- 
sag gazdasága néha fél napi és nagyobb távolságban 
a9 határon kivül fekszik, e’ helyzete még annyival in
kább sulyosítatik, mivel az uraságnak szabadságában 
áll, jobbágyait szorgosabb munka idején 2 egymás
utáni napra rendelni, melly magában már nem kis te
kintetű terhét a9 munkásnak még szerfelett szaporítja, 
nehezített élésmódja, és igavonó marhájának romlá
sa , mellynek leginkább a9 korán eső tavaszi és né
ha késői őszi szántáskor az által tétetik k i , hogy az 
minden hajlék nélkül, mivel az uraság például 200 
négy ökrű ekével járó 800 ökörnek istálót adni nem 
képes, a9 hideg esőket, és egyéb időviszontagságait éj
jel át szabad-ég alatt kénytelen rósz tartás mellett kiál- 
lani. Azalatt pedig nem csak hogy a9 jobbágy saját gaz
dasági munkálatában igen hátra marad, hanem távollé
tében csak az isten gondviselésére bízott vagyona men
nyi veszélyeztetésnek van kitéve ? Ha ezen mondottak 
szerint a9 robot szolgálata még azon esetben i s , hol az 
uraság az urbárium rendszabályait szorosan megtartja, 
a9 jobbágyra nézve illy teherrel járul, hát még olly he
lyeken , hol haszonleső bérlők, vagy szívtelen tisztek a9 
paraszt együgyüségét használni tudják, milly nyomasztó 
teher háromolhat ebből ?

Egyébiránt a9 robotszolgálat a9 földesuraknak sem 
hajt annyi hasznot, mennyit némellyek szoros számítás 
nélkül ebből származottnak gondolnak. Csak az, ki ezen 
szolgálat végrehajtásának módját személyesen tapasztal
ta, ismerte ki annak sikeretlenségét; ezt azonban bár ki 
könnyen átláthatja, ha meggondolja, hogy minő kész
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seggel teljesíti fezt a* jobbágyság nagyobb része. Ez 
többnyire olly gyenge erejű marhával, rósz készületfi 
szekérre], ekével 9s egyéb szerszámmal áll elő, hogy 
vele nagyobbszerű vagy jó munkát tétetni teljes lehet- 
lenség. Ha például 200 illy készületű eke szántását gaz
da szemmel megtekintjük 9 hány vak barázdákat , hány 
mélyebb vagy felszínesebb, hány szélesebb vagy keske
nyebb mind annyi különböző fogásokat látandunk; mi 
szemeinket annál méltóbban botránkoztatja, hogy az 
egyarányos szorgalmas szántás a9 jövő termésnek egyik 
fő alapja. Ha pedig a9 robot kiállításában tapasztalt ké
sedelem és engedetlenségből származott károk tekintet
be vétetnek, melly engedetlenség főkép a9 tanyákra 
osztott nagy kiteijedésu jobbágyhelységeknél tapasz
talható, annyira, hogy az uraság tisztsége minden módok 
elkövetése után is a9 legszorgosabb mezei munkák ide
jén , például kaszáláskor, széna és élet behordásakor, 
néha hetek folytában a9 jobbágyot a9 munka helyére ki
állítani nem bírja: akkor ezen úrbéri munka sikeretlen- 
sége annál kevésbé vétethetik kétségbe, ha még e9 fölött 
az annyi veszteséggel járuló menetre jövetre ingyen be
számítandó idő, melly kivált a9 távolabb eső pusztákon 
gyakran egész napra rag, és a9 közbeneső, és a9 dolgot 
félbeszakasztó alkalmatlan idő változásai figyelembe 
vétetnek. Ezeken kívül mennyi bizonytalanságot és ne
hézséget okoz, kivált az alföldi gazdálkodásra nézve 
azon körülmény, miszerint a9 robot-rendelést nem az idő 
járásához és munka haladtához képest lehet kiszámol
ni, hanem egy egész hétre előre ki kell vetni; és hogy 
időközben sem a9 ki nem állás, sem pedig az idő meg
változása esetében egész jövő hétig, mivel a9 gazdák 
tanyáikról csak vasárnap szoktak bejőni, segitni teljes 
lehetlenség.

A9 többi kisebb tekintetű robotszolgálati keltemet-
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lenségek fejtegetésével felhagyván, elég legyen azt 
ismételnem, hogy ezen úrbéri tartozások valamint a’ job
bágyságra nézve felette károsak, mert őtet földművelési 
szorgalmában és egyéb előmenetelében igen nagyon aka
dályoztatják: úgy a’ földesurra nézve is valóban nem 
sokat érnek, mert a’ legnevezetesebbnek látszó robot- 
munka kiszolgáltathatásának módja ollyan, hogy azt 
gazdasága folytatására czélirányosan nem fordíthatja, 
következőkép annak használása őt a9 műveltebb gazdál
kodásában inkább akadályoztatja, mint elősegíti. Ez pe
dig a’ közjóra nézve annyival károsabb, mivel e9 sze
rint az adózó szántóvető osztálynak boldogulása egy 
részről, más részről pedig olly nagyra rugó majorsági 
földtéreknek szorgalmasb és értelmesb műveltetésébői 
származó termesztmények bővebb kiállítása felette hát- 
ráltatik. Hogy ezen állításommal többen velem egy ér
telemben lesznek, azon nem kételkedek, de azt is tudora, 
hogy erre még többen azt fogják kiáltani: hát hogyan 
folytassa a’ földesur gazdálkodását ha csak robottal 
nem? Hiszen ha akarná is sem viheti azt pénzes munká
sokkal végbe, mert csekély a’ népesség, és ime egy uj 
megerősítése a’ fentebb érintett népetlenség káros be
folyásának; de azért még is távol legyen tőlem azokkal 
egy értelemben lenni, kik a9 robotolásnak további divat
ját elkerűlhetlennek vélik; sőt tökéletesen meg lévén ar
ról győződve, hogy nem csak a’ robot, hanem valamen
nyi úrbéri tartozások megszüntetésével, a9 földesur és 
jobbágyság közötti viszonyos helyezet olly lábra állítat
hatnék, melly mind a9 két fél hasznát sokkal nagyobb 
sikerrel előmozdítaná. Ennek miképen lehető végrehaj
tásáról, gondolataimat egy külön szakaszban bővebben 
előadandom. *)

Sokan a* robotozásnak további megtartását hazánkban a*
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35. $. Gazdasági értelműnk parányisága.

Ezt tudom magára vállalni senki sem fogja, ámbár 
a1 különféle idomzatokban a’ mezeigazdaság körül for- 
golódóknak olly nagy száma mellett józanul fel sem le-

kevés népesség miatt hasznosnak és czélirányosnak vé
lik mind a* földesurakra, mind az egész hazára nézve. 
Én pedig a’ robotot épen a’ csekély népesség tekinteté
ből főképen eltörlendőnek gondolom. Fentebb ugyanis 
már említettük, hogy a’ gazdaság egyedüli kútfeje a* 
munka. Már pedig mennyi idő és mennyi munka pazé-  
roltatik el hiában a’ robot szolgálatok által ? Maga a’ 
jobbágy legjobban folyó munkáját igen gyakran kényte
len félbeszakasztani azért, hogy földesurának olly szán
tást tegyen, mellyet az nem használhat, ’s melly munkát 
sokkal kevesebb allodialis er ő , kevesebb idő alatt 
és egészen ozélszerüen végezhetett volna. Nem  
világos e teh á t, hogy idővel és munkával épen 
ott kell szigorúan gazdálkodnunk, hol ezekben  
nagy veszteség  nélkül nem pazérolhatunk: azaz né
peden országban. Továbbá a’ munka akkor is sike
reden, ha a’ nagyobb erővel vitetik végb e, mint szük
séges. Már például, ha egy telkes gazda minden föld
jét 8 ökörrel boosületesen megművelheti , nem szükség
telen ’s káros teher-e rá, és az egész  nemzetgazdaságra 
az, ha ő 4  ökör tartására kényszerittetik azért, hogy 
néha földesurának 4  marhával állhasson ki? De ezek  
m ég mind csak anyagi kárai a’ robotszolgálatnak, az 
erkölcsi rósz oldala, bár ez  elrejtettsége miatt nem an
nyira szem beödő, még veszedelmesebb. Elhallgatván 
azt, miszerint az immel ámmal végzett robotszolgálatok 
a’ népet restségre és tunyaságra, a’ köztársaságnak 
ezen mételyére és számtalan bűnök kutforrására szók-
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hetne tenni, hogy közölök s o k  é s  pedig igen sok egyol
dalii, előítéletes, tudatlan, képzelődéssel teljes álgazdák 
ne találtatnának. Távol legyen azonban tőlem, mintha 
ezt mindenik magyar gazdára általánosan kívánnám 
kiterjeszteni. Jól tudom én , hogy honunk sok je les , el
méletileg ’s gyakorlatilag teljes kiképzett földészszel di
csekedhetik; magam is mennyi köszönettel tartozók 
azon számos közlésekért, és oktatásokért, mellyekkel 
számos honi gazdáink gazdaságbeli ismereteimet gyara
pították ; de hogy ezen utóbbiak száma a9 fentebbiekhez 
képest egyarányban nem áll, azt bízvást állíthatom, 
mivel azt igen könnyű megmutatni, hogy azon módnak 
tökéletlensége miatt, mellyből honunk legnagyobb ré
szében a9 különféle rendű újonczok gazdasági tapaszta
lásaikat merítik, ez valóban másként nem is lehet.

A9 mezeigazdaság kettőn, u. m. először a9 mun
kálat gépszeri (mechanicus) és másodszor annak ok
szeres (rationabilis) elintézésén alapul. Az első a9 ké
zi munkásnak, a9 másik pedig a9 birtokosnak vagy he
lyettesének, egy szóval a9 nem kézimunkásnak dolga. 
Legyen a9 gazdaság kisebb vagy nagyobb kiteijedésű,

tátják, csak e9 szolgálatokból származó földesúri 9s job
bágyi viszonyokra teszem olvasóimat figyelmetessó, m ely- 
lyekből számos súrlódások okvetetlen következvén, a ’ 
a9 tudatlan és gyanakodó pór szivében legjobb szándé
kú, ’s valóban atyai földesura ellen bizodalmatlanságot, 
’s lappangó gyűlölséget alapít, melly zavaros időkben 
borzasztólag lép ki napfényre. Példákat hozhatnánk itt 
elő honi évkönyveinkből; de hagyjuk ezek et; elég az , 
hogy a’ nem esség a9 kilenczed és robot tartozások fo
nákságát átlátván, a9 bagón tehetsége szerint segíteni 
törekszik.
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annyi bizonyos, hogy annak megfelelő sikerére nézve 
ezen említett két megkivántatónak egész tökéletességgel 
együtt kell járniók. Hogy az első inkább több testig a9 
másik inkább lelki erőn alapul, az épen olly természe
tes, mint az, hogy a9 kézi munkásnak nagyobb gép
szerű jártassággal, az intéző gazdának pedig nagyobb 
értelmességgel kell bimia. Szükséges azonban, hogy az 
utóbbi is a9 műszeres munkálat körül annyira jártas le
gyen, hogy annak miképen lett végrehajtását ne csak 
tökéletesen megítélni, hanem a9 tőle függő kézi munká
soknak netalán elkövetett hibájukat oktatólag is képes 
legyen megigazítani. Tökéletes, értelmes gazda nevet 
azonban csak az érdemel, ki nem csak a9 földművelés
nek minden ágait, u. m. a9 tápláló, kereskedési növé
nyek, és mesterséges takarmány termesztésének, és az 
avval járó ló- szarvasmarha-juh- sertés-tenyésztésnek, 
valamint a’ szőlő-gyümölcs- erdő-műveletnek módját tö
kéletesen érti, hanem a9 teljesen ismert többféle gazda
sági rendszerekből, a9 körülményekhez képest a9 legjob
bat , ’s legczélszerübbet kiválasztani 9s végrehajtani tud
ja. Csak az illy tulajdonokkal bíró igazgató gazda, le
gyen az maga a9 tulajdonos vagy személyének helytar
tója, látandja által, hogy az okszeres mezeigazdaság 
folytatására nézve egyik vagy másik termesztménynek 
bőséges előhozása, a9 különféle marha-nemeknek szer
feletti tenyésztése, avagy egy vagy más technicai inté
zetnek erőltetett folytatása nem elégséges; hanem hogy 
annak egyedüli czélja: valóságos tiszta jövedelem, melly 
csak akkor következhetik, ha a9 szorosan kiszámított 
költségeknek és a9 bele fordított tőke kamatjának a’ be
vételből megejtett lehúzása után, a9 vidék körülményei
hez arányban álló legnagyobb nyereség tűnik ki. Hogy 
erre elméleti és gyakorlati műveltség szükséges, és hogy 
ez csak huzamosb tanulás és gyakorlat után elérhető,
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azt kiki átláthatja. És még is tán valamennyi tudomány 
összesen véve nincs annyi kontárkodásnak kitéve, mint 
a’ gazdaságtudomány. Ma pazérló földesur, ügyvéd, 
gyermektanitó, titoknok, orvos, gyógyszeres, tisztvi
selő , néha tánczmester, katona, ’s a’ t , — és holnap 
minden előkészület nélkül mezei, és pedig hiúsággal és 
önhittséggel telhetlen gazda. Ez honunkban majd csak
nem napi rend. Magyar gazdáink többnyire vagy csupán 
theoreticusok, vagy csupán paraszt gépszerű földműve
sek, vagy egyik sem a9 kettő közüL Az utóbbi félék az 
épen említett karból valók, az elsők pedig, t. i. az el
méletegek némi részben szinte ebből származólag a’ czél- 
ba vett pályájukra megkivántató tudományt vagy gazda
ságbeli oktató-intézetek látogatása, vagy illy könyvek 
olvasása által igyekeznek magoknak megszerezni; és 
illy elkészülés után a9 legelői megnevezett t. i. a9 föl
desur jószága kormányát általveszik; a9 többiek pedig, 
t. í. a9 tisztek, gazdasági pályafutásokat többnyire ott 
kezdik, hol mások azt végzik, t. i. igazgató főtisztség
nél. A9 csupán elméletes gazdák legjobban összehason
líthatók a9 tapasztalatlan újoncz orvosokhoz; mert va
lamint ezek vagy feletti féltékenységükkel, vagy vak
merőségekkel a9 kezek alatt levő beteget igen gyakran 
a9 jobb életre általsegitik, úgy azok is szinte illy okból, 
a9 kezek alatti gazdaság sikeres folytatását vagy vég
képen akadályoztatják, vagy az utóbbi esetben a9 leg- 
viszásb és czéliránytalanabb költséges merényletekkel 
igen károsan eszközük. Hogy illy uton is hosszabb idő 
múlva az élesb eszű némellykor értelmes gyakorlatos 
gazdává váük, azt nem tagadom; de az illyen gyakorla
ti kísérletnél drágább nincsen; mellynek módját ha a9 
tulajdonos maga választja, hagyján! de ha azt valaki 
más rovására követi, ne vegye rósz néven, ha néha az 
igen későn feljózanodott szép reményeiben megcsalat-
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kozott, és torkig adósságba merült birtokos, megismer* 
tetésüknek első óráját is megátkozza. Hol a9 gazdaság 
elintézése huzamosb ideig illy kezekben van, ott lefelé 
az utolsó tisztig és cselédig a9 gazdaság körüli jártasság 
igen gyenge lábon fog állani; ez pedig kivált a9 nagyobb 
kiterjedésű birtokokban annyival sajnosabb, mivel az 
nem csak a9 birtokost károsítja, hanem a9 köz előme
netelre még azon visszás következést szüli, hogy illy 
vagy vigyázatlanul, vagy értetlenül megejtett merény
letek, az úgy is minden újításnak ellenszegülő publicu- 
mot, a9 hasznosabb vállalatoktól még inkább elijesztik.

Ha pedig az úgy nevezett practicus gazdáinknak 
nagyobb részét tekintjük, és gazdaságbeli tapasztalá
saikhoz mikénti jutására figyelmezünk, látni fogjuk, hogy 
ezen utóbbi leginkább abban gyökereztetik, hogy a9 több 
’s kevesebb oskoláit bevégező és gazdának készülő ifjú, 
mindenek előtt valamelly helyes vagy helytelen rendsze
rű uradalomban imoki alkalmazást keres. Ha szeren
cséjének csillaga olly helyre vezeti, hol a9 müveit gaz
daság folytatása a9 helybeli körülményeknek czélirányos 
tekintetbe vételével az intéző fő és végrehajtó alrendű 
tiszteknek elméleti gyakorlatos jártasságán alapul, hálát 
adhat az egeknek; mert akkor kiművelésének sikere 
csak önmagától függend; de ha olly helyre ju t, hol 
az elsőtől fogva az utolsóig az egész tudomány csak a9 
régi szokás által megerősített schlendriannak szoros 
megtartásából és gépszeres végrehajtásából áll, akkor 
műveltségének mezeje nem igen tágas leend, mert az 
egész gyakorlat csak abban gyökeredzik, hogy illy ír
nok, ha a9 különféle számadó tisztek mellett a9 vonalo
záson kívül egyik vagy másik számadásbeli czikkelynek 
miképeni bevételét és kiadását, a9 tisztartói irnokszobá- 
ban a9 tisztázást, az inspectoriban pedig még a9 fogal
mazást is megtanulta, több igy eltöltött évek után is-

10
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pánna, és igy néha nem kis körű gazdaságnak végre
hajtó tisztévé neveztetik ki. Az eddigi ténta ’s papiros 
fogyasztó minden egyébhez jobban értvén mint a’ gaz
dasághoz, oktatóját leginkább a’ hajdúban vagy öreg 
béresben, további előléptét a’ régi szokás megtartásá
ban keresi és találja. Mellyet pontosan követvén, ez 
uton, ha előbb el nem hal, az igazgató tiszti hivatalt is 
elnyerheti, mellynek elérése után érdemeinek babérain, 
fáradozásiból kipihenőleg a’ közjó nem kis elősegitőjé- 
nek fogja magát tekinteni, ha minden egyéb újabb, még 
olly hasznos találmányoknak, ’s okosabb gazdaságbeli 
módoknak megvetése mellett egyedül csak az ötét bol
dogított rendszernek szoros megtartásával, ugyanazon 
uton a’ hazának több illy maga szinű gazdákat nevel. 
Hogy az illy nemű gazdák honunk gazdálkodó tömegé
ben még a’ többséget teszik, azt elfogja ismerni az, ki 
a’ dologhoz ért, valamint a’ hon előmenetelre abból há
ramló káros következéseket is , és azért, ha hazájáért 
szive csak egy kévéssé ver buzgóbban, fájdalmasan fog
ja ebbeli hátramaradásunkat és egykedvűségünket szem
lélhetni.

Akármelly mesterségnek és tudománynak, követ
kezőleg a’ mezeigazdaságnak ismeretéhez is csak tanu
lás által juthatunk; az utóbbira nézve még azon észre
vétel járul hozzá, hogy ennél minden egyoldalúság, elfo
gultság, előítélet annál károsabb, mivel annak több 
vagy kevesebb értelmes végrehajtásával, a’ nemzetnek 
jóléte mathematicai pontosságban járul.

Honunk földirati fekvése és politicai körülményei 
olly különfélék, hogy azokban a’ világnak csaknem 
minden szélsőségeit feltaláljuk. így a’ Nílus melléki ter
mékenységnek , és a’ szaharai homok-pusztaság termé
ketlenségének a’ bánsági vidékben, és Duna Tisza kö
zötti homok-térségeken felleljük, A’ Hegyalja, Ménes,
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Posony, Sopron, Buda, Eger, Pécs vidéke, az Érmel
léke, 9s több efféle gazdag búza és bortermő vidékek 
déli Francziaországra; valamint Trencsén, Liptó, Árva, 
Szepes, és a’ többi kárpáti vármegyék éghajlata és ter
méketlensége Helvetiára fognak benünket emlékeztet
ni. Miilyen különbség Nyitra és Csanád vármegyék né
pessége, a’ Ludovica és sarkadi töltött ut, a9 pesti és 
nagybányai kereskedés élénksége, valamint Stájer, Ausz
tria, Morvaországnak, Bosnyák, Szerb és Oláhorszá- 
gok szomszédságai között? Ugyan azért, ha valahol, bi
zonyosan nálunk annál elkerülhetlenebbül szükséges, 
hogy kivált a’ nagy birtoku földesur, vagy annak gazdai 
helytartója, nem csak a’ gazdálkodásnak minden nemei
ben tökéletes jártassággal hanem olly értelmességgel is 
bírjon, hogy a9 különféle körülményekhez gazdaságbeli 
tervét czélirányosan alkalmaztatni értse, és leginkább 
olly szorgalmi intézménynek felállításától óvakodjék, 
melly csak folyvást tartó áldozatokkal állhat fel. Fel
színes, vagy egyoldalú tudománynyal nehezebben fog 
nálunk boldogulni a9 földműves, épen az érintett külön
böző körülmények miatt; mert az országnak gyakran 
minden részeiben elszórt, és keze alatt levő jószágok
nak olly sokféle sajátságai, és körülményei, szinte an
nyiféle gazdasági rendszert kívánnak. Hogy Nyitra és 
Sopron vidékén, hol több a’ nép, olcsóbb a9 cseléd, 
drágább a9 termesztmény, jobbak az utak, és a9 legelők 
szükebbek, máskép kell gazdálkodni, mint a9 Maros 
és Körös közti vidékeken, hol kevés a9 nép, drága a9 
cseléd, a9 termesztmény olcsó, a9 szálitás pedig nehéz, 
a9 közlegeltetés végetlen nagy térségekkel járul, ’sa’t, 
azt nem nehéz átlátni, valamint azt is, hogy a9 kecske
méti szélhordta homokon, vagy a9 tiszántúli kemény szé
keseken, hol néha az afrikai forró meleg minden növényt 
elperzsel, a9 vörös lóhere termesztés maga helyén nincsen.

10*
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Részint a* fenérintett gazdaságbeli járatlanságnak, 
részint a’ szükséges előszámitások elmellőzésének, vagy 
hiányosságának , és egyéb öncsalásnak, néha pedig csa
pán hiúságnak tulajdonítható, hogy honunkban többnyi
re a’ legtüzesebb gazdák jutnak tönkre. Mert egyedül 
csak a’ jó remény biztában a’ költséges javításokat egy
másra halmozzák, mellyeket ha tulajdon pénzfelesle
gükből megejtik, még tűrhető, de ha azt, mint igen gyak
ran történik, kölcsönözött pénzzel folytatják, akkor a’ 
heves gazdálkodás vége nem ritkán szomorú, mert előbb 
utóbb eljön egyszer a’ fizetési nap.

Némelly nagyobb kiteijedésű gazdaságoknak illy 
magokban nem bízó kormányzói az által igyekeznek 
a’ dolgot helyreütni, hogy a’ gazdaság különféle ágait 
egymástól élválasztják, és azoknak elkülönzött folyta
tását ollyanokra bizzák, kik egyedül csak egyik vagy má
sik szorgalmi ágnak birnak különös ismeretével. Hlyé
nek a’ juh-erdőinspectorok, ménes- pálinkafőző igazga
tók , ’sa’t. Annak elhallgatásával, milly nagyon csalat
koznak gyakran a’ birtokosok vagy helyettesei az illy 
egyének kiválasztásában, igaz őszinteséggel megvallom, 
hogy az illy elvekre alapított gazdasági rendszer soha 
sem szokott jó következést szülni, mert ha ezen elkü
lönzött ágaknak illy egyoldalú elnökei mindnyájan a* 
magok nemében legnagyobb tökéletességgel bírnának 
i s , az áltatok elkülönözve folytatandó munkálatoknál 
megkivántató összehangzás hija, a’ közöttük és a’ töb
bi gazdálkodó tisztség közt folyvást tartó czivakodások, 
az elhatározatlan igazgatót nem ritkán zavarba hozand- 
ják. Ki erről személyesen meggyőződni akar, azt a’ hely 
színén bátran megteheti. Ott fogja látni, hogy a’ juh
vagy ménes-igazgató az előre kiszámított takarmány ki
választására nézve mindegyik elsőséget követel, és a’ 
legfeljebb még szarvasmarhával, földműveléssel fogla
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latoskodó, a9 fentebbiek intézeteire pedig legkevesebbet 
sem figyelő ispán, vagy tiszttartó nem csak nem fogja 
jó takarmány készítésben saját érdekét találni, sőt ama
zok rósz * előmenetelének és bajaiknak annál inkább 
örfilendnek, minthogy azon rendkívüli körű tisztek, őket 
mind fizetésre, mind tekintetre rendszerint meg szokták 
előzni. Illyen bajjal jár a9 legeltetés dolga is, akár a9 válasz
tásbeli elsőség, akár az ugar főidre nézve. Egyik ezt mint le
gelőt még használni, a9 másik felszántatni kívánja, és igy 
mennyi czivakodás ? Hogy illy elveken alapuló gazdaság 
a9 czélnak meg nem felelhet, annál természetesb, mivel 
a9 szükséges összehangzás helyett, csak mind annyi in
gerültség és súrlódás szokott uralkodni. A9 külön körű, 
egymással függésben nem levő illyes elnökök, csak a9 
kezek alatt levő intézetek előmozdításában keresvén 
érdeküket, azt többnyire igen költséges segédeszközök
kel igyekszenek elérni. A9 birtokosnak kárával vagy 
hasznával jár e az, azon nem igen aggódnak; azért az 
illy lábon álló gazdaságok birtokosai, vagyis inkább 
profanus vendégei a9 legszerencsésebb esetben is a9 rend
kívüli szemfényvesztő munkásságban, a9 különféle gaz
daságbeli ágaknak fényüzési állapotában többféle tech- 
nicai intézetek, és uj találmányu erőmüvek túlságos 
használtatásának szemlélésében gyönyörüket csak ad
dig találják, mig a9 hypothecának kimerítéséből, hite
lének megszűnte, az elszenderűlt birtokost álmából kí
nosan felébreszti.

Hogy eddig csak a9 nagyobb kiteijedésű jószágok
nak eltévesztett rendezéséről szólék, azon okból történt: 
mert ezeknek illy állapota nem csak magokra a9 birto
kosokra nézve, hanem a9 közjót tekintve is annál káro
sabbnak tartom, mivel a9 kisebb rendű gazda, kinek sem 
neveltetésére, sem jó könyvek olvasására, messzi uta
zásokra és más műveltségi eszközökre annyi lehetsé*
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ge nincsen, és e’ részben csak körülményeinek szak kő* 
rére szoritatik, a’ sokkal szerencsésebb nagy birtokos 
gazdálkodását vagy csalhatatlan példa gyanánt vak buz
galommal követi, vagy pedig azoknak, az említett ter
mészetes okokból származott szomorú kimenetelük ál
tal a’ nagyobb vállalattól és újítástól annyira elrettente
tik, hogy minden újat, bármi hasznos legyen is az, kár
hoztatván, a9 réginél annál makacsabbul megmarad. 
Hogy ez a9 kevesebb belátásu, előítéletekkel teljes, és 
több akadályokkal küszködő szegény adózó’raezeigaz- 
dára nézve még nagyobb befolyással jár, azt mutatja 
földművelésének, marha-ló-juh tenyésztésének, bor és 
gyümölcs kezelésének sokkal szembetűnőbb hátramara
dása.

Azon károk, mellyek a9 gazdaság körüli még nagy 
részben divatozó tudatlanságból, elfogultságból, felszi- 
nűségből következnek, olly számtalanok, hogy azoknak 
részletes vitatása egy nem kis munkának elégséges 
anyagot nyújthatna; azért is e9 tárgynak további fesze
getekével annyival inkább felhagyok, mivel némellyek 
könnyen azt gondolhatnák, mintha irótollamat szemé
lyes czélzások vezetnék, mellytől pedig mindenkor tá
vol kívánok maradni. Hogy azonban egyik vagy másik 
némi részben magát érintve véli, az másként nem le
het; mert ezt, hol emberi gyarlóságokból származó hi
bákról szó van, elkerülni, a9 legszelídebb iró tehetsé
gét felülhaladja; és igy a9 meg nem érdemlett ebbeli 
terheltetésem elkerülése biztában, e9 czikkelyt azzal fe
jezem be, hogy a9 mezeigazdasági tudomány hátrama
radása nemzeti előmenetelünket annál inkább akadá
lyoztatja, mivel honunkban a9 legjobb 9s czélirányos lá
bon álló gazdaság, habár a9 tökéletlenebbnél jövedel
mezőbb is, mindazáltal mostani körülményeink közt soha 
olly haszonnal nem gyakoroltathatik, mint más orszá-



151

gokban; és pedig azért nem, mivel nálunk a' termesz
tésbeli költségek, az emberi kezek nem elegendősége 
mellett felette nagyok, termesztményeink ára ellenben a’ 
fogyasztó osztály aránytalan, csekély száma miatt igen 
olcsó. Az elsőnek, t. i. a9 kezek hiányának illy lé te , 
okaival együtt tán az eddig mondottak által eléggé be 
van bizonyítva; most tehát menjünk át más akadá
lyokra, mellyek nemzetgazdaságunkat nyűgben tartják.

26. §. Kézműveseink kevés száma.

A’ kézműves czéhek politiai vagy más tekintetből 
czélirányosak legyenek e vagy sem , arról a’ vélemé
nyek különbözők. Sm ith  Ad ám és S a y  például po- 
liticai oldalról véve, azokat a’ kormányokra nézve in
kább nyugtalanító mint bátorságositó intézményeknek 
tartják, mivel ezen czéhek, nem csak az őket érdeklő 
külön nemű kézművességükre nézve magok között a’ 
legszorosabb összeköttetést, hanem a’ többi illy idomú 
czéhekkel is a’ folyvásti viszonyt feltartván, a’ kormány 
bármelly rendeléseinek vagy önkényesen, vagy csel- 
szövényes pártok által használtatva igen könnyen vesze
delmes és néha erőszakos hátráltatóivá válhatnak. Hogy 
ezen és több más status tudományi Íróknak illy aggo
dalmaikat alaptalanoknak tekinteni nem lehet, azt több 
országokban ezen ujabbi időkben gyakran mutatkozó 
hol egyik, hol másik műveseknek nagyobb tömegű rend
bontó nyilvános erőszakoskodásai elegendőkép bebizo
nyítják; de ennek e’ tekintetű mélyebb vitatásával fel
hagyván , egyébiránt azokkal egyet értek, kik azokat a’ 
műszorgalom elősegélésére nézve károsoknak mondják, 
mert őket mintegy privilegiált árzsarnoklóknak tekint
hetjük.

A’ külföldről honunkba bevándorló kézműves le
gény igen ritkán tartozik a’ maga nemében a’ jobbak
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közé, mivel a’ jobbik vagy műszorgalmasabb hazájában, 
vagy más műveltebb országokban is elég foglalatossá
got és munkát talál. Ha pedig nehány évi itteni tartóz
kodása ütán magának egy kevés pénzt összeszerzett, 
— mellyre csak korhely ne legyen, itten könnyen szert te
het — minden igyekezetét arra fordítja, hogy mint úgy 
nevezett mesterember czéhének tagja lehessen, mellyet 
egyszer ha nagy nehezen elért, a’ többi incorporalt tár
taival egyetértőleg másnak felvételét minden erejéből 
akadályoztatja.

Ezen nemes elv, melly a’ ezekeknek fő alapja, szü- 
1 azt, hogy azoknak kevés számú tagjai a’ rajok szoru
ló közönségre mintegy bizonyosan támaszkodnak; sem
mi magok közti vetélkedésre és tökélyesbiilési vágyra nem 
ösztönöztetnek, arról pedig többé szó sincs, hogy az il- 
\yen könnyen boldoguló mesterember időről időre a’ ma
ga szakjának más műveltebb nemzeteknél mikénti elő
menetelének utánzása kedvéért többé lakhelyéből ki
mozduljon.

Mind a’ mellett pedig, hogy a’ kénytelen vevőket 
nem kívánatos minőségű ’s nem olcsó muárukkal látják 
e l, még is ezen osztálybeliek, ha csak kévéssé takaro
sán élnek, rövid idő múlva szép vagyonra tesznek 
szert, midőn a’ termesztők minden költséges fáradozá
suk után is olly> szembetűnőleg tengődnek. A’ műszor
galom előmenetelét hátráltatja ezek felett azon kevés 
tekintet, sőt megvetés, mellynek hazánkban a’ kézmü- 
vesi osztály még maiglan kitétetik. Azért is igen rit
kán láthatni, hogy a’ dúsabb kézműves fiját ismét va
lami mesterségre szánná, és azt jobb tehetségéhez ké
pest czélirányosabb oktatása, és a’ külföldön szerzen- 
dő nagyobb műveltsége által tökélyesebb művésznek 
készitené; hanem mind inkább csak azon törekedik, 
hogy miképen nevelhesse azt tekintetesurnak. Azon mes-



térségét, mellyen maga olly könnyen boldogult, ismét 
más nehány évek előtt bevándorlóit német legénynek át
engedi, maga pedig pályafutása babér koszorúján nyu
galmazva, életének hátralevő napjaiban leginkább ab
ban gyönyörködik, hogy urfiai mikép fejlődnek ki nagy 
reményű tekintetes urakká; ámbár ezeknek érdemök 
vajmi gyakran csak abból áll, hogy atyjok szerzemé
nyét divatosan ’s nagyobb lármával tudják elkölteni.

Találtatnak ugyan, olly egyes érdemes művesek, 
kik szorgalmukra , műveltségűkre, mesterségbeni jártas
ságukra e9 fentebbi művesek sorából méltán kiveendők; 
de ezek is legbecsületesebb szándékuk mellett sem áll
hatják ki a9 külföldiekkel a9 versenyzést, mert műsze
reiknek készítéséhez megkivántató anyagokat sem olly 
jutalmasan első kézből, sem pedig olly jó minőségben 
meg nem szerezhetik; 9s ezt pedig azért nem: mivel 
Magyarország általában még igen kevés gyárral bir, mel- 
lyek honi termesztményeinknek használható elkészítésé
vel foglalatoskodnának, miből természetesen az követ
kezik : hogy a9 kézművesek a9 szükséges anyagokat, pél
dául bőrt, posztót, vásznat, selymet, pamutot a9 külföl
di gyárosoktól kénytelenittetnek venni, és pedig drágáb
ban, mint az ottani kézművesek.

27. §. Gyáraink csek ély  száma.

Az első szakaszban a9 munkálatok elkülönzéséből 
háramló haszon már példával meg vala mutatva a’gom
bostők gyárias készitésebeli módjának előadásával. Az 
illy nemű elkülönzött munkáknak nagyobb kiteijedésű 
folytatása, és a9 gyárműnek olcsóbb 9s tökéletesebb el
készítése a9 gyároknak sajátisága. Az, mi fentebb a9 
gombostőkről mondatott, bár melly kévéssé mestersége
sebb gyárműre is alkalmazható. így például a9 többi kö
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zül csak egy gyapjuszővo posztógyárt vévén fel, abban 
a9 munkálatok fő nemei e9 következő ágakra oszlanak: 
1) a* gyapjú mosása; 2) annak széttépése; 3) fésülésé ; 
4) kartácsozása; 5) föstése, ha csak az a9 szövés után 
nem történik; 6) fonása; 7) szövése; 8) a9 szövetnek 
csomóztatlanitása; 9) kallózás; 10) nyirés; 11) appre- 
tirozás; 12) préselés.

Mind ezen munkálatok külön ahhoz értő tökélyes 
jártasságú emberek által vitetnek véghez. Ugyan azért 
mindenik a9 maga nemében nem csak jó, hanem idő-vesz
tegetés nélküli munkát képes készíteni. Ebből szárma
zik a9 gyárműnek azon jósága és leglehetősb olcsósága, 
mellyel a’ kézművesekkel nem csak a9 versenyzést ki
állhatja, hanem azt a9 vásárból ki is szorítja. Hogy illy 
idomban foglalatoskodó gyároknak aránylagos számá
val a9 kereskedők megkivántató árukkal elláttatnának, 
’s ez által a’ nemzetgazdaság tetemesen öregbednék, az 
világos; de hogy erre nézve még igen nagy fogyatko
zással küszködünk, arról annyival kevésbé fogunk ké
telkedni , ha e9 részben is hazánkat más országokkal 
összehasonlítjuk. így például a’ posztógyárakra nézve 
milly szembetűnő különbség ötlik szemünkbe, midőn ho
nunkban némelly posztósokon kívül csak a9 gácsi posz
tógyárt találjuk, az ötszörte kisebb Csehországban pedig 
számtalan posztósokon kívül 25 , a9 kilenczszer kisebb 
Morvában 30 posztó és más gyapjuszövő intézet számlál- 
tatik. Az angol posztógyárak gőzerőmüvek használata 
mellett még fél millió embernek adnak foglalatosságot. 
Francziaország évenként 90 millió ezüst forint értékű 
posztót készít. Az orosz-birodalom 204 posztógyárt szám
lál , mellyekből 181 a9 privatusok, 23 a9 korona birtoká
ban van. Angliának gyapotszövő gyárai mind a9 mellett, 
hogy számtalan gőzönyök több száz ezer kezet kipótol
nak, még azon felül 800,000 embernek adnak munkát.
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Francziaországban évenként mintegy 32 millió font pa
mut 150 millió ezüst forint értékű gyártmányokra dolgoz- 
tátik fel. Es az orosz- birodalom már 1815-ben 295 gya
potszövő gyárral volt ellátva. Magyarországban egyet
lenegy, t. i a’ sasvári pamutgyár érdemel említést. Ennek 
tulajdonosa is nem magyar, hanem ausztriai (b. Puthon) 
Selyembogár-tenyésztésre honunk minden tekintetben al
kalmas lehetne , de ennek csekély divata elegendőkép 
kilátszik abból, hogy Valero pesti selyemgyára külföldi 
selyemre szorul.

Francziaországnak selyemszövő intézeteit képzel
hetjük, midőn csak Lyon városában 26,000 szövőszék 
van. Spanyolországban 18,000 selyemszövőszékeken 
38,000 munkás foglalatoskodik; és Helvetiának csak egy 
városából Baselból 3 millió forint áru selyem-szalag vi
tetik ki. Chinában milly kiterjedésű legyen a' mííszorga- 
lom ez ága, onnan világos, mert csak egyik városában 
Hang-Tschenfuban 60,000 selyemszövő találtatik, holott 
Magyarországnak egyetlen egy nagyobbszerű pesti gyára 
alig táplál évenként 300 embert.

A’ borkészítéssel Angliában 300,000 embernél több 
foglalatoskodik; ’s a’ török csupán hazánkból és Né
metországból szaffiánért évenként 60,000 piasztert húz. 
Oroszországban 1815-ben 1348 bőrgyár találtatott.

Vászon köszépszerű és közönséges minőségben ta
lán honi szükségre Magyarországban elég készül, de a’ 
finomabbra nézve ismét külföldre szorulunk. így 1822 — 
1827-ig az országos küldöttség eleibe terjesztett harmin- 
czadi lajstromok szerint, évenként, átmérőleg gyolcsért 
3,111,532 ezüst forintot fizettünk részint a’ külföldnek, 
részint az ausztriai német tartományoknak, ’s e’ beho
zatal még évről évre növekedvén, már 4^2 millió forintra 
felhágott. Ellenben az orosz-birodalom kender és len-szö
vetekért 2,685,000 rubelt vett be külföldiektől. Angol



ország pedig évenkint 22 millió font sterling (220 mil
lió ezüst forint) értékű gyolcsot készít.

Porczellán és kőedénygyárakban is még annyira 
hátravagyunk, hogy egy két igen közönséges neműeken 
kivül, mint például a’ pápai, tatai, holicsi, kassai gyáro
kon kívül, ha még fenállnak, mit sem mutathatunk e lő ; 
holott a’ Hont vármegyei agyag a’ remek szépségű bécsi 
porczellán-gyárban is alkalmasnak ítéltetik. így Szász, 
Franczia, Angol és mindenek előtt China és Japan or
szágoknak porczellánját legalább hire után ki nem hal
lotta ? Valamint azon sokféle külföldi szép ízlésű és jó 
minőségű edények is, mellyek honunknak majd minden 
közép rendű házaiban láthatók, e’ műszorgalmi ág a’ kül
földön mikénti virágzásának jeléül szolgálhatnak.

Végtére még a’ vasat említve; még csak ezen elke- 
rülhetlen szükséges anyaggal sem győzzük honi szük
ségeinket kielégíteni. Midőn a’ nálunk évenként készí
tendő 400,000 mázsára alig megyen, akkor az angolor
szági gyárak 21 millió font sterling értékűt készítenek, 
és 330,000 embert foglalatoskodtatnak. Francziaország- 
ban 3 millió; orosz- birodalomban 2,335,583, Svéd- és 
Norvégországokban 1,650,000, a’ kis Stájerországban 
pedig 583,811 mázsa nyers, és 21,915 m. öntött 
vas készíttetik. Az angol vas ugyan eredeti tulajdonságá
ra nézve nem a’ legjobbnak tartatik, de annak megke
ményítését és aczélra fordítását a’ legnagyobb tökélyre 
vitték, azért is az angol illy nemű készítmények a’ vilá
gon elsőséget érdemlenek, valamint a’ stájer-vasból és 
aczélból Bécsben készített müvetek is az angolokéhoz 
igen sokban közelednek. A’ stájerországi kaszák, mel
lyek e’ kis herczegségben IV2 millió darabban ková
csoltalak , Magyarországban is ismeretesek; valamint 
az is tudva van, miszerint annak jobbféle nyers vasából
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kovácsaink és lakatosaink többet dolgoznak fel, mint a9 
honiakból.

És igy a’ többieket, mint például az üveget, réz és 
egyébféle szereket elhallgatván, elég legyen befejezo- 
leg, ha bár ismételve is mondanom, hogy ezen gyárok 
hiányából származó minden nemű anyagoknak szűke mi
att lehetlen, hogy műszeri honi készítményeink a’ keres
kedésben a’ külföldiekkel versenyezhessenek; mert a’ 
mint látjuk, a’ vargától és kesztyűstől kezdve az óra esi 
nálóig, mindegyik szükséges anyagait vagy eszközeit a’ 
külföldön kénytelen megszerezni. Az iránt, hogy ez le
hetne e másként vagy sem, a’ nézetek igen különbözők. 
Én azonban részemről azt tartom, hogy az e’ részbeni 
fogyatkozásunkon segitni csak mi magunktól függ. De 
hogy ezt eszközölhessük, mindenek előtt le kell monda
nunk azon balhiedelemről, mintha nálunk a’ gyárok a’ 
kormány politicája tekintetéből fen nem állhatnának. 
Azok, kik ezzel állanak elő, azt több felállított gyára
ink megbukásával igyekeznek bebizonyitnia. De ha ez 
állana, akkor a’ kormánynak ezen elvét az ausztriai örö
kös tartományokra, sőt Francziaországra, Brittaniára, 
és Észak-Amerikára is szinte alkalmaztatva kellene gon
dolnunk ; mivel évenként ottan is számos és közben a» 
leghíresebb gyárok megbuknak. Annak vitatása helyett, 
hogy ezt egy igazságos kormány politicai czéljául tűzhet
né e ki? egyenesen kimondom, hogy ez — mit felten
ni azonban lehetlen, ha azt akarná i s , valóban annak 
hatalmát, ha egyébiránt neki lennénk készülve, túlha
ladná.

Hogy a’ gyárok dolgában eddig olly keveset halad
tunk, azt a9 fen mondottak szerint mindenek előtt né
pességünk csekélységének, városaink kevés számának 
és czéliránytalan belső tulajdonának, de ezen felül még 
sok más honi körülményeknek tulajdoníthatjuk. De hogy
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mind ezen akadályok mellett is e’ részben már jóval 
tovább lehetnénk, arról annál inkább meg vagyok győ
ződve, mivel 1-ször hazánk több, és pedig épen termé
ketlenebb részeiben, t. i. a’ Kárpát vidékein a’ népes
ség sokkal nagyobb, mintsem hogy annak lakosai tu
lajdon földjeik után elélhetnének; 2) mivel azon vidékek, 
a’ természettől azon segédeszközökkel, mellyek a’ gyá" 
rok forgására leginkább szükségesek, u. m. alkalmas 
folyókkal, patakokkal és erdőségekkel bőven el vannak 
látva; 3) mivel a’ műszeri jártasság akár kézi ’s vízi, 
akár gőzerőmű dolgában már olly tökéletességre lépett, 
hogy ezeknek segítségével a’ különben megkivántató 
munkásoknak legalább */3 része feleslegessé tétetett. 
Ebben Anglia első mintául szolgálhat, melly egyedül 
ezen gőzmozgonyok elterjedt használatának köszöni? 
hogy sokkal nagyobb élelem ’s lakásbeli drágaság 
mellett, a’ legtávolabb országokból költségesen beho
zandó nyers termesztményekből készülő minden nemű 
gyártmányai a’ versenyzést az egész világon kiállhat
ják. Már azon körülmény azonban ottan mit fog szül
ni , hogy az erőművek tulcsapongó használata által több 
száz ezer emberek kenyerektől megfosztattak, a’ kö
vetkezés fogja megmutatni. Ha ezen nem kis tekintetű 
kérdésnek nem figyelmeztetésével, ott a’ gyártásnak illy 
módú élénk fogását látjuk, ez ránk nézve annyival czél- 
irányosabb és sikeresebb volna, mivel 1) ez által a’ 
földműveléstől a’ munkások el nem vonatnának; 2) mi
vel a’ gyártásra megkivántató nyers kelméket honunk
ban bővebben és jutalmasabban előállithayuk; valamint 
a’ macedóniai pamuthoz i s , melly egyébiránt finomabb 
szövetekre koránt sem olly alkalmas, mint a’ nyugot- 
indiai, könnyebben juthatunk, mint más országok.

Ezeknek méltánylása után, kiki el lesz arról hitet
ve, hogy nem csak a’ Kárpát vidékeinek, és más né-
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• pesebb vármegyéknek lakosai kézi munkásságuk által 
a’ gyártást kiteijedésben űzhetnék, hanem hogy ho
nunknak minden nem termesztő városaiban, de legin
kább Pesten, kivált erőművek segedelmével a’ gyárok 
olly szerencsés előmenetellel fenállhatnának, hogy az 
azokban gyártott készítmények nem sokára a’ külföldie
ket a’ piaczrél kizárnák. Már pedig annak következéseit, 
ha t. i. ez által nem csak a’ tulajdon gyárműi szüksé
günket itthon kiállítani, hanem többekkel, például posz
téval, vászonnal, kocsikkal legközelebbi szomszédain
kat is kielégíteni bírnék, kiki könnyen elgondolhatja.

Ez utébbinak elérhetése pedig annál kétségtelenebb, 
mivel elegendő gyári és kézműi szorgalmunk divatjával, 
sem a’ szomszédok, sem a’ távolabbi külföldiek olcsó és 
kitűnő minőségű nyers termékeket bírván, nem versenyez
hetnének.

Azoknak, kik netalán azon ellenvetéssel állnak 
elő, hogy már több ízben tétettek próbák gyárok felál
lítására, de többnyire sikeretlenül, csak azt felelem: Ne
hány próbák tétettek ugyan, de ha az azokkal járó kö
rülményeket kissé szemesebb vizsgálatra veszszük, nem • 
látjuk e , hogy hol a ’ helyzet alkalmatlansága, hol a’ 
tárgynak ismeretlensége, a’ szükséges forgó és alaptő
kének elégtelensége, ahhoz értő egyéneknek hiánya, 
vagy más belső intézmények czéliránytalansóga szülte 
legyen az alig megszülettnek végromlását? Többek kö
zött például a9 Pesthez közel eső p a l o t a i  posztógyárt 
hozom elő;mellynek felállithatására nézve 1814-ben a* 
földesuraság egy pesti lakossal olly szerződésre lépett, 
hogy a’ haszonbérlő a’ kallómalmot kivéve, minden ne
mű épületeknek, valamint a’ belső készületeknek felál
lítását magára vállalta, mellyeket ő 28 évek alatt tet
szése szerint ingyen használván, és csak a’ fenálló 
kallóért fizetvén haszonbért, azon idő letölte után azo-
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kát a9 földesuraságnak ingyen átengedni kötelezte. Talán 
elég lesz mondani, hogy ezen vállalkozó az akkori pénz 
crisis után származott legingadozóbb körülmények közt, 
midőn t. i. egy kőmüvesi napibér ezüstben 2 forintra és 
többre is felrúgott, pénzéből kifogyván, a’ jó remény 
fejében kölcsönözött pénzekkel állitotta fel a" gyárt, és 
azt illy megerőltetése mellett nagy nehezen tette forgás
ba. A’ tartós békésb idők mindent, következéskép a9 
gyárműveknek nagy árát is a9 maga rendes vágásába is
mét visszahozták; és ime nem volt e az illy megfonto
latlanul felállított gyárnak természetes következése a9 
bukás? Mások gyáraik felállításánál mindenről, csak 
ahhoz értő emberekről nem gondoskodtak, vagy pedig 
az emberi kezek szükségéről megfelejtkeztek.

Egy más posztógyár tulajdonosa társaságba lépett 
egy morvái gyár tulajdonosával. Valljon feltehetni e, 
hogy ez a9 magyar gyár elősegélésével a9 magáénak el
őnyomására kezét nyújtotta volna? Hogy elegendő tőké
vel, okos vigyázattal, a9 gyárok Magyarországban is so
káig fenállhatnak, ’s gyümölcsöznek: azt a9 gácsi posz
tó-, pesti selyem-, sasvári gyapot- gyárak eléggé bizo
nyítják.

Már pedig akár ezeknek fenállását, akár amazok
nak összeomlását miképen lehessen a9 kormánynak tu
lajdonítani, én legalább annál kevésbé vagyok képes 
átlátni, mivel valamint honi termesztményeink, úgy gyá
rainkra nézve is az országnak belső közlekedése a9 kor
mány által vámok segedelmével nem korlátoztathatik, 
’s mi határainkon belül teljesen függetlenek vagyunk, 
mert a9 gyapjút magunk termesztjük, ’s hogy nem ma
gunk dolgozzuk fel, annak nem a9 harminczad az oka, 
miután a9 posztót ben az országban is jó nyereséggel 
eladhatnánk.

Hogy gyárok még a9 csekély népességű országok-
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bán is haszonnal fenállhatnak, ezt bizonyítják orosz bi
rodalom, és még sokkal inkább a’ gyármüi ipart óriá
sikig űző északamerikai szabad statusok; holott ezek
ben Lips szerint 1 Q  mértföldön csak 94 ember é l, mi
kor nálunk számos vármegyék vannak 3000 felüli né
pességgel ugyan annyi földtéren. És pedig az amerikai 
földek nem szibériai pusztaságok ám, hanem terméke
nyebbek a’ magyar chanaánnál, a’ temesi bánságnál! 
Azonban az északamerikaíak nagy kiteijedésű birtokaik
nak használatát egészen más elvekre alapították, mint el- 
dődeink. Azok t. i. nagy kiteijedésű birodalmuknak csak 
egyik részét osztották fel magok között; a’ többit pedig, 
mint a’ status birtokában Levőt, további uj gyarmatok
nak tartották fen. Ezen gyarmatok, mihelyt 60,000 számú 
népességre felemelkedtek, azonnal külön alkotása önál
ló szövetséges tartományt képeznek, és a’ legzordonabb 
ős erdőktől ellepett vadonyokat, legtermékenyebb föld
dé átvarázsolván minden munkálataikban boldogulnak, 
és pedig leginkább azért, mert a’ mezei lakhelyekkel a* 
városok egyarányban állnak, és igy a’ termesztő és 
műszorgalom is karöltve halad előre. Az illy , bár külön
féle nemzetekből felállott status, minden előítéleteknek 
élmellőzésével csak a’ közjó előmozdításán igyekszik; 
és azért annak lakosai is egyesült tehetségüket k öz
hasznú intézetekre, u. m. néposkolákra, vasutakra és 
csatornákra ’sa’t. fordítják. És mivel igy a’ belső közle
kedést elevenségben tartják, valamint a’ termesztői, Ugy 
a' műszorgalmi ösztönt is mind inkább nevelik. így mun
kásságuknak jutalmát látván, hogy felesleges földjük mű
velésére annyival több kéz maradjon, gyáraikat leginkább 
gőzmozgonyok segítségével folytatják, és egy illyen láb- 
rákapott uj statust ismét egy újnak gyarmatosítása váltjafel.

Eldődeink azonban egészen más elvre alapították 
hazájuk alkotását. Ezek tudniillik az egész országot az

11
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egyes nemzetségeknek különféle lépcsozetű álláspontjá
hoz arányosítva egyszerre magok között elosztván, hogy 
az összesen 1 millióból álló népességgel annak nagy 
térét sem magok, sem több századok .múltával müveit ál. 
lapotra nem hozhatták, az annál természetesebb, mivel 
az eredeti pásztori élethez szokott nemzet, ezen termé
szeti hajlandóságához képest a9 marhatenyésztésen, ké
sőbben pedig egy kis felszines földművelésen, kivül a’ 
műszorgalmat nem. csak kerülte, hanem még inkább a9 
királyivárosok felállítását, mellyek segedelmével akar
ták régi királyaink a9 műipart és kereskedést előmozdí
tani, az 1687-ki országgyűlésen törvényesen is akadá
lyoztatták: mellyből természetesen annak kellett követ
kezni, hogy ezen elhibázott statusgazdasági elvből szár
mazott hátramaradásunkat a9 nyugoti szomszédok ma
guk hasznára fordították, 9s műszorgalmi czikkeikre néz
ve maiglan honunkra támaszkodnak. (Jjabb időkben 
ugyan már némileg kezdjük átlátni, hogy e9 részben 
helyzetünk nem a9 legkedvezőbb lábon áll; legalább á9 
gyáraink és kereskedésünk hátramaradásáról folyt vi? 
tatkozások oda mutatnak. De hogy a9 dolgot még hi
bás szempontból veszszük, és a9 hibát mindig mások
ban, magunkban pedig sohasem keressük, az eddig 
mondottakból elléggé átlátható. Eleve kereskedést kí
vánunk, de az ahhoz kivántató anyagoknak elégségek 
termesztéséről és feldolgozásáról nem gondolkodunk; 
A9 gyárok létének hasznát hazánkra nézve ugyan elis
merjük, de azoknak czélirányos felállításába bocsát
kozni nem akarunk. És miért nem? Mivel pénzt Illyé
sekre azok, kiktől kitelnék, költeni nem akarnak.

De mind ezeknek ellenére tegyük fe l, hogy ha 
valamint külső, Ugy belső kereskedésre elegendő ter- 
mesztményekkél, mű-és gyár-szerekkel bírnánk is, mi
től a9 fenmondottak szerint még jó távol vagyunk, mit
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érnének nekünk azok, midőn azokat viszon forgásba  
azon ókból nem hozhatjuk, mert az arra megkivántató 
közlekedés nemeiben még igen hátra vagyu n k .*)

# )  Már csaknem általánosan elfogadott elv az, hogy a? mu- 
ipar valamelly országban épen olly szükséges, és épen 
olly nagy fontosságú, mint maga a’ földművelés és bá
nyászat ; mert ezek termékei is, amaz nélkül haszonve- 
hetetlen hevernek, vagy csak olcsón kénytelenittetünk 
idegeneknek eladni, hogy hat annyi árért kikészített 
alakban ismét visszahozzuk. Ezért mondja. Németor
szágnak legjelesebb uj statusgazdasági írója L is t ,  hogy 
olly status, melly csupán földművelésre támaszkodik, 
az egy karó emberhez legjobban hasonlítható. Ennél
fogva semminemű országban, melly boldog ’s függet
len óhajt lenni, a9 műiparnak hiányzani nem lehet, 
nem szabad. Földművelés a’ nemzetnek csak tűrhető ál
lapotot, műipar kényelmet és gazdagságot szerez 5 mi
után ez a’ nyers termesztmények eredeti értékét sokszo
rosan képes felemelni. Lám az ausztriai német tarto
mányokba behozott nyers gyapot (154 ,964  mázsa 35  
ezüst forintjával) értéke 5 ,399,340 pengő4 forintról fel
dolgozás által 33 ,395,440 ezüst forintra emeltetik (L . 
Springer. Statistik dér ősterr. Monarchie Iá  Ü. 451 1.) . 
Csupán földművelő ország mindig szegény, gyenge, 
és függő maradand; inért földművelés és műipar köl
csönösén hatnak egymásra, a9 virágzó miipar ingert 
adván a’ földműveseknek termesztményeik nagyobbb 
mennyiségben és jobb minőségben való előállUhatásá- 
ra, más oldalról a9 jó karba helyzeti földművelés első 
kézből jó és ölesé nyers anyagokat nyújthatván a9 gyá
rosoknak.

Magyarországban a9 műipar nem hiányzik ugyan, 
mórt hiszen a’ legegyszerűbb szárazmalom és a9 ke

l l *
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28. $ Kereskedésünk hátramaradása.

Ha hazánk geographiai fekvését, physicai termé
szetét, és politicai körülményeit figyelmesen megvizsgál
juk, igen hamar meg fogunk győződni arról, hogy több
nyire jó földdel ellátott magyar honunk, mint leginkább

ny érsütés is a9 műszorgalom egyik ágát teszik; de hogy 
műiparunk az élet szükségeit igen sokban ki nem elégít
heti, ’s hogy épen ez érezhető iparhiány országunknak 
legsötétebb oldalát képezi, ezt fájdalommal kell megvál
tanunk, mellyet azon vigasztaló szó sem enyhíthet, mint
ha Magyarország csak földműves országnak volna te
remtve, ’s e’ mellett szerencsésebb, biztosabb, állandóbb 
alapon nyugodnék, mint a’ hatalmas Albion, mellyet 
óriási ipara néha pillanatnyi zavarokba taszít.

Hogy gyáraink egy nemben sem elégítik ki a’ ho
ni szükségeket: azt a’ hárminczadi lajstromok kézzel- 
foghatólag bizonyítják. Egyébiránt mivel a’ szerző ho
ni műiparunkat a’ külföldiekéhez hasonlitni akarván, gyá
raink előszámlálásában nem bírt elegendő forrással: en
nélfogva e’ hiányt tehetségünk szerint itten igyekszen- 
dünk kipótolni, de csak azon nembeli gyárakra n ézve, 
mellyek a’ szerzőtől párvonalképen felhozattak.

Mi tehát jelenleg gyárainkat ’s más iparintézete
inket illeti: ezek számát a’papirosmalmokkal, üveghuták
kal, hámorokkal együtt alig vihetjük 4 5 3 -ra (ezekből 
a’ katonai végvidékre 41 esik ), holott magában a’ kis 
Lombardiában (4 0 3  Q  mfd) 1837-ben 6 9 4 0 , Ausz
triában 531, a’ vclenczei kormányszékben 3 0 7 4 , Alsó 
Austriában 399 ’s magában Béesben 162, Csehország
ban 462, Morvaországban 1 8 5 , Stájerországban 3 1 2 ,
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termesztő ország, a’ belső kereskedés divatjára minden 
megkivántató eszközökkel bírhatna; de ellenben a’ kül
sőnek nyerekedő gyakorlására igen kevés kedvező kö* 
rülménynyel dicsekedhetik. így látjuk, miszerint hazánk 
majd csaknem minden nemű, az élet fentartására, ’s

’s összesen az ausztriai német- cseh- és olasz tartomá
nyokban 11,915 gyár volt folyamatban. Ez öszvegből 
selyemben dolgozott 5087 , kenderben ’s lenben 9 8 6 ,  
vasban 665, gyapjnban és gyapotban 480. És itt is
mét milly különbség egy magyar papirosmalom, vagy 
kőedénygyár, melly legfeljebb 3 0 — 40 embert foglala- 
toskodtat, ’s 90—  94 ,000  pengő forint ára portékát 
készít, és például a’ linczi gyapjúszövet-gyár közt, 
melly még hanyatlása korában is 6000  dolgosnak és 
110 tisztviselőnek ad kenyeret. A ’ Csehországban ké
szített gyolcs-kelmét évenként 896 ,000  darabra számít
ják, mellynek értéke a’ többi lenkészitményekkel együtt 
9 millió ezüst forintra rú g , ’s 1897-ben csak külföld
nek ’s főkép Magyarországnak 5 ,600 ,000  ezüst forint 
áru gyolcsot adott el.

A’ hajdan virágzóbb sasvári g y a p o t g y á r ;  je
lenleg évenként 60 ,000  darab (1 6  rőfjével számítván) 
különféle nevezetű sima és csíkos, hímzett és általszőtt 
szöveteket készít, ’s még mielőtt a’ fonóintézet Baden- 
be (Ausztriában) tétetett volna, csak fonásból 9000  
környékbeli ember élősködőit; most mind össze alig táp
lál ennyit. Ellenben Brucknál, Mosony vármegyében, 
a’ magyar részen nem rég állítatott egy szép g y a -  
p o t f o  n ó - g y á r ,  melly a’ Lajta vize által tétetik moz
gásba. Ennek belső készülete a’ legújabb angol minták 
szerint szerkesztetek, és nem csak mesterséges alkotá
sa , de ai9 fonás szépsége által is magát jelesen kitün-
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kényelmére megkívántaié tertnesztményeknek előhozó* 
sara alkalmas, hanem hogy azokkal akár eredetiségök- 
ben, akár nemesebbre fordított formájukban belső szük
ségünket viszont ki is pótolhatjuk, mert az e9 végre 
szükséges közösülést a9 hajózásra alkalmazható folyó

tét!, ’s maga nemében hazánkban első. — Már hogy 
e’ két gyapotgyár szükségeinket ki nem elégítheti, az na
gyon természetes, de más részről az sem hihető, mit 
Beeher legujabbi kereskedési statisticájábnn állít, mint
ha mi csupán gyapotért többet fizetünk az ausztriaiak
nak, mint tőlök minden kivitt magyar termesztményekért 
kapunk. Ó t. i. az 1834-ben behozott gyapot kelmék 
értékét 44 , ’s  1838-ban 62 millió ezüst forintra teszi, 
holott mi szinte szerinte az 1838-ki évben összes ter- 
mesztményeinkért az ausztriai örökös tartományoktél 60  
millió forintot kaptunk. Azonban hitelesebb adatok után, 
gyapotszövetekért jelenleg átmérőleg 3 72 millió pengő 
forintot fizetünk évenként; ’s még 1827-ben az orszá
gos küldöttség eleibe terjesztett lajstromok szerint 1 0 1 0 1  
mázsa gyapotszövetet hoztunk be az ausztriai tartomá
nyokból kerek számmal 2 , 1 0 0 ,0 0 0  forint értékben, de 
azóta az ausztriai tartományokban a’ gyapotgyártás ne
vezetes gyarapodást tett, úgy hogy 1807-ben a’ nyers 
gyapotbcli behozatal csak 25,608 mázsára ment, ’s már 
1827-ben 154,264 ’s 1837-ben 231,395 mázsa dol
goztatott fel, mellynek értéke a’ gyapot- fonalat is be
leértve, 47 millió ezüst forintra becsültetett.

Legnagyobb p o s z t ó g y á r u n k  a’ gácsi, esz
tendő alatt alig dolgoz fel 1 0 0 0  mázsa gyapjút; ámbár 
készítményei általában dicsértetnek. Ezen gyárt egy  
részvényes társaság tartja fen, ’s nem rég egy uj g ő z -  
mu tétetett használatba, melly 31 erőművet tart forgás-
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vizeink, valamint a1 jó utak készítésére szükséges anya
goknak az ország nagyobb részében léte igen előségit- 
hétnék. Külső kereskedésnek nagyobb kiteijedésbent 
folytatását azonban minden nemű körülményeink akadá
lyoztatják. így például a’ tengerben! részvételünk olly

bán ,’s  egyszersmind a9 vize ró sem nétkülőzfeftk. A 9 
gyárhoz tartozó telket a9 Forgács g r ó f i  nemzetség > örö
kösen a9 gyár-intézetnek ajándékozta.* Az újabb idők
ben pedig Pápán állíttatott fel egy posztógyár, angol 
m&erőkkel, ’s benne naponként 40 ember dolgozik, és 
minden héten 300 röf különféle minőségi posztót készít, 
9s egy óv alatt 1$,000 rőföt ad el. A 9 posonyi és kas
sai posztógyárak szinte folyamatban vonnak m ég, ’s 
Pesten legújabban állítatott fel a9 legelső s z ő n y  e g  á g  y -  
t e r i tő -g  y á r. Mind ezen említett posztósző vő intéze
tek alig dolgoznák fel 2000mázsa gyapjút, holott Cseh
országban maga Reichenbferg 2  posztógyár! ós 1180  
posztómestert számlálván, évenként 20 ,300 mázsa gyap
jút használ fel, 9s 58 ,000  darab (darabját 30 röffel szá
mítva) posztót készít; Brünnben pedig 1834-ben 17 
posztó és kazimir gyár találtatott, mellyek közül az Of- 
ferman testvéreké 450— 500 embert táplált, 9s 1500 da
rab széles, és ugyan annyi keskeny portékát készített 
( W o l n y .  Má hr e n .  1 1 . B. 95 l.> 1823— 1 8 2 7 közép
számmal Magyarország 2,532,772 font posztót hozott 
be évenként, miért kerek számmal 6  millió ezüst fo- 

, rintot fizetett. P o k r ó c z g y á r  van Pápán, ugyancsak 
Mayer Györgyé, ki a’ posztógyárt állította; pokrécz és 
szurgyár Majkon, Komárom vármegyében ; valamint a9 
tataiak, gyöngyösiek, szeremségiek is sok pokróozot, a9 
öebreczeniek gubát, 9s a9 rimaszombatiak gubát és lóta- 

; karót nagy mennyiségben csinálnak.
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csekély, és nehezített, hogy haszna nem igen szembe
tűnő; és pedig azért nem, mert 1) az országnak egyik 
▼égsarkán fekvő tengerpartunk a9 hajózásra annyival al
kalmatlanabb, mivel ahhoz a9 hajók szirtes hegyek és 
veszedelmek közt juthatnak ki az adriai tengerre, oda

A9 közönséges s z ő r k a l a p o k a t  honi kalaposa* 
ink készítik. Úri kalap szinte sok gyár tátik Pesten Bu
dán, Posonyban, Kassán, Beszterezebányán, Badványon. 
A 9 Karczag testvéreknek pedig Pest mellett Soroksáron 
nagyszert kalapgyáruk van. De mind ez nem elég, 
miért éventont átméróleg 25,611 úri kalapot hozunk be 
az ausztriai tartományokból.

S e l y e m s z ö v e t g y a r a k  (8 6  gombohtóháza- 
kon kívül) vannak Pesten, Budán, Pécsen, Posonyban, de 
ezek többet nem dolgoznak fel 150— 180 mázsa nyers 
selyemnél, 9s ebből magára Yaleronak pesti gyárára mint
egy két harmadrész esik. Selyemszalaggyár van Kismar
tonban. Hogy magában a9 kis Lombardiában 4000 selyem - 
gyárnál, 9s az egész ausztriai nem magyar birodalomban 
5000-nél több van, fentebb láttak. 1827-ben innen 89,828  
feldolgozott selyem-kelméket vett a9 magyar haza.

Nagyobb b ő r g y á r a k  vannak Pesten, Budán, Kis
martonban és Fintán Sáros vármegyében. Mind ezen  
bőrkészítmények azonban nem elegendők a9 honi szük
ség  fedezésére; ’s mmémüségökre nézve szinte nem áll
ják ki a9 versenyzést az Ausztriában, 9skülönösen Becs
ben készített bőrökkel; mellynélfogva bár nyersbőrt, 
különféle neműt évenként 500,000 darabot adunk e l ,  
még is 1828— 1827. átmérőleg egy esztendő, leforgása 
alatt 818,161 készített bőrt kény tele nittettünk az ausz
triaiaktól venni.

Czenken, a’ gróf Széchenyi István jószágán ko
c s i g y á r  vagyonos Goldmann a’ gyáros maga tart
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érkezésük után pedig rendes kikötők hiánya miatt az éle* 
mek viharjai ellen bátorságot nem lelnek; mellyről sze
mélyesen volt szerencsém 1808-ban Fiúméban létemkor 
meggyőződni, a9 midőn szemem láttára oda érkezett, 
gyarmati árukkal megterhelt 16 hajó közöl kettőt egy éj-

mindenféle ehhez tartozó mesterembereket. A 9 budai ko
csigyár készítményei szilárdságuk tekintetéből dicsértet
nek; 9s Pesten is nehány nyerges szép úri hintákat ké
szít; de azért ezeknek nagyobb részét Bécsból vásárol
juk.

A 9 v a s g y á r t á s  már inkább el van terjedve Ma
gyarországban. Ugyanis a’ vas mindennapi szükség, ’s  
az ehhez kivántató nyers anyag bőven lévén: ez ipar
ágra pénzszük-hazánkban is több ipar töke forditatott, 
9s az újabb időkben időt és költséget kímélő m&eszkő- 
zök használtatván, 9s  különféle javítások történvén, a* 
magyar vasművek jósága mind inkább kitűnik. Mind ez  
azonban a9 felette tetemes belső fogyasztást nem képes 
kielégíteni, 9s ezért nem csak a9 finomabb készületi, ha
nem a9 közönségesebb vaseszközök nagyobb részét is az 
ausztriai német tartományokból 9s főkép Stájer és Ka- 
rinthia országokból hozzuk be. Fő fészke a9 vaskészi- 
tésnek Gömör vármegye; ezután Szepes, Zólyom, Aba- 
uj, Borsod, Liptó, Sáros, Torna, Zemplén, Ungh, B e- 
reg, Mármaros, Bihar, Arad, Krassó vármegyék, és az 
oláh-bánsági végezred. A 9 Máramarosban létező kabo- 
lapolyánai kincstári vashámor a9 környékben ásott érczet, 
’s mivel ez nem igen jó minémüségfi, beregmegyei vas- 
érczet is dolgoz fe l, 9s évenként csak 3000 mázsát. 
Gömőr vármegyében két hámorban csupán kasza és sar
ló, 9-ben kapa, ásó, fejsze, 9sa9t. készíttetik; ezeken ki- 
kivül van 9 olvasztó kemencze és 190 koh. Rimabrezón,



jefi vihar semmivé tett. A9 száraz felül ivedig csupán 
szakadatlan hegyeken keresztül, két igazi közösülésen, 
t  i. a9 Ludovica és József utján juthatni el* az első Fiú
méba, a9 második a9 félreeső Zengbe Vezetvén. De ha 
ez nem igy lenné i s , mindazáltal tengerpartunk sokkal

Betléren, Vöröskón oüy jó vaspléhet készitnek, hogy ez  
a’ stájerországihoz hasonlít; a’ legszebb Őntöttmüvek 
szinte e ’ helyeken, ’s még más megyei hámorokban ön
tetnek. Zólyom vármegyében 10 helyen vannak vashá
morok. A 9 hroneczi kincstári vasőntömühely mindenek 
felett tökéletes, öntenek itt kályhát, kazányt, fazekat, 
tálat, gyertyatartót,’stb. Ugyan itt van egy aczélgyár. 
B e s z te r c é é n  tábori vasfazekat öntő műhely; Királyfal
ván fegyvergyár, mellyben különféle kardok, szuronyok, 

r kengyelek készülnek, ’s az ide tartozó ráspolyozó és éle
sítő intézet Kosztiyjarszkán találtatik. Liptóban a9 ma- 
luzsinai, Abaujban a’ jászói vas leginkább dicsértetik. 
* s a9 meczenzéfi németek többnyire vasmüyesek, kik ka
pát, kaszát, kazányokat, patkókat, szegeket csinálnak. 
Borsodban Szilváson híres öntött vasművek, 9s Diósgyő- 

. . rön hazánkban legjobb aczél készíttetik. Zemplénben a9 
szinnai, Sárosban a9 kruszlói vasöntő-gyárakat ^mellőz
vén , csak Unghban a9 remeteit hozom elő. Innen ha
zá ik  több részébe feles számú vas hordatik szélyel, ré
szint rudakban, részint pléhekben* Itt készíttetnek erő
müvek segedelmével ásók, kapák, kaszák, szegek, ’stb., 
9a öntetnek a’ legjobb úgynevezett Merkúr vaskályhák, 
kemenczék, kandallók, főzőedények, gyertya és óra- 

; tartók, álló tükörrámák, emlékek, ’stb. Szinte jeles kály
hákat, mellképeket, ’s más vaseszközöket öntő-gyár a’ 
szeleseiéi Bereg vármegyében. Biharban Vaskón az 
uraság derék vashámort tart, hol évenként 1500 mázsa
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nagyobb hasznunkra nem válnék , mert 2) termesztőié* 
nyeinknek egyik fő nemére, t. i. aT gabonára nézve az 
oroszokkal, mióta a’ feketetengeren ok uralkodnák, ki
vált Odessának folyvásti emelkedése mellett a9 verseny
zést ki nem állhatják. Borunkra Oroszország nem szo-»

leginkább vastag munkára alkalmas vas készítetik, ’s eb
ből a’ környékbeli kdvácsok ásókat, szántóvasakat, fej
széket szoktak készíteni 5 ’s a9 legközelebb Petrószán 
állított vasgyárban mindenféle öntött vaskészületek, u.m.  
kemenczék, kazányok, mozsarak, malomcsápok, gépe- 
lyekhez való eszközök, *s vertvasak kaphatók. Vógre az 
oláh-bánsági végezredben Ruszkahegyen Hoffmann és 
Maderspach urak semmi költséget nem kiméinek, hogy kü
lönféle öntött és nem öntött vasmúveik a’ legjobb külföl
diekkel versenyezhessenek. Az évenkénti vasnyereség tett 
Magyarországon 1833— 1837. átméröleg véve 263,997  
mázsa nyers vasat, Ós 36.312 mázsa öntött vasat. Ez 
öszveghez a* királyi kincstár járult 101,063 mázsa 
nyers vassal, és 16 ,537 mázsa öntött vassal; a 1 többi 
privát gyárak készítményei.

Az eddig elószámláltgyárokban is veszünk észre va
lami kevés előmenetelt, habzóknak számát Schwartnernek 
32 évvel ezelőtt kiadott statisticájában megtekintjük; de 
tulajdonképen az utolsó évtized vala az, melly valamint 
szellemi, úgy anyagi tekintetben ’s többek közt a9 még 
nem említett gyárakra nézve igen tetemes haladásra mu
tat. E ’ gyárak pedig kétfélék, u. m. vagy ollyánok, 
mellyek azelőtt is kevesebb számmal gyakorlatban vol
tak ugyan, de nevezetes gyarapodást csak az ujabbi 
időkben nyertek; vagy ollyánok, . mellyek ezelőtt vagy 
egészen, vagy kevés kivétellel hazánkban ismeretlenek 
valának, ’s esupan az utolsó évtizedben kezdtek lábra 
kapni. Az első rendbeliekhez tartoznak az ü v e g h u -
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rult$ az északamerikaiak és angolok pedig a’ franczia 
bort a' mienknél talán még akkor is jobban fogják ked
velleni, ha azt legjobb minőségben, mivel azonban eddig 
nem igen dicsekedhetünk, nekik helybe szállíthatnék. Az 
egyenlítőn túl fekvő országok lakosai szinte más ked-

ták,  p a p i r o s m a l m o k ,  és k ő e d é n y #  varak.  
A* második renditekhez sorolhatók a’ po r e z e  l i á n -  
g y á r a k ;  a9 g ő z m a l m o k ,  r é p a c z u k o r  é s  c s o n t 
l i s z t  (sp o d iu m j-g y á ra k , g ó z - p á l i n k a f ő z ő - i n -  
t é z e t e k ;  és a’ szerednyei r é z m ü g y á r .

Schwartner szerint 1809-ben még csak 25  ü veg-h u ta  
volt folyamatban,9s 1840-ben már 54-et számláltam meg; 9s 
igy csak 8  üveggyárral bírunk kevesebbet, mint az e’ 
részben elbiresedett Csehország. Azonban a9 mieink na
gyobb rézszt csupán közönséges vagy durva üvegne
meket készitnek. Némelly üveggyáraink azonban a9 gyár
táshoz szükséges dolgosokon kívül, kisebb nagyobb 
számmal üvegsimitókat 9s üvegmetszőket is tartanak, 
kik munkájuk által a9 kristályüveg becsét sokszor húsz
szorosán képesek felemelni. Illyen nevezetes metszőin
tézetük van többek közt a9 Károlyi grófi nemzetségnek 
Misztótfaluban Szathmár vármegyében. A9 szihlai üveg
gyár Zólyom vármegyében igen becses üvegnemei közt 
lombikokat is készít a9 bányászok számára.

A ’ p a p i r o s k é s z i t é s  hazánkban az újabb időkben 
szintenevezetesgyarapodástnyert, ’s a 9 muszorgalom ez 
ágában igen örvendetes vetélkedés kezd mutatkozni. íg y  
1809-től fogva a9 papirosmalmok száma 40-ről, mennyi
re ezt Schwartner tette, 75-re és igy majd két annyi
ra szaporodott; 9s reméllhető, hogy ha ez élénkség 
ugyau azon arányban növekedend, nem sokára a9 kül
földi papirost egészen nélkülözhetjük. Ugyanis némelly
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veltebb borokhoz könnyebben juthatnak; é s  így még 
akkor sem lennének biztos vevői borainknak, ha azok 
az egyenlítőn túl romlás nélkül elszállitathatnának. De  
ezt nem reménylhetjük, miután legjobb borunk is, t. i. a9 
tokaji, rendkívüli kövérsége miatt, legjobb bánásmód

gyáraink az utolsó évtizedben már nem csupán közön
séges portékára szorítkoztak, hanem igen szép és hasz
nálható nyomtató és író velin papirost is készitének. El
ső helyet érdemel e’ tekintetbon a9 fiumei nagyszerű pa
pirosgyár , mellyet több privatusok 9s köztők angolok ál
lítottak. Továbbá legközelebb Pécsen egy hollandiai 
módra rendezett papiros-gyár állitatott fe l, 9s a9 szinte 
uj pápai intézet hetenként 100 rizmát szolgáltat. Ne
vezetesebb gyár ennél a9 nagy-szlabosi Gömőr vár
megyében, hói angol gépek használtatnak, mellyek 
1 0 0 ,0 0 0  pengő forintba kerültek.

K ő e d é n y g y á r  nem csak  Pápán, Tatán, Holi- 
cson és Kassán van, mint a9 szerző mondja; hanem 
még Kőrmöczőn, Beszterczebányán, Szilváson Bor
sod vármegyében} Rosnyón, Murányalján, Eperjesen, 
Iglón, Krapinán is. A’ holicsi Magyarországon első 
volt, hol kőedények Wegvood módja szerint csináltattak, 
’s most rendesen 83 felvigyázó és dolgos egyedet fog
lalatoskodtak A ’ kassai nagyobb kóedénygyár éven
ként 1 0 0 .0 0 0  ft. értékű portékát készít, ’s 8 0  embert 
táplál; a9 pápai pedig 60 - 6 0  rendes dolgossal 60 ,000  
fr. érő edényeket állít elő.

A 9 legelső porczelángyár 1886-ban állitatott 
Abauj vármegyében Telkibányán, mellyet nem sokára 
másik követett Hollóházán, ugyancsak az említett me
gyében. Legközelebb pedig Herend Veszprém megyei 
helységben van egy indulóban, melly Fischer Móricz
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mellett is egy kissé roszabb pinczében eczetté válik. Do
hánynyal a9 tengermellékiek Amerikából magokat job
ban és olcsóbban elláthatják, ’s igy a9 mienkre nem 
szohilnak; egyébbel pedig, mellynek kelete lehetne, 
p. o. posztóval, vászonnal, W t. még saját szükségein
ket sem vagyunk képesek fedezni.

birtoklása óta szép reménnyel biztat. Az itt készült cse
rép tüzet is ad, átlátszó, ’s benne sütni is lehet. A9 
primásherczeg rendelésére készített asztali edényesz
közök, különös szépségük és szilárdságuk miatt valóban 
nézést érdemlenek.

Hogy a’ liszttel való kereskedés hazánkra nézve 
hasznosabb a’ nyersgabona kereskedésnél, mivel az őr
lési hasznot mi nyerjük ’s nem az idegenek; és hogy a9 
lisztkereskedés állandóbb és biztosabb lábra is állítat— 
hátik: ezt csak az utóbbi évtizedben kezdtük átlátni $ 
mellynélfogva a’ sok tekintetben jeles angol amerikai 
m ú- és g ő z m a l m o k n a k  hazánkbani megalapítása 
részint foganatba vétetett, részint indulóban van. íg y  
a’ gróf Károlyi L%jos által legelőször állított nagysu- 
rányi (Nyitrában) mumalom, á’ haszonbérlők kezelése 
alatt is folyvást virágzó állapotban volt, és lisztraktá
rakat több városokban tartott, de fájdalom! az 1841-ki 
évben leégett, hanem mint halljuk ismét fel fog építtetni. 
Állíttatott ez az 1835-ki évben, ’s a’ kétemeietu igen 
csinos épület a9 Nyitra vizén áll. Földszint láthatni az 
egészen elkülönzött vízikerekeket, melly helyen télben 
fütni is lehet, hogy fagy által a’ munka ne hátráltas- 
sék, ’s ezen kerék forgatására, melly 8  malomkövet 
’s más sok gépelyt mozgat, régi malmainkhoz hason
lítva, harmadrész viz sem kívántatik. A’ gabona, mi
előtt malomkőre folyna, gépelyek segedelmével minden
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A9 monarchia örökös tartományai pedig kévéé men
nyiségű gabona, bor 9s marhán kívül reánk nem igeq 
szorulnak. Harmadszor a’ feketetengerbe ömlő Dunát', 
melly minket a9 török és orosz birodalmakkal közösülés* 
be hozhatna, szinte e9 végett a9 Moldova és Orsóvá köz

legkisebb gáztól, portól mégtisztáltatik, ’s a* hófejér- 
ségű, finom szövetű szitán osztályzott lisztnemek nem 
csak hazánkban legszebbeknek tartathatnak, hanem a9 
leghíresebb külföldi lisztekkel is méltán vetekedhetnek. 
A’ remek készületű gépelyrészek külföldön csináltat
tak; de az egész öszverakását ’s építését Graknling 
Ignácz primási uradalmak ácsmestere vezette. A’ sop
roni gőzmalom, próba gyanánt 4 kerékre állitatván, 
rövid jó sikerű működése után bizonyos akadályok mi
att (például,: hogy a9 kőszenét azon áron meg nem 
kaphatták, mint a9 többi soproni polgárok; ’s a’ molná
rok ellenben a’ liszt árát egyszerre 2  forinttal lejebb 
szállították) ideiglen megszűnt Szebb jövendőt igór 
azon gőzmalom, mellyet Pesten egy részvényes tár
saság építtetett, ’s mellynek működéseiről, az idén gr. 
Széchenyi István honi ujságlapjainkban a’ közönséget 
kimeritöleg értesité. Milly eredménynyel, dolgozasd a’ 
Szabolcs vármegyében Nagyfaluban részvények utján 
állítandó ung-szabolcsi, és a9 Fiúméban legközelebb épí
tett nagyszerű gőzmalom ? ezt jövendőben látjuk : meg.

Azon időtől fogva, hogy Francziaországbán a’ 
burgundi répaczukor-gyártás annyira el hatalmazott, mi
szerint a’ gyarmati nádczukor ültetvények megőrzése 
végett a’ kormány kénytelen volt a1 honi répaczukor 
gyárakra nagyobb adót vetni: nálunk is e’ már régeb
ben megpróbált, de ismét félbehagyott iparág qjabban 
lábrakezde kapni, ’s már 1841-ben 2 2  r é p a e z u k o r -
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ti szirtos medre miatt nem igen használhatjuk bátorsá- 
gosán. És igy mind ezen nem kedvező körülmények csak 
oda mutatnak, hogy külső kereskedésünk, ha neki egé
szen fél lennénk is készülve, nem sokat mozdulhat; ’s 
azért, ha az általam érintett e9 tárgyban! azon elv: mi

g y á r t  számlálhattam m eg, pedig újabbak még foly
vást állítatnak. E9 gyárak a9 kővetkező helyeken létez
nek: Fődémesen, Nagyszombatban, Posonyban, Ghi- 
mesen, Szolcsánon, Beszterczebányán, Gácson, Kar- 
ván, Eszterházán, Cséosényben kettő, Szentmártonban 
fGyőr v.) Ikerváron, Peresztegen, Szigetváron, Cse- 
pinben, Tolnán, Edelényben, Sarkadon, Kétegyházán 
és Kígyóson Békés vármegyében. Ezek közül legna
gyobb intézet az edelényi Szász-Coburg herczegé; 
utána következik a9 gróf Batthyáni Lajosé Ikerváron. 
A 9 szolcsáni gyár (herczeg Odeschalchié) a9 híres Bom
bádé tanítványa által rendezve, 1838-ban 16 ,000  má
zsa répát dolgozott fel, és jövedelmezett 58,739 ft. 1  
kr. váltóban ; mellyből költség 95,484 ft. 48 kr., tiszta 
jövedelem pedig mi ezen felül maradt.

A 9 czukorgyárak megszaporodása hazánkban a9 
/ c són  ti i s z  t g y  ár ak (spodium) felállítását, melly ipar

ág azelőtt nálunk teljesen ismeretlen volt, szükségessé 
tette, 9s jelenleg csak Pesten 3 illy nemű intézet van 
folyamatban, mellyek eddig haszonvehetlenül elveszett 
tárgyakból, több ezer forint értékű portékát szolgáltat
nak.

Az ausztriai nem magyar tartományokban találtató 
6500 nagyobb p á l i n k a f ó z ő - h á z  közül magára Ga- 
licziára V* esik; 9s még ezelőtt 1 0  évvel évonkint át- 

' mérőleg északi vármegyéink innen 4000 akó pálinkát 
hoztak be. Azonban a* pálinkafőzőházakban elkezdett
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szerint a’ belső kereskedés eleven divatja a’ nemzetek 
valódi 9s állandó boldogságára sokkal nagyobb tekintetű, 
mint a9 külsőé általában megáll, akkor ez már csak 
ezen fentebbi körülményeink tekintetéből is honunkra 
nézve még inkább helyes leszen.

gőzművek használata által nálunk az utolsó évtizedben 
igen nevezetes változás történt. Hogy pálinkafőzésnél 
gőzművek Magyarországon régebben használtattak, 
nagyon hihető; legalább a9 Hunyady grófok jószágai
ban már régen divatban vannak; de tulajdonkép ezek 
használata csak az említett évtizedben terjedt e l , 9s az 
innen eredő tetemes tiszta nyereség olly ingert ada föl
desurainknak, hogy jelenleg a9 gőzmüves pálinkaházak 
(leginkább Gall módja szerint) nem csak a9 mostohább 
északi vármegyékben, hol a9 pálinkafőzésnek jótékony 
behatását a’ földművelésre nem tagadhatni, hanem a9 ter
mékeny déli megyékben is elterjedtek; 9s már is hatal
mas szózatok emelkednek a9 mértékfelett elharapódzott 
pálinkafőzés 9s korlátlan pálinka ital ellen. Részemről 
azon nagyobb erkölcs romlottságot, melly némelly me
gyékben (p: o. Abauj, Gömör) jelenleg a9 régibb idők
höz hasonlítva, észrevehető, nem tulajdoníthatom ugyan 
egészen a9 pálinkaitalnak, miután épen Árva, Liptó, Sze- 
pes, Sáros vármegyéknek, mellyekben ez leginkább el
hatalmazott, legkevesebb rabjai vannak; mindazáltal ta- 
gadhatlan igazság lévén az, miszerint az olcsó pálinka 
a9 köznépet könnyenmértéktelenségre csábíthatja; 9shogy  
mi a9 zordonabb éghajlattal bíró hideg vérű tótnak nem 
ártalmas, az a9 melegebb éghajlat alatt lakó tüzes véral- 
katu magyarnak igen is méreg lehet; 9s hogy a9 szerfe
lett olcsó pálinka, földművelésünk egyik nevezetesebb 
ágát, a9 szőlőművelést, mellyből hazánkban közel 1 mil-
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Kereskedésünk csekélysége felől a* panasz közön
séges, és pedig nem helytelenül; ha azonban a9 panasz - 
kodokat ennek okáért kérdezzük, azt többnyire hamis 
szempontból veszik fel, és leginkább csak a9 kormány 
kereskedési rendszerét, vámok súlyát, ’sa’t emlegetik; 
én azonban nem ott kezdem a9 hibát keresni, hanem 
máshol.

Minden ok következést szül, valamint az újabb kö
vetkezésnek ismét okává válik, és ez igy mind addig

lio ember élősködik, végv eszé lly e l fenyegeti: lehetlen 
eltitkolnom azon forró óhajtásomat: bár e’ tárgyat or
szággyűlésünk figyelemre méltatná, ’s a* pálinkafőzésben 
bizonyos korlátot szabna; ennek főzését gabonából és 
burgonyából csupán terméketlenebb vidékeinknek en
gedvén meg, a’ gazdag búza és bortermő vármegyéket 
pedig egyedül gyümölcsbőli készítésre szorítván. A 
legnagyobb gőzműves pálinkafőző-intézetet egy rész
vényes társaság állita fel Bezdéden, a9 rozsban ’s bur
gonyában olly gazdag homokos Szabolcs vármegyében, 
melly már több hasonnemű intézeteket számlál; de hogy 
e’ példát a’ termékeny búzatermő rónaságokon is köve
tik: ezt a’ tótmegyeri, kis bikácsi (Torontálban), szege
di, nagylétai (Biharban), ’stb. gőzpálinkaházak eléggé 
bizonyítják.

A ’ gőzpálinkafőző-házaknak az észak keleti ma
gyar vármegyékbeni szerfeletti elterjedését, talán semmi 
sem mozdította annyira elő, mint a’ b. Ghilányi Sándor ál
tal Szerednyén (Ung v .) felállított r é z m ű g y á r .  Ez 
Rajnamellékérő] hozatott múértők által igen jeles pálin- 
ka-és serfőző-házakban egyformán használható gőz ké
születeket készít, ’s azokatjutalmas áron adván, még 
a ’ kisebb birtokosoknak is ingert és alkalmat szolgál- 
tata illy gépelyek megrendelésére.
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tart, míg az csak valameily végpontra nem emelkedik. 
Ha tehát a’ kereskedés divatját végpontiul vesszük , 
létének okát a’ nyers termékeknek, és kéz ’s gyár
műknek bőségében kell keresnünk. Ezen bőséget kö
vetkezésnek véve, ennek indító oka a’ szorgalmas föld
művelés, és virágzó műipar, mellyet ha ismét követ
kezésre emeljük, az illő számú, arányosan elosztott 
mezei és városi népesség fog ennek okául ’s egyszers
mind alapeszközül mutatkozni. Hogy a’ két osztálybeli 
mostani népességünk sem számra, sem arányra nézve 
honunk termékeny nagy területének meg nem felel, 
azon a9 fentebbiek szerint nem kételkedhetni; hol pe
dig az alap hibás, ott a’ felépítmény, következéskép an
nak felsőbb emeletei is igen gyenge lábon állanak; ’s 
igy itt is a’ csekély népesség alapos oka kereskedésünk 
lassú divatjának, mert ebből származik kereskedésbeli 
anyagainknak szűke.

A’ kereskedés adás és vételből á ll; ehhez pedig ré
szint nyers, részint pedig nemesbre átváltoztatott termékek 
és műárúk bőséges léte kívántatik; de hogy mi ezen 
bőséggel nem dicsekedhetünk, az bizonyos. Ezen állí
tásom is tudom, több ellenvetésre találand, ’s felho- 
zatik országunk termesztményeinek, u. m. a’ gaboná
nak, bornak, szarvasmarhának, gyapjúnak, dohánynak, 
és egyebeknek bősége. De ha mélyebben beletekintünk 
a’ dologba, látni fogjuk, hogy ezen termesztmények, 
ha szükséges műkelméinket honi kezek által akarnék 
kiállítani, és ha a* nemzet legszámosabb része , azaz 
termesztők úgy kívánnának élni, mint más műveltebb 
nemzetbeliek, kevés kivétellel még tulajdon szüksé
geinkre sem lennének elégségesek; mit egy kis számí
tással megmutatni, nem leend nehéz. Vegyük tehát 
ennek kedvéért mindenek előtt nyers termesztményein- 
ket, ’s igy először is a’ gabonát vizsgálat alá. Az or

12*



szágnak minden részeiben h at vármegyét Juvéve, jár
tas és ismeretes lévén, igen ritkán volt alkalmam a* 
felesleg összehalmozott gabona mennyiségéről panaszt 
hallanom, de ellenben annyival többet hallottam a* 
nagy szükséget emlegetni. A* kisebb gazdák felesleges 
gabonája ., többnyire honunk kevés számú műiparos la
kosainak, a’ nagyobb birtokosoké pedig leginkább az 
ausztriai birodalom fő városának, és Stájerország~egy 
részű lakosainak szükségét pótolja ki. Ha ezen ránk 
nézve külföldre menő különféle nemű gabona menyi- 
sége , melly évenként mind össze legfeljebb három 
millió posonyi mérőre m egy, az országban maradna, 
ez , minthogy annak egy része, mint p. o. zab a’á lo
vaknak , az árpa és tengeri pedig egyéb állatoknak 
tartására fordítatik, legfeljebb 500 ezer ember számá
ra lenne elégséges; már pedig e’ fentebbi kiszámítás 
szerint láttuk, hogy még legalább 1 millió művesnek 
hiával vagyunk, következőkép külső kereskedésre, ha 
ezen városiak fogyatkozása megszűnnék, mi sem ma
radna.

Nézzük a’ hús dolgát. A’ külföldre menő ökrök 
’s tehenek száma évenként közép szám szerint tesz 
150,000 darabot, ebből lehúzván a’ török tartományok
ból ’s főkép Moldva és Oláh országokból behaj tandó
kat mintegy 30,000-et, marad a’ magyar tenyésztőkre 
120,000. £zeket egyre másra 5 mázsára számitván , 
azoknak húsa teszen 600,000 mázsát. A’ kihajtandó 
ürük száma teszen mintegy 150,000 darabot egyre más
ra 40 fontjával 60,000 mázsát. Sertések 270,000, ezek
nek fele török birodalomból kerülvén , az országból 
kimenők 135,000 darabot tesznek, ezek 2 mázsával vé
ve 270,000 mázsát, és igy összesen az országból ki
menendő mindenféle hús 930,000 mázsára megyen. Egy 
emberre évenként 120 fontot számítván, az csak
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781,677-re menő műipart ,ttző városi népesség szüksé
gét pótolná ki. Bor kivitetik mintegy 1,800,000 akó, eb
ből egy emberre öt akót számítván azt 360,000ember inná 
meg, mellyhez még kétszer annyit mint boraemiszát 
számlálván, azon bor-mennyiség 1,080,000 léleknek 
lenne elegendő. Gyapjú mintegy 160,000 mázsa kerül 
ki, mi gyári mosás által 12,000,000 fontra leapad; eb
ből egy rőf posztóra megkivántatik * /*  font, mellysze- 
rint lenne belőle 9,000,000 rőf posztó. Ha az ország 
mostani népességének csak egy harmadára t. i. 3,333, 
333 fő számára 5 rőf különféle posztószert, a’ darócz 
posztót is beleértve, számítunk, akkor 16,666,665 rőf 
posztó szükséges, ’s igy ezen czikk is, ha a’ posztó, 
mint kellene, az országban készítetnék, tulajdon szük
ségünkre sem lenne elegendő. A’ bőr és finomabb vá- 
szony híja tán úgy is elegendőkép ismeretes dolog, 
azért azon nyers bőrt, kevés kendert és lent, melly a’ 
külföldre megyen, sem lehet nyerekedő czikkelyeknek 
tekinteni. Dohányból a’ mintegy 150,000 mázsára ki
menő mennyiség, valamint a* többi termesztményi anya
gok, u. m. gubacs, hamuzsir, timsó is jó  formán elkel
nének itthon, ha műipari szükségünk kielégítésére 
szükséges lakosok megvolnának.

És ime ezek igy létének elismerése után ki nem 
fogja a’ hitel írójának, azon eddig sokaktól túl csa
pongónak vált mondását igaznak tartani: „hogy keres
kedésünk hibás, mert mi eladnivalónk sincsen.44 Mi 
azonban mind e’ mellett mindig csak a’ külső kereske
dést emlegetjük, ha bár erőltetve is ,  azt félig meddig 
folytatni ügyekszünk, a’ belsőre pedig majd végképen 
megfelejtkezünk. Mi jobbnak tartjuk kevés gabonánkat, 
borunkat, szarvasmarhánkat, gyapjúnkat, különféle bő
reinket nyers minémüségben a’ külföldre jó olcsón elad
ni, a’ pamutot országunkon keresztül vitetni, helyettek
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pedig minden nemű 5 többnyire tulajdon nyers termeszt- 
menyeinkből készült ruházat, és egyéb szükségbeli mű
szereket attól vissza vásárolni. Azt meg nem fontoljuk, 
hogy az igen terhes szálitás költsége és a’ vámok sú
lya kivivés és visszahozás közben mindig csak a’ ter
mesztőt, és pedig kétszeresen nyomják. Valóban nem 
lehet azon nem csudálkozni, hogy már annyi századok 
óta ezen hamis elvű kereskedésbeli uton tántorogván, 
az eddig másoktóli függő helyzetünkből ki nem tudánk 
emelkedni. Vessük szemeinket a’ legműveltebb nemze
tekre, látni fogjuk, hogy külső kereskedésünk csak ak
kor lehet sikeres, ha már belső közlekedési uton min
den vagy legalább nagyobb részt saját szükségeinket 
kielégítettük; azért is a’ műszorgalom kiterjesztése vé
gett nem csak honi nyers termesztményeik feldolgozá
sával meg n^m elégednek, hanem e’ végre ezeket még 
készek más országból is behozni. így láthatjuk, misze
rint a’ brittusok, kik 5700 □  mfdnyi nagyságú orszá
gokban 40 millió juhval, következőkép a’ fentebbi ki
számításhoz képest 18 milliónyi lakosainak (a9 tavalyi 
számítás szerint már 26 millió lakossal bírt) ruházatá
ra felesleges gyapjúval is bírnak, nem csak a’ magya
roktól , hanem minden más nemzetektől is örömest meg
vennék a’ gyapjút, ha abban a’ francziák, belgák és 
németek velük némi részben nem osztozkodnának. így 
az ausztriai német és cseh tartományok minden magyar 
nyers termesztménynek , ’s annak is mi az országon ke
resztül Törökországból hozatik, ha csak további kidol
gozásra és igy nyerekedésre alkalmas, bár melly idő
ben kész vevői, és helyettük ruházat, és egyéb az élet 
szükségével járuló műárukkal, miután magokat kielégí
tették, bennünket ellátnak. Az angol pedig neveti keres
kedésbeli mély belátásunkat, mert először nyer, midőn 
a* tőlünk megvett nyers ’s nemesebb formába átváltoz-
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tatott termesztményeinken gyarmati portékáit magának 
megszerzi; és másodszor ismét nyer, midőn azokat va
lamint egyéb müveteit jó drága pénzen kezünkbe juttat
ja ; melly utóbbiakról még az is bizonyos, hogy azok 
a’ tulajdon szükségebelieknél jóval alább való készu- 
letüek, mellynek azon ismeretes, köztök gyakran hall
ható mondásmódja: ,jó  lesz* a9 buta németnek*6 mert 
többnyire csak ezek vesznek első kézből tőle, jeléül 
szolgálhat. Ezen valóban önkényes adózásunk pedig e- 
gyedül abból származik, mert a’ helyett hogy arányosan 
elosztandó népességünk, és városaink minden kitelhető 
elszaporitásának elősegélése mellett, kivált olly gyárak 
felállításáról gondolkoznánk, mellyekben nyers honi ter- 
mesztményeink az egyes kézműveseknek megkivántató 
anyagokká elkészíttetnének, és igy a9 belső közlekedés
nek életbe hozására forditnók igyekezetünket, mindig 
csak a9 külső kereskedés forog eszünkben. Azon körül
ményre pedig legkevesebbet sem látszunk figyelmezni, 
miszerint Magyarországnak egyedül csak nyers termeszt- 
ményin alapuló külső kereskedését, egy fél század óta 
egy csekély okból származott igen nevezetes felforgatas 
érte légyen, melly nem egyéb, mint a9 burgonya ter
mesztésnek valamennyi müveit országban való elterjedé
se. Ez valamint máshol, úgy azon ausztriai örökös tar
tományokban is, mellyek annak előtte sokkal nagyobb 
mértékben mint most, nem csak a9 gabona, de a9 hús 
és bor dolgában is reánk szorultak, az eset; mellyen 
annál kevésbé csudálkozhatni, mivel mostani időben 
azon tartományokban, hol azelőtt a9 szűk termést gyak
ran éhség is követte, a9 nép legnagyobb részének legalább 
is félesztendei tápláló szüksége a9 különféle elkészítés
re alkalmas burgonyával kielégittetik. A9 földesuraságok 
pedig az által, hogy ezen termesztményből honi szüksé
gükön túl is jó pálinkát égetnek, és czefréjének mos-
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lékját haszonra fordítják, nem csak a' marhatenyésztést 
és hizlalást jobban elterjesztik, hanem a9 sernek főz- 
hetesére is több 9s olcsóbb gabonát fordíthatnak; melly- 
nek természetes következése az , hogy valamint a9 ga- • 
bona, úgy a9 bor és marha dolgában is sokkal 
kevésbé szorulnak Magyarországra mint ezeknek előtte. 
Erről több évek alatt ismételt külföldi utazásom közben 
meggyőződni igen jó alkalmam volt. így Ausztriában, 
Morvában, Csehországban akár hány földesuraságot tud
nék megnevezni, kik csak egy közép kiteijedésű ura
dalmukban e9 végre 100 ezer mérő burgonyát is ter
mesztenek évenként. Hányszor nem hallottam ezeket a9 
termékek olcsóságáról és el nem adhatásáról panasz
kodni. És íme ennek figyelembe vétele után, nem lesz 
anomalia állítani: hogy országunkra nézve jobb lett 
volna, ha ezen növény, mellyet sok millió idegenek 
sőt hazánkfiai is áldva emlegetnek, most is ismeretle
nül Amerikában tenyésznék, mert országunknak döb
beni, ámbár mérsékelt külső kereskedését alapjában 
megrendité. Azonban ezen önző gondolat helyett, elő
adásomnak annál inkább! bebizonyítására, a9 tisztelt 
olvasó közönségnek Pölicz ebbeli nézeteit teijesztem 
elő. Ő a9 belső és külső kereskedésre nézve ezt mond
ja: ,,A 9 kereskedés minden nemei közt a9 belső keres
kedés áll első helyen, bár hányszor uralkodjék is azon 
nézet, melly a9 külső kereskedést a9 belső felibe állítja, 
mivel ez a9 mercantil rendszer elvei szerint a' külföld 
pénzét, mint termékenyítő folyam a9 hazába vezeti: A9 
külső kereskedés köre és kiterjedése soha sem képes 
az elsőnek raegmerevedségét vagy hanyatlását helyre 
pótolni. Mert a9 belső kereskedés, politicai jelleméhöz ké
pest egyenesen az elrendezett és emelkedett szorgalom
ra, valamint minden osztálybeli status polgárjának közle
kedésére tettlegesen befoly. Ez az, mellynek ki



terjedtsége és tartóssága a* legkülönbözőbb életmódnak
munkásságát elősegíti és szaporítja, és ez által ezer 
meg ezer embert foglal el és táplál; azért ez egyszers
mind a’ belső jólétnek legbizonyosabb alapja, mivél 
részint a’ mezeigazdaságra és műszorgalomra fordított 
tőkepénzeknek bizonyos kamatját biztosítja, részint a* 
tőkét évenként szaporítja és neveli. A9 belső kereskedés 
által tehát egy országnak minden tartományai nem csak 
viszonos közlekedésben állanak egymással, hanem 
azon közös nyereségben is osztozkodnak, melly az 
egyik tartomány tulajdon termesztményeinek a9 más tar
tománybeliek szabad kicseréléséből származik. Mert 
midőn a9 külső kereskedésnél okvetetlen a9 nyereség
nek, hol nagyobb, hol kisebb része a9 külföldnek jut, 
a9 belső kereskedésnél az összes nyereség a9 honnak 
javára esik, megszaporitja a9 munkálkodó tőkét; és a9 
valamelly vállalatra fordított tőkét sokkal hamarább 
megtéríti, mint sem az a9 külső kereskedésre fordított 
tőkéknél lehetséges. Igaz, hogy nem hoz tőkéket a9 
honba, mint a9 külföldi kereskedés, de nincsen ez a9 
szerencse változékonyságainak, a’ külföldieknek adan
dó hitelből származható veszedelemnek, és a9 rendsze
rint előre soha biztosan ki nem számítható külország! 
kormányok befolyásának kitéve; mert a9 midőn a9 
nagy külső hatalmak, nevezetesen a9 második és har
madik politicai rangú hatalmoknak külső kereskedésére 
igen gyakran kártékonyán folynak be, ezen utóbbi 
hatalmak kormányai az illy állapotoknak eldöntését ve
szélyeztetni tanácsosnak nem tartják.**

Ebből és a’ mondottakból kiviláglik, hogy 
honunk kereskedésére nézve mire kellessék leginkább 
figyelmünket forditnunk, és hogy a9 legkedvezőbb kö
rülmények között is csak ottan lehessen nyereséges kül
ső kereskedést folytatni, hol a9 belső már tökéletesen



rendben vagyon. Hogy mi azonban ezen állásponttól 
meg jó távol vagyunk, azt ugyan a’ fentebbiekből látni 
lehet, de a’ nagyobb meggyőződés kedvéért, mielőtt 
kereskedésünk számosabb akadályainak vitatásába 
ereszkedném, szabad legyen e’ tárgyra nehány általános 
eszmélkedéseimet előre bocsátanom.

A’ kereskedés fő elveiről a’ bevezetésnél már szól
ván , itt egyedül a’ kereskedőkre nézve szükségesnek 
tartom azt említeni, hogy sokan, minden eladót és ve
vőt kivétel nélkül, és így a’ haszonkémlőt is (speculans) 
ezen osztályba veszik; ez azonban nem áll, mert a' 
kettő között minden tekintetben nagy a' különbség. A’ 
haszonkémlő, mint rögtöni nagyobb nyereségre vágyó 
leginkább csak a’ rendkívüli körülményeknek ügyes 
használásában gyökerezted igyekezetének sikerét; azért 
háborús világ, rósz termések, ’s hasonfélék azon 
elem ek, mellyekben ezek munkásak, és ez uton 
vagy rendkívüli gazdagodásra, vagy tönkre jutnak. Az 
illy elszánt, csupa pénzvágyra ügyelő haszonkémlők, 
rendes időkben, például tartósb béke idején, vagy 
középszerű jó aratás alkalmával a9 piaczról elmaradnak, 
és ezen időhézagot pénz manipulatiokkal, vagy ma
gyarán mondva, uzsoráskodásokkal töltik el, és igy 
mint ollyanok, kik néha nyerekedő javokra, fortélyosan 
még erőltetett szűkidőket is képesek elővarázsolni, és 
előmentüket, többnyire csak mások megrontásában gyö- 
kereztetik, mindenre, csak kereskedői névre nem mél
tók.

Valódi kereskedő ellenbenaz, ki a’kereskedést tanult, 
bizonyos és nem változékony szabályok megtartásával, va- 
lamelly megállapított mérsékelt nyereség mellett félbesza- 
kadatlanul folytatja. Ez az által, *hogy a’ hon polgárjai 
közötti viszony összekötésnek, valamint minden belső 
és külföldi szükségeknek mindenkori közbenjáró kiszer-
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iője, mint a9 közjó előmozdítója, a* hazának érdemes 
polgáija. Egyébiránt a’ nagyobb részű kereskedőink tu
lajdonságairól máskor szólván, most csak még a’ ke
reskedésnek különböző ágazatairól egy két szót.

A9 kereskedés részint termesztvényes, részint mű
szorgalmi. Hogy mind a’ kettőből a’ honra legnagyobb 
haszon hárömöljék, szükséges, hogy ez a9 haza pol
gárai kezében legyen, először, mert ezekről ahhoz na
gyobb vonszódást és a’ körülmények bővebb ismeretét 
tehetni f e l ; másodszor, mivel a9 kereskedői osztálynak 
megérdemlett nyeresége az országban ismét forgásba 
jön. Ezt azonban csak úgy várhatni, ha kereskedésbeli 
szereink, legyenek azok nyers termékek, vagy műáruk, 
először elegendő mennyiségben a9 honból kikerülnek, 
másodszor olcsóságukra és minőségükre nézve a9 kül
földivel a9 versenyt kiállhatják. Mi nyers termesztmé- 
nyeink feleslegét illeti; arról már szó lévén, azért itt 
csak annyit, hogy e9 részben némelly kisebb tekintetű- 
eket kivéve, a9 concurrentiától jó formán mentek lehet
nénk; de a9 műszorgalmuak sem mennyiségükre, sem 
minémüségükre, következőkép árukra nézve is nin
csenek olly állapotban, hogy e9 részben a9 külföldtől ne 
lennénk kénytelenek függni 5 ezt pedig mint már fentebb 
érintetett, nem csak a9 kézművesek, hanem a9 gyárok 
csekély száma is okozza. *)

A ’ szerzővel semmikép sem érthetek egyet abban, mint
ha helyzetünk olly rósz volna, hogy külső kereskedé
sünk még akkor sem virágozhatnék, ha arra tökélete
sen el lennénk készülve. Oh nem! Magyarország topo- 
graphi fekvése az iparüző müveit nyűgöt, ’s a’ nyers ter
mékekben gazdag kelet közt, számos hajékázhaté vizek
től áthasitva, délnyugoti részén az adriai tengertől 
öved zve, a’ kereskedésre elég  kedvező. Anyagot a’
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29. §♦ Országijaink roszasága.

Némelly környékeken találkoznak ugyan jobb ke- 
születíí utak is, de hogy áltáljában véve ezt csak he
lyenként ’s kivételképen mondhatni, azt kétségbe senki 
sem fogja hozni, ki a5 Pestről, mint honánk fővárosától

természet mind a* három országa bőven és kitűnő mi
nőségben szo lgá ltat; lakosai közül e g é sz  néposztályok 
szorgalom, mások mint a’ zsidók, görögök, örmények 
kereskedési hajlam által különböztetik m eg magukat. 
Azonban mind e ’ mellett hogy kereskedésünk bölcső
jében van, annak oka a z , mert azt számtalan körülmé
nyek akadályoztatják , mellyek közül egy  némeUyiken 
segíteni a* nemzetnek hatalmában nem áll ugyan, de sok
kal nagyobb részét férfias szilárdság, egyesületi szel
lem, értelm iség-terjesztés, elfogultságokból! kibontako
zás által legyőzh eti, ha elhangzó szó és üres panasz 
helyett, te t te l9s munkával lépend fel.

Lássuk tengeri kereskedésünket. A z adriai ten
ger segedelm ével a’ magyar külkereskedésnek tágas 
vizi ut van nyitva, melly a’ legtávolabbi piaczok m eglá-  
togathatását könnyíti, ’s részt enged a’ világkereske
désben. A 9 kikötők e* tengeröböl partján a’ magyar biro
dalom részéről is elég  szám osak, kényelmesek, és bá- 
torságosak; hajóépületi fákat szépeket ’s bőséggel szol
gáltat maga a’ Magyar tengerpart, de még inkább a’ 
károlyvárosi katonai végvidék és Zágráb várm egye, 
annyira, hogy ezekből külföldieknek is és fókép fran- 
cziáknak adhatunk el; a’ tengerparti lakosuk tudomá
nyos kiképeztetés által nem tűnnek ugyan k i, de azért 
terméketlen sziklás földjük miatt,  gyermekségüktől fo g -



169

elágadzó kereskedő országutjalnk minémuségét ismeri. 
Nézzük ezeket sorban, és pedig a’ Bécs felé vezetőnél 
kezdve, mellyre többek közt, még legtöbb figyelem for- 
ditatik, és valljon tagadhatni-e, hogy egy kevésbé tar
tós esőzés azt helyenként majd járhatlanná teszi. Ezen

va hajózásra kényszerittetvén, ü g y e s , bátor gyakorla
ti hajósok és matrózok; bányáink rezet, vasat nagy  
mennyiségben adhatnak. És mind ezen kedvező körül
mények mellett, valljuk meg, tengeri kereskedésünk cse
csemőkorban sinyled. Mert próbáltuk-e tengerreli 
közlekedésünk, ’s tengeri kereskedésünk akadályait le
győzn i?  A z anyaország a’ tengerparttól m agas ko
pár bérezek által választatik el, mellyek az áruknak 
tengelyem  szállítását felette költségessé és lassúvá te
szik; de a’ Fiúméba ezeken átvezető pompás Ludovica 
útját megváltottuk-e országosan a’ társaságtól, hogy  
az ezen menő szekerek vám mentesen haladhassanak ? 
Bizony nem; pedig az odessai búza Fiúméban, ’s a' 
többi adriai kikötőkben a’ magyarnál nem szokott ren
desen olcsóbb lenni mázsájától számítva 6 krajezár- 
n á l, ’s igy  ha a’ Ludovica utján fizetendő 3 0  kr$j- 
czár megkimcltethetnék, már a’ félelm es orosz búzával 
bátran versenyezhetnénk. Továbbá segitettük-e F iú
mét, ’s a’ többi tengerparti városainkat, hogy bátorsá- 
gosabb kikötőket építhessenek, hajózási oskolákat állít
hassanak; öbleiket a’ zátonytól m egőrizhessék ’s más 
szükséges, de önerejüket felmuló tengerészeti segéd  
eszközöket nyerhessenek? Semmit sem tettünk; ’s m i, 
kik olly sokat és örömest beszélünk a’ tengerpartunk
kal! összekapcsoltatásunkról, ’s tengeri kereskedésünk 
megnyitásáról, úgy látszik, ezeknek fontosságát m ég 
sem érezzük igazán , mert különben az erre vezető  
eszközök elhanyaglását megfejteni nem tudjuk.
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Dorognál elváló és Esztergomon keresztül Morvának 
vezető ut pedig hogy amannál még jóval roszabb, an
nak jeléül szolgál, hogy az onnan vásárra jönni szán
dékozók társzekerei az utjárhatlanságamiatt nem ritkán 
kénytelenek útközben visszatérni. Kassán keresztül Ga-

Nem áll továbbá az, mit a9 szerző állít, hogy ha 
elegendő mesterembereink és gyárosaink volnának, sem
mi sem maradna, mit külföldnek adhatnánk. Nem áll 
először azért, mert számításai önkényesek, ’s a9 hiva
talos harminczadi lajstromokkal m eg nem egyeztethe
tők ; de nem áll másodszor azért sem, mert a’ földmű
velés a9 műiparral együtt jár, a9 virágzó müipar, a9 
földművelést is virágzóvá teszi. Lám P oroszország, 
melly kiterjedésre nézve a9 magyar birodalomnál 1 0 0 0  
□  mértfölddel kisebb, földje soványabb, műipara le g 
szebb karban álló, 3  esztendő alatt (1 8 2 9 . 1830 . 1831*3 
1 1 ,1 1 3 ,5 2 6  scheífel búzát, 4 ,8 8 9 ,8 9 3  scheífel rozsot 
vitt ki, és csak l , i0 7 ,5 8 9  scheífel búzát, és 1 ,4 4 0 ,0 4 2  
scheífel rozsot hozott be (1  posonyi m érö iy9  scheífel); és 
ig y  többet adott cl, mint mi évenként szoktunk, ez  12  
évi középszámot véve, csak 1 ,988 ,781  mázsára, 6 5  
fontra, azaz mintegy 3 ,0 0 0 ,0 0 0  posonyi mérőre m en- 
vén , a9 zabot 9s más gabonanemekét is beszámítva, 
íg y  az ausztriai örökös német és cseh tartományok, most 
midőn a9 műipar nálok lábra kapott, 9s a9 népesség m ás- 
félanyira növekedett, kevesebb búzát és marhát vesz
nek tőlünk, mint ezelőtt 32 esztendővel. Nagybritta- 
nia pedig M agyarország területéhez csaknem hasonló 
leven, roppant népességét 0 melly a9 tavalyi összeírás
kor 26 millióra felhágott, 9s mellynek több felénél mű- 
iparból és kereskedésből él, élelembeli szerekkel saját 
földművelése eltartja, 9s külföldre igen ritkán szorul.
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liczia felé mentsen Isten mindenkit esős időben. Debre- 
czenen, Nagy-Károlyon keresztül Nagy-Bányának; igy 
Kecskeméten, Szegeden, a’ Bánságon által Erdély fe lé ; 
valamint Szabadkán, Újvidéken keresztül Törökország 
felé hol a’ sivatag homokot, hol a’ ragadós agyagos

Abban azonban a’ szerzővel kezet fogok , hogy  
a9 kereskedés különféle nemei közt a’ belső kereskedés 
nem csak legkiterjedtebb, hanem egyszersmind legna
gyobb fontossága is. Mert ez  által cseréltetnek ki a’ 
nyers termékek más termékekkel, és kézmai és gyár
in ui kelmékkel, melly csere által ezek  több vevőre ta
lálnak, amazok pedig e 9 nélkül igazi értéküket m eg nem 
nyerhetnék; a* honnan a9 belső kereskedésben az ország  
lakosai kétszeres nyereségre tesznek szert. Azon 42472  
millió font sterlingre menő roppant summából, mennyire 
az egész  nagybrittaniai kereskedés becsültetik, magára 
a’ belső kereskedésre 3 ő 0 , a9 külsőre 74^/5 millió font 
sterling esik. Francziaországban pedig az egész  keres
kedés 7 ,3 2 3 ,6 1 0 ,0 0 0  frankot hozván forgásba, ez  ö sz -  
vegből a9 belső kereskedés 6 ,4 7 6 ,1 6 0 ,0 0 0 , a9 külföld
del való közlekedés 847^2 millió frankra megyen. Men
nyire mehet a9 mi belső kereskedésünk, ezt még közelí
tőleg sem merjük m eghatározni, miután nálunk a9 kü
lönféle b é l y e g  és a c c i s e  adók teljesen ismeret
lenek.

De lássuk már M agyarország külső kereskedé
sét. Valamelly országnak a9 külfölddel való kereskedés
b e ^  nyeresége vagy kára kereskedési mérlegnek (H an- 
dels-B ilanz) neveztetik, 9s ezt közönségesen a9 kivitel
nek, a9 behozatallal való összehasonlítása által szokták 
kiszámítani, olly formán, hogy vagy a9 kereskedési czik -  
kek pénzértéke vettetik egymással össze , vagy áltálja-
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sarat, tolja a’ kocsi tengelye. Stájerország fele Vesz
prémen által, azon várostól kezdve is valamint Horvát
ország felé Nagy-Kanisának vezető utakon is esőzés 
után kiki, ha csak nem kénytelen vele, szívesen elfog
ja kerülni az utazást. Ezen főbb utaknak illy minősé-

ban két ország egym ássali kereskedésének öszvege té
tetik hasonlításba; ’s e ’ szerint ha eg y  ország kivitt 
portékáiért kevesebb kész pénzt kap , mint a’ behozot- 
takért fizet, e z  szenvedőleges (p a ss iv ) , mérlegnek, ’s 
megfordítva tettlegesnek (activ) tartatik. M illy bizony
talan használatnak legyenek az illy kereskedési mérle
gek, kivált ha a’ pénzértékkel együtt a’ kereskedésbe jö
vő czikkek mennyisége és minémüsége iskimutatva nincs, 
bőven kifejtették a’ statusgazdasági írók; ’s már ma kétség- 
kívüli dolog, miszerint a’ kereskedési czikkek valóságos 
becse nehezen lévén kitudható, egy  ország a9 beho
zott árukért készpénzben többet fizethet a’ másiknak, mint 
a’ mennyit a’ kivittekért kapott, azaz külföldi kereskedé
si mérlege szenvedőleges lehet, a’ nélkül, hogy ennek 
az ország virágzására káros befolyása lenne, miután 
eg y  nemzetnek a’ külfölddeli kereskedési haszna, nem  
azon pénz feleslegtől függ, m ellyet a ’ kereskedésben 
nyer, hanem inkább azon munka tömegétől mellyre a’ 
kereskedési czikkek és termékek kiállítása alkalmat nyújt.

A z 1827-k i országos küldöttség eleibe terjesztett 
harminczadi lajstromok eredménye az: hogy áltáljában 
11 éves időszakot vévén fel (1 0 1 6 — 1 8 2 7 -ig )  az ausz
triai nem magyar tartományokkal való kereskedésben 
13 milliót vesztvén, 48  milliót pedig nyervén, még nye
resége,vagy is tettleges kereskedési mérlege 3 5 ,0 0 0 ,0 0 0 ,  
azaz évenként középszámmal 3 ,1 9 2 ,0 5 2  ezüst forintra 
ment. Ellenben a’ külfölddel való kereskedésben éven-
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gfik után, mindenki képzelheti magának azon arányt, 
mellyben a’ kisebb tekintetű tartománybeliek azokhoz 
képest állanak. Hogy ez nálunk is máskép lehetne, azt 
bizonyba mindenek felett a9 valóban dicséretes, emlí
tést érdemlő Ludovica útja, melly Károlyvárostól Fiú

ként 4 ,9 9 0 ,8 0 0  forinttal többet hozván be a' kfvittnél, 
11 esztendő alatt 5 4 ,0 0 0 ,0 0 0  forintot vesztett; ’s igy  
mind a9 német tartományokkal, mind a9 külfölddel űzött 
kereskedést egybevévén, ’s a* 43  milliónyi veszteség
ből a’ 94  milliónyi nyereséget lehúzván, marad vesz
teség összesen 19 millió, azaz évenként 1 ,7 9 8 ,4 0 6  fo
rint pengő pénzben.

Azóta újabb adataink, hivatalosak tudniillik nin
csenek, a’ Becher adatai pedig, mint fentebb mutogat
tuk, hitelt nem érdemlenek. Ó az ausztriai tartományok
kal való kereskedésünket 1834-ben  Ugy adja elő, hogy  
onnan 7 7 ,9 3 3 ,9 9 0  ezüst forint áru portékát hoztunk be, 
ellenben nekik csak 4 3 ,9 8 4 ,1 5 0  ft. értékű kelméket ad
tunk el. Csak 3 4  millió forintnyi passivumocska! Már 
1838-ban Becher feljebbhágott, ’s ekkor 1 0 0  millió fr. 
becsű áruért, csupán 69 millió fr. terméket adhattunk 
el az ausztriaiaknak; e ’ mellett a’ török kereskedés
ben is folyvást vesztettünk. Mind ez azonban, mint 
fentebb említem, semmi alapon nem nyugszik.

E z úttal tehát csak a9 hivatalos kereskedési táb
lázatoknál maradván, lássuk ezekből, kitetszik e n é- 
melly honi termesztmények növekedése, apadása, vagy  
épen pangása ?

íg y  s z a r v a s m a r h á t  e 9 19 év alatt az ausz
triai örökös tartományoknak csaknem miuden esztendő
ben egyenlő számmal adtunk e l, de külföldi kereskedé
sünk tetemes gyarapodást nyert, mert az első 6 évben
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mának vezet. Másokat is lehetne ugyan még előhoz
ni, de ezek az egészhez képest, mint mondám csak ki
vételek.

Nálunk ugyan igen bevett beszédmódja az, hogy 
Magyarországban az ahhoz kivántató anyagoknak nem

külföldi országuknak középszámmal évenként csak 5 0 0  
(mindenütt kerek számmal élve) darab adatott e l ,  ’s 
már az utolsó 6 évben szinte közép számmal évenként 
1 2 ,3 0 0  darabot hajtottunk ki. Altaljában ú gy látszik, 
hogy elhatalmazott juhtenyésztésünk nem nyomta el an
nyira a9 szarvasmarha tenyésztést, mint ezt közönsé
gesen hiszik; sót az egész  ausztriai birodalom 1 3 2 3 —  
1829. azaz hét esztendő alatt átméróleg évenként szar
vasmarhát 3 ,9 8 0 ,7 0 0  fr., ’s később 1 8 3 4 — 1 8 3 7 -ig  
szinte esztendőként 2 ,3 6 6 ,0 0 0  forint árűt vásárolván 
külföldtől, ez  a’ szarvasmarha tenyésztésnek, szinte 
mint az egész  földművelésnek jelen  korunkbani gon
dosabb kezelését tagadhatlau bizonyítja, miután a’ m eg
szaporodott népesség és vagyonosság mellett, még ke
vesebb külföldi marhára van szükségünk.

A ’ l é k e r e s k e d é s  mind a’ 12  esztendőt vé-  
vén fel semmi haladásra nem mutat.

Ellenben a’ kereskedési táblázatokból is láthat
juk, milly sebesen növekedett a’ j u h t e n y é s z t é s  
M agyarországban, ’s milly nagy fontosságú ága le
gyen ez  a ’ magyar m ezeigazdaságnak. A z első 6 év
ben évenként 1 1 4 ,0 0 0 , a’ második 6 évben 1 6 5 ,0 0 0  
mázsa gyapjút adhattunk el részint az örökös ausztriai 
tartományoknak, részint a’ külföldnek, ’s ez időszak 
utolsó evében , azaz 1827-ben  csaknem két annyi 
gyapjú vitetett k i, mint 1816-ban. Ma már a’ kivitt 
gyapjú-m ennyiség a’ 2 0 0 ,0 0 0  mázsát meghaladja. Ö r-
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léte miatt jó utakat készíteni lehetetlen. De miért lehet
séges ez más országokban, mellyek azoknak meg na
gyobb híjával vannak, például Galicziában, vagy Hol
landiának mélyen fekvő lapályain, sőt az országunknak 
némelly alsóbb vidékein is, mellyekről leginkább el-

vendetes eredmény az is, miszerint hajdani kévé* je 
lentőségű külföldi gyapjnkereskedésünk az utóbbi évek 
ben tekintetet érdemlővé vál t , az egy  pár száz má
zsából állott kivitel (némellyik esztendőben 100-ra. se  
ment) 5 — 6 0 0 0  mázsára szökvén fel. Juh,  bárány, 
’stb. az első 6 évben esztendőként kőzépszámmal 
1 6 5 ,0 0 0 , az utolsó 6 évben 2 7 2 ,0 0 0  darab hajtatott 
ki külföldre ’s az ausztriai tartományokba.

S e r t é s t  e ’ 12 év alatt Törökországból ősz ve
sén, 2 ,0 9 4 ,0 7 2  darabot hajtván be, ’s e ’ helyett az 
ausztriai tartományoknak ’s külföldnek 2 ,1 0 3 ,9 2 3  da
rabot adván e l : világos, hogy sertéstenyésztésünk csak 
a’ tetemes belső szükséget fedezi, de idegeneknek ke- ,  
veset adhatunk el. Egyébiránt a’ behajtott török serté
sek tengerivel ’s makkal nagyobb részt nálunk hizlal- 
tatván m eg, ez  átmeneti sertéskereskedésben mégis- 
nem m egvetendő nyereségünk van.

A ’ gabona kivitel mind az ausztriai örökös tar
tományokba, mind külföldre 1824-tó l kezdve folyvást 
növekedett, ’s ez utóbbi kivált három annyira szaporo
dott, mint vala az előbbi 5  év alatt. A z 1829 . első 
novemberi felső rendeletnél fogva, a’ M agyarország
ból az ausztriai tartományokba szálitandó tiszta búzá
ra mázsájától 15%  ezüst krajczár, a’ külső országok
ból bchozottra 22%  krajczár beviteli vám szabatván, 
e* kedvezés következtében a’ magyar búza, a’ bajor, 
egyiptusi, odessai búzával a’ még most is veszélyes

13*
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mondhatni ezen anyagok hiányát; mint például Temen 
vármegyének mesterségesen készfiit útja, meilyre a1 kö
vek 10 mértfőldnyi messziségről is hordattak, ezen állí
tást is elegendően megczáfolja. Nem az anyagok, ha
nem inkább a’ kezek, az alaptőke, elszánt akarat fo-

concurrentiát könnyebben kiálthatja > ámbár azon
1 .0 9 7 .0 0 0  (7 1 4 ,0 0 0  fr. búza, 1 5 9 ,0 0 0  fr. ten g er i,
9 3 1 .0 0 0  fr. zab, árpa, ’stb.) forint értékű gabonát, m el-  
lyet az ausztriai német tartományok 1 8 3 4 — 1837  éven
ként külföldtől vásároltak, nagyobb vámbeli kedvezés
sel M agyarország is kiszolgáltathatta volna.

A* b o r k e r e s k e d é s  m ég most is sülyedő ál
lapotban van, ’s  az évenkénti összes kivitel 3 0 0 — 5 0 0  
ezer mázsa közt ingadoz. A z utolsó 9 évben adott el 
M agyarország bort az ausztriai tartományoknak, ’s a’ 
külföldnek 3 ,8 1 5 ,0 0 0  mázsát, ’s  hozott be Ausztriá
ból 4 0 ,0 0 0  mázsát, ’s Francziaországból 1 8 ,1 5 4  té
gely  pezsgőt. Csupán külföldre vitt ki középszámmal 
évenként 8 0 ,0 0 0  mázsát, ’s már 1834-ben  Becher sz e 
rint csak 5 6 ,8 6 0  mázsát 4 5 4 ,8 8 0  ezüst forintért, ho
lott ugyan ez  évben Ausztria külországoknak 1 1 7 ,0 3 0  
mázsát 9 3 6 ,9 4 0  forintért adott el. Altaljában m egfog
hatatlan , miként történhetik az, hogy az egész  ausztriai 
birodalom, mellynek egyik országa a’ m agyar, Fran- 
cziaország után leggazdagabb borhazának tartatik, 
évenként több bort vészén külföldtől, mint cd el. Hi
vatalos vámjegyzékek szerint 1 8 3 4 — 1837  az ausz
triai birodalom tévénként 3 ,7 8 8 ,9 0 0  fr. áru bort hozott 
be külföldről ’s főkép Olaszországból, ’s csak 1 ,3 6 5 ,5 0 0  
fr. árut vitt ki, ’s igy  minden esztendőben tisztán 
9 ,4 9 3 ,4 0 0  forintot fizetett borért, akkor, midőn a’ ma
gyar gazda vesztegetett áron sem képes e ’ term eszt-
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gyatkozásának, és az úti vám fizetéstől!.irtózásnak tu
lajdonítsuk útjaink roszaságát. Az első nincs, mivel 
népességünk még gyenge, a’ többinek pedig híjával va
gyunk, mert ly utak készitésére, és a* fenállóknak jó 
karban tartásához önkényes adakozás és úti vám fize-

ményétől megszabadulni. Itt hiba leh e t! ’s nem tudom, 
nem lenne e hasznosabb az egész  birodalomra, ha a* 
magyar borra mázsájától tett 9 ezüst forintnyi szerfe
lett magas kiviteli vám az ausztriai örökős tartomá
nyokban leszálitatnók.

A ’ d o h á n y k e r e s  k e d é s b e n  folytonos apa
d á svagy  növekedés nem mutatkozik. E ’ 19  év alatt 
középszámmal évenként az ausztriai örökös tartomá
nyokba 1 1 6 ,0 6 7 , külföldre 4 1 ,9 4 9 , összesen 1 5 8 ,0 0 9  
mázsa vitetett ki. Azonban az ausztriai birodalom ké
sőbbi vámjegyzékeiböl úgy látszik, mintha a’ magyar do
hány kereskedés tetemest csökkent volna: mert 1 8 9 3 —  
1899  és igy  7 év  alatt a’ birodalom külföldtől éven
ként csak 9 3 ,0 0 0 , ’s már 1 8 3 4 — 1 8 3 7  szinte évenként
1 ,5 4 7 ,0 0 0  forint áru dohányt vásárlott a’ külföldre 
vitt magyar dohány értékén felül, raelly 3 4 ,8 0 0  m ázsá
ra, ’s 3 4 8 ,0 0 0  pengő forintra rúgott.

K e n d e r  1894-tő l kezdve évről évre több vite
tett ki, kivált a’ külfölddel való kereskedésben meglepő 
haladás észreveh ető; mert eg ész  1 8 9 4 - ig  alig vittünk 
ki nehány m ázsát, ’s már 1894-ben  a’ kivitel 1 4 0 4 ,  
1895-ben  7 9 9 6 , ’s 1897-ben  1 9 ,569  mázsára szök
kent. Egyébiránt a’ külfölddeli kereskedés m ég sem ér
te el virágzásának azon fokát, mellyen hajdan állott, 
midőn magok az angolok (ezek  1897-ben  egészen el
hagytak) évenként 4 0 —5 0 ,0 0 0  mázsát vittek ki. L e n t  
folyvást az ausztriai tartományoktól kell vennünk e sz -
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téssel a’ privilegialt fél, ha bár ez neki legnagyobb hasz
nára válnék is, nemesi szabadságával össze nem Terhe
lőnek véli, és elegendőnek tartja, az ut készítés és 
fentartás terheit azon félnek villáira nyomni, melly a’ 
többiek viselésében is előleges joggal bir, és méllyé*

tendökéut 1 0 — 1 9 ,0 0 0  mázsát. Kendert és lent külföld
ről behoztunk 1838-ban 3 0 5 ,4 2 8  forintért, kivittünk 
3 0 4 ,4 5 9  fi. 6 kr. értékűt. Fiúméból 1837-ben  1 8 3 8 -  
ban és 1840-ben  semmi, 1839-ben  9790  font, 1841-ben  
3 2 5  318  font vitetett ki.

Az 1824-k i kiviteli vaui leszálitása következté
ben az ütolsó 6 évben középszáramal évenként g  u b a c s 
egy hatoddal, m é z  e g y  harmaddal, v i a s z  két an
nyival, li a m u z  s i r szinte két annyival több vitetett ki 
ausztriai örökös tartományokba és külföldre, mint az  
első 6 évben.

De a’ repeze, dió, ’stb. o l a j k i v i t e l  m ég na
gyobb haladására mutat az újabb időben nálunk elter
jedt repczeterme8ztésnek és olajsutolásnak. Ugyanis 
1 8 1 6 — 1 8 2 2 . középszámmal évenként 7 4 0 0 , 1 8 2 2 —  
1 8 2 7 -ig  szinte átmérőleg 1 9 ,0 0 0  mázsa olajat adtunk 
el az ausztriai örökös tartományoknak és külföldnek. 
Ellenben a’ fao laj-b eh ozat& l esztendőként 1 0 ,0 0 0  
mázsára ment. 1 8 40 -k i novembertől 1841-k i novembe
rig csak Pestről küldetett ki repezeolaj Bajorországba 
10,292  mázsa, Ilelvetiába 681 m ázsa, Triesztbe 12 2  
mázsa, Krakóba 3 6 0  m., Poroszországba 4 8 2 , össze
sen 1 1 ,9 3 7  mázsa. Repeze Bajorországba 2 0 ,9 1 8 ,  
Triesztbe 2 5 2 , összesen 2 1 ,1 7 0  m ázsa, mi egy  po- 
sonyi mérőt 75  fontra számítva teszen 28 ,2 2 7  mérőt. 
K özép ár: 11 ,9 3 7  mázsa olaj 16 forintjával 1 90 ,992
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részben annyival sikeretlenebbül faraszta tik, mivel az 
ut készítésében való jártasságunk áltáljában még nem 
igen sokat haladott. Más országokban ez egy különös 
oktatás tárgya. Uj utak felállítása köz adakozások ál
tal történik meg, a9 fenállók jó karbani tartása pedig egy

forint, 2 8 ,9 9 7  m éri repcze 3 | / i  forintjával 9 8 ,7 9 4  ft. 
3 0  kr., pengd pénzben.

A ’ behozatali czikkek közt első helyet foglal a’ 
posztó, ’s más g y a p j ú s z ö v e t ,  mellyékből évenként 
1 6 — 2 0 ,0 0 0  mázsát hozunk be 8 millió forintnyi ér
tékben, holott gyapjúért csak 13 V'2 millió forintot ka
punk. Becher szerint 1834-ben  gyapjút vittünk ki 
1 9 ,0 3 6 ,1 4 0  forintért, ’s posztóért fizettünk 1 5 ,8 3 1 ,1 3 0  
forintot ezüst pénzben.

A ’ g y a p o t s z ö v e t e k  viselete is nagyobb di
vatba jővén , ezek behozatala szinte évről évre növeke
dik, ’s ezekért jelen leg  többet űzetünk valamivel, mint 
a’ g y o l c s é r t ,  melly különben a’ posztó után le g 
több pénzt kivitt hazánkból, évenkint e ’ summa 4 !/ í  
millió forintot meghaladván.

Mennyi c z u k r o t  és k á v é t  fogyaszt el Ma
gyarország, ezekre nézve kereskedési táblázataink leg 
hiányosabbak , ’s ezekből csak azt tanuljuk, hogy tisz
tított czukor évenként kevesebb, ’s helyette czukorliszt 
hozatott több be, mi honi czukortisztitó intézeteink na
gyobb kiterjedésére, de nem számuk szaporítására mu
tat, miután a’ fiumei finomító gyér épen az újabb idők
ben szűnt meg. A z eg ész  ausztriai birodalomba hiva
talos vámjegyzékek szerint 1834  - 1 8 3 7  évenként 
3 7 5 ,0 9 2  mázsa czukorliszt, 1 6 ,8 7 9 ,1 0 0  forint érték
ben, 2118  mázsa tisztított czukor 1 5 8 ,8 0 0  forintért, 
és 9 3 ,2 1 5  mázsa kávé 6 ,5 2 5 ,1 0 0  forint áru hozatott
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különös felügyeld tisztség feladata, azon jövedelmek* 
bői, mellyek a9 kivétel nélkül mindenki által fizetendő 
nti vámokból bejönnek.

Nálunk azonban ez egy viarum inspector felszínes 
felügyelése alatt mind nntalan változó ngy nevezett úti

be. E ’ summákból *s értékekből mennyi esnék egyen
ként a’ magyar birodalomra, melly az eg ész  ausztriai 
császárságnak kiterjedésére nézve többet fe lén é l, né
p esség tekintetéből harmadát teszi, közelítőleg megha
tározni az igen különböző népvagyonosság miatt nem 
merem.

Altaljában az említett kereskedési táblázatokból 
láthatjuk, hogy földművelésünk több ágakban, ’s ke
reskedésünk is több honi termesztményi czikkekben ne
vezetes haladást tett; de gyáraink közül épen a’ le g 
szükségesebbek, aránylag szaporodni teljességgel nem 
akarnak; valamint a9 több száz ezer forintért behozatni 
szokott ruhadarabok is kézműi iparunk gyarlóságát mu
tatják.

V eszt e vagy nyer Magyarország külső keres
kedésében, azt e9 táblázatokból ki nem tapogathatjuk; 
’s ha talán a’ kereskedési mérleg számilag mellettünk 
állna is, én valódilag inkább veszteséget gondolok. A z  
ausztriai német tartományok a’ behozott árukért sokkal 
többet fizetnek, mint kivitt portékáikért kapnak, ’s még 
is a9 köz jólétet nálok növekedő virágzásban látjuk, 
mert a9 behozott czikkek nagyobb részt ollyauok, mel
lyek további nemesítés és kidolgozás által többszörös 
értékre emeltetnek, ’s munka nyújtás által sok száz ezer 
családnak élelmet szolgáltatnak. Mi magyarok ipar- 
czikkből csak i n d i g ó t  és f e s  tó fát hozunk be, amab
ból évenként 1 9 0 — 906  (az  egész ausztriai birodalom-
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biztosra, és szolgabiréra, egy szóval ollyanokra bizatik, 
kik talán mindenhez inkább értenek, mint az utcsinálás- 
hoz. ’S ezen annyival kevésbé csudálkozhatunk, ha fel- 
veszszük, hogy a’ földmérői iskolapálya alatt alig for- 
ditatik egy kis idő e’ nagy fontosságú ügy megtanuld*

ba 1 834— 1 837  évenként 6318  mázsa hozatott b e ) , 
ebből 30 0 0  mázsát (a z  egész ausztriai birodalomba szin
te évenként 7 7 ,373  mázsa hozatik be). Több , behoza
tali áruink tisztán fogyasztéki czikkek, m ellyeket, mi 
további kidolgozás ’s igy  munka nyújtás nélkül haszná
lunk fel. A ’ temérdek gyapjút, nyersbőrt, kendert, ’stb. 
nyersen eladjuk az ausztriaiaknak, ’s tőlök ugyan e’ 
termesztményeinket posztó, gyolcs alakban 4 — 6 annyi 
árért visszavásároljuk. És kereskedésünknek illy nyomo
rult állapotja nagyobb figyelemre, ’s talán tettre is buz
díthatna bennünket. Hiszen nem lehet többé titok előt
tünk, minden országnak azon kereskedési politicája, 
miszerint mindenik a9 tisztán fogyasztéki czikkeket, 
mint gabonát, bort, marhát ’stb maga kívánja előállíta
ni, ’s ezeknek más országokbóli behozatalát szerfelett 
vámokkal terheli, ’s teljesen csak annyiban nem tiltja 
m eg ,mennyiben nálok nélkül el nem lehet. E lég fi
gyelm eztetés reánk magyarokra, hogy mi is viszonyos
ságot gyakoroljunk, ’s gyárokat állitván, ne vegyünk  
másoktól ollyast, mit magunk is kiállíthatunk. A z óhaj
tandó közönséges kereskedési szabadságot eddig csak 
p i u m  d e s i d e r i u m o k  közé sorozhatjuk; életbe még 
egy  ország sem hozta. Maga a’ hatalmas Albion bá
mulásig tökélyesitett iparába ’s értelmiségébe bizakod
va, legtöbb kereskedési czikkre nézve a’ concurrentiától 
nem fél ugyan, sőt keresi, ’s ezért a’ szabad kereske
dési eszmét legtöbbször pengeti; mindazáltal a’ külföl
di gabonára tett szerfeletti vám leszálitása á lta l, még
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«ára9 ’s ekkor is minden gyakorlat nélkül egy kis theo- 
riával megelégesznek; és igy még tanult földmérőink 
is e9 részben csupán diletansok.

A9 hol a9 közönséges utak dolga még csak ennyire 
van, ott vasutakrél szólani én időelőttinek tartom. Út
jaink illy minőségének és talán félesztendei járhatat- 
lanságának tulaj donithatni, hogy nálunk 16 mázsa már 
4 ló utáni tehernek tekintetik, midőn máshol az közön
ségesen 80-ra ’s többre is felmegyen. Könnyen átlát
hatni, hogy illy körülmények közt nem csak minden te- 
herszálitás igen késedelmes és költséges, hanem akar- 
melly rendű műveltebb embernek, következőleg a9 való
di nagykereskedőnek is az utazás annál kellemetlenebb, 
mivel vendégfogadóink mind szólásra, mind konyhára, 
mind pinczére nézve még igen gyarló állapotban vágy
nak. És ez talán egyik oka, hogy Pesten alul való
di nagy kereskedők igen ritkán fordulnak m eg, és a9 
kereskedés bitorlását inkább zsidó kézre bocsátják. *)

eddig tettleges példával nem ment elő. Kereskedési po
litikánkat tehát egészen  meg kell változtatnánk, mert 
különben a’ külső kereskedésen kívül,még más számta
lan magyar pénzt kifolytató csatornák bedngása hatal
munkban nem lévén, félő, hogy a1 régi „ m a r a d j  u n k “  
mellett, kiáltó szegénységünkön m ég a9 váltók, bankok, 
vasutak sem lesznek képesek segíteni.

A ’ magyar nem esség számtalan országgyűléseken a’ ke
reskedési kútfők kinyitásában, harminczadok le sz á llá 
sában , igényietekkel ’s követelésekkel lépett f e l , de a9 
kereskedés első talpkövének letevésében, országutak  
csinálásában mind eddig részvételét megtagadta. V agy  
mindent csak a9 kormány és paraszt csináljon ? hogy



30. $. Vízi közlekedésünk is még igen gyarló.

Számosabb mesterséges hajókázható vízcsatornák 
felállításáról, például Tisza-Szolnokrul, vagy Csongrád- 
ról vagy Szegedről a’ Duna és Pest fe lé ; a’ Dunának 
közbevetett összekapcsolásáról az adriai tengerrel, ’s a’t. 
szó már igen gyakran volt, de a’ F e r e n c z  és B e g a

a’ nemes ember annyival kényelmesebben csendes nyu
galomban pipázhassák.

A z ±8 25/ 2s országosan egybegyült Rendek a’ vé
gett kérték meg ő F elségét, hogy Károlyvárostól O gu- 
linen keresztül a9 katonai végvidéken által Z eng felé, 
mint melly legrövidebb ut a’ tengerhez, állitatna eg y  
uj kereskedői utat. E zen  okbél azon javaslat keletke
zett, miszerint a9 Ludovica ut részvényes társaságától 
meg kellene szabaditékát váltani, hogy ezen derék utat, 
melly Károlyvárostól Fiúméba viszen megszabadítván 
a9 magas vámtól, a9 magyar termékek kivitelén ez  által 
kőnnyit tessék. De mivel a9 részvényes társaság
1 ,2 0 0 ,0 0 0  pengő forintnyi kárpótlást kivánt (és  mivel 
a9 nem esség semmit sem akarván fizetn i, mindent csak 
a9 kormánytól várt), jobbnak tartották a9 Józsefutat le 
vágatni, melly Károlyvárostól Zengbe viszen, 9s 4 mért- 
földdel rövidebb a9 Ludovica útnál, és eddig mint ke
reskedői útnak azon nagy hibája volt, hogy eg y  kö
zönséges ölre sok helyen 18 , néhol pedig 20  hüvelyk- 
nyi emelkedés is esett. Ezen le vágatás 7  év alatt (1 8 3 4  
— 1 8 4 0 ) 300 ,0 0 0  pengő forintnyi költséggel végre is 
hajtatott, úgyhogy már most a9 magas Capella hegy
ségén  és a9 Vratuikon ölire sehol sem esik több 4 hü- 
velyknyi emelkedésnél. E z által egészen  teljesült a9 
magyar KK. és RR. kívánsága, mivel már most egy
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csatornákon kívül a' többiek mind eddig csak pium desi- 
derium, *s ha kérdezzük miért ? azért, mert azok, kikre 
utánuk a’ legnagyobb haszon háramlanék, pénzüket in
kább másra, mint illy kamatozó intézetre szánják.

Folyóvizeink ámbár számosak 9 és az országnak 
minden részeiben elágadzanak, a’ külső kereskedésre 
ugyan nem kedvezők, mert a’ Visztulába ömlő Poprádon 
kívül, mellyen egyébiránt is országunk e’ tájoni termé
ketlensége miatt, mostani körülményeink közt még igen 
kevés kivinni valónk lenne; csak az egyetlenegy Duna, 
mellyen a’ moldovai szorulatnál a’ hajózás igen bajos, 
ömlik a’ feketetengerbe, de ennek torkolatja is orosz 
kézben van, melly különféle veszteglési-intézetek orvé 
alatt, a’ kereskedésnek igen különbözőleg árt. Ben az 
országban azonban vannak számos hajózható folyóink, 
de ezeken is a1 felfelé hajózás, # )  a’ többnyire korlátlan

helyett két kényelmes, m esterség szabályai szerint h ely-  
reállitatott kereskedői ut van; az egyik Fiúméba visz  
’s 18  mértföld hosszú, a’ másik Zengbe ’s 14  mértfőid 
hosszú. Valljon nem volna e tanácsos itt m ég meg 
nem állapodni, hanem a’ Ludovicai ut társaságának a* 
kért 1 ,2 0 0 ,0 0 0  pengő forintot is megfizetni, hogy a’ 
terhes szekerek minden vám nélkül haladhassanak? 
Hiszen tengerreli összeköttetésünk Fiume felé annyival 
függetlenebb, közelebb, biztosabb és n y e r e s é g e 
s e b b  a’ fekete-tengerénél, hogy 1834-ben  a’ fekete
tenger szomszédságában fekvő M orvaországból Pán- 
csován által a’ Dunán és Száván folyamellenesen 4 000  
mérő tengeri hozatott Károly városra, ’s ez  ott apró- 
donként szépen el is adatott.

Például a9 Tiszának rakonczátlan partjai miatt lovak ál
tal a9 hajók felfelé nem huzathatnak, azért azt, úgy
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partok, a1 parti utak tökéletes hiánya miatt nem lehet
séges , e' mellett szabályozatlanok lévén, az országnak 
közel 40-ed részét, melly akármi termesztmények előho- 
zására igen alkalmas lenne, posványos és egészségtelen 
mocsárokká fordi^ák. Hogy ez igy van, arról kiki a’ 
hely színén, p. o. Pesttől lefelé a’ Duna mentében egész 
Moldováig, leginkább pedig a’ Tisza, Körös, Maros, va
lamint a9 Száva, Dráva, Rába, Bodrog, Szamos, Krasz- 
na melléki vidékeken meggyőződhetik; melly bizonyom 
san nem lenne úgy, ha ezen tárgy is nagyobb figyelem
re méltatnék, és annak rendbehozására leginkább azok, 
kikre abból a’ legnagyobb nyereség jönne, a’ czélnak 
megfelelő pénzbeli alap kiállítása mellett, a9 dologhoz 
igazán akarnának hozzá fogni. Ezen tárgyról azonban 
még Írásom folytában szólani akarván, itt csak azon egy 
észrevételt teszem, hogy ezt, mint az egész ország ér
dekében fekvő tárgyat tekinteni, és minden e9 részbeni 
munkálódást egyedül csak egy országos megbizottság 
által jóváhagyott, az egészre nézve tökéletesen kidol
gozott czélirányos terv szerint, és pedig annak felügye- 
lése alatt legyen szabad végrehajtani. Mert ellenkező 
esetben, ha ez mindegyiknek önkényére, vagy legfel
jebb úgy nevezett ezen vagy azon melléki a q u a t i c a  
c o m m i s s i o k r a  bizatik, akkor többnyire csak egy 
oldalú, néha mások károsításával járó nyerekedő vágy 
leszen, az iilyes közteherrel megejtendő munkáló- 
dósnak czélja.

nevezett k u k á z á s  által szokták végrehajtani, melly 
abból áll, hogy egy  előre evedzó kisebb ladikból eg y  
hosszú kötélen csüngő horgonyt a9 vizbe vetnek, mel
lyen az azt követő nagyobb hajót azon pontig feljebb 
húzzák, ’s igy fokonként tovább.
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Ha a1 hydranlica tudománynak azon elméleti és gya
korlati igazságát eltemetjük, hogy csak a7 fő anyaviz- 
nek rendbehozása után lehessen a9 többi abba ömlő ki
sebb folyóknak szabályozásához, és pedig mindig alul
ról felfelé hozzá fogni, akkor ennek illy rendű meg
tartása minekünk annál szükségesebb, mivel valamen
nyi kisebb nagyobb folyóink, a’ Poprádot kivéve, a’ Du
nába ömlehek. Ha azonban e’ részben az eddig történ
tekre visszaemlékezünk, hogy midőn a9 Duna mikénti 
szabályozásáról eddig majd még csak szó sem volt, *)

De igen, mert az 1 8 4 0 -k i országgyűlésen a’ királyi elő- 
terjesztvények egyik pontja egyenesen a’ Duna szabá
lyozását tárgyazza , mellynek következésében országos 
küldöttség neveztetvén ki, remélJhető, hogy ha a* nem
zet valahára a’ maga javára teendő fizetéstől nem ide
genkedik, a’ kormánynyal egyetértőleg ki fog eszközöl
tetni, miszerint hazánk számos folyói a9 közműveltség
nek ne kártékony, hanem áldást árasztói csatornái le
gyenek.

Egyébiránt nem csak a9 Dunán, hanem csaknem 
minden folyőnkon történtek már ezelőtt is igazítások, 
átmetszések 's kisebb rendű szabályozások; sőt a9 pró
bába vétetett alsó-dunai sziklák kipuskáz tatása, a9 Ba
jánál, M ohácsnál, Battánál történt görbületi átvágások, 
Pusonynál a9 vizsarkanytyuk valóban nevezetes summa 
pénzbe kerültek; 9s hogy mind e9 munkálatoknak nem 
vala az a9 sikere, mit ennyi erőtől méltán várhattunk 
volna, annak legfőbb oka az, hogy egy országos terv, 
9s függetlenül munkálkodó b iztosság nem létezett, hanem 
mindenik vármegye maga tett rendeléseket, 's a9 magyar 
főépitó kormányszék terveit csak akkor követte, ha sa
ját hasznát bennek kézzel foghatólag láthatá.
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egy oldalú illy szabályozások ugyan az ország némelly 
részeiben, például a’ Sió, Sárvíz és Körös mentiben, 
munkába vétettek, még pedig olly messzi vidékiek se
gítségével is, kik az abbéi származó nyereségben soha 
nem is részesülhetnek. De mivel ehhez még az is já
rult, hogy ezen úgy nevezett regulatiók, mint például 
a’ Kőrösön rendellenesen felülről kezdettek, annak 
természetes következése az Ion, hogy midőn a’ fentebb 
fekvő vidékek nagyobb kisebb mocsárok kiszárításával 
leginkább mások segítsége mellett uj nyereséghez jut
nak, az alsóbbiak a9 reájok sebesebben rohanó, és ren
dezetlen magasabb medrű nagyobb folyók által vissza
tolatván a’ v íz , kétannyi földjük van árvizjárásoknak 
kitéve; mit akár a’ természeti jogot, akár a’ köz jót te
kintve , csakugyan sem igazságosnak, sem hasznosnak, 
nem mondhatunk. És azért egy értelemben' nem lehetek 
azokkal, kik a9 folyamok alsó vidéki lakosainak v e tó -  
j á t kárhoztatják.

31. § Vámok súlya.

Hogy a* kereskedés élénk forgásának egyik főbb 
eleme , annak minél határtalanabb szabad folytathatása: 
ez tagadhatlan. Hogy ez azonban némi esetekben kivé
telt szenved, arról Anglia, hol egyébiránt valamint min
denben, úgy a9 kereskedés dolgában is annyi szabad el- 
müség uralkodik, például szolgálhat. Bizonyítja ezt an
nak hajózási törvénye, mellynek fő elve szerint bár- 
melly idegen hajónak csak a9 maga honjabeli termeszt- 
ményeivel és muáruival volt szabad az angol kikötők
ben megjelennie. így a’ nyers gyapjú kivitelére nézve 
is milly szigorú törvények és kemény büntetések állot
tak fen azon szabad alkotmányu országban, Smith Adám 
fentebb érintett munkájának e’ czimű fejezete elegendő
kép mutatja.



Az e' nemű nézeteknek annál inkábbi kiigazítása 
kedvéért, nem lesz talán érdektelen azon fejezet kivo
natát előadni: „A9 gyapjú kivitele Angliában korábbi 
időben mint f  e lő  ni a büntettetett, de még most is ele
gendő keménységgel el van tiltva, mert az, ki annak 
kivitelében kapatik, a’ vagyon elvesztésén kívül minden 
font után, mellyet kivitt, vagy vinni igyekezett 3 schil- 
linggel büntettetik. Ha egy kereskedő, vagy más e9 vé
tekben marasztaltatik, többé nem képes valamelly őtet 
illető adósságot vagy követelést egy factortól vagy más 
személytől behajtani. Legyen annak tehetsége még olly 
nagy, legyen ő ezen nagy büntetést megfizetni képes, 
vagy nem, a9 törvény czélja mindig oda megy, hogy 
ő egészen tönkre tétessék, de mivel az emberi érzelem 
nem fajult el annyira, mint ezen törvény alkotóinál, te
hát igaz ugyan, hogy nem hallhatni, hogy valaki ezen 
törvény tartalmát hasznára fordította volna, de azért még 
is elég súlyosan foganasitatik, mert ha az elma
rasztalt személy az eimarasztott summát 3 hónap alatt 
le nem teszi, hét esztendőre az országból száműzetik, 
és ha ezen időpont előtt az országba visszajön, felonia 
bűnébe esik. Ha a9 hajó tulajdonosa tud valamit a9 do
logról, tulajdonát és készületszereit elveszti, a9 hajós 
és emberei elvesztik tulajdonukat, és 3 hónapi fogságot 
* zenvednek. A’ gyapjú kivitelének nehezítése kedvéért 
az országban ben sem szabad azt fa, vagy bőr ládákban, 
hordókban, vagy illyenekben elszálitani, hanem azt bőr 
vagy vászony zsákokban, mellyeken: „gyapju4C vagy 
„fonal,, legalább három hüvelyknyi nagy betűkkel ol
vasható czimmel kell azt eszközölni a9 vagyon elvesz
tésének büntetése alatt. Kent és Sussex tartományokban 
ezen megszorítások még keményebbek. Minden csak 10 
angol mértföldnyire a9 tengerparttól távol lakó juhbirto- 
kos, tartozik a9 nyirés után harmad nappal a9 legköze-
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lebbi vámtisztnek megnyirt juhai számáról Írásban tudó
sítást adni, és a9 gyapjúnak lerakóhelyét bejelenteni, 
ha valaki annak elmulasztásával gyapjúját a9 tenger irá
nyába viteti, azt elveszti, és azon kívül 3 schillinget 
fizet minden font után.“

' Valamint itt, úgy más nemzeteknél is láthatók hol 
egy, hol más nemű megszorítások. De mivel ezen 
kérdésnek mélyebb fejtegetése muhkám czéljától igen 
eltávolitana, tehát elég legyen azt mondanom, hogy 
más külső országoknak helyes vagy helytelen kereske
désbeli rendszerének meghatározása vagy a9 kormányok
tól, vagy a9 nemzettől függ; ezt pedig a9 maga érdekei
hez képest megváltoztatni, szomszédjainak hatalmán túl 
fekszik. E9 szempontból vévén az ausztriai örökös tarto
mányok és Magyarország közötti álláspontot, ha honunk 
belső alkotmányára nézve velünk legkisebb összekötte
tésben sem álló elsőbbeknek nagyobb érdeke tekinteté
ből a9 kormány azoknak müszorgalmát és kereskedését 
maga részéről elősegíti, és azon tartományai jövedel
meinek szaporítására nézve tulajdon határain a9 vámok
nak fenállását szükségesnek tartja; mi, a9 kik egyéb
iránt semmitől olly annyim, mint az azokkali amalgami- 
zálástól nem óvakodunk, e9 részbeni nézetnek valósí
tásában az ausztriai kormányt nem hátráltathatjuk.

De valamint ez a9 dolog természetében fekszik, Ugy 
meg vagyok ellenben arról is győződve, hogy ezen kí
vül kereskedésbeli előmenetelünket hátráltatni igazságos 
kormányunk nem csak nem kivánja, hanem törvényes 
tehetségében sem áll; mert valamint a9 műi és termesz
tői szorgalom élénk folytatására vezető módok, erőmü
vek, gyárak, és egyebek felállításában, úgy a9 belső 
közösülésre vezető jó utak, csatornák, folyóvizeink 
rendbehozásában valóban minket háborgatni senki sem 
fog, feltévén hogy azt, nem á9 szegény adózó nép újabb
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megterheltetésevel, hanem Önkénytes adakozásunk hoz
zá járul tavai kívánjuk létrehozni. Ha pedig ezek egyszer 
hazánkban lábra állottak, akkor a* külső vámok súlya 
nem igen fog többé bennünket bdsitani. * )

# )  A ’ határszéli vámokat, hajdan minden nemzet úgy te
kintette, min t bő status jövedelmi forrásokat; ma azon
ban e’ czélon kívül m ég eg y  másik ’s fontosabb játsza  
a’ fő szerepet; ’s e z :  a’ nem zetgazdaság kormány
zása. Mindemnemzet legjobban tudja, ’s legjobban ér
zi maga hiányait és szükségeit, ’s az okosság javalja,  
hogy vámrendszerét ’s külső kereskedési elvét azokkal 
összehangzélag alkossa. A ’ külső nemzetek közti korlát
lan kereskedési szabadság igen szépen hangzó mondat, 
csak az a’ kár, hogy egyes theoreticus szabadelmű hő
söktől halljak; de m agok a’ nemzetek nem követik, ’s 
behozását csak azok pengetik, mellyek már föld-,m & -, 
gyár- ’s kereskedési ipar által magas polczra hágván, a’ 
szabad kereskedésben nem csak semmi versenyzéstől 
nem félnek, sőt teljes reményük nekik van , hogy a’ 
fejlődő müiparos nemzeteket bimbójukban elnyomhatják, 
’s  őket örökös földműves! függő és szegény szerepre 
szoríthatják. Ezért tehát nem vagyok én ellensége a’ 
magyar birodalom és ausztriai német ’s lengyel tartomá
nyok közt fenálló vámvonalnak. Ha az ausztriaiaknak nem 
kell magyar bor, vessenek rá akójától még 2  forint 
ezüstnél is nagyobb vámot; ez tökéletesen az ő dolguk. 
De engedtessék m eg más részről Magyarországnak, 
hogy olly intézkedéseket tehessen, mellyek ót, mint füg
getlen statust, alaptörvényeinél fogva illetik. Ha az  
ausztriaiakkal hasznos és czélszeru kereskedést nem foly
tathat, léphessen szerződésre A ngliával, vagy más kül
földi országga l; mert egyik független  országnak érdé-
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32. §. Hitelünk gyengesége.

A’ hitel kétféle, t. i. személyes, melly egyedül csak 
az adós személynek ismeretes rendtartása pontosságá
ban, és valóságos (reális), azaz ha a’ hitelezés bizonyos 
hypothecán alapul, és mellyet rendszerint inkább egy
szerűen kölcsönözésnek nevezünk. Ez utóbbi módon 
szokták felesleges pénzüket, és pedig az egyességhez 
képest hosszabb vagy rövidebb időre mind azok kiadni, 
kik a’ törvényes kamatnak megelégedésével, annak bá
torságban léte iránt megnyugtatva kívánnak lenni. Az 
első rendbeli hitelezés módja természetesen‘ettől annyi
ban különbözik, hogy a’ rendes kamattal meg nem elé
gedő hitelező pénzének nagyobb jövedelmeztetését, ha 
bár kevesebb bátorság mellett is, minél gyakrabbi for
gatásban gyökerezteti; azért is ezen mód mellett a’ hite
lezés hosszú idejű annál inkább nem lehet, mivel az illy 
adós személynek körülményei sokkal nagyobb és rög- 
töniebb változásoknak vannak kitéve. Mellyből látható, 
hogy a’ személyes hitel rendszerint csak a’ kereskedői 
világra, a’ jelzálogos pedig főképen az ingatlan javak 
birtokosaira alkalmazható. Ha azonban mind e' mellett

két, a’ másik független ország érdekének alárendelni, 
sem törvényes, sem igazságos. És a’ szerző, ki itt az 
ausztriai kereskedési politicárél beszél, bizonyosan nem 
olvasta II. Józsefnek gr. Pállfy udvari cancellárhoz kül
dött levelét. E z e lég  v ilágos; ’s a’ boldogtalan emléke
zetű b é c s i  k e r e s k e d é s i  t a n á c s  (Cömmerzien 
Rath) és t r i e s z t i  I n t e n d a n z ,  ama levelét n .  
Józsefnek kézzel foghatólag megmagyarázták.

14*
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némi esetekben az utóbbi a1 személyes hitellel élni ma
gának hasznosnak gondolja, akkor az efféle czélba vett 
munkásságára nézve gazdai eleméből kereskedőire lép 
által.

Hogy e’ tárgyra nézve is jelen munkám eddig meg
tartott rendjét tovább is kövessem, először is a$ valódi, 
azaz bizonyos zálogon alapuló hitelről azért fogok szó- 
lani, mivel a’ birtokos egyedül csak ezt használhatja 
czélszerüen, mellyen annyival kevésbé kételkedhetünk, 
ha elkövetkezőket figyelembe veendjük:

A’ földje jöved elmezését előbbre segíteni vágyódó 
mezeigazdának czélbavett javításai, vagy fenálló aka
dályainak költséges elhárításában , például kicsapó vi
zek rendbeszedésében, posványos rétek kiszárításában, 
’sat. vagy pedig valamelly fogyatkozó uj gazdaságbeli 
ágnak, p. o. lovaknak, juhoknak szaporításában, avagy 
valamelly technicai intézetnek, mint ser- és pálinkafőző 
háznak, olajsutuló és lisztmalomnak felállításában gyö
kereztelek. Habár kinek, ki tulajdon pénzét valamire 
forditja, oda szükség törekednie, hogy az legalább is 
rendes kamatját meghozza; ez a9 kölcsön felvettre néz
ve annyival elkerülhetlenebb, mivel attól nem csak a’ 
rendes kamatot kell évenként pontosan megfizetni, ha
nem egyszersmind annak idejében a9 tőke is visszatérí
tendő. Minden illy javítások annál nagyobb figyelmet kí
vánnak, mert csak a/ dologba avatott tudja, hogy csak 
minden körülményeknek szerencsés összejövetelével le
hessen valamelly gazdaság javítására fordított tőkének 
rendes kamatjára számot tartani, és hogy az illyféle in
tézetek első esztendőkben néha csak költségszaporo
dást okoznak; mellyszerint láthatni, hogy a’ mezeigaz- 
da csak olly kölcsönpénzt fordíthat hasznosan gazdasá
gába, mellynek kamatja legfeljebb 100-tól 6, és melly-



nek huzamosabb ideig való megtartásáról biztosítva 
van. E* fontos tekintetek elmellőzésének tulajdonítható, 
miszerint számos gazdaságbeli javítások a’ jövedelem 
szaporítása helyett, annak inkább apadását okozák.

Bizonyos azonban, hogy hazánkban igen kévés gaz
daság létezik, melly kisebb nagyobb haszonnal járó ja
vítást el nem fogadna, sót igen is rá férne. Valamint az 
is tagadhatlan, hogy e’ hátramaradást nagy részben a’ 
pénz szűkének, és kölcsönözhetés nehézségének tulaj
doníthatni ; de azért részemről egészen még sem egyez
hetek meg azokkal, kik földművelésünk hátramaradá
sának okát főképen hitelünk gyengeségében keresik; 
mert látjuk, hogy mind a’ mellett, hogy nem ártana ha 
törvényeink — kivált a’ nemes születésű adósok ellen a’ 
hitelezőre nézve még kedvezőbbek lennének, azon fe
lesleges pénzzel bírók, kik törvényes kamattal megelé- 
gesznek, készebbek tőkéjüket fekvő birtokosnak hu
zamosabb időre, de bejegyzés mellett, mint kereske
dőknek váltóra, rövid időre kölcsönözni bár nagyobb 
kamatra; mert az elsőnél akármelly előre nem látható 
szerencsétlenség esetében is, a’ valóságos hypothecán 
alapuló követeléséhez, habár néha egy kis bajjal is (?), 
még is sokkal bizonyosabban juthat, és következéskép 
vagyona olly koczkástatásnak kitéve nincs, mint a9 má
siknál , kinek megbukása nem csak igen könnyen, de 
néha olly váratlan történik, hogy az, kit tegnap még dús 
gazdagnak tartottunk, más nap vagy mint nyilvánságos 
koldus, vagy mint elülantott szökevény, néha pedig # 
mint kétségbe esett gyilkos sok hitelezőjét szerencsét
lenségbe dönti. Már pedig hogy ezen első esetben, ha 
a9 törvény személyét százszor oda Ítéli is, az által vesz
tesége ki nem pótoltatik, azt könnyű elhinnünk.

Ezen a’ földbirtokos hitele iránti állításom való
ságát, tán semmi sem bizonyítja be olly annyira, mint
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azon körülmény, hogy Magyarországban épen ezen 
rendüeket az adósság súlya leginkább terheli. Azoknak 
pedig, kik erre azt mondják, hogy ez csak azért van 
igy, mivel a’ földbirtokos a’ hitel hija miatt egyedül 
csak uzsoráskodó keresztelt és nem keresztelt zsidótól 
kaphat pénzt, azt felelem: hogy ezen eset többnyire csak 
akkor áll b e , midőn az összehalmozott törvényes kama~ 
tu adósságok a9 valódi jelzálog alapját ki kezdik merí
teni, vagy ha némellyek könnyelmű ifjúságukban mind
járt olly szerencsétlenek valának, illy kezek közé jutni, 
vagy a9 mint nem ritkán történik, midőn a9 földbirtokos 
csupán azért, hogy annál könnyebben szaporíthassa 
adósságait, inkább ezen veszedelmesebb titkos, mint sem 
az intabulatioval járó bátorságosabb módot választja; 
mellyből kilátható, hogy a9 földbirtokosnak csökkenő 
átlapolja nem annyira hitele hiányában, mintsem vagy 
könnyelműségében, vagy pazarlásában, néha pedig a9 
legpéldásabb életmódja mellett is egyedül csak jószágá
nak félreértett, vagy tulcsapongó javitásbeli vágyában 
gyökereztetik. Ezzel azonban nem akarom a9 jelzálogos 
hitelünk tökéletes láboni állását megmutatni, sőt igen jól 
ismerem azon nehézségeket, mellyekkel a9 pénzét visz- 
szakivánó hitelezőnek sok esetben küszködni kell; ne
kem egyedül csak oda járul véleményem, hogy földmű
ves! szorgalmunk hátramaradására nézve nem ezen hi
ányt tartom legfőbb oknak, mert ámbár gazdaságink 
nem olly jövedelmezők, mint máshol, de ez ismét a* 
birtokoknak nagyobb kiterjedése, és a9 földnek jobb 
termékenysége által annyira helyre pótoltatik, hogy ál
talában véve talán mindegyik mezeigazdának módja le
hetne esztendei jövedelme egy részét gazdasága felse- 
gélésére fordítani; melly azonban nálunk azért törté
nik olly ritkán, mivel a9 földbirtokosok nagyobb része, 
többnyire házi rendjük és életük módjában a9 zsinór-
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mértéken túl csapnak, jószáguk javításával vagy nem 
gondolnak, vagy azt legfeljebb kölcsönözött pénzzel és 
pedig nem épen czélirányosan szeretnék végrehajtani. 
Hogy pedig kölcsönözött pénzzel javításokat tenni igen 
csiklandós, azt a* gazdaságban! járatlanságról szóló 
czikkelyben már bővebben előadtam; mellyhez még 
csak azt adom hozzá, hogy sok hitelezőnek állapotja azért 
van annyi bizonytalanságnak és izetlenkedésnek kité
ve, mivel a’ kölcsön vett pénzzel javításokat tevő bir
tokosoknak nagyobb része azon szerencsés esetben, ha 
a’ következés csakugyan a’ jól megfontolt tervnek meg
felel, az abból származó jövedelembeli szaporulatát 
költségesebb életmódjára fordítja, nem pedig hitelező
je kifizetésére gyűjti össze. Hogy azonban még is e9 
mellett a9 törvényes kamattal megelégedők felesleges 
pénzüket birtokra előzőlegesen kiadják, ez azért tör
ténik, mivel honunkban ezen, habár nem legkecseg
tetőbb mód, a9 többiek közt még is legkevesebb vesze- 
delmeztetéssel jár. Az egyébiránt bizonyos, hogy reális 
hitelünk illy hézagos állapotja okozza, hogy sokan 
pénzüket inkább valami kevesebb kamatot hozó tárgyra, 
p. o. szőlő, jószág, vagjf házvételre adják, mások pe
dig uzsoráskodásra, vagy bizonytalan speculatiok üzé- 
sére ingereltetnek. És igy ezeknek a9 jelzálogos hitel
beli nézeteknek előadása után, helyén lesz a9 személyes 
hitelről szólani.

A9 kereskedés kezdete pénzen, annak kiterjedtebb 
folytathatása pedig hitelen alapul. E9 kettő olly szoros 
kapcsolatban van egymással, hogy az egyiknek hija, 
a9 másiknak nem léteiét mindenkor kimutatja. Hogy a9 
kereskedésnek, ha az egyedül pénzen alapulna, mos
tani divatja legalább két harmadrészszel alább lenne, ezt 
annál könnyebben elhihetjük, ha tekintetbe veszszük, 
hogy a9 mostani világ első kereskedői országában, t. L
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Angliában a' forgásban levő készpénz legfeljebb 33 
millió font sterlingre, ellenben Colqnhoun szerint csak 
annak évenkint készülő gyármüvei 114 millió 230 ezer
re felragnak. így ugyan ezen író Angliának összes ke
reskedésbeli jövedelmét 8 9  millió font sterlingre teszi. 
Illy elven alapul az egyes, akár nagyobb akár kisebb 
rendű kereskedőnek munkássága, mert annak összes 
vagyona a’ forgásban levő kereskedésbeli szereinek ér
tékéhez többnyire csak úgy áll, mint 1 a’ 3-hoz. Ve
gyünk például egy közép rendű pesti ujoncz rőfös ke
reskedőt, kinek összes vagyona 12 ezer pengő forintra 
rúg. Ez bolhának és egyéb házi szükségeinek elrende
zése után 10 ezer forintot érő gyárműveket részint 
gyúrókból, részint bécsi nagy kereskedőktől összevá
sárolván, ennek igy vagy kétszeri ismételtetése után, 
annak hitele azon gyárok, és nagy kereskedők előtt an
nyira nő, hogy a9 harmadszori vásárláskor azok neki a9 
készpénzzel megfizetett műveteken felül még öt ezer fo
rintig hitelben, három hónapra, kölcsönöznek. E9 hitele
zett pénzöszveg rendesen megejtett visszafizetésének 
néhányszor! ismétlése után Tiitele már annyira növeke
dett, hogy csak egyszeri levelére, a9 kívánt időre hely
be küldenek neki 30 ezer forint áru kelméket, holott 
összes pénzbeli vagyona talán legfeljebb még csak 15 
ezer forintra nőtt. Midőn ezen hitelezésbeli elvet ő is 
szintén a9 kisebb rendű vevőjére nézve aránylag kö
veti, kereskedésének és igy hitelének elterjesztését 
mind inkább neveli. És ime illy idomzaton alapul a9fen- 
emlitett gyároknak és nagy kereskedőknek, legyenek 
azok bár milliókkal birók, hitelbeli állapotuk is; melly- 
ből világos, hogy a9 kereskedés, mint az egész világ
ban elágadzott, egymás közt szakadatlanul összekötött 
viszonközlekedés csak a9 hitel létével állhat fen; de 
egyszersmind az is látható, hogy ezen kereskedői hi-
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telnek erőssége nem annyira anyagos, mint sem erköl
csi hypothecán alapul, mutatja ezt a’ szónak szoros 
értelme is „Hitel66 főszónak igéje „hinni66 ezt olly tárgy
ról mondjuk, mellyről anyagos meggyőződésünk nin
csen, következőkép annak valóságát csak valamelly 
morális bizodalomban gyökereztetjük. E9 tehát a’ ke
reskedői hitelre nézve is az alapelv, mert a’ hitelező ♦ 
bátorságát csak a5 kereskedő becsületébén helyhezteti, 
továbbá munkásságában, értelmességében, és pontos 
rendtartásában. És épen azért, mivel a9 fenérintettek 
szerint, a9 kereskedői világban a9 hitelbeli tartozás, és 
a9 vagyon összesége közt többnyire igen nagy különb
ség szokott lenni, a9 hitelnek annál szentebbnek kelle
tik lennie; mert annak meg nem tartása 5 nem csak a9 
legközelebbi hitelezőt, hanem még számos azzal viszony
ban álló egyéneket zavarba hoz. Ez, és azon körül
mény, hogy a9 pénz után rendkivül vágyódó könnyel
műsége, vakmerősége és tudatlansága, néha pedig egye
nes roszlelküsége által a9 hitel dolgában olly könnyen 
visszaélhet, oka azon rendszabályoknak, mellyek a9 ke
reskedői életben váltótörvények neve alatt fenállanak,
9s mellyeknek annál szigorúbbaknak és a9 végrehajtás
ban késedelmet nem szenvedőknek kell lenniök, mert 
azoknak illy állapotja mellett is a9 kereskedői viszony
nak tökéletes bátorságositását végképen elérni lehet- 
len. Ennek bizonyságául szolgálnak mind azon szám
talan bukások, mellyek a9 legjobb kereskedési törvé
nyekkel már rég felruházott országokban is időrül idő
re mutatkoznak. Hogy pedig ennek a9 legbecsületesb 
hírű férfiak, és pedig a9 legkedvezőbbnek látszó de vá
ratlanul másként mutatkozó körülményeink közben szin
te kitétetvék, arról senki sem kételkedend, ki például 
a9 bécsi Felner, Parish, Friesz, Geymüller, ’stb, a9 
párisi Lafitte, 9s londoni Goldsmith kereskedőkről va
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lamit hallott így közhirű lapokban olvastuk, hogy még 
azon nagyhírű angol iró Yalther Scott is az utóbb em
lítettnek megbukása által munkás életének minden gyü
mölcsétől megfosztva, végső napjaiban kénytelen vala 
szükséggel küszködni. Hogy ez azonban mindenkor igy 
volt és maradand, a’ dolog természetében fekszik. Ki 
láthatja mind azon véletlen változásokat előre, mellyek 
kivált a’ kereskedői világban néha olly rögtön mutat
koznak, és a’ legbizonyosabbaknak látszó, legügyeseb
ben kiszámított nyereségeket veszteségre fordítják. (J- 
gyan azért tekintem a’ kereskedői hitel iránti törvények 
szigorúságát, és pontos végrehajtását*olly czélirányo- 
saknak, mivel ezek nem csak a' hitelezőnek kevesebb 
veszélyeztetését eszközük, hanem sokat, kik könnyel
műbbek, a' tulcsapongó vakmerőségtől elijesztenek, 
és igy több polgárnak végromlását*megakadályoztatják.

Mit fentebb mondák, t. i. hogy a’ kereskedés alap
ja  a’ pénz, vagy egyéb tőkevagyon, és hogy ez a’ ke
reskedés kiterjesztését eszközlő hitelnek szükséges előz
ménye, az honunkra nézve is megáll; azért e' részben 
némileg szinte különböznek nézeteim azokétól, kik egye
dül hitelünk gyengeségében szemlélik kereskedésünk 
hátramaradását. Kereskedésünk parányiságát nem an
nyira a’ hitel fogyatkozásában, hanem a’ hitel nem lé
tét, kereskedésünk csecsemői állapotában kell keres
nünk. Hogy ennek pedig részint geographiai fekvésünk, 
és politicai helyzetünk, és még inkább városaink kevés 
száma, a’ közlekedésnek nehézsége, és mindenek felett 
csekély műszorgalmunk legyenek főokai, azt már fen
tebb megmutatni szerencsém vala. Legyenek ezek egy
szer honunkban más lábon, a’ hitel is bizonyára más 
színben fog mutatkozni. Távol legyen azonban tőlem 
hitelünk állapotának vagy e’ részbeni törvényes rend
szerünknek védőjéül fellépni akarni. Igen jól tudom,
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hogy maáraival, vagy gyarmati kelméivel bennünket 
ellátó külföldi kereskedő és gyáros koczkáztatás fejé* 
ben még nehány pG. reánk ró. Mi legújabb! váltótörvé
nyeinket illeti: ezek jók, czélszerüek eléggé, de a’ rósz 
hirben levő hitelünket illy rövid idő alatt meg nem 
igazíthatták, ’s ezért bizony jelenleg is kevés hitele 
van a’ magyarnak külföldön, mert azon véleményben 
vannak: hogy újabb hiteltörvényeink csak a’ kisebb 
legyeket fogják megcsípni, a’ dongókat pedig eleresz
te t ik .  De ha váltótörvényszékeink ezután is hasonló 
szigorúsággal járandanak el dolgaikban, ’s tettleg a’ 
külföldöt másról győzendik meg: nincs okunk félni, 
hogy a’ sok benevolum és nem benevolum sequestrum 
miatt megrendített hitelünk nem sokára szilárd lábra fog 
állitatni. Egyébiránt hitelünk ’s altaljában nemzetgaz
daságunk jelen állapotára nem kis befolyást gyakorol.

33. $. Nemzetünk polgári alkotmánya.

A’ müveit világ nemzetei különféle országiás rend
szere alatt élnek. Ez áltáljában véve vagy monarchia! 
vagy respublicai elven alapul. Mind ketten ismét több 
ágakra szakadnak. így a’ monarchiák vagy minden 
megszorítás nélküli, vagy a’ nemzetnek befolyásával 
mérsékelt főhatalmon; a’ respublicák pedig hol aristo- 
cratiai, hol democratiai elven alapulnak. Mind. ezek kö
zül mellyik legyen legczélirányosabb a’ status ózdijai
nak ’s a’ nemzetek boldogságának elérésére, ez iránt 
az Ítéletek különbözők. A’ világ történeteiből merített 
tapasztalás mutatja, hogy ezen különféle országos rend
szereknek mindegyike, ha csak az a’ nemzet körülmé
nyeivel mint talán végképen ellenkező össze nem üt, 
és ha az a’ maga nemében tökéletes és pontos módon 
gyakoroltatik, az említett czélra alkalmas.
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Hogy magyar hazánk országló rendszere, alkotmá
nyos monarchia, azt mindenki tudja; de hogy az al
kotmányos országiás módja közötti különbségekre és ha
zánk e9 részbeni helyzetére nézve a’ képzetek inég ál
táljában nem igen tiszták, arról közönséges beszélge
tések alkalmával igen könnyen meggyőződhetünk; ugyan 
azért szabad legyen Pölitznek, a’ németek egyik legje
lesebb publicistájának munkájából, e9 tárgyra nézve né- 
mellyeket kivonatképen előterjesztenem.

„Az alkotmányos országiás módjának háromféle 
rendszer szolgálhat alapul, u. m. először a9 k é p v i 
s e l ő i ,  másodszor a9 k ü l ö n  k a r o k b e l i ,  harmad
szor ezen kettőnek elvét ö s s z e e g y e s i t ő  statuspol- 
gáijainak általános érdekeit eszközlő rendszere. E9 há
rom között az a9 különbség, hogy képviselőknek, vagy 
népszószólóinak csak azok tekintethetnek, kiknek válasz
tása a9 nélkül hogy az egyes karnak és rendűek, és a9 
különféle statuspolgárainak elkülönözött érdekei egy
oldalú tekintetbe vétetnének, az egész nép számsze
rinti öszvegéből történik meg. E9 képviselői rendszernél 
ugyan, mind a9 választókra, mind a9 választandókra 
nézve bizonyos feltételt kikötő szabályok állnak fen, 
mellyek közönségesen földbirtokon, a9 közadóban rész
vétben, keresztény hiten, bizonyos életkoron, a9 hir 
tisztaságán, 9s több e9 félén alapulnak; azonban a9 szü
letésnek ’s polgári állapotnak minden különbsége nélkül. 
Népképviselőkül e9 rendszer szerint tehát csak ollya- 
nok választathatnak, kik mellett a9 választók bizodalma, 
9s pedig szavazat többségével szól; legyenek egyéb
iránt a9 választottak nemesek, polgárok, szántóvetők, 
status tisztjei, papok, ügyvédek, orvosok, gyárosok, ke
reskedők, mii vészek, katonák, 9stb. Hlyen rendszer mel
lett történnek a9 választások Eszakamerikában, Fran- 
cziaországban, Brittaniában, Belgiumban, t. i. mind
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azon országokban, hol a* hűbéri (feudale) rendszer 
végképen eltöröltetett, és azzal egyszersmind a’ nép 
különféle rendjei közötti különbségek megszüntettek. Az 
illy módon az összes nép közepéből, egyedül csak a’ 
választók bizodalmával választott képviselők soha köz
vetlenül azon munkálkodások érdekét, mellyel folytat
nak, vagy azon rendének, mellyhez születések szerint 
tartoznak nem támogathatják, hanem csak az egész sta
tus köz javát tekinthetik. Ugyanis azért választóiktól 
semmi különös utasitást és meghagyást sem nem kap
hatnak, sem el nem fogadhatnak, sőt inkább szüksé
ges, hogy nemzeti gyűléseken a* szőnyegre hozott tár- 
gyakrai tett véleményeik és szavazataik, személyes né
zetüknek és meggyőződésüknek egyenes kifejtése le* 
gyen.

E9 képviselői rendszer ellenében a9 kamokos rend
szer sajátisága azon alapul, hogy egy alkotmányos ok
levélben , mellynek a9 kamokos rendszer talpkövül szol
gál, azon feltételek fenállanak ugyan, mellyek szerint 
a9 választói és választhatási jog elhatároztatik; de 
az alkotmányban kijelelt számú, külön rendű < kö
vetekre nézve a9 választási jog, és választottsági tulaj
donság a9 status közepette fenálló külön polgári rendek
kel összekötve marad úgy, hogy például a9 városi pol
gárok nemesi birtokost^ és ezek ismét városi polgárt 
nem választhatnak. Magától szembetűnik, hogy a9 kar- 
nokos rendszer illy idomzatának a9 hűbéri rendszert örö- 
kitni kell, mivel épen az egyes polgári rendeknek ezen 
egymástóli elkülönzése és elválasztása mindig ezen rend
szernek egy szükséges, de egyszersmind boldogtalan 
következménye vala.“

Továbbá több észrevételei után azt mondja ezen 
iró: Ha végre, mint a9 kor szelleme kivánataihoz ké
pest, magának a9 földműves-osztálynak a9 maga köré
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bői különös képviseltetése is megengedtetnék, még ek
kor is a9 karnoki rendszer a9 polgári műveltség előme
netelének nehezen felelne meg. Tegyük fel, melly azon
ban a9 bizonyítást még mindig megkívánja, hogy a9 hű
béri rendszer többféle viszonyainak és czéljainak fen- 
tartása egyes statusoknak (azonban mindig csak fiscu- 
si, de nem statuspolgári tekintetekből) tanácsos lenne, 
illy hasonló feltét mellett, azt is megengedvén, hogy több 
statusokra nézve a9 testületek éselkülönzések korarányos 
reformálása czélirányosabb, mint annak végképeni ele- 
nyésztetése, a9 karnoki rendszer támogatóinak még is 
magok részéről azt el kell ismerniük, hogy az előre ha
ladó korszellem, habár csak halkkal is , utoljára még 
is a9 hűbéri rendszer maradványait elmellőzni, és a9 
testületek 9s felekezetek kényszerítő bilincseit szét fog

ja törni.
E9 kétféle rendszernek közepén áll egy harmadik, 

mellyet a9 statuspolgári érdekek rendszerének nevezünk. 
Egy polgári alkotmány uj építésénél e9 rendszerhez ra
gaszkodás nem kíván egy előrebocsátott felforgatást, 
9s következőleg a9 hűbéri rendszernek végképeni meg
semmisítését sem ; de szinte illy kévéssé alapul a9 kar
noki rendszerben kitűnő különféle polgári rendek egy- 
mástóli szorgos elszakitásában 9s megkülönböztetésiben. 
A9 statuspolgári érdekek rendszere inkább a9 kettő közt 
foglal helyet, és mind a9 kettőből annyit vészén fel, 
mennyit az egyes nemzet és statusnak elért polgári mű
veltségben magassága, és annak helyzeti körülményei 
megkívánnak. Ő a’ karnoki rendszerrel a9 statusnak tör
ténetes talpkövét, ’s következőleg a9 történetes jognak 
minden még megállható következtetését is — mivel 
múlt nélkül jelenkor nincsen — de egyszersmind a9 kép
viselői rendszernek is megengedi azt, hogy az egyes 
rendeknek és hivataloknak szoros, és mintegy czéhes
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elkülönzése, a9 mai politica rendében nincsen. A9 status
polgári érdekek rendszere tehát, a9 nemességnek sze
mélyes jogait elismeri, valamint a9 hűbéri rendszerből 
származó birtoki jognak eltörléséért arányos kárpótlást 
Ítél, de elmellőzi a9 nemesség és harmadik rend közt a9 
statushivatalok viselhetésére, a9 törvény előtt és köz 
adózásbeli, valamint a9 statusnak minden törvényesen 
elismért igazi czéljai és szükségeivel járó terhek viselé
sének egyenlőségére nézve fenálló közfalat; és kinyi
latkoztatja, hogy a9 több nemű hivatalok különféle lép- 
csőzetei a9 polgári életben testületek, és felekezetek 
szerinti, ha ezek bár bizonyos korarányos ámyékza- 
tokban még fen is állnak — különbséget a9 status pol
gári jogok követelésére és éldeletére nézve nem alapít
hatnak. Ezen rendszer tehát a9 statusban a9 rendeknek 
folyvásti megkülönböztetését magára hagyja a9 nélkül, 
hogy azt a9 képviselői rendszerrel végképen megsemmi
sítené, avvagy a9 karaoki rendszerrel felújítaná, 9s tá
mogatná , és a9 nép ügyét sem egy a9 status köznépes
ségének osztalékbeli példáján, sem a9 különös egyes 
rendek követeinek tekintetbe vételén, hanem az ország
ban mutatkozó statuspolgári főérdekekben gyökerezte- 
ti. De a9 statuspolgári főérdekek három részre oszla
nak. A1 minden ágra kiteijedő mezeigazdaságra, kire- 
kesztőleg földbirtokhoz kötve; a9 műiparos felekezetre, 
azaz gyártásra, kézművességre és kereskedésre; és 
végre élelm ességre, a9 status tisztségeinek, a9 tudomá
nyoknak és szép mesterségeknek legkitűnőbb mutatko- 
zásaiban. E9 három statuspolgári főérdekek kimerítik 
a9 status polgárainak egész nyilvános munkásságát, mert 
azoknak mindegyike helyzete és hivatala szerint e9 há
rom osztálynak egyikéhez tartozandó. Csak a9 kormány
zó, de egyedül is ő maga áll az egész statusban mind 
ezen érdekeknek fölötte, és részint a9 statusról! néze
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teihez, részint a* status iránti álláspontjához képest azo
kat egy műszeres egészben összeköti, nehogy a’ magán 
érdekek soha el nem mellőzhető önzé'se miatt, az egyik 
érdek a9 többit el ne nyomja, hanem inkább a9 fentartott 
sulyegyen által az egész status életének ereje, bátorsá
ga, nyugta és összehangzása eszközöltessék.

E9 rendszer sajátsága szerint következőleg semmi
féle statuspolgári érdeknek a9 másik előtt elsőség nem 
adatik. A9 mezeigazdaságnak nem a" physiocratismus, 
az iparosztálynak nem a9 mercantil rendszer szellemé
ben, az értelmiségnek nem a9 két első kárával.

Mind a9 három statuspolgári érdekek egyfor
ma fontosságúak a9 statusban; azok a9 műveltségben elő
re törekedő nemzetnek egyformán szükségesek; egyi
két sem szabad a9 másik eleibe tűzni, egyikét sem a9 má
sik után tenni még csak látszatólag sem , mert még az 
egy felülről származó álfény is a9 tiszta világot elámyé- 
kositja. A9 statusok épen olly kévéssé élnek egyedül 
az értelmiségből, mint például a9 barázda-gőzönyök, ol- 
vasztó-kemenczék és kereskedői hivatalszobák jövedel
meiből.

De mind a’ három statuspolgári érdekek egyarányos 
ügyviseltetésének törvényszerinti főoka sokkal mélyeb
ben fekszik* A9 nép követei t  i. azon végből hivatnak 
össze, hogy a9 kormánynak általellenében javallatokat 
és ajánlatokat az egész status javára tegyenek, a9 kor
mánytól jövő indítványokról tanácskozzanak, és a9 kor
mánytól a9 költségvetésben kért adózásokat egyaráhyo- 
san, és mindegyiknek tiszta jövedelméhez képest hely- 
behagyják és eloszszák. Ha a9 nyilvános ügyviseltetés- 
ből az egyik statuspolgári érdeknek valamennyi tagjai 
végképen kizáratnak, ki fogná akkor önjártasságából 
annak ügyét belátással és meggyőző nyomóssággal a9 
többi követek közt vihetni. Lehetnek ugyan a9 statuspol-
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gári érdekek másik két körében férfiak is, kik a' harmadik 
kör érdekeinek ismeretében nem idegenek, de fognak e  
ezek ez érdekeknek kimeritó'leges és tökéletes belátá
sukba bizhatni, és valljon lesz e gyakran külső indí
tó okuk, és nyilvános meghívásuk azoknak különös ügy- 
viseltetésére. És ha ez mindjárt úgy lenne is a* status
polgári érdekek egyik önállásu köre tagjainak kizárá
sa mindig igazságtalan, és egyszersmind politica ellen? 
valljon nem fájdalmas és sértő e minden nyilvános 
hátravetés a’ status életében? nem vezetne e ez egy- 
mástóli elidegenkedésre vagy egykedvűségre.4* ?

És igy e ’ czikket tovább is folytatni talán nem len
ne érdektelen, de a’ mennyire ez jelen munkám fő czél- 
jától igen eltávolitana, elég legyen azt mondanom: hogy 
honunk polgári alkotmánya karnoki rendszeren alapul, 
és hogy ez a’ nemzeti közérdek kifejlődését némi tekin
tetben akadályoztatja.

Mennyire azonban mind a’ három féle rendszeren 
alapuló polgári alkotmányos monarchiáknak és igy ho
ni alkotmányunknak is legfőbb elve az, hogy a’ törvény
hozótest a’ törvényeket nem csak a’ kor szelleméhez és  
körülményekhez képest módosíthatja, vagy jobbakkal 
felválthatja, hanem minden közadózás és teherviselés 
csak általa határoztathatik e l , és igy nemzeti előmene
telünknek anyagi és erkölcsi gyarapodását magában 
foglalja; tehát elegendőkép nem adhatunk hálát az egek
n ek , hogy polgári társaságunkat mindjárt Európán lett 
megtelepedésünk alkalmával alkotmányos alapra építet
tük; áldjuk hamvaikban dicső emlékezetű királyainkat, 
kike' 8 századot meghaladó polgári alkotmányunkat sér
tetlenül annyi viharok közt fentartották; valamint em
lékezetünkben örökké fognak élni azon férfiak, kik az 
elmúlt időkben és jelenkorunkban is nemzeti palládiu
m unk fentartását hazafiul buzgóságuknak fő czéljául tu-

15
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zék ki, ’s ennek a' korral együtt járó tökéletesítését é s  
módosítását szilárd kebellel eszközölték, vagy eszközöl
ni igyekeznek. Évkönyveink tanúsítják, miszerint a’ 
nemzetet atyailag szerető némelly királyok a’ nemzet
tel egyetértőleg időről időre sok olly törvényes határo
zatot hoztak fényre, mellyek nemzeti előmenetelünkre 
igen nagy befolyást gyakoroltak, de hogy e’ részben 
még sok maradt tenni való, azt mind a’ mostan dicsősé
gesen uralkodó királyunk, mind a’ népeit atyailag szere
tő L Ferencz , az ország rendjeivel együtt általlátták, 
mellynek következtében készültek el hazánk egész á lla
p otát józanul reformálni akaró rendszeres munkálatok, 
’s  tartattak 1 sőt 2 '/j éves országgyűlések, m ellyek  
ha nem végezhettek is el mindent mi kitűzve volt, de 
legalább a’ kezdetet megtették, ’s igy méltán remélhet
jük, hogy ezentúl az országgyűlések rendes időben meg
tartatván, mind azon javításokat el fogjuk érni, mel- 
lyeknek megtételét annak idejében elmulasztottuk.

Minden rendes polgári alkotmánynak legfőbb czél- 
ja : a’ hon polgárait minden különböztetés nélkül egyfor
mán boldogítani; ennek fő elve pedig azon alapul, hogy  
egyik osztálynak ’s  rendnek érdeke se emeltessék k i 
annyira, hogy az által a’ többiek elnyomassanak. E ’ 
természetesen csak úgy állhat meg, ha valamennyi sta 
tuspolgáraira nézve a’ törvényeknek ereje egyarányo- 
san- kiterjed, ’s  a’ közterhek viselésében is értékükhöz 
képest arányosan részt vesznek. E’ közteherviselés 
azonban különbözőkép osztathatik fel, a’ szerint mint 
az a’ status czéljával legjobban egybehangzónak ítél
tethetik. így  például a’ külső bátorság fentartását, vagy  
is a’ katonáskodás! terhet némelly országokban a’ nem 
zetnek egyik osztálya például a’ nemesség magára v á l
lalja, de olly feltétellel, hogy a ’ statusnak más szük
ségeihez nem járul, hanem azokat a’ nemzetnek többi
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osztályai teljesitik. Igazság e a’ közterheknek illy meg
osztása, az csak attól függ, ba valljon az osztályok ál
tal viselendő terhek arányban állanak e a' statustól 
vett javakkal és előjogokkal; továbbá megfelel e va- 
lamellyik osztály elvállalt kötelességének? képes e azt 
tökéletesen betölteni, vagy kénytelen a’ többi polgár
osztályokat is segítségül hívni? Ha tökéletesen megfe
lelnek a* különböző rendek hivatásoknak: akkor illy  
felosztás ellen nem lehet semmi igazságos kifogás. Azon
ban mivel az illy elkülönzött jogok és kötelességek köz
ti igazságos arány ritkán található el igazságosan: ez 
okbal már jelenkorunkban a’ legtöbb műveltebb nem
zeteknél az illy különzések megszűntek, hanem helyet
te mind a’ jogok, mind a’ kötelességek minden status
polgárra egyformán kiterjesztettek.

Hazánkban a’ régi elosztás, mint tudjuk, mai napig 
fenáll; mert itten a’ nemesség a’ katonáskodás! köteles
séget magára vállalván, e’ miatt semmi más közterhet 
nem hordoz, fekvő birtokot örökösön csak ő vásárol
hat, megyei ’s más fő tisztségeket csak ő viselhet, tör
vényhozásban részt vesz, egyszóval különféle előjogok
ban és kitüntetésekben részesült. Ellenben a’ polgárok 
é s  parasztok e’ jogokból kizárvák (kivévén a’ királyi 
városok országgyűlési jogát), ’s minden néven nevezen
dő közterhet viselnek.

Már hogy nálunk a’ nemesség m egfelel e az el
vállalt kötelességnek, vagy ebben másokat is részvétre 
szélit, ’s más több illy észrevételünket önkényt elhall
gatjuk; mert kinek ezt csak nekünk kellene először 
megmagyarázni, annak bizonyosan hiába bes/.élenénk.

E’ szerint tehát nemzeti alkotmányunknak csupán 
nemzetgazdaságunkrai befolyását vevén vizsgálat alá, 
itt mindjárt szeműnkbe ötlik azon törvény, miszerint a* 
városi határon kivül egyedül csak nemes ember bírhat

15*



földet Ennek tulajdonítható többek közt, földművelé
sünk ’s ípánink hátramaradása; mert a' földeknek meg- 
szerezhetésére egyedül a’ többnyire elszegényedett ne
mesi osztály leven jogosítva, minden más, még olly va
gyonos, ki annak értékét költségesebb javításokkal vol
na képes emelni, kizáratik. Ez pedig valamint az egész
re, úgy a’ birtokosra nézve is annyival érezhetőbb, mi
vel nem csak a' birtok eladása esetében, ha más ren
dűek is a* vevésben részt vehetnének, tarthatna számot 
talán két annyi árra, hanem kölcsönpénzhez is olcsób
ban juthatna, mivel a’ birtoki hypothecára kölcsönző 
nemtelen, ha maga a’ nem fizethetés esetében birtoká
ba lépni nem akarna, még is a’ vevők számosabb léte 
mellett könnyebben visszanyerné pénzét. Jól tudom, 
hogy e’ nézetem ellen az az okoskodás, hogy e’ sarka
latos alkotmányi rendszabásunk eltörlésével a’ birtokok 
többnyire csak idegenek kezébe jutnának, ’s a’ nemzeti
ség veszélyeztetnék. De erre kész a’ felelet. V essük  
szemeinket a* legműveltebb nemzetekre, angolokra, fran- 
cziákra, németekre, hol jószág birhatásra mindenki a l
kalmas, és mondhatni e’ felőlük, hogy nemzetiségük 
tönkre jutott. * )  Én épen az ellenkezőt vagyok képes

# )  A* szerzőn ek  vé lem én yéve l, miszerint a’ birtokjog' m in
den honpolgárnak m egadandó, én is  m e g e g y e z e k , ’s  
azt nem zetünk kifejlődésére felette mély hatású lé p é s 
nek tartom. Azonban a’ nem zetiségből vett e llen v etés  
nem épen olly c se k é ly , h ogy [az figyelmünket m eg  n em  
érdem lené. A n g lia , F ran cziaország példája itt sem m it 
sem  bizonyif, mert ezeknek lakosai már régen  ig a z i é s  
hatalmas nem zetek voltak; nekünk m eg alig  van n éh á n y  
e sz ten d e je , hogy diplomatice m agyarul, saját a n y a g i  
nyelvünkön m egszólam lani, m egengedtetett. ’S  c s a k



hinni, de egyébiránt é9 veszedelem elhárítására sikeres 
törvények elegendők volnának.

Mi pedig a9 nemesi rendnek azon birhatásbeli elő
jogát illeti: én megvallom, hogy e9 részben kedvezés 
helyett inkább terhes megkötést látok; mert szabad ren-

229

valljuk m eg őszinte, m iszerint nem zetiségünk m ég m os* 
tan is gyerm eki lábon áll, m ellyet ember m ég könnyén  
kiüthet alóla. Fő rendeinknél, kiknél van m agyar hazánk*  
bán a’ hatalom és d icsőség , a9 m agyar nyelv m ég által* 
jában épen nem otthonos, sőt a9 hölgyeknél csak ven
d ég , v agy  az sem . N ézzü k  m eg a9 magyar királyi udva
ri kamarát, a9 számtalan királyi t isztség ek et, az e g é sz  
katonaságot, a9 horvátok&t, a9 szászok at, a9 műveltebb 
városok nagyobb r é s z é t ; —  és elszomorodunk. Hát a9 
nevelő és tanitó*im ézetekben magyarul tanitják e már a9 
tudományokat? B izony mondom, ne hasonlítsuk mi ma
gunkat a9 francziákhoz és angolokhoz, mert azoknak ár
nyékai sem vagyunk. Nem  üres ellenvetés tehát a z  a9 
nem zetiség,annyival inkább, mert élő példák bizonyítják  
Tolna, B aranya, V eszprém  várm egyékben (Pécsvárad , 
Bonyhád, Soly ’s tb ) ,  hogy  a9 magyarokat a9 ném etek  
ha e g y s z e r  a9 h elységb e beférkőzhettek, va g y  nagy  
részben v agy  épen tökéletesen kiszorították. M ost is tu
dok Tolna várm egyében vb. S ina uradalmában e g y  né
mettel és magyarral v eg y e s  falut, hol a9 ném etek egym ás
után veszik  m eg jobbágytelkieket a9 m agyaroktól, 9s  
m ivel amazok olly jól fizetnek, hogy a9 m agyar más ma
gyar faluban e 9 pénzen nem csak ugyan annyi állományt 
vehet, hanem m ég eg y  kis pénzecskéje is marad fe l, te
hát igen  term észetes, hogy  e 9 faluban nehány évek  el
múltával magyart irmagul, v agy  mint a9 m agyar mond
ja  hírmondóul sem találandunk. Mi itt az eset a9 jobbá-



)

delkezésű sajátomnak csak azt tekinthetem, mit akar- 
melly időben akárkinek eladhatok.

Ha ennek igy léte köz előmenetelünkre nézve illy 
karos, ennélmég sokkal nagyobb tekintetű az, hogy ma* 
ga a' nemesi rend, melly egyedül van fekvőbirtok birá* 
sara jogosítva, jószágának nem valódi tulajdonosa, ha
nem csak örökös haszonvevője — az ősiség  következ
tében. Ha tehát ipart, ’s nemzetgazdaságunkban haladást 
akarunk, fel kell a’ földet minden illy nemű servitusok- 
tól menteni, ’s az ősiséget vagy egészen eltörleni, vagy 
módosítani; mert a’ szomszéd nemzetek mind földműve
lésben, mind műiparban bennünket már is tetemesen 
meghaladván, félő, hogy ha továbbá is régi politikánk
hoz makacsul ragaszkodunk, velök semmiben sem ver-
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gyoknál, ugyan az lenne a’ nemesi birtokosoknál i s , 
mihelyt földvásárlásra szabad concurrentia engedtetik; 
mert mint feljebb mondám az erősebb (már az legyen 
akár értelme, akár szorgalma és pénze által} a’ gyen
gébbet elnyeli az erkölcsi világban is; ez a’ természet 
rendje.

Ez okból azt mondom, hogy míg nemzetiségünk
kel illy gonoszul állunk, addig ne mozogjunk; hanem 
azon órában, melly azt rendelendi, hogy mind a’ ka
maránál, mind a’ katonaságnál, mind az oskoláknál ma
gyarul vitessenek a’ dolgok, ’s magyarul taníttassanak 
a’ tudományok, egy szóval midőn minden, ki csak egy 
kis tisztességesebb polezra kívánkozik, kénytelen leend 
magyar lenni: akkor én is ugyan azon órában nem csak 
az incapacitasi törvényt, hanem ennek testvérét i s ,  
az ősiséget eltöriendónek vélem és gondolom.
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senyezhetvén, ’s utói semmiben sem érhetvén, utoljára 
is elnyomás lesz a’ vége, mert bizony a’ természet ör5k 
szabályai szerint, valamint az anyagi úgy szinte az er
kölcsi világban az erősebb a’ gyengébbiket elnyeli és 
megsemmisíti.
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III. SZAKASZ.

J ó l é t ü n k  a k a d á l y a i n a k  e l h á r í t á s á r a  
v e z e t ő  m ó d o k .

zetére, tudjuk, hogy a’ mintegy 5,000,000-ra rugó egész  
nép fogyatkozását, nem a’ termesztői, hanem a' kézmű- 
vesi és kereskedői osztályban, vagyis főképen a’ vá
rosok hiányában kell keresnünk. Valamint az is mon
datott, hogy a’ mezei lakosok aránytalan elosztása okoz
za azon roppant pusztatéreket, mellyek az országnak 
mintegy 10-ed részét, és fájdalom! gyakran a’ legter
mékenyebb vidékeit foglalják el. Ha az azokkal járó  
és tán hosszasan is előadott káros, és ellenben azok
nak népesitéséből származó áldott következmények csak  
félig is elismerve vannak: akkor természetesen azon  
kívánságnak kell támadni, hogy ezen akadályt minél 
elébb elhárítva, azaz, e’ pusztatéreket népesítve lássuk, 
de azt honnan, és milly módon kell végrehajtani? e' 
fő kérdés marad.

Pusztatéreink népesitése, részint az em bereknek  
természet szerinti elszaporitása, részint gyarmatosítói

3 4 .$ . Honunk népességének miképeni elősegélése.

a’ 2-ik szakasz e’ czimü feje-
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által eszközöltethetik, Az első mód a' föld áldásának, 
’s egyéb kedvező körülményeknek hozzájárultával egy  
részről legkívánatosabb és foganatos is lehetne ngyan, 
de más részről igen lassan haladó; melly annál késedel
mesebb, minél távolabb van kellőségénél a’ nép száma. 
Azért ennek minél sikeresebb elősegithetésére nézve a’ 
másodiknak, t. i. a’ gyarmatosításnak segedelmével élni 
ránk nézve annyival inkább czélszerű, mivel annak vég
rehajtása csekélyebb nehézségekkel eszközölhető, mint 
azt sokan vélik. Ezt átlátni nem nehéz; mert ha a’ fen  
előadott több vidéki mezei honosink számfölöttiségére 
visszaemlékezünk, egyszersmind látandjuk, hogy e’ fe
leslegből a’ puszták népesitése bőven kikerül. E’ mód 
könnyítéséhez még azon körülmény is járul, hogy azon 
pusztákhoz legközelebb e ső , többnyire nagy kiterjedé
sű helységeknek lakosai már annyira elszaporodtak, 
miszerint azoknak talán két harmada is föld nélkül szű
kölködik, és vagy mint házas zsellérek, vagy mint há- 
zatlan lakosok kézimunkájuk által igen tengődve élnek, 
mert a’ termőföldek távolsága, és egyéb előforduló fen
tebb bőven érintett körülmények miatt, valamint munká
latuk haszna a’ mezeigazdákra nézve nem igen tetemes, 
úgy viszont az ő keresményük, mivel téli hónapok 
alatt semmi foglalatosságra szert nem tehetnek, olly cse
kély , hogy egész életök módja nem egyéb mint tengŐ- 
dés. Ezért kapva kapnának azon alkalmon, melly által 
földdel bíró gazdákká lehetnének; ’s ennek igy létét 
senki sem fogja kétségbe hozni, ki például Csongrád 
vármegyében; Csongrád, Szentes, Vásárhely, Szegvár; 
Békésben: Csaba, Gyula, Békés, Orosháza, Tót-Kom- 
ló s ;  Csanádban: Makó, Csanád, Nagy-Lak, Batonya; 
Biharban: Sarkad, Szalonta, Újfalu, Kaba, ’stb. helysé
gek  mind úrbéri állományainak összes tartalmát, mind 
népességük mennyiségét ismeri.
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Az e’ részbeni állításom bebizonyítására csak a' 
nevezett 4  csongrádinegyei helységek állapotját legyen  
szabad előadnom:

a) Úrbéri egész telke:

— — Csongrádnak — 358
— — Szentesnek — 530
— — * Vásárhelynek — 1161
— — Szegvárnak — 70

összesen — 2119

b) Elszórt é s  szinte mezeigazdák által kibérlett
fOldek:

— — Csongrádon —  40
— — Szentesen — 60
— — Vásárhelyen —  150

összesen 250

Ezekből ha félteiket számitank egy családra, az  
összes családok száma 4738. Egy családra átmérőleg 
5 lelket számítván, lesz a’ földművelésből élő népesség  
összes szám a: 23,690 lélek.

Ezzel Összehasonlítván a4 lakosok számát és pedig

Csongrádon — — 12000
Szentesen — — 16000
Vásárhelyen — — 26000
Szegváron — — 5000

összesen 59000 lelket;
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kodók, u. m.

Csongrádon — — 100
Szentesen — — 150
Vásárhelyen — —  300

összesen 500

tevő családokra szinte öt személyt véve 2750 lelket, eze
ken kívül pedig a’ honoratiorokhoz tartozandó 1000, 
’s  igy egészen 3750 lelket levonunk, marad zsellérekre 
és napszámosokra 31,560 lélek , kikkel ha a’ fentebb 
megállapított elvhez képest 1 Q  mértföldre kerekszám
mal 2000 lelket számítunk, 15'/« □  mértföldet, vagy is  
holdját 1600 □  öllel számítva, 152,500 hold pusztasá
got lehetne gyarmatosítani.

így szinte, ha tekintetbe veszszü k , hogy Szeged  
városa 30 ezerre menő lakosainak legalább is három ne
gyed része, azaz 22,500 ember .mezőgazdaságból élj: 
láthatjuk, miszerint azon város, ha nagyobb haszon te
kintetéből kiterjedt pusztáinak egy részét népesitni szán
dékoznék, és a’ végrehajtással járó nehézségeket elhárít
hatná, az arra fordítandó gyarmatokat maga népességé
ből is kiállíthatná. Ez utóbbi észrevételem a’ hasonló 
tulajdonságú Szabadka, D ebreczen, ’s  több illy nemű 
városokra is kiteljed.

A’ többi pusztás vármegyéknek illy összeegyeztető 
kiszámításából kitetszenék, hogy azoknak gyarmatosí
tására nézve, milly mértékben lehessen a’ netaláni ter
m esztő osztály feleslegének népességére számot tartani. 
E ’ módot, mint legkönnyebbet elolegesen használandó- 
nak vélem ; ha ezt azonban akár a’ tulajdon lakosok fe
leslegének hija, vagy más előfordulható akadályok mi
att, például ha a’ földeden lakosok — mit ugyan feltenni
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nehéz — semmi módon lakhelyeikből mozdulni nem  
akarnának, követni nem lehetne: akkor nincs más egye
bet tenni, mint a' segedelmet távolabbról ésp ed ig  elő
zőleg is a’ honbak részint népesebb, részint terméket
lenebb felső vármegyéinél keresni. Az első félékhez  
tartoznak leginkáb Nyitra, Vas, Sopron és Varasd vár
megyék, a’ másikhoz pedig Trencsén, Abauj, S z e p e s , 
Sáros, Torna vármegyék. E’ módot, más számosokon  
kiviül, báró Haruckern által követve, támadtak a’ 18-ik  
században a’ Békés vármegyei pusztatéreken több n e 
vezetes, u. m. Orosháza 8 ezer magyar, Szarvas 1 6 ,  
és Csaba 20 ezer tót ajkú lakosokkal ellátott helységek, 
’s mások is többen, mellyeket itt egyenként előszám lál
ni felesleges volna. Hogy pedig ennek illy nemű végre
hajtása azon vidékeknek legkevesebb megcsonkításával 
eszközölhető, annál bizonyosabb, mivel tudjuk, hogy az  
említett megyékben egy □  mértföldre 3000 léleknél 
több esik. ’S  hogy e’ népesség a’ felső vármegyékben 
az ottani föld kisebb termékenysége miatt szerfelett 
nagy, onnan m egtetszik, mivel onnan az alföldre sere
genként tódulnak az aratók, kaszások, ’s  más munka
keresők. Ha azonban úgy történnék, hogy e’ m ásodik  
módnak használása valamelly előre nem látható akadá
lyok miatt kivihető nem lenne: akkor a’ harmadik mód
hoz kellene nyúlnunk, azaz pusztáinkat külföldi szorgal
mas németekkel gyarmatosítani.

Hogy e’ mód hazánkra nézve nem csak régen te , 
de az újabb időkben is hasznosnak találtatott, élő bizony
ságai a’ szepesi németek, az erdélyi szászok, közelebbi 
időkben pedig a’ Bács, Torontál, Temes, Szathmár, B a
ranya, Tolna, Veszprém ’stb. vármegyékben letelepedett 
’s maiglan igen virágzó német sőt franczia h e ly sé g e k , 
mellyek a’ török kiűzetése után leginkább gróf M ercy,



.gróf Károlyt, ’s más privatusok, és Mária Therézia és
11. József által alapittattak.

Jól tudom, hogy a’ puszták gyarmatosításának sok 
ellenesei vannak, kik többek közt azon fő okkal állnak 
elő, hogy mostani körülményeinkben egyedül csak a’ 
pusztákat lehet úgy tekinteni, mint biztosított birtokokat, 
’s erre az úrbéri rendszabályokat hozzák fel például, 
mellyeknek következtében a’ gyarmatosított földekkel 
bíró földesurak nem csekély részt adtak a’ közadó alap
jához, sőt valódilag ez csak a’ törvényesen behozott ur
báriumnál fogva alapittatott m eg; holott a’ pusztai bir
tokosok minden közteherhezi járatástól szabadok ma
radtak. Ez okot, őszinte megvallom, nem tartom gyengé
nek, mert magam is készebb lennék, ha bár kisebb ha
szon mellett saját birtokom teljes hatalmú, mint veszé
lyeztetésnek, ’s mások beleszólásának kitett bizonyta
lan ura lenni. D e ha ez csakugyan igy van, nem mutat 
e  ez ismét alkotmányunk némelly hézagjaira, és törvé
nyeink elégtelenségére.

Mai helyzetünkben azonban, nem reményihetünk e 
jö v ő  országgyűlésünktől olly biztosító törvényeket, mel
lyeknek paizsa alatt minden rendű és osztályú honpol
gárok érdekeiket egyiránt bátorságositva látandják?

D e ha ezen ellenvetés a’ gyarmatosítás általános 
helyességére nézve elenyészik is ,  hátra vagyon még 
eg y  más morális akadálynak, t. i. a’ külföldiek által vég
rehajtandó gyarmatosítás elleni babféléteknek megczá- 
folása. Ezen előítélet, mivel Ugy szólván, hazafiui szel
lemből származik, menthető ugyan, de azért mégis hely
be nem hagyható, mert alapja félreértés és tulcsap oagás 
(?). A’ magyar nemzetnek egyesülni kell. A’ küllőidről 
származó gyarmatok külön nyelvükkel, szokásaikkal, 
szellem eikkel a’ magyartól annyira különböznek, hogy 
azok hazánknak mindig külön szító lakosai lesznek, ’sat.
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Illyeneket e’ részben gyakran hallhatni, és megvallom, 
van is valami a* dologban, de korántsem olly mértékben 
és minőségben, mint mi azt magunknak képzeljük. V es
sük szemeinket honunk akármelly vidékére, az egyetlen
egy Csongrád vármegyét k ivéve, sehol sem fogunk 
tiszta magyar lakosokra találni, # )  ’s vannak várme
gyéink, mint Árva, Liptó, Thurócz, Zólyom, Trencsén, 
Szepes, Sáros, P osega, Varasd, Zágráb, Körös, mel- 
lyekben egy magyar helységet sem lelünk. És még is 
Ugy tartom hogy a’ tót, horváth (?), német, oláh, rácz  
(?) hazafiságban nem hagyja magát a* magyar által felül
múlni. Kérdezzük Flandriából, Hassiából, Lotharingiá- 
ból, ’s a’ Rajna mellékéről ide származó honunk lako
sait, hogy ha bár kedvezőbb Ígéretek mellett is rá szán
nák e magukat mostani hónukat felcserélni az erede
tivel, bizonyosan nemmel fognának felelni (?); ámbár 
itt minden néven nevezendő közterhet viselnek. Ha pe
dig a’ tót, német és magyar ajkú jobbágyokkal ellátott 
számosabb földesurakat kérdezzük, hogy a’ háromból 
mellyiket tartják magukra nézve hasznosabbnak, nem  
hiszem hogy az elsőt, kivált pedig a’ másodikát a’ m a
gyarnak hátra tennék. Az e’ részbeni alkalmasint kö
zönséges Ítéletet én mindenkor annál természetesebbnek 
tartottam, mert hivatalom folytatása alatt gyakran vala  
alkalmam a’ nyitramegyei tót, szathmári német, és cson 
grádi magyar jobbágyságnak tulajdonságait tökéletesen  
kiismerni; és valóban nem mondanék igazat, ha e l nem

* )  Csongrád várm egyén kivül n e v e s t ,  Győrt, N a g y  é s  K is  
K unságot, Jászságot, Hajduvárosokat is tiszta m a g y a r  
törvényhatóságoknak mondhatjuk, mert azon e g y  pár id e 
g en  eredetű h e ly sé g , mit H eves és Győrben ta lá lu n k , 
elmagyarosodott már.
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ismerném, hogy mindig, valahányszor az alföldről e’ 
két vidéknek akármelyikébe érkeztem, jobb kedv között 
nem töltöttem volna el ottani foglalatosságom idejét; 
mert valamint a’ jobbágynak teljes készségű szolgálat* 
ja, ngy tulajdon gazdasága körülti munkássága, szivem 
érzelmeire nézve igen jóltevőleg estek. Nem hihetem, 
hogy valaki találkozhatnék, ki hasonló érzéssel nem 
lenne, ha Pestről a’ hortobágyi pusztán és a’ szabolcsi 
Nyírségen keresztfii a’ Nagy. Károly vidékén lakó szép 
német helységek közé, például Fényre, Csanálosra, Vál- 
lajra ’sat jut; mert szemei a’ szépen elrendelt és csinos 
lakházakkal ellátott helységeknek, valamint a’ földmű
ves! szorgalomnak, rendben tartott község erdejének, 
szebb termetű és jobban tartott lovaknak, mint a’ jobb 
lét és nemzeti munkásság annyi jeleinek szemlélhetésé- 
ben gyönyörködni fognak; valamint ezen érzés mind in
kább ellenkezőre változik, ha az ember Erdélyország, 
Mármaros, Ugocsa, vagy Bereg vármegye felé halad.

A’ közterhek viselésére nézve pedig, hányszor nem 
hallottam több német népességgel ellátott vármegyék 
tisztviselői szájából, hogy valamint a’ katonatartás és 
adófizetés, úgy a’ vontatás és bár melly közmunka dol
gában épen ők legyenek azok, kikre legbiztosabban tá
maszkodhatnak.

Hogy pedig nagyobb munkásságok, u. m. szorgal
masabb földművelésekből származó gazdagabb gabona- 
repcze-dohány termesztése, jobb fajú lovaknak tenyész
tése, sok vászonnak készítése által nem csak a’ nemzet 
gazdagodását egyenesen elősegítik, hanem buzdító pél
dájuk által közvetve is ez érdemüket nevelik, senki kér
désbe hozni nem fogja, ki Szepes, Szathmár, Temes, To
rontói, Tolna és más vármegyékben e’ tárgyra csak egy 
k evés figyelmét fordította.

És ezeknek illy léte mellett, midőn látjuk, hogy e’
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külföldről származott gyarmatosítások nem csak nem* 
setiségünk díszét és erejét nem csonkították, hanem mint 
minden nemzeti erényeinkben buzgó,vetélkedő és  megho
nosított polgártársaink gazdagodásunknak olly sikeres 
elősegitői: az ellenük szegezés egyedül csak előítélettel 
teljes elfogultságból és tulcsapongó hazafisagból szár
mazhat.

E’ mondásomat senki balra magyarázni nem fog ja , 
mert igen értelmesen kimondtam, hogy először is a’ leg 
közelebb fekvő nagyobb helységek felesleges népéből; 
ennek elégtelensége után a' távolabbi népesebb vagy ter
méketlenebb vidékü vármegyék lakosaiból, és csak az  
utolsó esetben, a’ midőn t. i. az első két mód m ellett 
annak eszközlése nem történhetik, javaslom pusztáink 
külföldről! gyarmatosítását. Mellyből kilátszik, miszerint 
korántsem czélom a z , hogy pusztáinkat eredeti magyar 
honosinknak kirekesztésével egyedül csak külföldiek ál
tal népesítsük; sőt mind szivem érzelme, mind más te
kinteteim következésében teljes kívánságom, hogy az il- 
lyes megszólítás alkalmával első figyelembe az eredeti 
magyar, utána pedig a’ német vagy tót ajkú hontársa
ink vétessenek, és csak a’ mennyire ezekből nem telnék, 
használnánk annyival inkább is a’ külföldieket, m ivel a’ 
fentebbiek szerint népességünkből még legalább 5 m il
lió hibázván, e’ nélkül csüggedező helyzetünkből k i
emelkedni soha sem fogunk. Ha ezt e’ szempontból nem  
vették vala hazánknak több felvilágosodott n a g y a i, 
bizonyosan nem törekedtek volna annyira puszta jó sz á 
gaikat azon német gyarmatokkal megültetni, m ellyeknek  
ivadékait jelenleg legfeljebb nyelvük, nagyobb szorgal
muk, és jobb lakházaik által lehet az eredeti m agyarok
tól megkülönböztetni. Tegyük tehát e’ tárgyra n ézv e  
előítéletünket fé lre; legyünk e’ részben i s , valamint a’ 
hit dolgában türelmesek. Hogy hasznát az illy  módú
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népesitésnek idővel még jobban megbecsffilendjük: azt 
merem állítani. Megvallom azonban, hogy e9 kérdésnek 
kimenetele nem nyugtalanít annyira, mint azon gondo
lat , miszerint jelen időben a9 külföldről szerzendő gyar
matosítás talán sokkal több nehézséggel járna, mint a’ 
mait korban. Ez aggodalmam pedig onnan származik, 
mert a9 hazájukat elhagyó idegenek mai nap szemeiket 
inkább az északamerikai statusok, mint Magyarország 
felé fordítják; mellynek okát kitalálni nem nehéz.

Azoknak, kik ezt csakugyan nem tudnák, vagy is 
inkább tudni nem akarnák, szabad legyen fülökbe súg
nom; hogy ennek okát semmi másban ne keressék, 
mint az ottan divatozó törvényelőtti egyenlőségben, és 
minden közjavakban és közterhekbeni egyarányos osz
tozkodásban, melly minden valódi szabad alkotmányok
nak legfőbb elve; hogy pedig mi magyarok ettől még 
jól távol vagyunk, azt magyaráznom felesleges. Ha te
hát népességünk szaporítására honunkba idegeneket te
lepíteni szükségesnek tartjuk: nincs egyéb hátra, mint 
őket pusztáink megülésére bírni; ezt pedig csak Ugy 
fogjuk elérhetni, ha minden elijesztő okok elhárítása 
után, a9 kor szellemével megegyező bánásmódot találan- 
danak nálunk. Illy kecsegtető körülmények közt, köze
lebb fekvő honunknak, melly éghajlatára és egyéb áldá
saira nézve Németországéval összehangzóbb, és melly- 
hez kevesebb veszélyeztetés nélkül juthatnak, bizonyo
san elsőséget fognak adni mind azon német bevándor
lók, kik a9 jobb remény és szabadság biztában, most a9 
tengereken túl eső Amerika felé, annyi utazásbeli és 
egyéb viszontagságok közt olly számosán tódulnak.

Smith Adám a9 gyarmatozásra nézve ezt mondja: 
„Egy müveit országból származó gyarmatosok, kik va- 
lamelly puszta-tartományt megszálanak, sokkal elébb
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jutnak gazdagságra és jólétre, mint bármelly emberi tár
saság. Illy gyarmatosok a9 földművelésnek és egyéb ipar
ágnak sokkal nagyobb ismeretét hozzák magokkal, mint 
az a’ kevésbé müveit országban magában támadhatott 
volna; és ez az oka Északamerika rögtöni emelkedésé* 
nek. És igy ha pusztáink gyarmatosítására nézve min
den kétségünk megszünend: nincs egyéb hátra, mint
hogy a9 megtelepedés belső rendezésére adjam elő ész
revételeimet.

Valamint a' földesur részéről azon kívánat igen 
természetes, hogy tulajdonának ne csak szabad birtoku 
bátorságosithatására, hanem a’ körülményekkel járuló 
jövedelmezésére nézve is biztosítva legyen: úgy más 
részről az is igaz, hogy az illy gyarmatosítandó pusz
ták megszállása kedvéért, csak akkor fogja magát akár 
a’ közelebb, akár a’ távolabb vidékű mezei lakos szü
lötte földjének elhagyására szánni, ha jövendő sorsának 
javithatásárol meggyőződve leend. Ennek elérésére leg
alkalmasabb mód, olly szerződésre lépni, melly mind a' 
két fél érdekét kielégíti. Hogy ez azonban mind a’ két 
fél érdekét elősegítse, t. i. egy részről a’ íoldesur birto
kának nagyobb jövedelmezését, ’s igy a’ föld nagyobb 
értékét, más részről pedig a’ szegény ember élete mód
ját kedvezőbbre emelje: szükséges, hogy ezen megte- 
lepedés olly terven épüljön, melly a* föld minőségéhez, 
és a* környék minden tekintetű körülményeihez idomítva 
vagyon. Ez pedig annál nevezetesebb feltétel, minél bi
zonyosabb az, hogy a’ hamis szempontból felvett és el
vétett terven alapuló telepedések a’ föld értékét nem 
csak lenyomják, hanem feljebb emelésére is az utat 
többnyire végképen elzárják; mellyre honunkban fáj
dalom ezer meg ezer példát lehetne előhozni. A’lakhely
nek czéliránytalan megalapítása, a' szántóföldek, ka
szálók és legelő közötti aránytalanság, az egyes telkek
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tartalmának) valamint az egész községnek szerfelett] 
nagysága, ’sat. az eleinte elkövetett hibának mind any- 
nyi, vajmi gyakran orvosolhatlan következései.

Hogy ezek elkerülésével, és a9 kívánt czélnak el
érésével, a9 megtelepedés helyes szerkesztéséhez nem 
csak tökéletes mezei, de nemzetgazdaságbeli jártasság 
is kívántatik, az tagadhatlan. Mennyire munkás életem 
korszakában módom volt ezekben magamnak tapaszta
láson alapuló némi ismeretséget szerezni, bátorkodom 
a9 telepedésnek mikénti szerkezetéről eszmélkedéseimet 
ekképen előadni.

Hogy a9 telepítés ne csak a9 birtokos czélzott vá
rakozásának feleljen meg, hanem a9 hon érdekét elő
mozdító általános tervvel is összehangzásban álljon, an
nak e9 következő fő elvű alapvonásait szükséges szem 
előtt tartani.

1. Egy □  mértföldre 2 ezer mezei lakos számí
tandó.

2. A9 helységeknek csak fél mértföldnyi félbesza- 
kasztása, melly a9 többször említett hibát, a9 határok 
szerfeletti nagyságát, 9s igy a9 jobb földművelési rend
szer akadályát természetesen eltávoztatja.

3. Ezek mellett azon tekintetből, hogy a9 földnek 
minél nagyobb bőségével, a9 szorgalom ellenkező arány
ban jár, annak kisebb mértékű elosztása szolgáljon a9 
tervnek alapjául.

4. A9 valódi lelkimüveltségnek arányzott kifejlőd- 
hetése, és a9 polgári rend minél egyszerűbb biztosítása.

5. Hogy a9 nemzetgazdaság fő forrásaira, t. i. nem 
csak a9 tápláló, hanem az egyéb nemű termesztmények 
kiszerzésére, azaz, valamint a9 termesztői, úgy a9 kéz
műves! szorgalom egyarányosan haládó divatjára tekin- 
tőleg, ezeknek elősegítésére az ut el ne rekesztessék, 
a9 szabad birtoku pusztáknak csak két harmadát, lég-

16*
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inkább tápláló termesztmények előhozása végett a* tele* 
pülőknek kiosztatni, egyikét pedig a* nemesebb fajú kü
lönféle marhanemeknek, mellyekhez a9 szükséges gyap
jút adó juhok is számítandók, tenyésztésére, ’s más kü
lön használatra fentartandónak vélem.

Ezen ötödik és végső, valamint a’ többi pontok tar
talmát miképen lehessen a’ szóban levő telepítésnek 
teljes végrehajtásával összehangzásba hozni? és melly 
elveken alapulna leghelyesebben a* telep gazdaságbeli 
ellátása, szabad legyen egy olly példával megmutatnom, 
mellyet követnék, ha például a’ tiszántúli termékeny 
főidő 10 ezer hold, azaz 1 Q  mértföld téríí, és pedig 
helységektől távolabb eső szabad pusztának bir
tokában volnék. Feltévén, hogy a’ fentebb érintett 
könnyebb számolhatás végett általában 1 holdat 1600 
□  ölre vennénk. Tervem tehát ez:

1. Gyarmatosaimat a’ kezükre bocsátott földörökös 
használhatására nézve, törvényesen olly módon biztosí
tanám, hogy egyedül csak az alább következő tartozá
saiknak nem teljesítése esetében mozdíthatnának el 
attól; de akkor is csak törvényes uton.

2. A’ törvényesen megejtendő elmozdítás esetében 
a’ gyarmatosnak haszonbéres földje és rajta levő épüle
tei köz-árverés utján a’ legtöbbet ígérőknek eladatván , 
az uraság tartozásainak kielégítése után fenmaradó pénz 
az elmozditottnak kezébe adatnék.

3. A’ község, jegyzőjét és 6 tanácsosát szabadon, 
a’ bírót pedig a’ földesuraság által kijelöltökből vá
lasztaná.

4. A9 község benső.rendtartására, és minden ma
gok közti perlekedésre nézve az uriszéktől, minden ha
szonszerzésbeli kérdésekre nézve pedig egyenesen a9 
vármegye ítéletétől függne.
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5. Mind ezen javakért tartoznék mindegyik gazda 
az uraságnak évenként fizetni a) minden külön lakház 
után 1 forintot pengőben, b) az egy hold belső ház
hely után 3 frt, c) a’ veteményes 2 hold után 6 frt, 
d) két hold legelő után szinte 6 forintot.

6. A9 község épületeire kijelölt 32 hold házhelyért, 
valamint a9 köz- költségekre szánt 150 hold, az előadott 
feltételek mellett a9 közönségnek ingyen adatnék.

7. Minden közbejövő adásra és vételre az uraság 
helybehagyása szükséges, ki ezt csak azon esetben ta
gadhatja meg, ha vevő fél személye ellen valamelly tör
vényes kifogás, vagy pedig vagyontalanságabebizonyod- 
nék. (Nem lenne e ez kibúvó ajtócska?).

8. Minden nemű kisebb ’s nagyobb királyi haszon
vételek (regalia) a9 földesuraságnak fentartatnának.

Hogy egy illy módon ellátott gyarmat, magát nem 
csak az örök haszonbérlés feltételeire nézve elegendő
kép bátorságositva szemlélhetné (?), hanem e9 föld-meny- 
nyiség után, midőn t. i. a’ köz- költségek pótlására szánt 
közhasználatú földön kivül, mindegyik gazda egyenes 
használatára öt hold jutna, annak értelmes használata 
mellett takarékosan el is élhetne (csakhogy ezek nem 
mezeigazdák lennének, hanem inkább kertészek; 9s is- 
meijuk a9 csongrádi, torontáli kertészek szivreható sze
génységét), azt más müveit országok több millió lako
saival, sőt a9 honban is két vagy három 1200 öles hold 
dohány-földekből tűrhetően (?) élő számos dohány-ker
tészek példájával bebizonyíthatni. De jólétök elősegí
tése tekintetéből mindegyik helység szomszédságában 
még egy gazdára 12 hold szántóföldet számítva, 120 
családnak összesen 1440 holdat jelölnék ki élet és ta
karmány termesztésre, olly módon, hogy azt minden 12 
esztendő lefolyta után megújítandó szabad alku szerint
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haszonszerződés mellett mások előtti elsőséggel az ura
ságtól kibérelhessék.

Azon esetben, ha a* község netalán az illő haszon
béradásra vonakodnék, az elosztott apró fogásokra néz
ve a* gazdákkal egyenkint alkudoznék. Ebi pedig még 
ekkor sem lenne igazságos várakozásomnak megfelelve, 
akkor e’ földemet 2 egyenlő 720 holdas részekre eloszt
va, annak haszonbérbe bocsátását minden személyes 
tekintetek félretételével nyilvános árverés utján ejteném 
meg.

£ ’ terv szerint 10,000 holdnyi birtokomon 3 falut 
telepíthetnék meg egyenként 120 családból állót. Hogy 
pedig e’ három helységre szánt összesen 4320 holdra 
rugó, valamint az azon felül fenmaradott 3334 holdnak 
minél nagyobb jövedelmeztetésére számot tarthassak, ez 
utóbbiakból 634 holdat más alább érintendő czélra fen- 
tartanék, a’ többi 2500 holdat pedig öt egyforma rész
re elosztva, a’ fentebbbi hat 720 holdas területekkel 
együtt egyenkint bebizonyított tehetségű haszonbérlők
nek nyilvános árverés utján, a* nélkül hogy gyarmato
saimat az árverésből kirekeszteném, vagy ha haszno
sabbnak látnám, magányos szerződés mellett 18 esz
tendőre következő feltételekkel adnám haszonbérbe:

1. Hogy a’ haszonbérlő két harmadrészt élet- és ta
karmány-termesztésre, egy harmadát pedig tenyészen
dő marhája legeltetésére tartozzék fordítani.

2. A’ netalán átadandó uraság épületeinek minden 
tekintetű jó karban tartása a* bérlőt illeti.

3. Azon esetben, ha a* kibérlendő részszel vagy 
semmi, vagy nem elegendő gazdasági épület adatnék 
át: megengedtetnék a’ bérlőnek, hogy a’ 18 esztendő
re eső haszonbér öszvegének egy hatod részét a* bir
tokos által jóváhagyott terv szerint gazdasági épületek 
felállítására olly módon fordíthassa, hogy az arra szűk-
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lieges summának '/is része, az évenkénti haszonbérből 
levonatván, a’ haszonbérlés kiteltével azon épületek a’ 
a9 földesur birtokába esnek.

4. Ha a9 haszonbérlő juhokat is venne által, azok
ért kezességképen bizonyos summát készpénzben, melly- 
nek azonban kamatja az évenkénti haszonbérből lehú
zandó, tartoznék letenni; nemesítésük fentartása és elő
segítése végett pedig évenként a9 szükséges kosokat 
megszerezni köteles lenne.

5. A9 haszonbérlőnek szabadságában áll szántóföld
jét részenkint is másoknak bérbe adni, a9 legelőt azon
ban csak olly esetben, ha az uraságtól juhokat nem ka
pott

6. A9 magános haszonbérlőknek szabad legyen ugyan 
a9 gyarmatosoknak szánt haszonbéres földekre is az idő 
eltölte után concurrálni, de hasonló Ígéretek mellett az 
elsőség a9 gyarmatosoké.

7. A9 haszonbér idejének kitölte után az öt száz hol
das területre, valamint másoknak, úgy a9 gyarmatosok
nak is szabad leszen az árverésben részt venni, de 
egyenlő ígéretek mellett a9 volt bérlőnek mások előtt 
elsősége van.

A9 fentebb érintett, különösen felhagyott 834 hol
dat, személyes körülményeimhez képest, vagy bérbe ad
nám az utóbbi feltételek mellett, vagy pedig ha magam 
ott lakhatnék, e9 fenmaradó rész megmüveltetését ma
gamra vállalnám. Ez utóbbi esetben minden igyekezetem 
oda menne, hogy az általam folytatandó gazdálkodás, 
mind haszonbérlőimnek, mind a9 környéknek példányul 
szolgáljon. Így azon volnék, hogy minden a9 vidékhez 
képest legalkalmasabban termesztendő élet, és mestersé
ges takarmány magjával, a9 lovak, szarvasmarhák, és 
juhok nemesítésére pedig tőkenyájakkal, gyümölcsfa- is
kolákkal, 9s több effélékkel a9 vidék szorgalmát elősegít
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által a9 fogyasztok szaporítása tekintetéből lakásom egyik 
oldala felöl, olly kézműves! gyarmatot igyekezném las- 
sankint felállítani melly nem csak a9 tulajdon három 9 
hanem a9 környék minden nemű műárui szükségeit is ké
pes volna kielégíteni. Kézműveseimet pedig illy feltéte
lek alatt telepitném m eg:

1. Minden mesterembernek házhely gyanánt eleinte 
adnék 1 hold földet.

2. Mindeneknek megengedném, hogy házhelyét fer
tály holdankint ismét házhelyképen másnak,de csak va
lóságosan kézművességet, gyártást, vagy kereskedést 
gyakorlónak eladhassa.

3. A9 valódi kézműves és kereskedő háza után 
évenként 2 forintot, 9s mást semmit sem fizetne.

4. Minden ház eladásbeli ár összeségéből a9 föl- 
desurnak száztól kettő jár.

5. A9 királyi haszonvételek gyakorlása az uraság
nak fenmarad.

6. Minden a9 gyarmatosok által czélba vett építé
sek, csak az uraság által helybe hagyott terv szerint 
eszközölhetők.

A9 mondottakból kiki átláthatja, hogy illy gyarma
tosítás következtében, pusztám sokkal többet jövedel
mezne, mint ha azt tovább is mint pusztaság, használ
nám; 9s miután népes vidékein honunknak épen nem 
ritkaság egy hold föld után 4—6 ezüst forint árenda, 
tehát pusztámnak illy módon! népesitése által, jöven
dőben e9 pusztából 45,000 pengő forintnyi jövedelmet 
legalább is várhatnék; pedig e9 jövedelemmel alkalma
sint minden pusztabirtokos megelégednék, ki majorsági 
müveltetésből eddig vett jövedelmét, ezzel összeegyezteti.

Hogy a9 Csongrád, Békés, Csanád, Pest Torontál 
vármegyei nagy helységeket is apróbb helységekre fel



osztani Igen czélszerü volna kétséget nem szenved; 
’s ha a9 gazdákat mindenek előtt azon kárról, melly a* 
két helyre felosztott költségesebb háztartással, a9 mun
kások távollétével, a9 messze eső legelőn járó marhá
nak veszélyeztetésével és késedelmes használhatásá* 
val, ’s több effélével szorosan együtt jár, meggyőznénk, 
bizonyosan nem lennének idegenek tanyaföldjeiknek, 9s 
úgy is csak sárból készült tanyaépületjeiknek elhagyá
sára, és egy uj földosztály megtételére.

35. §♦ A9 közterhek viselésében leginkább része- 
sitett nemtelen termesztő osztálynak mikénti 

könnyebbithetése*

E9 közterhek, sorába, mellyek leginkább a9 nemte
len termesztő osztályt nyomják, tartoznak: A9 hadi és 
házi adó, katonatartás, azzal járó veszteség (deperdita) 
országgyűlési költségek, katonáskodás, vontatás (Vor- 
spann), utcsinálás, vámfizetés, 's több effélék. Hogy 
ezeknek illy aránytalan elosztása, nemzeti előmene- 
tünket nem kis részben hátráltatja, annál természetesb, 
mivel a9 nép legnagyobb része sinlődő állapotának fő 
oka. Ezen tehát segíteni nem csak az emberiség, hanem 
önhasznunk tekintetéből mindnyájunknak kivétel nélküli 
fő czélja legyen. Mivel azonban az elkerülhetlen köz
teherviselésben rendkívül részesített osztályon kön
nyíteni csak úgy lehet, ha annak hordozásában a9 töb
bi osztály és rendbeliek is aránylag részt vesznek; ez 
azonban polgári alkotmányunk némi módosítása nélkül 
nem eszközölhető: tehát e9 czikkre nézve további né
zeteim előadását az alkotmány czímű fejezetre halaszt- 
ván, most gazdasági értelmiségünket elősegíthető mó
dokról fogom véleményemet megmondani.
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30 $• A' niezeigazdaság körűid jártasság elő
segítésére vezető módok.

Az első szakaszban e’ czím alatt érintett akadály 
bővebb feszegetése alkalmával mondva volt, miszerint 
talán semmiféle tárgy sincs annyi kontárkodásnak kité
ve, mint a’ mezeigazdaság. És pedig azért, mivel bo
nunkban nem látszik az általában tudva lenni, hogy a' 
világ minden müveit nemzetei az okszerű gazdaság ismé- 
retét tudománynak tekintik. Hogy ezen, a’ többieknél 
sokkal anyagosabb czélu tudomány megtanulására, nem 
csak elméleti, hanem gyakorlati oktatás is kívántatik, 
kétséget nem szenved. Hogy ez alapelvek el nem isme
résében keresendő földünk czéliránytalan használása, az 
a’ dologba avatottak előtt annyival ksvesbé titok, mert 
az intéző gazdák jártassága többnyire vagy merő fel* 
színes elmélkedésen, vagy elfogult ’s egyoldalú gya
korlaton, a’ végrehajtó munkásoké pedig úgy szólván, 
csak műszerileges hajlamon alapul.

Valamint a’ gazdálkodás két ágra, t. i. az okos 
elintézésre, és a’ pontos végrehajtásra oszlik, úgy a* 
gazdasági egyének is kétfélék, u. m. intézők és végre
hajtók; azért műveltségűk köréhez képest különbözni 
is kell. Az elsőnél több lelki, a* másodiknál több testi 
kifejlődés kívántatik. Mind e’ két nemű tulajdonok köz 
elteijesztésére leghathatósb eszközül szolgálnak a’

37. §. Nyilvános gazdaságbeli tanító- 
intézetek.

Hogy ezek czéljuknak megfeleljenek, kétféléknek 
kell lenniük. Egyik az intéző gazdák kimüveltetésére,



másik pedig a9 végrehajtó munkások oktatására szol
gáljon.

Az első rendbeli intézet több nemű tárgyai ezek: 
a) Mind azon segédtudományoknak, mellyek az értelmes 
gazdaság folytathatására elkerülhetlen szükségesek, ala
pos előadása. b) A9 gazdaság minden ágainak, u. m. 
földművelés, szőlő-és gyümölcs-termesztés, erdészet, 
több nemű marhák tenyészetének és nemesbítésének el
méleti és gyakorlati oktatása, c) A’ gazdaságbeli mű- 
szeries munkálatoknak megismertetése, d) A’ száma
dás vezetésének és az abból készülő számve vésnek módja.

Látható ezekből, hogy illy intézet fenállhatására, 
főképen kettő szükséges. Egyik a9 külön nemű költsé
gekre megkivántató pénzalap, másik pedig az intézet 
gyakorlati oktatására kellő földtér.

Két illy tulajdonú, a9 haza javát sikeresen előse
gítő intézet diszesiti jelenleg honunkat. Egyik a9 k e s z t 
h e l y i  g e o r g i c o n ,  másik a9 m a g y a r - ó v á r i  gazda
ság tanitóintézet. * )  Az első örökös alapítását boldog

2o l

* )  A’ k e s z t h e l y i  g e o r g i c o n b a n  tanittatik jelenleg: 
1 ) természethistoria, 2 )  chemia és technológia, 3 )  me- 
zeigazdaság, 4 )  számadások vezetése, 5} jószágkor- 
mányzás, 6 )  marhaorvoslás, 7 ) földmérés és gazdasá
g i építészet, 8 )  urbárium. A ’ gazdálkodás gyakorlati 
részének megtanulására több száz holdbél állé példány 
gazdaság van állítva: ’s az állattenyésztést, ’s nemesí
tését az ifjak gyakorlatilag megtanulhatják az itten le
vő nemesitett juh-fókáknál, nemes vérű ménesintézet
nél, és kitűnő szépségű tehenészetnél. A ’ fizetéses gya
kornokok szabad szálláson, fűtésen, gyertyán, ’s író
szereken kívül évenként 300 váltó forintot kapnak.



emlékezetű gróf Festetics György mély belátása buzgó 
hazafíuságának; a9 másik felállítását pedig Albert szász- 
tescheni herczeg embertársait boldogító törekvésének 
köszönhetjük. Valamint az elhunytak minden valódi 
magyar emlékezetében örökké fenmaradandanak, úgy 
a9 mostani örökösök azon érdemeit, miszerint ez inté
zeteket virágzásukban fentartják, és az azokból szár- 
mazó közhasznú eredményeket a9 műveltebb közönség 
hálával ismeri meg. Azonban illy nemű intézetek felál
lítása még a9 két tiszai kerületben is felette kívánatos

A ’ m a g y a r - ó v á r i  gazdasági oskolát, mint 
már említettük Albert k. herczeg alapította, ’s 4818-  
ban ószszel nyittatott meg. Fundusa a’ nezideri ud
varház, melly ezelőtt a’ paulanusoké volt. Van különös 
kertje, füvész-, csont-, minta-gyűjteménye, könyvtára. 
Gyakorlatul szolgáin’ 700 holdnyi A l b e r t s a u e  ma
jorság. A’ pálya 2 évig tart. A ’ philosophiai tanulmá
nyok csak mellékesen adatnak elő, ’s ezek  nem elégsé
gesek a’ más oskolákba átmenőknek. Van 4 rendes pro- 
fessor, u. m. egy tanít ehemiát, technológiát, mezei- 
gazdaságot, botanicát, agronómiát, állat ’s növényi 
physiologiát; másik oktató tanít zoológiát, mineralogiát, 
anatómiát, bioticát, juhtenyésztést, baromorvoslást; har
madik mechanicát és építészetet; negyedik tiszta és al
kalmazott mathesist. Tanítási nyelv: német. A ’ tanítá
si két kis terem a’ várban van. Hat főherczegi (a ’ ma
gyar-óvári uradalmat jelenleg Károly fő herczeg bírja) 
tiszt fia kap évenként 120 forint stipendiumot szállá
son, fűtésen, gyertyán kívül. Magok költségén mások is 
tanulhatnak, de miután a’ teremek kicsinyek, -s 1836-ik 
másik félévében csak első éviek 45-en  voltak, megha
tároztatok: hogy évenként csak 30-en vétessenek fel.
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volna. Hogy pedig ne csak gazdaságbeli tisztek nevelé
sére, hanem földesurak fiainak is a’ meze {gazdaság meg
tanulására mód nyujtassék, ezen tágabb körű és legalább 
is vagy 1200 hold földtérrel ellátandó gazdaságbeli os
kolák, mint a9 nemzet nyilvános intézetei, egy arra kü- 
lönösen kinevezendő országos bizottságnak felügyelése 
alatt lennének felállitandók.

Valamint ezen intézeteknek alapítását egy országos 
nemzeti gazdaságbeli társaság leghathatósbban eszközöl
hetné, úgy azoknak melly helyeken leendő felállításá
ra, és mikénti szerkezetére nézve is attól lehetne a’ leg- 
ezélirányosabk útmutatást várni.

A9 másod rendű , t. i. a9 kézmunkások műveltségé
re vezető intézetekre nézve, leghelyesebbnek és egy
szerűbbnek vélném, hogy ezek a9 községek gazdaságaival 
olly módon kapcsoltatnának össze, hogy ezeknél előző
legesen a9 legszegényebbeknek, és aztán a9 tehetősbek
nek gazdasági dologra alkalmas fiai alkalmaztassanak. 
Mivel pedig e9 növendékeknek a9 gazdaságbeli fogások 
és általában minden e9 tárgyú munkálatok körulti minél 
gyakorlatosabb tökélesbedésük a9 fő czél: tehát ennek 
bizonyosabb elérhetése végett, ezen, különös értelmes, 
és becsületérző gazdák által folytatandó község gazda
ságai ne csak a9 helybeli előjáróság rendszeres, de egy 
minden vármegyében felállítandó biztosság felügyelése 
alá lennének veendők. Ennek leginkább a9 külön nemű 
munkálatoknak minél szorgalmasabb végrehajtására, a9 
gazdaságbeli eszközök tökéletesitésére, az egyezerüb- 
bek készítése módjának megtanulására, a9 mar
ha körülti takarékos és czélszeru bánásmódra, egy szó
val a9 munkások minél nagyobb tökéletesitésére kellene 
ügyelnünk. A9 gazdán, és egy állandó, mintegy oktató 
béresen kívül a9 többi szolgák két esztendő múlva ujab-
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baknak adnának helyet. Az illy elven alapuló kSzönség 
gazdaságának fő haszna abban állana: hogy először an
nak szorgalmas megmüveltetéséből származó hasznai 
által a’ község saját közterhei kevesbednének; másod
szor az egyes gazdáknak buzdító például szolgálnának; 
harmadszor illy módon a’ gazdasági munkában jártasabb 
és értelmesebb egyének neveltetnének.

Ezek elismerése után, azon község gazdaságainak 
illy rendű elintézését országszerte (kivevén azonban a* 
kárpátaljai vidékeket, hol a’ fő kereset nem annyira 
földművelésben, mint gyolcsszövésben, kereskedésben, 
’s más mtiszorgalomban gyökeredzik) létre hozni annyi
val kevesebb nehézséggel járna, mivel honunk legtöbb 
községei nagyobb vagy kisebb kiteijedésű közgazdasá
gi földekkel úgy is el vannak látva. így például Hold- 
Mező- Vásárhely községi birtoka ezernél több holdra ter
jed, mellyen a’ község egy város gazdáját, 12 bérest, 
több fogat ökröt és ménesbeli lovakat tart. Hol pedig 
illy közföld vagy teljesen hibáznék, vagy elégtelen len
ne, ott ezt a’ szükséghez képest a’ közlegelőből kelle
ne kivágni.

A’ nagyobb és kisebb körű intéző gazdáink, és ké
zi munkásaink illy idomú műveltsége kevés idő múlva 
milly szerencsés fordulást következtetne a’ honunk leg
főbb kincsét magában foglaló mezeigazdaság körében, 
annak átlátására a’ tárgyra teendő kevés figyelmen 
kiv&l egyéb nem kívántatik.

38. $. A ’ termesztői és múvesi osztálybeliek arány
talan számának mikénti kiegyenlithetése.

Ezen aránytalanságot nemzeti elŐmenetünk legtete- 
mesb akadályául tekintem. És ezt kétségbe hozni an
nyival kevésbé lehet, mert tudjuk, hogy az iparüzők ke
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vés számával nem csak hont termesztményeink csekély 
kelete, hanem a* műkelmék drágasága is egybe kötve 
van. Miglen pedig e’ részbeni aránytalanságunkat ki 
nem egyenlítjük, addig valamint a’ termesztőnek minden 
földművelői ipara, alapuljon az bár ősei, akár Thaer gaz
daságbeli elvein, őtet kielégíteni képes nem leszen, úgy 
honunk szunyadozó állapotából is kiemelkedni soha nem
fog* ,

Ámbár az ismételések elkerülése végett, mind ezen 
káros következéseknek részletesb előadásába ez úttal 
ujonan ereszkedni nem akarok, még is nem tartóztat
hatom meg magamat, P ö l i t z n e k  ebbeli nézeteit olva
sóimmal közleni: Szerinte: „sem politicai, sem status
gazdaságbeli tekintetből érdektelen nem lehet, hogy egy % 
ország összes népessége nagy, vagy csekély, a9 terüle
ten sűrűn vagy gyéren legyen e felosztva, növekedik 
e a9 népesség évenként vagy hanyatlik; mert azon po
liticai elv renditlenül fenáll, hogy a9 nemzeti jólét fen- 
tartására és gyarapítására, egy az oszág területéhez és 
lakosainak összes munkásságához arányzott népesség 
kívántatik. Ritka és a9 területhez képest gyér népesség 
tehát nem fogná űzni a9 gazdaságbeli munkákat arány- 
lagos foganattal; hibáznának a9 műi pár és kereskedés 
folytathatására szükséges kezek; valamint azon tudo
mányos férfiak is, kik az emberi élet erejét a9 földi ja
vak legfelségesbikére, az emberi ész kifejlődésére, és 
az erkölcsi erőnek megerősítésére fordítják. De ha a9 
népesség elegendő lenne i s , hanem nagyobb része csak 
az első életszükségekre megkivántató nyers anyagok 
termesztésével foglalkoznék, a9 nemzet minden esetre 
szegény és függő maradna, mert a9 kézi és gyári mü
veket idegenektől kénytelenittetnék venni, 9s igy mindig 
hasonló maradna azon emberhez, kinek csak egy kar
ja lévén, sok munkálataiban mások segedelme nélkül el



208 I

nem lehetne" Lássak tehát, mik azon módok,mellyek- i
kel a’ termesztők és művesek közti aránytalanságot |
helyreállíthatnánk.

39. $. A ’ kevés számú városok mikénti 
elszaporitbatása.

I
A’ városok elszaporithatása épen nem olly könnyű 

feladat, mint azt néinellyek hiszik; mert városok sem |
a* kormány parancsolatjából, sem a' törvényhatóságok 
vagy földesarak egyenes rendeletéből, hanem egészen !
más szerencsés körülmények összejöveteléből fejlődnek j
ki. E’ szempontból a’ felsőbbségeknek és földesuraságok- !
nak befolyása csak e’ körülmények kifejtésében köz- 
pontosittatik. Honunk melly vidékén lennének e’ váro
sok legczélirányosabban felállitandók, és nevezetesen t
melly helységeket vagy mezővárosokat lehessen e’ vég
re legalkalmasabbaknak tekinteni, az maga magát meg
mutatja. Ha azon elvnél fogva, hogy minden 16 □  mért- 
földre egy város essék, Magyarország földabroszát illy 
nagyságú koczkákra vonalok által elosztjuk, nehány 
pasztásabb alföldi vármegyéket kivéve, kevés illy kocz- 
kákát fogunk észrevenni, mellyekben olly helység, vagy 
mezőváros nem találkoznék, melly nagyobb kiteijedése, 
műszorgalma, vagy kereskedése által a’ többiektől ki- 
tőnőleg jövendő városi létének csiráját magában ne 
hordozná. Ha ezen, a* szóban levő czélra leghelye
sebbeknek Ítélt községek kifejlődése, a’ nemzeti gazda
sági egyesületnek ébresztő buzdításai, a’ törvényhatósá
gok pártfogásával, és a' földesurak hozzájárultával hat
hatósan elősegítetik, a’ fenérintett városok hiánya, előbb 
leend kipótolva, mint ezt reménylenénk.

Hogy azonban a’ közjó biztosítása nem annyira a’ 
városok kellő számán, mint sem tulajdonságán alapul;
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és hogy e9 részben a9 mostani szabad királyivárosok 
nagyobb része a9 kiránt czélnak meg nem fele l, ez a9 
2-ik szakaszban már hosszasan előadatott. Mellyekre visz- 
szaemlékeztetőleg, a9 városok elszaporitásával egyszers
mind azon nézeteimet is összekapcsolom, mellyek a9 mos
tani és jövendő városok miként eszközölhető czélirá- 
nyos idomitásának kérdésébe vágnak. Valamint a9 váro
sok felállításánál, úgy azoknak czélszerő kifejlődésénél 
minden erőltetés csak visszás következményeket szülne, 
hanem e9 helyett a9 czélra vezető eszközöket szükséges 
mozgásba hozni. Ezek között legelső helyet foglal a9 
müszorgalomnak minél nagyobb elterjesztése. Ámbár 
ennek elkerülhetlen szüksége, statusgazdasági tekintet
ből az első szakaszban már bővebben előadatott, sza
bad legyen még is nekem P ö l i t z  ebbeli nézeteit köz
lenem: „Ha a9 müvességet valamennyi az országban léte
ző gyárok kiterjedésére nézve az egész nemzetgazdaság
hoz arányba tesszük, úgy fogjuk találni, hogy a9 mezei- 
gazdaság, termesztésével és tiszta jövedelmével a9 né
pek jólétének feltételei közt magának az első helyet tu
lajdonítja ugyan, de a9 másodikat utána mindjárt a9 mü- 
ipar foglalja el. Tekintsünk bár a9 müiparban a9 mun
kának nagy mértékben lehetséges elosztására, akár a9 
tiszta nyereségnek azon nagyságára, melly a9 müipar mü- 
veteiből a9 nemzetre árad: mindenik esetben ennek a9 
nemzetgazdaságrai tetemes és jótékony befolyását nem 
tagadhatjuk. Mert kérdjük: Hollandia, Belgium, Anglia, 
Északamerika mi által lettek olly hatalmasokká és gaz
dagokká ? bizonyosan ennek okát nem annyira földmű
velésükben, bár ez is müveit állapotban van, hanem 
müszorgalmukban és kereskedésükben találandjuk fel.

Ámbár tehát a9 statusok természetes tulajdonsága 
és geographiai fekvése rendszerint meghatározza: mezei- 
gazdasággal foglalatoskodjék e a9 nemzet inkább mint

17
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mftiparral és kereskedéssel: mindazálta] egy jól elren
dezett országban mind e’ három fő nemzeti munkaág 
egymás nélkül el nem lehet, és ezeknek egyensúlyban 
kell állniok, ha a9 nemzet boldog, független és hatal
mas óhajt lenni. Mert a’ kézművesek és gyárok szá
ma szemlátomást visszahat a9 mezeigazdaság nagyobb 
élénkségére ; mi okból már a’ physiocraták is a9 müipa- 
rosok nagy hasznát átlátták, bár ezeket a9 nem termesz
tők sorába tették. E9 mellett igen észrevehető azon 
históriai igazság, miszerint a9 müipart és kereskedést űző 
országokban a9 népesség sokkal sebesebben és hama
rább gyarapodik, mintsem az úgy nevezett termesztő, 
vagy is csupán mezeigazdasággal foglalatoskodó or
szágban; és hogy következőleg a9 gyárokkal bővelkedő 
országokban a9 népesség gyarapodtával múlhatatlanul 
őregbedett szükségek kielégithetése végett a9 munká
nak is szaporodnia kell; a9 nyereséges munka növekedté- 
vel ismét a9 gazdaság emelkedik; a9 közforgásba téte
tett tőkepénzek pedig közönségesen azon munkálatok 
ágait keresik meg, mellyek azoknak segedelmét pilla- 
natilag leginkább megkívánják, illessék ezek egyébiránt 
legközelebb akár a9 mezeígazdaságnak, akár a9 müipar- 
nak vagy kereskedésnek különféle ágait. Azért a9 tör
ténetek tanúbizonysága szerint a9 gyáros országokban 
rendesen több népességet és gazdaságot találunk, mint 
földműves tartományokban. De közönségesen a9 gyáros 
országok a9 termesztők, valamint a9 kézművesek és 
gyárosok a9 földművesek előtt magasb műveltség által 
tűntetik ki magukat. Mert a9 miilyen becsületre méltó és 
fontos magában, nemzetgazdasági tekintetben a9 mezei 
lakosok hivatása, még is a9 kézműves és gyáros mun
kája nagyobb elmebeli virgonczságot, elevenséget és 
munkásságot követel. Az elmetehetség, az éles értelem 
a9 képző erő és a9 találmányos tehetség egyarányosan
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részt vesznek a* müipar hatalmas előmenetelén, részint 
az egyes müvesi ágaknak íinomitása , kiterjesztése, és 
tökéletesbedése, részint magoknak a9 müveteknek kivált 
a’ használt erőmüvek segedelmével, rendkivüli -elszapo
rodása, részint az ez által eszközlött gazdagság tekin
tetéből. Legyen bár néha a’ közmondás szerint a’ sze
rencse a’ butáknak gyámatyjok, még is a’ jóiét és gaz
dagság rendszerint csak az alaposan megtanult, szaka
datlanul folytatott munka gyümölcse. A9 muipar egy
szersmind közbenjáró tag a9 mezeigazdaság és kereske
dés közt. Mert a9 mezeigazdaságnak számtalan termeszt- 
ményei csak a9 kézműves és gyáros alkotó keze által 
jönnek mint nemesitett termesztmény közlekedésbe, és 
ugyanezek munkája által nyerik meg a9 valódi, élet
szükségeit kielégítő becsüket, valamint közlekedési ér
tékeiket is. E9 mellett a9 müiparra forditott tőkepénzek 
által is, mint közbenjáró tag a9 mezeigazdaság és keres
kedés közt, helyét fentartja, mert a9 gyárok és kézmű
vesek nagy hiányában a9 mezeigazdaságból húzott tőke
pénzek utjokát vagy külföldre vennék, vagy e9 tőke
pénzeknek azon nagyobb tömegei végképen hibáznának, 
mellyek egyedül csak a9 müiparba leendő fordíttatásuk, 
és a' müvesség és kereskedés között szemlátomásti ösz- 
szeköttetés által szaporitatnak és emeltetnek.**

A9 müszorgalom, mint azt már az első szakaszban 
emlitém, részint kézi, részint gyári müvességből áll. 
Minthogy az első a9 munkálatokra megkivántató már 
nemesitett anyagokat az utóbitói veszi, 9s az ezekből 
készített müvetekkel látja el a9 közönséget, szükséges, 
hogy mind ketten a9 tökélynek olly polczán álljanak, 
hogy müveteik, mind minémtiségekre, mind árukra néz
ve a9 külföldiekkel a9 versenyt kiállhassák; ezért tehát 
törekvéseink fő czélja legyen.

17*



40, $ Kérés gyáraink mi kép eszközölhető 
elszaporitása.

Gyárainknak kevés számára, és fenállhatásuk el
len uralkodó előítéletekre nézve, nézeteimet a9 2-ik sza
kaszban bővebben előadván, most azoknak mikénti fel- 
állithatása, valamint áltáljában a9 műszorgalomnak milly 
módú elősegélése iránt gondolataimat ekképen adom elő* 
A9 kézi és gyáros müszorgalom felébresztésére és tö- 
kélyesitésére több segédmódok vannak. Ezek között 
főbb tekintetüek: 1) ezen osztálynak nagyobb megbe- 
csültetése, mellyet honunkban annyival inkább nevelni 
kell, mert az egész müveit világon sehol sincs a9 müvesi 
osztály olly nagy mértékű megvetésnek alávetve, mint 
honunkban. És ez igen káros következésű, mert ez ál
tal nem csak a9 más osztálybeliek, ezek között pedig 
előzőleg az ahhoz úgy is keveset hajló törzsökös ma
gyarok elidegenittetnek, hanem még magok a9 kézműve
sek is fiaikat akármi más hivatásra nevelik inkább (sok
szor nem egyébre mint csavargásra) mint a9 megvetett 
kézművességre. Hogy pedig illy utón a’ müvesi osztály 
tökéletesbedése igen keveset haladhat, azt annál kön
nyebben átláthatni, ha megfontoljuk, ,  hogy a9 müipar 
gyakorlata illy módon többnyire uj bevándorlók kezére 
jut, kik vagy kevesebb munkásságuk, vagy szegénysé
gük miatt egyedül honunkban reménylenek még sze
rencsét.

Második igen sikeres mód volna honi iparunk elő- 
segélésére a9 külföldi müvetek behozatalának gátlása. 
E9 részben p9 nézetek igen különbözők. Némellyek, kik 
az ellenkező véleményben vannak, azt mondják, hogy 
épen a’ külföldi müvetek behozatalának megengedése kö
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vetkeztetné a% miiipar tökéletesbedését, mert gyárosaink 
kénytelenek lévén a’ külföldiekkel versenyezni, ön fen- 
tartásuk érdekéből ők is igyekeznének j ó , olcsó , és 
szinte olly tökélyesitett kelméket előállitani, mint a’ 
miilyenek külföldről behozatnak. Mások ellenben azon 
szempontból, mivel az emberi gyengeség és előítélet af 
külföldiben többnyire jobbat és szebbet látni hajlandó,'- 
a9 szabad behozatalban a* honi müipar elfojtását szemlé
lik. E9 nézetek valamint a’ magánosokra, úgy egész or
szágokra nézve is különbözők. Már mellyik légyen e9 
két nézet közül a’ helyesebb: azt olvasóim ítéletére bí
zom. Részemről ezúttal csak annyit mondok: hogy 1) 
mi a’ kizáró rendszer (prohibitivum systema) szabad gya
korlatában, ha az még olly hasznosnak ítéltetnék is , po- 
liticai összeköttetéseink által akadályoztatunk; 2) hogy 
ha ez nem igy lenne is, ez elvet honunkban még most 
azon okból lehetlen volna felállítani, mivel műszorgal
munk csekélysége, gyáraink parányi száma miatt a9 
külföldi müvetek általános kizárása által nem csak 
az élet kényelmére, de legelső szükségére tartozó 
kelmékben is fogyatkozást kénytelenittetnénk szen
vedni. Mivel azonban minden uj vállalatok 9s igy 
a* felállítandó gyárak is a9 kedveztető ápolgatást 
megkívánják, részint mivel több nemű, már elég töké- 
lyes honi müveteknek a9 külföldieknél kevesebb érde- 
mesitése egyedül csak olly külföldieskedésből szárma
zik, melly a9 müszorgalom elkedvetlenítésére nyújt okot: 
ennek elkerülésére, annak pedig elérésére legjobb mód 
lenne egy olly hazafiui minél nagyobb körű egyesület, 
mellynek fő alapelve abban állana, hogy tagjai lehető
ségig minden életbeli szükségeiket olly müvetekkel fe
dezzék, mellyek honi gyárakból kerültek, 9s egészen 
honi készítmények. Dly nemű egyesület keletkezett Po
roszországban is, és mint tudjuk meglepő sikerrel.
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3. A9 müipamak serkentésére igen sikeres eszkö
zül szolgálnak olly judalomdíjak , mellyek uj találmá
nyokra, vagy több nemű legremekebbeknek Ítélt mü
vetekre alapittatnak.

4. A9 remekebb műkészitmények kiállítása.
5. A9 hasznosoknak Ítélt aj találmányok készítésé

re bizonyos ideig tartó, kizáró privilégium határozása.
6. Leghathatósabban fogná a9 honi müszorgalmat 

elősegíteni egy müiparegyesület, melly mint fiókága 
egy nemzeti országos gazdasági egyesületnek, különösen 
e9 nemét a9 honi szorgalommak tűzné ki czélul.

7. A9 müszorgalom elteijesztése annál foganato- 
sabb leszen, ha honfiainknak különféle, de kivált a9 gyá
ri müvesség értelmesebb megtanolhatására,nem csak elő
készítő 9s elméleti, hanem gyakorlati mód is nyujtatik. 
Az előkészítőkre nézve helyet foglalnak a9 rendszerin
ti normális oskolák, hol a9 hit, olvasás, írás, és szám
tan az ifjaknak tanitatnak. A9 különféle müvességekhez 
megkivántató technicai tárgyak elméletesebb ismereté
nek megszerezhetése pedig legalkalmasban egy e9 vég
re külön felállítandó intézetben lenne eszközölhető. Az 
illy nemű intézetben mintegy úgy nevezett, és alább 
még bővebben említendő polytechnicai iskolának egyik 
osztályában elméletesen elkészült ifjúnak további gya- 
korlatos kiműveltetésére legalkalmasabbak lennének olly 
gyárak, mellyek a9 nemzet különös pártfogása alatt 
munkálkodván, nem csak anyagi nyereséget, hanem a9 
müipari értelmesség terjesztését is tűznék ki czélul. 
Ennek annál sikeresebb eszközölhetésére nézve ezek 
lennének nézeteim: hogy t. i. mindenek előtt olly ne
mű gyárak állitatnának fel, mellyekben honi nyers ter- 
mesztményeinknek nemesb idomra átváltoztatása által 
nemzeti gazdaságunk nevezetesen elősegitetnék. Ezek kö
zött főbb tekintetbe jönnének:
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1) A’ különféle gyapjú, u. ni. posztó, kasimir, 
circasse, merino, ’s egyéb illy könnyebb nemű müvete
ket szövő, valamint

2) Ugyanezen anyagból a’ nőnem által annyira 
kedvelt takaró kendőket készitő gyárak.

3) Különféle timárbőrt gyártó intézetek.
4) Egy finomabb festett borok gyára.
5) A’ vásznat szövő-és
6) A’ különféle aczélszereket készitő gyárak. 

Ezeknek felállithatása annyival kevesebb nehézséggel 
járna, mivel nem csak az ahhoz megkivántató fő anya
gok birtokában vagyunk, hanem az élelembeli termeszt- 
ményeink olcsósága, a’ szálitásbeli költségeknek, vala
mint a’ kétszeres vámnak elmellőzése mellett, a’ kül
földi e’ nemű gyármüvekkel a’ versenyt igen győzedelme
sen kiállhatnánk.

7) A’ többféle selyemszöveteket készitő, és
8) Egy selyemszalag gyár.

Hogy ezen két utóbbiaknak nagyobb kiteljedésü 
folytathatására a’ megkivántató fő anyag, a’ selyem, ho
nunkban még igen gyéren találkozik, az igaz ugyan, de 
az is kétségtelen, hogy ennek elterjesztése egyedül csak 
rajtunk áll; mert hogy a’ selyembogár tenyészetére 
szükséges szederfa honunkban bár hol megterem, a’ leg
feljebb 9 héti ápolgatásra megkivántó kezek pedig ha 
nem is mindenütt, legalább a’ szelidebb éghajlatú népesebb 
vármegyékben, például Nyitrában, Posonyban, Győrben, 
Sopronban, Vasban, Baranyában, Varasában elégsége
sen kikerülnének, tagadni nem lehet; kivált ha minden 
helységben egy olly szegényi-intézet állitatnék, melly- 
ben egyszersmind a’ közönség szegényei egy ahhoz tar
tozó szedres kertet jó karban tartani, és annak segedel
mével selyembogarakat tenyészteni köteleztetnének.
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Az illy nemfl gyárak után következnének azok, mely- 
lyekben olly kelmék készítetnének, mellyeknek nem 
csak fő anyagjához könnyen juthatni, hanem mint köz 
divatu áruk, a’ kereskedésnek nevezetes tárgyait teszik.

E9 gyárok közt első helyet foglal, egy pamutot fo
nó- és szövőgyár, mellynek jutalmas fenállhatása annál 
kevésbé kétséges, mert tudjuk, hogy Ausztria örökös 
német tartományaiban az illy nemű gyárak számára 
szükséges gyapot nagy részben Macedóniából Magyar- 
országon által vitetik keresztül; a9 finomabb müvetekre 
szükséges jobb minőségű nyugotindiai pedig odáig csak 
kevéssel kerülhet jutalmasabban, mint hozzánk; de af 
mint már emlitém, a 9 sasvári illy nemű gyár állapotja 
ennek leghelyesebb tanúbizonysága.

E9 kilencz gyárok azok, mellyeket, mint honi mü- 
szorgalmunk elősegítésére legszükségesebbeket, a9 nem
zet különös pártfogása alatt mindenek előtt felállitandók- 
nak tartok. Hogy pedig azon fenérintett czél, miszerint 
ezen nemzeti gyárak egyszersmind gyakorlati iskolák 
gyanánt szolgáljanak, annál bizonyosabban elérettessék, 
azoknak, a9 vászonszövő gyárt kivéve, legjobb helye 
Pest középponti fő kereskedő városunk lenne, melly
nek gyarapodása ez által egyszersmind nevezetesen elő- 
segittetnék.

Azon ellenvetés, hogy nagy városokban, és szom
szédságukban a9 napszámosok drágábbak, 9s igy a9 gyár
müvek kiállítása több költségbe kerülne, egy részről 
ugyan nem helytelen, de más részről ismét elenyészik 
e9 következő okokból 2 1) mind azon mellék kézműve
sek, kik az illy gyárok fentartásához szükségeskép 
megkivántatnak, nagy városokban előbb feltalálhatok; 
2) a9 szükséges anyagokhoz fő vásárhelyeken és igy- 
uagyobb városokban könnyebben juthatni; 3) a9 gyárok 
technicai munkálataihoz szükséges külföldi egyének
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Pestre bizonyosan nagyobb készséggel fognak jönni, 
mint az országnak távolabb vidékeire; 4) a* gyakorla
ti oktatás után vágyódéknak nem csak úti költségei
ken, hanem egyéb szükségeiken i s ,  ottani helyzetük 
által, könnyítve lenne.

Azok, kiknek mind ezek mellett még is némelly 
kétségei fenmaradnának, fordítsák szemeiket Bécs, Ber
lin, Paris, London városokra ’s azok környékeire, és 
ha ottan a’ két, három ’s négyszerte költségesebb élés
mód mellett az összehalmozott számtalan gyárak nye
reséges működéséről meggyőződnek, akkor talán Pestre 
nézve is megszünend aggodalmuk. És igy ha e’ gyá
rak felállítása csakugyan szándékba vétetnék, akkor an
nak mikénti végrehajtásáról kell gondolkodni. Erre ket
tő kívántatik, t. i. a’ munkálódó alaptőke, és a’ munká
lathoz kivántató technicai ismeret ’s jártasság, melly az 
egészet összehangzó mozgásban tartja. Az elsőnek mi
kénti előállithatása iránt nézeteim később egy külön sza
kaszban fognak előfordulni. A’ másodikra nézve a’ ne
hézség nagyobb, mint azt tán első tekintettel gondolnék, 
mivel a’ gyár forgásához megkivántató technicai jártas
ságú egyének, kik közt természetesen az ügyes igaz
gatók főbb tekintetüek, honunknak még igen gyér la
kosai , és igy e’ részbeni fogyatkozásunk külföldről pó
tolandó, mi annyival nehezebb, mivel a’ jártas és ügyes 
iparüzők honjukat nem könnyen hajlandók elhagyni, * a  

tőlünk részint kevés megbecsültetésiik, részint nem ele
gendő személyes bátorságuk miatt nagyon idegenked
nek. E’ káros körülmények eltörlése, és igy azon el- 
kerülhetlen szükséges személyek hozzánki édesgetése 
az által fogna leginkább eléretni, ha ők nem csak sor
suk javítását, hanem teljes vagyoni és személyes bátor
ságukat is alaposan reményihetik.
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Az elsőre nézve nincs jobb mód, mint azon gyári 
személyeket állandó fizetéseiken kívül a’ tiszta jövede
lemből olly osztalékról biztosítani, melly a* legutolsó 
esetben is előbbeni jövedelmüket felülhaladja. A9 má
sodik, t. i. személyük bátorságára nézve az által legal
kalmasabban megnyugtathatnának, ha nem csak ezen 
említett nemzeti gyárak fő igazgatói, de valamennyi 
egyéb különös privilégiummal felruházandó gyárok tu
lajdonosai és igazgató tagjai is személyökre nézve ne
mesi joggal bírnának; melly törvényes határozat kiesz
közlése talán annyival kevesebb nehézségnek lenne ki
tétetve, ha tekintetbe veszszük, hogy illy személyes jog
gal honunk postamesterei is bírnak, holott postames
terségre könnyebb ezreket, mint alkalmas gyárigazga
tót csak egyet is találhatni. Ezen előjog törvényes el
határozása annyival kívánatosabb lenne, mivel ez által 
nem csak illy hasznos külföldiek kecsegtetnének körünk
be, hanem a’ gyármüvesség illy megkülönböztetése által 
bár milly rendű és osztályú honfiaink is ezentúl a’ mun
kás részvétel azokban annyira nem kerühiék. Részint 
hogy a9 gyármüvesség körülti jártasság annál inkább 
kiteijesztessék, részint az e9 részbeni külföldiekre való 
bizonytalan támaszkodásunk minél előbb megszűnjék, 
legjobb lenne, ha több talentumos honi ifjak a9 nem
zet különös pártfogása alatt addig is, miglen hazánkban 
arra módunk leend, először a9 bécsi polytechnicai inté
zetben elméletes, aztán pedig a’ külföldi legtökéletesb 
gyárakban gyakorlatos gyári igazgató tagokká képeztet- 
nének. Az erre fordítandó költségből származó morális 
kamat bizonyosan a9 közjóra nézve legsikeresebb lenne. 
Azért azt nem csak a9 fenemlitett országos gazdasági 
egyesület pénztárából kellene eszközölnünk, hanem igen 
kívánatos lenne, ha hazánk sok tehetősebb fiai nagy 
lelkű adakozásoknak egy részét szinte e’ czélra fordítanák.
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Minden, mit ezen nemzeti fő gyárokra nézve mon- 
dék, áltáljában valamennyi az országban akár tehetős 
magánosok, akár részvényes társaságok által felállítan
dó gyárokra is alkalmazható.

Nincs tehát e’ részben más egyebet javallanom, 
minthogy a’ gyárok fen nem állhatására nézve minden 
előítélet és álnézetek végképen eltöröltessenek; mellyet 
az e’ részben mondottak méltánylása után annyival in
kább várhatni, mivel azt csakugyan kiki el fogja ismer
ni, hogy Magyarországban az élet módja, a’ napi mun
kások Idsebb bére, a’ nyers anyagok bősége, a’ mesz- 
szebb szálitásbeli költségek, és a* vám kétszeres elke
rülése mellett, a9 kézi és gyári müvek sokkal jutalma- 
sabban készíthetők, mint a9 műveltebb Európának bár 
melly más körülmények közt levő országaiban.

Hogy ez mind eddig tettlegesen másként mutatko
zott, hogy az országban* több felállított gyárok megbuk
tak, azt, mint az első szakaszban érintettem, nem 
egyébnek, mint azon viszszás különféle elveknek tulaj
doníthatni, mellyek az eredetében elhibázott vállalatok
nak vezérfonalul szolgáltak. A9 megkivántató alaptőke 
elégtelensége, és az ahhoz értő tökéletes jártasságú in
dividuumok hiánya, a9 vidék népetlensége, 9s több effé
lék mind annyi okai a9 fenállott gyárok összeomlásának* 
Az angolok, a9 tőlök jó távol fekvő Magyarországnak 
hozzájuk költségesen szálitott gyapjújából, a9 föld más 
részeiből hozott gyapotból, lenből, kenderből, négyszer
ié magasabb napibér, és rendkívüli nagy adó, ’s egyéb 
tetemes költség fizetése mellett olly gyár müveteket ké
pesek készíteni, mellyek az egész szárazföldi országo
kéval a9 versenyt diadalmasan kiállják; és miért? mert 
a9 dologhoz czélirányosan fogni, minden segédforráso
kat gőz 9s egyéb erőmüveket használni rég megtanulták. 
Állítsunk fel elégséges alaptőkével, ahhoz értő indivi
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duumokkal ellátott gyárokat, és pedig hazánk azon vi
dékein, hol ez által a* földművelés nem csak hogy mun
kásaitól meg nem fosztatik, hanem ellenben azok kik 
eddig távolabb helyekre, nagy idő vesztegetéssel valá- 
nak kénytelenek munka keresés végett vándorolni, ez
után helyben megkereshetik kenyerűket: fogadom illy 
helyen állított elégséges forgó tőkével biró gyárok min
den nemű sophismák daczára fen fognak állani. Hol pe
dig a’ népesség egyedül csak a’ mezeigazdaság kiterje
désével aránylagos, de egyébiránt vagy az anyag hely
ben léte, vagy más kedvező körülmények miatt egy vagy 
más gyárnak fenállása hasznosnak találtatnék, ottan a9 
nem felesleges kezek hiánya helyrepótlására legjobb 
mód lenne a9 gőzerőművek használata. Ennek köszönik 
az angolok, hogy termesztményeik minden drágasága 
mellett, gyármüveik roppant tömegével a9 föld akármelly 
piaczán győzedelmesen előállhatnak.

És igy ezeknek netalántáni méltánylása után mi 
lehetne kívánatosabb, minthogy a* gyárak felállítása 
iránti érdek minél közönségesebbé válván, hazánk min
den tehetősebb földbirtokosai és dúsabb várospolgárai, 
azoknak minél nagyobb számú felállításához minden to
vábbi halasztás nélkül cselekvőleg fognának. Hogy a9 
termesztő osztály jobb létét mi sem segíti olly hatalma
san elő, mint számos városoknak az eltelj esztendő mű
szorgalom segedelmével eszközlendő gazdagítása, azt 
minden átláthatja, ki meggondolja, hogy a9 mezeigazdá- 
nak felesleges termesztményeit gazdag városi vevők 
bizonyosan jobban képesek megfizetni.mint a9 tehetetlenek.

Azért ezen eldönthetlen igazságot szeme előtt tart
ván a9 nemesi rend, a9 maga jó volta tekintetéből a9 
valódi műiparos városok elszaporodását, nevekedését 
és gazdagítását ne csak ne hátráltassa, hanem minden 
kitelhető módon igyekezzék ezt előmozdítani, és e9 vég
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bői a9 kézi és gyári műszorgalmat mint leghathatósabb 
eszközt ápolgassa; melly annyival szükségesebb, mi
vel a9 városi lakosok fogyatkozását, az első szakaszban 
már bővebben előadtuk.

Ez ellen ugyan azt mondhatni, hogy e9 fogyatko
zást az országnak számos mezővárosaiban lakó kézmű
vesek száma nevezetesen lejebb szállítja. De ha ennek 
ellenére tekintetbe vétetik, hogy sok szabad királyi vá
ros nagyobb számú lakosai szőlő-vagy földművelésből 
és nem mesterségekből élnek: akkor a9 műves osztály 
hiánya csakugyan igaz maradand. E9 nevezetes, a9 nem
zetigazdaság hátramaradását főképen okozó hiány kipót
lására, a9 természeti ön elszaporodás, valamint a9 ter
mesztőknek kézmüvesekrei átváltoztatása igen lassú és 
késedelmes ut; azért ennek elősegítése tekintetéből, 
jártas és szorgalmas kézműveseknek bevándorlását a9 
külföldről minden kitelhető módon igyekezzük előmoz
dítani.

Jól tudom ugyan, e9 mondásom sok honfi előtt sze
mélyemre nézve nem igen ajánló ; de mint nép tömjéné 
után nem vágyó, meggyőződésem ellen bár ki kedvéért 
szólani nem akarván, azoknak , kik e’ részben állításo
mat kárhoztatva, abban a9 szerencsétlen elnémetesedés 
még nagyobb elterjesztését tekintik, ezennel kereken ki
mondom: hogy én ebbeli nézetükben semmi egyebet, 
mint félre értett tulcsapongó hazafiságot tekintek. Min
den kicsapongó tulság pedig veszedelmes, mert utoljára 
is szülő gyilkossá válik. Ezt bizonyítják a9 világ régi és 
uj történetei. Mondjunk le tehát erről, segítsük elő vá
rosaink gyarapodását, valamint más, ügy ezen ártatlan 
uton is minden tartózkodás nélkül; mellyre annyival 
hajlandóbbak leszünk, ha csendes vérrel megfontoljuk, 
miszerint az eredeti törzsökös magyarnak a9 müvesség- 
hezi vonszódása áltáljában igen csekély; továbbá hogy
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a 7. íily akár régiebb, akár ujabb idejű bevándorlott kül
földiekből honosított városi lakosok nem csak a9 király 
és haza iránti buzgóságukat mindenkor teljesen bebi
zonyították, hanem gyermekeik nevelése módja által 
már a9 második nemzedéknél a9 magyar nyelv tökéletes 
ismerete, (?) agy bevett honi szokásaink által külföldi 
származásukat velünk elfelejtetik (?). Eszakamerika 
óriási előléptével méltán magára vonja az egész világ 
figyelmét; és ha ennek okát keressük, nem leend nehéz 
abban feltalálni: hogy szabadelmü alkotmánya nem csak 
az ottan születtek szaporodását, hanem uj gyarmatoknak 
bár honnan történendő bevándorlását is elősegíti. Vala
mint eléggé nem ismételhetem, hogy a9 termesztő osz
tály a9 műszorgalom, 9s ez által a9 városok gyarapításá
ra és gazdagítására ön haszna tekintetéből mindeneket 
elkövessen: úgy a9 városbeli osztályuaknak is azon 
igazság elismerését ajánlom, hogy a9 termesztőknek ál
talános jóléte a9 városok előmenetelének egyedüli kut- 
forrása. Ez azonban csak úgy fog eléretni, ha a9 váro
si polgárok nem mint termesztők a9 mezeigazdákkal ver- 
senykedni, hanem mint műszorgalmas polgárok amazok
nak nem csak felesleges termesztményeiket megveen- 
dik, hanem azokat a9 szükséges müvetekkel és egyéb 
kcreskedésbeli árukkal mérsékletes áron ellátják. Ezen 
alapelvnek minél tettlegesebb megerősítése, ön magából 
fogja mind azon többi kívánatos következményeket szül
ni, mellyek nemzeti műveltségűnk előmenetére még 
szükségesek.*)

Hogy mezeigazdaságunk hátramaradásának egyik fö és 
sarkalatos oka termesztményeink nehéz és jutalmatlan 
eladhatásában gyökeredzik, az kétségen kívül van. Hol 
az ember véres verítékével termesztett vagy készített
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/
41. §• P est mostani első rangú fővárosunknak 

em elkedése.

Ez annyival inkább haladand, ha az említett gyárok, 
az országos gazdasági egyesület, polytechnicai intézet, 
a’ még alább bővebben éritendő nemzeti bank, és egyéb 
intézeteknek felállításán kívül, a’ városi polgárság a’ 
város minél nagyobb kellemesitése által, hazánknak

termékeit és készítményeit vagy el nem adhatja, akkor 
midőn akarja, vagy ha tovább adhatja, felényi áron csak, 
mint a’ ráfordított költségek és fáradságok kívánnák, ott 
természetesen minden szorgalomnak, iparnak és igyeke
zetnek szunyadni kell, ’s ott mindenféle szorgalom
ág ájuló félben van. Ki nem tudja pedig, hogy nálunk 
magyaroknál épen ez az eset fordul eló. A’ magyar a’ 
maga természeti és műszorgalmi termékeit sem ben az 
országban, sem külföldön illő áron el nem adhatja. Ben 
az országban nem, mert hol termesztők vannak ott fo
gyasztóknak is azon mértékben kellene lenni; de vannak 
e nálunk ez arányban consummensek ? Nincsenek, de 
kik is volnának? Honunkban láttuk, hogy mind a’ kéz
müvek, mind a’ gyárok elhanyagolt állapotban vannak ; 
városaink kevesek, ’s azok is nagyobb részt magok ter
mesztők; katonaság ben az országban, kevés van, ’s 
többnyire lovasok, kik deperditákból tartatván, nem sok 
hasznot hajtanak a’ földműves jobbágyoknak, de terhet 
és zaklatást igen is sokat; gyalog ezred csupán ő fek
szik országunkban, pedig ezek élnek tisztán piaczró); 
nagyobb birtokosaink nem az országban, hanem külföl
dön költik el jövedelmeiket; továbbá az ország két ré-
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tehetősebb földbirtokosait az ottani huzamosabb tartóz
kodásra kecsegtetni fogják. Ez pedig csak úgy érethetik 
el, ha a’ polgárság az első szépítés! lépéseket megte
szi, ’s a' mostani fogyatkozásoknak, u. m. a9 kövezet
nek, tisztaságnak, környéke szépítésének jobbra való

szenek, t. i. az északi és déli vidékeknek lakosai, kik egy
máson segíthetnének a’ déli az északinak élelemre tar
tozó dolgokat adván, e’ pedig annak viszont érczeket, 
fát, gyármüvet, ’s a’ l, a’ kivánt segedelmet nem n y i t 
hatják egy nagy ok: a’ szegénység miatt. Nagyobb ré
sze a’ lakosoknak szegény lévén, szükségeit nagyon a* 
határok közt tartja; azonban a’ rósz utak is tetemes 
akadályul szolgálnak e9 mind két részre nagy haszonnal 
folytatható közlekedésben. Kézműveseink és gyárosaink 
a’ harminczadoktól semmit sem segittetvén a’ külföldiek
kel való versenyt ki nem állhatják; mert nagyon termé
szetes az, hogy a’ kezdetben levő gyárok eleinte sem 
ollyan jó, sem olly olcsó portékákat mint a9 külföldiek 
nem készíthetnek; ’s azért nekiek bukniok kell. Ez aka
dályon pedig csak úgy lehetne segíteni, ha a9 harmin- 
czad által a9 külföldi gyárosok a9 szabad versenyzés
ben némileg korlátoztatnának. Az ausztriai német tar
tományok is annak köszönhetik műiparuk felvirágzá
sát, hogy II. József császár a9 külföldi portékák be
hozatalát vagy egészen megtiltotta, vagy súlyos vám 
alá veté. Mert hiába igyekeznek némelly elméleti po- 
liticusok azt megmutatni, miszerint a9 nagy vámok ál
tal megnehezített idegen portékáknak behozatala, ma
gára az országra előbb veszedelmes, mint czélszerú, 
minthogy igy a9 hazai gyárosok mintegy monopóliumot 
gyakorolván, ’s minden külső concurrenüától ment lé
vén, rósz portékáikat drágán adják, ezeket nemesíteni
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Változtatását, különösen pedig a* teljesen hibázó belvá
rosi szabad gyep és sétatereket nem csak a9 városnak 
Illyésekre szűkén kimért jövedelmeiből, hanem a9 házak 
tulajdonosaira aránylag kivetendő adakozásból is végre- 
hajtandja. A9 még hiányzó több nemű műveseknek kűl-

nem iparkodnak. Ez állításnak bizonyságára a9 pápa 
birtokát hozzák fel, hol az idegen portékákra vetett nagy 
vámok, még az eddig volt honi gyárokat is tönkre tet
ték , ’s azért a9 harminczadrendszert ‘már négy Ízben 
kénytelenítettek az előbbeni állapotra visszavinni. (Lásd 
Alig. Zeit. 1830. Nro. 176 ). A ’ pápa birtokában nem 
a9 külföldi portékákra vetett nagy vám volt oka a9 honi 
gyárak elenyésztének, hanem hogy az uralkodószék ma
gát a9 privatusok dolgába bele avatván, 9s némelly 
gyárosokat pénzzel segítvén, a9 többieket ez állal egé
szen megrontotta. Nem szükséges a9 kormánynak magát 
a9 privatusok dolgába beleavatni, hanem azokat csak 
magukra kell hagyni: akkor az igaz, hogy eleinte ro- 
szabb portékákat is drágábban leszünk kénytelenek fizet
ni, de később ugyan ez a9 haszon'többeket is felinditván 
gyárok felállítására, utóbb magok közt támad vetélkedés 
és concurrentia, ’s ez okból naprul napra jobb és olcsóbb 
portékákat igyekezvén előállítani, végre a9 nagy vámok 
által szándékba vett czél csakugyan eléretik. Angolhon 
sohasem lett volna olly hatalmas iparüző és kereskedő sta
tu sb a  e9 prohibitiv-rendszert nem követte, 9s Cromwell 
a9 „Lex Navigationis“ törvényt be nem hozta volna. 
De legújabban L i s z t  statusgazdasági író a9 nemzetek 
történeteiből remekül és bőven megmutatja a9 védvám 
reudszer szükségét a9 nemzetek kifejlődése különbö
ző időszakaiban. Azonban mi magyarok politioai össze
köttetésünknél fogva e9 sikeres eszközzel nem élhetünk;

18
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földről! megtelepedésüket több rendkívüli kedvezmények
kel elősegíthetné, ’s gondoskodhatnék arról, hogy ezek
re nézve a’ házhelyekhez juthatás megkönnyítessék. Al
taljában pedig egy serkentő mód se maradjon haszon- 
vétien, melly a’ müszorgalom minél nagyobb elteijesz- 
tésére czélirányosnak ismertetik: mert ez fővárosnál 
annál fontosabb, mivel ez által nem csak polgárainak 
jóléte biztosítva, hanem azon fenérintett czél is el leszen 
érve, hogy tudniillik honunk bármelly vidéki lakosa, a9 
müszorgalomra nézve nevelő iskoláját itten találandja. 
Ha a9 városi polgárság minden segédforrás értelmes hasz
nálata mellett önhaszna tekintetéből, minden szűkkeb
lű fösvénykedés elmellőzésével, mind ezen említett ki- 
vánatok valósításához cselekvőleg járuland, és ezen 
igyekezete a9 fentebb érintett gyárok és nyilvános inté
zetek felállítására nézve, a9 haza tehetősb földbirtokosai 
és egyéb polgárai által támogatatni fog: akkor nem 
csak az már eddig is szembetűn őleg nevekedett Pest 
fejlődend ki óriási léptekkel az ország nagyságával és

’s azért nálunk ollyanoknak kell gyárat felállítani, kik 
elegendő pénzerővel bírván, a’ veszélyes külföldiekkel! 
concurrentiát sokáig kiállbatfák, ’s a* kezdetben érzett 
veszteséget megbirhatják, hogy úgy mint a’ várad! 
selyem , ’s más honi gyáraink rövid élet után meg ne 
bukjanak. E’ pedig leginkább eszközölhető az által, ha 
honunkban nem egyesek (legalább eleinte), hanem rész
vényes társaságok állítanak gyárokat. Hogy iIly módon 
nagyon jutalmasan és nyereségesen lehet állítani ’s fen- 
tartam iparintézeteket: arra legfényesebb például szol
g á la ’ gácsi posztógyár, melly szinte részvényesek ál
tal állítatván, jelenleg a’ részvények harmadfél annyi 
árért adatnak el, mint eredetileg kiadattak.
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a' nemzet méltóságával arányban álló fővárossá, hanem 
honi gazdaságunk ’s következőleg általános jólétünk is 
kedvezőbb állapotra fog emelkedni; mivel a' termesz
tői és müszorgalomnak aránylagos előmentével, magá
tól következend azon harmadik, raelly ama kettőnek 
élesztésére főbb segédmód, t. i.

42. $. A’ kereskedés élénkebb forgása.

Viszatekintőleg az előbbení szakaszban e’ czím alatt 
mondottakra; emlékezni fogunk, hogy honunk körülmé
nyihez képest a* belső és külső kereskedés között első 
legyen az, mellynek minél élénkebb forgására előzőleg 
szükséges figyelmünket fordítanunk. Tisztelt olvasóimat 
az ott bővebben előadottaknak megújított ügyeletére kér
vén, elég legyen itt azt mondanom: hogy azon ország, 
melly a’ tápláló szereken kívül majd minden termesztmé- 
nyeit nyers állapotban adja el a’ külföldnek, ellenben 
csaknem mindenféle műkészitményeket attól vészén, 
örökké annak adózója maradand: mi ránk nézve a’ fu
varozás és kétszeres vámteher viselése által annál ká
rosabbá válik, mivel annak súlya mindig a* termesztő
re és igy az ország legnagyobb részére esik vissza.

A’ fenemlitett müszorgalomnak élénk munkássága 
nem csak azon magunk okozta adózásunkat megfogja 
szüntetni, hanem külső kereskedésünket is olly ked
vező állapotra emelendi, hogy szomszédjaink felesleges 
élelembeli termékei kivitelének nem nehezítésében, 
hanem inkább könnyebbitésébeu találandják érdeküket.

Hogy azonban ezt minél hamarább eléljük, cs a* 
müszorgalom élénk forgását lehetségessé tegyük, szük
séges, hogy azon akadályok elhárításával, mellyek bel
ső kereskedésünket olly nevezetesen hátráltatják, mind 
azon segédeszközöket életre hozzuk, mellyek annak elő-

18*



mozdítására elkerfilhetlenül megkívántainak. Ezek k5- 
kozott fő figyelmet érdemel

42. §. A z országutaknak jó  karbani tartása.

Fentebb mondva volt, hogy az utak, és az azokkal 
járó hidak roszasága részint annak, mivel a’ hon né- 
melly pusztásabb vidékéin a’ nép hiánya miatt a’ szüksé
ges kezek hibáznak, de leginkább annak tulajdonítható, 
hogy az utak készítése és jó karban tartása egyedül az 
adózó termesztő osztályt nyomja, mellyhez még az is 
járul, hogy a’ fenálló ut- ’s hidvámot is egyedül ő fizeti. 
Illy idomtalanság közt valóban még csudálhatjuk, hogy 
az utak dolgában helyenként még csak ennyire is va
gyunk. Mennyire azonban közönségesen urainknak majd 
fél esztendei járhatlanságát mindenki közülünk tapasz
talásból megismerhette, nem is kételkedhetni, hogy e* 
bajt közönségesen érzik ’s azon segíteni kivannak. Es 
igy ha ennek valósítása csakugyan szivünkön fekszik, 
nincs egyéb hátra, mint a’ dologhoz cselekvőleg hozzá
fogni , használván minden kivántató mellékeszközöket. 
Valamint más, úgy ezen vállalatra szinte fő dolog: 1) az 
utak felállítására szükséges alaptőke, 2) e’ tőke jövedel
mének olly módoni biztosítása, hogy a’ már készen levő 
utaknak jó karban tartásán kivül, annak évenkénti ka
matja is kikerüljön; 3) az utak készítésére, rendben 
tartására kellő tökéletes jártasságú elméletileg és gya
korlatilag müveit egyének.

Az elsőre, t. i. az alaptőke mikénti kiállithatására 
nézve véleményemet alább terjesztendem elő; a’második
ra nézve törvényesen elhatározandó, minden személyes 
kivitel nélküli általános úti vám fizetés, minden ebbeli 
nehézséget megszüntetne. És ime itt ismét olly tervvel 
állok elő , mellyel tán sokakat botránkoztatni fogok. Ha
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azonban ezektől csak annyi türedelmet is nyerendek, 
hogy e* részbeni nézeteimet csendes vérrel végig olvas
sák, tán az ellenem felfogott követ, ha bár nem is egé
szen meggyőződve, legalább boszankodás nélkül ismét 
eldobandják.

Az utvámok minden kivétel nélküli fizetése által, 
leginkább a’ nemesi rend előjoga látszatik megcsonkítva 
lenni. Ezt magam is e’ szempontból venni kész lennék, 
ha az utivámok fizetése akár a’ kormány önkénye, akár 
más rendkívüli erőszakoskodás által nyakunkra tolatnék. 
De ha az országutakra figyelés mint a’ nemzet nyilvános 
intézete tekintetvén, a’ nemesi rend az annak fentartá- 
sára megkivántató úti vám fizetését önkényt magára vál
lalja, és úgy szólván, mit az egyik zsebéből kiveszen, 
a’ másikba nyereséggel visszateend, akkor a’ nemesi jog 
megsértéséről szó nem lehet. Azokat, kiknek miiül e* 
mellett e’ részbeni kétségei meg nem szűnnének kér
dem: ha oliy időszakban, hol néha mint mondják a’ ten
gely a’ sarat tolja, olly határhoz érkeznék, mellynek 
országúján a’ legjobb lovu üres szekér is felakad, 
földesuraság azonban maga saját használatára egy jól 
elkészített sorompóval bezárt úttal bima, valljon nem 
tartaná e magát szerencsésnek, ’s jutna e eszébe ne
mesi előjogának veszélyeztetése,ha bár milly kiszabandó 
fizetésért is azon a’ szabad járat neki megengedtetnék ? 
Ha a’ legszabadabb polgári alkotmányokkal bíró orszá
gok e’ nemíí rendszerébe figyelmezve, például egy fran- 
czia pairt, vagy angol lordot kérdeznénk, hogy az úti vám 
fizetését nem tartja e születésével össze nem férlietőnek, 
valljon nem mosolyogna e illy gyengeségünkön? Ha 
pedig a’ jó utakból származó haszon elosztására figyel- 
mezfink, bár ki át fogja látni, hogy a’ legtöbb nyers 
termékekkel bővelkedő nemesi rend legyen a z , melly 
abban leguagyobb részben részesül.
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Ha az általános uti vám fizetése elhatározása által 
az alaptőkének kamatozó jövedelme biztosítva vagyon: 
akkor annak előállítása kétfelé uton eszközöltethetnék. 
Ezeknek egyike az lenne, hogy a9 tökéletes kiszámítás 
után szükségesnek elismert alaptőke az országgyűlése 
törvényes elhatározása mellett, a9 hon minden rendű és 
osztályú polgáraira, minden kivétel nélk&l, bizonyos 
arány ̂ szerint felosztatván, egy különös országos biztos
ság fel&gyelése alatt, az utak készítése azon sorozattal, 
mint azt az országgyűlése hasznosabbnak itélendi, pénzzel 
munkával végrehajtassák. Az illy módon felállított utak 
jó karban tartására nézve pedig legalkalmasabb mód 
lenne az, ha az uti vámok jövedelme, egy törvényesen, 
időre időről megállapítandó vámjegyzék mellett, úgy mint 
más országokban azon feltétel alatt adatnék haszonbérbe, 
hogy a9 haszonbérlő az említett biztosság fel&gyelése 
alatt, minden nemű költségek viselésével az utakat min
denkor a9 legjobb karban tartani köteleztessék.

A9 másik mód pedig az lenne, hogy a9 hibázó utak 
felállítása, és jó karban tartása részvényesek által haj
tatnék végre, melly esetben a9 törvényes vámjegyzék 
szerint uti vámjövedelem természetesen Őket illetné. Mi
vel azonban a9 nyilvános utak minden esetre az ország 
sajátjai közé tartoznak, az ország magának fentarthatná 
azon jogot, hogy minden 32 év elteltével, a9 részvényes 
alaptőkének beszedetése után, az illy módon elkészitett 
utat, saját igazgatása alá vehesse; minden esetre pedig 
az illy törvényes utakra is a9 felső vigyázat az országos 
biztosságra tartozván.

E9 két mód közül az elsőt az ország fő kereskedő 
útjaira, másikát pedig az alsóbb rendű mellékutakra 
leghelyesebben vélem alkalmazhatóknak Hogy pedig 
az utak készítése czélirányosan hajtassék végre, azaz 
hogy minden év szakaiban azok az idő viszontagságai-
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nak ellentállván, tartósak legyenek., és jó karban tar
tásuk minél kevesebb költségbe kerüljön, szükséges, 
hogy az azoknak felállítása körül forgolódó felügyelő 
individuumok az efféle munkálatokban jártasak, ’s az 
utcsinalás tökéletes ismeretében legyenek* Ennek el- 

' érésére szükséges, hogy e9 munkálat elméletes és gya- 
korlatos megtanulására mód nyujtassék. Az elméleti 
tanulás legalkalmasabban a’ polytechnicai intézetben esz* 
közöltéthetnék; addig azonban mig illyet magunk ma
gyarok (állíthatnánk, részint a' bécsi illy nemű oskolát 
kellene a9 végre használni, részint pedig a9 királyi ma
gyar egyetemben földmérői tanulmányok előadásánál, 
e9 tárgyat tágasabb terjedelmű figyelemre kellene mél
tatni. A \ gyakorlatos műveltség pedig úgy segitethetnék 
elő , ha az elméleti készültségekről nyilvános vizsgálat 
utján nyert bizonyító oklevéllel ellátott egyének az or
szág épitőkormányszéki hivatalánál e9 körű osztályba 
mint gyakornokok bevétetnének.

44* $* A 9 hajókázható folyamok rendbeszedése*

A9 hajókázható folyamok szabályozása annyival na
gyobb figyelmet érdemel, mivel ebbeli hátramaradásunk 
helyrehozása által, nem csak a9 kereskedésbeli köz
lekedés, hanem a9 termesztői minden rendű osztály egye
nes érdeke is, igen hathatósan elősegítetik; melly utóbbit 
bár ki átláthatja, ki a9 folyamok rendbeszedéséből szár
mazó jótékony következményeket csak egy kevés meg
fontolásra méltatja. Ezek között a9 termő földnek árviz 
elleni biztosítása már magában véve sem kis tekintetű; 
de mennyivel nem növekednék a9 földbirtokosoknak egye
nes nyerekedő haszna azon számos egészségtelen mo
csárok , és tavak kiszárítása által, mellyeket a9 rendet
len folyamok kiöntései honunk nagy részében okoznak.
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Hogy e9 kettős haszonnak minél hamarabbi elérése, min
den osztályú hon polgárai óhajtásai közé ne tartoznék, 
nem hihetem; mert a9 jobblét minden embernek fő vágya. 
Ugyan azért itt nincs egyéb hátra , mint az alaptőke ki
állításáról gondoskodni és a9 hasznos munkához hozzá 
fogni. Mivel pedig fő folyamaink u. m. a9 Duna, Tisza, 
Száva, Dráva, Vág, Garam, Körös, Maros, Temes hajó- 
kázhatása az ország minden rendű lakosainak legna
gyobb hasznára válnék: tehát a9 szükséges alaptőke is 
országgyűlésen lenne kivetendő minden osztályú lako
sokra kivitel nélkül. Hogy ennek óhajtott elérésével, 
a9 folyamoknak czélba vett rendbeszedése a9 várako
zásnak megfeleljen, valamint az utakra, úgy e9 
tárgyra nézve is, olly állandó országos biztosság len
ne szükséges, mellynek fő felügyelése alatt a9 ki
rályi, hajózási tisztség segedelmével a9 szükséges ter
vek az egészre nézve elkészülve az országgyűlés
nek helybehagyás végett előteijesztetvén, a9 végre
hajtás tüstént munkába vétetnék.*) Az illy módú mun
kálkodás mellett, minden más vidékek netalántáni ká
rosításával járó, egyoldalú nyerekedések annál inkább 
elfognak mellőztetni, mert az illy egészre tekintu biz
tosság azon alapelvre fogná munkálkodásának tervét 
építeni, hogy csak a9 fő anyafolyamnak előzőleges 
rendbeszedése után lehessen bátorságosan a' többi al
sóbb rendű folyamokéhoz fogni. Tudni fogja ezen biz
tosság , hogy a9 Moldovánál kezdő Dunaszorulat mene
tén a9 vizet visszatorló koszirtók kipuskáztatása, a9 fo
lyam medrének tágítása nélkül nem csak a9 Duna kiön
téseinek elejét venné, de az abba ömlő többi folyamok
nak is elegendő esetet szerezhetne.

E 9 tekintetben a’ szerző munkája óta az ország rendei 
hathatós lépéseket tettek, ’s az 1840 -k i országgyűlésen
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45. §. Hajókázható csatornák.

A* hajózható csatornák a’ közlekedés könnyítésére 
nézve sokkal meghaladják a’ folyamokat. Mert a’ midőn

a’ Duna ’s egyéb folyamok szabályoztatásának, valamint 
ezze l kapcsolatban állélag Buda ’s Pest városainak ’s 
ezek szomszéd-vidékének az elemi viszontagságok el
leni biztosításuk ©lóleges tárgyaltatása végett egy  szá
mos tagbél állé országos választmány rendeltetett. Ezen  
országos választmány feladása leen d , hogy a’ czéljára 
vezető adatok, rajzok és terveknek egész  kiterje
désükben vele. leendő közlésük után, azok segedelm ivel, 
’s az országbeli építményi igazgatás segéd  munkálko
dásának is használásával azon elvekre ’s arányra nézve, 
menyekhez volnának czélszerüleg alkalmaztatandék az 
e ’ részbeni további országos munkálkodások: továbbá 
arra nézve is, hogy micsoda médokkal, ’s minő felügy e -  
lés alatt lehetne a’ szabályozás maga gyakorlatilag e sz -  
közlendé ? ’s hogy lehessen jelesen a’ magányos érde
keknek a’ közczéllal előállhaté összeütközését törvény
nyel elintézve megszüntetni ? végre az illy nagyszerű  
vállalatok létbehozásokra szükségkép megnyitandé azon 
források iránt i s , mellyek az ország alkotmánya ’s min
den rendbeliek igazaiaknak épségbeni tartása mellett e’ 
czélra használtathatnának, közelebbi országgyűlésig, 
mellyben a’ tárgy mulhatlanul felvétetni ’s elhatároztatni 
fog, kimerítő vélem ényes jelentést készítsen. A z orszá
gos választm ány, készítendő munkáját az ország ná
dorának olly végre fogja bemutatni, hogy a z ,  ő cs. k. 
főherczegsége a’ nádor felügyelése a latt, sajté által 
elegendő példányban közönségesítetvén, az egész  tárgy, 
á’ legközelebbi országgyűlésen végkép elhatároztassék.
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ezeken hol a’ szelek dühe, hol a* víznek elapadása vagy 
áradása gyakran igen hosszan tartó veszteglést okoz; 
a9 v í z  elleni hajókázás pedig néha 5 , sőt lOszer is kelte
dnél nagyobb kesedelemmel és sokszor veszélylyel jár. 
Ellenben a9 csatornákon a9 hajók mind ezen akadályok
tól és veszedelemtől szabadon, menet jövet utjokat olly 
egyenlő könnyűséggel és szakadatlanul folytatják, hogy 
egy ló 100-szor nagyobb terhet képes hozni, mint a9 
legjobb országúton.

A9 hajókázó csatornák haszna, már hajdan az egyi
ptomiaknál , és a9 dunaiaknál el vala ismerve; a9 jelen 
korra nézve pedig e9 felől azt mondhatni, hogy a9 víz
csatornáknak, minél nagyobb kiterjedésű léte , az or
szágnak annál magasabb termesztő és| müszorgalmára, 
valamint a9 vele járó virágzóbb kereskedésére mutat, 
így Angolhonnak összesen mintegy 3000 angol mért
földre teijedő, közel 100-ra rugó vízcsatornái, mind a9 
három egyesült országnak belső közösülését fentartják, 
és azokat, az őket körülövedző tengerrel legrövidebb 
összeköttetésbe hozzák. Valamint illy számos vízcsator
nák leginkább Franczia, Spanyol, és Hollandia közleke
désének legnevezetesebb sogédmódjai; úgy az orosz 
birodalom is e9 csatornák létének köszöni, hogy az annyi 
felé ágadzó folyamai, 9s rendkívüli nagy belső tavai, a9 
világ különféle részeiről őket körülvevő tengereinek 
egymássali összeköttetése által, azon roppant kitelje- 
désu és aránylag népeden birodalomnak belső közösü
lése minden irányban fentartatik. Az egyesült észak
amerikaiak pedig valamint mindenben, úgy e9 részben is 
az angoloknak serény vetélkedő, tán már megelőző 
társai. Számos vizcsatomáiknak, mellyek minden irányú 
számos folyamaikat és rendkívüli nagyságú tavaikat 
nem csak magok közt, hanem az átlánti tengerrel is 
összeköttetésbe, és igy az egész világgal kereskedési



közlekedésbe hozták, köszönik azon számos uj városok 
felállítását, és olly sebesen haladó gyarapodását, mely- 
lyel az ó világ csudálkozását méltán magokra vonják* 
Ezek között legnevezetesebb Newjork és Philadelphia 
olly szembetűnő növekedése. Ez utóbbi város lakosai 
száma 1750 óta 20 ezerről 180 ezerre, 9s az el
múlt évben a9 házak száma 2500-al szaporodott. A9 
különféle elágadzó ’s vele öszeköttetésben álló csator
nák , és vasutak segítségével csak tavaly 10 millió má
zsa kőszén rakatott le ottan, melly anyag rájok nézve 
annál nevezetesebb, mivel annak használatával számos 
gyárokat felállítani, és nem csak müveteiket a9 300 
mértföld távolságú belső tartományokban, onnét pedig 
vissza élelembeli termesztményekkel magát ellátni, ha
nem a9 föld más részeibe több mint 1400 terhelt hajót 
képes elküldeni. E9 hajókázó csatornákkal járuló ha
szonnak méltánylása több illy nemű óriási munkálatokat 
hozott létre. Ki nem fogja az emberi ész és szorgalom 
erejét méltó álmélkodással elismerni, ki például Angliá
nak bridgewateri hajókázó csatornájára, melly részint 
4 angol mértföldnyire lámpákkal világítva a9 föld alatt, 
részint pedig 40 lábnyi magosságban az Irwel folyam 
fölött vezettetve , Liverpool és Manchester között tartja 
fel a9 közlekedést, figyelmét fordítja. Nem kevésbé csu- 
dálkozásra méltó, a9 birminghami csatornázó intézet, 
melly kezdetét Coponfieldnél veszi, hol, mint legmaga
sabb két 54 hüvelyknyi vastag hengerekkel ellátott gőz
erőmüvek segítségével, minden perezben 48 köbláb 
mennyiségű viz egy elhagyatott kőszén gödörből egy 
víztartóba emeltetvén, az által azon nevezetes csatornák 
a9 szükséges vízzel bőséggel elláttatnak. IgyFranczia- 
országnak híres langvedoci 32 mértföldnyi hosszú csa
tornája 101 vizfogó zsilipjeivel, mellyek között az egy 
millió köb öl mennyiségű vizet magában foglaló két



kősziklás hegy és 36 öl vastag fal között 1200 öl hosz- 
szaságban, 500 szélességben és 20 mélységgel fekvő 
St. Feroli , mellyből három rézcsapon az emberkar 
vastagságú viz sugárok a9 csatornákba eresztetnek, 
legnevezetesebb, valóban csudálkozásra méltó. Vala
mint a9 St. Quenteni i s , melly három franczia mértföld 
messzeségben a’ föld alatt vezetve a* Seine, Sch'elde, 
és ez által a9 Somme vizet is egymással kapcsolatba 
hozza. Spanyolországnak arragoniai, vagyis császári 
nevezett alatt ismeretes hajókázó csatornája, melly a* 
hajókázható Xalon folyam fölött egy 4260 lábnyi hosz- 
szuságu viztartó hid segítségével átvezettetvén, a9 kö
zéptengert az oczeánnal összeköti. Ha ezekhez még 
Chinának számos csatornái közül, leginkább á9 császár 
vagy is Jun-Liang nevezetűnek 250 mértföldnyi hossza
ságát gondoljuk, valljon nem fogjuk e sajnosán érezni, 
hogy mind ezen óriási munkáknak párhuzamul az egyet
len bácsi, és bege csatornán kívül semmit sem vagyunk 
képesek előmutatni.

Valamint a' nyilvános utak és folyamok rendbesze- 
dése, úgy a9 hajózható csatornák készítésére legalkal
masabb mód az országgyűlés törvényes elhatározása, és 
az arra kellő tőkének aránylagos köz kivetése. Angliá
ban, hol minden hasznosnak Ítélt vállalatok olly könnyen 
találnak részvényeseket, mégis szinte ezen mód kö- 
vettetik. így 1758-dik is 1809-dik évek lefolyta köz
ben hajókázó csatornák készítésére 13,008,199 font 
sterlinget vagy is tízszer annyi pengő forintot határozott, 
és szedetett be köz kivetés után a9 parliament. Az illy 
csatornák jövedelme pedig az egyszerűbb ellátás ked
véért , a9 jó karban tartás kötelezésével az országos 
biztosság fő betekintése mellett, haszonbérbe lenne 
kiadandó. Az ezen nemű munkálat körülti gyakorlatos 
jártasság annál nagyobb elteijesztése kedvéért igen
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czélszerű lenne, ha több, a’ királyi magyar egyetemben 
és polytechnicai oskolában , elméletileg művelt, vala
mint közben más már gyakorlatosabb mérnökök is az 
ország költségén olly országokba, mellyek e9 tárgyra 
nézve legnevezetesebbek, például Angliába és Hollandiá
ba, hol egyszersmind a9 viz elleni gátok épitése legma
gasabb tökéletességre emelkedett, küldetnének.

4G. §. Vasutak.

Ezek az újabb időkben erős vetélkedésbe léptek a’ 
csatornákkal, sőt némi tekintetben (t. i. gyorsaságra és 
minden időbeni használatra nézve) ezeknél kedvesebbek, 
de a’ nyers termesztmények tovább vitelére a’ csatornák 
még is minden esetre elsőséggel birnak. Mivel azonban 
az angol szerint az idő pénz, a9 vasutak gyorsasága által 
pedig igen sok idő megkímélhető: ennél fogva a9 vas
utak a9 közlekedésre nézve felette becses és nagy értékű 
intézetek. Valamint az eddig érintett köz hasznú válla
latokra , úgy ezekre nézve is Angolhon, * )  és a z  észak-

# )  Nagy-Brittaniában van összesen 1 0 7  vasút, mellyek 
1172 angol mértföldet tesznek, ’s 3 6 ,1 2 9 ,8 0 0  font ster
lingbe kerültek; mellynélfogva altaljában 1 angol mért
főid (betudván a’ földvételt, hidakat, tunneleket, loco-  
motivokat, kocsikat, sat.) 3 0 8 2 8  font sterlingbe, és ig y  
egy  német mértföld 1 ,5 0 1 ,5 0 0  ezüst forintba került, 
( l í e b e r  d a s  T r a n s p o r t  w e s e n  i n E n g l a n d  u n d  
in D e u t s c h l a n d  mi t  R ü k s i c h t  a u f  d a s E i s e n -  
b a h n w e s e n .  V o n A m a n F e r d .  N e u k r a n c z .  P o -  
l y t e c h n i s c h e s  J o u r n a l  1 8 4 0 . Ma i .  H e f t ) .  ’S 
ha e’költséget vesszük fel mintául: úgy a9 tervezett Pest 
és Debreczen közti vasút mintegy 3 6 ,0 0 0 ,0 0 0  pengő



286

amerikai egyesült statusok tüntetik ki magukat legin
kább. Ezeknek és a9 rajtok forgó gőzmüves szekerek
nek küszünik ők a* kőszénnek azon kiteijedt hasznái- 
hatását, mellynek segítségével a9 végetlen számú, min
den nemű gőzönyeit olly élénk mozgásban tartják, va
lamint minden közösülésnek azon nevezetes könnyítését, 
melly a’ mü és termesztői szorgalomnak főbb  ̂segédesz
köze. Az illy vasutaknak számos léte a9 nemzetgazdaság 
legmagasb polczának je le , és annyival nagyobb figye
lemre méltó, mivel ezek felállítása nincsen annyira a* 
helybeli körülményekhez, mint a9 csatornák, szorítva; 
és e9 mellett amazoknál kevesebb költségbe is kerülnek. 
Az első feltétel rájok nézve a z : hogy legyen mit rajtok 
szállítani, második pedig, hogy az illy módú szállítás 
valamennyi más szállitásbeli módoknál a* vám betudása 
mellett kevesebb költséggel jáijon.

E9 feltétel illy kívánatos létével az illy vasutak köz
költségű felállítása szinte az országgyűlésen lenne in
dítványba hozandó. Ennek helybenhagyása után, a* 
végrehajtás, és az ahhoz megkivántató jártas külföldi 
tapasztalt egyéneknek, műszereknek, erőmüveknek, 9s  
a9 többieknek előállítása az e9 nemű országos biztos
ságra lenne bizatandó. Azon esetben pedig, ha az illy 
nemű vállalat nem annyira a9 köz, mint sem valamelly 
külön vidék, avagy egyes magánosok érdekét eszköz
lené , annak létrehozása nem az ország köz, hanem az 
szolgáló privilégiummal ellátandó érdeklett felek költ
ségén lenne megejtendő.

forintba kerülne. De mennyivel olcsóbbak nálunk a' 
munkások, mennyivel csekélyebb értékű a9 kisajátítandó 
föld , ’sat. Ellenben sok m űszert, és anyagokat nekünk 
még drágábban kellene űzetni, mint az angoloknak.
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Milly ébresztő például állanak e* részben is az 
északamerikai egyesült statusok előttünk, kitetszik abból, 
hogy midőnl833-ban a9 newyorki hajőkázo csatorna men
tiben Albany és Buffalv közt czélba vett, és 4,500,000 
dollár költségre számított vasút aláírására aláirás nyit
tatott, a9 különböző városokban letett aláírási ivek össze
számításával 15,500,000 dollár vagyis mintegy 31 mil
lió ezüst tallér íratott alá. *)

B ezzeg  nálunk, egyetlenegy vasút csináltatása próbálta- 
tott meg Posony és Nagyszombat közt, és  íg y  olly 
ponton, melly 5 mórtfőldnyi távolságra 5  szabad kirá
lyi várost kötne ö ssze: ós még is minden eróködés, ha- 
zafiságra való siralmas felszólalgatás daczára, csak B a-  
zin ig  végeztethetett be, ’s most az egész  vállalat ve
szélyeztetve van; mi ha csakugyan megbuknék, min
den illy  nemű vállalatainknak, mellyek jövendőben k e-  
letkezhetének, halálos döfést adna. E z eset eléggé ta
núsítja azt, hogy nem lehet nekünk az angolokat követ
ni, ’s  minden vállalatainkat részvényes társaságra b izn i; 
mert a9 különbség köztünk szerfelett nagy. A z angolok
nál pénz sok lévén, értéke is jóval kevesebb mint ná
lunk, ’s ott már minden jövedelmesen kamatozó forrá
sok használtatván, kevésbé k ecsegtető , sót bizonytalan 
vállalatokra is marad pénz, holott nálunk még a’ leg 
biztosabb és legjövedelmezőbb iparágukra sem kapunk 
elegendő tőkét. Melly re nézve kövessük mi a’ francziák 
és m ég inkább a9 belgák példáját, melly utóbbiak kis or
szágukat vasutakkal már egészen  keresztül fonták, ’s  
mind ezt országgyűlésen kivetett köz költséggel. Hogy  
az ausztriai nem magyar tartományokban i s , legujabbi 
felső kegyes határozat szerint a’ vasutak statusköKségén 
hajtatnak végre, diadalommal hirdetve olvastuk az ausz
triai német lapokban.
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47. 8. A gőzhajók tágasb használata , és a* 
vasutakon alkalmazandó gőzszekerek.

Az elsőknek nálunk is valódi használhatása a9 már 
fenálló ’s Dunánkon járó gőzösök által tettlegesen bebi
zonyítva vagyon; hogy azonban ezeket ne csak mint ma
gános, a’ részvényeseket kielégítő, hanem a’ közjó elő- 
segélésére vezető, annál hathatósabb vállalatoknak te
kinteni lehessen, rajok nézve az lenne kívánatos, hogy 
az ezentúl felállitandók főbb czélja, nem annyira utazók 
szállítására, mint leginkább kereskedésbeli terhek hordá
sára alkalmaztassanak; mellyből annál nagyobb haszon 
származnék, mivel az illy készül etíí hajók ollyan folya
mokon is, mellyeken egyébiránt rakonczátlan és mocsá- 
ros partjaik miatt, a’ rendes hajóknak lovak által felfelé 
vontatása lehetetlen, mint ez például leginkább a’ Tiszán 
történik, minden nehézség nélkül a’ viz ellen használtat
hatván, az által a’ hon termékenyebb vidékének föld
művelői szorgalma, és az azzal járó kereskedés nem 
kévéssé buzdítatnék. Ezen újabb kori találmány, nap- 
rul napra tökéletesedik. így több nyilvános folyóiratok 
előadása szerint Eszakamerikában most már olly gőz
talpak is készülnek, mellyek egészen megterhelve csak 
7 hüvelyknyire merülnek a’ viz alá, és egy óra alatt nem 
a’ folyam mentével, hanem állóvízben 27 angol vagyis 
mintegy 6 német mértföldet haladnak.

Az illy nemű gőztalpak haszna ránk nézve annyival 
is öregbednék, mivel azoknak használatával, a9 moldo
vai dunaszorulatnak kőszirtjei között is, a9 hajókázás ne
hézsége nevezetesen kevesbednék.

Valamint a9 gőzhajók, úgy a9 gőzszekerek is An
golhonban és az északamerikai egyesült statusokban
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mai napig első szerepet játszanak. Ezeknek használata 
az eddigi tudósítások szerint azonban a9 közönséges, 
ha bár egyébiránt jó készületű országutakon a9 várako
zásnak még eddig meg nem felel. De hogy azoknak si
kere a’ vasutakon annál szembetűnőbb, azt mutatja azok
nak Angliában és az egyesült statusokban naprul nap
ra nagyobb elterjesztése.

A’ gőzszekerek a’ fentebbi érintés szerint a’ vas
utakkal összekötésben állván, mind az , mi azoknak fel
állítása módjára nézve mondatott, rájok is alkalmazható.

Ha ezen általános nézeteim a9 közlekedésekre néz
ve megállanak, és ezeknek létrehozása csakugyan elha
tároztatnék, akkor természetesen a9 fő kérdés az lenne: 
hogy ezen külön nemű közlekedések, u. m. országutak, 
folyamak, csatornák, avagy vasutak közül mellyikét, 
hol és minő sorozattal kellessen munkába venni, hogy az 
egészre nézve a9 várakozásnak megfeleljenek. Ennek 
részletesebb fejtegetésébe ereszkedni, ha mindjárt az 
ahhoz kellő különféle földmérői, hydraulicai, mechanicai 
és egyéb tudományok elégséges birtokával is dicsekedhet
nék, e9 munka czélja nem lehet. Azért e9 részben csak an
nyit engedek magamnak mondani, hogy Magyarország phy 
sicai természete nem csak az első két rendbelieknek, 
t. i. azországutak készítését, és a9 folyamok hajókázha- 
tására alkalmaztatandó rendbeszedését, de az utóbbi 
két mesterségesebb közösüléseknek, u. m. hajókázható 
csatornák, és vasutak felállítását, azaz egyikét e g y , 
másikát más helyen lehetségessé teszi. Az országutakra 
nézve, az alföldi síkokot kivéve, a9 nehézség nem nagy; 
hogy pedig ottan is az ahhoz kellő anyagok minden szű
ke mellett a9 nehézséget legyőzni lehetne, annak jeléül 
szolgálhat Hollandia, melly minden lapályos fekvése, 
és az e9 nemű anyagok hiánya mellett is legjobb utakkal 
vagyon ellátva. Legyen a’ Tisza, Körös, Maros, víz el

lő
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le n é t  alá bátorságosan hajókázható, akkor a’ kövek 
szállításának nehézsége magától elenyészénd.

A’ folyamok rendbeszedésére nézve a’ legneveze
tesebb ; physicai akadályok az érintett dunaszorulati visz- 
szatorlás elmellőztetése által fognának megszüntetni. En
nek megejtése pedig igen hathatósan elősegíthetnék az 
által, ha a’ szomszéd szerbek és oláhok ön hasznuk 
.tekintetéből a' hozzá járuló részvétre biratnának. Ezen 
főbb munkálat szerencsés végrehajtása Magyarország
ra nézve annál kívánatosabb, mivel ez által nem csak 
a* külső kereskedésnek egy uj kapuja nyittatnék, hanem, 
mi ennél ránk nézve sokkal becsesb, csak ekképen le
het valamint a’ Dunának magának, úgy a’ többi folya
mainknak rendbeszedése által, egészségtelen posványá
ink kiszárithatását, és a’ belső közlekedést olly hatha
tósan elősegítő vízi közösülésünket reménylenünk. Ez 
óhajtásnak valósithatását azon dunaszorulati helybeli 

„nehézségek lehetségessé teszik-e vagy sem? azt az idő 
fogja megmutatni. Az e’ részbeni kívánságunk szeren
csés elérése után, nem csak a’ lassúbb azaz kevesebb 
esetu folyamok, mint a’ Tisza, Kőrös, Maros, Dráva, 
hanem a’ sebesebb folyású Vágh, és Garan legalább na- 

- gyobb részben fel és lefelé, sőt még más kisebb tekinte
titek, mint például a* Sajó, Hemád, Bodrog, Szamos, Rá
ba, Mura, ’s a’ t. a’ hozzájok idomítandó hajók hordásá
ra alkalmasokká változtathatnának. Hol pedig vagy  
rendkívüli nagy esés, vagy másphysicai ok azt teljes
séggel lehetlenné tenné, ottan az illy közbenjövő héza
gok, vagy a’ végképeni megszüntetésük, a’ közlekedés 
harmadik és pedig mesterségesebb módjával, tudniillik 
csatornákkal pótoltathatnának ki. Ezeknek minden irá
nyú vezethetése honunkban szinte nem tartozik a’ le -  
hetlenségek sorába. Így például, ha: a’.Vágh és Garan 
völgyeiben ottan, hol azoknak rendbeszedése, vágy v iz



nek: i akkor a’ Vághra nézve az ország vízi közösülésé 
a’ Dunától kezdve Nyitra, T in csén , 
vármegyéken; a’ Garanra nézve pedig Esztergomból 
kezdve Bars, Zólyomon keresztül egésal tíömör várme- 
.gyé^g összeköttetésbe hozatnék. Az Ipol^nak csatornáz- 
tathatása Nógrádnak és Hontnak a’ Dunával vízi k$zö- 
sülést nyitna. A’ Sajó és  ̂Hernádnak részint rendbesze
dése, j-észint helyenkint kellő csatornákká ellátású, 
kivált ha a’ helybeli körülmények azt a’ Gölnicz, ’ Jar- 
cza, és Bodva folyókba nézve is engednek, .Sáros, 
Szep^s, Torna, Ábauj, Gömör és BorsocTvarmegyéket

T í c v a i r a l  I r K ^ n w ií lú c K a  K A m n ó  A  ̂ » a n f t tra’ Tiszával közösülésbe hozná. Á’ Laborczanak, Üng 
nak, és Bodrognak illy elrendezése által Zemplén és 
Ungh varmegyéknek vízi közösülete Lengyelországból 
kezdve a’ Tiszával összeköttetnék. Á* Számosnak ̂ sza
bad haj ókázhafása Szathmár varmegye közösüléséf ne
velné. H^  pedig a’ Kraszna, mellyről az mondatig frogy 
annak az Ér mentiben volt hajdani ágyából ftákóczy ide
jében az ecsedi vár védelme tekintetéből oda vezetíété- 
seMáltal,.az<>n vidék, jelenleg az e c s e d i  láp  neveze
te alatt ismeretes 9 □  mfdnyi ingoványos mocsárrá vál- 
toztattatott, ismét az Ér felé csapolhatnék, és annak men
tén rendes gátok között a* Berettyóval , ez pedig a’ se
bes-Körössel összekapcsoltatnék, akkor áz ecsedi láp
nak és Ér mocsárjainak kiszárításán kívül,. a’ hamuzsír
nak, gubacsnak, az érmelléki boroknak, és egyéb íer- 
mesztményeknek nem csekély közlekedésben segede
lem nyujtatnék. Á’ Hortobágy, Berettyó, és Szabolcs 
vármegye egyéb vizeinek rendbeszedése és csatornáz- 

. tatása^ azon vármegyének belső közösülését a’ Tiszával 

. összekötné, és Debreczeq varosának kereskedését igen 
nevezetesen elősegítené. Hevesben az Éger y  Járná- és

■*f»n «*n-- í-.li * i \ %



Zagyva a* csatornázást lehetségesség tennék. A’ Körös
nek illy elrendezése Biharnak, Békésnek, a’ Marosé pe
dig Aradnak, Csanádnak és Torontálnak Erdélytől kezd
ve a’ Tiszába vízi közösülést szerezne. Temesnek a* 
Béga csatornája, valamint a’ Temes és Berzava részint 
kész vízi utat nyitott, részint még tágasbitására módot 
nyújt. Bácskában a’ 15 mértfóldnyi 5 zsilippel ellátott 
Ferencz- csatorna, a’ Dunán Monostortól kezdve Szlan- 
kamenig, onnan pedig Tisza-Földvárig felfelé a’Tiszán a’ 
vízi utat 30 mértfölddel, néha az ellenkező időjártával pe
dig 30 napi nyereség mellett megrövidíti.

Illy haszonnal járna az 1791-ben Bállá pestmegyei 
mérnök által Szolnoktul Abonynak, Czegléd, Alberti, 
Pilis, és Soroksáron keresztül Pestig a’ Dunába a* Rá
kos folyóvizének belecsapolásával javallott csatornájá
nak végrehajtása. A’ mostani fenséges nádorunk rende
léséből kineveztetett biztosság, mellynek főbb tagjai b. 
Podmaniczky József mint elnök, Mailand generális, és 
Bállá mérnök valónak, ugyan a’ monori vidék magassá
ga tekintetéből, a’ benyújtott tervre nézve nehézségek
re akadt, de mivel egyszersmind annak elkerülhetése 
Kecskemét felé elismertetett, tehát Vedres földmérőnek 
1805-ben javallott terve, melly szerint a’ fentebbi csator
na Czeglédről Kecskemét és Félegyháza felé Szegedig 
vezetendő lenne, az újabb figyelmeztetést megérdemlcné.

A’ Száva tökéletes rendbehozása Tót és Horvát
ország vízi közösülését Krajnaország és a’ Duna közt, 
a’ Dráváé pedig Zala, Somogy, Baranya, Varasd, Körös 
és Verőcze vármegyéket Stájerországtól kezdve bizto
sítaná, valamint a’ Muráé Zala vármegye kereskedését 
öregbítené. A’ Kapósnak, Siónak, Sárvíznek folytatan
dó és még tökéletesebb csatomáztatása a’ Balatontól 
kezdve a’ Dunáig, Fejér, Tolna, és Somogy vármegyé
ket hajókázó közösülésbe hozná.



A9 Rábcza tönkre tett egykori rendbeszedésének 
czélszerübb megnyitása, és csatornákkal ellátásává’ 
Hanság kiszárításából származó hasznon kivül, a’ Dunát 
Győr és Mosony vármegyéken keresztül Sopronyig, a’ 
Fertővel hajókázó összeköttetésbe hoznák. A9 Lajta is hi
hetőleg csatornák hozzájárultával Bruck és Bécs-Ujhely 
felé Magyar-Ovártól kezdve igen kívánatos vízi szállítás 
módjára lenne alkalmatos. Ezen mind a’ feketetenger 
felé irányzó vízi közösüléseken kivül, Magyarország
nak módja volna magát Varsón keresztül Danczka felé, 
a9 balti tengerrel összeköttetésbe hozni. Erre tudniillik 
eszközül szolgálna Szepes vármegyében a9 Poprád fo
lyama, melly Lublyónál talpokat már most is elbír, és 
Galicziában Szandecznél a9 Dunajeczczel egyesülve ne
vezetes folyammá válván, Opatovecznél a9 Visztulába 
ömlik. Hol pedig a9 helybeli körülmények a9 vízi közö
sülést végképen félbeszakasztják, de egyébiránt a9 ke
reskedés állapotjára nézve az haszonnal végrehajtathat
nék, ottan az érintett vasutak e9 hézagot kitömhetnék, 
így például a9 Poprádnak és Vágh folyamnak, bátorsá- 
gos hajókázhatása esetében valljon mi lehetne czélsze
rübb, mint ezen két folyam végső hajókázható pontjai 
között egy olly vasútnak felállítása, mellyen kivált gőz
szekerek hozzájártával magyar, sőt ázsiai kereskedési 
áruk még amerikaiakkal is kicseréltethetnének.

Hogy ezen részint helybeli mereteken részint 
elméletes összeegyeztetéseken alapuló nézeteim min
den kivétel nélküli végrehajthatására nézve nem csak 
én, de még akármelly legjártasabb mérnökökből, hy- 
draulicusokból és művmesterekből özsszeállitandó biz
tosság is csak akkor állhatna jót, ha ez az arra szol
gáló legszemesb vizsgálatok után, azoknak lehető
ségéről előzőlegesen meggyőződött, az igen termé
szetes ; de hogy magokban olly anomáliát nem foglal*



natc, megyeit azokat ágyelémre sem méltatnák, érré néz
ve n W  sőt igen is' elhitetve érzem
magam arról, hogy ezen érintett észképek ha nem is egy 
tized,i vagy felszázad , de többek léfolyta alatt'bizonyo
san szorosabb vizsgálatok tárgyai lesznek. Éereskedés- 
béíi anyagainknak gyorsabb vagy lassúbb elszapőritása 
azt siettetni, avagy halasztani fogja.

Ha pedig a' fentebb érintett uj találmánya, terhelve 
csak két hüvely knyi re merülő gőztalpak megvalósulnak, 
és nálunk divatba hozathatnának: akkor ezen egy széren- 
csés találmány használata áltál, a’ vízi közösülés nehéz
sége magától is már félannyira, valamint minden mes
terséges csatornákkal járó költségek is olly nevezetesen 
leiebb szálananak, hogy nem csak a’ dunaszórulati szir- 
tek felett, de a* ragadó Vágh és Garan folyamoknak fel
felé minél előbb bátörságos hajőzhatására, valamint a9 
kevesebíi vízzel bíró kisebb rendű folyók és csatornák 
használhafására nézve legjobb reménynyel lehetnénk. 
Valamint a’ spanyol, német, hollandus, belga, fránczlá , 
angol és amerikai az illy nemű vállaíátöknál közbejött 
legretténtőbb természeti akadályokat, meílyek közül 
példajgyanánt csak nehányat emliték, észszel és elszánt 

iíatátőssággal meggyőzni képes volt, és ebbeli mtiil- 
naprul napra bennünket álmélkodásra öSztö-

szer termesztői és müszorgálma amazokéhoz hasonló 
magasságra emelkedett. Ennek íhelly videkű es mértékű 
korábbi növése fogja egyszersmind azon sort és rendet

i l h  X i . , l  U .  v  w  i

megmutatni, menyet az emlitett közösülésbeli vállalatok
ra nézve követni kelletik. Ennek minél czelirányosább 
megítélése annál fontosabb, mivel minden idő előtti vál-
• ‘ ) í  • ' , 4 t  r f .

lalat, há az, bár későbbén a’ megkivántató körülmények 
hozzá jártává!, meg olly hasznos leniíé h ,  mint ü éh



jövedelmez# és csak folyó áldozatokkal járó, összeom
lásának csiráját mindjárt kezdeténél magában foglalja, 
így például a’ Poprád'és Vágh között érintett vasat fél- 
állításához előbb fogni, mint sem a’ Vághnak és PoprátL- 
nak bátorságos hajókázhatása megejtetett, és mielőtt a’ 
külföldre, vagyis inkább tengertúli világ részeire szólítha
tó kereskedésbe!! anyagokkal bővelkednénk, igen idő 
előtti káros vállalat lenne. így nagyobb költségű fllggő- 
hidak is csak az utak végképeni rendbeszedése után és 
a’ kereskedés olly álláspontjával, midőn a’ két vagy 
három teli, hónap alatt tartó, valamennyire nehezített kö
zösülés, annak élénk forgását érezhetőképen már csök
kenteti , fognak még a’ magok helyén lenni. De ezen 
kedvező körülmények léte előtt minden kivétel nélküli 
hifivám fizetése mellett is nem csak a’ vállalat .kamato
zása^ de annak az egészre nézve tán igen nagynak vélt 
sikere felől is, még most egy kevéssé kételkedni hajlan
dó vagyok. Av folyamok rendbeszedhetésének, és az 
avval járó vízi közösülésnek kulcsa, a’ dunászorulatí 
akadályoknak elhárítása, azért ez legfőbb figyelmet ér
demel. Mennyire pedig a' Duna és féketetenger közötti 
közlekedés nem csak honunkat, de Ausztriát ,'sőt Bajor 
és Würtemberg-országokat, valamint a* török birodal
mat is érdejilené, e’ vállalatra nézve a’ kormány pártfo
gását és elősegítő részvételét kieszközleni, magunk ré
széről pedig minden kitelhető áldozatokkal hozzájárulni, 
a’ vízi közösülés tárgyára nézve, igyekezetünk első és 
legfőbb gondja legyen.

Lesznek közöttünk ugyan többen, kik, mint illy költ
séges vállalatok ellenzői, azzal fognak előállani, hogy a’ 
bácsi csatorna, és a’ Ludovica-ut minden tökéletességük 
mellett is alig kamatoznak részvényeseiknek száztól Hár
mat. Fájdalom! ez igy van; de ennek mi az oka? nem 
egyéb, mint kereskedésbeli anyagaink szűke; ez pedig
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abból származik, mivel kereskedésből! nézeteink irányá
nak eltévesztésével nem fontolják m eg, hogy jobb volna 
nyers termesztményeinknek itthoni feldolgoztatása és ne
mesbítése által a9 városi fogyasztókat szaporítva, a9 honi 
belső közlekedést gyarapítani, mint sem nyers terméke
ink eladhatására nézve külföldre támaszkodni, melly 
azokat nem annyira szoros ön szükségből, mint nyere- 
kedő tekintetből, és pedig sem olly mennyiségben, sem 
olly félbeszakadatlanul megvenni nem szokta, mint mi 
azt kívánnék. Forduljunk által ezen elhibázott útról az 
érdekünkkel összehangzóbbra: azaz ne a9 külső, hanem 
a9 belső kereskedést tekintsük jólétünk leggazdagabb 
forrásául. Szaporítsuk, gyarapitsuk és gazdagítsuk vá
rosainkat ; változtassuk természeti helyzetünkhöz képest 
a9 terméketlen kárpáti vidékeket gyárüző tartományok
ká, fogadom, sem a9 külföldi vevőktől, sem árusoktól 
nem fog nemzetünk gazdaságbeli előmenetele többé 
függni. Akkor nem csak a9 fenérintett közösülésbeli vál
lalatok sikerére és kamatozására nézve megszünend min
den kétségeskedésünk, mert valamint ezek a9 kereske
désnek főbb eszközei, úgy azokat az utóbbiak mind in
kább életben fogják tartani; hanem külső kereskedésre 
is, a9 külföldiekkel vetekedve annyival inkább el leszünk 
készülve, mivel valamint honi szükségeinkből netalán 
még fenmaradó termesztményeinkre, u. m. különféle 
gabonánkra, borunkra, gőbölyünkre északi és nyugoti 
szomszédaink ön szükségük tekintetéből mindenkori kész 
vevők maradandnak, úgy müszorgalmunk által termeszt- 
ményeink, sőt némelly külföldi anyagoknak nemesebb
re változtatásából származó kereskedésbeli müvetek, 
például posztó, török sapkák, vászon és gyapot szöve
tek, kocsik, 9s a91. a9 hozzánk legközelebb eső déli szom
szédainkban, a’ kevesebb költségű megszerezhetés te
kintetéből mindig bizonyos vevőkre fognak találni.



E’ kívánatos kereskedési álláspontnak siettetésére
az eddig említett közlekedésnek rendbes2edésén kívül 
még több segédmódok szolgálnak. Ezek közé elkerül- 
hetlenül tartozik a’ kereskedésbeli jártasság körülti ma
gasabb értelmiség. Ezzél csak az dicsekhetik, ki a9 va
lódi kereskedésbeli elvhez kellő többféle tudományok
nak nem csak elméletes ismeretével bir, hanem azoknak 
arra mikénti alkalmaztatását isgyakorlatosan érti. A* va
lódi kereskedéshez mondám; mert sokan találkoznak, 
kik vétel és eladásból élnek, de azért még nem rendes 
kereskedők. így azt, ki például gyufácskákat, zsemlyét, 
tojást, vajat, szekérkenőcsöt, ostornyelet, lapátot ve
gyest árul; vagy a’ legközelebbi előkelő kereskedő vá
rosban összeszedegetett, többnyire kihányt, aljas porté
káit lakhelye szegényebb lakosainak nyakába sózza, 
kereskedőknek csakugyan nem nevezhetni; igy szinte 
azon haszonkémlőket sem, kik vagy a9 politicai zavarok, 
vagy rósz termések pártfogása alatt, többnyire a9 nyilvá
nos kincstár rövidségével, és az éhező nép sanyaritásá- 
val rögtöni nyerekedés után leselkednek. Az első félé
hez az egyszer egy tudás, a9 másikhoz pedig elszánt 
mérész és kemény s z í v  tökéletesen elégséges.
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48 Össztnüvészeti (polytechnicai) oskola 
felállítása.

Illy nevezető oskolák fenállanak Parisban, Mün
chenben, Becsben, Prágában, 9s a9t. Az első olly nyil
vános munkálatoknak, szolgálatoknak, hivataloknak, 
tiszti foglalatoskodásnak nevelőintézete, mellyek a9 ma- 
thematicai, physicai és chemiai tudományoknak, 9s rajz- 
mesterségnek hozzá járultát megkívánják. A9 második
ban leginkább jövendőbeli nyilvános kincstári gazdák



(eaweralisták)* épitőntfiabereka ^ vészek ,. kereske
dők és gyárosok neveltetnek- A’ prágainak fő czélja 
leginkább a’ nemzeti npiszorgaloiohoz, u. m. vászon, 
gyapot, gyapjúszövetek*, üveg és vasszerek gyártásá
hoz szükséges, segéd tudományoknak, valamint az épí
téshez, és különféle művészetekhez kellő rajztudomány
nak oktatása- A’ bécsi azonban pűndenek közt legki
tűnőbb- Qisinger ezt ekképen iija le : Ez három osztály
ra, u. m- oktató-intézetre, technicai tárra, és a' nemzeti 
szorgalmat buzdító egyesületre van felosztva. Az oktatóin- 
tézet ismét három osztályból áll, u. m. 1) a' reál isko
lából, 2) a’ kereskedési, 3). a’ technicai tanítóintézet
ből. A’ reál iskola nem csak a’ két magasb osztályok
nak előkészítő helye, hanem egyszersmind a' középren
dű általános polgári kimüveltetés intézete. Tamtatik ben
ne : vallás, német nyelv, munkálati írásmód (Gesch&fts- 
Styl), szépírás, elemi mathesis, természet és történet
tan, geographia, gyármüvesi, geometriai és építészeti 
rajz, franczia és ola6z nyelv. A’ kereskedési osztály 
tanulmányai: számtan, kereskedési számvitel, és írás
mód, kereskedési és váltótörvény, kereskedési geogra
phia, és időszak-rajz, végre árutan. A’ technicai osz
tályban e’ következők tanitatnak: tiszta elemi mathesis 
(azoknak t. i. kik a’ reál iskolát nem végezték), felsőbb 
mathesis, physica, általános technicai chemia, részletes 
chemia, technológia, m$chanica, gyakorlati mértan, szá
razföldi és vízi építészet, az ahhoz szükséges rajzolás
sal. Mint technicai tár, e’ polytechnicai intézet
ben olly különféle gyűjtemények, mellyek részint az 
említett tanulmányoknak szcmlátomási előadására, ré
szint nyilvános mutogatásra és használatra szolgálnak. 
Egek közé tartoznak a’ gyármüvek gyűjteménye, melly 
a' nemzeti szorgalomnak minden ágaiból példányokat 
foglalván magában egyszpr^mjnd annak időszaki rajzr



k^pétil szolgál'; a’ irttechantcai Viz es Hídépítésben minta* 
gyűjtemény; az általános technicai ohemiának műhelye, 
és az avval* összekötött előkészületi gyűjtemény; egy* 
physicai terem; a’ geodeatica eszközök gyűjteménye; 
egy, áruk ismeretére vezető gyűjtemény; könyvtár, 
mechanicai és mathematicai műszergyűjtemény. Az ok
tatás nyilvános, és egy a’ könyvtár gyarapítására for
dítandó iktatási csekély járandóságon kívül, ingyenes. 
A' tanulók, kik oktatásukat ezen intézetben merítik, 
részint különféle a' chemiai és technicai osztályhoz tar
tozó technicai munkálatok gyakorlására a’ polgári' élet
be lépriek át, részint a’ kereskedő házaknál kapnak al
kalmazást, vagy pedig a' szárazföldi, vízi építészeteknél 
foglalatoskodnak, vagy mérnöki munkálatokat teljesí
tenek.

Ha tekintetbe veszszük, hogy mind ezen tudomá
nyok, mellyek a’ tanulóknak német nyelven előadatnak, 
az anyagi élet kellemeit főképen elősegítik, valljon nem 
fog e bennünk is méltán azon kívánság gerjedni, hogy 
Magyarország is minél előbb szinte illy nevezetes köz
hasznú intézettel elláttassék, és az abban honi nyelven 
előadandó tudományok előteijesztése által, a' nemzeti 
szorgalomnak, és ezzel jólétünk minél magasabhra emel
kedése eszközöltessék. Nem is kételkedhetni, hogy ezen, 
a’ haza nyilvános pártolása alá veendő intézet felállítá
sához a’ hon minden rendű ’s osztályú polgárai annál is 
inkább vetélkedve ne jámlnának, ha ezen, az országgyű
lésen indítványba hozandó tárgynak létesítése ottan tör
vényesen elhatároztatnék; mivel nemcsak az abból szár
mazó köz haszon, hanem még az a’ tekintet is ösztönül 
szolgálna; hogy a' hon bár melly rendű és osztályú 
polgárainak ez által mód nyujtatnék fiaikból kevesb idő 
’s költség vesztegetés mellett, hasznos munkásságra



honfiakat nevelni. *) Addig pedig, mig ez óhajtásunk, 
t. i. a’ politechnicai intézet fel nem áll, minden e’ rész
beni kifejlődésünk siettetése tekintetéből mind azok, kik
nek körülményei úgy kívánják és megengedik, az em
lített bécsi iskolát jó sikerrel használhatják. Az e* rész-
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# )  M agyarország m ezei gazdaságának és kereskedésének ál
lapodja lassan lassan többeknek felnyitá szem eit, hogy  
ez a g y  mint van, nem jól van. Sokan közülünk ezelőtt 
még erősen hitték azt, ’s talán most is hiszik, hogy ha 
a1 harminczadi és várni korlátok elszedetnek, M agyar- 
ország gazdag és hatalmas nemzet leend. De már most 
kezdik átlátni, hogy e9 harminczadi sorompók a’ nem
zetek által nem csak el nem hányatnak, sőt inkább újabb 
és szigorúbb rendszer mellett állítatnak fel. Minden 
nemzet igyekszik szükségeit maga kiállítani, ’s csak 
olly kelméket vásárol másoktól, mellyeket vagy épen 
nem, vagy egészen  kiállítani nem képes; ’s az ollyan 
árukat, mellyeket maga kiállíthat kizárja, vagy szerfe
letti vámmal terheli. E gy  szóval a9 harmin ez ad-sorom 
pók jelenkorunkban nem annyira statusjövedelem forrá
sainak, mint a9 nemzeti ipar gyámolitó eszközeinek te
kintetnek. Ely kereskedési rendszer mellett v lá g o s , hogy  
M agyarország tovább tisztán földművelő status nem ma
radhat, ha csak végső Ínségre jutni nem akar. Tisztán 
mezei gazdasággal foglalatoskodó nemzet mindig sze
gény és más külföldiektől függő maradand. Átlátták ez  

• igazságot sok jeles honfiaink. De hogy m&ipart Űzhes
sünk, erre értelem kívántatik; honnan vegyük pedig ezt, 
holott eddig sem reál iskoláink, sem polj technicai in
tézeteink nem voltak? Ezért leve je lszó  a9 józanabb ma
gyar honfiaknál a9 reál nevelés, eg y  polytcohnicai inté
zet felállítása. Sürgették ezt már több várm egyék; a*



beni köz haszon annál nagyobb elteijesztese kedvéért 
pedig igen kívánatos lenne, hogy ha azon számos tehe
tősebb világi, de leginkább fő papi rendhez tartozó haza
fiak, kik bőkezűségük által eddig is sok szegény gyerme
ket taníttattak és felneveltettek, ezentúl nehány jeles if
jakat a9 mondott polytechnicai intézetbe kfildenenek.

tárgy országgyűlésen is szőnyegre került; íróink ter
veket készítettek, mellyek közül dr. V á l l a s  A n t a l é  
egy  országos ősszm üvészeti- intézet felállítására nézve 
kitünóleg figyelmet érdemel; Pesten müipar-egyesület 
keletkezett, mellybeni részvétre a1 Pesti Hírlap lelkes 
szerkesztője velőkig ható szavakkal buzditá honfitársait. 
És mind ezeknek reményen aluli csekély sikere volt! 
Látszik, hogy az értelmiséget csak az. értelmiség moz
díthatja hatalmasan e lő ; ez  pedig szegény hazánkban 
még nagyon gyéren lakozik. A ’ m ezeigazda nem látja 
még kézzel foghatólag, miszerint érdeke a’ honi m ü- 
ipar felvirágzásával elválhatlan kapcsolatban áll. Kevés 
műveseink nagyobb része igen alsó fokán vesztegel még 
az értelmiségnek; 9s ezért mondhatni, hogy a’ poly
technicai intézet és iparegyesület eszméje épen a9 mü- 
vesi osztálynál talált legnagyobb hidegségre és  rész
vétlenségre, m ég a’ pesti gazd ag mesterembereket sem 
vévén ki. Ezek azt vélik , hogy anyagi előmenetelük 
sokkal j bban függ  a9 monopóliumok, ezéhek további meg
tartásától, rósz portékáikat is drága pénzen adhatván el, 
mint az értelm iségtől, mellyre csak akkor szorulnának, 
ha a9 ezéhek eltöröltetvén, mindenkivel versenyt tartoz
nának futni. De hát ha a9 nemzetnek nem tetszik tovább 
tűrni az egyedáruságokat?



49. E gy  ,magyar nemzed baijk fej^Iilása.

Ennek léte annál kívánatosabb, mivel ?z nem cs$k 
a* Kereskedői, hanem a’ termesztő és mhszorgalmi osz
tályok összehangzó érdékük elősegélésének is egyik hat
hatósabb eszköze. Minden e’ részbeni későbbi ismételé9 
elmellőzésének tekintetéből, nézeteimet összeszoritva 
ekkép adom elő :

Az illy nemű bank fő czélja mint mondám, a’ ter
mesztő, mii, és kereskedői szorgalomnak elősegítése. E’ 
végből valamint a’ termesztő, Ugy a’ müszorgalmi osz
tálynak is szükség esetében teljes bátorságu jelzálog 
(hypotheca) mellett pénzt kölcsönöz. Illy bankot állí
tottak fel a9 múlt században Csehország földbirtokosai; 
valamint a9 bajor bank is mind a9 három fő iparosztály
belieket is egyaránt segiti. Mind kettőnek alkotó és mun
kálódó terve, az alaptőkének előállításán, annak kama
tozásán, és a9 kölcsön adandó pénzek bátorságositásán 
alapul. Ezt pedig ekkép teljesíti: A9 tőke alap kiszerzé
se részvényesek által megtörténvén, annak mintegy */* 
része a9 földbirtokosok, a9 többi 2/s része pedig a9 kéz 
és gyármüi osztálybelieknek szükségeire szolgál. Ki az 
elsők, t. L a’ földbirtokosok közül, a9 banktól földbirtok
ra pénzt ‘ felvenni szándékozik, köteles jószágának, és 
jövedelme kiszámításának hiteles jegyzékét, valamint az 
azt netalán terhelő, törvényhatósága előtt bejegyzett 
adósságainak miben léte felől szóló bizonyítványt előmu- 
tatni. Minden e9 részben lehető kifogások nem létével, 
a9 birtok tiszta fele értékéig, a9 bank törvényes kamat fi
zetés kötelezésével bizonyos kikötendő időre olly felté
tel alatt kölcsönözi, hogy a' határidőre meg nem törté
nendő visszafizetés esetében, rövid megintés után, a9 jel-



zálogosított'tártokot ' nyilvános 1 árverés írtján feladván, 
ebből előzőleg a’ maga követelését kielégíti. Ha pedig 
kereskedésbeli ternlesztményeire ákar a’ “földbirtokos 
pénzt felvenni, akkor a’ bank azókatr tulajdon raktárában 
gondviselése alá Vevén, értékük két'barmaid részéig “ há
rom, legfeljebb* hat hónapra a* kívánt pénzt szinte törvé
nyes kamat fizetés meHett kölcsön adja. A ’ »tewneszt- 
mény tulajdonosa annak eladkatását tetszése szerint vagy 
maga, vagy megbízottja által szabadon végbeviheti; a’ 
jószág azonban csak a’ bank követelésének kielégítése'ti
tán szolgáltatik ki. Ha a’ kiszabott véghatár időre a’ lerakott 

.  anyag eladása a’ tulajdonos részéről'meg’nem történt} 
akkor a’ bank azt nyilvános árverés utján eszközli. "A* 
bank' belső szerkezetének költségei és némi nyeresége 
fejében, a’ kölcsönzendő öszveg után, a’ törvényes .ka
maton, összeirásbeli és gondviselési költségek megtérí
tésén felül, bizonyos provisio, például minden bárom hó- 
nápra száztól1 fél járul. Szinte illy feltételek ’ alatt tá
maszkodhatnak a' bank segedelmére a’ kéz vagy gyár- 
művesek é s 1 kereskedők. Városi birtokaiknak vagy blly 
mfiVetéiknfek, és kereskedésbeli anyagaiknak jelzáio- 
gositása mellett, mellyek történhető elromolhatáshkra 
nézve veszélyeztetés nélkül,' a’; kiszabott határnapig’él- 
tartáthatnak.

'Hogy égy illy szerkezetű intézet, -mélly ákSal'e’ 
minden órában' annak segédeimére támaszkeidható ter
mesztők-művesek-és kereskedőknek, nem csak a’ zsa- 
roló Uzsorások,, hanem az eladáskor néha közbejövő 
kereskedői cSélszövényeknek elkerülésével, iparuk élő- 
mozditására bizonyos mód nyujtatik, nemzeti élőmene- 
télühkre igen hathatós eszközül szolgálna, kétségbe hoz
ni nem lehet, Ha tehát egy Illy frank felállitásáfelséges 

' kiráíj/tlnkjóváhagyásából csakugyan -ezéiba vétetnék, 
akkor az arra szükséges alaptőkének mennyisége ’s mi-



kénti előállítása, és belső rendszerének minősége lenne 
megállapítandó. Az elsőt, t. í. az alaptőkének mennyi
ségét meghatározni bajos. Más országokban divatozó 
bankok eredetének honi körülményeinkkeli egyeztetése 
után, talán h é t  millió forint pengő pénz olly alaptőke 
lenne, mellyel mostani helyzetünkben, ha még vagy há
rom annyi ’s igy 21 millió pengő forintig bankjegyek is  
bocsátatnának ki, megelégedhetnénk. Ez alaptőke kiál
lítása legalkalmasabban részvényesek által vitetnék vég
be. Ez pedig úgy eshetnék meg, ha egy részvény ezer 
pengő forintra határoztatván, a’ hét ezerre rugó összes 
részvényekre aláírás nyittatnék. Erről még tovább szó
lam kívánván, itt e’ részben még csak annyit mondok: 
hogy valamint az ötször nagyobb körű ausztriai bankra, 
úgy erre is vállalkozók bizonyosan fognak találkozni;

- ha a’ bank kölcsön rendszere teljes hypothecára alapu- 
land. Hogy e’ feltétel valósulása azonban nálunk nem 
kis nehézséggel leend összekapcsolva, annak okát pol-

- gári alkotmányunk egyik törvényében keressük, melly 
1) városi határokon kívül csak nemes embernek enged

. örök földbirtokot, 2) magvaszakadás esetében a’ fiskus- 
nak ad örökösödést, és igy a’ jószágokróli szabadren-

- delkezést korlátozza; mi annyival károsabb következmé
nyű, mivel ez által nem csak a’ föld értéke igen meg- 
csonkítatik, hanem annak eladatása is szembetünőleg ne
hezítetik. Ezt kiki elismerendi, ha meggondolja, hogy 
valamint akarmelly nemű eladó portéka, úgy a’ jószág 
birtok árának növekedése is egyedül csak a’ minden kü
lönbözteted nélküli vevők nagyobb számától függ. Te
gyen ki például eladásra valaki egy lovat,vagy városi házat 
olly feltétel alatt, hogy az elsőt egyedül csak huszár 
tiszt, másikat pedig csak azon városban született polgár 
veheti meg, az eladó bizonyosan nem fogja azokat olly



magas áron eladhatni, mintha azoknak megvehetésében 
bár ki szabadon részt vehetett volna.

Ez pedig annál nagyobb mértékben alkalmazható 
a’ nemesi földbirtokra nézve is, mert nem csak az ál
tal, hogy a’ nemtelen születésűek kizáratásával egye
dül csak a’ többnyire nem igen pénzes nemes ember 
állhat mint vevő elő, hanem az említett kir. fiscusi 
örökösödés miatt a’ nemesek közt is nehezítetik az el
adás. Ha tehát e’ részbeni czélunkat elérni, és a’ föld- 
birtokosokat birtokukra nézve is a’ bank segedelmén 
ben részesíteni akarjuk: akkor nincs más mód, mint 
a’ birtoktalansági törvénynek és az ősiségnek módosítá
sa vagy épen eltörlése. Erre nézve alább még többet 
kívánván szólani, it csak annyit mondok, hogy addig, 
mig ezen kívánatos módosítás meg nem valósodik, a* 
bank hitelező rendszere, a" fekvő jószág kirekesztésé
vel egyedül csak terméki és műkészitményi jelzálogon 
alapulhat- Minden esetre annak, ha bár csak illy elvű 
felállítása is nemzetgazdaságunk gyarapodásához igen 
jóltevőleg fog járulni. Óhajtandó tehát, hogy hazánk 
kitűnőbb munkásságu fiai,e’ tárgyat is figyelmükre mél
tatván, annak minél előbbi létrehozását annak útja és 
módja szerint eszközöljék. *)

A’ szerzőnek ebbel! óhajtása résznyire már teljesedett, 
mert épen most olvassuk nyilvános honi hírlapjainkban 
azon tudósítást, miszerint ő felsége egy Pesten állí
tandó kereskedési bankra legfelsőbb engedelmét már 
megadta. Alaptőkéje e* banknak 2 millió pengő forint 
lenne, ’s kivevőn azt, hogy bankjegyeket ki nem bocsát
hat, különben többféle bankűzleteket gyakorolhat; vál- 
tóíeveleket számítolhat (discontírozhat:); ingó, sőt a9 
bank tőkéje gyarapodásával fekvő jószágokra Is köl-
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50* §. Nemzeti gyapju-osztályzó intézet

Ez ránk nézve nagy figyelmet érdemel, ha meggen- 
dbljttk, hogy már eddig is évenként 200 ezer mázsa 
gyapjút adunk el külföldnek, melly mintegy Ifi—19mil-  
Uo ezüst forinttal öregbíti nemzeti gazdaságunkat ; és 
hogy a’ honi iparnak ez ága naprul napra növekedés
ben van.

Valamint minden uj vállalatok, úgy e’ gyapjú- osz
tályzó intézet felállítása is ellenvetésre akad. így mó-

csönözhet, átírathat, *s a’ t. Hogy ezen bank azonban 
az ország óhajtását még ki nem elégíti, az közönsé
gesen éreztetik, ’s azért egy nemzeti bank felállítása 
mindig forróbb kivánata az országnak. Már ezen 
nemzeti bank jegybank legyen e egyszersmind, vagy 
tisztán jelzálogos bank, erről a9 vélemények különbö
zők. A’ tiszta jegybanknak fekvő birtokra* és hossza 
időre nem lehetvén pénzt kiadni a’ nélkül, hogy jegyed
nek minden órábani beválthatása ne koczkáztassék: Ugy 
látszik, hogy jelen körülményeinkben, midőn épen a’ 
földbirtokosokon kellene legjobban segítenünk, a’ hitet* 
bank hasznosabb és czélszerübb lenne a’ jegybanknál; 
különösen pedig a? Poroszországban divatozó hitelinté
zetek Magyarország jelen állapotának legjobban meg
felelnének, és felette jótékonyan hatnának; de elébb 
az usiségen minden esetre változtatást kelletik ten
nünk, mert ennek fenállásával nemesi birtokokra néz
ve föld könyvet, ’s ez által biztos hypotheoát behozni 
lehetetlen.



dotó m té Í G t í t ié n í héíyzetémben év táfgyrá nézve töb
bek közt aZt is hallani, hogy ránk nézve az osztályzás 
annyival kevesebb érdekű, mivél gyapjúnknak, mint íeg- 
inkább Angliába vagy Belgiumba menő anyagnak meg
vétele kedvéért nem csak az oda Való gyárosok, de még 
kereskedők sem fordáinak rfieg mint ve^ők személye
sén előttünk; és igy leginkább a’ bécsi, vágy pesti' 
nagy kereskedőkké szorulván ezért anyagnak eladható 
kárbartr helyhezfetése, tehát osztályozása is csak alta
tók haj tát hátik sikerrel Végb‘é. En azonban igazgatói 
helyzeteiében több évek folyta alatt a’ kezem alatt lé
vő uradalmakból bekerült mintegy ezer mázsa gyapjú 
nák osztályozásán jelen lévén, és annak eladását részint 
Belgiumban, részint Angliában bizoihány Utján eszkö
zölvén, elég módom volt ez állításnak hamisságáról, va
lamint árról is meggyőződnöm, hogy milliomos gyapjti- 
k’efeskédők ezen általam, és‘ több más nevezetésb úrá- 
dálmak részéről követett módnak divatba jövetelét csak 
azért igyekeztek a’ gyapjútermesztőknek mint károst 
bebizonyítani, mivel az osztályozás elterjedése aZt kö
vetkeztetné, hogy eddigi rendkívüli nyereségeikét á* 
titkaikba beavatott ’s felvilágosított termesztőkkel ftény- 
telenittetnének megosztani.

Ha tekintetbe Vesszük, hogy MagyarorszagbáÚ több 
földesurak találtatnak, kik évenként ötszáz, ezér, sőí 
mintr herczeg Észtertiázy négy ezer rtiáfesá gyapjút iá* 
eladnak, és az által, hogy az abban rejtező1 legfino
mabb részt a’ többi külön nemű' fajtabélivel vegyest, és
pedig égész tömegben szokták eladni, a’ gyárosokat és 
egyéb kisebb rendíí vevőket kizárják, ’s igy egyedül né
hány nagy kereskedő önkényétől függnek: akkor nem 
fogjuk esddálnl, hogy a’ gyapjú árának elhatározása 
többnyibe csak azon néhány nagykereskedő tetszésétől 
figgy idfe ra&fttóíit elkövetnek, Hogy a’ külföldi keresi
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kedők vásárjainak meglátogatására ne buzditassanak, 
melly bizonyosan következnék, ha példánl Pestről tud
va lenne, hogy annak raktáraiban ha csak 60 ezer má
zsa osztályzott és alkalmasitott gyapjút is rendesen, é s  

bizonyosan lehet találni.
A 9 gyapjúnak rendes osztályozása szerinti apróbb 

felekezetű eladása, a9 termesztő hasznát annyival in
kább fogná nevelni, minél több gyárok fognak annak 
feldolgozásával foglalatoskodni; ezek azonban csak ak
kor lesznek képesek a9 külföldi vevőkkel megmérkőzni, 
ha azon fenemlitett nagyobb tömegű 9s kevert minősége 
miatt általánosan gyári szükségekre nem is alkalmaz
ható gyapjú megvételének terhétől szabadon, egyedül 
csak annak megszerzésébe ereszkedhetnek, melly czél- 
j oknak megfelel. Ugyanezen körülmény mostani gyár 
ratlan helyzetünk mellett is megáll, mert a’ kisebb fele
kezetekre eldarabolt és külön szedett gyapjúra, nem 
csak a9 szomszéd tartományi gyárosok, hanem más 
egyéb kisebb rendű kereskedők is mint vevők előáll
hatnak; már pedig, hogy minden eladó tárgynak ár
emelkedése egyedül a9 vevők nagyobb számától függ, 
az bizonyos Ezen egyenes hasznon kivül még azon 
mellékes is háromlanék a9 termesztőkre egy Pesten fel
állítandó gyapju-osztályzó intézetből, miszerint termé
keik osztályzatánál személyesen jelen lehetvén, azok
nak nem csak valóságos értékéről magoknak teljes meg
győződést, de a9 gyapjutermesztés körülötti hiányaik
nak miként lehető orvosolhatására, több nemű keres
kedésbeli körülményekre és kivánatokra, mint p. o 
mosás, összerakás, 9s egyebekre nézve is mind magok, 
Ugy tiszteik is tapasztalásokat szerezhetnének.

Ha ezek méltánylásával, ez intézet létrehozása ne
talán czélba vétetnék: akkor nem csak azon alaptőké
ről, melly a9 szükséges épületek 9s belső készületek



f e l á l l í t á s á r a ,  hanem az ezen munkálat körül tapasztalt 
é s  jártas személyeknek részvételéről is kell gondoskod
ni. Az első, t. i. az alaptőke kiállítása, vagy a 9 bank 
részvényesei, vagy pedig egy külön részvényes társaság 
által végrehajtható $ melly annál foganatosabban fogná 
a9 társaság érdekét előmozdítani, ha a9 tehetősb gyapjú 
termesztő birtokosok abban magok nevezetes részt ven
nének. Második, azaz a9 czélirányos munkálódás foly
tatása, és az avval összekötendő kereskedésbeli érdek 
az által fog leginkább elősegítetni, ha minél számosabb 
előkelőbb, de kivált e9 vállalatban jártas kereskedők 
részvételre birathatnak. Nekem ugyan az az óhajtásom , 
hogy bár egy font nyers gyapjú se vitetnék ki az ország
ból, de annyival több abból készült posztó, és egyéb 
szövetek úsznának a9 szirtoktól megtisztított Dunán és 
Bosphoruson keresztül Stambul felé; de mivel ezen kí
vánság valósítása az arra kellő számos gyároknak fel
állítása, és egyéb e9 nemű akadályoknak késedelmes el- 
hárithatása miatt legjobb akaratunk mellett is még olly 
hamar be nem teljesedhetik, tehát gyapjúnk eladására 
nézve, ha bár kedvünk ellen is, még jó ideig kénytele
nek leszünk a9 külföldre és pedig leginkább Angliára 
és Belgiumra támaszkodni. Hogy ezen érdekünk annál 
sikeresebb elősegélésével, és az említett osztályozó in
tézetünk által rövidséget szenvedő, ’s azért velünk el
lenszegülésbe jövő mostani hatalmasabb gyapjú keres
kedők netalántáni cselszövényeiknek meggátoltatásával 
eszközöltessék, legjobb módnak vélném azt, ha a9 rész
vényesek Londonban és Belgiumban állandó kereskedő
házakat nyitnának, egy olly arra ügyelő biztosság fel- 
vigyázása alatt, melly nem csak az egyenes eladást esz
közlené, hanem még e9 mellett minden igyekezetét arra 
fordítaná, hogy az ottani kereskedők pesti vásáraink meg
látogatására biratnának.
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JE’ kereskedő- házak felállítása által a* gyapjutar- 
mesztők leginkább azon álláspontra jutnának, hogy tét* 
azésűk szerint gyapjujok eladására nézve vagy a’ pesti 
vásárt, vagy a’ londoni és vervieri piaczokat választhat* 
nák, raeljy utóbbi esetben nevezetesen Veryierben a’ 
kereskedői biztosságra hagynák teljes nteghatabnasitás 
mellett, vagy pedig személyes jel.enlétü befolyásuk mel
lett eszközlenék. Ha talán a’ gyapjúiulajdonos gyapjú
jára előre kívánna pénzt felyenni, azt a’ becsárnak két 
kgrm̂ ááig, vagy az e’ nemű külön részvényes társaság
tól, vagy az avval összekötött banktól olly módon kap
ná meg, h<)gy a’ gyapjúnak az intézet befplyásával, yagy 
legalább tudtával történt eladása után a’ felvett pénzt 
törvényes kamatjával, provisiojával, és az ezen mun
kálattal járó mindenféle, u. m- osztályozás, alkalmazás 
zsákba rakás, és elszálitáshpli, valamint tűz víz elleni 
veszedelem biztosítás, dél credere, sensaria, és disconto- 
beli költségekkel, mellyeket természetesen az eladó-fél 
visel, a’ bekerülő ár öszvegéből, az osztályozó intézet 
magának lefoglalhassa* Az illy nemű eladás mellett, 3’ 
gyáros a’ szükségére kellő gyapjút első kézbőlmeg sze
rezhetvén, azon nyereség, pielly az eddigi eladás módja 
után a’ milliomosokká vált nagy kereskedők zsebéhe 
ment, a’ termesztő jövedelmét szaporítaná, Az egésgpe 
nézve pedig ebből azon haszon következnék, hogy ez ál
tal tulajdon nevünk alatt az angolokkal kereskedéshez 
Közlekedésbe jővén, velök legalább meg tudatnék, hogy 
az általok német nevezet alatt megvenni szokott gyap
júnak nagy része Magyarországból kerül, és hogy az 
annak első kézből megejtendő megvehetésére nekik az 
ötven, ’s több ezer mázsa osztályozott gyapjúval ellá
tott, elöltök azonban most még csak híréről is alig is
meretes pesti vásár módot nyújt Ennek ennyire lett el
halasztása legigazibb jele annak, jfyjj; fentebb Pef|t ¥«r



rótt kereskedéséről mondottam. Hány ran közöttünk, 
ká például miatt valódi nagy kereskedő Londonnal egye
nes közlekedésben állana? A ’ gyapjút és  egyéb anyago
kat szemök láttára a* bécsi nagykereskedők által felsze
detik, a' nélkül hogy túzoknak igen szembetűnő nyereke- 
désük őket utánzásra ösztönözné, és miért ? mert vala
mint kereskedésbeli müveltségök, úgy szellemük is ke
vés kivétellel a' boltoskodás, bizományi vagy speditio- 
nalis munkálat, és haszonkémlés szűk körén túl hatni 
őket nem engedi.

£ i  megfontolja kereskedésünk azon emelkedését, 
meily ezen vásárunknak az angolok, belgák, és fran- 
eziák által történendő meglátogatásából származnék, 
bizonyosan szerencsésnek fogja magát tartani, ha ezen 
általam fentebb szóbahozott kereskedésben társaságnak 
részvehetésére elegendő vagyonbeli tehetséggel bír.

51. § A’ kereskedésben anyagoknak tűz és 
víz elleni biztosítása.

Illy czimek alatt e’ jelenkorban már majd minden 
müveit országban állanak fen részvényes társaságok, 
így a’ bécsi, a’ trieszti, és ausztriai viszonos tűz elleni 
bátorságositó egyesületek Magyarországnak majd min
den városaiban fiók biztosságot állitván fel, azokat tet
szésünk szerint használhatjuk ugyan; de ezekre nézve 
el nem hallgathatom azon óhajtásomat, hogy bár azon 
nevezetes pénzmennyiséget, meilyet azon vállalatoknak 
külföldi részvényesei ebbeli nyerekedésük után az ország
ból kihúznak, honunkban is megtarthatnék.

E’ pedig leghelyesben, egy e’ nemű, vagy külön áL 
lásu, vagy a’ nemzeti bankkal összeköttetésben álló, du>- 
ni biztosító társaság által lenne végrehajtható.
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S12
A* Komáromban fenálló, vízyeszedelem elleni bis- 

tositó társaság, mint honi vállalat csak azt kivántatja, 
hogy vízi közösülésünk tágításával, annak pénzalapja 
is aránylag növekedjék.

A’ kereskedés nagyobb divatjában levő külorszá
gokban találkoznak olly nyilvános biztossága egyének, 
kik az eladó és vevő felek közt, mint a’ kormánytól 
arra privilegiált közbenjárók, mindenikőjük érdekét elő
segítik. Ezen hajcsárok (sensalok) nevezete alatt más
hol ismeretes nyilvános felesküdt közbenjárók, honunk
ban még egészen hibáznak; ez pedig annál sajnosabb, 
mivel ezek hiánya miatt az idegen, és ismeretlen vevők 
és adók nem ritkán üly nemű alávaló, zavarosban halá
szó zsidók körmei közé esnek, kik nem annyira a’ fe
lek érdekeinek siettető elősegélésében, mintsem halo
gatásában és az által mind a’ két félnek nagyobb meg- 
zsaroltatásában találják érdeküket. Ennek elkerülése, 
és az emlite't becsületes közbenjárásból származó ha
szon tekintetéből tehát, e’ nyilvános biztossága hajcsá
roknak törvényes léte legalább Pesten, mint honánk 
fő kereskedő városában igen kívánatos lenne.

Mind e’ mondottakon kívül a’ kereskedés sikeres 
folytathatására nézve elkerülhetlenül szükséges

52. $. Hitelünk minél nagyobb erősítése.

Valamint a’ második szakaszban a* hitelt kétféle, 
a. m. kereskedésire és jelzálogosra osztottam: úgy itt is 
az utóbbinak mint egyszerű kölcsönözésbeli tartozásnak 
vitatását a’ törvényről szóló fejezetre halasztván, ez úttal 
csak az elsőről kivánok szólani. A’ kereskedési hitel na
gyobb kiteijedése annyival szükségesebb, mivel ha a’ 
kereskedés folytatása egyedül készpénzbeli fizetésen ala-



púina, akkor annak köre Igen szttk korlátok közé szó* 
ríhatnék. Minél nagyobb tehát egy országban a9 hitel 
iránti biztosítás, annál kisebb lesz az e9 részbeni bizal
matlanság.

Ez utóbbinak megszüntetésére nincs hatalmasabb 
eszköz, mint jól kimerített és a’ kellő esetben szigorú 
pontossággal teljesítendő váltójog. Ez annál szüksége
sebb, mivel nem csak a9 roszlelkűt a9 káros visszaélés
től, hanem a9 becsületest is mérész és könnyelmű vállal
kozástól és gazdálkodástól visszatartóztatja.

Ha tekintetbe vesszük, hogy a9 kereskedés általában 
a9 kereskedők, művesek és termesztők közötti közleke
désen alapul, természetesen azt fogjuk következtetni, 
hogy a’ váltótörvények erejének is mind a9 három osz
tálybeliekre egyaránt ki kell terjednie. Mert valamint 
az a9 maga rendén van, hogy a9 kereskedő vagy műves, 
a9 termesztőtől netalán hitelbe veendő termesztraények- 
re nézve váltótörvényi szigorúsággal szorítassék, szinte 
Ugy igazságos az is, hogy a9 nemes vagy nemtelen rendű 
termesztőnek, vagy egyéb osztályú embernek hitelező 
kereskedő vagy műves követeléseit épen illy rövid uton 
megkaphassa. Midőn tehát a9 nemes ember kereskedő
től vagy művestől akár váltóbeli kötelezés mellett köl
csönöz pénzt rövid időre, akár pedig kereskedésbeli 
árukat vagy müveteket vesz hitelbe, mint kereskedési 
közlekedésbe ereszkedő magát önként a9 váltótörvény 
alá veti,, és azért szükség esetében ez által szorítatha- 
tik elégtételre is.

Ezekből természetesen az következik, hogy e* 
váltótörvényeknek igen elhatározottaknak, a9 végrehaj
tásnak pedig rögtöninek kelletik lenni, ’s e9 mellett kí
mélet nélkül szigorúnak. így például hamisan előadott 
cridára örökös rabságot senki tulcsapongó keménység

313



nek nem fogja nevezni, * ) ki meggondolja, toogy *a»- 
zal többnyire számos más becsületes honpolgárainak 
megbukása vagyon összekapcsolva. Valamint a9 sem 
kárhoztatható, ha a’ valóságos tönkrejutás eseteben a* 
megbukott félnek minden vagyona utolsó fillérig a9 hi
telezők kielégítésére fordítatik. Azon ellenvetés, hogy 
ez által a’ megbukott családja hidegvérű kegyetlenség
gel éhenhalóvá tétetik, a9 bírákra nézve meg nem á ll
hat. Az irgalomadást, a9 szánakozásra méltók csak a9 
hitelezők emberiségétől várhatják; a’ birákilly kegyel* 
mezésre feljogosítva nincsenek. Ennek igy kell lenni, 
és pedig azért, mivel mint már fentebb mondva volt a9 
váltótörvények szigorúsága nem annyira a4 hiteladásra 
nézve ösztönző, mintsem az azzal, mások veszélyezte
tésével történhető visszaélésekre nézve szolgál elijesztő 
eszközül.

Ezen nézeteim, mellyekről a9 H it e l  és V i lá g  
czímű munkákban még többeket is olvashatni, jelenko
runkban mindinkább látszatnak elterjedni, ’s a9 közön-

E’ büntetés még is  igen kemény len n e, ’s épen azért 
ez élj át tökéletesen eltévesztené. A' kegyetlen bünte
tések a’ bírákat ösztönszer ül e g  irgalomra és engedé
kenységre indítván, a’ nagyobb bűnös épen azért ke
rül ki minden büntetést, mert a’ kiszabott fenyíték ke
gyetlenségétől a’ bírák visszaborzadván, hajlandóbbak 
a’ bűnöst egészen"felm enteni, mint az embertelen tör
vények végrehajtásában eszközül szolgálni. Ennélfog
va valamint minden vétek, úgy a7 hamis megbnkások 
ellen is nem a’ kegyetlen, hanem a’ mérsékelt, de an
nyival bizonyosabb és el nem k erü liao  büntetések 
szolgálnak legbiztosabb ivószerül.



ség napról napra jobban meggyőződik a" váltójog hasz* 
nos voltáról. #)

53, §. A’ kereskedői rend megbecsülése.

Ez úgy érethetik el legbiztosabban, ha a9 kereske
dői osztályt a’ kiváltságos vagyis nemesi rend nem 
csak nagyobb figyelemre, hanem vele való társalgásra 
is méltónak tartandja.

Midőn más müveit országokban a9 kereskedőkből 
ministereki herczegekből, lordokból, grófokból pedig

# )  Mit a’ szerző ezelőtt 6  esztendővel sejdite, az 1840-ben  
már beteljesedett, és pedig a’ legszebb sikerrel. 
Vgyanis a ’ mondott évi országgyűlés eg y  remekül eb? 
készitett, más nemzetek tapasztalataival gazdagított, 
rendszeres váltótflrvénykönyvet hozott be M agyarorzág- 
ba ’s a’ hozzá kapcsolt tartományokba. E ’ váltójog-, 
hoz, bár eleinte nagy bizalmatlanság vaja észrevehető 
különösen a ’ kereskedőknél, a’ közönség mindinkább 
kezd simulni; és ha a’ váltótörvényszékek tovább is 
ofiy szigorúan itéleudeuek, mint elkezdték, a’ törvény- 
hatóságok pedig e ’ váltóitél&székeket szem ély-és osz
tályválogatás nélkül pártolandják, mire npuadeoik a1 
n^gymélíóságu helytartótanács által felszélítatott: úgy  
biztos reményben élhetünk, hogy kevés évek múlva a* 
kereskedői hitel nálunk olly szilárd alapot nyorend, 
hogy a’ külföldi kereskedők is ezentúl kereskedőink
kel örömest ereszkednek egyenes közlekedésbe, mi
től j^ddig valóban irtóztak, mi egyik lényeges oka vs** 

-v 1#, iparunk és  kereskedésünk hátramaradásának,



kereskedőkJesznek: akkor nálunk sok, még magát mü- 
veit férfinak tartó nemes is a’ legbecsületesebb és értel
mesebb kereskedőt zsidónak, vagy csalárdnak nevezi, 
és pedig csak azon okból, mert a' földesurnak eladó 
gyapjára, vagy egyéb termesztményeire nézve kereske
dőt észrevételeit előadni, bátorkodik, vagy az eladótól 
kiszabott árt, a’ kereskedői kilátások szerint önkára nél
kül elfogadni nem képes.

Legyen csak a’ magasb lelki műveltségű kereske
dő vagy gyáros, műveltebb társalgási körre méltatva: 
magától jobbra forduland ném csak azon elvétett e lv , 
miszerint a’ dús kereskedő fiából tekintetes vagy annál 
is nagyobb urat igyekszik nevelni, hanem még a’ tekin
tetes és nagyságos urak sem fogják szégyenleni fiaikat 
kereskedőknek vagy gyárosoknak nevelni. *)

Hogy a’ kereskedői rend eddig Magyarországban nem 
nagy becsületben tartatott: annak röviden oka a z:  
mert illyen rend eddig m ég nálunk nem volt. K eres
kedésünk már magában parányi lévén: ezt is zsidók , 
örmények, czinczárok, görögök, házaló tótok, kalmárok, 
kupeczek, haszonkémlók űzték csaknem kirekesztöleg. 
Rendes, müveit, a’ kereskedést tudományosan értő fér
fiú valódi ritkaság volt hazánkban; a9 zsidók, ’s minden
nemű kupeczek számlálhatatlan serege pedig épen nem 
valának képesek a’ kereskedői rendről m agasztos esz
mét költeni a’ magyar nemes fejében. Hozzájárult még 
a’ kereskedői osztálytól való idegenkedéshez az is , 
hogy azon nehány műveltebb valódi kereskedő, kiket 
előmutathattunk, mind szokásban, mind nyelvben a 
nemzet tömegéből különbözve és elválva, az  ország 
szivében is idegeneknek tekintettek, ’s azok is marad
tak valósággal. Hogy mind ezek  a’ kereskedés nagyobb
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54. §. Kereskedési társulatok.

ülyenek több országokban állanak fen, hol a’ keres
kedés emelkedése nagyobb figyelemre méltatik. így An
gliában a’ kelefindiai társaságon kívül, az afrikai, levan- 
tei, orosz, ’s p ?  t ; Spanyolországban a’ philippinai, mani- 
liai és havannai; Hollandiában az 1815-ben felállított 
chinai; Dániában az ázsiai; Svédhonban a9 keletindiai, 
orosz birodalomban az orosz- amerikai; Németországban 
a9 nyugotindiai kereskedési társaságok nagyobb kisebb 
terjedésben a9 nemzetek kereskedését sikeresen előse
gítik.

Magyar hazánk jelen kereskedésbeli körülményei 
még nem olly kedvezők, hogy már illy nemű vállalatok 
a’ részvényeseknek kielégítő nyereséget ígérhetnének* 
Ha mindazáltal illyeseknek valósítása czélba vétetnék, 
akkor mindenek előtt arra kell ügyelnünk, hogy azok 
a9 nemzeti gazdaság elősegítésére vezető általános terv
vel össze ne ütközzenek; 9s ezért ezeknek létrehozása 
mind addig halasztandó lenne, miglen az óhajtott or
szágos gazdasági egyesület magát szilárdul megalapít
ván, a9 kereskedési társulatokat is czélirányosoknak ité- 
lendi. Ez pedig annál szükségesebb, mivel még azon

virágzásával, a9 kereskedői rend műveltségének elő- 
menetével, főkép pedig a’ kereskedőknek a9 magyar 
nyelvvel 9s nemzetteli egybeforrásával jobbra fordulan- 
danak, kezességet nyújt azon jelen leg  is észrevehető  
m egbecsültetés, mellyben a9 műveltebb ’s nemzetisé
gűnkhöz simuló kereskedői egyének valláskülönbség 
nélkül részesülnek.



esetben is , ha e9 részben a’ kívánt állásponttal, pél
dául a’ belső közlekedésre, dunai szorulatra, Poprád 
használtatására, az adriai tengerrel! egyenes összeköt
tetésre nézve, a9 honi raüszorgalom élénk munkásságá
val, és igy felesleges müvetek és kereskedési czikkek bő
ségével illő mértékben dicsekedhetnénk is, arra kelle
tik ügyelnünk, hogy a’ Poprád Opatovecznél, a’ Duna 
pedig Orsovánál országunk határától elbúcsúzván, mind 
a9 két folyamom szabadhajókázhatás biztositassék, mit 
az illető hatalmasságokkal kötendő szerződések utján 
érhetünk el.

Ha mind ezekre nézve egyszer rendiben leszünk, aki
kor a9 balti, adriai és fekete tenger felé irányzaudó 
kereskedésünk elősegélésére, e’ kereskedési társulatok 
bizonyára igen sikeres eszközül szolgálandnak. Most 
azonban nem csak időelőttiek, de annyibul is czélirány- 
talanok lennének, mivel ha ezek vállalatukat szerencsés 
előmenetellel folytatván (mint azonban hinnünk alig lé* 
hét), annak minél nagyobb kiterjesztését czélul vennék, 
épen ez által nemzeti iparunkat inkább hátráltatnák^ 
mint elősegítenék, mivel az eddig mondottakhoz képest 
nemzeti gazdaságunk érdeke rtyers tennesztményeink- 
nek külföldöni eladásában, és helyettük kétszer olly 
drágán megfizetendő müvetek megvételében, hanem in
kább az elsőknek itthoni feldolgozásában, és tulajdon 
szükségünk kielégítése után a9 feleslegnek külföldöni 
eladásában gyökeredzik.

Látható ezekből, miszerint a9 mostani kereskedés- 
beM elvünknek egészen meg kelletik változnia, 9s más 
irányt vennie. Ez pedig úgy történhetik meg, ha ezentúl 
belső kereskedésünket a9 külsőnél többre becsülertdjük, 
* 8  anra nágyobb figyelmet fordítunk. Ez azonban müszor- 
galmunk növekedésével önként bé fog következni, mi
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valóban igen óhajtható, mert csak igy fog az említett 
eddigi súlyos mellékes adó megszüntettetiiL * )

m

A ’ magyar kereskedés, különösen a* bor-kereskedés 
emelésére többszőr alakultak össze mar társaságok, de 
közidők egy  sem juthatott erős lábra. Első v o lt , ihely- 
lyet dr. Fuker e ’ század elején iparkodott felállítani; de 
elhalt az, mielőtt megszülethetett volna. Nagyobb állan
dósággal biztatott az, mellynek Schweikhard lovag, bér- 
czeg  Bretzenheim, Eszterházy Ferencz és Miklós gró
fok, és W eckbecker 1804-ben  a’ kormány egyeztével 
vétók m eg alapját. Ezen „ M a g y a r  é j  s z a k i  k e 
r e s k e d ő  e g y e s ü l e t * *  czímet viselő társaságnak 
első czélja volt az Oroszországban igen kedvelt ma
gyar boroknak ott keletet szerezni. A ’ társaság 1#  év
re, ’s 6 0 0  forintnyi részvényekre volt tervezve; a’ tő
ke 3 0 0  ezer forintra állapíttatott. A ’ király annak ala
kulását elősegítendő Gyürky torontáli főispánra bízta a’ 
hivatalos felügyelést. A' pénzek beszedése és kiadása 
a’ bécsi l ölesön és váltőbankra volt volna bízandó, ’s az  
ügyvivóség Bécsben egy hiteles tőzsérre ruházandó. A ’ 
társaság azonban több okoknál fogva nem állapíthatta 
m eg magát. A ’ magyar előítélettel viseltetett azo ti e g y e -  
sülét iráni már csak azért is, mivel1 magyar ezíme mel
lett is Bécs tüzetók ki középpontjául ; ’s e ’ bizalihatlan- 
ság  a’ Bécs és M agyarország közti kereskedési viszo
nyok akkori állapotában nem is volt alaptalan. De már a’ 
kibocsátott programma sem volt k ielégítő: némi szinét 
viselte az magán egy  károssá válhatandő egyedáruság- 
nak; ez ’s az a’ homályos határozatlanság, mi a’ terv
ben, a’ részletek tekintetében uralkodók, nem szerezhe
tett annak részvevőket. Némelly lépéseket azonban még 
is tőn e ’ társaság; Orosz-, S véd -és Poroszország po*



litieai viszonyai igen kedvezők voltak reá nézve, ’s az  
engedm ények, mellyeket ezen országok kormányától 
nyert, más belkörülmények közt virágzatra emelik vala 
borkereskedésűnket. A ’ társasági igazgatóság t. i. nem 
csak szabadságot nyert a’magyar boroknak a’ Poprádonés 
Visztulán szántására, hanem ezen kiszálitottborokra nézve 
az elbingeni árumegállitás eltörlesztését is kieszközlé; más 
részről pedig a’ porosz, még mindig magas beviteli vá
mokat hordójától csak 16 garasra száilitatá. A* svéd  
király már előbb kedvező feltételek alatt engedte meg a’ 
magyar borok bevitelét. Milly hasznot várhat vala e ’ tár
saság, ha megállapodik, Oroszországból, kitetszik on
nan, hogy hivatalos vámjegyzék szerint Szent Péter- 
várra 1804-ben  1 ,9 0 0 ,0 0 0  rubelnyi (azaz több mint 3  
millió forintnyi) bor vitetett be. A ’ Schweikhardtól 
Oroszországba tett próbaszálitások azonban mégsem e lé -  
giték ki a’ rem ényeket; de az akadályok leginkább pby- 
sicaiak lévén, idővel elmozdittathattak volna. Sikeresebb 
volt a’ Svédországba tett kísérlet; mi azonban a’ társaság 
elenyészte után nem folytattaték. 1807-ben  B erzeviczy  
György fogta fel újra az éjszaki borkereskedés ü g y ét, 
’s kedvencz eszméjének, az éjszaki hajózásnak m egkez
désére példát nyújtandó, a’ Poprádon, Dunajeczen, és 
Visztulán borszálitást tett Varsóba. De ezen a’ m ég 
szabályozatlan uton annyi akadályokra talált, hogy kísér
letét sem m aga, sem más nem ismételte.
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IV. SZAKASZ.

N e m z e t i  i p a r u n k  e r k ö l c s i  a k a d á l y a i  é s  
s e g é d e s z k ö z e i .

55. §. Polgári alkotmányunk a’ korral haladva 
módosítást kíván.

Hogy polgári alkotmányunk a’ kor leikéhez ké- 
pest koronként módosítást és változtatást szenvede, 
ezt tanúsítja törvénykönyvünk; ’s hogy a’ javítás és 
módosítás újólag szükséges, ezt mind atyáskodó feje
delmünk, mind az ország Rendjei szóval és tettel el
ismerték az által, hogy országos küldöttségeket nevez
tek ki, mellyek polgári szerkezetünk minden ágait fi
gyelmesen átvizsgálván, a’ szükséges változtatásokra és 
módosításokra, kész terveiket már több évek előtt be- 
nyujták. Én is tehát, mint hazámnak csekély de hű pol
gára, bátorkodók némelly igénytelen javallatokat előad
ni ; de nem vagyok olly botor, hogy hinném, mintha 
meggyőződésemből eredt javallataim csalhatatlanok len
nének; sőt igen is tudom, hogy gyakran az elméleti 
elveken alapuló politikai igazságokat, a' gyakorlati élet 
keserűen megczáfolja. Ezért tehát inkább eszméket és 
gondolatokat akarék én költeni, hogy az általam elő-
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adottakat más honfiak is komolyan meghányják vessék, 
’s a' szerint érdemükhöz képest vagy elfogadni, ’s tör
vényes uton életbe léptetni, vagy örökös feledékenység- 
nek átadni méltúztassanak. De különben is e’ kérdés
nek mélyebb feszegetése annál bajosabb, mert akár
merre tekintve, mindenfelől annak vagy az uralkodó e l
vekkel összeütközése, vagy egyoldalú érdekek képzelt 
csonkítása, vagy pedig a’ régihez tulcsapongó ragaszko
dás, és más egyéb tekintetek fejtegetését akadályoztat
ják. Legnagyobb tekintetű akadály ezek közt az, hogy 
akármelly még olly hasznos változás, azon rendnek lát
szik (bár csak képzelve) csonkítani előjogait, melly a* 
törvényhozó hatalomnak egyik részét tevén, annak vé
dekezésében első dicsőségét szemléli. Ennél fogva e' 
tárgy részletes fejtegetésébe, habár Verbőczy tudomá
nyával bírnék is, ereszkedni nem akarok, és egyedül, 
csak azon törvényes akadályokat fogom érinteni, mel- 
lyek elhárítása nemzeti iparunk gyarapodását hatható
san eszközlené.

Illyenek a) hogy a' nemtelenek nemesi jószág bir- 
hafásából kizárva vannak. Az ebből származó föld érté
kének leszálitása és egyéb káros következmények, va
lamint e’ törvény eltörléséből származó haszon fentebb 
már bővebben fejtegettettek. b) A’ szabad királyi váro
soknak az országgyűlésen elkiilönzött képviseltetésük. 
’s követjeik szavazatainak határozatlansága, c) A’ nem
telen mezei polgároknak, valamint a’ vármegyéken, úgy 
az országgyűlésen nem levő képviseltetésük; mi annál 
nagyobb figyelmet érdemlő, mivel a’ hon népessége leg
nagyobb részének érdekébe vág.

Ezen utóbbi kettőre nézve a’ módosítás annyibul kí
vánatos , mivel ha a’ nemtelen a’ nemessel, és így az 
általános közönség együtt lenne képviseltetve, az eddigi 
egymásiránti bizalmatlanság megszűnnék, ’s a’ nemzeti



érdek nem egy osztály, hanem valósággal az egész nem
zet érdekét képviselné; mi az ország hatalmára, nyugal
mára, boldogságára milly varázs hatalmat gyakorolna, 
magyaráznom nem szükséges. Ezen elven alapul vala
mennyi szabad alkotmánya nemzet rendszere, azért nem
zeti gazdaságuk is sokkal kedvezőbb helyzetű mint ho
nunkban, hol még maga az egyetlenegy valódi szava
zattal biró, de ismét a’ papi, mágnás! és köznemesi fele- 
kezetekre oszlott privilegiált rend maga is nézeteinek 
egyesítésében nehezen boldogul. Mind ezekre nézve el
ső lépés volna

66. §. A’ törvény előtti egyenlőség.

Minden országnak és thrónnak tagadhatlanul leg
erősebb oszlopa a’ törvény előtti egyenlőség minden hon
polgárra nézve. E’ törvény első alapja mind az alkot
mányos monarchiáknak, mind a’ köztársaságoknak. De 
mielőtt hazánkban is mint alkotmányos országban ez elv 
felállitathatnék, előbb még némellyeket előzőlegesen ki 
kell mondanunk. így például először szükséges, hogy a' 
nemesi és nem nemesi rend közt fenálló választófalak 
lassankint ledöntessenek, a’ nemzet legnagyobb osztálya 
fokonkint az alkotmány sánczaiba bevétetvén a’ képvi- 
seltetésben is részesitessék, minden nemű földbirtokot 
tulajdonul magának szerezhessen, és a’ nemesekkel 
együtt mindenféle hivatalokra alkalmaztassék. Másod
szor megkivántatik, hogy a’ közterhekből a’ nemesi 
rend annyit vállaljon magára, hogy ez által az adózó nép 
könnyítésével e’ részben a’ kor szellemével többé már 
össze nem férő azon szemrehányás megszűnjék, misze
rint a’ legtöbb javakkal ellátott privilegiált rendűek min
den teherviselésbeli vonakodásról vádoltatnak. Jól tu-
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dóm, hogy ez előadásom még sokaknak nem fog tetsze
ni, ’s ez ellen több ellenvetéseket tesznek. Ezek között 
legnevezetesebb: „ a l k o t m á n y u n k  a z o n  t ö r v é 
n y é n e k  é s  í g y  a’ n e m z e t  s z a b a d s á g á n a k  e l 
t ö r l é s e ,  m e l l y  a’ n e m e s i  r e n d e t  k i r e k e s z t ő -  
l e g i  f ö l d b i r t o k a  j o g á n  k i v i i l  mi n d e n  k ö z 
a d ó z á s t ó l  fölment i .*'  Hála az egeknek, hogy az 
e’ tárgyú nézetek nem csak mind inkább másféle irányt 
nyernek, hanem már nyilvános szó és Írásbeli vitáknak 
anyagul is szolgálnak. Teljes reménynyel is biztathatjuk 
magunkat, hogy ezeknek naprul napra nagyobb elter
jesztése azon felvilágosítást fogja közönségessé tenni, 
hogy 1) a’ nemzet nevezete alatt nem egy vagy másfé
le felekezetet, hanem minden osztályú polgárokat kell 
érteni, ’s azokat valamint minden javakban, úgy a’ szük
séges közterhek viselésében is egyaránt részesíteni; 2) 
hogy a’ legszabadabb nemzetek alkotmányaiban sarka
latos és változhatlan polgári törvény egy sem szolgálhat, 
mi azonban változhatatlan és sarkalatos alapja minden 
szabadalkotásuképviselői országiásnak ez: hogy t ör 
v é n y h o z ó  h a t a l m á n á l  f o g v a  a’k é p v i s e l t e t e t t  
n e m z e t  f e j e d e l m é n e k  m e g e g y e z é s é v e l  bár  
m e l l y  r e n d ű  t ö r v é n y i t  a’ k o r  k ö r ü l m é n y e i 
h e z  k é p e s t  ne m c s a k  m ó d o s í t h a t j a ,  h a n e m  
s z ü k s é g  e s e t é b e n  a z o k n a k  vég'ké’p e n i e l t ö -  
r ö l t e t é s ö  k k e l  a z o k a t  ú j a k k a l  i s  f ö l c s e r é l 
het i ,  é s  m i n d e n  a’ s t a t u s  g a z d a s á g á r a  m e g 
k í v á n t a i é  k ö z t e r h e k e t  é s  a d ó z á s o k a t  t ör 
v é n y e s e n  e l h a t á r o z h a t j a .  Ez mint mondám, 
minden szabad alkotmányoknak egyedüli sarkalatos 
alapja. A’ szabadságnak e’ palládiumát megváltoztatni 
akarni magában halálos büntetést érdemel. Valamint illő , 
hogy ez előtt térdet fejet hajtsunk, mivel magában fog
lalja fejedelmünktől kezdve az utolsó napszámosig mind
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egyiknek biztosított bátorságát, úgy a’ d i vat  óz ó  köz-  
h a t á s ú  t ö r v é n y e k n e k  h í v  t e l j e s í t é s e ,  ’s 
e z e k n e k  t a r t o z a n d ó  v a k  e n g e d e l m e s k e d é s  
m i n d e n  h o n p o l g á r n a k  k i v é t e l  n é l k ö l  l e g 
s z e n t e b b  k ö t e l e s s é g e .  Illy valódi szabadság bir
tokában minden magyar hazafinak szive emelkedni fog, 
ki e’ szónak fenséges tartalmát megérti. Annak fentar- 
tásában legnagyobb boldogságát látván, mindentől mi 
azt megcsonkíthatná, őrizkedend, és azért valamint fel
séges királyunk, úgy a’ felvilágosított hazafi sem fogja 
akármelly czi'mű törvénynek meg nem változtathatása ál
tal magát örökre lebilincseltetni, és ez által a’ nemzet 
jobb létének útját végképen kizárni. Még egyszer tehát 
legyen mondva: p o l g á r i  a l k o t m á n y u n k n a k  e- 
g ye d&l i  s a r k a l a t o s  é s  v á l t o z h a t l a n  a l a p j a  
1-ör f e l s é g e s  k i r á l y u n k  h e l y b e h a g y á s á v a l  
j á r u l ó  t ö r v é n y h o z ó i  h a t a l m u n k ,  2- szor  a* 
k ö z t e r h e k  e l h a t á r o z á s á n a k  s z a b a d  g y a k o r 
l á s a ,  3- s z o r  a' f e n á l l ó  meg  n e m  v á l t o z t a t á 
s i g  t e l j e s  ere j f i  t ö r v é n y e k n e k  s z e n t s é g e .  
Ezentúl változhatlan sarkalatos törvény nem lehet. Ha 
meggondoljuk, hogy e' tagadhatlan igazság elismerésé
re egy kevés hidegvérű megfontoláson kívül mi sem kí
vántatik, valóban eléggé nem csudálhatni, hogy a’ 19-ik 
században még gyakran olly állításokat hallunk, mel- 
lyek szerint nemzeti szabadságunk egyedül csak a* ne
mesi rend előjogainak megsérthetlenségén alapulván, 
minden e’ czélra szolgáló törvények sarkalatosoknak , 
és változhatlanoknak mondatnak.

E’ sarkalatos törvények eddigi védelmezésében és 
fentartásában tekintik a' fentebbi nézeteim ellenzői a' 8 
századot meghaladó polgári alkotmányunknak még mai 
napi életét. Ezt én egy részről kétségbe hozni nem 
akarom; hanem hogy ugyanezen körülménynek köszön-



keljük nemzetünk hátramaradását i s , azt átlátni valóban 
nem nehéz, mert midőn a9 polgári alkotmány a9 nemzet
nek egy 20-ad részét javakkal és jogokkal megáldotta, 
akkor a9 nemzet 19/2o ad részét jóltévő sánczaiból ki- 
rekeszté, mi valóban, hogy a9 nemzet erősségére történt 
legyen, nem állíthatják. *)
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# )  H ogy nemzeti alkotmányunkon az idő kivonataihoz ké
pest változtatni nem csak leh et, hanem szükséges i s , 
azt már mind felséges fejedelmünk mind az ország  
rendjei nyilvánosan kijelentették az által, hogy a’ k ö z-  
igazgatás és polgári szerkezet minden ágainak átnézé
sére , és javítására országos küldöttségeken neveztek  
ki m ég ezelőtt 5 0  esztendővel, ’s ez  országos választ
mányok az 1 8 9 5A -k i országgyűlésről ugyané’ őzéiből 
újra kiküldetvén, javallataik el íb készültek, ’s csupán 
országgyűlési tárgyaltatásra várakoznak. Minden eddig  
indítványba hozott javallatok közt azonban kettő mind 
eddig nagy ellenszegülésre talált. Egyik ezek  közül 
az, hogy a9 nemesi rend a’ nemtelenekkel együtt arány- 
lagosan vigye a’ közterheket; másik visszatetsző javal
lat pedig a’ nemteleneknek adandó képviseltetési jog . 
Az első javallatot némellyek a’ magyar alkotmány 
alapjával tartják összeütközőnek, mi azonban, a’ dol
got törvényeinkből és történeteinkből fel világosítván, 
épen ellenkezőleg mutatkozik. Ugyanis igen ferdén 
Ítélik m eg, ’s valóban méltatlanul vádolják eldődeinket 
azok, kik azt erősítik, mintha nemes őseink magukat 
minden tehertől kivonni akarván, az egészet a’ nem
telenek nyakában hagyták. Tudjuk tudniillik, miszerint 
hajdan a’ katonáskodás volt mindenek felett a’ legna
gyobb, ’s legveszélyesebb teher, mert az ököljog szá
zadaiban örökös háborúkban éltek a’ nemzetek, m elly-



Á m bár m unkám  czéljá tó l e g y  k é v é s sé  fé lr e v e z e t, 
itt azonban m ég is e l nem  hallgathatom  azon  n ézeteim et, 
m elly ek  azon  történetíróinkétól, é s  törvénytudósainké
tól annyiban k ü lö n b ö zn ek , m iszerint e ’ n em esi jo g o k  
eránti ú gy  n ev ezett sa rk a la tos törvények  nem zetünk pol-
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nélfogva a’ katonáskodás terhét viselő nemesek örökös 
békétlenségeknek, veszedelm eknek, ’s egyszersmind  
roppant költekezéseknek valának kitéve. Jelen leg bé
kés időket élünk, és még is m illy áldozatokra kész a’ 
szegény jobbágy, csakhogy a’ 10  évi katonáskodástól 
megmenekülhessen? De még a’ szem élyes katonásko
dás nem volt e lé g , hanem valahányszor a7 szükség  
Ugy kivánta pénzbeli segedelm eket is adtak nem?s e l-  
dődeink részint saját majorsági, részint jobbágyi föld
jeik jövedelm ei után. Innen következett az, hogy azon 
nemesek 0*1* az armalisták), kik jobbágyoknak földe
ket nem engedhettek által, maguknak sem lévén , az 
1793: 4 . czikk következtiben a’ vármegyék házi szük
ségeire taksáltatni rendeltettek, melly adótól osak az 
1 3 0 5 :  1. czikk által mentettek föl a7 gyakori insurre
gionális terhek tekintetéből. Ezekből látható, hogy a7 
magyar/ alkotmány alapelve épen nem az, hogy a’ ne
mes minden tehertől szabad legyen , sőt ellenkezőleg  
mint legtöbb jogokkal bíróra a7 legterhesebb és le g 
költségesebb terhet, t. i. a’ szem élyes őnköltségü ka
tonáskodást vetette. H ogy azonban épen e 7 kötelesség  
miatt jelenkorunkban a7 nem esség úgy szólván csekély  
terhet viszen, annak oka nem a7 magyar alkotmány alap
eszm éje, hanem a7 müveit világ körülményeinek meg
változása. Ugyanis már 97  eszten deje, hogy az Eu
rópa békéjét, 7s az emberiség érdekét megzavaró fran- 
czia háború megszűnt. E z éta a7 mi birodalmunk köré-
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gárosodásának ősi alkotásában gyökereztetnének. Abban 
történetíróink ugyan mindnyájan megegyeznek, hogy a' 
magyarok, midőn Ázsiából kijövének közönségesen és 
kivétel nélkül szabadok valának, és ebben én is tökéle
tesen megnyugszom; de annak, mit továbbá mondanak, 
hogy t. i. a9 nemtelen adózók azoknak ivadékai, kik vagy 
mint eredeti magyarok fegyverrel vitézkedni vonakod
ván, vagy mint az országnak meghódolt előbbeni lakosai 
fegyveres ellentállásuk miatt rabságra kényszerittettek , 
mint minden történeti adatok nélkül szűkölködő, és csak

ben mély csend uralkodik; ’s ha a’ nemzetek és feje
delmek egybekapcsolt érdekét, ’s az emberiségnek és 
műveltségnek fokonkint neveltedé diadalmát tekintjük, 
azon remény is bízvást kecsegtet, hogy háborút, nem
zetek közönséges viadalát korunk egy  hamar nem Já- 
tand. Ellenben a’ nemzeteket ’s az egész  emberiséget 
boldogító indítványok, intézetek és vállalatok egym ást 
érik. A ’ törvénykezés jobb rendbe szed etik , oskolák 
épülnek, utak, csatornák készülnek, humanisticus inté
zetek állíttatnak', eg y  szóval nem az öldöklő háború, 
hanem a9 béke áldásteli mulasztja igényel a’ honpol
gároktól áldozatot. Illy körülmények közt semmit sem 
kétkedünk, miszerint a’ magyar nem esség, melly 8 szá 
zadok lefolyta alatt hazáját, alkotmányát, ha kivánta- 
tott, fegyveres kézzel is fentartani tudta: a’ 19-ik  szá
zad szelidebb szellemét is képes leend felfogni, ’s az 
egész  nemzetet egy  testté olvasztván, az örök igazság  
lánczaivalolly szorosan kapcsolandja egyb e, hogy az ne- 
csak fentarthassa magát minden ellenségei ellen, hanem 
hatalmasabb, megelégedettebb és boldogabb is lehessen  
mint valaha!



puszta vélekedésen alapuló előadásnak hitelt adni hajlan
dó nem vagyok, és pedig e’ következő okokból:

Ha minden elfogultság nélkül a’ dolgot mélyebb 
vizsgálat alá veszszük, alkalmasint e’ nézetekben fo
gunk megállapodni: Ázsiából lett kijövételükkor a’ ma
gyarok számát mintegy 1 millióra teszik a’ történetírók. 
Egyre- másra egy családra 5 személyt számlálván, a’ 
családok száma mintegy 200,000-re mehetett. Ezek közül 
ha minden családra áltáljában egy fegyverviselésre al- 
álkalmas férfit számítunk, a’ fegyveres nép szinte
200,000 főt tett. A* többi 800,000 részint öregekből 
Vagy tehetetlen testüekből, asszonyokból, növendékek
ből és gyermekekből, részint pedig ollyanokból állott, kik 
az otthoni vagyonnak és gyarapodó gazdaságnak mun

k á s  gondviselésével foglalatoskodtak. A* 200,000 fegy
veresnek hét fő, és ezek után 108 kisebb rendű vezére 
volt; ’s ha még minden 100 fegyveres után négy külön 
rangú hadi tisztet veszünk, e’ tisztek száma összesen kö
zel 9 ezerre mehetett.

Hogy az országnak meghódítása után, annak földje 
bizonyosan a’ különféle előkelőbbségek félretételével 
minden személyes kivétel nélkül az elsőtől fogva az utol
sóig egyarányos mértékben ki nem osztatott, hanem a’ 
különféle ranghoz képest a’ föld birtoka is nagyobbra 
kisebbre szabatott ki, abban legkevesebbet sem kétel
kedhetünk. És igy mindjárt ez alkalommal ebből az kö
vetkezett, hogy a’ nagyobb földbirtoka főbb rendűek az 
alsóbbaknak segedelmére, ezek ellenben kevés földjük 
mellett amazokénak használatára szorultak. A' pénznek 
még azon időbeli gyérsége mellett a’ haszonbér, mellyel 
az alsóbb rendűek amazoknak tartoztak, részint szemé
lyes munkából, részint a’ termésnek egy bizonyos részé
ből állott. Az alsóbb rendűek elszaporodásával azoknak 
iyadékw is természetesen mindnyájan földbirtokban nem
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részesülhetvén, azoknak nagyobb része kénytelen volt 
a’ hatalmasabb birtokosok földjeinek fenérintett művelé
se módjára élelmök fentarthatása kedvéért támaszkodni, 
így az eleinte szabad szerződésből származott földbéri 
viszony, végre törvényes szokássá vált kötelességre for
dult. Es íme, ez lehet a’ földesúri és jobbágyság közti 
későbbi összekötésnek alapja. Hogy a’ nemzetnek minél 
nagyobb műveltségével annak életszükségei szaporod
tak, ’s következőkép a’ földművelés is mindinkább több 
emberek kezét megkívánta, az természetes; valamint 
az is, hogy az ezzel foglalatoskodók az ellenséggel 
küszködő fegyveres hontársaiknak ellátására köteleztet- 
tek, a’ dolog rendjében volt. Azt azonban hogy a’ fegy
veresek tekintetükben és hatalmukban mindinkább ne- 
vekedtek, amazok ellenben illy arányban hanyatlottak, 
annak tulajdoníthatni, mivel azon időkben a* katonai vi
tézség úgy szólván egyetlen egy erénynek tartatván, a' 
nemzetnek előkelőbbjei csupán ez utat tekintették dicső
nek. Hogy e’ hatalmasbaknak illy testületé mellett, idő
haladtával azoknak személyes előjogai, a’ már szokás
ba ment földbéres jobbágyságnak ellenben terhei mind
inkább növekedtek, könnyen elgondolhatjuk. Ennek illy- 
nemű hosszas gyakorlata ezt szokássá változtatván, igy 
támadt a’ privilegialt és adózó, vagyis a’ nemes rend és 
a’ nemtelen osztály. *) Ez utóbbinak mindinkábbi meg-

A ’ szerzővel annyiban én is egyet értek, hegy balgaság  
volna gondolni, mintha a’ mostani nemtelenek eMődei 
mindnyájan a’ katonáskodási teher alóli k ihúzás, vagy  
vétségek miatt taszittattak volna jobbágyi és rabszolgai 
állapotra; de a ’ mostani jobbágyság eredete fejtegeté
sét nem valóságos históriai adatokra építi. Tudjuk azt, 
hogy a’ magyarok az első fejedelmek alntt mindnyájan
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tarheltetésén és elnyomatásán segíteni kívánó több dicső 
emlékezetű királyaink a9 szabad királyi városok felállí
tásával, és végre azoknak az ország rendjei közé emel
tetése által igyekeztek az igy támadott aristocraták és 
oligarchák mindinkább érezhető hatalmaskodásai ellen 
munkálkodni. Ez a9 történet sora Európa minden legré-

szabadok voltak, ’s hűbéri rendszernek nálok nyoma 
sem találtatott* Azonban nálok is, mint minden nem
zetnél voltak hatalmasabbak és gyengébbek. így történt 
az, hogy a’ magyar főidet magok közt felosztván, a9 
szegényebbek a’ fejedelemtől mint fővezértől kaptak 
ugyan szabadföldeket, de olly kötcleztetéssel, hogy 
ezekért a’ fejedelmet minden háborújába kísérni, ’s 
hadakozni tartozzanak. Ez az eredete a’ sz. István ál
tal rendszeresített várjobbágyoknak (Jobbagyones Cas- 
tri). Későid) a’ várjobbágyokból némellyek földjeiket 
teljes tulajdonosi joggal megnyerték királyainktól, azaz 
a’ király szolgái sorába emeltettek, olly kötelezéssel, 
hogy ezentnl nem a7 főispányok, hanem egyenesen a' 
király zászlója alatt tartozzanak katonáskodni. Ez az ere
dete a’ nemesi rendnek. Majd ismét e’ várak földjei 
azok birtokosaival a1 várjobbágyokkal együtt királyaink 
által püspököknek, monostoroknak, ’s más országna- 
gyoknak ajándékoztalak. E’ várjobbágyok eleinte szin
te azon kötelességet tették, mivel fejedelmeik iránt tar
toztak, azaz uraikat a7 háborúkba fegyveres kézzel ki
sérték, de más nemű szolgálatot tenni nem szorítathattak. 
Azonban lasa&n lassan e7 katonáskodási kötelességtől ré
szint önkényt részint erőszakkal felmentve, időjártával 
ezek földjeitől elébb személyes szolgálatokat, végre 
I. Lajos törvényétől kezdve kilenczedet is adtak; és ez 

‘ismét eredete *’ mai angyar jobbágyságnak,
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gibb és műveltebb nemzeteinek, a* nélkül, hogy történe* 
tűk írói a' nemtelen szűletésüeket a’ nemzet sorából kire* 
keszteni, vagy mint bátortalan ősek ivadékjául bélye
gezni kívánnák, mint ezt minden történeti adat nélkül 
historicnsaink könnyelműleg egymásután iiják, meg nem 
fontolván, hogy ha csak a’ mai ötszáz ezer száma ne
meseknek eldó'dei vitézségük által olly szembetűnő 
megkülönböztetésre, 9 millió honpolgároké ellenben nyul- 
szivüségük és fegyverhordás előli szántszándékos vona
kodás által rabságkárhoztatáSra érdemesek valának, 
akkor a* magyar nemzet bizonyára meg nem szerezte 
volna magéinak azon vitézség dicső hirét, mellyet más 
nemzetek még most is a' magyar nemzettől elszakithat- 
lannak tartanak.

Miután ezen közbenvetésre csak annak megmutatá
sa kedvéért ereszkedtem, hogy a’ P. 1-ae Tit. 9-us ko
rántsem nemzetünk polgárosodásával állott fe l, hanem 
a’ nagyobb hatalomra kapott aristocratiának későbbi szü
leménye ; ’s következőleg a’ kor kívánságával ezen csu
pán egy néposztálynak adott jogok, fokonkint az egész 
nemzetre kiteijeszthetők, ismét felfogom munkám fona
lát, és bár ismételve is, nemzeti gazdaságunk érdekébe 
vágó törvényeink módosítására nézve óhajtásomat ezek
ben központosítom: 1) általános földbirhatás, 2) általá
nos képviseltetés, 3) jobbágyi tartozásoknak örökös 
megváltása, 4) közterheknek egyarányos elosztása, 5) 
hitelünk erősítésére vezető újabb törvények, és 6) tör
vény előtti egyenlőség.

A’ három első és ötödik pontra nézve nézeteimet e' 
munka folytában tán már unalomig előadtam; a’ negye
dik pontú közterhekről is az előforduló helyeken szinte 
szólanom módomban vala; igy például az utak mikénti 
készítése és rendhetarthatása, a’ vizek mikénti szabá- 
lyoztatása iránt véleményemet igyekeztem belátásom
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szerint előadni; azért itt csak a’ többi nem említettek
ről, u. m. katonaállitásról ’s tartásáról, honi és hadi 
adó és országgyűlési költségek fizetéséről és vontatás
ról bátorkodók még nehány jegyzeteket tenni.

57. $. Katouaállitás,

Hogy a’ nemesi rend ez alul insurrectionalis tartozá
sa által magát mind eddig fölmentve tarthatta, az igaz; 
de azt sem tagadhatni, ha visszatekintünk azon okra, 
melly a’ nemesi rendnek ezen és többi kedvező előjogait 
következteté, t. i. a’ haza védelmezésének, és igy a’ 
katonáskodásnak előzőleges kötelezésére, és azt e’ rész
beni mostani álláspontunkkal összehasonlítjuk, hogy a’ 
körülmények e’ jelen korban igen ellenkezőre fordultak; 
mert épen a’ katonáskodás terhes becsületét mai napig 
viselő nemtelen fél minden előjogok kirekesztésével a’ 
többi terheknek is egyedüli viselője. Erre ugyan többen 
azt fogják mondani, hogy a’ nemesi rend, melly még 
most is királya felszólítására mindenkor kész felkelni, 
arrul nem tehet, ha a’ kormány ezen jogával élni nem 
akar. De valljon minden elfogultság félretételével nem 
vagyunk e kénytelenek elismerni, hogy e’ jelenkorban, 
hol a’ katonáskodás nem csupa személyes bátorságon és 
állati erőn, hanem inkább tudományos kifejlődésen, szi
gorú rendtartáson alapul, és mellynek létesítésére foly
vást tartó gyakorlat kívántatik, az illy időszakként! fel
kelés valóban sikeres hadi eszköznek többé nem tekint
hető. * ) Hiszen ezt mai nap még a' török is kezdi átlát-

Általánosan elterjedt vélemény az, a’ magyar nemes felke
lő sereget azért nyilatkoztatni czélszerűtlennek, mivel
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ni. így 1-sŐ Mátyás dicső királyunk állandó fekete sere
gével többet vitt ki, mint a9 többi bár hatszor számosabb 
hadi népével (?). Magam is, mint néhai sorbeli haditiszt 
(közben mint segéd tiszt is és igy nem mint csupa me- 
chanicus katona) az ellenség előtt szolgálván, e’ rész-

jelenkorunkban a1 hadfolytatás módja megváltozván, 
csak állandó és szüntelen gyakorlatban levő katonaság 
állhat sikeresen ki a’ csatapiaczra. Ez azonban előítélet, 
’s olly okoskodás, mellyet épen a’ legközelebb lefolyt vé
res háborúk tökéletesen megczáfolnak. Ugyanis épen e’ 
századbeli háborúk világosan bebizonyították azt, hogy 
csupán állandó katonasággal egy ország sem képes ma
gát ellenségei ellen védelmezni. Mai időnkben a’ had
ban minden status az egész nemzet megfeszített erejé
vel igyekszik a’ másikat legyőzni, azaz más szóval jelen
leg nem GO—40,000 ember harczol körülbelŐl ugyan
ennyi zsoldossal, hanem egész nemzet egész nemzettel 
viaskodik. Illy körülmények közt igen természetes, hogy 
a’ leggazdagabb nemzet se állíthat ki elegendő állandó 
katonaságot; ’s ha csupán erre akarná védelemrcndsze- 
rét alapítani, az az egész ország eltürhetlen terhelteté- 
sét ’s végképeni elszegényedését húzná maga után. Ez 
az oka, miért állitá fel Poroszország a’ honvéd, Fran- 
cziahon a’ nemzeti testőr, Ausztria a’ honvéd, Oroszbi
rodalom a’ gyarmatosított sereget, és pedig a9 legked
vezőbb sikerrel. Poroszország legalább egyenesen a’ jól 
szerkesztett honvéd-seregének köszönheti a’ franczia 
járomtól! megszabadulást. Előítélet tehát az, mintha 
csak állandó és folyvást gyakorlatban levő fegyveres 
lehetne jó katona. Tudományosan müveit fő, ’s tapasz
talt altisztek tökéletesen alkalmasok arra, hogy egy 
nem mindig gyakorlott sereget szoros rendben és fe-



béri tulajdoníthatok magamnak egy kis ismeretet; és az
ért annál teljesebb meggyőződésemből mondám a’ fen
tebbieket. Azt akárki átláthatja, hogy hasonló bátorság 
mellett két egymással harczoló fél közt a9 nyereség azon 
résíré fog hajlani, melly tacticai tudománynyal és végre
hajtással a9 másikát meghaladja. Kik pedig azzal állanak 
elő, hogy annak megszerzésére évenkénti gyakorlatok

nyitékben tarthassanak, ’s ez által akármelly ellenséggel 
diadalmasan megütközhessenek. Nagy számú állandó 
katonaság helyét tehát egy állandó, gyakorlott és mü
veit fö és altisztekből ’s nehány szolgált kőzvitézekböl 
Összetétett magoskola(cadre) tökéletesen kipótolja, mert 
ez elegendő arra, hogy a’ béke idején polgári hivatását 
követő tartalékseregből, mellyhez az egész nemzet fegy
verfogható tömege számítandó, kevés gyakorlás mellett 
is győztes hadat rendszeresítsen. Ennél fogva nem az 
a’ hiba, hogy a’ magyar nemes felkelő sereg állandóul 
nem szolgál, mert h'szen ezt is lehetne olly czélszerüen 
rendezni, mint a’ porosz honvéd, vagy a’ magyar végór- 
sereget, mellyek hivatásuknakmindenkor vitézül megfelel
tek; hanem az a* baj, hogy a* nemes sereg maga, ha 
leggyakorlottabb volna is 50,000 fegyveressel hazán
kat megoltalmazni nem képes, fi’ szerint Magyarország
nak is a’ kor kivánatához képest szükséges honvéd rend
szerét változtatni; ’s ha a’ népességben és kiterjedésben 
hasonló Poroszország 500,000 fegyverest kiállíthat, ne
künk is módokról kell gondoskodnunk, hogy szinte po
rosz olcsósággal hasonló erőt fejthessünk ki, annyival in
kább, mert a’ hatalmas éjszaki óriás fél karjával birodal
munkat már bekerítvén, ’s pompás Dunánk tengerbei kifo
lyását kozák őrökkel megrakván, minden történhető össze
ütközésre számítani az okosság és politiea egyaránt ja
vasa.



is elégségesek lennének, nem tudják, hogy a’ lovas ka
tonai szolgálatra embert és lovat tanítani nehány hetek 
vagy hónapok nem elegendők, és hogy még a' kitanult 
embert és lovat is csak folyvást! gyakorlásban tartás 
teheti czélja megfelelésére alkalmassá. Ha pedig ennek 
elérése kedvéért, csakugyan ezen, úgy szólván szünet 
nélküli gyakorlatra magát a' nemesi rend el is tökélené, 
valljon nem fogná e annak folytatását hamar megunni, 
ha az avval járó költségek és többi alkalmatlanságok
nak temérdekségét, gazdaságának elmulasztását, ’s a’ t. 
tapasztalásból megismerendi. És igy ha ennek igy létét 
megismerjük, akkor meg leszen fejtve azon kérdés, mi
ért kivánja olly kévéssé a’ kormány a’ nemesi rendnek 
e’ törvényes tartozását még szükség esetében is használ
ni, t. i. mert valamint egy részről annak sikeretlenségről, 
úgy más részről az azzal járuló költségek haszontalan- 
ságáról is meg vagyon győződve. Hogy e’ hadi erőnek 
fogyatkozása annak helyrepótlását megkivánta, és hogy 
e’ végből az állandó katonaság számának öregbednie 
kelletett, az természetes ; de hogy ezen teher szaporo
dása ismét csak a’ közterheket egyedül viselő adózó nép
re háramlott, az is bizonyos; és íme ez az oka, hogy e’ 
jelen kérdést, mint a’ nemzeti gazdaság érdekibe vágót 
egy kis feszegetés alá vettem. Ha ennek némi méltány- • 
lása e’ hézag mikénti orvosolhatására vezetne, akkor 
azoknak, kiknek hozzá szólójuk van, könnyű leend czél- 
szerű módokat találni. Ezek között magam sem volnék 
hajlandó azt helyesnek elismerni, hogy a' nemes rendű 
és honoratiorok minden kivétel nélkül olly elvű katonás
kodás módjára köteleztetnének, mint jelenleg a’ köznép; 
és pedig azért nem; mert bizonyos, hogy addig, inig- 
len a’ pórok lelki műveltsége annyira hátra vagyon, az 
elsőkre nézve nagyobb büntetést kigondolni alig lehetne, 
mint őket azokkal köz társu szolgálatra kényszeríteni.



Est elkerülni talán ekképen lehetne, ha például a’ neme* 
sek és honoratiorok a’ mostani állandó katonaság egy 
bizonyos elhatározandó számának, melly leghelyesebben 
a* két osztályú népesség közti különbséghez aranyoz* 
va lehetne, kiállítását és teljes fentartását vagy toborzás, 
vagy más mód által magukra vállalnák. A’ katonáskod
ni kivánó nemes ifjak pedig az eddig divatozó mód sze
rint, mint nem kötelezett újonczok, ebbeli pályafutások
ban ezentúl is kereshetnék előmenetüket.

Ha ezen kívül a' katonatartásbeli teherbó'l, melly- 
nek alapja a’ hadi adó, és katonai veszteségek (deper- 
diták) viselése, szinte a’ nemesi rend egy bizonyos, a’ja 
vak birtokához arányosítandó részt magára vállalna, 
minden e’ részbeni eddigi vádoltatása megszűnnék.

Ennek minél előbbi elérése pedig a’ nemesi rendnek 
annyival inkább szivén kell feküdnie, mivel, ámbár ez 
állandó tehernek önkénti felvállalása által, első tekintet
tel költségei szaporodni látszatnak is, mindazáltal köze
lebbről nézvén a’ dolgot, megnyugtatására szolgáland 
az, ha megfontolja mind azon terhes alkalmatlanságo
kat, és költségeket, mellyeket a’ felkelő seregnek fen- 
érintett folyvásti gyakorlása és a* fejedelem szabad tet
szésére gyakori előállithatása okoznának.
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58. $. Honi adó és országgyűlési költségek.

Ha tekintetbe veszszük, hogy mostani polgári rend
szerünk szerint a’ vármegyei gyűléseken egyedül csak 
a’ nemes ember bir szavazattal; hogy a' tisztviselői kar 
egyedül nemesekből állhat; hogy az adózónak sem it
ten, sem az országgyűlésen egyenes képviselője nincsen, 
akkor lehetlen el nem ismernünk annak helytelenségét, 
miszerint épen az ezen jogokból kizárt adózó nép vise-
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Ii a’ megyei és országgyűlési terheket, 9s a* keévefeő 
előjogokban részesített nemesi rend pedig végképeft fel 
vagyon mentve. Ha polgári alkotmányunk eddigi rend
szere az adózó köznép és nemesi rend közötti viszonyra, 
képviseltetekre, és egyebekre nézve továbbá is fenma- 
rad, akkor legalább ezen utóbbi két teher viselésében 
rajta könnyíteni nem egyéb, mint a’ legszentebb igazság 
gyakorlata lenne. Ha pedig Isten kegyelméből e9 jelen 
korban mindinkább tapasztalható érzelmeink és belátás 
saink magasb kifejlődése 9 millió adózó népet csakugyan 
a* nemzetesitésre, köz képviseltetésre, és földbirhatásrá 
méltatándja, akkor e’ terheknek köz elosztása annak 
ügy is természetes következése leszen.

59. $, Vontatás.

Énnek elmellőzhetése vagy el nem kerülhetése f é 

l é i t  igen ellenkező okoskodásokat hallhatni. Az utóbbit 
védelmezők a’ közlekedés szükségével, és honunkban 
csak illy módú fenállhatásával támogatják nézeteiket. 
A9 közlekedés szükségét magam is elismerem, de annak 
csak illy módú fenállhatását helybe nem hagyhatom. Egy 
kevés figyelmeztetés mellett igen könnyen át fogjuk lát
ni, hogy ez állítás forrása nem egyéb, mint szűkkeblű 
haszonlesés, mellyel a’ legkisebb alkalmat sem akaijuk 
elmulasztani, hol az adózó nép rovására magunkon kön
nyítést szerezni képesek vagyunk. A' szegény ember 
szerszáma és lova romlásában, időmulasztásában, ’s a9 
többiben nem látunk semmi igazságtalanságot, hiszen mai 
világban egy pengő forintért két mértfŐldnyire örömest 
vontathat 9 gazda 4 lovával. Ez azonban közelebbi meg
tekintés után igen ellenkezőleg mutatkozik, mert habár 
egyes esetekben a9 már útban levő vontatók közül egyik



vágy másik, még a’ második állomásra is az utast elvin
ni kész, helyette százat is találhatni, ki két lovának ott
honi szabad használhatását mindenkor, valahányszor ötét 
a’ sor éri, a* 30 kr. vontatópénzzel, a* szorgosább mezei 
munkák idejében néha 4 annyival is örömest megváltaná. 
Azoknak, kik a’ közlekedésnek másként is megeshető 
módját átlátni nem képesek, ezennel csak azt mondom, 
hogy nálunk is senki előtt nincsenek eltiltva azon utazó 
módok, mellyek más országokban divatoznak, azaz: vagy 
tulajdon, vagy posta, vagy fogadott lovak használata. 
Igen, de erre ismét a’ költségesebb utazás az ellenész
revétel , az enyim pedig a’ szegény embernek nagyobb 
igazsággal járuló megkimélése. Ki utaz, azt vagy mu
latsága, vagy valamelly hasznának előmozdítása kedvé
ért teszi; már pedig akár az egyik, akár a' másik - eset
ben csak azt mondom: hogy ha az arra kellő költsége
ket sajnáltaid nem fogja, útjaink minden roszasága mel
lett is az országot minden irányban megjárhatja. A’ bé
csi, pesti, ’s más kereskedők portékáikkal az ország
nak minden nevezetes vásárait meglátogatják a’ nélkül, 
hogy ezt vontatás által eszközlenék. Már pedig mit ezek 
teljesíthetnek, az a’ privilegiált rendnek sem Ieend ki
vihetetlen.

Emelkedjék csak a’ müszorgaiom, és az által a’ 
belső közlekedés magasabb fokra; és nem csak a’ fen- 
álló postaintézetek, hanem más gyorsutazási alkalmak 
is vetélkedve fognak felállittatni. Ennék példáját láthat 
juk a* bécsi uton, hol a* kereskedésnek, és egyéb közle
kedésnek nagyobb élénksége ez útban fekvő helységek 
lakosait önként arra bírta, hogy mindenütt készen várva, 
és minden 4  mértföld után egymást felváltva, az utazó- 
kát postai gyorsasággal vetélkedve mozdítják elő.

Hogy azonban ne csak a'jártasabb, hanem a’mellék 
utakon is  a ’ közlekedés annál nagyobb élénkséggel fcn-
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tartassák, ezt legalkalmasabbat) úgy lehetne elérni, ha 
mindegyik helység közlegelőjéből a’ körülményekhez ké
pest 30 vagy 60 hold föld kivágatnék, és a’ községnek 
nyilvános használatra olly feltététellel adatnék á t , hogy 
4 vagy 8 alkalmas és jó szerszámmal ellátott lovat, ko
csissal együtt köteleztessék tartani.

£ ’ lovak részint a’ község gazdasága folytatására, 
de fó'kép az utazók további szálitására lennének fordí
tandók. Hogy azonban az illy intézet a’ községnek ne- 
csak terhére ne, sőt még hasznára is vállhasson, erre 
nézve a’ következő, szorosan megtartandó rendszabályo
kat kellene hozni: 1) hogy a' község lovain mindenkor 
a’ helységbe legelébb érő utas személyes megkülönböz
tetés nélkül szálitassék tovább a’ legközelebb fekvő hely
ségig, a’ már megszabott bizonyos árért; a’ vontatás bé
re a’ posta taksájához arányoztassék, a' helységek köz
ti távolság az illető vármegyék által határoztassék el; 
2) é’ lovaknak ingyenes, vagy nyugtatvány melletti 
használata semminemű szin alatt meg ne engedtessék, 
még a’ köz tisztviselőket sem vévén ki; a’ vontatásról, 
az innen bejövő pénzről, és a’ kellő folyó költségekről 
napló vezettessék, mellynek szoros megvizsgálása a’ vár
megyét illesse.

E’ rendszabályok szcros megtartásával az illy n e
mű intézetek, valamint a' közösülés fentartására, úgy 
az adózó nép könnyítésére nézve is alkalmasint a’ vára- 

. kozásnak meg fognak felelni. *)

# )  A’ vontatások eltörlése a’ legújabb időkben mint tudjuk 
sok vármegyében indítványba tétetett, de kevésben fo
gadtatott el. Legerősebb ok vala a’ vontatás további 
megtartására azon észrevétel, hogy ennek kiszolgálta
tása az adózó népnek nem t e h e r ,  hanem jótétemény; vé-
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60. $. Tudósok.

A’ tudományok ajándékok felülről. Ezek azon vé
geden bölcseségnek sugárai, melly az egyetemes vilá
got kormányozza, ’s mellyek a’ napsugárihoz hasonlólag 
mindent felvilágositnak, melegítenek, és éltetnek. Ők egy 
isteni tűz. Valamint a' tűz, úgy ők is az egész termé
szetet használatunk alá vetik. Ők minden helyet, minden 
időt, minden embert körültünk összegyűjtenek, életünk
nek rendszabályt mutatnak, lecsilapitanak minden szen
vedélyt, aVbünt elfoj^ák és ünnepéit emberek fönséges 
példájával a’ félénket bátoritják. Ők az egek leányai, 
kik az emberi nem bajainak enyhítésére földünkre szál
lottak; és a9 nagy, áltatok lelkesített irék mindig ott áll
tak elő, hol és mikor a’ társaság élete legsúlyosabb 
volt — a’ barbarismus és hauyatló erkölcs idejében. 
Azok, kik előttünk írtak, vándorok, kik a5 szerencsét
lenség útját előttünk már megjárták. Ők kezöket nyújt
ják, bennünket magokhoz intenek mikor mindentől elha
gyatva állunk. Egy jó könyv egyszersmind jó barát.

Ez előre bocsátottakból látható a’ tudósok fönséges 
hivatása, mert a’ tudományokat ők ápolgatják, ’s ez ál-

Icményem szerint pedig épen a* vontatás eltörlésére épen 
ez a1 legnyomosabb ok, mert ha az adózó nép a1 vonta
tást ön hasznából is örömest teljesíti, nincs rá szükség, 
hogy a’ kényszeritett vontatást megtartsuk; vagy ha még 
is mind ezek mellett az erőltetett fuvarozást meg akarjuk 
tartani, ez legozáfolhatlanabb bizonyság arra, hogy a’ 
vontatás valódi terhe az adózó népnek, mellyetkeblünk
ben érzünk ugyan, de őszinte megvallani pirulunk.



tál az emberiséget magasabb czéljához és rendeltetésé
hez közelebb vezetik. Azonban e’ feladatnak illy érte
lemben megfelelni, ’s a* valódi tudós diszes nevet meg
érdemlőm, erre igen sok kívántatik. És még is hányán 
nem találkoznak, kik, midőn ezen igazság méltánylása 
nélkül a' különféle tudományok felszínes ismeretével 
és némileg jobb íridommal magokat csakugyan már tu
dósoknak vélik; és egyoldalú, előítéletes ’s visszás né
zeteikkel teljes irományaik által a’ közönségnek nagy 
részét a’ valódi műveltségtől félrevezetik éseltávoztatják.

Ki a' valódi tudós czímet megérdemleni kívánja, an
nak szükséges I-ör hogy valamennyi tudomány, (nem 
ugyan rendkívüli, mert ez lehetetlen) lényeges ismereté
vel bírjon; 2-orhogy egyik vagy másik tudományban 
olly tökéletesen ki legyen művelve, hogy abban mint 
oktató és iró polgártársait felvilágosíthassa; 3-or hogy 
az emberiség különféle helyzetét, a’ magasb születésűek 
társalgási teremétől kezdve, a’ szegény napszámos szal
ma gunyhójáig ismeije. O neki szükséges előre is az ud
vari emberek finom viseletét kitanulni, hogy az szeme fé
nyét el ne vegye. Csak a’, valódi müveit magas körök
ben lehetséges a’ finomabb társalgást, és kecses visele
tét megtanulni; itt ismerhetni meg az iUedelem mester
ségét, és azon összes izlettudományt, mellynek írott 
szabályai nincsenek, ’s mellyekben a’ tudósnak tudat
lannak lenni még sem szabad. Neki az alsóbb osz
tálynak egyszerűbb erkölcseit, fáradhatlan munkássá
gát, a* megtagadott élet kellemei iránt viseltető egyked
vűséget, agy nemkülönben a’ középrendüeknek tán leg
tisztább gyakorlati élet philosophiáját ismernie kell; 
mert esek igy léphet valódi tiszta nézetekkel mint hasz
nos oktató a’ közönség ettbe.

Az illy műveltséggel biró valódi tudások a' nemze
ti erkölosi erőnek legvalódibb képviselői, és leghatkató-
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sabb eszközei; mert midőn a’ különféle osztályok körül* 
menyeihez fenséges törekvésüknek végrehajtó módját 
arányoztatják, a’ köztársaság általános lelki műveltsé
gét mozdítják igen sikeresen elő.

E’ szigorú kivánatok előadásával azonban nem oda 
czélzok, hogy mind azokat, kik ezekkel tökéletesen el* 
látva nincsenek, de egyébiránt a’ tudományok egyik 
vagy másik nemének teljes ismeretével bírnak, vagy 
cdly rendkívüli leleményes eszüek, kik rendszeres okta
tás nélkül csupán igyekezetük és tapasztalatuk által ma- 
gasb lelki műveltségre emelkednek, vagy végre ollya- 
nokat, kik szép fogékonyság és előkészület mellett jö
vendő meghívásuk szellemétől magokat lelkesítve érzik, 
— hogy ezeket mondom az írói munkásságtól elijesz- 
szem. Mert bizonyos előttem, hogy ők a" közjó előmoz
dításához jóltevőleg járulhatnak, de hogy ez így történ
jék, mindenek előtt szükséges, miszerint ön tehetségüket 
mértéken túl ne becsüljék, egyoldalúságtól őrizkedje
nek, nézeteik előadásánál irótollukat szerénység vezes
se, és végre hogy munkájuk kiadása előtt azt más meg
állapodott nevű tudós barátságos megvizsgálására bo
csássák.

Azon módok, mellyek által Íróink a’ közjóra nézve 
hasznosak lehetnek, többfélék. Ezek közt mostani állás
pontunkra nézve tán annál is inkább első helyet foglal 
az idegen nyelvű előkelőbb munkáknak magyarra fordi* 
tása, mivel akár af régibb, t. i. görög ’s latán, akár az 
újabb müveit nemzetek classicus íróira nézve még való
ban igen kévés fordítással dicsekedhetünk. így vagyunk 
az iskolai tanulmányok. a? magasb tudományok, nemkü
lönben a' külföldi folyó literaíura, és a’ naprul napra ha
ladó külföldi egyetemes literahira iratai dolgában is.

Ha azon jótékony befolyást, melly ezen munkák 
fordításából nemzetünk előmenetére árasztana, megfbn-



toljuk, valóban nem lehet sajnosán nem érzenünk e* 
munkásságnak eddigien! illy nevezetes elmulasztását. 
Igaz, hogy ez által némelly írók azon forrásaiktól meg* 
fosztatnának, mellyekbó'l forditólag merítvén, könyveik* 
ben eredeti szerepet játszanak; valamint az is bizonyos, 
hogy sok iró az olvasó közönség előtt tudós tekinteté
ben jóval alább szálna, mivel ez által az összehason
lításra a’ közönségnek alkalom nyujtatván, meggyőződ* 
hetnék, hogy némelly honi szerzők által felvett tárgyak 
ez idegen ’s átfordított munkákban már sokkal ’s velő
sebben vannak előadva. Azonban ez észrevételek kevés 
figyelmet érdemlenek, mert a’ közjó nem a’ látszatos tu
dósok nagyobb számát, hanem a' valódi felvilágosítást 
kivánja, ezenfelül e' forditásbeli munkálat a* magyar 
nyelv csinosbitását leginkább következtetné. Hogy e’ 
czél elérethessék, és azon veszteség, melly különben is 
a’ legjobban történendő fordítással az eredeti munka tar
talmára nézve járulni szokott, minél észrevehetetlenebbé 
váljék, szükséges, hogy a’ fordítás mindenkor az eredeti 
munkából, ne pedig harmadik vagy negyedik más nyelv
ből! fordításból történjék; továbbá, hogy a’ fordító ne 
csak a’ magyar nyelv helyesírási ’s grainmaticai rendsza
bályait, és szellemét tökéletesen ismerje, hanem a’ for
dítandó munka nyelvében is jártas legyen, mert e’ nélkül 
gyakran azon hibát követendi el, hogy midőn a’ szavak 
aggodalmas átfordításával fáradozik, számtalan visszá
sán hangzó tájszavakat használván, a’ munka tartalmát 
igen homályossá teszi; vagy pedig egyedül csak az ere
deti munka értelméhez ragaszkodólag, becsét igen meg
csonkítja.

Azon módok közt, mellyekkel tudósaink a’ közjó 
elősegélésében nagy reszt vehetnek, első tekintetet ér
demel az alsó osztályú népnek helyzetével arányban ál
ló felvilágosítása. De erre vastag kötető czifrázott mg-
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gyarsággal írott könyvek nem alkalmasak; mert a’ kézi 
munkája által kenyerét kereső alrendü ember, ha az illy 
vastag munkákat megvenni képes volna is, annak elol
vasására ideje, megértésére értelme hibázik.

Ugyan azért minél olcsóbb, egyszerűbb és érthetőbb 
olvasókönyveket szükséges közrebocsátani. Erre pedig 
czélszerübb semmi sem lehet, mint helyes elveken ala
puló kalendáriumok. Ezek rendesen olcsók lévén, a' kö
zönséges pór által is a’ rendes évi költségek közé szá
mitatnak, olvasásukra pedig nem sok idő kívántatik. 
Franklin, az uj világnak egyik alkotója, mint valódi 
bölcs, az öreg Henrik közmondásainak, és egyéb népok
tatásainak illy uton történt elterjesztésével, az északame
rikai statusokban szerencsésen azon magot hintette e l , 
mellynek sarjadékai olly termékeny iákká növekedtek, 
hogy gyümölcsei nem csak honi, hanem külföldi polgá
rok által is haszonnal izleltetnek. Mennyivel hasznosab
bak lennének az illy kalendáriumok a’ mai napiaknál, 
ha ezek a’ szántó vető nép és az alsóbbrendű mesterembe
rek számára a’ már tán százszor fölmelegitett ízetlen tré
fák és mesék helyett népszerüleg előadott közhasznú 
tárgyak fejtegetésével töltetnének be. így például a9 szán
tóvetőnép számára készítendő kalendáriumban a9 földes
urak és jobbágyok közti viszony eredete és jelenlegi mi
benléte, az úrbéri rendszabályoknak jótékonysága, a * 
szegény ember megelégedésére vezető módok, u. m. tisz
ta szivfiség, munkásság, takarékosság, vagyonjának mi
kénti gyarapithatása, a9 földművelés, állattenyésztés, 
gyümölcs és bortermesztés egyszerű alapelvei, újabb 
gazdasági találmányok, 9s a9 t. igen jó és áldásteljes 
^tnyagot szolgáltathatnának. *)

* )  Hlyen népkalendáriuoiot adat ki a’ Magyar Gazdasági 
Egyesület már nehány év éta ,,M ezei Naptár44 czíiu alaM,
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A’ közép osztály számára jelenleg megjelenő kalen
dáriumok, belső tartalmakra nézve csakugyan sokkal ér
dekesebbek az utóbbi két tized előttieknél, de azért még 
is sok fogyatkozásai vannak. A’ mft és kereskedési szor
galom körébe vágó minden nemű honi és külföldi újabb 
találmányok, próbatételek, azoknak foganatja, más or
szágok nemzeti gazdaságának fő elvei, statistikája, jele
sebb polgárainak életrajza, ’s több effélék hiven és ki- 
meriiőleg előadva nem csak örömest olvastatni, hanem 
mint valódi hasznos gyűjtemények az eltételre is méltók
nak fognak tartatni, üly módon képesek a’ nyilvános po- 
Uticai hírlapok is a’ szorgalmat és hazafiságot buzditólag, 
és a’ valódi felvilágositást teijesztőleg a’ közjót sikere
sen előmozditni. Erre pedig legalkalmasabb módot nyúj
tanak azon melléklapok, mellyekkel hírlapi szerkesztő
ink a* politicai újságok soványságait kipótolni igyekez
nek. Hogy azonban e’ lapok a’ fentebbi kivánatoknak 
megfeleljenek, szükséges, hogy azoknak szerkesztői, ha
bár ön anyagi hasznuk csonkításával is óvakodjanak 
rendes és rendkívüli levelezőik olly közleményeit közöl
ni, mellyeknek tartalma vagy erőltetett néptömjénezésen, 
vagy a’ hatalmasabbaknak szemtelenül hízelgő magasz- 
talásán, a’ valódi hazafiuságnak félreértésén, előítélete-

’s ennek milly jó kelete van megítélhetni onnan, hogy az 
idén 4 0 ,0 0 0  nyomatott példány mind elkelvén, jövó évre
6 0 ,0 0 0  példánynak nyomtatása rendeltetett el. E* Nap
tár népszerű gazdasági ’s más élet-tárgyakat foglal ma
gában , ’s 2 2  tömött nyomtatású iv nem drágább 2 pengi 
garasnál. Hogy mind Ausztriában és (stájerben, mind 
Csehországban a’ népkalendariumok narv befolyással 
folytak a’ köznép műveltségére és felvilágosodására, kö
zönségesen tadaük.
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km, ’i  több efféle nem műveltséget, felvilágosítást éc kti 
jót eszközlő, ta u m  hátráltató sexeteken alapot. Enaek 
méltánylása annál szükségesebb, mivel e’ lapok nem csak 
a’ közép, de majd minden magasb rendnek kezén is meg 
szoktak fordulni.

Az időszakonkénti rendszeres folyóirások, mellyek 
különféle cztmek alatt többnyire számosabb résztvevő 
tagok köz munkálódásával a* nyilván eleibe bocsátatnak, 
annyival fontosabbak, mivel azoknak elterjedő izleltetó- 
se azokat mindinkább divatba hozzák. És agyán azért 
azoknak befolyását tekintve, szükséges, hogy az épen 
említett elvek, rajok nézve is zsinórmértékül szolgál* 
janak. E* folyóírásoktól a’ fenérintett lapoknál nyomo
sabb, kimerítőbb, tudományosabb értekezéseket követel 
a' közönség, mert a’ hírlapi melléklapok mindenkor 
csak eecuaeébresztésre és nem alapos fejtegetésre 
szolgálnak.

A’ dramaturgiának valódi czélja abban á ll, hogy az 
emberek előítéleteit, hibás hajlamait, és áltáljában min
den erkölcsi gyengeségeit, hol elmés, hol komoly, hol 
gúnyos modorban megtámadván, a’ felvilágosodást, s z i
lárd jellemet, ’s jó erkölcsöt mennyire lehet elősegitse.

Hogy ennek sikeres végrehajtását azonban német* 
iyek igen könnyű feladatnak tekintik, annak jeléül 
szolgál azon naponként megjelenő több nemű számos 
koholmány, mellyek száraz, ízetlen, ’s durva tartalmuk
nál fogva műveletlen, rövideszu szerzőiket ujjal kimu
tatják. Több nyelvek értése, a’ practicai világ külön
féle helyzeteinek, a’ finomabb társalgási modornak is. 
merete, ’s valódi életbélcseség nélkül egy M o l l  e r e ,  
Ra c i n e ,  S c h i l l e r ,  Göt he ,  S h e a k s p e a r e  nyomdo
kait még csak távúiról is követni teljes lehetlenség. 
Ezen etkerülhetlen előkészületek megszerzése legyen 
tekét czéljuk azoknak, kik Thaliának és Melpome-
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nénak hódolására magokat felhiva leírni vélvén, em 
uton az emberiségnek hasznot tenni kívánnak.

Ha az eddig mondottakból látható vala, hogy kü
lönféle módok végrehajtásához aránylagos észbeli kifejlőd- 
ség, műveltség elkerülhetlen szükséges, akkor e9 szerint 
természetesen azt is fogjuk következtetni, hogy bár melly 
igenleges tadományról szóló munka szerkesztéséhez an
nál tökéletesebb ismeret szükséges, mivel a’ soha meg 
nem rendíthető talpkövön alapuló igenleges tudományok 
még a9 legkisebb eltévesztéssel vagy felszinüséggel sem 
férhetnek össze, és mivel ezek a9 gyakorlatos életben 
a9 magok helyén vezérül szolgálnak. Hogy e9 tudomá
nyoknak illy természete mellett, azoknak megszerzése 
egyedül csak a9 különös fogékonyságu észnek hossza
sabb idejű fáradhatlan iparkodása által ̂ lehetséges, azt 
tagadnunk nem lehet. És ugyan azért, mind azokat, kik 
illy tudományok tökéletes ismeretével, e9 mellett pedig 
az iskolai feszességtől (pedantságtól) távol, a9 fentebb 
említett többi lelki tulajdonokkal is felruházva vannak, 
méltán tudósoknak tekinthetjük, ’s tiszteletben tarthat
juk; mert egyedül ők azon kevesek, kiket hosszasabb 
pihenés után időről időre a9 természet az emberiségnek 
ajándékoz.

Ez úttal el nem hallgathatom azt, hogy valamint 
máshol, úgy honunkban is számosabb nem csak jeles 
eszű, de valóban tudományos férfiak is találkoznak, kik 
ezen szép tulajdonságok mellett vagy kényelemből, vagy 
túlságos életphilosophiából a9 világ folyamatját csendes 
hallgatással szemlélik, a9 nélkül hogy tudományos néze
teik és tapasztalásaik világra bocsátása által embertár
saiknak használni kívánnának. Illy vagy kényelmes, 
vagy tulcsapongó philosophusokat leghelyesebben olly 
órával lehet összehesonlitanom, melly legjobb, belső al
kata mellett igen pontosan jár ugyan, de mutató és óra



verő hiával vari; valamint ez, úgy a’ magányban rejte-- 
ző életbölcs is az emberiségnek mitsem használ. Em
bertársaink észbeli kifejlődését elősegíteni nem csak 
mennyei érzés, de szent kötelessége is mindegyiknek, 
ki teremtőjétől jobb elmetehetséggel megáldva olly sze
rencsés, hogy erre ideje és hivatása is van.

Hátra van még a’ tudósok egy nemének, tudniillik 
a’ kritikusoknak, recensenseknek taglalása.

A’ naponként teijedő irói vágy, és a’ papiros bé
kés türelme mellett igen természetes, hogy gyakran olly 
elmeszülemények jőnek napfényre, raellyek visszás 
nézeteken ’s temérdek ész-és igazságbotlásokon alapul
va, a' közönségre nézve inkább kártékonyaknak, mint 
hasznosaknak tekinthetők. Ez pedig ránk magyarokra 
nézve annyival nagyobb figyelmet érdemel, mivel a’ ma
gyar olvasó közönség nagy része még a' könyvek olva
sásában újoncz és igy eléggé tapasztalt nem lévén, a’ 
szenvedélyeket ingerlő vagy azoknak hízelkedő munkák
kal könnyen félrevezethetik. Részint tehát a’ szántszán
dékkal gyomot hinteni kívánó írók megzabolázására, ré
szint a' hibás nézetekből származó eszmék megczáfolá- 
sára nézve semmi sem szolgálhat olly hathatós eszkö
zül, mint a’ talpra esett bírálat. Hogy ez azonban a’ vá
rakozásnak megfeleljen, elkerülhetlen szükséges, hogy 
a ’ taglaló csak olly munka taglalásába ereszkedjék, 
mellynek tárgyáról tökéletes ismerettel bir, mert e’ nél
kül lehetlen az e’ részbeni hibás nézeteket megczáfölni. 
Kitetszik ebből, miszerint általános, minden tudományra 
kiterjeszkedő bírálót józajral képzelni sem 'tudunk, ha
nem a* tudományok minden ágaira egyes jártas bírálók 
óhajthatok. Ennélfogva ki érdemlené meg jobban a’ mi
nél élesebb czáfolatot, mint épen azon általános vagyis 
egyetemes tudákosok, kik minden különbség nélkül bár 
meUy tárgyú munkának taglaltjába szemtelen elbi-



w ftiíg g il  beboesátkocnok. Továbbá a’ Uralok hivatá
sok czélját szüntelen szeműk előtt tartván, mindé* elő
ítélettől, elfogultságtól, haragtól, irigységtől, vagy ba
rátságtól távol részrehajlás nélkül vegyék a’ munkát vizs- 
gálat alá. Harmadszor a’ taglaló a’ szerző személyét, a* 
munkával soha ne ugyanazonitsa. Az igazságot nem a* 
mondó személye, hanem alapossága teszi czáfolhadanná. 
Nézetek kül&nbsége miatt valakit illetlen vagdalásokkal, 
marczangolásokk&l megtámadni, mint ezt néha fájdalom 
igen gyakran van szerencsétlenségünk tapasztalni, nem 
esak egy tudományosan müveit, hanem egyszerű tiszta 
szivő ember tulajdonaival sem fér össze. A’ taglalás 
egyedüli czélja az időről időre megjelenő munkák tar
talmának netalántáni hézagait kipótolni; az eltévesztett 
nézeteket megigazítani, és így a* munka egyéb helyes 
részeinek megismertetése mellett az igazságot minél tisz
tább napfényre hozni. Ennek pedig elismerésére az olva
só közönség annyival hajlandóbb, ha látja, hogy a’ tag
laló irótollát nem epébe, nem méregbe, hanem egyedül 
az örök igazság forrásába mártotta. Még a’ nagyon he
gyes toll, a’ csípős gúny sem fogja a* szerény, komoly, és 
emberszeretetre mutató íridommal a’ versenyt kiáltani; 
mert az első, ha bár némelly olvasóknak mulatságai 
szolgál is, épen azon részt távoztatja el magától, melly 
a* felvilágosítást leginkább megkívánja; az utóbbi ellen
ben nyájas és kellemes módon magához vonsz. Az itty 
tulajdonokkal felruházott bírálók fáradozását nem csak 
az olvasó közönség, hanem a’ szerény szerzők is min
denkor köszönettel fogadandják, mert mindkettőjüknek 
felvilágosítást ad. * )

* )  Ha tudásoknak esak azokat mondhatnánk, kik a ’ sssrzü 
által Itt leírt tuhtfdoBdkkal fetruMavo vaZMdt, '# a*v«



fii. $. A* hon polgárainak minél nagyobb 
műveltsége.

A’ világ mindenható alkotója az embert mint leg- 
kedvesebb teremtményét olly két jóval áldd meg, mel- 
lyek által az nem csak az oktalan állatoktól lön megkü
lönböztetve, hanem azoknak okos használhatása által az 
egész világ fölötti uralkodás is kezeibe adatott. Ezen 
isteni adományok az é sz  és s z í v .  Ezeknek mikénti 
használatára nézve az emberiség teljes szabadságot nyert. 
Mindkettő azonban természeténél fogva a9 jóhoz úgy mint 
a’ roszhoz hajlammal viseltetik; ’s azért valamint min
den ember erényeinek úgy vétkeinek is kútfejei. Ezen 
természetes hajlamnak azon irányt adni, hogy mint te
remtőjének magasb lénye, valamint ön maga úgy ember
társai boldogítását is eszközölh3sse, ismét az emberi
ségtől függ; mert az ujonszületett kisdedben ezen lelki 
adományok még olly kifejletlenek, hogy azoknak kimi- 
velhetése eg;. dűl nevelés által eszközölhető.

szerint hogy ezek minden tudományban lényeges isme
rettel bírjanak: úgy tudós m ég e ’ világon nem volt és  
nem leenrt. Valamelly tudományban csak középszerűsé
g ig  emelkedni is nem könnyű feladat, ’a ki ezen felül áll, 
az a9 tudománynak ez ágában méltán tudósnak nevez
hető. A z illy tudós, ha m ég m á s tudományokban is meg
lehetős jártas, több oldalú műveltségével természetesen 
nagyobb sikerre] hathat az em beriségre; de ha szakbeli 
tudomáir 'in kívül másokban kévéssé ismeretes is, min
den esetre elibe teendő azon univerzális tudósoknak, kik
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Legyen ez letelünk magasabb czéljának tökéletesen 
megfelelő , önként következendnek azon két isteni tulaj
donok, mellyeknek birtokában az ember bár melly hely
zetben is élete pályáját diadalmasan érendi e l , 's mel- 
lyek által valamint terémtoje, úgy a9 jobb emberiség előtt 
kedves leend. Ezeknek egyike a9 s z í v n e k  t i s z t a s á 
ga,  másika az é s z n e k  m a g a s b  k i f e j l e t t s é g e .

Az első azon védangyal, ki az embert mind azon 
kisértő csábításai közt mellyek lépteit körül veszik ép
ségben tartja fen. A9 másik pedig egy olly bizonyos úti 
kalauz, ki bennünket e9 világ csalkertje útain szerencsé
sen keresztül vezet. Ezen két mennyei jónak minél na
gyobb mértékű ellátása által valamint a9 magános ember 
úgy az egész nemzetnek valódi boldogulása is legerősb- 
ben biztosittatik. Hogy ezen két tulajdon sikere azon
ban tökéletes legyen, okvetlen feltételeztetik azoknak 
együtti járása. .Mert az ember társai szeretetétől pezsgő 
szívnek bár melly tisztasága mellett is, ha az észnek ki- 
fejlettsége azt nem kormányozza, az ember vajmi gyak
ran nem fogja olly annyira elvétni legjobb czélját, hogy 
törekvése az óhajtott boldogitás helyett inkább ellenkező 
következést szülend ? Valamint ellenben a9 legeszesebb 
ember, ki a9 jobb esetben akár a* tulajdon, akár 
embertársainak érdekeit hidegvérű kiszámítással a9 tisz
ta szív hozzájárta nélkül elősegíteni igyekszik, igen rit
kán eszközlendi azt teljes mértékben azon okból; mert 
midőn a9 műveltebb embert felebarátjának szívbeli haj- • 
landóságából származó kisebb mértékűjóltevősége öröm
dús érzelmekre fakasztja, a9 hideg eszűt sokkal nagyobb

ak Conversations-Lexiconra támaszkodva , minden néven 
nevezhető tudományokból tudnak ugyan valamicskét, de 
egyben sem vergődhettek csak középszerűségig is.



szerű  adom ány fájdalom m al töli e í ;  fs  e z  által azon  v i-  
szo n érzés sem m isü l m eg, m elly  az em b eriség le g k e l-  
lem ésb  lán czolatja . L eg y en  szeren csé tlen ség re  a’ le g -  
é lesb  e sz  csup a h ideg  sz ív  h elyett m ég tisztátalannal is  
párosítva, akkor az az em beriségnek  nem  ja v á ra , hanem  
átkára leerid. A ’ v ilág  történetei valam int a ’ m indennapi 
életből m eríthető  tapaszta lások  m utatják, h o g y  illy em 
b erek  a* k öztársaság  le g v eszed e lm esb  tag ja i. Igaz h ogy  
a’ tiszta ’s  j ó  sz ív ű  eiüber k ev és  é lm etéh etség  m ellett 
g y en g eség b ő l so k  v isz á ly o ssá g o k a t k ö v e th e t-e l , de a la-  
cso tíy sá g o k ra , ’s  b ecste len ség ek re  soh a  sem  vetem edik . 
E llen ben  a’ rósz sz ív ű  e s z e s  em berből m inden k ite
lik . É s  ugyan azért ezen  k ét isten i jó párosított k ife jlő 
d ését m inden k ite lh ető  m ódon elo seg ítn i azon  fe la d á s ,  
m elly  az e lső tő l az u to lsó ig  a* hon m inden polgárjainak, 
de m indenek élőtt a ’ szü lők n ek  annál szen tebb  k ö te le s 
s é g e ,  m ivel e z e k  érre m agától a ’ term észettő l ösztö -  
n öztetve, annak s ik er es  te ljes ítéséb en  le g sze b b  ju ta l
m ukat találandják. A 9 k ik  pedig mint gyám atyák , n e v e 
lő k , vagy  tanítók ezen  felad ásn ak  m e g fe le ln e k , a 9 k ö z 
társaságn ak  legh aszn osab b  tagjai k ö zé  szám ítandók. 
P olgári koronát érdem el a9 h azátó l, ki annak eg y  tiszta  
sz ivű  ’s valódi k ifejlett eszű  nagy em bert n e v e lh e te ; 
m ert ez  által nagyobb h aszn ot szerze  n ék i, mint a z , ki 
hazája ú g y n ev ezett d icső ség én ek  ürügye alatt m illiók a t1 
elpazarolt.

A* sz ív  tiszta sá g á n a k  k ifejlőd ése  az által le g s ik e -  
resbben  segéltetik  e lő , ha azon időpont nem  m ulasztatik- 
e l ,  m elly  annak eszk ö z lé sér e  le g a lk a lm a sb , ez  pedig  
már a 9 gyerm eki kor e lső  zsen géjéb en  v e sz i k e z d e té t; 
midőn a9 sz ív  m ég mint v ia sz  m inden benyom ás e lfo g a 
dására a lk alm as. ’S ugyan azért leh e tn e-e  a 9 v ilá g o n , 
ki azt h e ly eseb b , m elegeb b  ér z é sse l, ’s  o lly  szorgalom 
m al te ljesíth etn é mint az a n y a ?  a5 ki éjje l nappal gyer-
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meke testi ápolgatásával foglalkozva, lelki kifejlődésének 
első jeleit ’s azoknak mikénti növését enszemeivel lát
ja, és az anyai szeretet öszhasonlithatlan hatalmas érzé
sével azok irányát szelíden igazgathatja; és a' midőn 
gyermeke háladatos engedelmeskedését létesíti, melly 
anyai szorgalmának első jutalma; egyszersmind a9 szív  
tisztaságának rendíthetlen alapját erősíti meg. Nem lé
tez olly nyilvános tanító intézet, melly az embereket 
erényre képezni elégséges volna, ez pedig azért van 
így, mert a’ morálnak minden theoriája a’ szív tisztasá
gának hozzá járulása nélkül a’ tanítvány lelkében mély 
gyökeret sohasem hajthat. Más nemeslelkíi embereket 
nem láthatni mint ollyanokat, kiknél a’jó cselekedet, ne
velés által mintegy szokássá vált. A' nevelésnek ezen 
legnevezetesebb részét, tudniillik a  szív tisztaságának a* 
gyermekek zsenge korokbani megerősítését, ' ehát el ne 
mulasszák a" szülők, leginkább pedig az anyák; mert 
bár mi alvilágon könnyebben helyrepótolható mint ez. Ha 
meggondolják, hogy egyedül ezen természetes szent kö
telességnek mikénti teljesitésetől függ szülöttjeik egész 
élete, sőt azontuli boldogulásuk, akkor ha csak a’ jó em
beriség nevezetéről lemondani nem akarnak, ezen fogla
latoskodást nem csak terhesnek nem, hanem legédesebb 
hivatásuknak tartandják. Nincs azért semmi kívánatosabb, 
mint hogy mind azok, kiknek a9 nép oktatásában bár mi 
nagy vagy csekély a’ befolyásuk, ezen az emberiséget 
boldogító elvnek elismerését hova jobban teijeszszék, 
és annak végrehajtására a9 gondviselésökre bízottakat 
minden kitelhető módon buzdítsák.

Ezen az anyáknak szívébe a9 természettől öntött 
szent kötelességnek teljesítését, ezek annál könnyebben 
foganatosíthatják,minthogy arra egyéb nem kell,minthogy 
példás életök és oktatásuk zsinórmértékéül a9 keresz
tyén hitnek azon egyszerű fő alapelveit vegyék, mel-
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lyekre annak isteni alkotója azt építé. Ezeknek elseje 
ez: „ I s t e n e d e t  m i n d e n e k  f e l e t t ,  f e l e b a r á t o 
dat  p e d i g  mint  ön n ö n  m a g a d a t  s z e r e s s e d .46 
A’ második „a9 m it nem  a k a r t o k  r a j t a t o k  té
t e t n i e  m á s o k o n  se  k ö v e s s é t e k  e l .44 Ezen fe
lül ugyan e’ szent hit azon oktatása „ellenségednek ne 
csak megbocsáss, hanem neki jót is tegyél.44 Ezen isteni 
tanítással megtelt szívű gyermek észbeli kifejlődése is 
sokkal kevesb nehézséggel fog járulni, mert szülői 9s 
tanítói iránt viseltető valódi tisztelete a’ tőlök nyerendő 
oktatás érdemesitésére is őt hajlandóbbá teendi. És ime 
itt kezdődik azon időpont, mellyben az anya eddigi buz
gó szorgalmát az atyának komolyabb gondoskodása 
váltja fel, 9s minden a7 gyermeke észbeli kifejlődésére 
megkivántató segéd módokat mozgásba hoz. Ezek között 
első helyet foglalnak a’

62. §. N yilvános nevelő intésetek.

Ha arra figyelmezünk,hogy bármelly osztályú ’s rendű 
embernek munkálata annak nagyobb mértékű személyes 
részvétét feltételezi, és majd egész életét elfoglalja, kön
nyen átlátandjuk, hogy ritka eseteket kivéve, az atyák ha 
egyébiránt is — a’ mit azonban felnem tehetni—valamen
nyi tudományoknak még olly tökéletes ismeretével bír
nának is, gyermekeik végképeni észbeli kimüveltetésére 
magokat olly kirekesztőleg nem szentelhetik, mint az a’ 
szív kifejlődésére nézve az anyákról érintetett. Ugyan 
ezen világszerti körülmény következtében jöttek létre 
mind azon különféle nevelő intézetek, mellyek nyilvános 
iskolák nevezete alatt a9 kormányok igazgatásától függ
nek. Ezen iskolák eredeti czéljokhoz képest több fele- 
kezetüek. A9 mezei osztályú köznép gyermekei számá-
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ra>a? falusi'iskolák szolgálnak. A’ városi úgy nevezett 
nemzetif vagy is normális iskolák czélja; részint a’ ma* 
gasb tudományoknak megtanulhatására kellő előlege* 
elkészülés: részint pedig a" művészi osztályra szánt if
júságnak a9 legszükségesbekben u. m. hitvallásban, ol
vasásijáéban, számolásban, némüleges rajzolásban va
ló oktatása. Az úgy nevezett gymnasiumokban azon tu
dományok taníttatnak, mellyek bármelly rendű ifjaknak 
elkerülhetetlenül szükségesek, kik inkább fő mintsem 
kézbeli munkásság által kívánnak hasznos polgáijaivá 
válni a9 bonnak. A 9 magasb iskolák u. m. lyceumok, 
acadenriák* egyetemek azon intézetek, hol különnemű 
osztályokban azon magasabb tudományok taníttatnak, 
metlyefcnek ismerete, akár morális akár anyagi tartal
mukat tekintsük, az emberi észt azon kifejlettségre eme
lik, mellyet mint a9 közjónak vezéreszközét kell1 tekint 
tenünk. Világos e’ szerint hogy minden osztályú, rendű, 
’s körülményü szülők gyermekeik aránylagos kimüvelte- 
tésére módot nyújtani, ezen elkulönözött osztályú nyil
vános iskoláknak helyes czélja. Megfelelnek e ezek 
ennek ’s nrilly mértékben V azt kiki ön maga magán ’s 
gyermekein tett tapasztalásából meríthető megítélésére 
bízom. Egyébiránt a’ kisebb rendű iskolák, és a’ me
zei gazdaságbeli valamint a9 müv és kereskedői szorga
lombeli jártosságának elősegélésére szolgáló nyilvános 
gazdaságbeli és polytechnicai nevelő intézetek iránt né- 
zetimet már fentebb előadván, itten még csak a9 gym- 
nasiumok és többi magasb iskolákra nézve némi észre- 
vételimet el nem hallgathatom.

Valamint a9 falusi és városi normális iskolák úgy 
fognak a9 czélnak megfelelni, ha azoknak nem csak bel
ső helyes elintézete, hanem elegendő száma is az összes 
termesztő köznép és egyszerűbb müvészbelieknek ará
nyos oktatását lehetségessé teszi, úgy a’ gymnashntiok-



tói kezdve az egyetemig (universitas) .azok csak ,úgy já
rathatnak az ész magasb kifejlődéséhez jóltevőleg, ha 
minden előforduló tanulmányok a’ tanítványoknak olly 
nyelven adatnak elő,  inellyben azoknak tartalmát 's 
szellemét megérteni képesek. Hogy erre az anyai nyelv 
legalkalmatosb, tagadhatatlan. A’ gymnasiumbeli okta
tásnak mostani fő czé^ja a’ latán nyelv, az előleges tanul
mányok pedig csak mintegy gyakorlat kedviért ugyan
ezen nyelven adatnak elő. De épen azért mivel ezen ide
gen nyelvű sokféle tudományoknak könyvkiviili megta
nulásával az ifjak olly nagyon fárasztatnak, lehetlen 
hogy legjobb akaratjok inellett is azon nyelv valódi is
merését magoknak megszerezhessék, ’s így a’ .magasabb 
iskolákba valamint a’ latán nyelvben úgy az előtudo- 
inányokban is tudatlanok lépvén által, valóban nem 
csuda hogy az ottan előadandó ’s már érettebb figyelmet 
kívánó magasabb tudományok nagy részben olly kis mér
tékben ragadnak reájok. Ezen elv divatjának tulajdonít
hatjuk azt, hogy tudományi .kiműveltségűnkre nézve .még 
ott nem állunk, a’ hová egyébiránt elménk természetes 
tehetségéhez ’s hajlamúéihoz képest eddig már juthattunk 
volna.

Hogy az előre törekvő nemzetek mindenkor vala
mint egyebekre úgy a’ tudományokra nézve is njtás mű
veltebb nemzeteket vettek igen helyesen utánzó példá
ul, a’ való. Így a’ görögök az aegyptusíaknái a’ romaiak 
pedig a’ görögöknél menték tudományos kimüveltségök 
kifejlődését; de azért mégis gyermekeik oktatását élő 
nyelvükön vitték véghez, ’s legfeljebb szomszédjaik élő 
nyelvére taníttatták azokat mellékesen. Ha honi nyilvá
nos iskoláinkban szinte ezen helyes elvhez alkalmaztat
va, a’ tanulmányok értelmes anyanyelvűnkön adatnának 
elő, ’s e ’ mellett azon élő nyelvek, mel'lyek a’ művelt vi
lág víszonos összeköttetésére nézve első tekintetitek: «.
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m. a* német, franczia, és angol, ezeken kívül pedig ré
szint a' papi rend végett, részint a’ hajdani classicusok 
szellemének megtiszteltetése és mintegy életben tar
tása kedvéért a’ latánés görög nyelvek,— de mindnyájan 
öntetszésu választás szerint rendkívüli órákban tartat
nának, akkor az iQuság a’ helyett, hogy most tizenkét 
esztendős iskola j á r á s a !  után minden az anyagi életre 
kellő előkészületek híjával van, fél annyi idő múlva a ’ 
szükséges tudományokkal teljesen felruházva a’ világba 
léptével igen hamar megszerezhetné magának azon vég
ső simaságot, mellyel, mint a9 köztársaság munkás tag
ja, annak javát előmozdítani képes lenne. Ezen nézetek 
egyébiránt jelenleg már olly elteijedtek, hogy a’jövő or
szággyűléstől ’s fejdeimünk bölcs gondoskodásától, e ’ 
részben is a’ legczélirányosb orvoslást méltán remél
hetjük. Hogy azonban részint ezen reményünk valósulá- 
sával annak végrehajtásában ne hátráltattassunk, részint 
pedig a’ gyermekeknek magán költségű oktatásánál, vagy 
a9 hosszas iskolai járás után elismert elmulasztásnak czél- 
ba veendő helyre pótlásánál más idegen nyelvű tudomá
nyi munkákra ne szoruljunk, tehát mi sem szükségesebb, 
mint a z , hogy a’ kellő iskolai tanulmányok hova előbb 
magyarra fordittassanak. Ezt a’ számostagu magyar tu
dós társaság bölcs elintézésétől annál inkább remélhetni, 
mivel ez által egyszersmind a’ műveltebb anyanyelv el
terjesztése leghathalósbban mozdítatnék elő.

Legyenek egyébiránt a’ nyilvános tanító intézetek 
még olly czélirányosan elrendezve, még is fenmaradand 
egy igen nevezetes tudománynak megszerzése, t. i.

63. § A* gyakorlatos élet valódi philosopbiája.

Ezen tudománynak alapja a9 helyes gondolkodás, 
azaz a’ logicai következtetés; erre azonban egy tanító
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sem fogja tanítványát oktatni, ha csak az objectumok- 
ról igazi észfogalmai nincsenek; ha pedig ezekkel bír, 
akkor hogy hélyes következtetéseket csinálhasson, ok
tatóra szükségé nem lesz. Mivel pedig az objectumok 
valódi ismeretének megszerzése csak tapasztalással já
rul. tehát könnyen átlátható, hogy valamint az egyes 
ember, úgy az egész világ közjavát legczélszembben 
biztosító életphilosophiának megszerzése, nyilvános ok
tatás által soha sem, egyedül az ész előleges kifejlesz
tése után a’ világ gyakorlatos iskolájában lehetséges. 
Ez pedig annál inkább fog könnyítetni, ha az illy világi 
ujonczczal viszonos összeköttetésben levők, legyenek 
azok szülők, rokonok, elöljárók, vagy barátok, annak eb
beli kifejlődését helyes nézeteiknek véle leendő közlése 
által elősegítik. Kilátszik ebből, hogy a’ valódi élet 
philosophiája olly tudomány, melly annál is inkább min
den ember sajátja lehet, mivel annak eleme nem a9 ma- 
gasb tudományok tökéletes bírása, hanem az élet mi
nél kevesb gyengélkedésekkel járó valódi boldogságá
nak tiszta ismerete. Ezzel ellátva arról kiki meg leend 
győződve, hogy a' szív tisztaságával, ’s egészséges tes
ti 9s lelki erővel ellátott ember, bár nádfedél alatt szü
letett légyen is, megelégedve ’s boldogan élete pályájá
nak szintúgy megfelelhet, mint a’ bíbort ’s koronát 
viselő.

Ezen alapelvnek minél nagyobb elteijedtével elfog
juk ismerni, hogy bár melly alkotmányu köztársaság
ban, valamint a’ személyek helyzete, úgy a9 világi javak 
elosztása arányos nem lehet, és így midőn irigykedés 
nélkül a9 magasb állásuaknak nagyobb fénykörüket oda 
engedjük, egyszersmind meg leszünk arról győződve, 
hogyha bár az emberiség közboldogulása a’ szív tisz
taságának általános egyforma elterjesztését a’ koronás 
főtől kezdve az utolsó ügyefogyottig kívánatossá tenné;



ellenben az annyi rendű, osztályú ’s helyzetű emberek
nek különbsége szint annyiféle tucjománybeli kimiveltsé- 
get kíván meg. Ha minél több nyelvek ’s tudományok 
teljes ismérete, a’ status magasb tisztviselőjének és a’ 
tudósnak morális értékét képezik, közönséges művész
nek vagy szántó vető embernek, munkálódásai sikeres 
foly tathatására és megelégülésére, hitvallás ismérete , 
olvasás, írás, számolás, ’s munkálódásai teljes tudomá
sa elégséges.

Ezt vegyék tehát szemügyre mind azok, kiket a’ kö
rülmények gyermekek nevelésére hívtak meg, legyenek 
azok szülők, gyámatyák, nagy lelkű jóltevők vagy egyéb 
nevelők. A’ gondviselésük alatt levők elmebeli tehetsé
geiket, születésükhöz, jövendő kilátásukhoz és egyéb 
körülményekhez aránylagosan intézzék e l , ha magas 
meghívásoknak megfelelőleg szerencsés és hasznos hon
polgárokat kívánnak nevelni. Ezen nézet gyakori elveté
sének lehet leginkább azon sok megelégületlenségeket 
tulajdonítod, mellyek a’ nemzetek veszedelmeinek főbb 
forrásai. Azon szerencsétlen törekvés, hogy majd min
den ember a’ fiából nálánál nem tökélyesb embert—melly 
bár úgy volna! — hanem nagyobb tekintetű urat nevelhes
sen , egy müveit országban sem olly közönséges, mint 
magyar honunkban. Ennek okát azonban feltalálni nem 
nehéz, mert ezt sehol másutt, mint 1-ször a’ termesztő 
köznépnek leginkább súlyosított állapotában, 2-szor a' 
művészi osztálynak közönséges megvetésében és 3-szor 
a’ privilegiáU félnek olly nagy mértékű megkülönbözte
tésében kell keresni. Hogy pedig ez így van, épen ezen 
az utóbbi pontban érintett félnek tulajdonítható; mert ha 
ez több életphilosophiával bírna, avagy legalább egy kis 
logicai gondolkodással ennek végső következményit 
megfontolná, bizonyosan önként e’ hézagot helyre pótol
ná. Addig tehát míg ez jobbra nem forduland, egy rész-
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ről csudálni nem lehet azon nagy ingert, mellyel a' sze
gényebb ’s gazdagabb alosztályuak, részint nagyobb sze
rencse, részint megbecsültebb álláspont elérésének re
ményében gyermekeiket tudományos pályafutásra vetél
kedve ösztönzik, mellyen a9 midőn legszerencsésb eset
ben száz közül alig tízen érik el czéljokat, ellenben ki- 
lenczvenen a’ természetes körükből erővel kiemelt ’s ab
ba többé vissza nem alkalmazható individuumok, vagy 
tudatlanságok vagy nemtelen születésök tekintetéből, 
melly magában is elégséges őket minden nyilvános tiszti 
hivatalokból kizárni, várakozásaikban többnyire csalat
koznak. £ ’ pedig a’ közjóra nézve annyival károsb , mert 
mig a’ termesztői ’s művészi szorgálom több munkás ke
zeket veszít, addig a’ köztársaság számtalan hasznave- 
hetlen tagokkal terhesül.

Ugyanezen tekintetből, és nem azért mintha a’ ma- 
gasb tudományos kimüveltségbeli fogékonyságot egye
dül a’ privilegiált rendűek vagy dúsak kirekesztőleges 
sajátságának tartanám, mind addig nem vagyok pártolója 
azon rendkívüli könnyítő módoknak, mellyek a’ szegé
nyebb sorsunkat a’ magasb iskolák járására buzdítják, 
miglen részint a’ nyilvános iskolák belső intézetének 
részint nemzeti alkotmányunknak korszellemesített mó
dosítása a’ fentebbi visszás körülményeket jobbra nem 
fordítja. A’ fiatal éjszakamerikai egyesült statusok nem 
másnak köszönik óriási lépésű haladásukat, mint azon 
számos ’s jól rendezett nyilvános nevelő intézeteknek, 
melIvekkel a’ nép tömegének elementalis és materiális 
oktatását általánosan és olly sikeresen teijesztik. Ha 
ezen példa után nálunk is a’ falusi és városi alsóbb isko
lák szintúgy elszaporodnának, ’s belső intézetükre ^néz
ve tökéletesbednének, ha ezeken kívül a’ mezei gazdasá
gi, ’s polytechnicum intézetek felállanának,ha végre azon 
sok legiukább a’ főpapi rendhez tartozó jótévők, kik olly
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számos szegénysorsu ifjakat a magasb iskolák kitanu
lására nézve olly nagy lelküen elősegítik, ezen adakozá
soknak csak egy részét a’ rendkívüli elmetehetségüekre 
fordítanák, a1 többivel pedig a' műv és gyárszorgalom tő- 
kélyesbedése kedvéért más becsületes ifjakat segitnének 
e lő , az azokhoz kellő kimüveltetésökben, részint műv- 
mestereknél és gyárokban kitanittatnának, avvagy na
gyobb tapasztalás kedvéért a’ külföldre küldenének; e ’ 
mellett a9 magasabb hazai tudományok értelmes hazai 
nyelven adatnának elő. és mellékesen a’ szükséges ide
gen élő valamint latán nyelv is taníttatnék. akkor nem* 
zetünk jóléte és kimüveltsége egypár tized év múlva 
többet haladna, mint eddig annyi századok alatt halada. 
Ezt átlátni egy kevés logicai megfontolással valóban 
nem nehéz.

Hogy az élet philosophiájával ellenkező és a’ köz
jót hátráltató azon főnérintett gyöngeség, mellyel a‘ 
közép-osztályúak az őket boldogító hasznos munkála
tuk megvetésével a’ privilegiáltak nagyobb fényköre 
után olly igen vágyódnak, minél előbb megszűnjék, ar
ra nincs hathatósb mód, mintha maga a’ privilegiált fél 
is, maga részéről az alsóbb osztályúak és kivált a’ mű
vészi foglalatoskodások iránt nem csak kevesebb meg
vetéssel viseltetik, hanem ezen utóbbiaknak személyes 
részvételében is szégyent többé nem látand. Erre pedig 
mi sem kell egyéb, mint az élet philosophiájának kissé 
nagyobb adagja (dosis). Ha a' magas születésű és föl
di javakkal bőségesen ellátott ember meggondolja, hogy 
ő sem légyen az alsóbb sorsúnál nemesebb agyagból al
kotva, és hogy a’ valódi lelki kimüveltség, minden em- 
berUhason morális rangra emel, akkor annyival inkább 
fogja a’ müveit bár melly osztályú embert társalkodásá- 
ra méltatni, mivel ez épen önmagára nézve legnagyobb 
nyereséggel járuland. Ha azon számtalan nemes ren«
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düek, kik születésük előjogán kívül, csak igen kévés 
vagy épen semmi birtokkal sem dicsekedhetnek, meg
fontolnák, hogy sokkal jobb valamelly városi polgári fog
lalkozás által becsületes módon független kenyerüket 
keresni, ’s értelmes munkásság által mégis gazdagodni, 
mintsem örökös fogyatkozások között küszködve mások
nak tányéráról lakmározni (smaroczíroskodni) avagy né
ha még annál becstelenitőbb cselekvésekre vetemedni, 
akkor valamelly kézi vagy gyármüvesi foglalatoskodást 
mint becsületükkel össze nem férhetőt annál kevésbé te- 
kintendik, mivel ez által csak olly példát követnének, 
melly a’ világ más legműveltebb nemzeti között minden
napos.

A’ valódi élet philosophiájának egyik fő feltétele 
abban áll, bár melly helyzetben is megelégüléssel járó és 
a’ lehetőségig kellemes életet folytatni, ennek megejthe- 
tésére legjobb eszköz a’

64. §• Munkásság*.

Légyen az ember a’ sorstul földi javakkal akár bő
ségesen akár mostohán ellátva, minden esetre csak mun
kásság által leend képes azon viszontagságokat ’s kelle
metlenségeket meggyőzni, mellyek kisebb nagyobb mér
tékben az ember életének nem kevés hézagit töltik ki. 
A’ vagyontalant nem csak a’ legszükségesebb élelem
beli szükségei, hanem sorsának javíthatása is munkás
ságra eszközli. A’ szerencse kedvencze pedig arra ön
magától annál hajlandóbb leszen, ha meggondolja, hogy 
nem csak ezen az uton biztosítja legjobban kellemes 
helyzete állandóságát, hanem hogy általa magát azon 
unalomtól is mentté teszi, melly annyi rosznak kuifeje.

A’ munkátlanság unalmat, az unalom mulatságutáni
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szomjat, ennek egyforma kiegészítése pedig néha olly 
újabb meg újabb időttöltő találmányokra vezet, mellyek 
nem ritkán vagy a’ vagyonnak, vagy a’ testi 9s lelki erő
nek elpazarlását vonják magok után. „A9 h e n y é l é s  
mi n d e n  r ó s z  nak k ú t f e j  e“ ezen közmondás igaz
sága kétségtelen.

A9 legjobb szivü még annyi világi javakkal megál
dott ember is az élet legnagyobb kellemeitől meg
fosztva marad, hacsak óráinak nagyobb részét valamelly 
hasznos munkálódással el nem töltvén, azon boldogító 
érzéssel nem ismerkedik meg, mellyet valamelly végre
hajtott ihasznos munkának tudata bennünk szül. Ha az 
atyánkról ránk maradott nemes fák gyümölcsének élde* 
letét jónak tartjuk, annyival jobbnak találandjuk azon fá
két, mellyeket magunk ültettünk, ápolgattunk és felne
veltünk. Azon tudat, hogy munkássága által az ember 
nem csak a9 kedélyes szerencsének labdája lenni megszű
nik, hanem hogy ez úton egyszersmind hazájának 9s em
bertársainak javát tettlegesen elősegítheti, olly mennyei 
érzés, mellyet bár melly még olly válogatva kigondolt 
mulatság felérni soha sem fog. A9 munkás és henyélő 
ember mulatságai között az a9 különbség, hogy a9 midőn 
az első az ellankaszott testi és lelki erejének felújítá
sára, kedvelt önönjeinek vagy nehány barátainak tár
saságát, és más némelly testi kényelem közötti magasb 
lelki éledelmet elégségesnek tartja, az utóbbit minden 
még olly sűrűén egymást felváltó mulatságai kielégítni 
nem képesek. Láthatni ebből, hogy a9 megelégülést ezen 
az úton t. i. munkásság által minden ember sajátjává 
teheti, hacsak ép 9s egészséges testi erővel bír és ha va
lakit, csak azt lehet valódi boldogtalannak nevezni, kit 
engesztelhetlen sorsa az emberiségnek ezen közjavától 
is megfoszt! Ezen szerencsétlenség annyival inkább sú
lyosodéi fog, ha ollyant ér, kitől születésének körűimé-



nyei a* világi javak ingyenes birtokát megtagadták. De 
azért is még kétségbe esni nem szükséges, mert teremtő- 
jének irgalmába támaszkodás, a’jobb jövendőnek reriié- 
nye, ’s meg nem változtatható balsorsának békével! tűré
se, mindenek felett pedig állapotának nem a9 legboldo
gabbak eval, hanem a’ nálánál még szerencsétlenebbeké
vel összehasonlítása mind annyi módok, mellyek kivált 
a’ tiszta lelkiösmeretü szenvedőnek némi engesztelődé, 
sül szolgáinak. E’ pedig a’ müvei'ebb embernél annyival 
inkább fog nevelkedni, ha fenmaradott elmebeli tehet
ségének épsége mellett türhetőbb óráit részint olvasással, 
részint a9 megtisztázott élte tapasztalásaiból merített vi
lági nézetinek leírásával foglalandja el.

Mint nyolcz évektől óta idegeim (nervus) bénultsá
gával, köszvényes szaggatásokkal , ’s más testi nyava
lyákkal küszködő ’s csak ülő ’s fekvő nyomorgó életet 
folytató, valaha jobb helyzetű, most pedig a9 világ minden 
viszonyaitól elmozdított ’s közben gyakori fanyar lelki 
sérelmekkel meglátogatott öt gyermeknek atyja valóban 
magamat is a’ szerencsések sorába nem számíthatom, és 
ugyan azért e’ részben mint valódi practicus szólhatván, 
azoknak kedvéért kiket akár jelenleg, akár netalán jö
vendőben balsorsok illy szerencsétlenségre kárhoztatna, 
előszámitom azon módokat, mellyeknek nyolcz éve an
nyi testi ’s lelki szenvedelmeim közötti fentartásomat kö
szönhetem. Ezek először a’ fentebbi elveknek követése. 
Másodszor azon meggyőződés, hogy létem megszűntével 
önönjeim állapotja még súlyosabbá válik, kínos életem 
további kivánatját kötelességembe tévé. Harmadszor 
azon valaha olvasott ’s emlékezetemben felujult néhány 
soroknak tartalma: „a9 s z e r e n c s é t l e n s é g  a z o n  
f o r r a s z t ó  l o m b i k  ( edény) ,  m e l l y b e n  az  e r ő s  
e m b e r  m i nd e n  s a l a k j a i t ó l  k i t i s z t u l ,  a ’ g y e n 
ge  e l l e n b e n  v é g k é p e n  e l p á r o l o g 46 azon büszke
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harczra buzdított, mellyel sorsom minden csapásait ha
bár nem csekély viszontagságok között is eddig még 
diadalmasan kiáltani képes valék. És igy azon kíván
sággal, hogy a’ jó isten minden embert hasonló sorstól 
megmentsen, ismét visszafordulván, a9 szerencsésb ha
zámfiáihoz még egy feltételt el nem hallgathatok, melly 
az emberek megelégüléséhez elkerülhetetlen szüksé
ges, ez pedig a9

65. Takarékosság.

A9 takarékosságnak két ellenkező végsőségei: fös
vénység és tékozlás. Ezen három tulajdonoknak befo
lyásit Say franczia író igen helyesen eképen adja elő: 
„A9 fogyasztásra nézve a9 tulcsapongások egyrészről a’ 
tékozlás, másrészről pedig a9 fösvénység. Mindketten 
magokat a9 gazdagság kedvezményétől fosztják meg. A’ 
tékozlás midőn kutforrásait eltemeti, a9 fösvénység pedig 
midőn azokat nem használja. A9 tékozlás azonban ked
veltebb 9s előbb összefér a9 társalkodással. Ez előbb 
nyer bocsánatot, mert másokat az általa készülő gyö
nyörben részesít.Legalább van egy bizonyos végpontja, 
a9 hol végződnie kell, t. i. midőn el van költve. De a9 fös
vénység csak az ember halálával szűnik meg. Mind e9 
melleit azonban a9 tékozlás a9 köztársaságra nézve sok
kal ártalmasabb mint a9 fösvénység: mert a9 midőn a9 
dúsnak kutforrásit kimeríti, egyszersmind a9 szegénynek 
productiobeli tehetségit is elrontja, ez pedig sokkal ro- 
szabb. Ha az mondatik hogy a9 pénz másra nem hasznos 
mint elköltésre, és a9 productumok csak azért vannak , 
hogy elfogyasztassanak, akkor nagyobb a* csalatkozás, 
ha egyedül csak olly elköltés’s fogyasztás értetődik alat
ta, melly szükségink ’s eledelminkre határoztatik. A9
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pénzt szorgalombeli vállalatokra is lehet fordítni, és ak
kor mindig nevezetes javakat hozand elő, és valahány 

* szór az illyes tőkepénz elfecséreltetik, a9 világ egyik 
vagy másik sarkában egy véle egyértékü munka és 
szorgalom lesz semmivé. A9 tékozló , ki magát vagyon- 
jából kivetkőzteti, egyszersmind egy munkás embert éle
tétől foszt meg.

A’ takarékosság épen olly távol esik a’ fösvény
ségtől, mint a9 tékozlástól. A9 fösvénység nem gyújt fo
gyasztás vagy producálás végett, hanem csak azért: 
hogy gyűjtsön. Azon összekaparó vágya9 nála természe
ti ösztön, müszerleges gyalázatos kellőség. A9 takaré
kosság a9 bölcseségnek és felvilágosított észnek egyik 
lánya, ez a9 feleslegscget magától megtagadni érti, 
hogy a9 szükség esetében kínlódni ne kénytelenítessék, 
a9 fösvénység megtagadja magától a9 szükségest, hogy 
magának feleslegséget egy olly jövendőre szerezzen, a’ 
melly neki soha meg nem jelen. Még igen pompás in- 
neplésnél is jó gazdaságot mutatni, 9s épen a9 takaré
kosságban lehet annak szebb elrendezésére módot ta
lálni; a9 fösvénység nem mutatkozhatik a’ nélkül, hogy 
mindent el ne rontson. A9 jó gazda összeegyezteti va
gyonát a9 jelen és jövendő szükségeivel, és azzal a9 mit 
tőle a' családja, baráti, és az emberiség megkívánnak. 
A9 fösvénynek se családja, se baráti, még szükségei is 
alig vannak, ’s az emberiség ő neki nem létez. A9 ta
karékosság mitsem hiában, a9 fösvénység pedig épen 
semmit sem akar fogyasztani. Az első egy helyes ki
számításnak következménye: helyes, mert egyedül 'ál
tala helyeztetik az ember olly karba, hogy kötelessé
gének eleget tehessen, 9s jótékony lehessen a9 nélkül, 
hogy mellette igazságtalanságot kövessen. A9 fösvény
ség alacsony szenvedelem, alacsony: mert egyedül magát 
tekinti, 9s magának mindent feláldoz.



É l  takarékosságot igen helyesen erénynék nevezhet
ni; mert szintúgy megkívánja az önmérsékletet* mint a’ 
többi erények, és egy sem gyümölcsözőbb nálánál jóté
kony következményiben, ő az: melly a’ családokban 
(famíliákban) a’ gyermekek jó phisicai *s morális nevel- 
tését könnyíti; ő az melly az érettebb kornak azon lel
ki vidámságot, melly a’ folyvásti egyarányos jóviselet
hez olly szükséges, és azon függetlenséget megszerzi, 
melly az embert minden alacsony tetten felül emeli. Csak 
a’ takarékosság segítségével lehetséges adakozónak és 
pedig sokáig és ^haszonnal adakozónak lenni, a9 ki csak 
tékozlásból adakozó, az minden különböztetés nélkül ad, 
akár érdemeljék a’ részesülők akár nem, gyakran az il- 
lyen elborítja azokat feleslegségekkkel a’ kiknek mivel 
sem tartozik, és azokat éhen hagyaj halni, kiknek legszo- 
rosbban lekötelezve vagyon. A’ fékozlo gyakran magát 
olly helyzetben látja, hogy azoknál kiket pazérlásával 
elborított, koldulni kénytelen, ő csak azért látszatik adni, 
hogy valaha ismét valamit követelhessen. De a’ takaré
kos gazda soha sem ad valamit, mint a9 mikor tudja, 
hogy azzal mit ad szabadon parancsolhat, és hogy oda
adhatja a’ nélkül, hogy valaha arra ismét néki számot- 
tartani kellessék. üközépszerü vagyon mellett is már gaz
dag, a9 fösvény és tékozló ellenben nagy vagyonnal is 
mindig szegény. A9 gazdasággal az mindenkor ellenke
zik, ha valaki az egész jövedelmét elkölti, az előrelátás 
azt kivánja, hogy az ember nem remélt balesetekre is 
is készülve legyen, ki állhat azért jó t , hogy mindenkor 
az egész jövedelmét húzni fogja, hol van azon vagyon, 
melly semmi esetben az emberek igazságtalanságának, 
hívtelenségének, vagy szenvedélyeiknek kitéve nem vol
na. Földbirtokok por által elveszhetnek, hajók elsiilyed- 
hetnek, egy dús ház tönkre juthat; ha tehát az ember 
egész jövedelmét évenkint elfogyasztja, akkor a9 tőkéje



nméig kisebbedhetik, sőt minden hihetőség szerint an
nak égy is keli következnie.

Ezen három tulajdonságoknak illy összeegyeztetett 
következményiből elég világosan láthatni, hogy bár melly, 
helyzetű ember egyedül csak takarékosság által juthat 
azon álláspontra, mellyben magát másoknak kegyeimé* 
tői függetlennek tekintheti, ez pedig nem kis szerencse. 
A’ legnagyobb földbirtokostul kezdve az utolsó kézi mun
kásig, ha figyelemmel az elmúlt idejét emlékezetében fel
újítja, megvallandja, hogy azon órák, mellyekben finán- 
eziájának zavart állapotja végett szokott élete kellősé- 
geit magától megtagadni kénytelen volt, bizonyosan meg- 
elégülését nem nevelték, hanem inkább megkisebbitet* 
ték. Ez pedig annyival érezhetőbbé válik, minél kevesb- 
bé dicsekedhetik világi javak birtokával; mert ennél 
nem csak az elmellőzhető kelletnek ki nem elégithetését, 
hanem a’ valódi élet szükségeivel való küszködést kö
vetkezteti, ez pedig a' bajoknak legszomoruabbika. Azon 
ember, ki jövedelmének egy részével házi szükségeit, 
*s egyéb körülményivel járuló kiadásait kielégíti, a’ töb
bit pedig tartaléktőkére fordítja; a* fentebbi kellemetlen 

-érzéssel annyival ellenkezőbbet tapasztaland, mivel an
nak segedelmével nem csak az őtet néha véletlenül fe
nyegethető szerencsétlenség csapásainak ellentállani, ha
nem boldogtalan embertársain is segítni képes leend. Illy 
tartaléktőkének arányos megszerzésére majd minden 
embernek módja van. A* szerencse kedvenczének az an
nyiból könnyebben esik, mert a’ midőn ennek a’ fárado
zás nélküli jövedelme egy részének félre tehetésére leg
feljebb némelly felesleges kellemeknek feláldozása elég
séges, akkor a’ vagyontalan munkás ember azt néha 
csak úgy teljesítheti, ha a’ rendszerint! élelembeli szük
ségeiben magát megszorítja. Ezen feltétel sikeresitésé- 
re nézve a’ fő dolog abban áll: hogy az ember azon idő
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pontot el ne maiassza, mellyben azt legalkalmatosbban 
végbe viheti. Ez pedig általában véve akkor van, mikor 
az embernek szükségei csak a’ maga személyével járu
lók, ’s következendőképen sokkal kevesebbek mint a’ 
midőn már számosb család ellátására magát kötelezve 
látja. De ezen kivül a’ közönséges tapasztalás szerint 
majd minden embernek életében mutatkozik egy olly hol 
tartósb, hol rövidebb időszak, mellyben a' szerencse na
gyobb kedvezése minden válalatit kiséri, és ime ezt hasz
nára és fenérintett czélra fordítni bár ki annyival inkább 
Igyekezzék, mert kinek a’ szerencse istenasszonya egy
szer hátat fordított, ahhoz többé vissza nem fordul.

Ezen életszabálynak olly gyakori ellmellőzéséből 
származnak azon számtalan kellemetlen helyzetek, mel- 
lyekből kivánczorogni igen ritkán lehet, sokan csak ak
kor kezdenek gazdálkodni, mikor a’ tehén már kön van 
az istállóbúi; hogy ezen késői feltételöknek sikere nagy 
nem lehet, természetes, üres kézzel vajmi bajos gazdál
kodni.

A’ takarékosság, valamint az ember megelégülésé- 
nek, úgy a’ nemzeti gazdaságnak is egyik főbb eszköze; 
mert nem a’ szorgalom, hanem ő egyedül a’ capitálisok 
szaporodásának egyenes oka. A’ szorgalom ugyan a’ 
szert elő állítja, mellyet a' takarékosság gyűjt. De a’ 
szorgalom bárhogy szerezzen, ha a’ takarékosság abból 
valamit félre nem tenne, ’s egyik megkiméltet a’ mási
kához nem rakná, soha az által egy már meglévő capi- 
talis nem nagyobbíttatnék. Ez pedig annál szükségesb, 
mivel bár melly osztályú válalatnak csak új capitálisok 
hozzá járulatával lehet új jövedelmező forrásokat nyitni.

* Az élet philosophiájához ’s az avval járó megelégülés- 
nek megerősítéséhez tartozik még
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66. $  A ’ luxusnak helyes m egítélése.

Ha a’ luxust, mint a’ tékozlás egyik nemét, ’s így 
a’ takarékosságnak ellenkezőjét tekintjük, akkor az 
épen most előadattak annak további feszegetését is fe
leslegessé teszik. Mivel azonban nem csak némelly ré- 
giebb előkelőbb, hanem újabb lelkes irók is ezt nem ezen 
szempontból veszik, tehát e’ részbeni nézetimet bőveb
ben előadni szükségesnek tartom. A’ luxust S t e v a r t  
angol iró, mint felesleg vagyis szükségtelen szereknek 
elhasználtatását írja le, — de a’ felesleges, azaz szük
ségtelen, és a' szükséges között a1 határvonalat megala- 
pítni igen nehéz; a’ nevelés, szokás, vagyon és egyéb 
körülményeknek olly sokfélesége, a’ szükségesre nézve 
szintannyi lépcsőzetü különbséget húz maga után. Ste
vart ugyan felesleges szereknek tartja mindazokat, mel- 
lyek az élethez nem okvetlenül szükségesek, — de hi
szen akkor Európában mindent a* luxushoz kellene szá
mítol, a’ mi ruházatra, lakásra, és táplálatra nézve egy 
afrikai vad embernek szükségét felül haladja. S m i t h  
Ad ám pedig nem csak azt az élet szükségei közé szá
mítja a’ mit a’ természet, hanem a’ mit a’ társasági Hiede
lem rendszabályai még a’ legalsóbb néposztályutól is 
megkívánnak. De ítéletem szerint ezen kifejezés sem ve
zet még a’ valódi szükségeknek tökélyes megismerésé
re , mert a’- társas élet kivánatinak lépcsőzetei is számta
lanok. P ő l i c z  pedig a’ luxusról igy szól: „hogy a’ jó  
élet és luxus a’ magános és nyilvános közgazdaságra kár
tékonyán ne hasson — szükséges hogy annak kielégíté
se a’ tisztajövedelemnek olly állandó és biztosított feles- 
legségin alapuljon, melly megengedi, hogy a’ valódi és
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sürgetői* életkellőségeknek kielégítése után az évenkin- 
ti tiszta jövedelemnek egy nevezetes része a’ nem való
ságos sőt még a’ mesterkélt kivánatoknak kielégítésére 
fordittassék.

Kiviláglik ezekből, hogy mind azon még olly cse
kélynek látszó oUyan életfeleslegaégek, mellyekaek ki
elégítései az embernek gazdaságbeli állapotát iagadoz- 
tarják, rája mint magánosra nézve,— légyen az bár melly 
osztályhoz tartozandó — luxusbeliek. Az egész országra 
nézve mindazon külföldről származó szereket, mellyek- 
nek egész becsét minden belső érték nélkül egyedül rit
kaságokon kell keresni, és a’ melly ritkaságnak meg
szűntével azonnal végképen elenyészik, mint a’ köztár
saság gazdaságát csonkító luxust kell tekinteni.

Ugyan azért mivel a’ Luxus nem annyira vabnnelly 
érzék ingerének (Sianreitz) műd inkább mutogató, ’s  ki
tüntető fényűzésnek kielégítésén alapul, az a’ honi ayelv 
legújabb fcsinositói által igen helyesen magyarul f é n y -  
p a z a r n a k  neveztetik. Ezeu fény vágy mindenkor olly 
rendkivüliségnek birtokát teszi szükségessé, mellyekaek 
megszerzése is csak rendkívüli és soka meg n e m  szűnő 
költségekkel jár; mert bár melly a’ legnagyobb fáradozás
sal és költséggel megszerzett akár honi akár külföldi szór 
azonnal elveszti birtokosa előtt minden képzők értékét, 
núhelyest annak utánzásánál az megszűnik kirekesztő- 
legesen rendkívüli lenni.

A’ luxust pártolók azt mondják, hogy ez a’ müv- 
szorgalomnak legnagyobb rugonye; én pedig azt mon
dom# hogy ez nem a’ valódi szorgalomra hanem kontár
kodásra vezet; mert a’ szernek nem annyira tartóssága 
’s így belső értéke, mint sem annak ideig éréig tartó rit
ka külső idomzata teszi azt becsessé.

Ha p. o- egy félszázad előtt a’ legdúsabb ember la
kását a’ szükséges házi bútorokkal ellátta, ez sem asak



néki éléte idejéig, de gyermekeinek is eltartott; a’ mos
tani fényűzés azonban majd minden évben új bútorozást 
kivan; ’s így az azt készítő művészek bizonyára nem 
annyira a’ munka tökéletességében, mintsem a’ szemfény 
vesztegető külső formájának megadásában fogják érde
kűket keresni. Így áll a’ dolog a' ruházatra ’s egyéb az 
élet kellemeOtez kivántató szerekre nézve is, ha azoknak 
kielégítése luxusbeli vágyon alapul.

Az iQy nemű luxusbeli művetek és szerek előállítá
sából származó könnyű kereset könnyelműségre,ez pedig 
ismét luxusra vezet; ’s íme ez a’ luxusnak legveszedel- 
mesb oldala, mert nem csak a’ gazdagok házában állapo
dik meg, hanem azoknak pazérvágya a’ közép és alacso
nyabb osztályúakat is könnyen elcsábítja. Honunkban 
száz kiütő tönkre jutások között alig egynek a’ kereske
dés vagy művészetben szorgalom viszályában, hanem 
azon szerencsétlen vágyban kell keresni, mellyel a’ ha
talmas herczeget vagy grófot, a’ nagykereskedő és gyá
ros, emezeket pedig a’ kalmár és kézműves élete módjá
ban rendkívüli megerőltetésükkel utánozni törekszenek. 
Ez pedig ezekre nézve annyival károsabb, mert ezen 
utánzó vágy életűk módját,sokkal költségesbbé tévén,őket 
mftvetök árának nem a’ valódi értékükhöz, hanem élet
műk szükségéhez arányzott felemelésére kényteti,m 6%- 
nek végső súlya leginkább a’ nemzet legnagyobb részé
re, t, i.  a’ termesztő köznépre háramlik.

A’ luxust pártolók nehezen fognak példát előállíthat
ni, hogy a’ luxus akár egyes embereket akár nemzeteket 
meggazdagított volna; az ellenkező azonban ezer meg 
ezer általa tönkre jutott magánosok, ’s számos nemzetek 
példája által megmutatható. A’ rómaiak minél inkább 
egyszerű életűktől eltávozva, ázsiai luxusra vetemedtek, 
annál inkább vesztüket siettették. A’ luxust pártoló 
M o n t e s q o i e u  maga is azt mondja: „hogy a’ rtpu-



blicák luxussal, a* monarchiák pedig szegénységgel 
végződnek, ’s így mága megczáfolja azon korábbi állítá
sát, hogy a' szegények éhen halnának, ha a’ gazdagok 
nem pazarlanának, és hogy a’ luxus a' monarchiáknak 
és nagy országoknak szükséges/(

A’ luxus mint fentebb mondám egyedül csak di
csekvő fény, és így igen nagy gyengeségen alapul, — és  
ugyan azért azt a’ szorgalom nevelkedésére nézve jóté
konynak tekinteni nem lehet — gyenge alapnak a’ fölépit- 
ménye (superacdificatumja) sem lehet tartós. Can ar d  
franczia író azt mondja: „mindazon ékességek, mellyek- 
kel a’ gazdagoknak lakásai ragyognak, azon aranyozá
sok, és képfaragói müvetek, mellyek a’ mesterség által 
egyedül csak szemünk gyönyörködtetésére ízléssel eloszt
va lenni látszatnak, nem egyéb mint bűbájos alakok (ma* 
gische figuren) azon fölirattal: „ c s u d á l j a t o k  m e l l y  
g a z d a g  v a g y o k / 4 Ha a' luxust az együgyük valódi 
maszlagát (Lockspeise) mint a’ takarékosságnak el
lenkezőjét tekintjük, akkor annak ezzel csakugyan 
egyforma következtetést is t. i. a’ miveltstg-és gaz* 
dagság-öregbítést nem tulajdoníthatjuk, mert ellenkező 
okok ellenkező következményeket szülnek. És így ezek
nek méltánylása után tán kétséget szenvedni nem f o g ,.  
hogy a’ luxusnak minél nagyobb elkerülése a’ valódi 
életphilosophiának nem utolsó föltétele. Mert ez azon 
kívánatos takarékosságra vezet, melly gyermekeink, em
bertársaink, és a’ haza iránti szeretetünknek tettleges be
bizonyítására minket alkalmasakká tészen.
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67. $ Utazás.

Valamennyi módok között, mellyek az emberi mű
veltség kifejlődését elősegítik, táo egy sem oüy süke-
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rés és e’ mellett kellemes mint az utazás. Földmérőink
nek, architectusainknak, hydraulicusaink-, mechanicusa- 
ink-, gyárosainknak, sőt némelly finomabb kézi mű
vészeknek, melly végből, ’s melly módon elősegítendő 
utazásaikra nézve előforduló helyeken föntebb nézeteimet 
már előadván, ez úttal csak azokról szólandok, kiket szü- 
letésök ’s sorsuknak szerencsés körülményi e’ részben is 
teljes szabadságu önkénnyel ruháztak fel. Ezek között 
természetesen első helyet foglalnak honunk nagyobb te
kintetű földbirtokosai és nagyai. Ezeknek minél nagyobb 
lelki kiműveltségök annál kívánatosabb, mivel midőn a' 
legműveltebb alsóbb osztályúak, a’ magok körében csak 
egyoldalúkig járulhatnak a’ nemzeti gazdaság elősegél- 
léséhez, — ők személyes előjogukhoz képest hol egyik 
hol másik ország táblájánál mint valóságos törvény tho
zó tagok a’ nemzeti általános jóllétnek, vagy személyes 
jelenlétök által egyenes, vagy követválasztói jogok ál
tal oldalaslagi munkálódó eszközei. Hogy kivált az első 
esetben ezen íönséges meghívásoknak megfelelhetésé- 
re fölszinfies tudákosság, — egy kevés külső simultság, 
és fellengő előadásbeli tehetség nem elégséges, hanem 
minden morális erőnek tökéletes kifejlettsége, a’ müveit 
nemzetek gazdaságának közelebbi ismerete, és tapaszta
láson alapúló komoly megfontolás kívántatik — az két
séget nem szenved. Mivel pedig mint mondám, ezen tu
lajdonságok sajátositását az utazás igen nagyon előse
gíti: tehát annak végrehajtását el ne mulasszák azok, 
kik ezen fenérintett hazafiuságok teljesítésére meghíva 
vannak. Jól tudom ugyan, hogy sokak előtt a’ külföldi 
utazások nem igen nagy helybenhagyást nyernek. Nem 
ritkán hallhatni, hogy jobb volna ha azon pénz, melly illy 
utazások alkalmával a’ külföldön elfecséreltetik, az or
szágban maradna, ha honfiaink a’ más nemzeteknél diva
tosó élésmódok majmozására ’s honi szökésink ’s  nyel
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vünk megvetésére esen a’ külföldről hasa térő vándorlók 
által el ae csábi tatnának, ’s  több eféle észrevételeket, 
mellyek, — ha igazán megváltási akaijuk — néha nem 
helytelenül tétetnek. De azért mivel egyes visszaélé
sek ezen utazás közben történhetnek, ezt még az egész
re helyesen alkalmazni nem lehet. Az utazás czélja, 
módja ’s  következményei között vannak különbségek. 
Hogy oUyan utazás, a’ miilyen p. o. a’ nevelés terhe 
alól felszabadult ’s Parisba ’s Londonba készülő fiatal 
utazó, hol a’ kocsiba fii ’s egyhuzomban éjjel nappal 
útját alva, ’s legfeljebb éhsége ’s szomjasága kielégit- 
tetése végett néha felébredezve, mind addig folytatja, 
míglen valamellyik előkelőbb párisi hőtelben meg nem 
száll, ottan ruházatának egészleni megujittatása után, az 
annyiféle előtte új nemfi mulatságok felkeresésével ’s  
fizésével a’ napokat, az éjszakákat pedig a’ játékterem
ben (szalonban) ezreket meg ezreket vesztve elkölti. — 
A’ midőn továbbá ezeknek megunása után, néhány hó
napok múlva Angliába útját a’ fentebbi mód szerint 
folytatván, Londonban hasonló mulatság-bajhászat kö
zött tetszéséig tartózkodék, néhány szeliden nevelt ró
kák vadászata részesülésének kedvéért a’ mezőségre 
kirándult, ottan egypár iszonyú árú lovakat tönkre 
nyargalt ’s ugratott, — több ezer gvineeket olly foga
dásokra elvesztett, mellyeknek mikénti kimenetele sem 
az egyik sem a’ másik félnek vagy a' nyilványnak 
érdekét egy garassal sem nevelte, mint p. o. a’ kaka
sok óriási harczának mikénti kimenetele ’s a’ t; midőn 
a’ finom izlésfi ökölviadal véres és kék ütötte ábrázat 
kellemeivel tán practice is megismerkedett; végre a’ 
napot éjjellé ezt pedig nappallá változtatni megtanulta, 
’s  erszénye végképeni kiürülte után egy rakás róka- 
vadászatbeli képeknek birtokával adósságokkal jól 
megterhelve, ellenben élőbbén! üres fővel ismét a’ fen
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tebb* mód szerint utazása után basájába visszatér, it
ten mindent ócsárolván az útjában szerzett tapasztaláéi
hoz képest élete módját, mulatságai elintézését alkal
maztatva, annak utánzására más magához hasonlókat 
igyekszik bírni; hogy az illyen utazás, mint mondám, a* 
hazának nem csak legkisebb hasznára, sőt kárára vá
lik, tagadni nem fogom. De bála az egeknek, dicse
kedhetünk olly utazókkal is, kik midőn a* czélirányos 
külföldi utazásnak hasznát velünk tettlegesen éreztetik , 
egyszersmind például szolgálhatnak, miként kellessék 
az utazást elintézni, hogy az valamint magára az utazó
ra, úgy a’ honra nézve is sükeres legyen.

A’ czélirányos utazásnak föltételei ezek: 1-ör hogy 
az időnek előtte ne, azaz: csak akkor történjék, mikor 
az ember a’ fentebb említett neveltetésbeli módoknak és 
a’ valódi élet philosophiájának ismerete által a' nyerendő 
uj tapasztalásnak helyes megitélhetésére elegendőképen 
elkészült. 2-or: Hogy első utazása mindenek előtt a’ 
honnak tökéletes megismerésére legyen szánva, mert e* 
nélkül külföldi útjában más nemzetek álláspontját ’s kö
rülményeit a’ honiakkal összeegyeztetni képes nem le- 
end, ’s  innen majd minden tárgyról félszegnézeteket 
szerezvén magának, egyetmásh, honunkban érdemén fe
lül sokat, ellenben azon alul fog becsülni. 3-szon Hogy 
a’ külföldre utazó fönségesb czélját mindenkor szeme 
előtt tartván, azon tárgyakra fordítsa figyelmét leginkább, 
mellyek a’ nemzetek műveltségének főbb részei. A’ me
zei gazdaság állapotának, ’s a’ földművelő módok kü
lönbözés! az efféle híresebb gazdaságok, a’ nyilvános 
vagy magános oktató intézetek nevezetesb gyárok ’s ké
zi mesterségek, a’ kereskedés d ivata , közhasznú egye
sületek szerkezete, gőz és egyéb közönséges er&nu- 
vek, ország *s mesterséges vasutak, vízi csatornák, szá
razföld) ’s hydraticai építmények, az ország nemzeti
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gazdasága, fő elemeinek kitapintása, azoknak az ország 
politicai körülményével, geographiai fekvésével, topogra- 
phiai természetével, polgári alkotmányával, és népe 
szellemével összeegyéztetése, az ország neveltetésbeli 
magános, vagy nyilvános intézeti, ’s a' t. mind annyi ér
dekes tárgyak, mellyekről magának a’ hely szinén isme
retséget szerezni el ne mulassza az utazó. Ezekből vilá
gos, hogy Párisvagy London a’hasznos utazásnak egye
düli czélja nem lehet: mert ezen tárgyak sem az egyik 
sem a’ másik helyen együtt fel nem találhatók; — e’ vé
gett tehát több müveit országokat, mellyek közé legin
kább Németország, Belgium, Hollandia, Francziaország 
’s Anglia tartoznak, kell beutazni. 4-szer: Az utazó annál 
foganatosb következéssel fog járni, ha az első illy 
nemű tapasztalásbeli kirándulás, olly értelmes ember tár
saságában eshetik meg, ki a’ beutazandó országokat már 
megjárván, egyszersmind fiatalabb útitársának bevezető 
’s figyelmeztető oktatóul szolgálhat. Ha pedig körülmé
nyei engedik, hogy előbbre haladott korában ezen utazá
sát még egyszer vagy tán többször is ismételheti, akkor 
ő szintén fiatalabb vagy valamelly tudós útitársának illy 
módú jótéteményt nyújtani igyekezzék. 5-ör: Igyekezzék 
az utazó a’ n^yezetesb külföldi személyekkel ismeret
ségbe ’s közelebbi viszonyba jöhetni, hogy minden a’ 
közjó előmozdítására vezethető tárgyak ’s tanulmányok 
felől folyvást tudósítva legyen; végre 6-szor: Hogy a’ 
czélba veendő útra kellő nyelvnek tudományával az ille
tő fél bírjon.

Ha az illy feltételű utazásnak végrehajtása után a’ 
lelki kimiveltségében meggazdagodott, a’ hon nemzeti 
erkölcsit tisztelőleg közénk visszatérő hazánkfia, szer
zett tapasztaláéit honunk körülményeivel összehasonlít
va, komoly megfontolás után, azoknak milly mértékű ’s 
módú haszonnal járuló alkalmaztathatásárú) magát meg
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győzte, ’ s  ebbeli helyes nézetinek helyes elismeré
sére ’s létrehozására szóval, Írással és cselekvőieg 
hontársait bírni igyekszik, — akkor nem csak a9 külföl
di utazásnak általános kárhoztatását tökéletesen meg- 
czáfolja, hanem a9 köztársaságnak nem eléggé nyilváno- 
sítható hálájára érdemes.

Hála az egeknek e9 részben jelenleg nem vagyunk 
többé példány nélkül; és így nincs is e9 részben egyéb 
kívánat mint utánzás.

68. $. Nyelvtudás.

A9 teremtőnek áldott adományi között, mellyekkel 
az emberiséget az oktalan állatoktul megkülönbözteté, 
első helyet foglal azon szólhatásbeli tehetség, mellyel az 
ember gondolatait, érzelmeit, kivánatait másokkal közöl
ni képes.

Hogy a’ világ állapotja szerint egy általános nyelv 
erre elégtelen, az természetes. A’ különbféle elkülönö- 
zött népekkel 9s nemzetekkel több ajkú nyelvek arány
lag támadtak, elhaltak vagy még divatoznak. Valamint 
az élő nemzetek, úgy ezek is vagy eredetiek vagy ke
vert származatuak; az elsők közé tartozik Európában 
a9 német, szláv, finn, és török nyelveken kívül honi 
magyarnyelvűnk is, melly valamint hangzatára, úgy bel 
sajátságira nézve is a9 többi európai nyelvektől külön
bözik. Minden nemzetnek megvan saját nemzeti szelle
me, melly őt leginkább bélyegzi, 9s az elfajulástól meg
menti. Ezen szellemnek olly igazi viszhangja a9 honi 
nyelv, hogy az elsőt tökéletesen felfogni csak az leszen 
képes, ki a9 honi nyelv élésével fölneveikedett, a9 ki an
nak ismeretéhez csak későbbi tanulás által jutott csak 
félig, — ki pedig azt épen nem érti: az soha ezen szel
lemet elérteni nem fogja. Ugyan azért valamennyi nyel*



vek között a’ boái a’ legérdekesebb, ’s annyival inkább 
szükséges azt a’ gyermekek nevelésére alkalmazni, mert 
egyedül ő az, raelly, a’ midőn a’ szülőket gyermekekkel, 
rokont rokonnal, a’ hazafit hazafitársával összekötésben 
tartja, ez által egyszersmind a’ nemzetnek azon életét is 
biztosítja, mellynek föntartása nélkül egyes tagjainak 
morális élete is megszűnik.

Hogy a’ nemzetek műveltségével a’ nyelvük csinos* 
bodasa is egy. lépten halad, az igen természetes, mert a’ 
legmiveltebb nemzettől kezdve lefelé az afrikai vado- 
nyokban rejtekező vadászcsoportig, a’ tudományok, a’ fi
nomabb társas tónus, a’ szorgalom, egy szóved a’ világ 
lelki testi objectumainak ismerete mind inkább fogy, ’s  
igy rájok nézve azoknak nevezete sem szükséges, de 
nem is lehetséges. De egyébként ezen arányt legjobban 
bizonyítja a’ különbféle nemzetek classicusabb íróinak 
korábbi vagy későbbi időszaka; honunkban ezen arány 
kiegyenlítése nyelvünkre nézve némüleg ugyan elkéstet- 
ve lenni látszatik; de ennek okát részint a’ hon polgá
rai több ajkú különbségében, részint a’ tudományoknak 
egyedül latán nyelven történendő oktatásában ’s  dicas- 
terialis használatában ’s egyéb körülményiekben kell ke
resni. Hogy azonban magyar anyanyelvűnk gazdagodá
sában és csinosbulásában ezen ujabbi időkben sokat ha
ladott, azt mutatja honi litteraturánk nevekedő termékeny
sége. Ennek pedig mindinkább! növekedését leginkább biz
tosítja azon több jeles hazafiak buzgóságából felséges di
cső emlékű királyunk helyhehagyása mellett ’s fenséges 
nádorunk pártfogása alatt felállított és jelesen munkáid
dá tudás társaságunk ebbeli buzdító törekvése. Ez annál 
nagyobb foganatra nyújt reményt, mivel a’ társaságnak 
ezen hasznos igyekezete, másokat is igen szembetűnően 
elszaporodó utánzásra ébreszt. Nincsen is e’ részben
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egyéb-aggod ■Ilonnakhelye, amit annak, hogy ián már 
nagyra) is sokan gondolják magokat hivatva honi nyel* 
vünk farágására ’s új szavak föltalálására, kiknek min
den ̂ észbeli kimüveltségök, az iskolai pályafutáson, egy 
egy kevés jwatuskodáson, legfeljebb aémelly njabb ma
gyar mnnkák olvasásán, és minden külföldiségnek ’s  így 
az idegen éld nyelvnek is megvetésén alapul. Az illyenek 
valóban jobban tennének, ha idejöket más hasznosb fog
lalkozással töltenék el, mintsem hogy tökéletlen, egy
oldalú, ’s viszás munkálkodásuk és néptömjéaző elő
adások által, honi nyelvünknek nem csinostolását, ha
nem végre végképeni érthetlenségét eszközük.

Ezek nem tudják, hogy ayelvcsinosbíté foglalko
zás kimerített tudománybeli kimüveltség nélkül sikeres 
nem lehet; — sem azt, hogy a’ miveltebb nemzetek' na- 
penkinti haladásából eredő sok új tárgyak és tudomá
nyos munkáknak ismerete nélkül nyelvünk hézagit kipó
tolni lehetlen, és hogy erre több műveltebb nyelvek is
merete megkivántatik.

Azt gondolják az iIly nyelvpallérozók, hogy azzal, 
ha minden latán szavat, bár melly más a’ tárgy velejét 
távúiról sem kifejező' szóval váltják fel — remekel
ek ;  holott számtalan tán még az aegyptusoktól, a* gö

rögökre, ezektől a’ romaiakra és ezektől ismét valamen
nyi miveit nemzetekre, átszállott, ’s becsben tartatott 
szavak belső értéke olly nagy, hogy azokat kifejező 
erejöknek kisebbítése nélkül bár melly nyelvre átfor- 
ditni lehetlen. Ennél pedig még sokkal meg nem bocsát- 
hatóbb hiba, ha szavakat, mellyek már századok óta 
az egész hazában általában folyvásti szokás által megho- 
nosultak, ezen jogokból kivetni, és a’ nyilvánt helyette 
egészlen más ajaknak megtanulására kénytelenítetni
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akaiják *) mibe sem vévén azt, hogy az által kivált, a’ 
nép nagyobb tömegének legjobb felvilágosítatásabeii 
törekvését inkább nehezítik , mintsem könnyítik. D e  
ennek mélyebb feszegetésébe ereszkedni annyival in
kább nem czélom, mivel a" magyar tudós társaságnak 
mély belátása ezen áltudósok kontárkodásinak és tulzá- 
sinak (ultrázás) bizonyosan az általa szerkesztendő és  
nem sokára kiadandó szótára által nem csak véget vetend, 
hanem a' tudni vágyó magyar nyilvány bizonytalansági
nak megszűntével annak bizonyos támasz-pont gyanánt 
fog szolgálni. **)

# )  Ha p. o. szavak mint font, párt, rajz, czél ’s a11. idegen  
származatok miatt kiüzetnek, akkor természetesen  
megfontolni, pártfogolni, rajzolni, életrajz, czélozni ’s a 1 
többinek is m eg kellene szűnni. íg y  k ifogja  e ’ követke
zendő szavaknak idegen származását de egyszersm ind  
meghonosítását is tagadni, u. m. császár (caesar), ki
rály (KraU), herczeg (H erzog), gróf (G ráf), báró (Bá
ron), mester (M agister Maitre M eister), sors (latánul 
sors) asztal (sto il) ablak (obioka) ’s a ’ t. de azért kiír— 
tassanak-e ezek irgalom nélkül ? én ú g y  tartom, hogy  
a’ köznépre nézve ez lehetlen , —  és hogy utoljára is 
nyelvűnket ezen óton csak Bábel sorsa érné.

# # )  Sok újabb szavakat lehet előhozni, mellyeknek 
kelló értelmében még elóbbkelő tudósink sem eg y e z
nek m eg; igy p. o. idomzatot —  egyik proportionak, a’ 
másik elm etehetségnek, a’ harmadik formának veszi. A ’ 
kereskedésbeli kölcsönös cserét (Verkehr) egyik vi
szonynak, a’ másik közlekedésnek mondja; a’ közle
kedést pedig némellyek mint útfolyam vagy hajókázó 
csatorna gyanánt veszik, némellyek pedig ezt közösü
lésnek nevezik ’s a’ t.



Ha az eddig mondottakból látható, hogy nyelvünk 
csinosbíthatása a’ tudományoknak minél nagyobb elter
jesztése és a’ tapasztalásbeli utazásnak sikeres megejt- 
hetese, már magában véve a’ más müveit nemzetek nyel
vének ismeretét szükségessé teszi — ezen kívánat va- 
lósulása ránk nézve annyival fontosabb, mivel magyar 
nyelvünk eredeti sajátsága mellett, olly kévéssé teijedt 
el, hogy csupán ennek tudásával belső közlekedésünket 
sem volnánk képesek fen tartani.
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69. $. Hazafiság.

Ezen szent kötelességnek teljesítése, a’ becsületes 
embernek nem csak nem terhes, hanem annál kelleme- 
tesb; mivel azt, mint minden polgári erényeknek főbb 
kutforrását tekinti. Fájdalom, hogy ez a’ valóságban olly 
különböző árnyékzatokban mutatkozik, mert vannak rósz, 
hasztalan, hasznos, és buzgó hazafiak.

A’ rósz hazafiak sorába tartoznak, azon elveteme
dett gonosz szivüek, kik a’ hazának jótéteményit tettle
ges háladatlansággal, azon undorodó vétekkel, melly- 
nek piszkától még a’ kutya is mentt, viszonozni nem ál- 
talkodnak. Ezek általában, a’ hazafiak sorából kitörlen
dők, ’s nem egyebet, mint az akasztófa czimerének hóm* 
lokukra sütését érdemelnék. A’ hasztalan hazafiak alatt 
érteni kell mind azokat, kik tettleges háladatlanságról 
ugyan nem vádoltathatnak, de a’ hazától olly számosán 
veendő javakat elélik, a’ nélkül, hogy érettök valamelly 
legkisebb húladatosság bebizonyítására magokat leköte
lezve éreznék. — „Ubi bene, ibi patria“ ez azon nem kis 
számú heréknek jelszavok. Hasznos hazafiak mind azon 
hon polgárai, kik a’ különféle meghivásokbeli körökkel 
járuló foglalatosságaikban magok hasznával, másoknak



tnegtöviditése nélkül szorgalmatoson eljárnak, és a’ mi
dőn így a’nemzeti gazdaságot tettlegesen elősegítik, egy
szersmind a* rajok kiszabott nyilvános terhek kielégíté
sében híven—habár nem is mindig—a’ legnagyobb kész
séggel eljárnak.

Ide tartoznak leginkább az adózó mezei termesztő, 
és városi polgár osztálynak.

Buzgó hazafinak csak azt nevezhetni, ki a’ hazától 
veendő javakért tartozó háladatosságát, nem csak a’ szo
ros törvényes kötelességig kiterjeszti, hanem azon túl is 
annak minél inkábbi, és pedig személyes áldozatival ösz- 
szekapcsolt szerencséjét szemléli. A* dúzs városi polgá
rok, de mindenek előtt a’ privilegiált rendűek azok, kik 
ezen dicső elsőségben magokat annál inkább kitüntethe
tik, mivel ők azon szerencse kedvenczi, kik olly neve
zetes kedvezményekért a’ törvény értelmében véve, majd 
mivel sem tartoznak.

Törvényes értelemben mondám, mert a’ morálnak 
szent szabályai szerint minél nagyobb jótéteményekért, 
annál nagyobb hálára köteleztetfink. Hogy valamint más 
erények, úgy a’ hazafiság is nem minden ember keblét 
egyformán lelkesíti, annak okát a’ kimiveltségnek t. i. a’ 
szív tisztaságának, és az ész raagosb kifejlettségének 
olly különböző lépcsőzetiben kell keresni.

így a’ még olly eszes, de szívtelen embernek haza- 
fisága, leginkább csak a’ tulajdon személyen kezdő hideg 
kiszámításon alapúi, következőleg a’ felépítmény is, több
nyire csak szemfényvesztő.

A’ jó szívvel, de kevés elmetehetséggel ellátott em
ber, igen gyakran a’ legbuzgóbb hazafi czélját eltévesz
ti, mert szive ösztönét az ész nem kormányozza, ’s igy, 
hazafisagát is , csak mint egy oldalutat lehet tekinteni. 
Egyedül a’ tökéletesen kifejlett eszű, és egyszersmind 
tiszta szívű ember az, ki a’ buzgó hazafiak sorában, a*



helyet becsülettel kitöltheti. Ezen két isteni' adományok 
birtokában, nem szorul ő mások, serkentésére; mert 
a'hazához vonzódása, és annak tartozó háladatossága, 
azoknak egyarányosan ösztönző munkálódása mellett, 
mindig tettleges liáláját, a’ közjó érdekével czélirányos 
összehangzásba fogja hozni.

Valamint az egyes emberekre nézve, úgy a’ haza 
iránti háladatosság is, ha csak szavakból áll, nem egyéb, 
mint {Hiszta idomzatosság (formalitás). Cselekvésen, és 
pedig jó szívből számlázotton, és elmésen megfő ntoltton 
kell annak, alapulnia, hogy értéke legyen. Igaz, hogy 
ezen tettleges háladatosság bebizonyitására, az emberek* 
nek tehetség!, nem egyarányosak; de a’ haza, vagyis 
a’ köztársaság, ezt nem is kivánja illy értelemben. Já- 
rúyon minden honfi, a’ közjó elősegélléséhez helyzete 
kör&lállásaival aránylag, és tökéletesen megfelel hazafi 
kötelességének. Hogy a* honpolgáraink adótfizető ré
szét,ezek között pedig leginkább, a' majd valamennyi nyil
vános terheket viselő szántóvetőket általában véve, e’ 
részben semmi szemrehányás nem érheti, az kétségte
len; de ennek így létté, nem alapul szabad önkényükön, 
hanem a’ nagyobb hatalomtól rajok háromlott kötelezé
sen. Ugyan azért, ezeknek e’ részbeni további említésé
nek elmellőzésével, csak azokról akarok szólani, kik 
buzgóbb bazafiságok cselekvő bebizonyitására, nem a’ 
törvények súlya, hanem egyedül, a ’ köztársaság nyilvá
nos ítélete által szorítatnak.

Ezek között, mint már mondám, mindegyiknek mód
ja van, körülményéhez képest hazafiságát cselekvések
kel bebizonyíthatni. így p. o. a’ kevesebb jövedelmeket 
huzó földbirtokos, a’ lelkész, gazdaságbeli tiszt ’s a’ t. 
ha a’ szabad óráit, a' közuép valódi felvilágosítására, 
szorgalmának buzdítására, gazdaságbeli raunkálódásá- 
nak, helyesebb elintézésére nézve oktatólag fordítja, és
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ez által a’ nemzeti gazdaság előmenetelét gyarapítja, a* 
tudós, a' ki tudományos munkásságát nem önhaszonvá- 
gyásból, hanem embertársai iránti vonzódásból űzi, a* 
dús, a’ ki jövedelmének egy részét közhasznú intézetek
re szánja, mind ezek, ha bár különböző idomzatú módon, 
és szám szerinti mértékben is, de körülményüknek meg
fele lő ig , a’ valódi buzgó hazabak dicső nevére érdeme
sek. Hogy azonban, sokan minden buzgóságok mellett is, 
az e’ nemű legjobb szándékú czéljokat eltévesztik, azt 
azon visszás szempontoknak tulajdoníthatni, mellyekre 
azok, a’ hazafi nézetiket alapítják, és melly minden eset
re hézakos ész-kiíejlettségből származik.

Némellyek, kik leginkább külső jelekben, p. o. az 
Attila-köntösben hazafiságot keresnek, igen könnyen ké
szek mind azokat, kik a1 jelenkor divatozóbb öltözetéhez 
inkább ragaszkodnak, rósz hazafiaknak nézni. — Ha pe
dig ezek elfogúltság nélkül e’ tárgyra figyelmeznének, 
könnyen láthatnák, hogy jelenleg a’ muszkától kezdve, 
felfelé Európának minden civilisált népei majd egy sza
bású, úgy lehetne mondani, európai ruházattal élnek. És 
ha némellyek eredetiebb nemzeti öltözetöket fenn is tar
tották, azt csak rendkívüli ünneplés alkalommal hasz
nálják. A’ midőn e’ részben honunkban is, a’ közép rend
től kezdve felfelé a’ legszámosb rész, ehez magát alkal
maztatja, nem egyebet teszen, minthogy á’ civilisált világ 
e’ részbeni példáját követi; melly nálunk annál helyeseb
ben történik, mivel a’ magyar nemzeti öltözet, mellynek 
egyébiránt kitűnő fényes csinosságát, de csak úgy ha 
kalpaggal, és karddal járul, tagadni nem lehet, akar a’ 

.. nagyobb drágaságát,akar a’ testnek általa történendő ösz- 
szefeszitését tekintve, valóban nem mindennapra való. 
Ha a’ régi öltözet szoros megtartása, a’ nemzetek becsét 
határozná el, akkor Európában a’ törökök, az első helyet 
foglalnák el. De egyébiránt, valamint a’ közönségesen
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divatozó európai öltözetnek nagyobb kedveltetését, mint 
a9 hazaGságtalanság jelét soha sem tekinthetem, úgy tá
vol vagyok attól is, hogy az ellenkező azaz nemzetiebb 
ruhávali élésben, vagy durvaságot, vagy egyéb helyte
lenséget keresnék. Nekem csak czélom azt megmutatni, 
hogy a9 valódi hazaGság illy külső jelekre nem szorul. 
Vestis non facit monachum.

Mások, ha a9 városi boltok fölött, vagy az utczák 
végein, a9 magyar czimiráson kívül, még németet is lát
nak, azt is hazaGság elleninek nézik. Azt pedig igen kön
nyű átlátni, hogy a9 városokban, mint a9 kereskedés főbb 
helyszínén, megjelenő magyarul nem értő külföldieknek, 
ez által kereskedői közlekedésük könny itt étik. — Lip
csén, Frankfurtban, Hamburgban, és más kereskedő vá
rosokban, ezen czimiratokat németül, francziául, és zsi
dóul olvashatni, a9 nélkül, hogy valaki, ez által nemzeti
ségét megsértve lenni vélné.

Mások ismét, a9 német nyelv végképeni kiirtásában , 
olly nagy hazafiságot szemlélnek, hogy minden magya
rul nem beszélő mesterlegénynek felfogadhatását is el- 
tiltandónak, sőt a9 jelen levőknek is , három esztendő 
után megesendő elutasítását, szükségesnek tartják. Ezen 
fonák nézet is könnyen elmellőztetnék, ha azon követke
zés, melly ennek végrehajtásából származnék t. i. majd 
minden művészet gyakorlásának e9 képeni megszünteté
se, és ezen kívül pedig, az is fontolóra vétetnék, hogy a9 
termesztői osztálynak mostani viszontagságit is, nagyobb 
részben, a9 honi műszorgalom igen csekély kiterjed
tségében keresni kell, és hogy honosainknak a9 müvész- 
séghez olly kevés hajlandóságok mellett, azon Örülnünk 
kell, ha bár minél több jártos, 9s munkás művészek ho
nunkba kecsegtetnének, nem pedig azon lenni, hogy azok 
abból elijesztessenek.

Vannak ollyanok, kik hazafi-buzgóságokat, az úgy
25*
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nevezett oppositiohoz (ellenszegülés) rendszeres ragasz
kodásával vélik, legjobban bebizonyitni, és ezen elvöket, 
olly annyira túlüzik, hogy bár melly a’ kormánytól, vagy 
áltatok úgynevezett udvariak részéről származó kérdés
nek, minden külőnböztetés nélkül ellenszegülnek. Ezen 
elv alaptalanságát is átlátni nem nehéz; mert valamit 
ellenzeni csupán azért, mivel emez, vagy amaz félnek in
dítványa, nem egyéb éptelenségnél. Az okos, és valódi 
hazafi sem rendszeres opponens (ellenszegülő) sem úgy
nevezett aulicus nem lehet, hanem elfogúltlan, bár m elly, 
és akárkitől is indítványba hozandó kérdést meggyőző
dése szerint helyes okaival vagy támogatni, vagy ellen- 
zeni fogja.

Ezen két elvétett elvüek némelly tagjainál, annyira 
megyen az indulatoskodás, hogy az ellenfelek egymást, 
még a’ hazafiságtalanság piszkával is megróvni nem ál
tatják. Valamelly tárgyra nézve az emberek nézetei, kü
lönbözhetnek ugyan, de azért nem következés, hogy az 
egyik, vagy másik szándékának rosznak kelletik lennie. 
Egyszer az egyiknek, máskor a’ másiknak, harmadszor 
pedig egyiknek sincs igaza, de ha a’ kérdéses tárgy ellen
zése, vagy védelmezése, tiszta szándékból, és teljes meg
győződés szerint történik, akkor a’ felek hazafiságát, 
legkisebb homály nem érheti. Azt állítják némellyek, 
hogy az igazságnak napfényre hozhatására, ollyan rend
szeres oppositiónál hathatósb eszköz nem lehet, melly 
midőn minden az ellenféltől indítványba hozandó tár
gyat helyes okaival megtámadja, ez által amazt szintén 
annak védelmezése tekintetéből, minden okainak kifejlő
désére ösztönzi, ’s igy a’ kérdés valódi tartalmának ki
sütését eszközli. De erre ez az ellenészrevételem. A’ 
kérdésbe veendő tárgy tartalma vagy világos, vagy pedig 
kétes. Az első esetben, csupa formalitás kedvéért azt 
bossaas vitatás alá venni, nem egyéb, mint a’ becses



időnek haszontalan elvesztegete'se, a’ második esetben 
pedig t. i. a’ kérdés kétes, akkor igen természetes, hogy 
egy nagyobb számból álló gyülekezetnek az irantani né
zetei, úgy is különbözni, és abból olly vitatások követ
kezni fognak, mellyek a’ dolog valódiságának kifürké- 
szésére megkívántainak.

De erre nem szükséges, hogy azok, kiknek hozzá
ja szavok van, rendszeres felekezetekre oszoljanak. Az 
emberi természet gyarlósága mellett, az eleintén csak 
formalitáson alapuló kérdésnek ellenzése, néha olly sze
mélyes ellenségeskedésre változik, hogy az ellenfelek, 
egymásnak nem ritkán, még szivök tisztaságát is kétség
be vonják. Hlyen egyoldalú ügyvédekre, sem a’ végre
hajtó hatalom, sem a’ törvényhozótest nem szorul. A* 
becsületes ember, kinek álláspontja, a’ hozzászólást 
kötelességévé teszi, addig, miglen meggyőződve magát 
nem érzi, és okaiból (argumentumjaiból) ki nem fogyott, 
az illendőség határa között vitáját folytatni, az ellenke
ző esetben pedig, a’ többség Ítéletéhez minden személyes 
gyűlölködés elmellőzésével, magát alkalmaztatni fogja.

Sokan hazafiságuk irányát eltévesztik, mivel a’ va
lódi szabadságról tiszta képzeteik nincsenek. így igen so
kan, egyedül csak a’ minden nyilvános fizetés alóli fel
mentésben keresik, a’ nemzeti szabadságot; sokan a' 
polgári alkotmánynak legkisebb módosítása ellen is, tel
jes erővel magokat ellenszögezik. Ha pedig, ezen heves 
hazafiak, a* világnak legszabadabb nemzeteire p. o. a' 
francziákra, az angolokra, és egyesült éjszakameri
kaiakra figyelmeznének, látnák, hogy az elsőtől az utol
sóig, minden hon polgára, nem csak a’ rendszeres nyil
vános közadózáshoz, hanem minden a’ közjó elősegíté
sére czélzó, és a’ törvényhozótesttől helyesnek elismert 
intézetekhez, p. o. közönséges vasutak, hajókázó vízcsa
tornák, és más illyenek felállításához aránylag járul, a’
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nélkül, hogy az által magát szabadságában megszorítva 
vclné. Ha továbbá, mind azon nagy következményeket 
tekintetbe vennék, mellyek mint ezen szabad elmő elv 
szülemény!, azon nemzeteket a’ műveltség, és jólét lég- 
magasb fokára emelik, és azokat a9 nemzetünk álláspont
jával összeegyeztetnék, akkor valljon, nem pirúlva kel
lene nékiek megvallaniok, hogy ezen hátralevőségünk 
egyik főbb oka abban áll, mivel a" legjobb vagyonnal bí
ró rész csak a’ nemfizetésben szemléli a’ szabadságot. Jó 
utakon járni, rendbe hozott folyamokon, vagy hajókazó 
csatornákon gabonáját, borát, gyapját ’s a’ t. szállítói, 
posványok kiszárítása által jó földet nyerni, és több il- 
lyeneket, mindegyik szeretne, de csak úgy, ha mind 
ezek mások t. i. az adózó nép által végrehajtatnak. Hoz
za azonban csak valaki indítványba, hogy az illyenek 
felállításához,kiki minden személyes kivétel nélkül arány
lag adakozni, és azoknak fentartása tekintetéből, az úti, 
vagy szállitásbeli vámokat egyarányosan fizetni tartoz
zék. és épen ők lesznek az elsők, kik e’ részbeni mos
tani álláspontunkat, igen kielégítőnek mondani fogják, és 
miért? mivel az ő észfogatuk szerint, még önkényt fel- 
válalt, és kiszabott fizetés is, ha az egyébiránt tán száz 
után, százat kamatolna, a’ szabadság elveivel össze nem 
fér !!!

Mások, a’ szabadságnak kitűnő jeleit abban is szem
lélik, hogy mint az első jogositott rendhez tartozandók 
a’ törvényűiknek könnyen megejthető kijátszhatása, és 
a’ feledékenységbe jutásig elhúzható a’ nemü pörök mel
lett, nem csak a’ más osztálybeliekhez tartozó egyes sze
mélyeken, különféle erőszakos Imíalmaskodásokat elkö
vetni, hanem néha egész köztársas, ’s nyilvános gyüle
kezeteknek rendét, és csendét, illetlen durvaságokkal 
felbontani, minden tartózkodás nélkül szabadon vetemed
hetnek. Hogy ezen illetlenségek, nálunk még igen gyak
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ran megtörténnek, még nem olly annyira csudálatos, mert 
illy esetek, más miveltebb nemzeteknél is, néha de nem 
fenyítlen elöfordúlnak; de az, mégis csak csudálkozás- 
raméltó, hogy a919-ik században a9 féktelenség, és e9 
nemű erőszakos hatalmaskodhatásnak megszorítására ve
zető törvényjavaslatok, mint szabadság elleniek, még 
ollyanoktól is, kiktől korokra, 9s helyzetükre nézve, mást 
várni kellene, elleneztetnek.

Illyen szempontból vétetnek, azon napról napra mind 
inkább eldivatozó, egy nemes gyülekezet méltóságával 
össze nem férő zajongó, sőt néha véresen is végző, vár
megyei tiszti választásmódok is, mellyeknek követésére, 
némelly cselszövő pártvezetők, különféle nem épen a9 
legaestheticusabb eszközök segítségével, kivált a9 sze
gényebb sorsú nemeseket rá bírni igyekszenek. Valljon 
az illy helytelenség megelőzésére vezető törvényjavas
latnak, a9 szabadság veszélyeztetése tekintetéből történő 
ellenzését, nem nézhetjük e egy kevés elfogultlanság 
mellett méltán, mint a9 valódi szabadság leghelyesb paró
diáját? (ellendal).

És így ezen részint gyengeségeken, részint túlságo- 
kon alapuló álhazafíságbeli nézeteknek lajstromát, még 
igen hosszasan lehetne folytatni, de ezeket a9 fentebbi 
állításom bebizonyítására elégségeseknek tartván, ez út
tal még csak azt az egyet mondom, hogy minden gyenge
ség, ismét csak gyengeséget szülhet; hogy pedig minden 
túlcsapongás, a9 tárgyra nézve, szülői gyilkolással végző
dik, annak számtalan példáját a9 hajdan, és jelenkor tör
ténetiben feltalálni nem nehéz.

A9 valódi hazafi, mindenek előtt, törvényesen ural
kodókirálya, és hazája között különbséget nem talál, 
mert egyikét a9 másika nélkül, nem is gondolhatja. Azért 
is a9 törvényesen uralkodó fejedelem iránti hívség, és a9 
haza iránti buzgó szeretet, mint elválaszthatatlanul össze-



fórt szent érzelmek egyet jelentenek. A’buzgó hazafi, sa
ját személye - érdeket, mindenkor a’ közjó érdekének alá
rendezi, ennek elősegítése kedvéért, nemcsak a’ jöve
delmének nagyobb részét, a’ mennyire ez önmegromlá
sa nélkül megtörténhet, hanem személyes hajlományit, 
és szenvedélyeit mint p. o. a9 tartósb külföldi lakást, 
rendkívüli fénypazart, és más efféléket, a9 haza oltárára 
áldozatul, és pedig annál örömestebb hozza , mivel a* di
cső tett tudatával járó őnmegelégedésén kivűl, nem csak 
a9 polgártársainak nyilvános hálájára, hanem a9 hon 
emelkedéséből, rája aránylag visszaható haszonra is, 
bizonyos számot tarthat. A9 mint föntebb már mondva va- 
ía, minden rendű honpolgárnak módja vagyon, személyes 
körülményihez aránylagosan, vagy elme, vagy vagyonbe- 
li tehetségével, vagy mind a9 kettővel egy itt, hazafiságát 
tettlegesen bebizonyíthatni, valamint az is ,  hogy ezen 
szent tartozás teljesítésére, minden honfi köteles. Ezen 
meg nem czáfolható elvből, azon természetes követ
keztetés folyik, hogy a9 h a z a  a n n á l  n a g y o b b  
k é s z s é g e t ,  é s  á l d o z a t o k a t  k ö v e t e l h e t ,  
p o l g á r a i t ó l ,  mi né l  n a g y o b b  v i l á g i  j a v a k 
k a l  az o k  m á s o k  f e l e t t  e l l á t t a t v a  v a n n a k .  
Hogy e’ szerint, ezen kötelezés teljesítésére nézve, a9 ne
mesi földbirtokosoknak elől, ezek között pedig az ország 
negyainak lég és legelői államok kell, az annál vilá
gosabb, mivel Ők azok, kik nem csak minden előjo
gok kirekesztőleges, de az ország nagyobb részének 
kiterjedtebb birtoka mellett, mint született törvényhozók, 
a9 honnak legnevezetesb jótéteményivei élnek. Megfé- 
lelnek e ezek, ’s minő mértékben ezen tartozásnak, 
azt mindenek elölt, mind egyik őnmegbirálására ha
gyom, vessen kiki számot lelke ismeretével, és boldo
gító érzet fogja annak szivét betölteni, ki e9 részben 
magát minden vád alól, mentten érzendi. Hogy azok
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azonban, kik ezzel nem dicsekedhetnek, és fájdalom! 
ezeknek száma nem csekély, azért lelkiisméret furdalás- 
tói nyugtalanittatva magokat érzik e? még nagy kér
dés, legalább azon könnyelműség, melly között herés 
éltöket folyta^ák, ezt igen kétségessé teszi. Hogy en
nek illy létét, egyedül csak a" szív, és ész hézakiban, 
ennek okát pedig, az elvétett nevelés módjában kell 
keresni fentebb már mondva vala. Valamint az is, hogy 
az ember csak ezen kettójöknek összehangzó munká- 
lodásával képes, buzgóbb hazafiságát czélirányos tet
tekkel bebizonyítni. De tegyük most ez úttal félre a* 
szivet, és csak a” józan ész hideg kiszámítását tekint
ve, valljon nem kívánja e, épen ezen szerencse kedven- 
czinek önhaszna leginkább, hogy a’ hon műveltségé
ben, és igy a’ közjó elősegítésében is , ők legtettlege- 
sebb részt vegyenek? hiszen azt igen könnyű átlátni, 
hogy az ebből származó következésekben , csak meg
int leginkább ők, a’ legnagyobb résztvevők. Hogy pedig 
valamelly tőkepénz sem biztosabban, sem gazdagabban 
nem kamatai, mint az, melly czélirányosan a’ haza va
lódi emelkedésére fordittatik, annak legbizonyosabb je 
léül szolgálnak, mind azon miveit nemzetek, kiknek 
álláspontok a' mienknél olly annyira kecsegtetőbb.

Ezt pedig elérni, ha bár némelly nehézséggel is , 
de korántsem olly nagy mértékűvel, mint azt magunk
nak képzeljük, egyedül csak tőlünk, és a’ mint mondám 
leginkább, honunk nagyobb földbirtokosaitól függ; mert 
szerencsés körülményük, valamint lelki kimiveltségűk 
kifejlődhetésére, úgy az adakozó hajlományiknak végre
hajtására is, nekik bőséges módot nyújtanak. Nincs is 
tehát részökről egyéb hátra, minthogy e’ kettős szeren
cséből ömledező mennyei érzelmekkel minél előbb, ’s na
gyobb mértékben, önmagokat boldogítva, cselekvőleg a’ 
dologhoz fogjanak.!
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Némellyek ugyan ezen kivánatot, az által teljes mér
tékben kielégítve vélik, hogy jövedelmüknek egy részét; 
jószágaik különféle költséges javításaira p. o. irtások
ra, mocsárok kiszárítására, új majorsági épületek felál
lítására, technikai válalatokra, szarvasmarhájok, lovaik, 
juhaik nemesítésére ’s a9 t. fordítják. Előre bocsájtván 
azt, hogy ezekre az ösztönt nem a9 hazafibuzgóságban, 
hanem az önhaszonvágyban kell keresni, nem akarom 
ugyan tagadni, hogy illy költségek, ha czélirányosan vi
tetnek véghez, a9 közjóra nézve is hasznosak ne len
nének, és pedig azon elvnél fogva, hogy az, mi az 
egyes honpolgárnak hasznát, mások megrövidítése 
nélkül neveli, a9 közjót is gyarapítja, minthogy ez nem 
egyéb ? hú*1* ©gyes tagjai jólétiének összesége. De  
épen ezen elv szerint, ezt azokra kiterjeszteni nem le 
het, bármennyit is költsenek jószágaik javítására, kik 
minden hivatalos foglalatoskodás nélkül egész éltöket, 
vagy legalább nagyobb részét, az országon kívül eltölt- 
vén, minden jövedelmüket, és gyakran annál többet is, 
ottan elköltik; mert azon pénzt, mellyet az ország
ból kivisznek, arra, 9s igy annak egyes lakosaira nézve 
is nem egyébnek, mint valóságos megrövidítésnek le
het tekinteni. Ez pedig, annál nagyobb figyelmet érde
mel, mivel csak egy kis felszínes előszámítással, ha 
abba ereszkedni akarnék, nem nehéz volna megmutat
nom, hogy azon pénz, melly az országon kívül illy 
módon elköltetik, legalább is évenként hat millió pen
gő forintokat teszen! Hogy ezek a9 hazánk fővárosá
ban elköltve, a9 müszorgalomra, és a9 kereskedésbeli 
közlekedés elősegítésére nézve nem kis tekintetüek len
nének, azt elismerni könnyű* Ha pedig ezen künlakók, sze
mélyes érdeküket szorosb szemügygyel vennék, nem hi
szem, hogy magok is azon káros következményeket el 
ne ismernék, mellyeknek ezen elvétett nézetükből, akár
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a* financiális körülállásaikra, akár gyermekeik jövő sor
sokra, és hazafiságukra nézve, okvetlenül származniok 
kell. Mi a’ külföldön lakást illeti, könnyen átláthatni 
azt, hogy egy ollyan lakhelyen, hol némi boltos áru
kat kivéve, a’ fő élelembeli szükségek, majd kétszer 
magasb árúak, mint honunkban, már csak olly ille
delmes élet folytatása is, melly nálunk a1 jövedelemhez 
képest idomzatosnak tartatik, természetesen két annyiba 
is kerül, mint itthon; de ha ehez még azon közönséges 
vágy is hozzá járúl, hogy a9 külföldön, ’s kivált a9 re- 
sidentionalis városokban nagyobb mértékben fényűzést, 
az ott tartózkodó honosink utánozni, és az ottan ré
szesülő főbb rendű társas elfogadásokat viszonozni kí
vánják, ez pedig a9 jó tónus rendszabályi szerint elke
rülhetett en, akkor mind ezeknek kielégíthetésére még 
egyszer annyi, 9s tán több is szükséges leszea. Pedig 
azt is, egy kevés figyelmeztetéssel könnyen átlátni le
hetne, hogy az ott divatozó nagyobb fényűzés dolgában, 
az ottani főbb rendüekkel, a9 vetélkedést magyar má
gnásaink már csak azért sem állhatják ki, mivel ama
zok többnyire mint a9 legelőkelőbb, és majoratusi el
ven alapuló nemzetségeknek igen dós főjei, emezek
nél sokkal nagyobb tehetséggel birnak. A9 ki pedig, 
egy kevéssé az ottani világ folyamatát ismeri, azt is 
tudja, hogy igen keveseket kivéve, sokan ezen ura* 
ink közűi, kik honi fővárosunkban fél annyi költséggel 
valóban kitűnő házakat (társas élésmódot) folytathat
nának, ottan mégis csak alárendelkezett (subordinált) 
szerepet játszanak. Ha pedig, minden elfogultság nél
kül, őszinte megvallani akarnák, valljon nem ismer
nék e el, hogy ezen külföldies magyar főbb uraink, 
ha mindnyájan magokat, honi fővárosunkban veendő 
téli lakásra elszánnák, akár számukat, akár jövedelmü
ket, akár a9 magasb társasági finomabb Ízlésű tónusát
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szágaikból megejthető nagyobb könnyithetése mellett, 
ezen csere által, kivéve nehány fő praterheteket, és a* 
netalán a’ napi renden lévő fördőt, legkevesebbet sem 
vesztenének. Ezen két utóbbiakból pedig az elsőnek, 
azaz a’ kocsikázók, lovaglók, és gyalog sétálóknak 
fénymutatások kedvéért, három élőfa-sor közötti utak 
felállítására néhány évek elégségesek, a’ másodikra 
nézve pedig P ő s t y é n ,  T r e n c s é n ,  B á r t f a  és más 
helyek, de mindenek előtt az életvigabb fördőven- 
dégek számára a’ fejdelmi Balaton partjának kies báj- 
környékén fekvő kellemes és némelly nyavalyák 
ellen, igen hasznos ásványvízzel ellátott Füred,  ki
vált ha a’ kényelem, és egyéb kellemek kielégítésére, 
még több fordittatnék, alkalmasint bár melly külföldi 
fördővel megmérkőzhetnék. Hogy ezen külföldieskedés , 
az ott tartózkodók financiális állapotját bizonyára 
nem javítja, hanem inkább zavarba hozza, az ezekből 
könnyen átlátható, de egyébiránt is, a’ mind inkább el
terjedő, hol nyilvánositott, hol mesterségesen elrejtet- 
nek vélt önkényes sequestrumok által, legszembetűnőb
ben megerősítetik. A’ mi pedig ezen uraságok gyer
mekeit illeti, azokra nézve épen csudálkozni nem le
het, hogy a’ midőn az országon kivűl szülve, ’s nevel
ve a’ külföldi szellemet beszívják, és az ottani élet mód
jához szoknak, ismeretlen hazájokhoz annyival kevesebb 
vonzódást érezhetnek, mivel azon két három nyári hó
napok, mellyeket némellyek szülőik társaságában éven- 
kint, néha pedig több évi félbeszakasztás után, magyar 
birtokaikon külföldi házi tisztjeik, és cselédjeikkel ide
gen élésmód között eltöltenek, nekik csak arra szolgál
nak, hogy bármi a’ honban nékik rosszabb színben 
mint kint mutatkozván, csak annál nagyobb esengés 
között, ismét a’ kecsegtetőbb külföldlakhelyökre visz-
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szatémek. Hogy ezen igy felnőtt, és a9 magok szár
nyára jutó uracskáktól, rendszerint nagy hazafi buzgó- 
ságot nem várhatni, ez másként nem lehet, magok sze
mélyére pedig ezen kivül, még azon káros következés 
háromlik,hogy midőn mint magok urai,vagy atyjoktól ten
geradósságokkal megterhelt jószágot általvesznek, vagy 
há ez nem is az eset, azt több testvérekkel megosztani, 
és igy sokkal kevesebb jövedelmekkel megelégedni kény- 
teleníttetnek, magokat annál szerencsétlenebbeknek fog
ják tartani, mivel sem azon leggyengédebb gyermeksé- 
göktől óta megszokott életmódjokat folytatni, sem hó
nukban olly szerepet játszani nem képesek, mellyet tő
lök származottokhoz képest, a’ haza méltán követelhet
ne. Ezen észrevételek azonban, nem csak az országon 
kivűl, de mind azon a9 honban tartózkodó, nem kevés szá
mú mágnásokra, és egyéb nemes rendiiekre is alkalmaz
tathatok, kik azon fentebbi elvekhez képest hajolmá- 
nyik, és szenvedélyeik kielégitésén kivűl, semmi más 
kötelezést magokban nem éreznek. Ha pedig, ezek csak 
egy kevéssé a9 világ történetire figyelmeznének, könnyen 
átláthatnák, hogy ezen a9 közjó emelkedése iránti rész
vétlenség, minden közadózásnak önkénytes felvállalá
sa előli irtózás, bár melly közhasznú nyilvános vál
lalatnak, létrehozására kellő személyes adakozásoknak 
elkerülése, egy szóval hideg hazafiságuk, nem csak a9 
hazára nézve mi jót sem szülhet, hanem épen az előjo- 
gositottaknak végveszélyét sietteti. De fordúljunk el ezen 
komor szinű képtől, és ennek helyében gyönyörködjünk 
inkább, azon nagy férfiak szemléletében, kik midőn ré
szint egész éltöket, a9 haza szolgálatában nem önhaszon
vágyból, hanem egyedül becsületérzésből, és hazafisá- 
gok buzgóságából fáradozva eltöltik, részint nagylelkű 
adakozásokkal, minden közhasznú intézeteket tettlegesen 
elősegítik, mint a9 hazafibuzgóság valódi képviselői $



398

minden hon polgáijának, de leginkább a’ fennemlített 
előjogositott főbb rendüeknek, utánzó például szolgálhat
nak. Hála az egeknek, hogy még több illy nagyérdemű 
hazafiakkal dicsekedhetünk, ezeknek neveit könnyen elő 
lehetne számitni, de ez szükségtelen ; mert az elrendel- 
kezés alatti Ludovicea, a9 tudós társaság, a9 keszt
helyi georgicon és m. óvári gazdaságnevelő-intézet, 
a9 nemzeti muzeum, a9 budai irgalmas barátok, ’s más 
egyéb illy az emberi nyomorúság enyhítését eszközlő 
alapítványok, az egri, pécsi lyceum, és több efféle 
nyilvános intézetek őket elegendőképen kitüntetik. Élni 
fognak ezen jeles férfiak a9 háladatos haza emlékében, 
és az utókor századok múlva is dicső neveiket sziveméi- 
kedés, és szent tisztelet érzése nélkül, soha kimondani 
nem fogja. Boldog azon halandó, kinek vagy magasb 
észbeli kifejlődése, vagy vagyonbeli tehetsége, de még 
tízszer boldogabb, kinek mind a9 kettőnek összesített 
birtoka, ezen halhatatlanság elérésére módot nyújt.

Érzem, hogy valamint a9 hazafiság szent erényére, 
úgy a9 többi előszámitott morális eszközökre nézve, még 
igen sokat, és pedig lelkesebben mondani, sőt mindegyik 
tárgyról, mind annyi köteteket összeírni lehetne; de ré
szint, mivel az arra kellő tehetségekkel nem birok, ré
szint mivel e9 munkám, illy nemű igen nagyra teijedő 
foglalnia, kitűzött czélommal össze nem egyeztethető, ezt 
más irók lelkesebb előadására hagyom, és igy ezen sza
kasznak, ezenneli befejezésével következik az



V. SZAKASZ.

70. §. Végrehajtás módja.

E9 kérdés megfejtésére annál hajlandóbb vagyok, 
sőt ezt annál szükségesebbnek tartom, mivel ebben mun
kám practicai oldalát szemlélem.

Visszatekintve az akadályok elhárításáról szóló 3-ik 
szakaszra, emlékezni fogunk, hogy az arra vezető módok 
három részre oszlottak: t. i. ollyanokra, mellyeknek lé
tesítésére vagy a’ törvényhozói hatalom, vagy legalább 
nagyobb egyesületek hozzájárulása kívántatik meg, vagy 
végre egyesek erejével is végrehajthatók. Az első ne- 
müekhez tartoznak mindenek előtt azon alkotmányos és 
törvényes kérdések, mellyek a9 munka folytában mint a9 
közjót elősegítő segédmódok emlittettek. Ezek ismétlésé
be ez úttal nem ereszkedek, mert e9 tárgyak az elmúlt 
két országgyűlés alatt már részint előfordultak, részint 
még újabb tárgyaltatás alá vétetnek. Mellynek óhajtott 
foganatjára nézve annál nagyobb reménynyel kecsegtet
hetjük magunkat, mivel valamint felséges királyunknak 
a9 magyar nemzet boldogságát szívén hordó érzelmétől, 
úgy a9 törvényhozó-testnek a9 haza közjava valódi előse
gítésére szolgáló törekvésétől méltán jó következménye
ket várhatunk. A9 többi még ide tartozandó azon módok,
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mellyeknek végbevitele, bár ez épen nem is okvetlenül 
szükséges, de mindazáltal legczélszerübben az ország* 
gyűlés által eszközölhető, alább fognak előfordulni. Azon 
segito módokról, mellyeknek foganatositása ha bár az 
egészre nézve hasznosnak tekintethetnék, mégis legin
kább egyesek hasznának öregbítésére szolgál, és mel
lyeknek végrehajtása csak azon leginkább érdeklett fe
leknek eltökélett és czélszerű munkásságától függ, szin
te itt újabban szólani nem akarok. És igy ez úttal egye
dül csak azokat hozandom elő, mellyeknek sikerülésén 
alapul főkép nemzeti jólétünk előmenete, és mellyeknek 
létrehozhatására vagy az egész ország törvényesen elha
tározandó, vagy pedig nagyobb nyilvános egyesületek 
részvételét tartom szükségesnek.

Mielőtt azonban ezt teljesítenem megengedtetnék, 
szabad legyen még annak egy kis fejtegetésébe eresz
kednem, hogy a’ legjobbaknak látszó nyilvános intéze
tek, a’ leghelyesbeknek elismert magános vagy nyilvá
nos vállalatok miért omlanak össze honunkban olly gyak
ran néha már felállításuk közben is, vagy ha felallittat- 
tak, miért működnek olly csekély foganattal? Ennek 
okát kitapogatni épen nem nehéz, mert egy kevés figye
lemmel láthatjuk, hogy ennek oka vagy a’ hely, vagy a’ 
rend, vagy az idő rósz választásában gyökeredzik. *)

# )  Azon okok, méllyeknek tulajdonítja a’ szerző a’ magyar 
gyárak és intézetek roegbukását, olly természetesek, 
hogy hason okokból nem csak a' magyar, hanem a' vil
iágon minden országbeli gyár megbukik. Azonban a’ ma
gyar gyárak megbukásának sajátságos okait nem fejte- 
geté a1 szerző, pedig ezeknek kitapogatása már csak 
azért is szükséges, mert e’ nélkül bajunkon segíteni ké
pesek nem leendftnk. Csekély véleményem szerint a’
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A^on gazda például, ki eredeti tőke spanyol jaknyájat 
magas áron megveszen, a9 nélkül, hogy még az arra 
szükséges előkészületekkel, u. m. egészséges legelővel, 
elegendő jé téli takarmánynyal, czélszeru juhaklokkal, 
és a9 juhtenyésztést elméletileg és gyakorlatilag értő em-

magyarországi iparintézetek sinlödö állapotja három 
sarkalatos okon alapul, n. m. 1) a’ pénz szűkében, ’s en
nek Magyarországon aránytalan nagy értékében, 2 )  
a’ gyártáshoz megkívántaié értelmes egyének hiányá
ban, 3 ) a’ magyarországi kereskedők és iparüzök vi
szonyaiban. E’ három veszélyes köszirtja van a’ ma
gyar iparnak, mellyek közül egyikbe vagy másikba még 
kevés kivétellel minden iparintézetünk beleütődött és 
semmivé lett. Olly országban, hol a9 kereskedő vagy 
gyáros csak 10-20 procentumra kaphat pénzt, ott igen 
nyereséges vállalatokra ne számítsunk, vagy legalább ne 
remélljük, hogy illy költségesen gyártott müvek a’ kül
földiekkel versenyezhessenek, hol kőztudomásra 4—5 
száztélira is elég pénz kapható. Lám a’ legújabb nagy- 
szlabosi papirosgyár, minémüségre igen, de olcsóságra 
nézve alig állhatja ki a’ concurrentiát az alsóausztriai, 
stájeri és tirolisi papirosgyárakkal I ’S igy van ez többi 
gyármüveinkkel is, mellyek áltáljában még drágábbak a’ 
külföldieknél. Hát iparüzóink járatlansága mennyi bajt 
és zűrzavart okoz. Ha egy gyárban ogy gép, vagy egy 
műszer megromlik, már egész vidéken, sőt sokszor 
egész hazában nem találunk olly művest, ki azt meg
csinálni, vagy helyreigazítani tudná; és imé e’ miatt hu
zamos ideig az egész vállalat felakad, nem csekély pénz
beli veszteségére a’ gyártulajdonosnak. De a’ gyártás
hoz szükséges magyar munkásokat is még elébb na
gyobb ’s állhatatosai)b szorgalomra, és ügyesebb keze-
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berekkel biijon; ki népetten környékü pusztán sok ke
zet kívánó gyárt, szirtes sovány hegyek közt czhneres 
gulyát állít; ki minden közlekedéstől távol eső járatlan 
rósz uton egy külső és belső készületre pompás vendég- 
fogadót, vagy kis tartományi városban nyevekedő czél- 
bul a’ nápolyi Carlos színházhoz hasonló színpadot épit: 
bizonyosan mind ő, mind a9 fen előszámláltak vállataik 
megbukását egyedül a9 roszul választott helynek, idő
nek és rendnek köszönhetik. így és nem másként áll a9 
dolog mind azon nyilvános intézetekre és vállalatokra 
nézve, mellyek felállításánál a9 három megkívántaié fel
tételre figyelem nem fordítatik. így bizonyosok lehe
tünk arról, hogy azon tőke nem csak rendes kamatját 
nem fogja behozni, hanem a9 haszonvehetlen vállalattal 
együtt végképen veszendőbe megy, melly például oliy

lésre kell szoktatni és tanítani; mert ezeknél az illy ipar
beli munkálatok még mindig újak és szokatlanok. Végre 
csaknem áttörhetetlen akadály gyárainkra nézve az, hogy 
kereskedőink mindnyájan az ausztriai, ’s más külföldi 
kereskedőkkel vannak viszonyban és összeköttetésben. 
Mi pedig ennek következése ? A z , hogy kereskedőink 
ezektől kapván portékáikat — hitelben, magyar gyármü
veket ha olcsóbbak ’s jobbak volnának is, nem vesznek; 
mert ezekért vagy mindjárt készpénzt kellene adni, mi 
nincs,, vagy rövidebb időre kaphatják hitelben (gyárosa
ink kevésbé lévén pénzgazdagok), mi ismét külföldiek
nek ad elsőséget 5 vagy végre a’ magyar kereskedő sem
mi áron nem szabadulhat meg bécsi pártfögó-kereskedő- 
jétől, mert ez  neki mindennemű portékákkal szolgálhat» 
mellyek kereskedésébe kivántatnak —■ ’s hitelben, holott * 
a’ magyai* gyáros, boltját csak egy nemű kelmével lát
hatja eív



csatornára rogy vasút építésére adatnék ki , kot Még el* 
adó felesleges termesz tmények nincsenek.

Ennek előrebocsátása után, a’ többször érintett) és 
létrehozandó segédeszközök rendére nézve nézeteimet 
ekkép terjesztem elő •

Az országos gazdasági egyesület után az l*ső he
lyet a? p o l y t e c h n i c a i  i n t é z e t n e k  szánem azon 
okból, mivel a’ hátralevő honi mű és kereskedésbeli 
osztályainknak ebuéietesb kifejlődését, gyakorlatos mpo-* 
kásságukbél származó mftveteik tökéletesbitésére, és az 
evvel összeköttetésben levő kereskedési közlekedés 
emelkedhetésére nézve elkerölhetlen szükségesnek tar
tom.

A’ 3-ikhelyet a* szóba hozott nemzeti gyárak fog
lalják el, és  pedig ezek magokra nézve ismét olly rend
ben) minőben fentebb előadtuk, ’s miszerint az ország
nak több vagy kevesebb egyenes hasznot hajthatnak be. 
Ennélfogva* ezekre nézve a’ rend igy lenne: a) egy posz
tó és. egyéb e’ nemű müvetek sorába tartozó gyagjuszö- 
vőgyár 5 b) egy. timárbőröket készítő gyár, c) egy shaw- 
lokai vagy is. takarókendőket és szőnyegeket fonó gyár;
d) oUy bőrgyár, amilyben. a’ kesztyűsök é s  egyebek mü- 
veteikhez megkivántató finomabb bprök készítetnének;
e ) > olly lensaövőgyár, meliyből mindennemű legfinomabb 
gyolesszövetek kerülnének ki, f) aczél és finomabb vas
szereket, mint késeket, ollókat,, és egyéb eszközöket 
készítő gyár; g) pamutot szövő gyár, mellyre nézve ugyan 
azon észrevétel fordul elő, hogy ámbár1 az arra kellő 
anyag, t. i. a’ pamut, azon kevés tekintetű mennyisé
gen kívül,, melly a’ végvidéken próbaképoa termesztetik 
(ennek termesztése már régen megszűnt), nem a’ honi 
termesztményekhez sorozandó, és hogy a’ hozzánk kerü
lő macedóniai pamut finomabb fonalozásra és müvekre 
korántsem olly alkalmas, mint' az angolok birtokában le-

36*
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vő nyugotindiai; ’s igy az e* nemű angol gyármüvekre 
nézve más nemzetek a9 versenyt ki nem állhatják: még 
is illy gyár a9 vállalkozóra nézve haszonnal felállhat, és 
e9 mellett számos dolgozó fogyasztókat foglalhat el a9 
termesztők javára, mint ezt bizonyltja b. Puthönnak fen- 
álló 9s élénk forgásban levő sasvári pamutgyára; h) se 
lyem portéka, i) selyem-szalagszövőgyár. *) Ez utób-

# )  Ez osztályozással nem vagyok megelégedve; én sokkal 
természetesebbnek tartom, ha előbb olly gyárakat állí
tunk fel, mellyekre szükséges nyers anyagokkal itthon is 
bővelkedünk, mintha olly iparvállalatokba bocsátkozunk, 
mellyeknek nyers kelméit külföldiektől kénytelenittetünk 
venni, ’s igy tőlök mindig függők marádandunk. Ennél
fogva gyapjuszövő- gyolcs- bőr- répaczukor- papiros
réz- és vasmu-gyárok lennének az első osztályhoz soro- 
zandők. Másodikba jőnének-a’ selyemből dolgozó, ’s 
harmadik osztályba a’pamutszövő-gyárak. Tudom ugyan, 
hogy némellyek a9 pamutgyáraknak elsőséget adnak, 
azon okból, mivel Becher statisticai adatai szerint Ma
gyarország évenként több pénzt kiad gyapotszövetekért, 
mint összesen véve kap minden nyers termesztményei- 
ért, mellyek az ausztriai nem magyar tartományokba vi
tetnek. Azonban a’ Becher adataiba roppant hibák csúsz
hattak be, mint ezeket annak helyén előadandom , itt 
csak egyet emlitek. S p r i n g e r ,  bécsi egyetemi ok
tató az ausztriai birodalom statisticájában, az ausz
triai birodalomba behozott nyers pamutot 1837-ik évben 
5,899340 forintra, ennek értékét már feldolgozva 
38,395440 forintra, a’ behozott gyapot-fonalat 5,156373  
forintra, ennek értékét feldolgozás után 15,478116, azaz 
összesen a' gyapotkelmék becsét kerek számmal
48,000000 ezüst forintra‘teszi. És mégis Becher 1838-ik  
évre azt állítja, hogy Magyarország az ausztriai tartó*-
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bi kettő azonban csak akkor lenne felállítandó, ha az or
szágban a’ mindenkép előmozdítandó szederfák termesz
tése olly lábra emelkedett, hogy az azon gyárok szük
ségére megkívántaié selyemnek nagyobb része honi szor
galomból kerülend ki.

A’ 4-ik helyre egy gyapju-osztályzó intézet illenék.
5-ik helyre az élőbbenivel összekötendő nemzeti 

bank.

mányoktól 61 millió forint áru pamutot vett! Már hogy 
lehessen 48 millió ft. értékű kelméből 61 millió értékűt 
kivinni, azt Becher és Springer igazítsák el magok közt* 
Annyi bizonyos, hogy még az 1827-ki országos választ
mány síibe terjesztett hivatalos harminczadi lajstromok 
szerint 10 évi középszámot vévén fel, évenként csak 
10000 mázsa gyapotkelmét vettünk az ausztriaiaktól, ke
rekszámmal 4 x/ \  millió forint értékben. Mellynélfogva 
mig legújabb biztos adatokat nem kaphatunk, ne hagy
juk magunkat Bechertől megijesztetni.

Nyomósabb ok a’ pamutgyárak állítása mellett az 
a’ körülmény, miszerint a’ gyapotszövetek szépségük, 
tartósságuk, és olcsóságuk miatt annyira divatba jöttek, 
hogy a’ gyapjuszövő- és gyolcsgyáraknak már is 
tetemes kárt okoztak; ’s jelenleg nyereségesebb vál
lalat pamutgyárnál alig van. Mind ezen igazság mel
lett is azonban vigyázzunk, mert a9 gyapotkelmék 
túlnyomó viselete lehet csak átmenő divat; továbbá 
az erre szükséges kelmék is kereskedési körülménye
ink változtával egyszerre drágábbak lehetnek, ’s igy 
könnyen megtörténhetnék, hogy e* részben felvirágzó 
iparunk, ha egyoldalúak leszünk, idővel inkább ve
szedelmünkre, mint hasznunkra szolgáland.



6- ik helyre a’ felállítandó két országos gazdakép
ző intését jöhetne.

7- ik a’ kereskedési kötilekedés elősegítésére okve- 
tetlen megkívántaié közösülésbeli eszközök, és pedig 
a) előzőleg az ország főkereskedő városától az ország 
különféle vidékeire vezető kereskedési utak elkészíté
se; b) utána a* hajókázó folyamok rendbeszedése; c )  
hajókázó csatornák ásatása; d) vasutak építése. Mind 
ezek az említett első hat rendű intézetekkel együtt jár
hatnának- Hogy mind e’ javallott segédeszközök létreho
zására egy két év nem elegendő, az igen természetes, 
de hogy az arra szükséges alaptőkének meglétével húsz 
évék leforgása alatt mind e’ hasznos vállalatokat végre
hajtani lehetne, az is bizonyos. Itt még egyszer az orszá
gos gazdasági egyesület szilárdabb megálapitását mint 
légsíükségésebbet hozván elő, ez úttal a’ fen előadott 
dkok ismétlésétől magamat megtartóztatom. Igen örven
dettre és Szerencsés jelnek tekinteném azonban, ha né- 
melly ínélyebb gondolkozó olvasóim azokat netalán ujab- 
bi átolvasásra méltatnák. E’ létrehozandó nyilvános in
tézetek helyszínére nézve véleményem oda hajlik, hogy 
a’ hazai gazdaságbeli egyesület, polytechniaí oskola, a’ 
3-ik számú nemzeti gyárok (kivevén a’ gyolcs-szövő in
tézetet), a’ gyapju-osztályzó-intézet, és a’ nemzeti bank 
szántára egyedül csak országunk közepén, és a’ feje
delmi Duna partján fekvő főkereskedő Pest városa szol
gálhat ezélirányos helyül. Az e) alatti lenszövő gyár pe
dig Szepes vármegyének egyik városában vagy Lőcsén, 
vagy Késmárkon azért állítathatnék fel legalkalmasab- 
ban, mert fonás dolgában gyakorlattabb az oda való me
zei nép, egyszersmind pedig e’ gyár az itteai számos szö
vőknek oktató gyakorlati oskolául is szolgálna. A’ me
zei gazdaságbeli intézetnek egyike a’ tiszái%,jj. másika 
a’ tiszáninneni kerület olly vármegyéjében lenne lég-



m

czélirányosabban felállítandó, hol az arra szükséges mint
egy 1200 holdból álló földbirtok megszerezhetne lehet
séges.

A* közlekedési módok, u. m. a’ kereskedési főutak 
iránya a’ részint helyenként már készen, részint munká
ban levő országosainkból úgy is elegendőkép ismeretes. 
A’ folyamok rendbeszedésére nézve a’ Dunának, mint a’ 
Poprádot, ’s némélly tengerparti folyókat kivéve, min
den folyamaink fő felfogójának szabályozása, minden 
esetre legelőbb lenne végrehajtandó.

A’ felállítandó vízi csatornák közt, tán annál inkább 
első figyelmet érdemlene a’ Vág vizének azon pontjától 
fölfelé annak mentiben felállítandó, hol a’ viz sebessége, 
kőszirtok, vagy egyéb akadályok a’ hajózást lehetlenné 
teszik, mivel azon vidéket nagyobb népessége, termő 
földjének érezhetőbb mostohasága, de vizének és fájá
nak bősége mellett, gyárok felállithatására legalkalma
sabbnak tekinthetni. £ ’ csatorna részint a’ gyáros nép 
élelmi szükségei pótlására szükséges termesztmények- 
nek megszerzésére, részint a’ gyármüveknek, bányater
mékeknek, épületi fáknak Pestrei szálitására szolgálván, 
minden esetre reményünket túlhaladó jövedelmet adna. 
Ezután talán a’ Fertőt a’ Dunával összekötni lenne leg
tanácsosabb, mert a’ népes Sopron és Vas vármegyékben 
szinte leghamarabb keletkezhetnének gyárak, a’ soproni 
kőszénnek olcsó elszálithatása pedig az egész honi mü- 
szorgalomra nagy hatást gyakorlana.

Vasútnak az érintett Vág-csatoma felső végpontja 
és a’ Poprád-folyam hajókázható első helye közötti hé
zagot lehetne borkereskedésünkre nézve legérdekesebb
nek tekinteni.

E’ rendet és helyet illető nézeteimet azonban ne ve
gyék tisztelt olvasóim csalhatatlan meggyőződésemnek, 
hanem olly szerény véleményeknek, mellyek előbb az
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országos gazdasági egyesölet által lennének megrostá- 
landók, és elhatározandók.

Mi ezen intézetek belső' szerkezetét, és alapvonásait 
illeti: minthogy a’ harmadik szakaszban nézeteimét erre 
nézve már előadtam, erről részletesen többé szólani 
nem fogok, hanem a* gyárakat illetőleg pótolólag még 
azon véleményemet terjesztem elő, hogy mennyire le
hetséges, mind ezen gyárak gőzerőmüveken alapulja
nak, mert igy munkások hiányáról nem panaszkodha
tunk, de különben is a’ gőzmüvek segítségével készített 
kelmék olcsóságukra nézve a’ külföldiekkel könnyeb
ben kiállhatják a’ versenyt.

És igy egyedül még azon módnak előadása volna 
hátra, mellyel mind ezen szóba hozott intézetek leghe - 
lyesebben hozattatnának létre.

Midőn e’ végre tisztelt olvasóim előtt egy kis hi
degvérű türelemért esedezném, egyszersmind azt me
rem állítani, hogy a’ végrehajtás korántsincs olly nagy 
akadályokkal összekötve, mint azt első tekintettel hinni 
hajlandók vagyunk. Valamint minden vállalatnál fődo
log a’ pénz, úgy itt is első helyet foglal 'az, és még is 
ennek kiállításában csekélyebb (nehézséget látok, mint 
a’ többi kellékek megszerezhetésében. Ugyanis e’ válla
latok végrehajtására 40 millió ezüst forintot elegendő
nek, ezt az ország által könnyen kiállithatónak gondo
lok, de az ezekhez szükséges honi értelem megszerzé
séhez még nehány esztendő szükségeskép megkivántatik. 
Hogy e’ 40 millió forint egy város vagy vármegye ere
jét felülmúlná, az igen természetes, de 4894 □  mért- 
földnyi országra, melly 11 l/ i  millió lakost számlál, való
ban csekélység, ha meggondoljuk, mennyi summát köl
töttek már illy vállalatokra Angol ’s Francziaországok, 
és az északamerikai statusok. De csak vegyük a’ kis , 
500 Q  mértföldnyi nagyságú Belgiumot. Ez már vas-
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utakra ’s más közlekedési intézetekre többet adott ki 10 
év alatt 150 millió franknál, ’s csupán a’ Brüssel e'a 
Mecheln közötti vasútra 10 millió ft. szavazott.

Ha a* fentebbi 40 millió az ország összes lakosai
ra fejenként egyformán osztatnék e l, akkor rövidebb 
számolás végett kerek számmal csak 10 millió lakost 
vévén fel, egy személyre 4 ezüst forint esnék, azaz 5 
személyt számítván egy családra, illy család egyenkint 
20 ft. tartoznék fizetni. Mivel azonban e’ vállalatok 
végrehajtása több időt, névszerint 20 esztendőt kíván
na, tehát e’ summából egy család által évenként csak 
egy forint lenne fizetendő. Hogy ez adózás az utolsó fa
vágótól kezdve, a’ hon legelső birtokosáig csakugyan 
senkit sem rontana meg, azt tán senki sem fogja két
ségbe húzni. De mivel e’ felosztást az igazsággal egé
szen megegyeztethetőnek nem tekinthetem, erről véle
ményemet alább teijesztendem elő.

Mielőtt azonban ehhez fognék, szükségesnek tartom 
azon kiszámítást előrebocsátani, melly e’ nyilvános inté
zetek és vállalatok felállítására és folyvást munkában! 
tarthatására szükséges alaptőkének részenkénti mennyi
ségét adja elő.

1. Az országos gazdaságbeli egyesületre nézve.

Egy az intézet czéljának , és a* nemzet díszének 
megfelelő ollyan épület, mellynek földszíne egy casino- 
beli társaság használatára, első emelete a’ gazdaságbeli 
egyesület, második emelete a' tudós társaság számára, 
harmadik pedig ezen intézetek tisztjeinek és cselédjeinek 
lakásul szolgálhatna — alkalmasint bele kerülne butor- 
zással együtt 220,000 ezüst forintba.
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Az esztendei kiadások tennének

a) Javítási költségek 2% 4400 ft.
b) 24 monkálódó rendes tagok

dija 1000 forintjával 24000 —
c) Tisztek és cselédek fizetése 3000 —
d) Könyvtári, levelezési, és egyéb

illy czímű kiadások 3400 —
e) Gazdasági ipar buzdításra 12000 —

összesen 46800 —

Ezt 6% kamatot hozó tőkére emelve tesz 780000 
ft., mellyhez hozzáadván az építési költséget 220000 
ft., tenne az egész alaptőke 1 millió ezüst forintot.

2. A ’ polytechnicai nevelő-intézet.

a) Épület bútorral együtt 160000 ft.
b) Javítási költség 2 % 3200 —
c) Igazgató fizetése 2000 —
d) 12 tanítóé 1200 forintjával 14400 —
e) Cselédeké 1800 —
f) Könyvtári, kísérleti, és más

vegyes költségek 5000 —

összesen 186400 —

A’ folyó költségeket 6% kamatozó tőkére emel
vén , ez tesz 440000 ft., és így az egész intézet az 
épülettel együtt 600000 pengő forintba kerülne.



411

3. A’ nemzeti gyárak épületeire, bútoraira, erő-
műveire, ezeknek fentartására, és forgó

tőkére.
a) Gyapjuszövő-gyár számára 1200000 f t
b) Szőnyeg és schawl — 500000 —
c) Tímár bőr — 400000 —
d) Finomabb festett-bőrgyár szám. 300000 —
e) GyólcsszövŐ-gyár —
f) Aczél és finomabb vasszere-

400000 —

két készítő gyár számára 300000 —
g) Gyapot (pamut) gyár — 300000 -
h) Selyemszövet — — 400000 —
i) Selyemszalag — — 200000 —

összesen 4000000 —

4. Gyapjú-osztályzó intézet.

Gyapjúra, épületre, hitelezendő
pénzre ’s a’ t. 1400000 ft.

5 . N em zeti bank.

Épületre és alaptőkére 7000000 ft.

fi. Két gazdaképző in tézet.

a) Egyre 1100 holdat számít
ván, annak megvételére 
60 forintjával 102000 ft.

b) Épületekre 120000 —
c) Különféle investitiora 28000 —

áltó tőke 250000 —
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É v e n k é n t i  k i a d á s o k

a) Épöletek javítására 2 ° /o

b) Igazgató és tanitók fizetése
1500 forintjával

c) Cselédeké
d) Könyvek, minták, eszközök

1600 ft.

11000 —  

3400 —  
2600 —

összesen 18600 —

Ebből lehúzván az évenként reménylendő gazdaság* 
beli tiszta jövedelmet 3600 forintot, marad a’ kiadás 
19000 ft. Ezt 6°/o kamatozó tőkévé emelvén, lesz 
250000 ft., és igy az álló tőkével együtt 500000 ft., 
mind a* kettőre 1,000000 ft.

7. Közlekedések

rendbehozására 25,000000 ft. azaz mind ezen vállala- 
tokra összesen 40,000000 forint p. pénzben.

Hogy e’ két rendbeli intézetekre és vállalatokra szük
séges alaptőkének mikénti előállítására és elosztására 
nézve valamire támaszkodhassak, szabad legyen a’ nem* 
zet három főosztályának évenkénti jövedelméről egy 
számítást itt előtelj esztenem:

1) A’ n e m e s  r e n d ü e k r e  é s  i d e  s z á m í 
t a n d ó  n y i l v á n o s  é s  e g y é b  t i s z t e k r e  n é z v e .  
Felvévén ezek számát 500000-el, és 5 személet egy csa
ládra számítván, tesz ezek száma 100000. Ámbár ezek 
közt birtoktalanok bizonyosan többen vannak felinél, 
de mégis azon szempontból, hogy a’ legszegényebb csa
lád is magának 100 ft. keresni legalább képes, ezt mint 
legkisebb jövedelmet vevén fel zsinórmértékfii, felfelé a’
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legdnsabb birtokosig ezt szaporítva, e’ következő jőve* 
delembeli kiszámítás tán nem fog helytelennek találtatni:

1 család 1000000 ft,
8 — 200000 forintjával 1600000 —

14 — 100000 — 1400000 —
8 — 80000 — 640000 —

10 — 60000 — 600000 —
20 — 50000 — 1000000 —
30 — 40000 — 1200000 —
60 — 30000 — 1800000 —
70 — 20000 — 1400000 —

100 — 15000 — 1500000 —
200 — 10000 — 2000000 -
300 — 8000 — 2400000 —
400 — 6000 — 2400000 —
500 — 4000 — 2000000 —
600 — 3000 — 1800000 —

1000 — 2000 — 2000000 —
2000 — 1000 — 2000000 —
3000 — 500 — 1500000 —
8000 — 300 — 2400000 —

10000 — 200 — 2000000 —
15000 — 150 — 2250000 —
58675 — 100 — 5867500 —

100000 család 40,947500 ft.

Ezekhez hozzá számítván a’ főpapi rend jövedel
mét 2,202500 forinttal, plébánosokét 1,200000 ft. görög 
püspökökét 100000 ft, tesz az egész 44,500000 ft,
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2. V á r o s o k  l a k o s a i r a  né z v e .  Ezeklven kft- 
rek számmal 140000 családot vévén fel, itt is legkisebb 
évi jövedelemre 100 ft. biztosan vétethetik; a’ jövede
lem-fokozat pedig ez lenne:

70 ezer család 100 forintjával 7000000 ft.
30 — — 200 — 6000000 —
20 — — 200 — 6000000 —
10 — — 400 — 4000000 —

5 — — 500 — 2500000 —
3 — — 600 — 1800000 —
1 — — 1000 — 1000000 —

400 — — 1500 — 600000 —
300 — — 2000 — 600000 —
200 — — 3000 — 600000 —
50 — — 4000 — 200000 —

20 — — 5000 — 100000 —

15 — — 6000 — 90000 —

10 — — 7000 — 70000 —
2 — — 8000 — 16000 —
2 — — 10000 — 20000 —
1 . . . __ 20000 — 20000 —

140000 család 30616000 ft.
3, A z  a d ó z ó  j o b b á g y o k r a  n é z v e .  Ezekből 

1,550000 családot, ’s minden családra áltáljában véve 80 
forint évi jövedelmet számítván, összes jövedelmük ten
ne 124,000000 pengő forintot, vagyis a' nemzetnek mind 
a’ három osztálya évenként 196,000000 p. forint jövedel
met huzna.

Ennek előrebocsátása után a’ fentebbi 40 milliónak 
előállítására, és a’ létrehozandó intézeteknek és vállald-
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toknak milly módú, és melly időszaki felosztására néz
ve véleményem oda járul, hogy az első számú, t. i .  az 
országos gazdasági egyesület, mint a’ kormánytól hely- 
behagyott önalkotta rendszabályok szerint szabadon 
munkálódó testület ne általános elosztás, hanem önkéntes 
hozzáj árulat által alapítassék meg, részt vehetvén abban 
minden, bármelly rendű és osztályú honpolgár. Ha e9 vég
re például egy részvény 400 pengő forintra határoztad 
nék, akkor 2500 vállalkozó kivántatnék. Hogy ezek pe
dig a’ nemes rendiiekből és városi polgárokból kön
nyen kikerülhetnek (önkényesen nem; mutatja a’ mos
tani gazdasági egyesület), legjobban látható a’ fentebbi 
jövedelem-kimutatásból; mert ha csupán azok vennének 
is részvényt, kik 3000 ft. évi jövedelmet húznak, már 
2750 tag kerülne ki.

Az 5-ik szám alatti n e m z e t i  bank ,  ha a9 kijegy
zett 7 millió p. ft. alaphoz képest még két vagy három an
nyi bankjegy kiadására felhatalmaztatnék, és e9 mellett 
belső szerkezete is helyes szabályokon alapulna: a9 köz
haszon előmozdításán kívül a9 vállalkozókra nézve még 
szép nyereség lenne reméllhető; ugyan azért ez, mint az 
országgyűlésén elhatározandó, és a' kormány pártfogása 
alatt munkálódó privilegiált nemzeti intézet magányos 
részvényesek által lenne létrehozandó. Ha e9 végre egy 
részvény 1000 pengő forintból állana, akkor két ezer 
részvényes kivántatnék. Hogy egy illy erejű bank nem 
csak kereskedésünk mostani állapotával arányban álla
na, és annak elősegélésére hathatós eszközül szolgálna, 
hanem ez által egyszersmind ön-növekedésre is bizonyo
san számíthatna, annak bizonyságául előhozhatnék más 
nemzetek kicsinyben kezdett, ’s roppant nagyságra gya
rapodott bankjait. így csak az angol nemzeti bankot em
lítvén, ez 1694-ben nem többel, mint 1,200000 font ster
linggel, avvagy 12,000000 ezüst forinttal állítatott fel; az*



óta minden gyakori veszedelmes körülmények között is 
alaptőkéjét 30 millió font sterlingre szaporította.

E’ nálunk felállítandó nemzeti banknak minden te
kintetben! sikerülhetése végett okvetlenül szükségesnek 
tartom, hogy részvényesek ne csak honpolgárok, hanem 
külföldiek is lehessenek.

A’ többi, 32 millió forintot kívánó intézetek és vál
lalatok felállítása, valamint az arra kellő alaptőkének 
közadózás mellett leendő elosztása, annál inkább csak az 
országgyűlés törvényes határzata által lenne eszközlen- 
dő, mivel egyedül illy módon lehetne ezen kívánatos 
czélnak minél hamarabbi elérését reményleni; és midőn 
e’ részben más nemzetek példáját követnők, egyszersmind 
az azoknál bebizonyult jó következményekre is bízvást 
számolhatnánk.

Mi e’ vállalatok és intézetek költségeinek a’ három 
nemzetosztály közti felosztását illeti: errenézve e* len
ne véleményem.*

A’ n e m e s  r e n d ű e k  m a g o k r a  v á l l a l h a t n á k
1) A’ két mezeigazda képző-intézetet egészen, mint

hogy ezek főképen őket érdeklik.
2) A’ polytechnicai intézetből, ámbár ez leginkább 

a’ városi polgárokat illeti, de hogy szabadságukban áll
jon tetszésük szerint annak használatában is részt vehet
ni, egy harmad-részt.

3) A’ gyapju-osztályzó intézetnek 10/i* részét.
4) Valamennyi gyároknak fele részét.
5) A’ közlekedési alaptőkéből s/ u  részt.

A’ v á r o s i  p o l g á r o k
1) A’ polytechnicai intézet részét.
2) A’ gyapju-osztályzó intézetből * /u  r iszt.
3) Valamennyi gyároknak fele részét.
4) A' közlekedési alaptőkéből V** részt,

410
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A z  a d ó z ó j o b b á g y o k

egyedül csak a’ közlekedésbeli alaptőkének 2Vas ré
szét viselnék, és pedig azért ezen látszatólag nagy 
arányban, mivel a’jó utaknak hasznát közvetlenül legin
kább a* parasztok érzik; de meg azon okból is, mivel a' 
többi intézetek felállításához nem járulnának.

Ha már most e’ 32 millió forintot az évi jövedelmek 
után felosztjuk, látható, hogy mindenik fő nemzeti osz
tály, jövedelmének évenként csak ’/ ,  00 . részét áldozná 
ez intézetekre és vállalatokra, *) feltévén tudniillik, hogy 
a* közlekedési utak, csatornák, ’s a’ t 20 év leforgása 
alatt készíttetnének el.

# )  Az igazsággal nem lehet megegyeztetni azt, hogy ez in
dítványozott vállalatokra az adózó jobbágyság, meliy 
most különben is minden terhet visel, jövedelmének 
épen úgy Vioo -ad r é s z é t  adja oda, mint a’ nemesség 
vagy polgárság. De e’ tekintet nélkül is nincs terhesebb 
és igazságtalanabb adézás, mint a’ honpolgárok jövedel
mei után aránylagosan kivetett egyenes adó. Tudjak azt, 
hogy a’ szegényebb néposztály legelső életszükségeit 
sem képes életjövedelmével fedezni, holott már a' kö
zéposztályunknak nehány száz forint kényelemre, a’ gaz
dag rendüeknek pedig fényűzésre is több ezer forint ma
rad fel. Osszuk fel már illy körülmények közt az adót a’ 
jövedelmekre, ’s határozzuk meg például az adót ,/>- 
ára a’ jövedelmeknek: világos, hogy a9 szegény nép
osztálynak szájából veszszük ki a’ keuyérfalatot, ak
kor midőn a’ vagyonosbak ez adó miatt legfeljebb egyik 
vágy másik kényelmi vagy fényüzési czikket kénytelenek 
csak nélkülözni.

27
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Azon óhajtott szerencsés esetben, ha ezen említett 
nemzeti intézetek létesüiése megvalósodnék, egy olly 
igazgató biztosság lenne okvetlenül szükséges, melly 
ezek felállítását, belső elrendezését, és folyamatba téte
lét eszközlené.

Hogy e’ biztosság a’ czélnak annál inkább megfelel
jen, kívánható, hogy annak tagjaivá részint a’ nemesi 
rendből részint a’ városi polgári osztályból olly férfiak 
választassanak, kik részint a’ nemzetgazdaságnak, ré
szint a’ különféle intézeteknek elméleti és gyakorlati 
ismeretével, és becsületérzéssel teljes munkásságbeli 
hajlandósággal bírnak.

E’ biztosság választása, és munkálata főszabályai
nak elhatározása előre bocsátandó magános értekezések 
után, az országgyűlés két táblájának vegyes ülésében 
szótöbbséggel lenne eszközlendő.

Az időközbeni megürült helyek betöltésére a’ fen- 
álló biztosság mindegyikére 4 alkalmas férfiüt ajánl
ván, és pedig országgyűlés esetében egyenesen annak, 
azon kívül pe<fig a’ királyi magyar helytartótanács ut
ján a' vármegyéknek és szabad királyi városoknak, ajánl
hatna, melly ntóbbi esetben ezék az által ok választottak 
nevét a’ helytartótanácsnak beadván, ez á’ szavazat több
ségéhez képest a’ választandót hivatalába beiktatná. E’ 
biztosságnak ezenfelül tisztjében állana időről időre az 
intézeteknek mikénti folyamatáról magát meggyőzni; az 
ország határzatá következében bekerülő adakozásbeli, 
valamint a'gyárok és úti vámok jövedehnébőlbéjövő pén
zeknek rendszeres elintézéséről, az egésznek mikénti 
folyamatáról, és a’ pénztár állapotáról a’ helytartóta
nács utján a’ varmegyéket és királyi városókat, és áltál
jában áz egész közönséget közrebocsátandó értesítések 
és számadások által tudósítani. Az országsa biztosság 
elnöke, és többi tagjai bizonyos fizetést hurtnwnk, mely-
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lyet az országgyűlés szabna meg. És ha a’ fen eló'szám- 
lált nemzeti intézeteken és vállalatokon kívül, egyik vagy 
másik vármegye avagy királyi város, njabb nemzeti inté- 
eet felállítását indítványozná: ez az országgyűlésen fel
vétetvén, az indítvány elfogadása esetében a’ végrehaj
tás a’ fentebbi mód szerint ismét az ország szorgalmi biz
tosságára bizattatnék.

Illy vagy hasonló rendszabályok mellett nem sokára 
számos gyárakat, tanító- ’s ipar-intézeteket, ország- és 
vasutakat, csatornákat állíthatnánk; ’s az által a’ neme
si rend az országot virágzóbbá és hatalmasabbá tévén, 
kamatozó adózással, és pedig önkénytessel pótolná azt 
vissza, mit jelenleg magát minden kűzteher alól kihúz
ván, elmulaszt. Valóban legszebb ’s a’ nemzetre legál- 
dásteljesebb felelet volna ez azon vádra, mellyet most 
külföldiek és honfiak egyaránt emelnek a* nemesi rend 
ellen.
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VÉGSZÓ.

Ha a’ munkáin folytában nemzeti jólétünk akadá
lyaira és elősegítő módjaira nézve előadott néze- 
timnek nagyobb része netalán olly szerencsés 
lenne a’ tisztelt olvasó közönség helybehagyását 
megnyerni: akkor természetesen azon kívánság 
lesz hallatszó: bár ezek minél előbb valósulná
nak. Ennek elérésére pedig semmi sem kell egyéb, 
mint szilárd eltökélett akarat, hogy ezeket vég
rehajtsuk, ’s magunkat ez önkénytes adózások 
viselésére elhatározzuk.

Ha mind azon számtalan áldozatokra vissza
emlékezünk, mellyeket dicső nemzetünk különféle 
veszedelmek és viszontagságok közt törvényes 
királya trónjának védelmére, tulajdon létének fen- 
tartására fordított; ha meggondoljuk, hogy ma
gyarbonunk az utóbbi félszázadban külső politi-
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cai tekintetekből származott harczok folytathatásá- 
hoz annyi millió rendkívüli segedelemmel (ide nem 
számlálván a’ gazdagabb magányosok ajándékait) 
járult: akkor ez áldozatoknak köszönhető 37 év 
óta tartó) és a’ jó Isten kegyelméből még tovább 
is reménylendó béke áldásai közt, e’ fentebbi ki
számítás szerinti szabad önkényes adakozás föl
vállalására annyival hajlandóbbak lehetünk, mivel 
mindeddig, ha őszinte meg akarjuk vallani, sem
mire sem fordítottunk olly kevés figyelmet, mint 
nemzeti gazdaságunk elősegélésére. E ’ nevezetes 
tárgy az, melly iránt a’ nemzet adakozása maiglan 
leginkább mostoha volt. Az azonban, hogy en
nyire elkéstünk, meg ne ijeszszen bennünket vég
képen. Egy ueinzet eltökélett munkássággal rö
vid idő múlva mindent elérhet, minek híjával van. 
Az aDgolok még 150 esztendő előtt möszorgaloin 
dolgában olly annyira hátra voltak, hogy szüksé
ges posztójuknak nagyobb részét belgáktól vették. 
Még 80 évvel ezelőtt a’ németek az angolokhoz 
nürnbergi ékárukat vittek. 1700ban még minden 
rézedények Hollandiából hozattak. Es mind ezek
kel jelenleg Angolhon egész földünkre kiterjedő 
kereskedést üz. A’ vámlajstromok szerint az oda 
behozott és feldolgozott pamut 1705ik esztendő
ben csak 1,170,881 fontra, 1781ben 5,101,920 f., 
1799ben 30,434,000 és már 1833ban 303,726,199 
fontra rúgott, ’s az A r k w r i g h t  által feltalált 
fonógép következtiben, ez iparág olly óriási nagy
ságra emelkedett, hogy minden gépek mellett is



a’ gyapotgyártás jelenleg l,f00,6W  embert fogla
latoskodtak

Az északamerikai egyesült statusok földte
rületének nagyobb részét még egy fél-század 
előtt vadony erdők borították e l; csak imitt amott 
mutatkoztak egyes telepek, vagy halász-gunybók; 
és ez időben azok helyén milly szorgalmasan mü
veit földek; milly számtalan szépen elrendezett 
falak; milly fejedelmi városok, mint Newjork, 
Philadelphia, Boston, Baltimore, Vashington, ’s 
a’ t; a’ kézimű- és gyárszorgalomnak milly élénk- 
sége; a’ gőzerőnek szárazon és vizen milly kiter
jedésű használata; milly álmélkodásra méltó köz
lekedési közintézetek , u. m. csatornák, vasutak; 
milly számtalan magányos illy nemű vállalatok?

Ezeknek meggondolása mindenkit tiszteletre 
gerjeszt az emberi ész, erő és akarat iránt; a’ 
magyar honfi pedig, Bölönyi Farkas Sándorként, 
az illy statusok állapotját szegény hazánkéval ösz- 
szehasonlitván, fájdalmasan sóhajt fel ’s imádko
zik, bár valahára e’ nagy de tehetetlen test, a’ ma
gyar nemzet is álmából felébredne, ’s élni kezde
ne. Nincs tehát egyebet mit tennünk, mint hogy 
az elmulasztottakat férfiasán igyekezzük vissza
pótolni. A’ franczia azt mondja: mieux tárd 
que jamais .  Ennek követése pedig ránk nézve 
annyival sürgetősb, mert annak további elha
lasztásával nem kell egyéb, mint hogy MehmedAli
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egyiptusi alkirólynak utódjai az ó pékiáját köves* 
sók, ’s egy emberkor eltölte után a’ töröktől is 
messze elmaradunk; legalább az ott kezdett vi
zek elrendezése, országos és vasutak készítése, 
gőzhajók használata, gyárok keletkezése, ’sa’t. 
akaratja ellen is az embert illy gondolatra vezetik.

A ’ világ folyamatában néha a’ legcsekélyebb
nek látszó okok roppant eredményeket szültek. 
Így például az egy kis mágnestő egész uj földré
szek feltalálására és meghódítására szolgált esz
közül az európaiaknak. így midőn bizonyos Dei -  
l i eux  franczia katonatiszt egy a’ párisi füvész- 
kert melegházában 1720ban kikelt kávészemnek 
csemetéjét, hosszas tengeri útja közben megszö
kött ivóvizének reá szántával, és így csak különös 
gonddal Martinique szigetébe magával szerencsé
sen elvitte, ki hitte volna akkor Párisban, hogy 
azou elvetett egy kávészem fél-század múlva 
Galliának olly kutforrást nyujtand, mellyból éven
ként milliókra menő jövedelmeket merít.

Ha ezen és több illyen példákra csak kévés
sé figyelmezünk, bizonyára nem fogunk kétkedni 
egy nemzet akaratjának sikeres eredményeiről.

Minden munkánál a’ kezdet legnehezebb, de 
valamint az előre elkészített jó uton jó kocsis és 
erős lovakkal ellátott terhelt szekér olly könnyen 
többé fel nem akad, hanem bár halkkal, de még-
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is bizonyosan eléri kitűzött czélját: úgy nemze
tünk szorgalmi erőmüve egyszer szerencsésen 
meginditva} többé nem fog megállapodni, hanem 
bennünket a’ műveltség egyik fokáról a’ másikra 
addig emelend, miglen más nemzetek ebbeli álla
potát elérve, közjólétünk általános növekedé
sével valamint törvényes királyunk hatalmát öreg- 
bítni, úgy dicső nemzetünknek minél hosszabban 
tartandó virágzó jövendőjét biztosítani képesek 
leszünk.
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