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A Két Magyar Hazának,

*

Minden pallérozott Nemzetnél közönséges visgálódás

tárgyává lett a Státus tudománya, és méltán. Mert, a'

társaságos életben köz boldogságra vezető útakat keresni,

és ez által a Nemzet közönséges jóllétét megalapítani,

valamint a Polgári társaságnak egyátaljában közös tzél

ja, úgy annak egyes Polgárjainak is kötelessége.

A böltselkedés felemelkedett világánál elegendő ta

pasztalást szerezvén már magának az okoskodó értelem,

olly tsalhatatlan tételeket állított meg ezen tekintetben,

mellyekre ő a Státus tudománnyát bátran felépíthette 3

's ennél fogva ennek tzélravezető helyes gyakorlását a'

Polgári társaságban kívánhatja.
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Vagynak ugyan a Nemzeteknek eredeti és külömbféle

Polgári Szerkeztetéseik; mellyeket a környűlállások és

a népek helyheztetéseik sokféle formákba öntöttek 's

időről időre változtattak. De az illyen Polgári alkotmá

nyokat, ha szinte azok idővel, az emberi unosodás elő

rehaladásával hijánosoknak találtatnának is, vagy azok

ba viszszaélések tsusztak volna bé; egyszerre felforgatni

veszedelmes.

A Nemzetek boldogságának talpköve eredeti törvé

nyeinek szentűl való megtartásán nyugszik. A Nemze

tek történetei elég példákat mutatnak a Statusok felfor

gatásainak szomorú következéseiröl. Éppen ollysok roszsz

következései vannak a Reactiok Systemainak is; az el



lenzés akár az Igazgatástól, akár a Nemzettől, akár pe

dig tsak bizonyos személyek hatalmától eredjen. – Az

emberiség boldogítására legtzélerányosabb az okoskodó

értelem szerént systemába vett státus tudományához min

denkor léptsönként közelítni , 's így szüntelen jobbra

törekedni. # -

*

Mindenben léptsönként jobbra törekedni, a tökél

letesedésben előrehaladni, az embernek természetébe

béoltatott tulajdona. Minthogy pedig a társasági életnek

tzélja a közboldogság, és ezt a közönséges jól-lét nél

kűl el érni lehetetlen; a' Státus tudományában fő vizsgá

lódás tárgya a nemzeti jól-lét elérésének módjairól és

eszközeiröl gondoskodni.
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A nemzeti társaság fentartására szükséges és megál

lított igazságos kötelességeknek szentűlvaló teljesítése, 's

az igazságosan szerzett vagyonosság – a Nemzet boldog

ságának fundamentoma. Az első a jóltévö törvények ho

zásán épűl, a második a Nemzeti gazdaságon. Én az

elsőt az Igazgatás és a Törvényhozó-test böltsességére

bízom, és az Igazgatás tudományával vagy annak minő

alkatottságával nem foglalatoskodva, a Nemzeti Gaz

daságnak 's gaz dál ko dásnak azoktól független

reguláit kívánom előadni.

Nem tzélom ezen munkátskában egy vagy más Nem

zetre avagy Hazára alkalmaztatást tenni; mindazáltal

világosításnak okáért ezeket jegyzem meg:
*
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Sokféle véleményeket hallottam hazafi társaimtől

Hazám állapotjáról, kik a Nemzeti jól-létnek több fo

gyatkozásait által látván, 's szívekben érezvén a Haza

állapotjának javításán aggódtak. De úgy gondolom, hogy

ha ezek a nemzeti gazdaságot 's ennek tzélravezetö sar

kalatos tételeit meggondolják, sok aggodalmaik elenyész

nek, és a hibát ott fogják meglátni, a hol az valóság

gal fekszik, s így a betegséget esmervén, könnyen or

*

vosságát is fogják találni,

Szinte a közönséges panaszok közé tartoznak p. o.

ezek: „Nints pénz az*** onnan van a' sok SZ63

gény ember. – Bezzeg régen minden sorsúak jobban

bírták magokat! Az Igazgatásnak több pénzt*

* *



forgásba hozni az Országba," 's a' t. –Az így vélekedők

nem fontolják meg eléggé, hogy a pénz mire való; nem

tekintenek viszsza arra, hogy régen a pénz forgásának

egészen más állapotja volt, hogy a fényűzés vagy a'

luxus az akkori pénzforgás állapotjával minő arányosság

ban volt! – Nem ott kell a hibát keresni, a hol nints,

hogy t. i. most sokkal kevesebb pénz volna forgásban,

mint hajdan. Világos dolog az, hogy a mai időben sok

szorta több pénz forog az emberek között mint régen;

de az is bizonyos, hogy a luxus a pénzkereső munkás

sággal nintsen arányosságban.

Munkálkodni; – ez a fő dolog , 's tsak akkor tzif

rálkodni, mikor elég vagyonosok vagyunk arra, hogy a'



szükségeseken felyül, gyönyörűségeseket is szerezzünk.

Külömben rajtunk is beteljesedik, a mit a görög pél

dabeszéd mond, hogy „sokszor, kevés ideig tartó gyö

nyörűség, hoszszas fájdalmat szűl.“

A szorgalom minden ágainak felemelésével elég pénz

fog bejönni az Országba. – „Úgy de, – így szóllanak,

– a földmívelésben majd semmi haszon sintsen; a mit

a gabonánkért adnak; az a munkát se fizeti meg: tehát

fábrikákat kellene állítni's a' kereskedést felemelni;–úgy

jönne pénz az Országba, – úgy lenne boldog a Haza."

Nem gondolja meg az így vélekedő, hogy, ha tsak

a fábrikákra , 's a kereskedésre fordítódik az emberi
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munkásság, a mi Országunkban, – a hol még tsak imitt -

amott láthatni pallérozott gazdaságot, átaljában véve pe- *

dig a földmívelés elhagyatott állapotban van, – akkor -

a fábrikások és kereskedők megszaporodásával amaz : :

szenved, hanyatlik, mellyből szükség származik; a' mi

kor osztán a fábrikások és kereskedők vagy éhet halná"

nak, vagy pedig nagyobb áron kénteleníttetnének a külső

Országról hozott földmívelési termékeket fizetni, mint a'

mennyitmunkájokbére és igyekezetek behozna. –Igy nem

hogy bejönne, de kimenne a pénz az idegen vagyonokért,

a kereskedés és földmívelés egymásra roskadva omladékban
)

feküdnék, és közönséges lenne a nyomorúság. A nemzeti

gazdaságból tanuljuk meg, minő arányosságban kell len

mi a földmívelésnek a Kereskedéssel és Fabrikákkal

* *



„Á Földmívelést kellene felsegélleni, a szorgalmat

minden módon éleszteni, gyarapítni, a kereskedést fá

brikákat felállítani.“ Ezek mind ollyan hazafiúi buzgó ohaj

tások, mellyeknek elérésére törekedni is kötelesség. De

mi módon? Hol kell kezdeni, hogy az Industriának egyik

része a másikat ne rontsa? Hol vannak a töke pénzek

a szorgalom élesztésére, az industria megindítására? Mi

hozza őket forgásba? hogy azok által több vagyonok sze

reztessenek. Vagyon e költsönös Hitelünk, melly által

egymás munkalkodását elősegítsük? – Nints; – de

a mi nints még lehet, – 's ha igyekszünk meg is lesz.

Egyesítsük tehát Kedves Hazánkfiai erőinket és fog

junk kezet a jóra, a praxison épűlt theorián tanulva,

**



legelső szorgalmunk légyen a Közönséges Jóllétet elő

mozdítani, és a mostaninál jobbra olly úton törekedni,

mellyen senkinek is Jussát és Jóllétét meg ne tapodjuk;

hogy eltántorodván a mélység örvényébe ne essék. Lép

tsönként kézen fogva vezessük a kitsiny gyermeket a'

tökéletesség magas poltza felé, de ne késsünk, – gyen

ge szemünket szoktassuk lassanként a világossághoz, és

úgy lássunk bé az állandóságba.

Kedves Hazám! köz boldogságodra vezető útra, azt

a szövétneket gyújtom, a' mellyet nekem nálamnál sok

kal tapasztaltabb Böltsek gyújtottak, és szerentsésnek

tartanám magamat, ha ez által a Tzél felé világítnék!

-



Az ember természeténél, az az, minden lelki testi te

hetségei 's erejinél fogva az Erköltsiségre és Bóldogságra

rendeltetett. És ezen két dolognak t. i. az Erköltsiség

nek és Bóldogságnak öszszeillése, az ő lételének tzélja.

Ha a Bóldogságot, az emberi természet testi része

tzéljának tartanánk; ugy az, a földi élet le folytáig ta

pasztalt gyönyörűségekben és kedves Érzésekben állana.

Ezek lennének az embernek legfőbb és egyedűl va

ló tzéljai, ha ő, mint állat tsak testi tehetségekkel és

erőkkel felruházott Valóság volna. Minthogy pedig az ő

testi természetével, valami felségesebb természet, melly

az okos Lélek, van, megfoghatatlan módon ugyan, de

ellene mondhatatlanúl öszszeköttetve; szükség, hogy az

Erköltsiség is, úgymint a melly a lélek tzélja, a testi

bóldogság tzéljánál elébb való és betsesebb légyen, mert

soha sem kell annak megtörténni, hogy a testi bóldog

ság tzélja, az erköltsiség elmellőzésével, az az, az Igaz

ság és Kötelesség feláldozásával érödjék el.

De ezen két tzél, t. i. a testi Bóldogság és az Er

költsiség nem ollyanok, hogy azokat, magokban gondol

tatva egymással megegyeztetni ne lehetne, – külömben

az ember olly tsuda Teremtés vólna, melly az ö rendelte

tésében maga magával szüntelen ellenkeznék. Nem. Söt

inkább vele született Törvények szerént köteleztetik ö »

&
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mind azon tselekedetek által, mellyek őtet erköltsi va

lósággá teszik, a testi bóldogságra is törekedni.

Melyre nézve az ember úgy lép be a maga külső

munkássága körébe, az az, a más emberekkel való tár

salkodáshoz a következő feltételek alatt kezd: 1-ször

hogy ő mint erköltsi tekintetben értkoros valóság, a ma

ga jussával való élés, 's annak óltalmazása által, a más

jussát meg nem sérti. 2-szor, hogy másokkal való költsö

nös munkálkodásban elérhető legnagyobb testi bóldog

ságra és Jóllételre törekedik.

A külső szabad munkásságkörben tehát belsöképpen

Csubjective) a Juss és Jóllétel az emberi igyekezetnek

legfőbb javai; külsöképpen pedig (objective) ugyan azok,

legelső feltételei minden Polgári és társasági életnek. Mert

midőn az egyes személyek familiai, a familiák pedig bi

zonyos egyezések szerént Polgári életben állanak öszsz

ve; ez által az emberi élet ama két fő tzéljának bátorság

ba való helyheztetésére és megvalóságosítására törekesz

nek. A honnan minden emberi társaság ezen egyszerű,

de mozdúlhatatlan talpkövön áll: hogy ebben a Társaság

ban semmi ollyan ne kezdődjék és végre ne hajtódjék,

a mi a polgári társaságot tevő minden egyes személyek

nek 's magának az egész Polgári társaságnak Jussával és

Jóllétével ellenkezhetnék, és azokon legkissebb sérelmet

is ejthetne; ellenben, hogy minden egyes személyek köz

munkássága és minden közönséges Intézeteknek elrende

lése, az egészszel 's annak minden részeivel egyformán

köz Just és Jóllételt megalapitsa , előmozditsa, öreg

-4 *
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bítse, bátorságba helyheztesse és érte minden idöben

kezes legyen.

A természet törvényében, az embernek amaz ere

deti tulajdonságáról, az Erköltsiségről; a Polgári gazda

ság tudómányában pedig, a' Jóllétel és a testi bóldogság

ra való törekedésről, a mi az emberi természetnek ha

sonlóképpen tulajdona, az tanítódik: hogy a bizonyos

egyesség szerént formált társasági életben, mind az Er

költsiséget, mind az egyes Személyeknek testi bóldog

ságát és a Közönséges Jóllételt, egyedűl az okos törvé

nyeknek feltételeket nem esmerő Uralkodása teheti valósá

gossá 's tsak az tarthatja meg azoknak épségét.

E szerént a Polgári gazdaság tudományának tárgya

nem más, mint a társasági életben mind az egyes Sze

mélyek, mind az Egész bóldogságának és Jóllétének a'

Törvények által való eszközlése, 's az azzal függésben

lévő Statusgazdaság

A Gaz da ságon értjük: az embernek, a' Jóllé

tel tzélja mellett való álhatatos megmaradás által vezérel

tetett munkásságát. A melly munkásság* ** *85*

személyeknek, kikből a Polgári társaság áll, mindegy,

akár a test (mint a Földmívelés, Kézimesterség*** He

reskedés) akár a lélek erejét (mint a' Tudományok ki

mívelése) érdeklő Javakkal foglalatoskodjék. Valamint

tehát egy egyes Személynek gazdagságát vagy vagyonát,

átaljában teszik mindazon dolgok, mellyekre Ő fáradha

tatlan munkássága által törekedik: éppen úgy (mivel a'

Polgári Társaság gazdasága az, azt a Polgári társaságot



tevő egyes Személyek gazdaságából áll) a Polgári gaz

daságot vagy Jövedelmet nem egyébb, mint az egész Pol

gári társaság minden egyes Személyeinek szakadatlan

munkássága formálja

Ha a Polgári gazdaság tudományában az ember úgy

áll elő, mint a kinek szabad tetszésétöl függ magának

a polgári társaságban állást választani, mellyből több

Polgár társaival együtt a Jóllétel tzélját munkálódja:–

a Status gazdasága tudományos leírásában már ellenke

zőképpen, nevezetesen mint Status polgárja, és a Sta

tusban, bizonyos kötéseknél fogva az Igazgatásnak alá

vettetve jelenik meg. Melly miatt változás esik elébbeni

állapotjában, új kötelezések által tartozik, erejével, 's

törvényesen szerzett vagyonának egy részével azon mun

kálódni, hogy a Status fenn álljon, és megmaradjon

A Status-gazdaságtudomány , tehát ezen két fontos

Kérdések megfejtése körűl forgolódik:

1-ször Hogy van e ? és mitsoda igazságos 's jóltévő

befolyása lehet az Igazgatásnak a Statusban, az azt ille

tő föfelvígyázói hatalomnál, és a törvényes kénszeríté

sekkel való élésnél fogva átaljában a Polgári élet és mun

kásság kórmányozásába. - -

2-szor Hogy a Status jövedelmeit, vagy azokat, a'-

mikre esztendőnként a Statusnak szüksége van, hogy

fenn álhasson és megmaradhasson, miképpen kell a Pol

gárok vagyonából venni, és használni. Az elsőről tanít 3

a szoros értelemben úgy nevezett Status Gazdaság tudo

mány, a másikról pedig a Finantz tudomány,

--



A Polgári gazdaság azomban külömbözik a Status

gazdaságától: a mennyiben az első alapja a második

nak, és a mennyiben a Polgári gazdaság mintegy előre

készítő része (minthogy arról a kútfőről értekezik,

mellyből a Statusgazdaság ered) a Status gazdaságának.

Pölitz a Polgári gazdaságot a' Státus gazdasága Metaphy

sicájának nevezi. Ámbár tehát mind a Polgári, mind a'

Status gazdaság tudománya, különös Tudományt formál

nak: mindazáltal Angliában és Frantzia Országban mind

azok, kik ezen tárgyakról írtak, a' nevezett két Tudo

mányt mindenkor egybe foglalva adták elő. Míg az újabb

időkben minden Amérikai Tudósok, Német Országban

pedig különösen Jákób és Gróf Soden, által látván a'

két Tudománynak megkülömböztetése szükséges vóltát,

azt egymástól elválasztották, 's derék munkájikban min

denikről külön külön értekeznek. -

Minekelőtte a Polgári gazdaság a Status gazdaság

tudományától elválasztva adódott vólna elő; az ide tarto

zó tárgyakról, három egymástól külömböző Vélekedések

uralkodtak, mellyek bizonyos egyszerű és fő elevekre

(principium) vivődvén, egyik a másiktól nem függő, há

rom tudományos rendszerekben GSystema) jelentek meg;

– mellyek: a Kereskedési rendszer (Mercantilsystem); a

Földmívelési rendszer (Physiocratsystem); és a Mívészi

szorgalom rendszer (Industrie System), mellynek szerző

je Skótziai tudós Smith Ádám volt. -

Minthogy a Polgári gazdaságnak tudományos ösz

vefüggésben lévő Rendszere, részszerént a feljebb em

2
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Európai Statusok felhagytak – az Igazgatásoknál pedig

és Nemzeteknél az a vélekedés lett közönségessé: hogy

- tsak az értzből veretett pénzben áll a Polgárok gazdagsá

t ga. Ha szinte későbben is mint más Nemzeteknél, utól

n jára Frantzia Országban is tsakugyan erőt vett ez a vé

lekedés. Mert ellent nem állván Sully-nak, negyedik

Henrik derék Ministerének, a ki nem szenvedhette a'

Kereskedőknek és Kézmíveseknek, a kintsgyűjtés kíván

ságától, 's a' meggazdagodás lelkétől vezéreltetett ala

te tson tselekedeteiket, a Kereskedési Rendszer akadá

,- lyoztatására és a Földmívelésnek – minekutánna azt

n azon nyomások alól, mellyek alatt a Magános-kereske

am dést űzök miatt nyögött, megszabadította, – előmozdítá

ár sára kiadott rendelései ; Colbert XIV-dik Lajos Mi

mi nistere alatt egész Frantzia Országban a Kereskedési

n, Rendszer vevödött be, és ugyan azt esmerte el az Igaz

t, gatás is. Ugyan ez a Rendszer Angliában még elébb t.i.

49] már Cromyvell alatt (1652) a' Hajókázás törvényei által,

* telyes virágzásba helyheztetett. És az ezen időktől fog

ki va; tselekedettel megállapított elevekből származott apró

)k!" donként ennek a Rendszernek tudományos formája.

oV | Ezen Rendszernek alapja, a' következő elev: hogy

* t. i. egyedűl az értzből *** pénz a' ******* Mely

sm" nézve minden polgári társaságnak gazdagsága a leg

„nagyobb Summa pénzben, vagy veretlen aranyban és
r0Z -

0: ezüstben áll. -

• Ebből a következik: hogy a Polgári- és Status-gaz

0 daság úgy juthat el az elötte lévő tzélra, ha annyi pénzt

2*
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húz be az Országba, a mennyit tsak lehet, ha az Or

szágban lévő pénzből semmit ki nem botsát, hanem ott

munkálódik annak szüntelen való forgásán.

Ezen tzél elérésére leghathatósabb eszközök a kö

vetkezendők: -

1-ször, Ha az Aranynak és Ezüstnek az Országból

való kivitele szorosan megtiltatik, vagy reá nagy adó,

vettetik.

2-szor, Ha az idegen Terméseknek és portékáknak

bevitele, a mennyire lehet, nagy harmintzadok által aka

dályoztatik, vagy átaljában megtiltatik, hogy az által

sok pénz az Országból ki ne mennyen. Ezt pedig leg

inkább az ollyan tárgyakra és portékákra kell kiterjesz

teni, mellyek magában az Országban is készen találtat

nak, vagy készittethetnek.

5-szor, Ha a hazai terméseknek és készítményeknek

kivitele ollyan módon mozdíttatik elő, hogy az által több

pénz jőjjön be az Országba. Ez pedig megeshetik:

a) A Viszsza fizetendő Adók által, midőn a' hazai

Termések és Készítményekért fizetett adók, azonnal visz

sza fordúlnak, mihelyt azok azért mennek Külső Ország

ra, hogy a hazai Jószágok kivitele által pénz menjen az

Országba. -

b) A' kivitelre tett jutalmak által, melly szerént

t. i. azon polgároknak, kik Termesztéseket és Készítmé

nyeket visznek idegen Országra, még kész pénzjutalom

is adódik.
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c) Szabad kikötőhelyeknek 's kereskedő társaságok

nak különös jussokkal való Felállítása, és a Míveseknek

's Kereskedőknek engedett magános kereskedés által.

d) A külföldel, a hazai termések és mível: eladása

eránt kötött hasznos Kereskedési egyességek által.

e) Ollyan gyarmatok telepítése által, mellyek tsak

az anya-Országgal kereskedjenek és az ő hazai termé

seiket egyedűl abban adhassák el.

4-szer, Ha a durva és az eladás előtt még készítés nél

kűl szűkölködő dolgoknak; mint: a gyapjú-, selyem-,

börök-, len-, kendernek s a' t. bevitelek előmozdítódik;

kivitelek pedig bizonyos határok közzé szoríttatván, ne

hezittetik. -

- 5-ször, Ha az ember ezen módok által, a kereskedési

mértékerányt (Handelsbilanx) *) magának megnyeri, az

az, ha a' polgári társaság, külső kereskedését úgy viszi,

hogy a Külföld néki adóssává, ő pedig annak hitelező

jévé leszsz. E pedig tsak úgy lehet meg, ha a kivitt ja

vaknak ára, a behozattakét felyűl múlja. Egyébaránt a

kereskedési mérték erány állását, a harmintzadok lai

stromából; a manufactúrák, fabrikák, *) 's kereskedés

*) A Kereskedési egyenlőség vagy mérték - erány

(Handelsbilanx) : valamelly Statusban teszi: a kereske

dés által ki és bevitt dolgok öszve hasonlítása követke

zését Cresultát).

*) Fábrika és Manufactura közönségesen ugyan azon

egy dolgot jelentő szavaknak tartódnak, és ollyan inté

\
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tábláiból és a Váltófolyamat (Wechsel-kurs) állapotjá

ból kell megtudni,

Szükség, hogy ezen Rendszernél fogva; azok a fog

lalatosságok, mellyeknek szüleményeit leginkább viszik

a Külföldre – úgymint a Manufacturák, Fábrikák és

ezekkel együtt a Kereskedés, mint eszköze mind a ket

tő eladásának – a földmívelésnél, sőt mind azon fog

lalatosságoknál, mellyek az idegen országok műhelyeiből

zetet értenek alattok, mellyből a portékák nagy sum

mában jönnek ki. Látni való, hogy itt a két szó egy

mástól meg van külömböztetve. Ugyan is a Fábrika tu

lajdonképpen 1-ször teszen ollyan intézetet, a hol sum

másan ollyan portékák készíttetnek, mellyeknek készí

tésére tűz elmulhatatlanúl kívántatik, – itt tehát leg

inkább az Asványok országából kerűlt dolgokkal fogla

latoskodnak, p. o. Atzél, Portzellán-fákrika. A Manu

factura nevezet alatt pedig, azt az intézetet értjük, a'

mellyben az Állatok és Plánták Országából vett dolgok

készittetnek el, így p. o. Posztó manufactura, len manu

factura. – 2-szor Ollyan intézetet, mellyben egy Fönek

(fábrika Ura, vagy Fábrikás) költségén készíttetnek vagy

tökélletesíttetnek a portékák, – mikor a munkások

egymás kezére dolgoznak, úgy hogy egy bizonyos mun

kát tesznek a portékákon, vagy a több részekből álló

portékákból tsak egy egy részt készítenek el. És ezek

készítményeiket egészben tartoznak el adni, az az a hosz

szú dolgokat darab – a rövideket pedig tutzet számra.

– Ebben az értelemben a Manufacturák jelentik az ol

lyan Mester-emberek munkájit, kik az ő Portékáikat

egészszen magok, és tulajdon költségeken készítik el,
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Ikerűlt készítmények behozásának megakadályoztatása

végett, a haza szükségére dolgoznak, inkább pártoltassa- -

nak és segítődjenek. A külföldön való kereskedést azért

is kívánja ez a Rendszer a belső felett elő segíteni, mi

vel amaz pénzt hoz az Országba addig, míg ezt tsak úgy

kell tekinteni, mint ollyan eszközt, melly által a külső

kereskedésre CTransitó, Zvvischenhandel) *) el lehet jut

ni. Mert a belsö kereskedés a polgári társaság gazdag

"ságát tulajdonképpen nem neveli; hanem a pénzt tsak

egyik kézből a másikba teszi. A hol ez a Rendszer ural

kodik, ott, el lévén nyomattatva a polgároknak egyébb

dolgokkal foglalatoskodó rendje, tsak a' Manufacturisták,

Fábrikások és Kereskedők, átaljában a gazdagok és tő

kepénzesek vagynak pártfogás alatt. Ha az illyen Ország

*) A Hereskedésnek több Osztájai közzé tartozik a'

Nagy ban va ló Kereskedés CHandel en gros). A nagy

Kereskedőknek az a tzéljok: 1) Hogy a kereskedést az

Országban belöl mozditsák elő; és hogy azokat a dolgo

kat, mellyek nélkűl az Országnak valamelly része szű

kölködik, oda el vitessék, – és ez az úgy nevezett bel

sö - emésztési Kereskedés Ginländischer Consum

tions Handel); vagy 2) Hogy a külföldi terméseket és

készítményeket betseréljék. – Ez végbe megy :

a) az idegen terméseknek és készítményeknek, a'

hazai felesleg valókkal: – kü l s ő e m é sz té si Keres

ke dé s Gauswärtiger Consumtions Handel.)

b) más egyébb külföldiekkel való el tserélése által.

(Zwischenhandel. Oekonomie Handel. Commerce d' eco

nomie.)
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hoz gyarmatok is tartoznak, azoknak belsö igazgatására

kevés gond fordittatik, fő tzél a lévén, hogy minél több

haszon jöjjön belőlök. Ide járúl az a szándék is, melly

szerént telyes igyekezettel azon van: hogy a szomszéd

népeket, szegénységbe 's a' tölle való függésbe hely

heztesse; azokat abban meg maraszsza, azoknak jóllé

teket, tulajdon veszteségének nézvén , akadályoztassa;

azoktól, mesterséges útakon módokon pénzt tsikarjon ki;

azokat némelly kereskedő piatzokból ki rekeszsze. –

Meg van mindazáltal ennek a rendszernek az a jó óldala,

először: hogy a nemegyenes adókból nagy jövedelmet

ád; másodszor: hogy az az által meggazdagodott Keres

kedökben és tőkepénzesekben egy egész Polgári rend

lesz kezes a fő Finantztisztségért, a mellynek mindég

haszna van az előre való felvételekben CVorschüsse) és

költsönözésekben. -

Ezen rendszer tudományosan kidolgozva, sokkal tö

kéletesebben adódott elő, az újabb mint a régi idők

ben, és ez az elev: hogy tsak az é rtzpénzben

áll a gazdagság, némi némű részben módosíttatott

a következő Iróktól:

Jo. Bodinus, de republica. (először frantziáúl 1576)

Ursellis 1601. 4. * -

(Az Olaszok közzűl: Antonio Serra 1615, Davanza

ti Bostichi 1588, és Turbolo 1629.

Casp. Klock, de aerario publico et privato Norimb.

1651. Fol. - -



→••• 25 ••••–

Charles Davenant, Political and commercial vvorks,

published by Withwort Lond. 1699. * * * * * * *

Melon, Essai politique sur le commerce. Amst. 1755.

J. Lavv. Oeuvres, contenant les principes sur le nu

méraire, le commerce, le credit et les banques à Paris

1790,
-

James Stevvart, inquiry into the principles of poli

tical economy 5. T. Lond. 1767. * *

Ant. Genovesi, Lezzioni di commercio o sia d' eco

nomia civile 2. tom. Bassano 1769.

J. Geor. Büsch, Abhandlung über den Geldumlauf

in anhaltende Rüchsicht auf Staatswirthschaft und Hand

lung, Hamburg 1800. Ez vólt legmérsékeltebb követője

ezen Rendszernek.

Minden oda feljebb elszámlált írókról olvashatsz a

következő könyvben: Lotz Handbuch, 1. Rész. 97–109.

oldalig. "

A Kereskedési Rendszernek főbb hibáji ezek:

1-ször: Hogy ezen talpkövön épűl: „tsak az értzpénz

gazdagság, és feltétele a Polgáritársaság gazdagságának."

Mert valamint még azért nem szegény a polgári társa

ság, hogy kevés pénze van; úgy egyedűl a pénz mel

lett nem is gazdag. Egykevés ideig tartó (akár valóságos,

akár mesterséges) pénz szűke, a magát legjobban bíró

Statusokban is lehet, és a pénznek egyenlő forgása a'

leggazdagabb Statusokban is megakadhat. – A testi és

lelki munkásságnak egyenlősége, az az a munkának okos

elosztása, a lelki erőnek helyes aránya a testi művészi



foglalatosságokhoz; millyenek a földmívelés, a mester

ségek és kereskedés; valamint a munka által nyert Ter

méseknek és Készítményeknek soksága és Jósága; erős

sebb és maradandóbb talpköve a Polgári társaság Jóllé

tének, mint maga a kész pénz.

Ha tsak a pénzben állana a gazdagság: az ő kebe

leikben jó bányákat biró Statusoknak tsak éppen ezért

gazdagabbaknak kellene lenni, az azoknélkűl szűkölkö

dő Statusoknál. A mi, hogy nem úgy van, mutatja a'

bányái mellett el szegényedett Spanyol Ország és Portu

gallia; 's az azok nélkűl meggazdagodott Anglia és Né

met alföld.

2-szor, hogy ezen Rendszer mellett az emberek a'

földmívelést nagyon elmellözik, és a felsőbb lelki mun

kásságot nem tekintik úgy, mint a mellynek igen nagy

befolyása van az egész Polgári életre, minthogy ez leg

közelebb tsak a' manufacturákat Fábrikákat és a Heres

kedést igyekszik felemelni; és ez az oka, hogy a hol ez

a Rendszer uralkodik, sok munkások oda hagyván a'

"Földmívelést, magokat a nagyobb jutalmat adó mester

ségekre adják. E pedig részszerént az életre közelébh

megkívántató dolgok árának káros felemelkedését, rész

szerént a' manufacturák és fábrikákban készűlt portékák

megszaporodását vonja maga után, a mellyeket egyedűl

mesterséges eszközök, nevezetesen: a viszszafizető har

mintzadok, a bevitel megtiltása és a jutalmak által lehet

forgásba hozni. A mesterségűzőknek lételekre és jóálla

potjokra igen sokat tesz még az, ha míveikkel a Keres



lített három rendszerek Tanításain, mint meg annyi ala

pokon úgy épűl, részszerént fel tévén, hogy már ezek

a Tanítások esmeretesek, azokra sokszor viszsza igazít;

tzélerányos és szükséges dolog azokat a Polgári és Sta

tus gazdaság-tudományának elébe botsátani, és azokat

eleveiknek 's tanításaiknak megvisgálásával rövideden

elő adni.

A R e r e s ke dé si R e n d s z e r,

A Kereskedés vagy Fábrikák rendszere minekelőtte

tudományos formába öntödött vólna, már valósággal gya

koroltatott. Ugyan is eredetét főképpen a Közép időben

a városokban tűzött mesterségek és kereskedés lassan

lassan való fejtődzéséből és ki pallérozódásából vette. Szár

mazása után, mulhatatlanúl szükségessé tette ezen Rend

szernek szembetűnőképpen való nevekedését, a Jó Re

ménység foka körűlhajókázása után, (1486) a Nap Kele

ti Indiákból; a Föld negyedik része feltalálása után (1492)

pedig Amerikából Európába nagy bővséggel hozott ne

mes értzek megszaporodása. Mert ennek, nem tsak an

nyiban vólt hathatós befolyása az Európai városokra,

a mennyiben azt a kívánságot ébresztette fel: hogy az

Atlanticum tenger partján lévő Európai tartományokba

gyarmatok telepíttessenek, hanem, hogy egyszersmind

a mesterségek és kereskedés által könnyebben szerezhe

tő pénzre vágygyanak. Innen származott azután az, hogy

- a gyakran igen kevés hasznot hajtó földmíveléssel sok

-



kedők kereskednek és ha előre meghagyják, hogy szá

mokra mennyi készítődjék.

3-szor, hogy ez által ugyan a Polgáritársaság mes

terséget és kereskedést űző rendjének jóállapotja, míg

a kereskedés szabadon megy, nevekedik, a többi dolgo

zó rendeké pedig, mellyek t. i. a mesterségek virágzásá

ra és a Kereskedésre tett áldozatok terhét vinni tartoz

nak, alább száll, mert minden viszsza fizetendő harmin

tzadok és a kivitelre tett jutalmak tsak a Polgárok va

gyonaiból telhetnek ki.

4-szer, hogy ez a Rendszer belöl a' Statusban nem

tsak az egyenes és nem egyenes adók között való igazi

erányt teszi semmivé és a Status adósságait szaporítja;

hanem kívűlről az elnyomattatott gyarmatokat is elejti

az anya-országtól.
-

5-ször, hogy a Kereskedési bilanxnak mértéke, a'

mellyen ez a rendszer leginkább épűl, egyfelől a szük

séges statistikai számítások, másfelől a külső politikai

dolgok változása miatt, nagyon ingadozó és tsalárd marad.

A F ö l d m í v e l é s i r e n d s z e r.

Ezen rendszert mind a régi (Indiában, Egyiptom

ban, Chinában és 'Sidó Országban) mind a' közép idő

beli népek Gp. o. Német Országban) Földmívelési rend

szerétöl meg kell külömböztetni. Ez, mint a kereskedé

si rendszer, nem a tapasztalás és gyakorlás”, hanem az

okos vizsgálódás szüleménye. Szerzője, 15-dik Lajosnak



Udvari Orvosa Quesnay (született 1694, meghólt 1774) »

a ki Rousseaunak élet idejéből való volt. Ha szinte Fran

tzia Országban 4-dik Henrik Uralkodása alatt Sully által

felemeltetvén, virágzott is egy darabig a földmívelés:

Kolbert alatt mindazáltal a Kereskedési rendszer miatt

megtsökkent és elhagyatott. Az adózás rendszerben ,

(Lehnssystem) pedig, a mit ennek tulajdonságából kön

nyen lehet látni, a legsújosabb terhek azon feküdtek.

Idejárul még, a Gabonának, Frantzia Ország egyik tar

tományából a másikba való vitelének megtiltása; a Ki

rályi nagy uradalmak; a Papságnak meglehetős kiterje

désű fekvő jószágai; a Finantziai árendába adások; az

egyenetlen adózás; és különösen a 15-dik Lajos idejében

szedett igen nagy adósság. Az Országnak illy szomorú

helyheztetésében kezdett Quesnay, kinek a tudományok

minden ágában, azok között a Mathesisben széles esmé

retei vóltak, ezen roszszaknak Okáról gondolkozni. A'

maga új vélekedéseit előszször: d'Alembert és Dideron

Tudománysummázatjokban (Enclyclopaedia) ezen tzik

kejek alatt: fe r mi e r s és g rain s; azután tudományo

san kidolgozva, egy ilyen tzímű munkájában: tableau

économique CVersailles 1758) tette közönségessé.

A szoros értelemben vett földmívelési rendszer ezen

talpkőre van építve: „hogy a Polgári gazdagságoknak

„egyetlen egy forrása, a földmívelésnek legnagyobb vi

„rágzása: valamint a' földmívelésből nyert dolgoknak

„tiszta jövedelme, a Status jövedelmeinek egyetlen eg

„kútfeje , mellyre nézve a Statusnak egyedűl a föld

1

|
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„ezen tiszta jövedelméből való egyetlen egy adóhoz van

„jussa." * * , , - - - - - -

Ennél a rendszernél fogva a polgári társaságnak

minden egyes személyei két rendekre osztódnak: : :

1-ször, A termesztő Rend (die productive Classe), a'

melly magában foglalja mind azokat a személyeket, a'

kik az Országnak tulajdon földjét birják, és a kik a'

mezei gazdaságnak minden ágát folytatják. (Földes Urak,

árendások, halászok, pásztorok, bányászok, gazdák és

a földnek tulajdonképpen való mívesei. Az Uralkodót és

Papságot, az Uradalom és fekvő-jószágra való tekintetből

számlálja Quesnay ide.) ,

2-szor, A nem termesztő rend, emésztő rend, (die

sterile Classe) a mellyhez tartoznak minden Mesterem

berek, Hereskedők, Mívészek, Túdósok, Statusszolgái,

Tselédek. " - - - - - - -

A földes Urak azért számláltatnak a termesztő rend

hez, mivel az ő birtokok, az esztendei nyereségnek fel

tétele, a Föld terméséből van. A termesztő rend pedig

azért neveztetik így, mert a polgári gazdagságot valósá

gos új dologgal t. i. az ő munkájának tiszta jövedelmével

neveli. A tiszta jövedelmen értjük azt a summát, melly

az esztendei kiadásoknak ugyan azon esztendőbeli Ter

mésből való kivonása után fent marad. A kivonandó köl

tségekhez tsak azok számláltatván , mellyek a föld mun

káltatására, a munkások fizetésére, kitartásokra, takar

mányra, vetnivaló magra, szántóvető eszközökre, mar

hatartásra fordittatnak, nem külömben a mellyek a
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Földes Uraknak fizetendő árendára és a jószág javításá

ra megkívántatnak. Tsak ezen tiszta jövedelemből, a mi

t. i. a termesztő munkából felyűl marad, kívánhat a'

Status és a Papság, a földmívelés káros elnyomása nél

kűl, adót.

A nem termesztő vagy emésztő rend, ellenben mint

hogy tsak a formáját változtatja azoknak a dolgoknak,

mellyeket az első rend termeszt; semmi újat, semmi

tiszta jövedelmet nem mutathat. Ez a polgári gazdagsá

got nem neveli, mert munkájának ára rendesen nem több,

mint a mennyi élelmére megkívántatik. A honnan tsak

emészt, a nélkűl, hogy valamit hozna elő, és a ter

mesztő rend költségén él. Megtetszik ez, a sok manu

facturisták és Fábrikások elszegényedéséböl, mert ha mé

mellyek közzűlök ollykor ollykor meggazdagodnak is,

ez a takarékosság, az az, a gyönyörűségekről való le

mondás által eshetik meg.

Ámbár tehát ezt a nem termesztő rendet a földtu

lajdonosai és mezei gazdák táplálják; tagadni mindazál

tal nem lehet, hogy ez a termesztő-rend tagjaira nézve

igen hasznos ne volna. Mert ezek, a nem termesztő rend

munkássága és emésztése által helyheztetődnek ollyan ál

lapotba, hogy tsupán tsak a földmíveléssel foglalatoskod

janak, és hogy a termesztéseknek mennyiségét's az azok

ból vett tiszta jövedelmet szaporítsák. -

Ebből azt a politikai következést húzták a Föld

mívelés-rendszer írói és követöi: hogy a nem termesztő

rend tagjai az ő készítményeiket annyival óltsóbban adhat

/
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ják és jobb móddal szállíthatják, mentől szabadabb az

ö munkásságok köre, a mi a termesztő rendre nézve

nagyon hasznos. –Melyre nézve a földmívelési rendszer

nek lelke azt kívánja, hogy minden mesterségeknek a'

legnagyobb és legszélesebben kiterjedt szabadságok le

gyen, különösen pedig a czéhekben és kézimesterségek

ben találtató mind azon akadályok, mellyek azoknak sza

badsága útjában vólnának, elháríttassanak. Ezt a legtö

kélletesebb bátorsággal és igazsággal egybe köttetett sza

badságot a Status minden ő polgárjainak elmúlhatatlanúl

tartozik megadni. Tsak az illyen szabadság egyedűl va

ló talpköve a legnagyobb polgári jóllételnek. Mivel min

den más módon való bele elegyedése az Igazgatásnak a

polgári jóllétel dolgába, megkevesíti a földnek esztendei

termését, a portékák árát felemeli, és ennél fogva a'

termesztő rend hasznát majd egyenesen, majd nem múl

hatatlanúl tsak szerentsélteti, vagyis kotzkáztatja.

Végezetre az Adórendszer, melly a' földmívelési rend

Szerből vette eredetét, ezen egészen egyszerű tanításra

épűlt: hogy, mivel a földmívelés által nyert termés a'

Polgári gazdagságnak egyetlen egy forrása, és az eszten

dei tiszta jövedelem által egyedül ez, a polgári gazdag

ság és jóllétel esztendőrőlesztendőre való nevekedésének

talpköve: szükség, hogy a' Státus minden adói tsak a'

termesztésekre vettessenek ki, mert minden adót tsak a'

tiszta jövedelemből kell venni, a polgári gazdagság töké

jéhez pedig soha sem kell hozzá nyúlni. Erre nézve a

Földmívelési rendszer íróji és követői tsak egyetlen egy



adót t. i. a fekvőjószágokra vetett adót tartják helyesnek,

a' mit tsak a földbirtokosok és mezei gazdák fizetnek,

a nem termesztő rend tagjai benne közvetetlen éppen

semmi, közvetöleg is tsak annyiban vévén részt, a men

nyibe a mezei gazdaság terméseit drágábban fizette, mi

nekutánna t. i. a földtulajdonosok és mezei gazdák, azo

kat az adókat mellyeket nekik kell fizetni, termesztéseik

eladásakor a Status több Polgárjaira vetették vólna.

Azok között, kik ezen Rendszerről írtak, neveze

tesebbek a következendők:

Francois Quesnay, tableau économique avec son ex

plication à Versailles 1758. Ezt, és más több munkájit

Quesnay-nak, egy summában kiadta Dupont de Nemours

ezen tzím alatt: La Physiocratie , ou constitution naturel

lé du gouvernement le plus avantageux au genre hu

main 6. Voll. Yverdon 1768.

Vict di Riquetty Marq, de Mirabeau, l'ami des hom

mes, ou traité de la population 5. T. à Paris 1759.

Mercier de Riviere, 1 ordre náturel et essentiel des

sociétés politiques 2. T. a Paris 1767.

Turgot, recherches sur la nature et P origine des

richesses nationales à Paris 1774. - - -

Jo. Mauvillon: Sammlung von Aufsätzen über Ge

genstände aus der Staatskunst, Staatsvvirthschaft und

neuesten Staatengeschichte Leipzig 1776.

Carl. Gtfr. Fürstenau, Versuch einer Apologie des

physiocratischen Systems Kassel 1779.

|
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Geo. Andr. Will, Versuch über die Physiocratie,

deren Geschichte, Literatur, Inhalt und Werth. Nürnb.

1782.

Theod, Schmalz. Encyclopaedie der Hameralvvissen

schaften. Königsb. 1819. -

Leop. Krug, Abriss der Staatsökonomie oder Staats

vvirthschaftslehre Berl. 1808.

Ezen Rendszernek megvizsg á l á sa.. -

. : Az igazság azt kívánja tőlünk, hogy a földmívelési

rendszernek a Kereskedési rendszer felett való elsőségét

valljuk meg és esmérjük el. Az ö érdeme az, hogy a pol

gári társaságban minden egyes személyek munkásságának

köre inkább meghatározódott, és hogy ezek Gámbár igen

szorosan) termesztő és nem-termesztő rendre osztattak;

hogy a tiszta jövedelmekről való tudományra figyelme

tesek lévén az emberek, azt a Statusgazdasági főbb ele

vekkel egyenlő rangba tették; hogy a közönséges embe

ri munkásság tökélletes szabadságának eleve a czéhek és

minden kirekesztő jussokkal biró társaságok eltörlése

által megállapítódott; hogy a földmívelés, melly első

forrása és talpköve minden polgári vagyonoknak, az őtet -

illető rangba tevődött, annak a mesterséghez és a ke

reskedéshez való eránya szorosan meghatározódott, hogy

az a mód, melly szerént az adó kivetése a mint lehet

egyszerű legyen, ajánltatott. Meg kell esmerni, hogy ez

\ 3



a rendszer tört új útat abban a tudományban, melly az

ólta olly sok részben tökélletesíttetett.
-

Lehet mindazáltal a földmívelési rendszer ellen feL

hozni ezt: hogy az a gyakorlásban részszerént kivihe

tetlen, részszerént, hogy némelly alapos tanításaiban egy

óldalú és hibás. . . . "

A földmívelési rendszer nem kivihető a' gyakorlás

ban. Mert az, a főadónak tsupán a földmívelésből nyert

tiszta jövedelemre való tevése által a mezei gazdaságot

elnyomja. Továbbá azért, mert míg a Statusnak egyébb

Polgárjai az adótól mentek; a mezei gazdának az adó

kat, mellyek bizonyos meghatározott időre adódnak be »

úgy kell fizetni, mint előre való költséget CVor

schuss), nem tsak mint tiszta jövedelmet, a mint a rend

szer mondja. Ezt az előre tett költséget, a mezei gaz

daság termesztéseinek vevőivel, az által fizetteti magá

nak viszsza a mezei gazda, hogy az ö termesztéseinek

árát feljebb viszi, a' melly árt a mezei gazda nem min

denkor szabhat a tiszta jövedelemhez.

De egyóldalú sőt hibás a földmívelés rendszere,

különösen a nem-termesztő rendre nézve. Már magában

is hibás annyiban, a mennyiben ezen nevezet, ollyan

külömböző nemű foglalatosságokat foglal magába, mel

lyeknek a Polgári gazdaságra általánfogva semmi hason

ló befolyások nintsen (p. o. Fábrika birtokos, Kereske

_dők, Szolgák, Tudósok). Még talán egy óldalúbb az az

állítás: mintha ezek minden külömbség nélkűl öszveség

gel, hasznot nem hajtók vólnának, mivel ök is sok te



kintetben hoznak elő tiszta jövedelmet, és sokszor vala

mi mulandó Jó helyett sokkal maradandóbbat és tartósab

bat tsinálnak.

Végezetre az egyedűl való adónak t. i. a földre ve

tett adónak képzelete (Idea), azonkívűl, hogy a mezei

gazdát az egész adónak előre való fizetésével terheli, a'

gyakorlásban nem igasságos, nem is tzélerányos. Mert

ha bizonyos az, hogy a manufakturák, fábrikák és ke

reskedés, sőt még a lélek munkássága is szaporítják a'

Polgári-gazdaságot: az igazság azt hozza magával, hogy

jövedelmekhez képest ő reájok is adó vettessék. Ide já

rúl az is, hogy a nem egyenes adók, mellyek a föld

mívelési rendszer mellett egészen megszűnnek, a Statu

sok mostani el rendelések szerént vagy éppen kikerűlhe

tetlenek, vagy az egészben közelebbről a Polgári rend

ben a birtokosokat és gazdagabbakat nyomják, a mi fő

képpen az emésztők szabad tetszésétől szokott függeni.

*

A S m i t h Á d á m Rendszere.

Smith Ádám Skotziai fi (született 1725, meghólt Edin

burgban 1790) a Törvény-tudományának Doctora, és a'

Glasgovvi fő Oskolában az erköltstudománynak Tanítója,

utóljára a Skótziai vámtisztségnél Királyi biztos vólt.

Munkája legelőször kijött Londonban 1776. 2 Dar. An

inquiry into the nature and causes of the wealth of na

tions. Ezen munkának több új kiadásai, Utánnyomtatásai

és Fordításai vagynak. Legújabban Edinburgban és Lon

5 *
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donban adódott ki, 1814-ben, 5 Kötetben: With notes and

an additional volume by David Buchman. Ez a Kiadás

a Smith munkája negyedik és utólsó kiadásával minden

ben megegyező nyomtatvány, a kiadónak jegyzéseivel

és egy pótolék darabbal bővítve. Ezt a munkát először

Német nyelvre fordították Schiller és Wichmann 1776 :

– Késöbben az eredeti munkának negyedik kiadása sze

rént Garve és Dörrien : Untersuchungen über die Natur

und die Ursachen des Nationalreichthums 4 thle. Bresl.

1795. Spanyol és Frantzia fordításai is vagynak, az utól

sók közzűl legjobb a Garnier-é: recherches sur la nature

et les causes de la richesse des nations 5 Vol.

~Smith igyekezett, bizonyos tekintetben a feljebb

említett két Rendszereket egymással megegyeztetni, mel

lyek közzűl a Kereskedési Rendszer a nemzetigazdag

ságot leginkább a mesterségekben és Kereskedésben; a'

földmívelési rendszer pedig a földmívelésben helyheztet

te, a Mesterembereket és Kereskedőket az emésztő rend

be tévén. Ő ezt a két egymással ellenkező rendszert egy

felsőbb nemű megfogásba t. i. a Munka megfogásába

foglalta.

Az ő rendszere a következő alapra van épitve:

A munka, az emberre nézve a jószágok szerzé

sének és bírásának eredeti kútfeje, ugyan az egyszers

mind legutólsó feltétele minden Nemzeti-jóllételnek és

gazdagságnak. Ez a gazdagság pedig nem tsak a nemes

értzekben (mint a Kereskedési rendszer akarja), de nem

is egyedűl a földmívelés által nyert termésekben (mint

/
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a Physiocraták tanítják) áll; sőt inkább ez a két do

log: t. i. a Termések és az értzpénz, tsak egy részét te

szi a Nemzeti vagyonnak. Mert az igaz nemzeti gazdag- -

ság, az élés és jóllétel öszves feltételeiben, valamint a'

munkát minden elősegéllö eszközökben, ennélfogva tehát

a földjavításban szintúgy, mint a társaság minden egyes

tagjainak az elkezdett munka nemesítésére és tökéllete

sítésére nyert tehetségeiben és Ügyességeiben áll. És

minden egyes személy annyiban gazdag vagy szegény, a'

mennyiben 1-ször tetszése szerént élhet azokkal az eszkö

zökkel, mellyek őtet az élet szükségeire, könnyebbségei

re megkívántató dolgoknak (munkája által) birtokába te

hetik. 2-szor a mennyiben ezeket az eszközöket jól hasz

nálván, termesztését és emésztését egyenlőségbe teszi,

's azt megtartani igyekezik. A mennyiben pedig tsak a'

mun ka az, a' melly ezen eszközök birtokába vezet,

annyiban ugyan tsak az, legutolsó feltétele is,

minden jövedelemnek és mind az egyes személyek ból

dogságának, mind a közönséges Jóllétel nagyobbra való

emelkedésének. Valamint tsak az által lehet vagyonra Szert

tenni; úgy egyedűl a' munkának öregbítése által lehet

a szerzett vagyont öregbíteni. A' honnan a Polgári tár

saság minden szükségei bé elégítésének talpköve az, ha

az munkáját minden esztendőben tökélletesen véghez vitte.

A munka gyarapításának pedig fő feltétele a n n a k

elosztása, mind k ü ls ő kiterjed é s é re nézve

(extensiv), t. i. a munkások számának szaporítása által;

mind erejére nézve (intensiv) a munkára való ügyes



ség tökélletesítése, a munkások szorgalmának nevelé

se, és az erőmívek használása által. E szerént, nem tsak

azok tartoznak a társaság termesztő rendéhez, (mint a'

Physiocraták állítják) a kik a természetnek durva ter

méseit hozzák elő; hanem azok is, kik a természeti dol

gokat elkészítik, nemesítik és minden felé elhordozzák:

a Mesteremberek és Kereskedők. Ezzel a munkával 's

ennek elosztásával a szerzett dolgok megemésztésében

való Takarékosságnak is öszve kell köttetve lenni,

hogy a nemzeti jóllétel bátorságban legyen, és mind in

kább inkább nevekedjék.

A szorgalom tehát és Takarékosság a Nem

zeti-vagyonnak legutólsó feltételei. Ugyan is a szorgalom

a vagyont megszerzi, ellenben a Takarékosság, azt a'

mi azokból felesleg való, félre teszi, 's formál belőlök

Tőke-pénzt, melly a további megmaradásra és neve

kedésre, különösen pedig a munka elosztására múlha

tatlanúl szükséges.

Innen van az, hogy a munka egyszersmind a va

gyo n ok b e t s é n ek mértékét is magába foglalja.

Mert, minthogy az életnek minden javait tsak a mun

ka által teheti az ember magáévá; ezen jónak, tsak an

nyi betse van, az azt bíró személy előtt, a mennyi mun

kájába néki az bele kerűlt.

Ugyan tsak, a javaknak egymással való felt se ré

l és e k o r , azoknak előhozására fordított munka hatá

rozza meg azoknak betseket, és Árokat, mind a
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mellett is, hogy bizonyos esetek ezen árrnak megváltoz

tatásában hathatós befolyással birhatnak.

A javak árának alkotó részét (a' mint szükség)

egymástol megkülömböztetve: teszi,

1-ször, A' m u n k a bér, vagy a munkásnak magá

nak a keresetben való részvétele. -

2-szor, A földre vetett adó, vagy a Földes

Úrnak a föld terméseiből vett nyereségben való rész

vétele.

5-szor, A tök e - p é nz- n y eres é g, vagy részvé

tele a munka által való Heresetben annak, a ki a ma

ga kész-gyűjteményét (akár pénz, akár más egyébb jó

szág) az elkészítésre , vagy használásra költsönözte vagy

elöre adta, és az által a munkával való keresetet és nye

reséget lehetségessé tette 's előmozdította.

Ezen fő regulák szerént tehát a Polgári társaság

nak nem tsak a földterméseiből, hanem egyszersmind

a munkabérből és a töke-pénz kamatokból is van jöve

delme. E szerént, nem lehet a Satu s ba n t s a k

egyetlen egy adó, t. i. a' földre vetett adó. Mi

vel minden igazságos adónak illendő arányban kell lenni

a tiszta jövedelemmel. A honnan az adók: Földre, –

Mesterségre és Tök ep é nzre vetett a d ó k ra osz

tatnak. (Grund- Gewerbs-Capitalsteuer):

Ámbár, hogy a Status fenn álhasson, ezen adók köz

zűl valamelyiket fizetni minden Polgár köteleztetik; ar

ra mindazáltal nints a Status meghatalmazva, hogy az

emberi szorgalom ki fejtődzésébe magát közvetetlen be



le avassa. Sőt inkább szükség, hogy m i n d e n em b e

ri munka és munkásság a lehető szabad s á g

gal birjon,–mert mindennek van addig,–míg a más

jussát meg nem sérti, – hatalma, a maga bóldogságát tu

lajdon kívánsága, választása és meggyőződése szerént meg

alapítani, 's önn szorgalmán, földbeli birtokán és töke

pénzén szabadon uralkodni, minthogy az egésznek is

Jólléte az egyes személyek bóldogsága elömozdításá

tól függ.

Ezen Rendszernek megvizsgálása.

A Smith ezen tudományának előadásában legköze

lébb az a hiba, hogy nints tudományosan elrendelve;

hogy egyes részei szabadtetszés szerént határozott rend

ben, nem pedig egymástól következtetve állanak; és a'

feltett törvény szabások a gyakorlásra nézve, egyenesen

tsak Nagy Britanniára vagynak alkalmaztatva. Ha pedig

közönséges regulák alá vétetik a Smith tudománya, úgy

meg lesz az ő Rendszerének az az érdeme, hogy magát,

mind a Status praxisában uralkodó Kereskedési, mind

az egy óldalú földmívelési rendszernek hathatósan elle

ne szegezi. -

A Smith rendszerének azomban mind azon jelessé

gei mellett is, t. i. hogy átaljában a Polgári és Status

gazdasága új előadásának, az ő tudománnya szolgál ala

púl, különösen pedig, hogy a tudomány illyen módon

való előadásában és kipallérozásában a Smith és az ö el



ső Követői nyomos vizsgálódásai tündöklenek; némelly

hibáit el nem hallgathatjuk, tudniillik:

A munka nem egyedűl való kútfeje a Javaknak

és így a nemzeti gazdagságnak és Jóllételnek, hanem

a Természet is, úgymint a melly, a' nélkűl, hogy

a munka által erőltetnénk, sok javakkal szolgál minékünk.

És e szerént a munkát, a természeti adományokra néz

ve nem úgy kell tekinteni, mint forrást ; hanem mint

segítő eszközt a nemzeti gazdagságra és jóllételre.

Innen a következik, hogy a vagyonok bet sét, nem

mindenkor tsupán a munka teszi, mert a természeti dol

gok betsének főrésze, minekelőtte még munka járúlna

hozzájok, azoknak eredeti tulajdonságokban áll

Gp. o. a földben magában, a fában, sóban, tavakban)

És így nem minden munkának van betse és ára,

mert füstbe ment munkák is vagynak, és sok esetben a

vagyonok betsét nem a reájok fordított munka, hanem

a környűlállások határozzák meg. *

Továbbá, Smith a munkának és annak elosztásában,

a testi munkásságot igen nagyra, a lelki t pedig

nagyon kevésre betsűli, a' melly, jól ki míveltetvén,

nem tsak a testi munkát neveli és tökélletesíti, még pe

dig szembetűnőképpen; hanem magában a Tudományok

nak, Mesterségeknek és a Status közönséges szolgálatjá

nak köreiben is, a legjelesebb módon mozdítja elő a

Nemzet Egyesűlt erejinek kifejlődését, és Jóllétét.

Utoljára a Smith-től kívánt határtalan szabadsága az

emberi munkásságnak, magában gondoltatva fő feltétele
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a' Jóllételnek és gazdagságnak: azon régula pedig, hogy

az egyes emberek jólléte elősegéllése által, a közönsé

ges Jóllét is megalapíttatik, és mozdítódik elő, tsak azon

szoros meghatározás alatt lesz foganatos, ha az igazga

tás az emberi haszonkeresést, mihelyt az a mások jóllétét

a maga hasznának fel akarja áldozni, mérsékli, a maga

törvényes határára viszsza útasítja, 's annak az egészre

befolyható káros következését megakadályoztatja.

{ "

A N e m z e t i g a z da s á g r e n d s z e r e.

A Nemzeti gazdaság, a maga tudományos formájá

ban, a nemzeti vagyon minden forrásainak és fel

tételeinek, úgy színtén az annak kioszt á s á t, és

sza po rí t á s á t, haszonra való fo r d í t á s á t és

megemésztését illető okos reguláknak rendszeres

(systematisch) előadását foglalja magába. A Nemzeti gaz

daság tehát a mindenkénszerítés nélkűl való egyesség

által szerzett törvények alatt társaságot formált polgárok'

ókosság-ideájából, és a nemzet tzéljához képest az igaz

ságnak és Jóllételnek elválaszthatatlan egybeköttetéséből

indúl ki, egészen független lévén a Status dolgaitól és

mind azon befolyásoktól, mellyekkel az Igazgatás a Pol

gári vagyon elrendelésére és a Status vagyonának a pol

gári vagyonból való formálására nézve szokott lenni.

De ha az egyes személyeknek bóldogsága és az egész

polgári társaságnak Jólléte, mindazon javaknak – mel

lyek a földi életet nem tsak hoszszabbítják, hanem erö



sítik, nemesítik, szépítik, és a lehető bátorságba hely

heztetik – törvényes szerzésében, bírásában és haszná

lásában áll; úgy azt az egybeköttetést kell tudományo

san ki keresni és kimutatni, a' mellyben az emberi jól

lételnek forrásai és feltételei annak alkotó részeivel és

munkálkodó erejével együtt vagynak.

Ezek szerént a nemzeti gazdaság, mint Tudomány

a nemzeti vagyonnak:

1-ször, Forrásairól;

2-szor, Feltételeiről; - ,

5-szor, Elosztásáról és szaporításáról;

4-szer, Használásáról és megemésztéséről tanít.

I. Az egyes személy e k Jó 11 étének és a nem

zeti vagyon oknak Forrásairól.

Az egyes emberek. Jóllétének , és a Polgárok vagyo

nának tsak két kútfejei vagynak: -

1-ször, A Természet: az ő javaival, eredeti gaz

dagságaival vagy is terméseivel. -

2 szor» Az em be ri Lélek: a természeti dolgok'

elöhozása, elkészítése, sokasítása és nemesítése körűl tett

munkásságával, úgy szintén a mesterség a Kereskedés,

Mívészség és Tudomány határiba való béfolyásával

Az emberi Jóllétel első Kútfejének, a Termé

szetnek, minden magától fenn álló Polgári társaság

ban, szükségesképpen nagyon külömbözőnek kell lenni.

Ugyan is, külömböző az ő hatalmának nagysága és ki



terjedése; külömbözők, annak a földre, és ennek jóságá

ra, a folyóvizekre, tavakra, hegyekre, erdőkre, álla

tokra, az éghajlatra és az egyes dolgokba, t. i. eddig vólt mí

velésre nézve való tulajdonságai. A másik pedig, t. i

az emberi léleknek munkássága a nemzeti jól

lételre nézve, az egész föld kerekségén mindenütt, a'

nemzetet tevő egyes Személyeknek testi, lelki 's erköltsi

kifejtődzésektől és pallérozottságoktól függ. Mert valamint

az egyes embert nem lehet az ö külsejéből úgy tekin

teni, mint tsupa testi valóságot, mivel az emberi lélek

nek, ha kevés is, de tsakugyan van valami befolyása még

a polgárok legalsó rendéhez tartozó, igen kevéssé pallé

rozott egyes személyek külső munkásságába is; éppen úg

nem lehet az egész nemzet Jólléte és vagyona kútfejei

nek, feltételeinek és erányának vizsgálásakor, – mint a'

hogy Smith Ádám akarja – az embernek tsak testi mun

kásságát, és az által néki a külső világi javakhoz mért

állását tekinteni, a nélkűl, hogy a Nemzet jóllétének és

vagyonának meghatározása és méltósága szembetűnöleg

egy óldalúvá ne tétessék.

Ezt bizonyítják a történetek, – mellyekből láthat

ni, hogy a nemzet gazdasági környűlállásai, az ö kimí

veltségének azon grádusával, mellyre eljutott átaljában,

nevezetesen pedig az ő lelki, erköltsi, vallásos és nem

zeti míveltségével a legszorosabb egybeköttetésben vagy

nak; el annyira, hogy – a mit a történetek már megesett

dolgokkal mutatnak meg – a nemzetek Jólléte és gaz

dagsága, azoknak lelki és erköltsi formáltatásoknak elő



haladása; Vallásoknak nagyobb tisztasága és méltósága;

és a magok polgári alkotmányának az időhöz alkalmaz

tatott tökélletesítése által hágott feljebb feljebb. Ellen

ben a lélek és erkölts pallérozásában való hátra mara

dás, a külső rendtartásokkal megterhelt Isteni tisztelet

hez és valami megavult polgári alkotmányhoz való nagy

ragaszkodás miatt lassan lassan kissebbedvén, utóljára

tsaknem egészen semmivé lett. - - * * *

Tanúsággal telyes példájit olvashatjuk ennek mind a'

régi Görögök és Rómaiak történeteiben, azon időtől fog

va, mikor a tudományok, mesterségek , köztök alább

szállottak; polgári alkotmányjok pedig többé nem idejek

hez való volt: mind az újabb idők históriájában. Ugyan

is mennyivel múlják felyűl a már meg nevezett jelessé

gek által a Keresztyén Népek, a velek egy idejű mahu

medánus és pogány népeket. Azok a polgári társaságok,

mellyek az idő lelkéhez alkalmaztatott Polgári alkotmányt

(mint Anglia az Oraniai Wilhelm és a Braunschweigi

házból való Uralkodók idejétől fogva) készítettek magok

nak, melly hirtelen jutottak el, és mennyivel magassab

ban állanak a Jóllétel és Gazdagság magas póltzán, mint

a megavúlt Polgári alkotmányhoz, és hibás igazgatás

módjához ragaszkodó nemzetek.

A Polgári és Status gazdaságának tudományos mí

velése, az önn erejű polgári alkotmányokkal bíró polgá

ri társaságokban kezdődött: legelőször t. i. Angliában »

- azután Frantzia és Német Országban is elfogadódott

és gyakorlódott.
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Nem külömben tsak a történetekből lehet megmu

tatni és megvilágosítani, a vagyonkútfőknek eredeti el

osztásáról (a földnek t. i. az egyes polgári társaságok

közt, ezeknél ismét az egyes Személyek közt való felosz

tásáról) az azzal egybeköttetett természeti erők használá

sáról; és ezen kútfőknek egyik egyes Személytől a má

sikra, egyik Polgári társaságról a másikra való szabad

által menetelekről tanító Tudománynak hasznát és fon

tosságát.

II. A Polgári Jó11é t e l' és vagyon Felté

t e l e i r ö l.

*

A vagyonnak és Jóllételnek két említett kútfejei min

den velünk egynemű valóság elött nyitva állanak. Mert

a természet kész mindeneknek szolgálatjára; a lé

lek nek eredeti ereje pedig, kissebb nagyobb mértékben

mindenekben kifejtődik. De, hogy, vagy kirekesztöleg

vagy föképpen, mellyik lehet a kettő közzűl, vagy mel

lyiknek kell lenni valamelly Polgári társaságban, egy bi

zonyos egyes Személy' jóllétének talpköve, és hogy mi

módon lehetnek ezen kútfők, minthogy mindenik egy

formán kimeríthetetlen, a Nemzet minden egyes tagjai

ra nézve a bóldogságnak és az azzal való élésnek okai,

azt részszerént az o n k ö rny ű l á l á s ok, mellyek kö

zött az egyes ember az életbe lép, Ca mennyiben neve

zetesen örökség szerént reá szállott fekvő jószágai vagy

nak, vagy nintsenek) részszerént a Nevelés, a mel
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lyet vesz; – részszerént azon esmeretlen er ányzás,

CRichtung) mellyre, mindjárt mihelyt megjelenik, az ő

munkássága fordúl; részszerént az az állás, mellyet

az ő élete futásában, azon egész törvényes társaság eránt,

mellynek tagja, vagy kivűlről. nyér, vagy a mellyre, a'

benne lévő erők által, belőlről teszen szert, határoz

zák meg.

Azon természeti tehetségek, mellyek a jövendöre

nézve valami esmeretlen Rendeltetésre mutatnak, 's arra

törekesznek is,– azon familiai környűlmények, mellyek

között az egyes személy született és nevekedik, – és

azon előre nem látható egybeköttetések » mellyekben az

ember, vagy a maga, vagy valamelly idegen polgári tár

saságból való egyes személlyel áll, igen sok emberekben,

mind külső munkásságok erányozására, mind az ez ál

tal elérendő bóldogságra és Jóllételre nézve igen nagy be

folyással bírnak. * * * - - - - - - -

Azomban az egyes személyeknek, mind eredeti ere

jekre, mind igyekezetekre, mind egy bizonyos tzélra

törekedő munkásságokra nézve, illy nagy külömbségek

mellett is, öszveséggel minden ö külső munkásságok két

közönséges feltételekre osztódhatnak, a mellyek

re mint erős talpkövekre: a már megnevezett kútfők ál

tal, mind az egyes személyeknek, mind az egésznek ból

dogságát, 's ezek által ismét mind az egyes embereknek

mind az Egésznek jóllétét és gazdagságát bízvást lehet

építeni. - * * * * * * *
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Ezen feltételek:

a) Az egyes személyekre nézve: a munka, neve

zetesen pedig a munkának elosztása.

b) A közönségre és az egész nemzet minden egyes

tagjainak költsönös hathatósságokra nézve: a k ö lt sö

nös Hitel, és az adás v e v és tökél le tes sza ba d

ság a.

a) Feltétele a Jóllételnek a munka és an

* *

* * * *

n a k elosztása.

A munkán, átaljában, értjük mind azon emberi

munkásságot, melly valamelly tzélnak nyilvánságos eléré

sére kezdődik, és véghez is vitetik; úgy mindazáltal, hogy

innen a korhelység, nem külömben a' rendetlen és tzél

nélkűl való foglalatosságok kirekesztetnek. -

Te s ti (physica) mun ka az, a' mellyet valamelly

feltett tzélnak elérésére testi erővel teszünk: ellenben,

1e1ki a munka, mikor az elöttünk lévő tzél, a lélek

ideájában van, és annak kivitelében az emberi léleknek

tehetségei és ereji együtt munkálkodnak.

A munka tehát mindég tsak feltétele, kútfeje pedig

és alkotó része a jóllételnek 's gazdagságnak soha sem

lesz, haszinte az, 's nevezetesen annak tzélerányos el

osztása, a nemzetijóllétel léptsönként való elöhaladásának

legbátorságosabb talpköve is. Mert mennél inkább szapo

rodnak az egyes Személyeknek szükségei (akkor, midőn

valamelly polgári társaságnak társasági erányai szabadab
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ban kezdenek fejtődzni) annál szükségesebb lesz a mun

kának elosztása, azért, hogy ezen szükségek a magok

egész kiterjedésekben megelégíttessenek, és a polgári

társaság azon előhaladó pallérozódása mellett, annál haj

landóbb lesz az emberi lélek a munka elosztására; úgy

hogy minden, tsak egy bizonyos nemére szorítja magát

a munkásságnak, részszerént azért, hogy abban valami

tökélletest hozzon elő, részszerént, mivel abból legbizo

nyosabban élhet, 's a' maga jóllétét bátorságosabban meg

alapíthatja. A honnan a munka felosztása által egy felől

az idővesztést kerűli el az ember, a' melly a külömbözö

foglalatosságok szüntelen való változtatásának elválhatat

lan társa; más felől az emberi munkásság minden ágai

nak mind inkább inkább való ki pallérozását és tökélle

tesítését segíti elő, p. o. a' Kolosvári mesterember , ide

jét a szölö munkával tölti el, 's öszve vetvén esztendő

végével jövedelmét és munkája bérét, többe kerűl az •

mintha mestersége folytatása mellett maradt volna. – Hol

van az elveszett idő? Mi által hozza ismét viszsza, a'

roszsz munka által tőle el idegenedett vásárosokat? –

minden ember inkább igyekszik jó munkát vásárolni. A'

munka elosztása tehát talpköve azon egyes foglalatosságok

elosztásának, mellyek által az ember valami tárgyat akar

előhozni, és valamelly közönséges tzélt igyekszik el

érni.

Millyen jó legyen a munka elosztása, azt ugyan sok

kal tisztábban és világosabban lehet a Manufacturákban

és Fábrikákban látni, mint a földmíveléshez tartozó fog

4



–•••• 50 ••••–

lalatosságokban; de azomban itt is (t, i. a Földmívelés

hez tartozó foglalatosságokban) a földmunkálás, kertész

ség, és baromtartás nagyon külömbözvén egymástól,

magában a szántásban, vetésben, kaszálásban és tsép

lésben a munkásnak kissebb nagyobb ügyessége szem

betűnő.

A munka elosztásakor, különös figyelmet érdemel

nek, legközelébb a manufacturákban és Fábrikákban az

e r ö m ívek (machinák). Mert ezek által a készítmények

száma nem tsak neveltetik, hanem többnyire nemesitte

tik és tökélletesittetik is. Ezt nem tsak az egyszerű al

kotású szövő- vagy harizsnyakötő- és esztergályszékben,

hanem leginkább a fonó- szívó- és nyomtató erőmívek

használásában lehet tapasztalni.

Az erőmívek ellen tett kifogások tsak akkor helye

sek, mikor azok az intézett tzélra nézve mesterségi

tekintetben (technice) haszontalanok; még akkor is

senkit sem tsalnak meg könnyen annak készítményei. Azt

az ellenvetést hogy az erőmívek által nagyon megszapo

rodott készítmények, és ennél fogva a költsönözhetés

miatt, az egyes munkások kenyér nélkűl maradtak, a

több esztendei tapasztalás megtzáfolja. A készítmények

szerfelett való megszaporodása pedig, egy felől azoknak

el adása, és kapóssága által; másfelől a munkásoknak,

eddig volt élelem keresések módjáról másikra való mene

telek által elenyészik. 'S többnyire ezen szükségek, a

mint a virágzó Angliában a tapasztalás megmutatta,tsak

ideig óráig tartók és helybeliek. – Átaljában mindezen
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ellenvetések hijába valók : mert minden erőmívek a Tes

lálmányok sorába tartoznak. A valósággal hasznos ta

lálmányoknak pedig az emberi társaságra való jóltévő

befolyások tsak hamar kitetszett, és elesmértetett, midőn

ellenben a haszontalan találmányok nem sokára feledé

kenységbe merűltek.

A munka elosztása szempontjából hatféle gradusait

lehet öszveséggel minden emberi munkásságnak a pol

gári társaságban észre venni,

1-ször, A durva az az készítetlen természeti dol

goknak termesztése 's gyűjteménye, és a földnek közve

tetlen mívelése, az ő terméseinek szaporításával és neme

sítésével egybekötve. (Ebben a rendben vagynak a nagy

birtokú földes Urak, és mind azok, kik a földmívelés

sel, baromtartással, kertészséggel, vadászattal, halászás

sal , az erdő neveléssel és bányászsággal foglalatos

kodnak.) -

2-szor, A durva terméseknek tzélerányos, az az ol

lyan használható formákban való elkészítése, a mellyek

ben azok az életnek részszerént szükségeire, részszerént

gyönyörűségére tartoznak. (Ide számláltatnak minden

Mesteremberek, a manufacturák és fábrikák Urai. –

Mívészek. (mechanici.)

3-szor, A kereskedés minden neme által való eltse

rélése, és eladása, részszerént a termesztés által nyert,

durva természeti dolgoknak, részszerént a manufactu

risták, fábrikások és mívészektől készíttetett új készít

ményeknek. (Ez a rend a kereskedéssel foglalatoskodó

3 >k



minden embereket magában foglal. t. i. a nagy- és kis

kereskedöket.) ~ -

4-szer, Az emberi esméretnek átaljában, különösen

pedig a szép mesterségeknek és Tudományoknak meg

tartása, öregbítése és tökélletesítése, (ide tevődnek a'

szép mesterségek gyakorlói és a Tudósok)

5-ször, A magános személyek tzéljaira való szolgá

lat tételek, Gide tartoznak a szolgák, tselédek, a kik

nek, az ő gazdájoknak tzéljaihozképest foglalatosságaik

külömbözök.)

6-szor, A köztársaság tzéljaira tejendő szolgálatok

(ide tartoznak az egyezés szerént formált törvényes tár

saságnak Kórmány alkotásánál, Igazgatásánál és hívatal

jainál szolgáló minden egyes Személyek.) -

Az emberi munkásság”, ezen hat külömböző nemei

között, jól meg kell külömböztetni a termékeny (pro

ductive) és a terméketlen munkát (unproductive).

Ugyan is nem tsak annak munkája termékeny , a' ki a'

földet míveli, (a mint a Physiocraták állítják) hanem

már magában mind az a munka, a' melly valami hasznot

• hágy maga után. – A nemzeti gazdaság regulái szerént

pedig, tsak az a munka termékeny, a' mellyből tiszta

j ö v e d e l m et vesz az ember, a' melly tehát a Polgári

jóllételt megalapítja és neveli: ellenben terméketlen mind

az a munka, a' melly által tsak azt nyeri a munkás a'

mi élelmére szükséges, a melly által tehát a Polgári

jól létel nem nevekedik,
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Szorossabb értelemben, minden emberi munkásság :

vagy termékeny, vagy terméketlen,

A mezei mun ka termékeny akkor, midőn az, a'

földadójára, javítására és munkálására fordított tőke pénz

kamatján kivűl, valami nyereséget is hajt, és midőn a'

munkáltató, vagy a munkás többet szereznek, mint a'

szükséges emésztésre kívántatik. Mihelyt ez nem úgy

van, a mezei munka azonnal terméketlen. 9 -

Tsak úgy termékeny a mesterembernek mun

kája, ha az ő készítményének betse a mesterségtől fizet

ni tartozott költségeknél nagyobb, és ha annál, a mit

a készíttető vagy a munkás megemészt, a készítmé

nyekből bejött nyereség több. |

Igy van a dolog a kereskedésre nézve is. Ugy

mint a mit tsak akkor lehet termékenynek mondani,

mikor a nyereség nem tsak a reá fordított tőkepénz

kamatját, hanem még a kereskedést űző egyes személyek

emésztését is felyűl múlja.

Ez a sorsa a lélek munkájának is, a szép

mesterségek és Tudományok körében, mivel ezek is ad

hatnak tiszta jövedelmet, s ugyan az a munkás emészté

sét itt meghaladhatja. Leibnitz, Kant, Canova éppen úgy

tartoznak a termékeny munkásokhoz, mint a mezei gaz

da. Bizonyára sok túdós írók és számtalan hasznos dol

gok feltalálóji, nyitottak meg mind magokra, mind az

egész emberiségre nézve tiszta jövedelem kútfőket. –

Nem külömben a status szolgáji, ha azok nem a

nyereség és nagyravágyás kívánásától, hanem a hazasze
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retetétől Ielkesittetnek. Ha nem úgy nézik foglalatossá

gaikat, mint élés módot, vagy ollyan állapotot a melly

ben, a kevélységnek nagyravágyásnak, a gazdagságra va

ló kívánságnak szabadon áldozhatnak; és nem mint mes

teremberek, minden gondolkodás nélkűl (mechanice) doI

goznak, hanem az emberi nemzet hasznát bóldogságát

's elő menetelét tzélozó intézetekről gondolkoznak, 's

ki gondolván, azoknak felállításán munkálkodnak. Az

efféle Status szolgáit, mint valójában tiszta jövedelem Szer

zöket, nem lehet az embereknek termékeny, vagy helye

sebben, nyereséget hajtó rendéből kihagyni.

Ezekből és a történetek bizonyításából ki tetszik,

hogy a polgári társaság testi bóldogsága és jólléte, sem

egyedűl a földmíveléstől, sem tsupán a mesterségektöl,

sem kirekesztőleg tsak a kereskedéstől nem, hanem ösz

ve véve mind a háromtól, és mind a háromnak egy

máshoz való helyes eránysújjától függ. Minthogy együtt

véve ezen három dolgok az emberi szorgalmatosság fő

feltételei, és öszvevetett vállal költsönösen támogatják

egymást; ollyan formán mindazáltal, hogy a mezei gaz

daság szolgáljon az egésznek talpkövéül, és annak tökél

letesített munkája előzze meg amazokat. Ugyan is szük

ség, hogy a földmívelés által nyert tiszta jövedelemből

teljen ki, az azzal helyes erányban lévő népesség táplá

lása mellett azon tőke pénz, melly a mesterségeket elő

segitse, terjeszsze, – 's a kereskedés is annak követ

kezésében erős alapra tétetvén, virágozhasson. Ámbár a'

kereskedés és mesterségek által nyert jövedelem, a föld
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mívelésből vettnél sokszor egy két szempillantásig fénye

sebbnek és nagyobbnak látszik; mindazáltal tsak akkor

lehet mindegyik igazi virágzó állapotban, midőn a föld

mívelés sem el mellözve, sem amazoktól elnyomattatva

nintsen. A ki ennek igaz vóltáról meg akar győződni,

tsak Tyrus és Kárthágó-ról; Velentze és Genuáról, Hol

landia és Nagy Britanniáról emlékezzék meg,

A Polgári társaságnak oda feljebb említett testi jól

létére a földmívelésen, mesterségeken és kereskedésen

kivűl leghathatósabb befolyása van a lelki mun kás

ságnak és az ebben való előmenetelnek. Ugyan

is, a történetek bizonysága szerént, mind azok a pol

gári társaságok, a mellyekben a szép mesterségek és

Tudományok szabadon gyakoroltattak és inkább virágoz

tak, a külső jóllételben is nagyobb lépéseket tettek elő

re, mint az ollyanok, a' mellyeknél azok vagy éppen el

mellöztettek vagy tsak egy óldalulag és szükségből mí

veltettek.

Innen kitetszik, hogy a népeknek lelki kifejtödzése

és pallérozódása fő feltétele annak, hogy az ő testi mun

kásságokat a földmívelésben, mesterségekben és keres

kedésben, öregbítsék, nemesítsék és erősítsék, és hogy

a hol az emberek tsak a testi munkásság mellett marad

nak, a lelki felemelkedés és pallérozottság pedig hátra

hagyatik; ott a testi munkáknak a lelki mun

kákkal való szükséges és jó l t é v ő egybeköt

tetése, és a lelki mívelésnek a közönséges polgári élet

re viszsza ható ereje nintsen meg.



Némelly újabb tudósok a lélek munkájit materiát

lan vagyonoknak nevezik, mivel test nélkűl valók, még

is kielégítik az ember szükségeit, 's ennél fogva lehet né

kik betset tulajdonitani. A túdós világ vélekedése ezen

tárgyról igen külömböző. Smith egészen kirekeszti Rend

szeréből. Bőven olvashatni erről Storch-nak újabbi mun

kájiban. Irt róla Say is. Legszebben értekezik ezen do

logról sartorius, midőn a Storch munkáját meg

ítéli. Az ítéletet e felől a tudós világ elhatározására

kell halasztani. Annyi tsakugyan addig is igaz marad, hogy

a lélek munkája hathatós eszköze a tiszta jövedelemnek,

hogy az a testi munkák tökélletesítője és előmozdítója.

A lélek pallérozása tehát igen nagyon szükséges a nem

zeti jóllétel előmozdítására.

b) A' Jóllételnek Feltétele, a költsö n ö s Hi

t el, és az A d á s vev é s n e k tellyes szabadsága.

Ez a két dolog, t. i. Hitel, és adásvevés úgy

vagynak egymáshoz, mint az ok, és kö vet ke zés,

A hitel, először a nemzet minden testi lelki mun

kával foglalatoskodó egyes személyeinek, azon egymás- ,

ban helyheztetett bizodalmokban áll, mellyet bizonyos

izélra intézett munkásság, és az által szerezhető tiszta

jövedelem megnyerése végett egymásnak költsönösen aján

dékoznak; úgy szinte azon jó akaratban, mellyel egy

mást ezen munkásságra megkívántató mind azon eszkö

zökkel segítik, mellyek által az egyes személyeknek Jól



Iéte megalapíttatik, bátorságba helyheztetödik és fel

emeltetik.

2-szor, Minthogy minden nemzetnek más nemzetek

kel is van egybe köttetése – a Hitel teszi egyik nemzet

nek a másikban vetett azt a bizodalmát is, mellynek

tzélja, az ő költsönös testi és lelki munkásságok, és a'

közönséges jóllétel előmozdításában való további haladá

sok, – a' mellytől függ az egyes polgári társaságok kis

sebb nagyobb kereskedése, az ő munkásságok minden

szüleményeinek költsönös eladása és kitserélése.

Ez a Hitel, az egyes polgári társaságnak belsejében

szintúgy, mint minden polgári társaságoknak egymással

való költsönös öszve köttetésekben, legerősebb gyámo

lát az adás vev és tökélletes szabadságában

találja fel, melly szerént az egyes Személyek, azt a'

munkát és foglalatosságot választhassák magoknak, a melly

az ő hajlandóságokkal, szükségeikkel, kinézéséikkel meg

egyezik, – az Igazgatás pedig belölről a testi és lelki

munkásság útjában lévő minden akadályokat elháríttson,

és minden egyes Személynek tellyes szabadságot adjon

arra, hogy a maga munkásságának gyümöltsét mind be

löl mind a külföldön terjeszthesse, el adhassa, – úgy

mindazáltal, hogy a kettőjök között lévő kereskedésben

a harmadiknak jussa sértetlen maradjon.

A nemzeti gazdaság ugyan a Statusnak sok dolgok

ban nyújthat ideát, közönségesen kimondott igazságai ál- -

tal: de a mellyek nem ollyanok, hogy azokat a valósá

gos polgári életben, néki a környűl állásokhoz képpest



módosítani ne lehetne. Az Igazgatásnak sokszor igazságos

befolyása lehet, a foglalatosságok, külömböző nemeinek

a Statusban való okos elosztásában, némelly foglalatossá

goknak gátolásában, másoknak elősegítésében és vezér

lésében, P. o. midőn valamelly Statusban az Igazgatás azt

venné észre, hogy nagy része az ifjúságnak, a falukról,

a mezei munkának hátra hagyásával, mesterségekre ad

ná magát; – vagy minden külső és belső ösztön nélkűl,

igen nagy számú tsoport tódúlna az Oskolákba; – vagy

ha a Kereskedők száma a Statusban a mezei munka és

mesterségek tetemes kárára szerfelett megszaporodnék,

'sa' t. De szükség, hogy midőn az Igazgatást az illyen

környűlállások bizonyos megszorításokra kénszerítik, az »

a törvényeket helyesen intézze. P. o. nagyon viszsza for

dúlt dolog volna, ha a tanúlásra tódúlt felette nagy szá

mú ifjúságot, ollyan parantsolattal tartóztatná fel attól:

hogy a földmívelők és mester emberek rendében lévő

emberek gyermekei közzűl egy se; a tudósok gyermekei

közzűl pedig tsak egy tanúljon. Az efféle szükségben,

nem a tudományoktól kell őket el tiltani, hanem a me

zei munka, és mesterségek által elérhető jóllétel remény

sége nyujtása által kell emezekre buzdítani,

-

III. A Gazdagság felosztásáról és Szaporí

t á s á r ó l.

Az egyes Személyek vagy on a CVermögen) teszi

átaljában, mindazokat a birtokokban lévő tárgyakat,



mellyek az ember szükségeinek kielégítésére szolgálnak,

's egyszersmind eszközei az ő tzéljaik elérésének. Mi pedig

azokat a Tárgyakat nevezzük Ja vaknak, a mellyek az

emberek tzéljaira hasznos eszközöknek esmertetnek, –

legyenek azok a Természet adományai – vagy az embe

ri munkásság szüleményei mind egy, és azt tartjuk, hogy

az emberek lelki, testi munkája, egyedűl való feltétele

a javak előállításának, szerzésének és szaporításának.

De minden, akár természeti, akár az emberi szor

galom által elő hozott javaknak, van bizonyos betse

vagy érdeme. A melly érdemét vagy betsét a dolgok

nak attól függesztjük fel, a mint azok valamely tzélnak

kivitelére mint eszközök kissebb vagy nagyobb mérték

ben alkalmatosok.

Mennél többfélék az embernek szükségei és tzéljai,

mellyeket a természet vagy az emberi szorgalom Javaival

mint eszközökkel kell kielégíteni, annál külömbözőbb az

ő ítéletek és vélekedések ezen Javak betsének meghatá

rozásában. Ennél fogva az emberi munkát, nem lehet,

a javak érdeme meghatározásában egyedűl való mér

t é k n e k tartani, (a mint ezt Smith akarja), részsze

rént azért, mivel sok természeti tárgyaknak, már ma

gokban is, az emberi munkára való tekintet nélkűl, van

betsek; (gabona, fa, értz, hal, vadak) részszerént, mi

vel valamelly haszna vehető dolog betsének meg ítélé

se, az egyes Személyek szükségeitől és vélekedéseitől,

az az a javaknak, az ő életek tzéljára elesmert alkalmas

voltoktól függ,
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Az utólsó tekintetben a Javaknak betse vagy e gye

m e s vagy nem egyenes. Egyenes a betse valamelly

jónak, midőn az, az ember bizonyos szükségeinek ki

elégítésére mindjárt készen van p. o. a Kenyér. Nem |

egyenes pedig akkor, ha az tsak eszközűl szolgál, vala

melly egyenesen használható Jónak megszerzésére. p. o.

Pénz. Az elsőt Ha sz on be tsnek lehet nevezni, a

mennyiben az, az emberi szükségek ki elégítésére kis

sebb nagyobb mértékben szükséges. A másodikat pedig

Tsere be ts nek, a szerént, a mint az ember annak el

tserélése által, azért más hasznos dolgokat szerezhet. A'

tserebets tehát, a betsnek átalán fogva mindenkor alá

vetett neme. A haszonbetsben pedig öszve jönnek a Jók

nak szerzés-, és a haszonvétel-betsek. Mert a'

javak betsének meghatározásában szintúgy tekintetbe

kell venni, az azoknak szerzésére megkívántató mun

kát, mint azoknak használását. Egyébaránt a javaknak

ezen betse vagy átalános (absolut) vagy ráviteles

Crelativ).

Mind azon betses javak summája a mellyet vala

melly egyes személy a természetnek munkája által nyér,

vagy a maga erejének használása által állít elő, vagy tse

re által szerez, teszi az ő jövedelmét. Ezen jöve

delemnek summája az ő Vagy on a. Mert az embernek

vagyonához tartoznak átaljában mind azon javak, mel

lyeket ő, a maga tzéljaira eszközűl szerzett.

Ha ez a vagyon annyi, hogy általa az ember gond

nélkűl és megelégedve élhet, és az, ezen állapotjához



való tiszta jövedelmet adhat; az ennyi vagyonnal bíró

" egyes Személyt, vagy o n o s, m a g á t jól bíró sze

mélynek nevezzük; mivel bír azokkal az eszközökkel,

mellyekkel az ő földi életének tzélját elérheti. Ellenben

* szűkölkö d ő az, a ki munkája által annyi vagyonra

- tehet szert, hogy tsak sürgetösebb szükségeit elégítheti

= ki, az életnek tulajdonképpen való gyönyörűségei nél

* kűl el kell lennie, és semmi tiszta jövedelme nem ma

#! rad, szegény az ember akkor, mikor még , munkája

* által az élet sürgetősebb szükségeinek is tsak nagy ne

* hezen tehet eleget.

** Következésképpen a gazdagságon, a javaknak azon

* summáját értjük, melly által az ember, az életnek min

" den törvényes tzéljait, ezekkel együtt a bóldogságot an

* - nak lehető kiterjedésében, a legnagyobb könnyűséggel

1* , és bizonyossággal elérheti. Az egyes személyeknek, vala

* mint az egész nemzetnek gazdagsága akkor tetszik meg,

t midőn vagyonjaiknak summáját, önn szükségeiken feljűl,

úgy birják mint tiszta jövedelmet, úgy hogy az ezen fel

" jűl maradott summa nevekedése által, a gazdagság is ne

vekedik. Ezt a feljűl maradt summát pedig tsak az ügyes

# és tökélletes munka, és annak tzélerányos elosztása, esz

1 közölheti. Az ezen feljűl maradt summa származására

* nézve pedig , magának a munka felosztásának természeti

* határai abban állanak, hogy millyen akár a termesztett

akár a készített javak után való kereskedési tudakó

* zódás.

#

\
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A z Á r r ó l.

Valamelly dolognak az Árát öszveséggel azon ja

vak teszik, mellyeket ki kell adni, hogy az ember azo

kért mást tseréljen. Ez vagy úgy esik meg, ha javakat

javakért tserélünk, vagy ha javakat pénzért, Cmint a'

melly közönséges tsere eszköz) szerzünk.

A Smith Ádám vélekedése szerént, valamelly dolog

nak árát, azon munka és nehézségek summája teszi, a'

melly megkívántatik arra, hogy az ember valameIIy dol

got vagy maga termeszszen, vagy mástól szerezzen.

A Rau értelme szerént, valamelly vagyon ára azon

betstől függ, mellyet a' subjectiv szükségek és kívánsá

gok valamelly vagyon megszerzésére határoznak. Mivel

ha a dolgok betse, azoknak bizonyos tzél elérésére va

ló alkalmatos vóltától függ, úgy azoknak árok igen sok

esetekben inkább külömbözőképpen jelenik meg, mint

betsek. Innen a következik, hogy ámbár mind azon ja

vaknak, mellyeknek ára meghatároztatik, kell valami be

tseknek lenni, mert az egészszen betstelen dolgoknak

árok nem lehet; mindazáltal magában, a javaknak be

tse, éppen úgy nem mértéke az árnak, mint valamelly

dolog árából, annak betsére következést nem húzhatunk

Clehet ugyan is valami dolognak, melly magában kevés

betsű, nagy ára). Mert mindég az egyes Személyek vé

lekedésétől, szükségeitől és elhatározásaitól függ, hogy

ö valamelly jót mint vagy bizonyos tzél elérésére, vagy

az élet szükségeire megkívántató eszközt tekintsen. Ez a'

|
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vélekedés vezérli az egyes személyeket, midőn akár az

általok tserébe tett javaknak árát kívánják, akár az el

tserélendőkért árt ígérnek.

Mellyre nézve külömbséget kell tenni: a Költség

ár, és a tsere ár közt. Az első alatt értjük azt a köl

tséget, melly a materiákra és munkára kívántatik a vég

re, hogy azokból eltserélhetö dolog készűljön. A máso

dikon mind azokat a javakat, mellyeket más dolgok be

tserélésekor adunk ki. Minthogy pedig a tsere árban,

mind a két tserélő félnek, szüksége, gyönyörűsége, be

leszeretése és maga haszna keresése vesznek részt, ma

gát a tsereár nagysága is ezekhez alkalmaztatja.

Ó1tsó ság és Drágaság

Ha szinte a tsere ár az adásvevésben bizonytalan is,

néha pedig nagyra fel hág: mindazáltal tsak a Költségár,

és soha sem a' tsereár szolgál a javak ólt s ó s á g á n alt

vagy drágaságának mértékéül. Ugyan is ezen két ki

fejezések a Tsere-árnak a Höltség-ártól kissebb nagyobb

mértékben való eltávozását jelentik. Mert dr á g á k nak

azon portékákat nevezzük, a mellyeknek tsere-ára, a'

költség-árát feljűl haladja, ólt s ó k n ak pedig az ellen

kezőket. Mind a kettőtől külömbözik az illendő vagy

közép-ár, mikor t. i. sem a tsere, sem a költség-ár

egymást nem nyomván, egyenlő mértékben maradnak »

úgy mindazáltal, hogy a közép árban, ne tsak a javak

elöhozására tett költségek, hanem a munkabér is hely



re hozódjék, úgymint a mellyből a munkás ne tsak él

hessen, hanem, ha lehet, még tiszta jövedelme is ma

radjon. Hasonlóképpen meg kell ettől külömböztetni a'

piatzi- árt, melly ámbár magában a tsere-árral egye

zik, mindazáltal közelebbröl az ideig óráig tartó szük

ségtől, és a tserére kitett dolgok felöl való mindenkori

közönséges vélekedéstől határoztatik (igy változik p. o.

piatzi ára mind a két tekintetben, a kenyérnek, vajnak,

tojásnak, gyümöltsnek, főzelékeknek, kártonnak, selyem

matériáknak).

A Drágaság és ÓItsóság , egymással ellenkező okok

ból származván, a polgárokra nézve károsok szoktak

lenni. Kiváltképpen az élet szükségeire sürgetősebben

megkívántató dolgoknak drágasága a munkás erejét gyen

gíti, részszerént mivel még erőltetett munkájával is alig

tudja mindennapi kenyerét megszerezni: részszerént »

mivel az által az erköltsiség forog veszedelemben, (bosz

szúságot, tsalárdságot, uzsoráskodást, nyereségre való

öszve vásárlást, a nevelésre való nem ügyelést, kiván

dorlást okozván); részszerént, mivel az által az adásve

"vés kissebbedik (akadályoztatván azt a gazdagok az által,

hogy a javakat nyereségre öszve szedik) és a tiszta jö

vedelem nints forgásban. – Éppen olyan káros követ

kezései vagynak az igen nagy Óltsóságnak is. Mivel a'

munkabért igen lenyomja, az emésztést nagyon megkön

nyíti (melly által, az ollyan tárgyaknak, mellyekkel va

ló éléshez az óltsóság idején az emberek hozzá szoktak,

az ollyan tárgyaknak, mondom, bekövetkezendö drágasága,
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kétszeresen válik érezhetővé) » és mind azok, kik az ól

*sóság miatt szenvednek (t. i. a földbirtokosok, (árendá

sok) tiszta jövedelmekre nézve hátra maradnak. Mint

hogy pedig sem az óltsóság sem a' drágaság nem ollyan

állapotok, mellyekben a javak ára maradandó lehetne,

kissebb nagyobb mértékben, vagy elébb vagy utóbb mind

a ketten a közép árra térnek viszsza.

Brutto, és tiszta Jö v e d e l e m.

Jegyz. Brutto teszi először azt, a mi tisztátalan rút,

másodszor, a mi még nints egészen kitalálva. Az egyes

Személyeknek és a Polgári társaságnak esztendei jöve

delmek abban áll, a mit azok vagy a földből (a földmí

velésből, bányászságból, vadászásból, halászatból); vagy

kézi munka és mesterség által a durva materiák ki ké

szítéséből; vagy ezeknek a Kereskedés által való feltse

réléséből; vagy a lelki munkásság egyenes szüleményé

ből szereznek. És ez Bruttó vagy nem tiszta jöve

delemnek neveztetik.

Minthogy pedig a brutto jövedelem nagy részét,

múlhatatlanúl a ki dolgozandó materiák megszerzésére;

a dolgozó eszközök vagy Erőmívek fenn tartására; a'

munka-bérre, az árenda-pénznek, az adónak, és a mun

ka gyakorlására kiadott tőkének megnyerésére kell

fordítani; következésképpen az egyes Személyeknek tisz

ta jövedelmek alatt tsak azt értjük, a mi nékik mind

ezen szükséges költségek lehúzása, és a legsürgetösebb

5
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élet szükségei kielégítése után (lakás, étel, ital, fa, öl

tözet), az élet örömeire és gyönyörűségére és tőkepénz

öszve tsinálására megmarad.

Tsak az a munkásság term é keny (productiv), a'

mellynek illyen tiszta jövedelme van, és tsak ezen tiszta

jövedelemből kívánhat a törvényes társaság a maga meg

maradására segedelmet (vagy adót). A honnan az követ

kezilt, hogy nem tsak a föld birtokosnak, hanem min

dennek, a ki az ő ereji által javakat, az az ollyan dol

gokat állít elő, mellyeknek betsek van, vagy a ki testi

és lelki szolgálatjával a mások javainak egy részét meg

érdemli, éppen úgy lehet jövedelme átaljában, 's külö

nösen tiszta jövedelme, mint annak, a ki a földet mi

veli, attól gyümöltsöt nyér vagy minden emberi munka

nélkűl a föld önként termett gyümőltseit magáévá teszi.

Minthogy pedig a mindennapi szerzemény

éppen ollyan bizonytalan, mint a mindennapi szük

ség; tehát a Bruttót és tiszta jövedelmet, tsak az egész

esztendő lefolyta után lehet számlálni.

A Physiocraták a tiszta jövedelmet, szorosabb ér

telemben vették , mint a mostani polgári-gazdaság rend

szerében van. Mert nálok a tiszta jövedelem oda ment

ki, hogy a mívelés költsége is le húzódjék,

A fellyebb említettekből nyilván való: hogy az adót,

leghelyesebben mindég tsak a tiszta-, és nem a brut

to jö ve de lem re lehet tenni, ha a termesztésnek fel

emelése nem pedig el nyomása igyekezetünknek tárgya.

Mert a szüntelen nevekedö és továbbra is folytattatható



termesztés, készítés, és el adás, tsak ezen tiszta jövede

lem megszerzése által eshetik meg, és egyedűl igy le

hetnek azok a közönséges jóllétnek okai.

A tiszta jövedelemtől függ a Forgás (circulatio)

az az a betses dolgoknak tserélése, adása vevése. Ugyan

tsak ezzel a tiszta jövedelemmel tz é la r á ny os taka

r é k osságnak kell egyben köttetve lenni, mellynél

fogva szükség, hogy az tzél nélkűl el ne pazéroltassék,

hanem az élet szürgetősebb szükségeinek betöltése után,

a magános jóllétel alapítására és öregbítésére fordíttas

sék, és belőle az a rész , mellyet a társaság a maga

fennállására megkíván önként adódjék ki.

Valamint a tiszta jövedelem fő feltétele annak, hogy

az egyes személlyek és az egész polgári társaság mago

kat jól bírók, vagyonosok és gazdagok legyenek; úgy

viszont, a maga-jólbírás, a vagyonosság és gazdagság is

feltételek arra, hogy egy felől az egyes Személyek és

Polgáritársaság természeti és luxusra tartozó szükségei

nek köze , 's ezekkel együtt a javaknak forgása és emész

tése szélesedjék; más felől hogy a tiszta jövedelemből fe

lyűl maradt javak (töke pénz) a munka szaporítására és

tökélletesítésére, a mezei gazdaság, mesterségek, keres

kedés előmenetelére, sőt magolara, a szép mesterségek

és Tudományok technicai részeire is (a millyenek a mu

zsikai eszközök, Könyvnyomtató sajtók) fordíttassanak,-

melly által az újonnan készűlt javak szüntelen való for

gásban jönnek, 's a javak fel tserélésének terjedése, -

nem külömben az adás vevés bátorságban való helyhez
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tetése által, elébb a Brutto- és az által a tiszta jövede

lem mind inkább fel emeltetik.

T ö k e p é n z e k.

Minden tőke pénz, tiszta jövedelmet, 's szükségen

feljűl maradt vagyont teszen fel. Ez a vagyonok megsza

porodott bövségére mutat. Eredetiképpen úgy származik

a tölte, pénz, ha az emberek azt, a mit a természet

ád, vagy a munka készít nem költik mind el, nem hasz

nálják el egészen, hanem egy részét a jövendőbéli ha

szonvételre megtartják; s míg bizonyos idő alatt új va

gyont gyűjtenek munkájok által, ugyan azon idő alatt az

elköltöttek, ezen új Szerzeményel nemtsak viszsza pó

toltatnak, hanem egy valóságos s u m m a f e n n i s

marad.

A honnan a polgári társaság tőkepénze az, a mi

a szerzett javak egy bizonyos részének az élet feltartá

sára, másik része a társaság további megmaradására és

szükségeire való fordítás után az újonnan nevekedettmun

kásság alapja számára fenn marad. Ide lehet a lélek

munkásságának is az egészre való, hathatós és jól-tévö

befolyását számlálni.

A nemzeti vagyon formálása és gyarapítása tehát,

az egyes személyeknek a már szerzett tiszta jövedelem

által megerössített, és a készített javaknak szükséges

használása felett kiterjesztett azon munkásságokban áll;

hogy esztendőnként a tiszta jövedelem summáját min



den tekintetben neveljék, és a nyert tőke pénznek a'

szüntelen szaporodó betses javakra viszsza ható ereje

által, ezt a felyűl maradt summát és magát a tőke

pénzt minden esztendőben szaporitsák és öregbitsék.

Ezen tőke pénzek pedig állhatnak, vagy a munkások

táplálására való vagyonokban, vagy durva matériákban,

mellyeket ki kell pallérozni, vagy eltserélendő massák

ban, vagy a természeti matériák és készítmények elő

hozására és szállítására rendeltetett Erőmívekben és dol

gozó eszközökben, vagy nemes értzekben, vagy köny

vek és a szép mesterségek gyűjteményében; mellyek min

denképpen mulhatatlan szükségesek a munka folytatásá

ra, szaporítására és tökélletesítésére.

Szoros értelemben külömbség van a t ő k e p é nz

és föld be li birtok között. Mert a tőkepénz alatt

minden mozgó vagy ingó b i n g ó-; a földbeli birtok

alatt pedig minden ingatlan vagy fekv ő javakat

értünk. Mind a kettővel közös az, hogy magokban be

tses javak, és általok ismét betses javakat lehet szerez

ni. Abban pedig külömböznek egymástól, hogy a föld

beli birtok, a földnek kiterjedéséig határoztatik, és tsak

ezen határokon belől tökélletesíttethetik és emeltethetik

fel tiszta jövedelme; – ellenben a tőkepénzek határta

lanúl nevekedhetnek.

A mi azt az arányt illeti, mellyben a munka a föld

beli birtokhoz és tőkepénzhez van, a földbeli birtokból

igazi és nagy jövedelmet tsak a reá fordított munka ál

tal lehet venni. De a munka, mihelyt azt , a tökélletes



ségnek bizonyos grádusára vinni, és a közvetetlen szük

ségen felyűl akarjuk emelni, tsak a tőke pénz által le

hetséges előre való költsönözést kíván. Mellyre nézve

szükség, hogy a' földbeli birtok, a munka és a tőke

pénz, ha betses javakat nagy számmal akarunk elő hoz

ni; együtt járjanak. Mert tsak öszve köttetések után lesz

nek azok, a polgári gazdagság szerzésének, megtartá

sának és szaporításának erős alapjai. Ámbár tehát magá

ban a munka a tzélnak eszköze; mindazáltal a föld és

töke pénz tsak az által lehetnek termékenyek, – a tö

ke pénzek rendszerént az előre tett tzélerányos munká

nak gyümöltsei szöktak lenni.

De az állandó és változó t ö kepénzek is kü

lömböznek egymástól. Az első rendbeliek ollyanok, mel

lyek a birtokosnak hasznot hajtanak, a nélkűl, hogy

azokat el idegenítné (Erőmívek, épűletek, mívszerek).

A második rendbeliek ellenben, részszerént a földnek

terméseiben és a mesterségek készítményében, részsze

rént készpénzben állanak, melly a' tserélésre, adásra,

átaljában a kereskedésre van rendelve. Mindazáltal az

előbb említett meghatározások szerént, tsak az a sum

ma neveli valósággal a polgári gazdagságot, melly az

esztendei emésztés szükségein felyűl, mint maradék és

tiszta jövedelem szerződött. E szerént, minden töke pénzt

úgy lehet tekinteni, mint az emberi javak summájának

azt a részét, a' melly a jövendöre való , - míg

azomban az a rész, melly az esztendei szükségre fordit

tatik, a jelen való idő tulajdona.



Minthogy pedig minden tőke pénz magában tsak

hólt massa, annak egyedűl az által lehet érdeme és

befolyása a polgári életre, ha, mint más javak, a maga

használhatóságára nézve, az emberi okosság által bizo

nyos tzélra fordittatván, munkásságba tétetik. Mert egye

dűl tsak az illyen haszn á l á s által mozdíthatja

elő a tőke pénz az egyes személyek és a nemzet jóllé

tét, míg a rakásra halmozott heverő massa, és a ládá

ba zárt pénz, az adásvevésre , és a vagyon szaporítására

nézve elvész.

A történetek és a jelenvaló idő bizonysága szerént,

tsak azok a polgári társaságok lettek és lesznek tehető

sekké, gazdagokká, hatalmasokká , tsak azok vóltak és

vagynak virágzó állapotban, a' mellyekben sok tőkepénz

beli elöre való gyűjtemények, és tőkepénzesek vagynak:

és ha azok az ö gyűjteményeket, vígyázással, meggon

dolással, az emberi munkásságok erányai megtekintésé

vel forgásba hozzák. Mert vagy minden föld birtoko

soknak, fabrikásoknak és kereskedőknek már magokban

gazdagoknak kellene lenni, az az a magok foglalatossá

gának folytatására elegendő eszközökkel birni (a mi pe

dig a nagyon külömböző szerentse javaknál fogva lehe

tetlen), vagy a tőkepénznek kell a mezei gazdaságon?

a mesterségeken, és kereskedésen segíteni, hogy azok

meg ne álljanak. –



A P é n z.

Mind azon javak között, mellyek a nemzet forgás

ban lévő tőke pénzét teszik, legfontosabb a Pénz.

Nintsen ugyan annak az a termesztő ereje, mellyel ja

vakat teremthetne ; mindazáltal az levén az idegen

javaknak a ts e re által való megszerzése leg

kö z ö n s égesebb esz kö z e ; ki elégíti az emberi

szükségeket, az élet gyönyörűségeit elő mozdítja, kü

lönösen pedig a kereskedésnek erős gyámola. Mert egy

részről, magában foglalja az eltserélendő javak árának

öszvehasonlítására és meghatározására tzélozó m érté

ket. Másfelől birtokosának mindenféle vagyonok meg

szerzésére z á lo gú l és útmutató ú l szolgál. Az első

tekintetben úgy lehet azt nézni, mint portékát; a má

sodikban pedig mint tőke pénzt.

Különösen pedig az által lesz közönséges tsere-esz

közlésre alkalmatossá, hogy a millyen könnyen lehet ha

sonlónemű részekre változtatni, éppen ollyan könnyű

tartani – és hordozni: továbbá, hogy a semmivé létel

nek nintsen annyira alá vettetve, mint másjavak; – utól

jára, hogy annak betse az öszve jövő egyes személyek és

polgári társaságok előtt esmeretes, és mind a tserére tett

javaknak ki fizetésére, mind a személyes szolgálat meg

jutalmaztatására alkalmatos, minekutánna a tserében lé

vö tárgynak árán és a tett szolgálatnak betsén meg

egyeztünk.
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A Pénz azomban, mint tsere-eszköz, a' tserélendő

tárgyak betsének egybehasonlítására szolgáló mértéket

éppen nem, tsak egyedűl azon árnak, melly azoknak

eltseréléséért határozódott, m é rt é k é t foglalja magában.

Mert az ár és bets között, a mint fellyebb láttuk igen

nagy külömbség van, minden dolgoknak árát, a szükség

és a környűlállások határozván meg.

Ámbár az értzet , mint matériáját a pénznek, a ja

vakhoz lehet számlálni, 's ebből a szempontból tekintve,

lehet a pénzel még öszve is hasonlítani , mindazáltal a'

pénz és javak egymástól nagyon külömböző dolgok.

Az első ugyan is az adás vevésben tsereeszközt; a má

sodik pedig valami használásra rendelt tárgyat jelent. A'

javaknak pénzért való el tserélése, annak részéről a kié

a pénz Ve vésnek, annak részéről pedig a ki a ha

szonvételre rendelt javakat eladja, El adás nak nevez

tetik.

Ha szinte sok külömböző tárgyakat használtak is a'

polgári társaságok pénz gyanánt; mindazáltal azoknak

a pallérozódásban való előmenetelek, 's a költsönös szük

ségnek, adásnak vevésnek az által okozott terjedése miatt

a lett, hogy átaljában az értzek, különösen pedig a ne

mes értzek mint az arany és ezüst váltak a legkö

zönségesebb tsere-eszközökké. – Ugymint a mellyeknek

meghatározott és nagyobb részén t m a radandó

tserebetsek van, valamint az adás vevésben való hasz

nálásra pénzfor m á b a v e r ve, a nehézségnek, fi



nomságnak és formának 's a bevett pénz-lábnak (münz

fuss) meghatározására nézve is igen alkalmatos.

Jegyz. Az értz pénznek nem hasonlított nehézsége

Schrot nak; a benne lévő finom értz annak Hornjá

nak, és a Schrot nak 's Kornnak, valamelly törvé

nyes társaság által való törvényes meghatározása: Pénz

betssz a b á snak CMünz-fuss) neveztetik.

A Pénznek a polgári társaságok jóllétére való be

folyása, főképpen annak szakadatlan forgásától, e pedig

a Hiteltől és a legszabadabb Kereskedéstől

függ. A honnan, átalán fogva, soha sem szorúl meg

pénz dolgában az ollyan Nemzet, a mellyben az egyes

Személyeknek és az egész Nemzetnek Hitele, azoknak

munkásságokon, takarékosságokon és a külső adás-vevés

ben való rendtartáson épűl, a hol maga a munka bá

torságba helyheztettetik, 's annak emelkedése és neveke

dése a külső és belső Kereskedésben valólegnagyobb sza

badságtól támogattatik és erőssítetik. Mert ezen két fel

tételek alatt mehet szakadatlanúl elő a munkásság, és

ez által lesz foganatos az a közönséges igyekezet, hogy

az egyes Személyek és a Nemzet, a maga pénzével

mindég több jóllételt és vagyont szerezzen magának.

E szerént a pénz, az igazgatásnak, és a polgári

társaság egyes személyeinek egymáshoz való bizodal

mok mellett, nem fog lélektelenűl a ládában heverni,

hanem szüntelen való forgása által, a közönséges Jól

lételnek és a tőke-pénzeknek nevekedését mindenkor

elö fogja mozdítani,
/



A pénzről (p. o. a papíros pénzről, bankókról) va

Ió további tanúságok nem a Nemzeti, hanem a Status

gazdasághoz tartoznak. Illyen intézetek ugyan is, tsak a'
*

Statusban, és az Igazgatásnak a polgárok munkásságá

ra és külső belső kereskedésére való befolyása alatt áll

hatnak fel. Ezen munkától különszakasztva a Bankókról

is fogok Nemzetemmel a legújabb és legjobb munkák

szerént némelly jegyzéseket közölni.

A Polgári társaságok kereskedése felől való közönsé

ges vélekedésből annyi kijön: hogy a Statusok jóllétének

emelkedésekor, inkább a nemes értzekből készűlt pén

zek forognak, a nemtelenek pedig kezdenek el enyész

ni. Fő fontosságú dolog is, mind a külső mind a' belső

hitelre nézve, hogy az arany vagy ezüst legyen tu

lajdonképpen való pénze az Országnak.

A népességnek a Nemzet i j ó 11 étel és va

gyon hoz való erány a.

A föld kiterjedéséhez alkalmaztatott, és annak lako

sai közös munkálkodásának megfelelő népesség a nemzeti

jóllétel felállítására, fenn tartására és nevelésére nagyon

szükséges. De tsak az ollyan népesség hasznos az egész

re nézve, melly a' tzélerányosan való munkálkodásra va

gyon intézve, az az úgy, hogy a mindennapi szükségen

felyűl, tiszta jövedelmet is szerezzen, mivel tsak az il

lyen egyes személyek érhetik el a földi élet tzélját, ezek

érezhetnek bóldogságot, ezek táplálhatják gond nélkűl
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familiájokat, ezek nevelik gondosan gyermekeiket, és az

egész társaságnak jóllétét, az ő tiszta jövedelmekből

nyert tőke pénzeikkel ezek állithatják fel, és szaporít

hatják.

Azomban az a része sem káros az egészre nézve a'

népességnek, melly tsak mindennapi szükségeit szerzi

meg, és azon felyűl semmi tiszta jövedelme nints. Mert

a vagyonok forgásának és az adás vevésnek ök is elő

mozdítóji, – tsak hogy magok ritkán élnek megelége

dett állapottal, és általok a közönséges jóllét nem

megy elő. ~

Az a része pedig a népességnek, a melly vagy igen

kevéssé gyakorlott és ki formált, vagy sokkal dologta

lanabb és restebb, hogy sem mint a maga mindennapi

élelmét megszerezné; vagy a melly valami könnyű vagy

hirtelen való szerzés mód által el tsábíttatván, olyan fog

lalatosságokra vetemedik, mellyek tsak kevés ideig és bi

zonytalanúl táplálnak (p. o. a Kártya játék), vagy a melly

a népesség nagy megszaporodása miatt dolog nélkűl ma

rad (a mi igen ritkán történik meg); vagy a melly az

ö foglalatosságában való rosz számlálás miatt egészen

el szegényedett, (szükség hogy ezt, a társaságnak egyébb

tagjai táplálják) – ez a része–mondom – a népesség

nek, egyátalán fogva terhe a társaságnak. - Nin

tsen ugyan tsak egy nemzet is, a mellyben a polgároknak

ezen harmadik rendje meg ne vólna; sok függ azomban at

tól, hogy ennek a rendnek száma vallyon mitsoda erány

ban van a többi népességhez. Hasonlóképpen megkíván



tatik a nemzeti jóllételre annak tudása, hogy mitsoda

arányban van a második vagy tiszta jövedelmet nem szer

ző rendje a népességnek, a másik kettőhöz.

Elhalgatván tehát a Politziának a népességre való

kötelességét, a nemzeti gazdaság a következő dolgok

hoz tartja magát:

1-ször, A népesség akkor hasznos a Nemzetre néz

ve, mikor az sok ollyan termesztő tagokból áll, mellyek

a magok tiszta jövedelmeik által a nemzet vagyonát és

jóllétét nevelik. * * *

2-szor, A Népességnek terméketlen rendje magában

a közönséges jóllételt nem akadályoztatja; ha szinte ugyan

azt nem is neveli.

3-szor, A szegények és munka nélkűl lévő embe

rek, a polgári társaságban, legközelébb a tehetösök,

és gazdagok tiszta jövedelméből élnek, néha pedig még

a terméketlen Rendre is reá szorúlnak, a mikor ezek

nek, hogy a szegényeket amazokkal együtt tarthassák,

az élet sürgetőbb szükségei egy részének ki elégítésé

röl le kell mondani.

4-szer, A népességet, mesterséges útakon módokon

szaporítani, tzél nélkűl való dolog, mivel ezek a ter

mészet dolgában való elegyedések, az emberek testi ki

formálódásokat akadályoztatják.

5-ször, Hasonlóképpen nem kell a felesleg való né

pesedéstöl is félni, mivel az rendesen maga sok féle mós

don szokta magát egyenlőségbe tenni. (p. o. Kivándor

lás, Nőtelenség által.) - - -



6-szor, A népességet jobb a belőlről való szaporí

tás által nevelni, mint a Kívűlről való bevándorlás ál

tal, (kivévén mikor valamelly polgári társaság igen ki

tsiny népességgel bír, és sok a kiirtásra való erdő, a hasz

na vehetetlen vagy terméketlen föld, a' mellyeknek t. i.

mívelésre van szükségek.)

• 7-szer, A közönséges jóllételnek nem tsak tetsző,

hanem valóságos nevekedése által nevekedik a Népesség

is, és a népességnek a jóllétel következésében való neve

kedése, ismét talpköve annak emelkedésének. A honnan

helyes elevűl szolgálhat ez: hogy minden, a mi a jóllé

telt neveli, a népességet is elő mozdítja, és a mi az

egyiknek káros, az a másiknak is ártalmára van.

8-szor, A nagy népességet legbizonyosabban, a föld

mívelés tartja el. Sokkal bizonytalanabb és ingadozóbb

a mesterségek és kereskedés által való tartás, ha szinte

azok nagyobb számát foglalatoskodtatják is a népesség

nek. Legfontosabb dolog, de egyszersmind igen nehéz

ki vinni a társaságban, annak népességére nézve:

a) Azt, hogy belső egyenlő arányosság le

gyen, az emberi munkásság minden ágainak

a népesség közt való felosztásában, és

b) hogy a polgárok száma, helyes arány

ban legyen azzal a summával, a mi a polgári

társaságban az élet szükségeire megkíván

t a ti k.

9-szer, Személyes Szabadság (a rabszolgaság eltör

lésével); tökélletes bátorság a szerzésben és a vagyon
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nak megtartása, az ifjúság gondos nevelése, és a jóko

ri munkásságra való szoktatása; és utoljára az újonnan

nyert tőke pénz el terjesztése a belső kereskedésben,

a legtermészetesebb és a leghathatósabb eszközei a Né

pesség emelkedésének.

A népességről sok tudósok, igen derék munkákat

írtak: nevezetesen a régiek közzűl Rousseau, Sonnen

fels. Ezektől, kik a nemzet jóllétét a népességben hely

heztették, külömböznek az újabbak. Most a népességet

tárgyazó dolgok a Status gazdaságában, az úgy nevezett

po li ti kai Arithmetikában szoktak inkább elő

adatni. – Említést érdemelnek a következendő mun

kák is:

J. Pet. Süssmilch: die göttliche Ordnung in den Ve

ränderungen des menschlichen Geschlechts. Berlin 1775.

J. B. Ferber: Politische Betrachtungen über die Be

völkerung der Länder. Dresden 1785.

Wilh. Black: Vergleichung der Sterblichkeit des -

menschlichen Geschlechts in allen Altern, ihren Krank

heiten und Unglücks fällen. Leipzig 1789.

T. R. Malthus , Versuch über die Bedingungen und

Folgen der Volksvermehrung. Altona 1807.

Mirabeau, I ami des hommes ou traité de la popu

lation,
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Feltételek a Nemzet elosztására és nevelé

sére nézve.

Azon három feltételek, a' mellyektől a nemzet va

gyona elosztása és nevelése függ, a fel vett elevek sze

rént: 1-ször, A munkabér, a mit minden munkás

leülönkülön, a munkáért kap. 2-szor, A tök e p é nz

nyereség, a mit a tökepénz tulajdonosa, és az a'

ki azt valamire fordítja, a tőkepénz használásából együtt

nyernek. 5-szor, Föld t ő l fizetett pénz, a mit a'

tulajdonos, az ö földjének tsupa használásáért (p. o. az

árendástól) vesz, a földmunkálásáért adott munkabér

lehúzása után.

1-ször, A mun ka bér, vagy valamelly munkavég

ben viteléért való elégtétel , átaljában B é r n e k nevez

tetik. – Na p sz á m n ak pedig, az ollyan testi és mes

terséghez tartozó munkákért való bért hívjuk, a mel

lyekre kevés előre való esméret, tsak mechanicai gyakor

lás a léleknek tsak igen kevés befolyása kívántatik, el

lenben Zs óld nak nevezzük (honorárium) a tudományok

han és szép mesterségekben az emberi léleknek minden

munkásságaiért, a társaság közönséges hívatalainál való

szolgálatért adni szokott fizetést, jutalmat. - A közön

séges munka bért, részszerént az öszve jövő munkások

szám* a' melly t. i. leszáll akkor mikor a száma nagy

azoknak, a kik ugyan azon egy munkát keresik, (és

viszont), részszerént az élet sürgetösebb szükségeire tar



tozó dolgok ára határozza meg. Mert szükség, hogy leg

alább annyit szerezhessen a napszámos munkája által,

a miből egy napról más napra el élhessen. – Külöm

ben – a mint Lotz helyesen jegyzi meg, – a mun

kának meg kell szűnni.

2-szor, A t ö k e pénz nyereség tsupán a tőke

pénz okos kiadása és használása által lehetséges. Ha a'

tőke pénz birtokosa maga forditja azt valamire, úgy az

abból bejövő haszon kirekesztőleg az övé. Ha pedig a'

tőke pénzt költsön másnak adja használás végett; a nye

reség ebben az esetben kettőjök közt oszlik meg. Azon

nyereség, melly a tőke-pénz birtokosáé Kam a t n a k

(interesnek), azé pedig a ki azt által vette, nyere

ségnek (Profit) neveztetik.

A töke-pénz birtokosának bizonyosan része van eb

ben a nyereségben; mert külömben nem határozná ma

gát reá a tőke-pénzek gyűjtésére; továbbá, mert a tőke

pénzek annak, a ki azokat felveszi, azt a nagy hasz

not hajtják, hogy igy nemtsak el kezdett munkáját foly

tatja, hanem az ö foglalatosságát szélesebben is kiterjesz

ti, az által magát a kiadott tőke-pénzekből való nyere

séget is fellyebb viszi. – Minél kevesebb tőke-pénzek

vagynak az Országban, közonségesen annál fellyebb hág

az azokból vevendő nyereség is, – ellenben le száll a

forgásban lévő tőke-pénzek meg sokasodása által. A Ka

mat mennyisége, a tőke-pénzeknek kissebb nagyobb

mértékben való kapósságától, és a költsönözöknek kis

sebb nagyobb bátorságban való lételektől függ. – Mind

6



azáltal a' tőke-pénzek Kamat-mennyiségének felemelke

déséből, éppen úgy nem lehet a nemzet jóllétének leszál

lását következtetni – mint a Kamat mennyisége leszál

lásából a nemzet javának felemelkedését kihozni. Mert ha

a serény munka és szorgalmatosság okozza a töke pén

zek kapósságát 's azzal együtt a Kamatbets emelkedését

is, ez bizonysága a nevekedő jóllétnek. Ellenben, ha

azon okból esik le a Kamat-betse, mert a munka keve

sedett, és a töke-pénzek a mesterségektől és kereske

déstől elvonatnak, hogy azok más módon használtassa

nak, akkor az azt jelenti, hogy a közönséges nemzeti

jóllétel alább szállott. -

5-szor, A földtől fizetett pénz, az a jöve

delme a birtokosnak, mellyet az másoktól földjének hasz

nálása által nyér » – álljon bár ez a jövedelem vagy

azon termésekben, mellyeket a föld magában is, min

den munka nélkűl ád, vagy bizonyos természeti dolgok

nak és az Árendának fizetésében, mellyet t. i. az Áren

dás fizet a tulajdonosnak. – A föld tsak akkor fizethet

helyesen, midön az annak terméseiből való nyereség a'

munka bért és a reá fordított tőke pénz kamatját felyűl

haladja. Ezen tel.intetben, a földbirtokos éppen ollyan

egybeköttetésben van az ő haszonbérlőivel, mint a hite

lezö, adóssaival, a kiknek töke-pénzét kamatra ki adta.

Mivel a földjére teendő költségeken kivűl, mellyeket

külömben a föld javítására, munkások bérében kellene

fizetni, a bérlö takarékossága 's fáradhatatlan munkássá

ga által szerzett tiszta jövedelemböl is akar részesűlni,
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•– melly is még előre, árenda summává tétetik, és a'

munkáltatástól, a Brutto jövedelem nagyságától és a

természeti tárgyak eladásához jöhető környűlállásoktól

sokat függ, hogy ezen nyereségnek nagyobb része a bér

lőnek e', vagy a földes Urnak részére menjen.

Azomban meg kell jegyezni, hogy ámbár a földben

munkálódó erőknek, magános vagyonná való változások

által, tulajdonképpen nagy hasonlatosságok van is a tő

kepénzekhez; azok mindazáltal abban külömböznek kü

lönösen a tulajdonképpen való tőkepénzek szolgálatjá

tól, hogy a földben valami ollyan eredeti, és megszű

nés nélkűl munkálkodó erő dolgozik, a mi semmi tőke

pénzben nints; – t. i. a Természeti erő, – az a'

rúgó pedig, a' melly a tőke-pénzeket mozgásba hozza,

az emberi munkásság. Ezen okból, a földből való

jövedelmet, nem lehet egészen ugyan azon egy rámá

ra húzni, a munka bér és töke pénz jövedelmével. Mert

ezen jövedelemnek a földbirtokos és bérlő közt való fel

osztása az első re nézve abban az esetben leszsz hasz

nos, ha nagy a haszonbérlők száma; a másodikra néz

ve pedig akkor, ha nagyobb a haszonbérért adandó jó

szágok száma, mint azt bérlelni akaróké. Átaljában 1-ső

fő regulának ezt lehet tenni, hogy a föld jö ve del

me tsak akkor nevekedik, ha minél kevesebb

akadályoztató Intézetek és rendelések (illye

nek: az adás vevés vagy kereskedésbeli megszorítások,

– és ha a haszon-bérben tett földek, igen terhes felté

telekkel adódnak ki), nyomják a föld mívelést.

6 *



A birtokok használásában és a kereskedésben lévő nagy

szabadság leghathatósabb eszköze a legnagyobb tiszta jö

vedelmeknek – 2.dik fő regula, a föld tiszta jövedel

mének szaporítására az, ha a jószágok minél kis

sebb részekre szakasztva, kü l ö n k ü l ö n adód

n a k haszonbérbe . A honnan p. o. a nagyobb jó

szágokhoz tartozó malmok, fogadók, serfözök 's pálinka

házak, tégla-tserépégetők 's a' t. külön szoktak bérbe

kiadatni.

Ha utóljára, egy közönséges esetet veszünk fel, a'

munkásnál, a tőke-pénzre, és a földbirtokosnál a tiszta

jövedelemre nézve; úgy látszik, hogy az emberi munkás

ság rendes elömenetelére, 's a nemzeti jóllétel nevelé

sére, átaljában hasznosabb, ha nagyobb része a'

nyert tiszta jövedelemnek, inkább a munkás'

mint a tőke-pénz birtokos vagy a földes Úr birtokába

esik. Mert már magában, a munkálkodásra megkíván

tató nagy fáradságáért megérdemli a nagyobb részt; és

a' mellynek megnyerése, új kedvet önt belé arra, hogy a'

maga munkáját és kötelességét gondosabban tellyesitse 's

szélesebben kiterjeszsze, és az által éppen úgy szapo

ritsa az eladandó terméseket, mint jövendőbeli tiszta jö

vedelmét. Azt a tapasztalásból tudjuk, hogy a munka

ott foly serényen és szorgalmatosan, a hol a munkáért

jól fizetnek, – hasonlóképpen, a történetek bizonyítá

sa szerént, a munka nevekedésével a népesség is neve

kedik, – a minek igen egyszerű oka az, hogy a mun

kások, tselédek, napszámosok teszik a polgári társaság



nak nagyobb részét, és a mi az ő jólléteket okozza és

elömozdítja, mind annak az egész polgári társaságra néz

ve jóltévő befolyásának kell lenni.

A föld birtokoknak valóságos betsét mindenkor a'

tiszta jövedelemből, a földes Úrnak esendő részhez kell

alkalmaztatni, – a haszon bérlőnek és a Föld tulajdo

nosának tiszta jövedelme pedig, átaljában a termesztett

dolgoknak tsereárától függ. A honnan a földbirtokoknak

betse, a környűlállásokhoz képpest, alább vagy fellyebb

szállhat, – hanem ha hat esztendők alatt a tiszta jöve

delemből, a földes Urra eső résznek közép árát veszi

(3Z ember, akkor ez a bér elég bátorságos alapra fog épit

tetni. – A földbeli birtokok betsének gyakori le esése,

az egész nemzet jóllétére nézve sokkal kevesebb ártal

mas befolyással bír, mint a munka bér felettébb való le

szállása. -

IV. A Vagyonokkal való él és rö 1, vagy az
E m é sz t és r ö l. V -

a) A magános emésztés,

Az emberi munka közelebbről a jóllételre és a ból

dogság érezhetésére vagyon rendelve. Mert az egyes Sze

mélyek szintúgy, mint az egész nemzet a betses dolgok

előhozásával és használásával, a földi életnek tzélját, –

és az életben lévö kellemetes érzéseknek és gyönyörűsé



geknek a lehetőségig nevelt summáját igyekeznek elő

mozdítani, eszközleni és bátorságba helyheztetni. Eb

ben, az emberi természetnek eredetiképpen testi részé

ben fundált és magában gondolva helyes bóldogság után

való törekedésében alapíttatik az élet részszerént sürge

tős és elmúlhatatlanúl szükséges, részszerént történetes

és képzelt szükségeinek betöltése.

E szerént az emberi szükségeket tsak az emésztés, az

az, akár a természettől vett, akár az embernek ereje ál

tal készíttetett javaknak használása elégítheti ki az em

beri tzélokra nézve. Ebből következik: hogy a nem be

tses dolgoknak (az az a mellyek nem számláltatnak a ja

vak közzé) elenyészését éppen úgy nem nevezhetjük

emésztésnek; mint a hasznos és betses Javaknak vagy

valamelly változhatatlan természeti tsapás GJég esö, föld

indúlás) vagy a társaságban megtörténni szokott szeren

tsétlenségek (Tűz, árvíz) vagy szántszándékos de tzél

nélkűl való semivététel által (Háborúban) való elromlá

sokat. Minthogy tsak az emberi szükségek kielégítések

re intézett emésztés felel meg a nemzeti gazdaság és a'

munka által nyert termések és készítmények fő regu

láinak. -

Ámbár a javak szakadatlanúl menő elő hozására,

azoknak megemésztése múlhatatlanúl megkívántatik; 's

az előhozás CProductio) kiterjedése és grádusa nagyobb

részént az emésztéstől függ; mindazáltal nem minden

emésztés van az egyes személyek és nemzet jóllételéhez

szabva. Mert minthogy az emésztés a betses javaknak



–•••• 87 ••••–

részszerént használásában, részszerént megemésztésében

áll – a midön t. i. vagy durva, vagy nemesített mate

riákat készít az ember és egyszersmind azt el használja,

vagy a természet és emberi szorgalom gyümöltseit for

dítja válósággal élelmére, az az, azokat meg emészti; a'

tzélerányos, és mind az egyes személyek, mind a Nem

zet jóllétét előmozdító emésztés is, az emésztés n e k

az egyes Személyek és Polgári társaság mun

kája közjövedelméhez való e r á ny á t ó l függ.

Mert tzélerányos és hasznos (az az, az egyes személyek

bóldogságát megőrző és elömozdító) mindazon emésztés,

a' melly közelébb az élet sürgető sebb szükségeit és

tzéljait, (eledel, lakóhely, öltözet), és ezeken kívűl a'

történetes és képzelt fogyatkozásokat az egyes Sze

m é lyek tiszta jö v e d e l m é nek az ő esztendei

közj ö v e d e l m e k h ez való szoross a n v e t t e rá

ny a szerént tölti be. A mint külömbözik egymás

tól a tiszta jövedelem az egyes Személyek közt; éppen

úgy nem egyezik az ő emésztések is. Az egyes szemé

lyek azon emésztésének a Nemzeti jóllét- és gazdagság

ra éppen ollyan károsan kell akkor befolyni, mikor azok

nak munkája alig tehet eleget az emberi szükségek leg

sürgetősebb szükségeinek; mint annak, a' melly a' tisz

ta jövedelmet mind úgy megéli, vagy a melly történet

ből vagy szántszándékkal (p. o. ollyan kereskedés által

a' melly roszszúl ütött ki, vagy adósságok által) még a'

meg lévö tőke pénzt is el pusztítja. Ellenben igen szük

séges és hasznos a Nemzeti jóllételre, midőn a tiszta



jövedelemből, új tökepénzek formálására az emésztés

től valami felyűl marad.

A T a k a r é k o s s á g r ó l , L u x u s r ó l,

és P a z é r l á s r ó l.

Tsak az említett fő regulák szerént lehet a takaré

kosságról, Luxusról és pazérlásról való megfogásokat jól

meghatározni. Mert ha a takarékosság, annak gon

dosan való felszámításában és annak mindenkori szem

mel tartásában áll, Jiogy mitsoda arányban van, vala

melly egyes Személynek szükséges és történetes emész

tése, az ő munkájának tiszta jövedelméhez; úgy a pom

p a Cluxus) azon nagy költségek tételében jelenik meg,

melly az élet sürgetősebb szükségein kivűl, közelébb az

élet történetes, képzelt és ki gondolt gyönyörűségeire

vagyon fordítva, és ennél fogva, nagyon könnyen felyűl

múlja azt az igazi arányosságot, a' mellyben a tiszta jö

vedelem felyűl maradott meglehetős részének, az egyes

Személyek emésztéséhez kell lenni. A Paz ér lás nem

tsak a munka minden tiszta jövedelmének, hanem az egy

gyes Személy minden Vagyonának tzél ellen való és ví

gyázatlan megemésztésében áll.

Innen természetesen következik, hogy az emésztés

mind az egyes Személyek, mind a Nemzet jóllétére néz

ve igen hasznos, a mennyiben nevezetesen, a munkás

ságot serkenti, a betses javaknak, a munka által való

)
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előhozását, azoknak elkelését és forgását előmozdítja,

mind addig míg igyekezetének tárgya az, hogy ne tsak

az esztendei jövedelmet múlja meg, hanem abból jöven

dőre valamit félyűl is hagyjon. Mellyre nézve az emész

tésnek az egyes Személyektől, az életre nézve bizonyos

nak elesmerttzélokhoz kell intézve lenni. Ugyan erre néz

ve szükség, hogy a betses javaknak tzélnelkűl való sem

mivé tétele, mint helytelen dolog eltávoztassék, – min

den haszontalan költségek kerültessenek ki, azomban az

időnek és az emberi erőnek használása gondosan tekin

tetbe vevődjék, hogy az időnek semmi része haszonta

lan munkára el ne veszszen, az emberi erő pedig a he

nyélés és a munka nem léte miatt el ne aludjék, úgy

szintén hogy az, a' nagy megerőltetés által idő előtt ki

se merittessék.

A Nemzeti gazdaság közönségesen azt meg nem ha

tározhatja, hogy külön külön minden ember mennyit

emészszen meg, mert kiki tsak maga láthatja által, emész

téséből származott nyereségét vagy veszteségét. Annyi

a fenn említettekből bizonyos: hogy az emésztés úgy he

lyes, ha az emberi természetnek, sürgetős szükségei elé

gittetnek ki inkább, mint azok, a' mellyeket tsak kép

zel, – és hogy az ollyan emésztés von maga után leg

kevesebb kárt, melly szerént a javak részszerént apró

donként költetnek el, részszerént, ha hazai terméselt

vagy készítmények választatnak a velekvaló élésre és hasz

nálásra; részszerént, úgy ha az emésztésben sokan részt

vesznek. Azért is az a legbóldogabb Nemzet, mellyben



az egyes Személyek, és Polgárok külön külön rendje:

emésztése maga magával bizonyos eránysújj

ban van, úgy hogy azért, a mit egy egyes Személy

el pazérol, ne kénteleníttessenek ezeren szenvedni, vagy

magoknak ismét erőltetett munkával szerezni. Átaljában,

mind a magános, mind a köz életre nézve, valóságos

gazdasági fő régula gyanánt szolgálhat ez ; hogy az

emészt és az okosság tzélj a ih o z al kal maz tas

sék, és a bevételek a kiadásokkal szoros

san egybe hasonlittas san a k. Tsak így lehet, a'

legnagyobb vagy legkevesebb vagyonból is tzélerányosan

gazdálkodni.

Ha ezek az emésztésre nézve megállapított fő regu

lák a polgári társaságban, az emberi munkásság hat féle

osztályainál használtatnak, ki fog tetszeni; hogy mind

azoknak emésztése visz sza szerző (reproductiv) a'

kik munkásságok által, emésztések mellett is szüntelen

szereznek, igy p. o. 1-ör, ha a földes Úr a haszonbér

ben lévő jószágai árából azt költi el, a mit az ő föld

jének jövedelméből be vesz. 2-szor A földmíves pedig,

mester ember, kereskedő, a mit munkája által szerez.

5-szor, A tőke-pénz birtokos, ha munka nélkűl, tsak a'

tőke pénzéböl él, nem egyébb, mint egy korhely emész

tö, ha szinte az ő tőke-pénze a társaság gazdagságát ne

veli is. De ha kamatját meggyűjtvén, azt ismét valami

viszsza szerző munkára fordítja; akkor az ő emésztése

is viszsza szerző, és a társaság gazdagságát szaporítja.



CEgyéberánt, azon Országban, a hol stattısadósságok nin

tsenek, a henyélő tőke-pénz birtokosok száma nem szo

kott nagy lenni). 4-szer Azok pedig, a kik az emberi lé

lek munkássága által, a szép mesterségek, Tudományok

és a közszolgálat körében élnek, ugyan tsak az ő lel

ki munkásságok által szerzik újonnan viszsza, a mit el

költenek. 5-ször, Azok a kik ollyan szolgálatban vagy

nak, a hol testi munkára van szükség, tsak akkor ter

méketlen tagjai a társaságnak, mikor tsupán pompára,

tsak fényességre tartatnak és tápláltatnak. – A gyerme

kek emésztése mind addig terméketlen míg valamit nem

szereznek magoknak. Hogy ez, az ő formálások felsőbb

tzéljainak sértése nélkűl, minél elébb megeshessék, ról

la a házi és közönséges nevelésnek kell gondoskodni, te

lyes igyekezettel azon lévén, hogy azokból hasznos haza

fiak formáltassanak. –– Igaz hogy az igazi szegények a má

sok jövedelmére szorúlnak és abból élnek. Mindazáltal,

egy felől bizonyosan nem fog azoknak száma nagy len

ni ott, a hol a gazdagság, a polgári társaság minden

egyes munkálkodó részei között a lehetőségig egyenlően

van felosztva, és a jóllétel a társaság közép rendjében

nyilván szembetűnő, – más részről azoknak számok na

gyon meg fog kissebbedni ott, a hol az ő el foglaltatá

sokra nézve munkákról gondoskodnak, 's az által önn

táplálásokra szoríttatnak. Igy osztán tsak azok maradnak,

a kik magokkal éppen jól tehetetlenek lévén, közönsé

ges segedelem nélkűl szűkölködnek. Mert a kéregetők



kel, és azokkal, a kik bűnös és gonosz eszközökkel,

(mint a játékosok, kintsásók, tolvajok) akarják magok

nak az emésztésre szükséges dolgokat megszerezni , a'

köz bátorságra ügyelö hívatalnak a legnagyobb kemény

séggel kell bánni.

b) A K ö z ö n s é g e s e m é s z t é s.

A közönséges emésztés azon költségekben áll, mel

lyek valamelly polgári társaságban lévő minden törvényes

egyesületnek fennállására, megmaradására és tökéllete

sítésére megkívántatnak,

Ezen tárgy ámbár a Status gazdaságára tartozik,

mivel a Statusi életen kivűl semmi valósággal meg lévő

népet gondolni nem lehet, és mivel a közönséges emész

tésnek szükségeit a Status tulajdon szerkeztetése és In

tézetei nevelik és szaporítják; mindazáltal a nemzeti

gazdaság tudományának sem kell, a közönséges emész

tést egészen, úgy hogy arról legalább közönséges ideá

kat ne adjon, elmellőzni, azért hogy ennek a magános

emésztéshez való erányából a Nemzet öszveséges-emész

tését tisztábban lehessen látni.

Valamint az egyes Személyeknek, úgy az egész pol

gári társaságnak is vagynak sürgető szükségei. Ide tartoz

nak azon költségek, mellyek az Igazgatás fenntartására,
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– minden közönséges szolgálatokban lévő egyes Szemé

lyek fizetésére, szükségesek, ugy azok is, mellyek, a'

más polgári társaságokkal való egybeköttetés további meg

maradására, – a közönséges rend és bátorság fenn tar

tására, – az adás vevés vagy kereskedés könnyebbítésé

re Gaz útak, tsatornák által), a Vallás szükségeire, –

nevelő intézetekre, – a tudományok és szép mestersé

gek közönségesen való előmozdítására, – a szegények,

nyomorékok, betegek ápolgatására, megkívántatnak.

Minthogy ezek nélkűl egy Nemzet sem állhat fenn,

's ezek nélkűl sem az azt tevő egyes Személyek , földi

életeknek, sem a nemzet pallérozódásának és elömene

telének tzélja el nem érődhetnék; az ezekre meg kíván

tató közönséges költségek, a szükséges és hasznos emész

téshez tartoznak. Ez az emésztés pedig az általa el ért

felsőbb tzélok által helyre áll, nevezetesen, az ezzel

elő segített lelki erők munkássága, – az ezzel szerzett

rend, bátorság és az egésznek elő - menetele által, mel

lyek nélkűl az egyes Személyeknek folyvást menö mun

kájok, és abból tiszta jövedelmek nem lehetne.

Mellyre nézve a Nemzeti gazdaság előre a követke

ző dolgokat ajánlja a Statusgazdaságának, hogy min

den ollyan közönséges e m é sz t és szükséges

és jól tévö, a' melly a közönséges életre mind

testi min d lelki tekintetben j ó n ak es me rtt,

és ki ke rü lh e t e t l e n tzélokra, úgy szintén

b elől az egymással, és a külsö polgári tár



saságok kal való egybe kött e tés re megkí

v á n t at ik.

Minthogy pedig a közönséges gazdaság, mint vala

melly talpkövön egyedűl a magános gazdaságon áll; kö

vetkezésképpen a takarékosság törvénnyé re

itt is szorosan kell vigyázni. –

Melly r e n é z v e a' közönséges bevételek,

és kiadások között lévő arányt p on tosan

meg kell tartani, és azokat szoros egyenlő

ség be kell tenni, és hogy a közönséges szük

ség e k p ó t o l á s á ra, az egy es Személyektől,

az ő tiszta jövedelmeknek tsak egy részét

kell kívánni. Innen következik: 1-ször, hogy minden

közönséges tzélnak, a törvényes társaságból magából és

a közönséges polgári életnek természetéből kell folyni,

tsak hogy azomban az igazságnak és jóllétnek egy elcs

mert tzélja is a társaságban, kielégítetlenűl ne marad

jon. 2-szor, hogy arra tsak annyi fordíttassék, a men

nyi a tzél Véghez vitelére valósággal megkívántatik.

3-szor, hogy e végre, mint a magános gazdaságban, a'

közönséges társaság sürgető és valódi szükségei, a törté

netes, képzelt és pompára tartozó szükségektől szoros

san megkülömböztettessenek, és még a gazdag nemze

teknél is, elébb az elkerűlhetetlen szükségek, a pompá

ra tartozók pedig tsak azután pótoltassanak. – Igy tselek

szik ezzel a jó gondolkozású magános gazda is. 4-szer,

és hogy, sem az egyes Személyeknek tiszta jövedelme
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mind, sem a társaság tőke-pénze egészen ne fordittas

sék az Status szükségeinek pótolására. Mert az első eset

ben, a Nemzeti jóllétel el enyészvén, annak helyét az

egyes Személyek szükségesképpen elö állandó elszegé

nyedése foglalja el; – a második esetben pedig, a kö

zönséges megbukás az egész társaságot megrendítvén,

azt utóljára elkerűlhetetlenűl széllyel bontja.
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