








STATISTIKA' 

TÁRGYAINAK 
É S 

TANÍTÁSA' MÓDJÁNAK 
meg esmértetésére vezető 

Ú T - M U T A T Á S . 

Melly a' jobb gondolkodású, és izlésü mind 
kétn Nemen lévő ifjú  rendnek addig leg alább 

kézi Könyv gyanánt szolgálhat, mig más 
valaki jobbat ir. 

Tulajdon  írásaiból,  és a' leg jobb Né-

met írókból öszve szedvén, szerzette 

SZENDREY  WERES  DÁVID. 

B é t s , 1 7 9 7 



Ad Consilium de Republica dandum caput est, nosse 
Rempublicam* 

Cic.  de Orat. II.  82. 

Le principe le plus fécond  en calamités publiques 
est l'ignorance. — Pour étre honnête, 
il faut  étre éclairé. 

Helvetius.  De L'homme 
Sect.  VII.  Chap.  III. 



MÉLTÓSÁGOS 

BETHLEN  ELEK 
BETHLENI  IFJÚ  GRÓF 

URNAK 

ajánlja az író. 





MÈLTOSAGOS  IFJU  GRÓF  URI 

Grófi  Méltóságod  az, a'kivel  kedvesHa-
zámban» a' Státifiikának  tárgyait,  .hajx-
nait , és Jzilkséges  voltát  , nem tsak meg 
esmértetni  igyekeztem, hanem abban tett 
igen épületes elo meneteléről,  a' Dtploma-
tikdval  , Policziai és Kamarát  illető  tudo-
mányokkal, és az Európai nevezetesebb Or-

szdgoV  történeteivel  együtt  , sok erdmes 
és tudós halgatóV  jelenlétekben  közönséges 
helyben-hagyáfi  érdemlett,  próbát is tet-
tem. — . . , 

Grófi  Méltóságod  az, a' kinek annyi ejz-
tendók alatt  nemes hajlandóságait  és péidás 
tehetségeit  ki tanulván, kivált az Orftágok 
dolgait  illető  tárgyakban nagyra mutató  dl-



tal-látásait  tapafxtaïtam.  — Grófi  Méltosáz 

god az, a' kinek elmés észre-vevéseit,  'j-  hel-
lyel-hellyel tett  rendes jobbításait  tellyes 
meg elégedéfsel  használtam. — Grófi  Méltó-
ságod ax-is, a' kinek, amaz ô jó Hazafisága 
és Felséges  Királyához  végig meg tartot  t hiv 
sége által örökös halhatatlanságot  érdemlett 
Kedves  Nagy  Attyának  külső Országokon tett 
viulatásómat  és tannlásomot  tsak nem egyedül 
köfxóiihetem.  — Kinek  ajánlhatnám hát inkább 
ez&n Munkátskámat,  mint Grófi  Méltóságod-
nak ? Annyivalis inkább mivel a?t hijzem , 
hogy a' maga Gyermekeiben élni kivánó érde-
mes Atyát  Orfxágunk'  OJxlopára  menendő uno-
kájában meg tisztelem,  's-némü.nému hálá-



datofsdgomat  a' Világ  előtt  nyilvánofsá  ti-

szem. 
Fogadja  el hát ezen vólt barátságom-

's ujjonnan kezdődő  tiszteletemnek  tiszta  zálo-
gát, oltalmazza  munkás pártfogásával  tse-

hély igyekezetemet,  's engedje meg, hogy U-

hefsek 

GRÓFI  MÉLTÓSÁGÚDNAK 

Iram  Konyháit 
S\. György Havának  13-Mátl. 1795« 

1 -\t. 
holtig hiv tisztelÔ  aláza-

tos szolgája 
Stendrej  W>  Dávid. 





Elöll-jaró Beszéd. 

N e m tzélom rövid , és együgyű munkám 
eleibe hoszszas elő -beszédet függesztenem  , 
sem hízelkedő köntösbe öltöztetett, ditsére-
tekkel a' tiszta valóságot betsüllö Olvasok' 
pártfogásába  ajánlanom. Tsak imé , e' kö-
vetkezendő pontokra kívánnám az E. O-sót a' le-
.hetséges rövidséggel emlékeztetni. 

Ha hét esztendók alatt tett kevés olvasá-
somat, és mind kedves Hazám — mind ide-
gen Országbeli keskeny határok közzé szoritote 
ugyan, de figyelmetes  szorgalmatofsággal  ösz-
ye kötött tapasztalásomat kérdőre vonom , 



hova tovább mind inkább meg győződöm ama 
sarkalatos igafŝ gnak  rsaíhatat'an valóságáról: 
Minden  Orpf  iff,  vagy akar-mi névvel neve-
lendő Társaság'  boldogságának egyedül va-
ló fundamentom  - köve, a jó nevelés. 

Szégyenleném, valójában kétf/eresen  szé• 
gyenleném, ha óllyan olvasók' kezibe is kel-
lene verődni munkámnak, a' kiket ezen állatás-
nak tsalhatatlanság írol, keresett okokkal, és 
hoszszas böltselkedéfsel  kellene meg győzni. 
A' melly Társas ágban az Ifjúság'  nevelése jó 
lábon áll , ott vig kedvii Nap-számoft,  sor-
sával meg-elégedctr Sz'ntó-vetor, fcrőny  Me-
iler-embert, szorgalmatos Kereskedőt, épüle-
te«! Papot, fel-fuvalkodáft  nem esmérő Urat , 
Ember társait szeretö Fejedelmet, egy szóval, 
egy magával meg-elégedo Közönséget lehet 
találni. 

De, hogy a' nevelés az emiitett jó gyü-f 
mö'tsöket teremhefse,  oh! mely sok változá-
sokan kellene annak , kivált , a" két Magyar 
Hazában által menni ! Ezeket mind elö-szám. 
lálni, se tzélom, se tehetségem. Fel- tészem 
mindazonáltal alap-állatásul, hogy a' nevelés-



ïielc minden Társaságban , a' Nemzet természe-
téhez , jelen való állapotjához, környülállásai-
hoz, és gondolkodása'modjához kell alkalmaz-
tatva lenni. Semmi sints állandó a' Nap alatt, 
minden emberi rendeléseknek pedig az a' ter-
mészetek. hogy változások alá légyenek szorit-
va. Miért rekesztenók-ki tehát ebből egyedül 
a' neveiért targyazó rendeléseket?. Tisztelem» 
igen is tisztelem az érdemes Régiséget. De 
azomban bátorkodom arról is a' világ előtt 
valláft  tenni, még pedig tisz.telt Ôfseink'  Ösz-
hamvainak leg kissebb mag-sértése nélkül, hogy 
a1 mell y rendelések ez előtt száz, sót ' keve-
sebb esztendôkkel is hasznosok, nem tsak, ha-
nem kétszeres ditséretre méltók vóltanak, ma 
már minden betseker, és tekinteteket cl-vesz-
çették. 

Ezek mind igen közönséges ki-tételek , 
mellyek az okosabb Olvasókat ugyan figyelme-
tesekké tehetik, de a' gyengébbeknek, a' kik-
nek kedvekért irok, majd semmi tanátsot nem 
nyújtanak. Hogy tehát magamat ezekkel is 
meg értethefsem,  így fejezem-ki  a' nevelésről 
való tsekély gondolatomot. 



Mihellyt a' Gyermek arra a* tökelletefség-
rejutt, hogy már gondolkodni kezd, és az 
előtte, 's körüllötte IévÓ dolgokrol iréletett 
téf/en  , leg ottan maga magával kell ótet meg-
csmértetni, és minthogy a' teil, 's annak ré-

szei ízembe tíinok, 's külső érzékenységekkel 
is tapasztalhatók , ezeken kell -kezdeni az es-
meretséçet, 's igy kell azután által menni a' 
a' Lélekre , annak tehetségeinek, és külömbö-
70 munkáinak fel  fejtegetéseire.  Mert akár 
mint hánnyák vefsék  némellyek amaz igen és-
méretes mondád : a Lélek esméretesebb a' 
Teflnél,  úgy tetzik mindazonáltal énnékem, 
hogy tsak könnyebb az embernek a' testi dol-
gok' esmeretségére lépni, bár a' Lélek tehe-
tségei által mennyen is a' véghez, mint a'kül-
ső érzékenységekkel nem tapasztalható dol-
gokéra. 

E' meg esvén, második léptso a' termé-
szettel való meg esmérkedés. Kellemetes es-

meretség ez ! önként való hajlandóságot 
öntött ehcz a' természet' Ura az Ember-
be. innen van az , hogy a' Gyermekeket , 
mihelyt nyilni kezd a* szemek, leg oltan az 
clöttök lévő tárgyokrol kérdezősködni láttyuk. 



E z t , ezt kell tehát vélek meg-esmértetni , 
és már kitsiny korokban józan gondolatot 
önteni beléjjek. Ollyan ezeknek Szivek, mint 
a gyenge viasz, mellyett minden-felé  kön-
nyen lehet hajtani , és ha az első hajtás 
rosz talál lenni , az utánn bajos , sőt több-
nyire lehetetlen is a' meg-jobbitás. 

Ezekből világoson ki-tetzik, hogy ha 
Valamelly Nemzet, Ország, vagy Társas'g 
a' nevelésen jobbitáft  akar tenni, nem a' fel-
sőbb, ésfobb  , hanem a' Falusi Oskolákon 
kell azt kezdeni. Éppen abban vétette volt 
cl Nagy Péter  G^ár, és minden o uránua kö-
vetkezett Muszka Országi Uralkodók az egész 
doloot, a' kik felsőbb  Oskolákat állítván fel, 
be-vitették ugyán Orszigokba, a' külföldi  tu-
dós embereket, de az ifjabb  idejű Ifjúság  nem 
levén jól nevelve,  alig találtatott kettő három, 
a" ki azoknak bÓlts tan í tásokat értelemmel hal-

f  uthatta vólna. iMelly akadály még ma is egélz-
Í7en el nem hárittatott. S erkenn y etek-fel  te-
hát Ti Ország* Nagygyai ! Töltsétek-bé mac 
valahára azon szentséges köteleíségteket, mel-

lyeknek végben vitele , örökös halhatatlansng-
nak el-érésére a' leg egyenesebb út. Ne alla-
p o d j a t o k - m e g a neveléb' meg jobbítása modjat-



nak ki-dolgozásán, hanem hajtsátok is tökét 
leteíségre azokat. 

De hogy fel  tett czélomra viszsza tér-
jek , mikor ezen két lépését meg tette 
az Ifjú  , és mind önnön magával , mind 
pedig a' Természet' nevezetesebb tárgyaival 
meg lehetős esmerettséget vetett , által kell 
vinni ötet az Országokkal való meg-esmérke-
désre, és minthogy kiki közelébb van magá-
hoz , tulajdon hazáján kezdje ezen dolgot. E* 
végre a' Státistika' tanítását kellene a' mi Ha-
zánkban jó móddal fel-állittani.  Ujjabb lévén 
pedig ezen Tudomány még a' leg ki-nyilcabb 

szemii Nemzeteknél is , mint sem azt a' mi 
Hazánkbann mindenek esmérhetnék, arra tö-
rekedem egyedül jelen való munkátskámban , 
hogy annak Tárgyait, 's tanítása4 módját, kö-
zönségesen meg-esmértefsem.  Mennyire értem 
légyen el ebben tzclomot, a' tudós, és érde-
mes Közönség itélje-meg. Mcllynek remény-
lett pártfogását,  ha meg nyerhettem, ujjabb in-
dító okom lészen arra, hogy e' béli fáradozá-
saimat tovább-is folytafsam.  Irám Bonyhán a' 
Kis - Küküllö mellett. Sz. György . Havának 
12-dikenn 1795-benn. 



Bé - Vezetés-
s. i . 

f î a  a' Világ' történeteit emlékezetben hagyott írd-
kat, és a' Föld' kerekségét sok izben öszve járt Uta-
zóknak írásaikat meg- visgáljuk, 's gondolatainkkal 
az Emberi Nemzetnek tsetsemöi állapottyára viszszi 
menyünk, úgy találjak, hogy közönségeseim minden 
Emberek elsőbben házi, az után polgári társaságban él-
tek : önként való hajlandóságot öntött ehez a' Ter-
mészet az Emberbe, mell y et eröszak.oson sem folyt-
hat-meg magában. Találtattak ugyan sok hel-
lyeken tsak nem baromi oftobaságbann  élö vad Em-
berek : de a' kiknek valami beszéd-forma  hangjok 
ae lett vóhia, és a' kik valamely Társaságbann ne 
éltek vólna, soholt sem. A' nselly ellenkező példát 

, Sonnerat  emlit, az a'mi állatásunkat el nem rontya. 

S. II. 

Sot ha tovább menyünk ezen dolognak meg-vis-
gálásában, úgy találjuk, hogy ha nem minden Embe-
rek is, tsak ugyan az Emberi Nemzetnek nagyobb 
része, eleitől fogva  országos Társaságban , és Igaz-
gatás alatt élt» 



5. i ir. 

Országnak nevezek minden több famíliákból,  és 
magános személlyekböl álló Társaságot; a'mellyek a' 
föld'  kerekségének bizonyos részét lakják , és tulaj-
don boldogságoknak elö-mozditására valameily Felsö-
ség alatt egymáftal  Örökre Öszve-szövetkeztek. 

s. ív. 
Minden Országnak meg van a' maga tulajdon al-

kotmánnyá , és különös igazgatás-beli formája  ; an-
nyi a, hogy ebben a' pontban az Országok egy-
máftol  nagyon kíilömböznek. Tsak ugyan az Ország' 
alkotmánnyát illető minden Tárgyakat, négy szaka-

szokr2 lehet öszve vonni. Némelly Tárgyak illetik 
a' polgári alkotmány' nevezetesebb történeteit közön-
ségesen ; mások a polgári alkotmánynak jelen való, 
vagy hajdon egy bizonyos idö szakaszban vólt álla-
pottyát adják élőnkbe; némellyek azt mutatyák-meg, 
mülyennek kellene lenni, vagy millyen lehetne ez vagy 
más polgári alkotmány, a' köz jó ' , és egyen-egyen 
minden tag' boldogságának el-érésére j mások végre 
a' polgári alkotmány' szövetkezéseit, és törvényes 
juhait, igazságait fedezik-fel. 

§. v . 

A'Tárgyaknak ezen kiilömbs égéiből származnak az 
Országokkal való esmérkedésnek im e' következendő, és 
minden pallérozott nemzeteknél igen esméretes négy ré-

szei,u. m: Az Országoknak polgáriHißoriäja,  a' Sia-
tiflica,  a' Politika  , és a' Jus  Pullicuni,  vagy 
az Országnak, és Nemzetnek, annak történeteinek, 



z 
teleti váló természeti, és polgári állapotjának esmérd 
tê és az azokhoz képeft  boldogságra való vezeték 
sének, 's igafságainak  tudománnyá. Ezek ámbár na-
evon szorofsan  legyenek egymáfsal  öszve kötettetve* 
mindazonáltal egy máftol  tökéleteseim külömböznek, 
ttée pedig azzal a' kiilömbséggel, a' melly vagyon 
a' történetek, a' dolgok' állapotja, a' Jus, és az el* 
kötelezések, vagy a' közönséges Igazságok, es füg-
gések között* 

i VI» 

Nékem itt éppen nem szándékomaz ÖrfeágokM 
illetá "roppant szélefségü  tudományt ki mentenem. 
Erre gyakorlottabb ész , és az Országok xgazgatasa-
val közelébbi barátságot-kötött esmeretség kívántatik, 
mint-sem a' millyennel én hizelkedhetném magamnak, 
Elég í'zerentsésnek tartanám azzal is magamat, ha ax 
i k v nevezett Státiftikának  első sengéjét közre botsát-
ván alkalmatofságot  adhatnék ki nyíltabb szemü és 
gondolkodni tudó Hazám-Fiainak annak meg esmérem 
Téré hogy valameily Nemzetnek boldogsaga, nem 
határozódik meg annak tudásában, mi az Ens ? es 
mi a' Non-Ens  9 És hogy egy Nevelőben nem 
nem tsak a' kívántatik-meg, hogy tudja a' PoewamW 
Genitivussát , a' Mensa-étol  még-külomböztet-
n i Hanem, hogy minden arra született Hazafinak 
tulajdon magával lett meg-esmérkedése utánn, leg-el-
£ö kötelefsége  az, hogy a' melly Tarsasagbanel, an-
nak alkotmánnyával , és minden környül-allasíuvaí 
5eg biacdalmasobb barátságot vefsen. 

A * 



Ezen tzélnak el-érésére egy igen nevezetes út 
és mód, a' Státiítikának fundamentomos  meg-tanulása. 
Mellynek első fundamentomainak  le-rajzolásaiban ól-
lyan rendet tartok, hogy elsőben ennek az ujj Tu-
dománynak nevéről, másodszor el-osztásárol, harmad-
szor Tárgyairól, negyedszer annak kútfejeiről  szoljak, 
ötödször pedig, és utoljára, azon érdemes Tudósokat-
is hiven ki-nevezzem, a' kiknek halhatatlan munkái-
ból ezen tulajdon fáradozásimnak  leg-elsö", és ezért 
talám nein is egészszen ért gyümöltseit, öszve sze-
degettem. 



A* STATISTIK A* TÁRGYAINAK, 
ÉS TANÍTÁSA  MÓDJÁNAK  MEG-ESMER-

TETÉSÉRE VEZETŐ 

ÚT  MUTATÁS. 

I.  A Státifiica'  Nevéről. 

S.tátiftika  ! A' millyen ujj, éppen ollyan idegen, 
és idétlen nevezet ez ! Nem régibb ez ötven eszten-
dösnél ; elé-fordnl  úgyan már egy 1701-beli író-
nak munkájában ( Turmanni  Bibliotheca Staiifti-
ca , Hals 1701) de éppen nem ol'yan értelemben 
& millyenben ma közönségesen szoktuk venni. Szü-
lette földje  Német Ország. Göttingában  , Hálá-
ban , és Helmftadtban  kezdett leg elsőben a' 
Tudosok' nyelvén pengeni. Fel találója kéttség kivül _ 
valameily deákilálásban  különös gyönyörűségét ta-
láló Tanitó. De akármely rószszul hangzó neve-
zet legyen is, kellemetefsé  tette már a' mái tudós 
Világ, és tsak nem minden pallerózottabb Nemze-
teknél, polgári szabadsággal bir; a' kiknek követés-
re méltó példájok , engemet is arra bátoritt , hogy 
ezt a' nevezetet addig leg-alább mozgásba hozzam , 



mig nem tulajdon Nyelvünkén egy ujj, és a' dolog' 
természetét jol ki-tévö szot találhatunk. Lásd ennek 
Hiftonáját  bővebben Gottfr.  A c he n wall s 
ùtaatsverfafsung  der heutigen vornehmfleh 
europœifchen  Reiche, und Völker,  im Grund-
rifse,  hetedik ki-adás Sprengel  által. Göttin-
gábant i79o  p. T «ot. Ca), Lue der s Ein-
leitung in die Staatskunde  nebjt  einer Stati-

ßik der vornehmßcn europäischen Reiche Iter 
Theil Leipzig 1792. p. 4. 

S. II. A Státiflika'  el-ofetása. 

Két nagyobb részre lehet osztani a' Státistikát. 
Egyik a' közönséges, másik a' különös Statiftika 
nevezete alatt ennéreíes. 

• 

S. III. A' közönséges Statiftika  az a* tudo-
mány, a" melly az Országok* jelen való természeti, 
és polgári állapotjok' fontos  meg-esmérésének mód-
ját adja elo'. A* különös Státiflika  ellenben, ez , 
vagy amaz Ország' jelen való természeti, és polgári 
állapotyának nevezetefségei  körül foglalatoskodik. 
Es igy ezen rövid le-irás szerént, tsupán tsak az 
nevezheti magát Státiftának  , a' ki esméri az Or-

szágoknak jelen-való természeti, és polgári állapot-
jokat, a' ki látja az Országoknak nevezetefségeit, 
tudja az okát, miért érdemlik azok ezen nevezetet, 
ki tanulta a' módot, melly szerént ezen nevezetefsé-
geket a1 több közönséges dolgoktol el lehefsen  válasz-
t&ni, 

§. IV Ország* nevezetefségei  mind azok a' dolgok» 
Siellyeknek »z Ország' boldogságánali elö mozdittá* 



,ib9, vagy annak meg akadályoztataíabs bembe tu-
n ö be-fóllvások  v a g y o n . Ezen nevezetefségekre  néz-
ve im e következendő két törvényt kel szemunk 
előtt tartani: l ) Sok dölgok tartoznak az Ország ne-
vezetefségei  közzé, mellyeket a' köz Nép oda nem 

számlál p. o: a* sertéseknek száma valameily Ur-
száeban- a' Kávé-italnak el-kezdése a* Falusi Nemes 

emberek, és a' Városi polgárok között. 2) Sok dol-
gok nem tartoznak az Ország nevezetefsegei  k ö z z é , 

a' mellyeket a' Község oda számlál, vagy a' Stáns-
ták is ezen tudománynak tsetsémoi állapotjaban oda 

számláltak. Illyenek p. o: gyakorta a' keresztes 
Rendek, és a' Tzimerek. 

§. V. A Státiftrtánal  Tárgyairól. 
Egy Országnak közönséges meg-visgálásában 

három nevezetes dolgok .fordálnak  elö. a) A' Tar-
tomány. b) A' Nép , vagy a Lakosok, c) Az 

Igazgatás. 

§, VI. A' Tartományról 

A' Tartományt a' mi illeti , ezen pontnak jó 
móddal való meg visgálásában szollani kell a) A' 
Tartománynak fekvéséről  magában, és szomszedaira 
nézve, b) Nagyságáról, c) Természeti, és polgári 
határairól, d) El-osztásárol. e) A' Klímáról,  vagy 
Ege minémüségéröl. f)  A' Földnek természeti tulaj-
donságairól, és g ) a n n a k Terméseiről (rroductumairoi; 
még pedig mind azokrol, mellyeket a' Természet önként 
ad, és mind azokrol, mellyeket a' mefterség  keszitt. 

§. VII. A' Tartomány' nevezete alatt értem itt a' 
Földkerekségének egy ki-mivelt bizonyos részét,melly 



vagy ama Népnek tulajdon birtokában. és ha-
talma alatt vagyon. 

a) Annak fekvését  tudni egy Statikának el, 
múlhatatlanul szükséges, az az : tudni kell, hol fekv 

szik valameily Országnak tartománnya ? millyen kö-
zel, vagy millyen meszsze az első" Déli-Iinéához, és 
Egyenlítőhöz ? egy máfsal  öszve foglaltatott,  v'agy 
külön-külön hányt részekböl álló egész-é ? és hány 
Zónák alatt fekszik  ? 

Ezek mind igen fontos  kérdések, mellyeknek 
meg-fejtésekre  az Országok' Abroszszainak esmérëse, 
és a' Mathésis szerént való Föld' le-irásának tudása,' 
sokat segittenek. 

Semminek a'Klimába nagyobb mértékbenn nin-
tsen bé follyása,  mint az helynek az Equátortól va-
ló távol-létének, vagy ahoz való közelítésének. Sem-
mi megint ollyan nagy küiömbséget az Emberekben, 
és a' Tartományokban nem okoz, mint a' Klima. 
Mennyit nem kiilömböznek a' Természet' sziilemén-
nyei a' Déli Tartományokban, az Északi Földnek 
térméseitöl (productumaitoí)  ! Surinámban  soha 
sem hoszszabb a' Nappal az éjtzakánál. Ellenben 
Pétervárában,  a' leg kurtább Nap tsak hat óráig 
tart, a' leg hoszszabb Nap pedig három Hétnél is to-
vább nyúlik , (Journal des Luxus , und der Moden. 
Jahrg. i 7 9 í . S. I i80 és Novaja  Semlja  nem es-
mér más változáft  , hanem a* melly vagyon egy há-
rom Hó Napokig világló Nappal , és egy kilentz 
egész Hó-Napokig setéteskeko kedvetlen éjtzaka 
között. 



Tsak nem egészszszen három Zónák borityák-
bé azon Tartomanyokat, mellyeket a'hatalmas Bluff-
ha Tfárné?  Tsászari páltzája igazgat, és millyen 
bövsége nints azokban a' gazdag Természet'kiilömb-
kiilömb-féle  ajándékainak ; tsak nem minden produc-
tumok találtatnak a' Muff  ka földön,  a' mellyek 
vagy hasznosok, vagy gyönyörűségesek; a* Belga 
pedig, kitől a' maga anya-földén  a' Természet nem 
tsak az arannyat, és ezűftöt,  hanem még a' fát  és 
a' kenyeret is meg vónta, mellös tartamányt szet> 
zett magának; és az ott termett nemes produktumok-
nak szer felett  való bövségét, a' Világ* öt részeinek 
kereskedés által osztogattya, 

Muff  ka Országnak roppant birtokai egy meg 
nem szakasztott Egészszet téíznek. 'Mufcka  Or-

szágnak uralkodó Aszszonya Arkangyaltól  Selen-
gisfkig,  a' Dilnátol  az Anad\r-ig. hat száz 
Német mért-földeket  útazhaf-el  a'maga tulajdon föl-
dén. Két ezer mért-földett  kell evezni a' Belgának, 
míg a' Jo-Reménység  nevii tengerbe díilö magos 
hegyet el éri, és innen még ezer hat száz mért-föl-
det mér Batáviáig;  's még sem ért-el a' maga Bir-
tokába, a' drága fiiszerszámoknak  szülötte' földébe: 
úgyan nékie ha nem meg-mérhetetlen, de t.sak i'igyan 
nagyon irtóztató közt kell által-usznia, a' mig De-
meraryt, és Efsequebot,  a' mig Berbicet, ésSu-
rinámot  el-érheti. 

Melly nagy kiilömbséget okoz ez a' Muszka 
birodalom, és a' Belgák birtokai között! Mi vólt 
könnyebb ? ; mint el-szakasztani Hollándiát  az Ö 
Asiai, és Amerikai birtokaitol: Mi költségesebb, 
mi bajosobb. söt mi lehetetlenebb, mint azoknak az 



oly távol Tartotnányokiink meg-oltalmazása ? 
Még is azokat a' Belga e' mái nipig is birja. 

b) A' Tartomány nagyságán énem annak hof>> 
szára, és szélére való ki-terjedését , de ennek bi-

zonyos meg-határozását, rész-szerént a' Tartomá-
nyoknak egyenetlen formájok,  rész-szerént a' mért-föl-
dök véghetetlen külömbözések, ha nem lehetetlenné , 
leg alább felettébb  bajofsá  tészik. Azonban a' va-
lóságos, vagy lehetséges Culturának, és az Ország' 
hasonlatofság-szerént-való  hatalmának meg-határozá-
sárá tudni, el-mulhatatlanulszükséges. 

Négy szegü mért-földekkel  szokták ki-tenni a' 
Tartományoknak nagyságát, vagy mekkoraságát ; 
melly tekintetben azok egy-máftól  véghetetlenül kii-
lömböznek. Génuának egész szine nem több 40 Q 
mért-földnél.  Az a' száraz, mellyen Hollándia 
fekszik  625 • mért-földnél  többre nem megy en. 
Hannover ának 700, — Prujsiának  3000, — 
Norvégiának  500 • mért-föld  a' külső szine.. 
Nagy Británnicú  szine viszont nem megyen töbre 
6000 Q mért-földnél.  Frantfia  Ország' szine 
8500, az egész Német  Orffágé  együtt véve 
10,000. Svéciáé  ii,DOO • mért-föld,  Mufoka 
Ország egyedül többet fel  tészen valamivel 33 egész 
Német Országnál ; ugyan is egy St.  Péters-
bicrgi fel-vetés  szerént, az egész Muff  ka birodalom-
nak Szine 16 Millió 41,200 négyszegü Werfie 
vagy 339,506 • Német mért-föld.  Lásd Me li-
se Is  Lehrbuch der Statißik  p. 453, 

Tsupán a' Tartományok' mekkorasagából, lehet 
ágyán Czép következéseket ki vonni valameily Or-



szágnak jelen való állapottyárál : azonbann , a' Bi-
rodalmaknak nagy kerülete magában gondoltatván, egy 
Nemzetet-is szerentséfsé,  és hatalmofsá  nem tészen. A' 
Per fiai  roppant Birodalomnak el-pusztitóit a kisded 
Görög Ország szülte. Anglia el-veszté a maga 
Colonufsait  Észáki Ámérikában : Hollándia  el-
lenben a' Vilá»' leg-hatalmasabb, és leg népesebb Urá-
val szembe-szálván , győzedelmeskedett; hasonló 
í'zerentséje vólc az egyetlen-egy Fridriknek  az Eu-
rópai egyesült hatalmafságok  ellen való hét eszten-
dö's háborúban. Sät a' Tartományoknak szer felett  való 
nagysága nem egyéb,hanem számtalan veszedelmeknek, 
's tehetetlen erőtlenségnek, és hamarábbi, vagy későbbi 
el-romlásnak bizonyos kútfeje,  és mentől inkább felyül 
múlja valameily Birodalomnak nagysága, a' természe-
ti rendes mértéket, annyival gyengébb a' kiilsö, és 
belső bátorság, annyivál több veszedelmekkel tellyes 
a' tsendefség,  és annyival hamarább el-következő a' 
romlás. Ezen állatásról akar ki-is könnyen meg-gyö-
zödhetik, ha a' következendő okokat józan okofság-

által-nézve meg fontólja. 

Az illyen meg-mérhetetlen közben, nintsen sem-
mi lántz, a' mi az Egészszet öszve-foglalja  , nintsen 
egyefség,  mellynek bé-follyása  lehetne az Egészbe , 
az egyező akarat pedig, mellynek mindeneket lelke-
síteni kellene , éppen képzelhetetlen. A' Jávában, 
és Siírinámban  lakó Belga, nem érzi többé azt a' 
Nemzeti tüzet, melly az Hollándust  közönségesen 
lelkesíteni szokta. Mihellyt Roma az egész Vilá-
gon uralkodni kívánóknak nyomdokába lépett, leg ot-
tan minden hazájához való tüzét el vesztette. Az 
Eszaki Országok' erejit egy summába önteni kivá-
ró Kalmári egyesülés (unió) tsak igen kevés ideig 



tartott, és ma már alig van fenn  a' neve í' Skándi-
náviai Tsászárságnak. 

Hol van az a* Szem, a' melly ezt a' roppant 
liagyságn Kolofsufi  egyszeti tekintettel el-nézhetné ? 
hol az az hatalmas kéz, a melly ezt az illyen vég. 
hetetleniil külömbözö részekböl álló Egészszet igaz-
gathatná ? többek az illyen szer-felett  való nagysá-
gú Bivodalmokban az egy máftol  kiilömbözö pol-
gári alkotmányok , mefterségesebben  vágynák azok 
íiszve szöve, többek az Ifién'  ofioraitól  okoztatni szo-
kott nehézségek, többek az hamis kereskedésre való 
útak, többek az igazság' ki szolgáltató szolgait, sőt 
magát a' tulajdon uralkodót-is meg vesztegetö ketseg-
tetések, mint sem azokon egy halandónak győzedel-
meskedni lehetséges volna, és millyen iszonyatos töm-
löttzé nem változik egy illyen nagy Birodalom , ha 
abban a* királlyi Széknek despotismufsa  méjj gyö-
keret verhet. 

Végezetre az illyen roppant Birodalmakra való 
költség véghetetlen sok; azoknak kiilömb-külömb-fé-
le széleit, és határait meg oltalmazni tsak nem lehe-
tetlen ; hát a' szomszédokkal való kötések mennyi 
nehézséget nem okoznak ? Kinek van az az Ifteni 
tehéttsége, a' ki ollyan közönséges bölts Politikát 
tudna irni , hogy az által a' tsendefséget  minden 

szomszédokkal fenn  lehefsen  tartani? Ezekből könnyen 
meg lehet ítélni, hogy a' szer-felett  való nagy Biro-
dalom, a* népeket nem hogy boldogokká tenné, söt 
irinden szerentséjektöi meg-fosztya.  Lásd Lue-
de y. p. i2, 13, 14- Búménak és Gibbonnak 
m mkáit szerte szé'lyel. Mercier  Notions 
claires Tom. i, pagï 53 Seq. és pag, 231 Seqq. 



De vallyon miképpen lehet meg-tudni valameily 
Tartománynak nagyságát ? Mimódon lehet ki-dolgoz-
ni hogy hány • márt-fáidból  áll-annak szine? Ezen 
kérdésnek meg-fejtése  nagyon bajos, kiváltképpen 
azért; mert a' hiba nélkül való íold-Abroszok igen 
ritkák, még tsak ollyan sintsen , mint a' Prufsiai 
Elö és 1M-Pómerániának Abroszsza, mellyet készi-
tett D. Gilly , és a melly rézre ki-mettzetett 
l 6 g 9 b e ' i Sot\mann  által, és a' mellyet méltán 
úgy lehet nézni, mint a maga nemében egy valósá-
gos remeket. Ha a' mi föld  - Abroszszaink minden 
hiba nélkül valók, a helységeknek fekvései  pedig ol-
lyan egyenetlenek nem volnának, könnyű vólna a* 
Tartományok' szineit négyszégii mért-földekben  ki 
dolgozni. Második lehetséges mod vólna erre â  pos-
ta ínakból való okoskodás; de itt megint az a' baj, 
hogy hintsenek mindenütt poftaútak,  az hol vagynak-
is pedig, igen tsavüroson járnak: úgyhogy az eb-
ből ki hozott fel-vetésnek  a' valóságtól nagyon el-ke!-
lene távozni. Az út-mérö, és lépéseket számláló 
eszközöknek fel  találása sem sokat segithet ezen nagy 
kérdés meg fejtésére. 

Itt hát egyedül a' valósagos földmérés  marad 
fenn,  tsupán tsak ez által lehet valameily Tartomány' 
mekkoraságának bizonyoson végére menni. Hanem 
e' megint nagyon kényes dolog, és sok utánna járásban is 
kerülne.Ugyan is i) . Erre a' tzélra dologhoz értő ügyes 
föld-méröket  kellene taníttatni, nem pedig ollyan kapa-
kerülokre bizni, a kik talám tellyes életekben soha 
tsak decempedát  sem láttak. 2). Hogy ne húzzák, 
halaszszák á' munkát, nem kellene nékiek napszámot 
adni, hanem inkább mért-foldek'  száma szerént fizet-
ni , ekkor pedig vigyázni kellene réájja, hogy a' Föld-
mérők a* mért-foldek  száinát,ok nélkiilt ne szapori-



tsák, tsupán tsak a' magok hasznok4 kedvekért. De 
3), ha mind ezek meg vólnának-is , ki fizetné-ki 
a' Föld mérőket ? E bben külombözÖk megint as ér-
telmek, de az igaz, hogy a* Theoria szeréiit, min« 
den adót fizető  privatus birtokosnak, nem külömbet) 
a' közönségnek haíznos lenne, ha tudná, hogy ki-ki, 
a' maga adójához képeli, mennyi és mitsoda féle  föl-
dekkel bír ? 

Találkoztak egynehány Nemzetek, a' kik egész 
birodalmakat fel  mérettenek. Leg-elsők ezek között a" 
Frantfiák,  kik között Cafsini  készitette a'pláhu« 
mot az egész Ország' fel-merésére,  illyetén tziinti egy 
munkájában-. Description Géographique de La 
France.  Hanem ott-is az e'-féle  méretés végheteu 
len költségbe került. A' mellett a'íöld'ki-mérésének 
félben-nagy  ás ára különas haszon is ösztönözte a' Fran-
tziákat, nem tudatván ugyan is az Országnak mekkora-
sága , sok nagy darab hellyekeket lehetett birni a' 
nélkül , hogy azokrol leg kifsebb  adót is fizet-
nének, 

c) Határok,  Ezek két félék,  terméfcetiek 
és polgáriak ; azokat maga a' Természet vónta , 
vagy hegyek, vagy fóllyóvizek,  vagy havasok, vagy 
köl'ziklák, vagy tengerek által ; ezek iránt az Or-

szágok egyeztenek-meg vagy nyilvános, vagy pedig 
titkos kötések által. Olafo  Országnak szinte min-
denütt száraz, éz viz határai vágynák , Tsek  Or-

szág nagy magos hegyekkel éssürii rengeteg erdőkkel 
vagyon hatalmason környül véve. Semmivel sem 
alább való határokkal áldotta-meg a' tennékeny gaz-
dag Erdély  Országot is a' böv kezű Természet. 
Magyar  Országot rész szerént a' Kárpáttá  be-



«s 

gyei, ráfi  szerént a' Dráva Vize, rész szerént 
kötések által vonattatott határok választják-el szom-

szédjaitol; Mufaka  Országnak, és Dániának mive-
letlen pusztái vetnek határt Svéciának  Ejszak-fe-
löll. Británnia  a' maga határaira nézve , tsupán 
tsak tengeri hatalmafságtol  félhet.  KÖ-falai  vóltanak 
hajdon a1 hires Baby Ionnak,  és Déli Británniá' 
nak. A' Khinaiak  roppant birodalmát pedig 50a 
n. mértföldekre  nyúló hoszszu kö'-fal  oltalmazta ar 
HunnusoktoL  Még ma is, a' hol a' Természet me-

sziint barázdákat vonni, ott a'Mefterség  határ-köve-
ket és oszlopokat emelt-fel« 

Nagyobb ugyan annak a' népnek bátorsága , a' 
melynek Tartománnyát a' Természet meg-osztotta. 
De még sem tökéletes ez a' bátorság, a' mint sokan 
hitték. A' Nap-nyugoti Gotthusok,  a Pyreneus 
hegyein innen-is , tul-is uralkodtak; de a' Nagy 
Károly  , mind a' Pyrénéusokon, mind pedig az 
Alpeseken kereszttil mászott. Az Ànglusok szá-
zakig uralkodtak Frant^ia  Országban ; és maga 
Britannia,  mellyet a' Természet, mint magános szi-
getes Országot igen ditsöfséges  határokkal áldott 
meg , soha úgy meg nem támadtatott , hogy 
abból szembe tűnő Revolutio  ne következett vólna. 
Lásd Sinclair  Hißory  of  the public Revenue 
of  the Britijch  empire T. 1 p, 37. és 38, 

Sokkal nagyobb bátorságban lakik az a' Nép, és 
sokkal jobb móddal el tarthatja magát, melyet a' Ter« 
mészet a' maga öröksége iránt bátorságba helyhezte-
tetett. — Spanyol  Ország a* maga ösi lakhellyé-
nek határai felett  soha Frant\ia  Országgal hadba 
nem elegyedhetik, Frantzia Ország ellenben, a' 



Nnrd-Amérikai  bizonytalon határok felett  mennyit 
nem tzivedott Angliával ; az havasokat nem lehet 
úgy el hánni, mint a'Khinaiak'hoszszu kö-falát,  vagy 
a' MuJlkJlt határ-köveiket \ 4 — 5 száz katona , 
a' Spanyol  Ortzágba való bé-iitéft  egész roppant 
hadi seregnek lehetlenné teheti : Mennyiben nem kerül 
ellenben liollándiánák  a' maga határait a' tenger dii-
hösaégei ellen oltalmazni ! 

Ki - mondhatatlanok annak a' Tartománynak 
más hellységek felett  való hasznai , a' mellye-
ket nagy follyó  vizek, és a' tengerek határoznak meg. 
A' Felséges /hiftriai  Ház alatt való Tartományok, 
négyszerte többet érnének Frantfja  Országnál, ha 
azoknak tenger-partjai volnának, és az által termé. 

' szeti gazdagságokat betsesebbé tehetnék: ha Len-
gyel Ország tenger mellett nèm fekünnék,  vége vól-
na az ö' egyetlen-egy produktumával QSzüleménnyé-
vel) a' gabonával való kereskedésének. Soha Hol-
lándiának kereskedése arra a' poltzra nem hágott 
vólna, ha az ellene dühösködő tengerek őtet a' Vi* 
lag'minden részeivel öszve nem kötették vólna. 

Mind ezek az hasztiok, és fogyatkozások  pedig 
nevekednek, vagy kifsebbednek  ahoz képeft,  a' mil-
lyenek a' szomszedok. Biscaja oltalmazó kö-falál 
nak tsak vólt valameily tekintete, a' mig Spanyol 
Országban több erőtlen Királyi-Székek  találtattak. 
Cseh.  Országnak határ erdeit eddig rég ki vágták 
vólna , ha a' Prujsufsal  könnyen eredhető had-
ra nem néznének vele. Sokszor tsupán a' szomszé-
doknak köszönheti valameily Nemzet a' maga virág-
zását, vagy el-hanyatlását. Erre leg-világosabb pél-
dák némeily Városok. Frankfurt  a' maga virág-



zását , Dánéig a' maga hanyatlását, izomizéd-
j aiknak köszöuhetik Lásd Lue der p. 7. 8"« 
9. 10, 

El-ofctás.  Minden Országnak birtokát két fel-
sőbb szakaszra lehet osztani u. m. Anya, V.  ös, és 
Mellös  Tartotnanyokra. 

Anya v. Ös Tartományrak nevezem azt j 
mellyet valameily Nemzet sok száz esztendöktöl fog-
va örökség szerént bir, vagya' mellyet akkor haj-
tott birtoka alá, mikor magát Országos Társasággá 
formálná.  Ennek megint több el-osztásai vágynák , 
a' mellyektt egy Státiftának  fel-jeg.yezni  nagyoa 

szükséges. 

Mellös  Tartománynak  azokat nevezem , 
à' mellyeket valameily Ország, minekutánna magát 
formálta  vólna, lafsan  lafsan,  és klilömbözö időkben, 
's módokon hajtott a' maga hatalma alá. — A' mint 
ezen rövid le-irásbol ki-tetszik, több módokonn jut-
hat valameily Ország a' mellös Tartományoknak bí-
rására , mellyek rész szerént Európában, rész sze-
rént a' Világnak ujjabb részeiben találtatnak; A'ne-
vezetesebb módok pedig ezek: 1) Az házafságük. 
2) Az örökség szerént való következések. 3) A' 
hadakozások által nyert gyözedelmek. 4) Mellös tar-
tartományokat szerzettek sokán magoknak igazságta-
lanság, és kegyetlenség által. Ebben leg-nevezete-
sebbek a' Spanyolok ̂  Hollándusok,  és Angiu-
sok , a' kik nem tsak sok Tartományokat foglaltanak-
el igazfágtalanul,  hanem a' felett  azoknak lakofsairi 
hallatlan kegyetlenségeket vittenek véghez. Lásd Ge-
schichte der Engländer am Ganges. Innen kö-" 
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vetkezett ama minden érzékenységet fe]  borzaszto, 
szö'rnyü iftentelenséggel  teüyes Enber-adás , és vé-

vés, az az utálatos motsok; ez a' pars pudenda 
az Európaiak' nevében. Értem a' Szeretsenekkel 
való baromi kereskedést. De fel  serkent már vala-
hára az emberiség, és el-kivánta ezt a' motskot tör-
leni. Leg elsők ebben a' Dánusok, és vajha őket 
már valahára az Anglusok is követnék ! ! 5-) Né-
melly Országok a' kereskedés kedvéért foglaltak-el 
holmi he'ységeket, mellyekben t. i. a5 Természetnek 
nállok egészszen esméretlen szüleménnyeit, és termé-
seit, de a' mellyekre azonban el-mulhatatlanul szük-
ségek vólt, bőven lehetett találni. 6) Az újj Ko-
loniak'  tel állitások által. Hogy t. i. némellyPro-
ductumok, a' millyenek a' Kávé,  NádméT^it-
rom, Narants,  's. a' t. ollyan drágák ne lenné-
nek , tehát az e' féléket  termo Tartományokban, mun-
kálkodó lakosokat szállitottak meg. így Dániá-
nak , a' Nap-nyugoti Indiákon három illyen Szi-
getetekéi vágynák. Az iliyen KoLonusoknak  ki-
küldések által az Ország éppen nem erőtlenül, ha jó 
móddal viszik. 

e) Klíma.  — A' Klímát,  az az, a* meleget > 
és hideget, a' szá>azságot, és nedveftéget,  's a' le-
vegőnek külömb-külömb-féle  változásait igen sok íéle, 
rész szerént esinéietes, rész sze ünt ez-után fel  talá-
landó ckok szérzik valamelly Tartományban, annyi 
b zotayos , .hogy abba igen esméretes bé fólyása  va-
gyon a' Napnak, és a' Hóidnak, e' mellett ay sze-
kk 'ek, a' Tartomány különös fekvésének,  és tulajdon-
ságának, a' föld  vadságának, vagy miveltségének , 



a' vizek, és a' hegyek magofságanak,  nagyságáiig 
es állásúnak, mint a' sivatag erdős helyeknek-is. 

Akar mennyire kifsebbitsiik  is a' Klímának az 
állatok', és a' plánták' országába, az Emberek' látha-
tatlan részeibe való bé-folyását  • mind azonáltnl a' 
felső  Világnak az alsóba való bé folyása,  mindég 
ízembe tüno marad, és a' magát nem tsak mindenütt, 
hanem gyakran eröszakosou is ki-iiti. Ebboí azom-
ban nem következik , hogy én a' Montesquieu  , 
és Mercier  oskolájokba által állanék, kik közül 
a' Klímának mindenik szer-felett  sokat szokott tulaj-
donítani. Esprit  de s Loix Jtl. XÎV. Notions 
claires. I. 313. 

A' külÖmbbzö Égi - kerület alatt fekvő'  Tartö-
íomáryŐk mindég külön böző productumokat termet-
tek, :ii:ar mint igyekezte is az Emberi szorgalmatos-
ság a' kü'ömbözo Zónákat  öszve zürni - zavarni. 
Soha Erdély arra alkalmatos nem leszen , hogy fü-
ízerszámat, és nád-mézet teremjen ; a' mint ellenben 
bizonyos Európai  productumoknak szülő anyokkà 
Surinam  , és az úgy nevezett Fiiszerízam Szige-
tek, nem tétettetnek. A' levegő-égben történni 

szckott sarkalatos változások' temérdek kiilömb-
sége határozza meg a' földnek  nem tsak mivelését, 
hanem jövedelmét is. slujtriában  fokszor  egész 
Kerületeknek szölöjöjét a' jég - esc. sajtolja ki, j e -
niseislfcen  nem tanyák ritkaságnak, ha az ért gabo-
nákat az hó örökre el borítja, bizonyos giáditsoken 
túl mindén föld  mivelésnek vége szakad; az efsönek 
nem léte a' Fernando  de Norana' mivelését telycs 
lehetetlenné tészi, söt Surinámnak  több réízeiben, 
égy, èl-èsett szikra nagyobb kárt okozhat , mint a' 
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Sámson farkoknál  fogva  öszve kötött rókái'sz erzet-
tének, 

Maga az Ember is , a' ki az Égi kerületnek 
tsak nem mindenik szakaszlzát ki-álja, és a' Világ-
nak a kármell yik szegeletébenis el-szaparadhatik , nem 
elég eröss arra, hogy a' Klimának ellent áljon. A' 
régi betegségek, a' felső  világnak az alsóba való bé-
folyása  által meg-változnak, és ujjakat sziilnek. A' 
mejjet sértő betegségelf,  az hideg Tartományokban , 
és idő szakaszokban, kegyetlenebbül dühösködnek, 
a' rothaszto hideg pedig a' melegben. A* Klima 
nagyobbára az, a' mi a' Malabari  tenger-partokon 
a' kilentz esztendös Nevedékenyekben a' szüzefséget 
a' fekete  hattyúnál ezerszerte ritkábbá teszi , a' mi 
a' kilentz, tiz esztöndös Leánykákat Jávában  miníl 
Férjhez adattya ; egyedül a' Klima az, a' mi Sici-
liában 30 esztendös Nagy-anyákat tsinál , egye. 
dül a' Klima alatja-el Campagna di Komában 
örökre, a' kit bizonyos idö.pontban a' yiezzön kün 
aluva talál. Lásd Lue der p. 19. seqq. Got-
ting Hiß,  MagaIV.  13. 2. Heft.  p. 1. seqq, 

Már Polybius  is meg jcgyzette vólt, hogy a' 
Nemzeteknek teftek*  állását, szineket, és erköltseikct 
a' Klima formálja.  ; Az helyben ülő szorgahnatofság-
nak a' mérsékleti Ég' boltozattya leg kedvezőbb. Ha 
a' Klima meleg, meg akadályoztattya az ollyan kcvi-
mellerségeknek fel-állitásokat,  a' mellyekben egyszer-
smind több embereknek kell dolgozni ; nem engedi 
fel-emelkedni  az ollyan mefterségeket,  a' mellyekre 
ketnentzék, és sok világofság  kívántatnak. Ha ellen-

ben a' Klima igen hideg, éppen nem veheti fel  azo-< 
kat a' mefterségeket,  a' mellyeket a' szabad Kg alstt 



kell dolgozni. A' Linéátol  nem igen meszsze,. vágy-
ához igen közel, az emberkiilömb-külömb munkák-
ra éppen alkalmatlan, a' mellyek egy közepes mér-
séklésnek láttatnak tulajdonoknak lenni. Hijába ke-
refte-fel  Nagy  Péter  Tfár  az Európai  ki-nyilt 

szemü, és meg-világosodatt Országoknak minden me-
fterségeiket,  a' mellyek az ö Nemzetét már egj szer 
valahára Emberekké tehették vólna ; ötven, és több 
esztendök tölték vólt el, ás még ezen Mefterségek 
Muffka  Országnak közepette semmi állandó gyöke-
ret nem vertek vólt. Minden ott lévő mefter  em-
berek kül-földiek,  és tsak hamar ki halnak minden 
tálentumaikkal, és munkájokkal egyben. lAsARoy* 
nal Gemälde von Europa p. 207. német ford. 
Defsauban,  és Lipsiában. 1783. 

f)  A' Földnek  terméjfete,  és tulajdonsá-
ga. — Valamiképpen valamely Uradalomnak, vagy 
nagy Joszágnak esmérése igen hijjános, ha annak ter-
mészeti termékeny, vagy terméketlenségét nem tud-
juk : éppen i'igj' van a' dolog az egész Tartomá-
nyoknak esmeretségével-is. De semmi sints nehezebb , 
mint ebbenn a' részben elegedendö le-ivásokat találni. 
Egy szakaszszának is a1 mi Európai Országaink' Sta-
tiftikájának  ennél gazdagabbnak nem kellene lenni , 
azomban egyik siuts ennél hijjánosabban ki dolgozva. 
En ts3k egy néhány Tzikkelyeket jegyzek-fel  ide 
Luederböl-, mellyeket minden Statiftának  sze-
me előtt kell tartani, ha valameily Tartomány főidő-
nek természetét ki akarja tanulni. 

i ) Leg elsőben az hegyekkel, mint a' Termé-
szet'gazdag kintses házaival kell meg esmérkedni. 

Erre pedig a' kivántatik-meg, hogy tudjuk az he-



gyeknek fekvéseket,  mngofságokat,  számokat , éj a* 
térséghez képeit való mekkoraságokat. Erről igen 
elmés jegyzéseket lehet látni Gatt  ere rnek lej 
ujjabb Fold-le-irásábaa a' iq, i i . 12. 13. "és 14. 
papokon. 

Utánna kel járni, hq vagjmak-e' valamelly 
Tartományban kopasz puszták, vagy pedig nintse-
jiek ? Ha vágynák, azoknak széleket , hoszszakot, 
so't egész udvanknak , vagy szineknek mekkoraságát, 
meg-határozott számmal kell ki-tenni. Meg-érdem-
}ik ezek a' Státiíla' figyelmetefségét  azért, mivel mirçt 
a hánykódó tengerek a' termékeny tartományokat szok-. 
t ik egy máftol  el-választani. 

3) Fcl-kcl szátrlálni minden Tartományokban 
íC roppant állq-tókat , a' follyó  vizeket, és pata-
kokat , mellyek a' Tartományt itatják, a mefter-
séggel készittetett réteket öntözik, és a' mellyeknek 
a1 Fabrikákra hasznokot szokták venni. De e' még 
nem elég, hanem itt apróbra kel venni a* visgálodáft. 
Utánna kel járni, honnau erednek, és merre folynak 
a' vizek, milyen lafsuk,  vagy milyen sebefsek,  mi-
tsoda partokkal vágynák kö'rnyül - véve, vagynak-e' 
azokban fenekçtlen  mélységek, kösziklúk; vagy viz-

szakadások, vagy pedig nintsenek? Ha vágynák, se-
gúett-e' a' inefterség  azon természeti akadályokon , 
vagy pedig nem? Lehet-é azon vitorlákkal , vagy 
evezőkkel járni mindenütt, vagy tsak némelly hellye-
ken , és az esztendonek bizonyos részeiben? Ha pe-
dig éppen nem lehet, hány mázsát vonhat fel  egy 
fú 

a* vizzel szemhe ? Továbbá meg kell bizonyoson 
határozni, mi-módon, és milyen li3inar, vagy milyet̂  
^ésöre szabadul meg a' viz a' jégtol; milyen egéfsé-. 



ges, vagy egéfségtelen  , melyik tengerbe szafcad  bele', 
mitsoda folyóvizekkel  van , yagy lehetne öszve köt-
tetése ? 's a' t. ? 

A' természet' három országa productumainak 
laiftromábol  ugyan sok nehéz kérdéseket meg lehet 
fejteni  , de a' föld  természetét, és tulajdonságait 
egészszen ki tanulni tsak ugyan nem lehet. Pedig 
ettől ki-mondhatatían sokat füg  a' Népek', és Nemze-
tek'boldogsága ! Ha az Uralkodók, ha az Ország' 
Nagygyai esmérték volna a' reájok bizott tartomá-
nyokat, soha az Emberi Nemzetnek annyi Iften-oftorá-
val baja nem lett volna. Lásd Lueder p. 23, seqq. 

g) Productum  (y.  Termés,  Szülemény) 
— Productunmak lehet nevezni mind azt, valami a' 
Tartományban van, vagy a' természettöl, vagy a' 
mefterségtöl  nevelve , és a' minek a' lakosok hasznát 
tudják venni. Ezt ez utolso meg határozáft  azért ra-
gasztottamhozzá, mivel sok a' féle  terem némely 
helységekben , a' minek a' lakosok éppen nem tud-
ják hasznát venni, az honnan az a' féle  a' Statifta 
figyelmetefségét  nem igen érdemli meg. p. o. Khi-
nának határaiban ott a' sok teméntelen on, de nem 
tudják semmi hasznát venni. így nem veszik sok 
helyeken a' tekenös békáknak semmi hasznokat. Göt-
tinga körül is mennyi ideig nem tudták , hogy ott 
portzellán edénynek, és pipának való jó föld  va-
gyon. A' Productumok' szakaszsza alá tartozik nem 
tsak az, a' mi valósággal van valamely tartományban , 
hanem az is, a' mi lehetne, és lenne-is, ha jo mód-
dal utánna állanának. Ilyenek p. o. a' Selyem bo-
garak, 's a' t. 
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Egy Tartomány sints, a' mely minden Produe, 
tumainak elég illendő, és jó hasznát tudná venni ; 
söt majd minden. Tartománynak vágynák olyan Pro-
ductumai, a' meíyeket éppen nem is esmér. Jól, 
tudta ezt a' természet mind az három Országaival kö-
7e1ébbröl meg esmérkedett Linné ; azért is Svéciá-
ban a maga Tanítványait szerte szélyel mindenfe-
lé ki küldötte ; hogy azok a' Tartomány* Productu-
tnait fel  szedvén , annak hasznait ki tanulhatnák. Es 
egy igen követésre méltó példa. Erre különös ta-
nult Embereket kellene tartani az Uralkodóknak min-
den Országbann. 

A ' Productumok nevezetesen háromfélék  : 
1) El-mulhatatlanul íziikséges Productumok ,, 

melyek nélkül t. i. valamely Tartomány telyes-
aéggel el-nem. lehet. Ilyen a' Kenyér , Víz , 
és Só. 

2) Szerfelett  való bövségü Productumok, a' 
mellyek nagyobb, mértékben teremnek valamely Tarto-
mányban, mint sein a' mennyit a' lakosok egy-más 
között el költhetnek. — Ebből származik az E x -
port , vagy némely Productumoknak az anya-Tarto-
mánybol idegen helységekbe való ki hordások. De 
híjában van valamely Tartománynak ebben, vagy ab-
ban szerfelett  való bövsége, ha nintsen jo mód annak 
feal'zonnal  való ki költöztetésére, 

3) Nem-Productumok  (Negativa Producta) 
melyek nem a' Tartományban teremnek ugyan , de 
még is ott emésztetnek meg, p. o. Nád-méz, Kávé, 
Fige, Narants, Tzitrom. 's a' t. Ebből származik 
az Import,  melyet az Exportal  öszve hasonlít-



yán, lészen belölle a' kereskedés égyaranyusága (Com-
mercium' JEquilibriuma,  v. balance du Com-
merce. ) 

A' jó igazgatású Országokban az Exportnak 
nagyobnak kell mindég lenni az Importnál , vagyha 
az Import nagyobb talál lenni, annak jobbítására az 
eszközö kezek : i ) A' Nem-Prodnctumokkal való éléit 
minden modon kifsebbiteni  kell P. o. kávét nem kell 
inni, figére,  narantsra nem kell pénzt vesztegetni. De 
az e'-féle  el-szoktatás nagyon bajos szokott lenni. Své-
tziában a' lakosokat a' pálinka italról cl szoktat-
ni telyes lehetetlen volt. Ide járul még az is, hogy 
ez által a' lakosok' szabadsága érezhetoleg tsonkittatik, 
melyet az Udvarnak, ha okoson akarja vinni a' dol-
got, nagyon kerülni kell. — 2) A' Természet' Pro-
ductumár Mefterség'  Productumává kell tenni p. o. a' 
gyapjút nem kell másnak el adni , hogy osztán a' 
posztót darabjába hat hét árrán vegyük, hanem fá-
brikákat kell fel  állítani. 3) Bövséget kell tsinálni 
az országban , mely nevezetesen az által esik meg, ha 
annak azon Productumai szaporitatnak, melyekre ki-
vált a' szomszéd tartományoknak szükségek vau. — 
Ha mind ezek nem használnak, nem segítenek, a' kö-
vetkezik belölle „ hogy egyik Nemzet a' másiknak 
adofsa  lesz ; a' Nemzet' gazdagsága, és hitele meg 
kifsebbedik;  papiros pénz jö bé; 's kevés Esztendök 
alatt a' rosz következések ki ütik magokat. 

Miből tudhatja meg a' Státifta,  valamely Tarto-
mánynak Productumait ? 

E* megint kényes, és egyszersmind nehéz kér-
dés ist 



l ) A ' mi a"' Kamara' tulajdon Productnmait il-
leti, a melyek t. i. nem magános Szemelyeké, azo-
kat tsak könnyebb ki tudni, ki nyomozni , neveze-
tesen az olyan országokban , az hói az e'-féléből  a' 
Fö-kormányozó-Szék semmi titkot nem szokott tsi-
nálni, Ilyenek a Bányák, 's  a' tf 

2) A' mi a' magános személyek' Productumak 
illeti ; minémii a' buza , bor, és egyébb termesztés, 
marba tartás 's a' t. ezeket bajosobb bizonyoson ki-
halászni. Lehet tsak ugyan a' buza termésről iigyes 
laiftromokot  ki adni. Az első remek Iaiftromot  eb-
ben a' dologban Jufti  készitette. Lásd defsen.  Grund-
sätze der Polit^ey  - JVifsenJchaften.  Göttingen 
1759. De az e' féle  Laiftromokat,  ez vagy amaz 
országba bé-vinni felettébb  bajos, minthogy rosz kö-
vetkezéseitől félnek  a' lakosok, 

3) Az hol az e' féle  laiftromokat  nem lehet 
Vinni, tsak ugyan tsinálhatni a' valosághoz közelito 
fel  vetéft  arról, mennyi bor, vagy buza terem. Mi-
Vei többire majd minden helységekben tizedet szok-
tak fizetni  mindenféle  Productumokbol , melyből , 
azoknak summáját fel-lehet  vetni , vagy az hol e* 
meg nints, szoktak leg alább adót fizetni,  mely me-
gint egy jo eszköz a' Productumok' ki tanulására. 

4) Utolsó módja az ezen pontban való okos-
kodásra a' Statiftának  a' szer-felett  való bövségü 
Productum és a' Nem-Produktum. Abból t. i. a' 
mit ki - visznek az országbol , és oda bé hoz-
nak, megint szép hozzá vetéseket lehet tsinálni , az 
Ország' Productutnainak meg lehetős ki nyomozá-
sokra. 



Meßer  ség' Productumai. 

Ezen nevezet alatt értem mind azokat a' Pro? 
ductumokat, melyeket az emberi szorgalmatofság,  és 
»nefterség  teremt. Itt ugyan minden aproságot nem 
lehet fel  venni, és külön külön elö számlálni. Ha-
nem vágynak a' szorgalmatofságnak  , és az elmés 
mefterségnek  olyan nevezeksebb Productumai, mellyek 
piind a' Fö Konnányozo szék', mind pedig a Státifta' 
figyelmetefségét  meg érdemlik, és ezeket kell már 
a' lehető rövidséggel , de azomban világoson le-
mii. 

Egy Nép sints már ma egész Európában , a' 
melynél a' mefterségnek  valamely Productuma ne ta-
láltatnék , a' mint más-felol  olyan Nemzet sints egy 
is, a' mely a' maga Tártománnyában a' mefterségnek 
mindçn Produktumait készittetné, a' melyre néki szük-
sége van , hanem némelyek egyben , mások megint 
másban lettenek nevezetesekké. Lehet tsudálkozni, ha 
ipeg gondolja az ember, milyen nagy haszna van az 
e* félékből  minden Nemzetnek, 's még is láttya mely 
későre nyílt-fel  e tekintetben tsak nem minden Nem-
zetek' szeme. 

• 

A'Mefterség'Productumai  között három neve-
zetesebb találmányok mutatják ki magokat u. m. a' 
Manufaktúrák,  a' Fábrikák,  és a' Pénç. 

A'  Tennészetbeii találtaid Productumoknak ki-
dolgozása, és haszonvehetésre való fordítása,  közön-
séges névvel Kéfi-mefierségnek  neveztetik. Hogy 
ezek közziil némelyeknek a" többek felett  való mél-
tóságot, és nemefséget  adhafsanak,  azért igyekezik 



él Metítl'taíÍM  %\FáM*>  Mánufaktura, 
és lUeJterseg  nevezeteit. A' két elsÖ nevezet tu-
lajdoníttatik minden kézi mefterségnek  , ha t T az 

nagy haszna következik a' lakosoknak. Különösön 
Ped'g ha a természet Productumainak ki-dolgozás-
sokra, es ki-pallérozásokra az egyébb ezközökenki-

m i v ' w t  a I a P í " Í S k i v á n t a t l k ' a z "yen dolgozó 

ffeb  . E f ! k  a ' ^ánufacturák,  Fábrikák, és Meftersé-
gek a Nemzet boldogitására el múlhatatlanul szük-
segesek, m,vei ezek nélkül lehetetlen tsak a' szántás 
ve eft^tökélletefségre  vinni, és gyarapítani. A' 
mely INemzet pedig/ ezeket a' föld-mivelésévei  ösz-
! , m r * 1 : m n * a z a' mindent véghez vihet, 
a mit akar, akarhat pedig mindent a' mire hajlandó! 
"ga van, e s a'miben elŐ-menetelét látja. 

A* mefterségeknek  az a' természetek," hogy Ök 
az egész világon mindenütt Hazafiak.  E g y i i g y e s 

mefter-ember  a' világnak akár melyik szegeletében 
meg ehet, mert ö az egész világ' számára dolgozik 
A talentumok mindenütt el-keíülik a' rabságot 
melybe a' gyávák mindenütt belé esnek. A' Fran' 
tzu országbol ki kergettetett Proteftánsok,  mintho-y 
]o mefter-emberek  voltak, Európának minden ki nyíl-
tabb szemü országaiban találtak magoknak menedék 
helyeket : 

De ezeknek hasznárol inkább meg vágynak győ-
zetve mindenek, nint-sem azt hoszszas okokkal meg 
mutatni szükség volna* ÉH tehát tsak azt jegyzem 



meg, begy nem minden Manufaktúrák'  fel-állitásábol 
egy arányú haszna van a' Nemzetnek; leg-bátorságo-
sabbak azok, melyek a' Tartományok' tulajdon Pro-
dúctumait dolgozzák fei  , és mivelik ki. 

De még itt-is nagy a'kiilömbség, A* leg neve-
zetesebb Manufaktúrák  közzé tartozik a' Takátsfág,  ne-
vezetesen a' kereskedő Országokban. Első kérdés 
tehát az, hogy mennyi szövö-szék van valamely Ország-
ban ? Minden szövö-székre Esztendö alatt lehet vet-
ni <00 Tallért. Göttingában az 30 esztendös há-
ború előtt ge>0 szövö-szék volt, hozott-bé 400,000 
Tallért. Frantzia Országban tsak Strimfi  szövö-szék 
30,000 van. Ezután következik a' Bijouterie  , 
vagy a* drága köveknek ki-pallérozások, és aranyba, 
's eziiítbe való foglalások.  Ez is egy igen neveze-
tes rubrika. Mennyit nem nyer az az Ország, a* 
mely az e' félét  tulajdon kebelében jo móddal űzhe-
ti. Harmadik helyet érdemlik az aranyból, ézüít-
böl, atz élből, és más értzekböl való dolgozások , 
azoknak ki mivelések. 

A' Státiftának  szoros kötelefsége  az; hogy min-
den Országnak, a' mint a' természet', úgy a" Mefter-
ség' Productumaibol való jövedelmét-is meg határo-
zott bizonyos számmal tegye ki, és adja elö. Ezén 
tzélnak el érésére ezek a* módok; 1) a' Productu-
mokat tsak nem majd minden helyeken meg szokták 
ftempelezni  , bélyegezni. így p. o. Hanno verában 
a' vásznat, posztot, gyapjat, az honnan ki lehet 
hozni, mennyi ezekben a' Productum. 1) a' Produc-
tumokra tett jútalmak-is erre igen jo eszközök, az 
hol t. i. ez a' mód szokasban van. így Angliában 
miadcu meflerség'  produktumaiba , minden sing pofé-* 



tóra jutalom van fel-téve.  Èllenben másutt mint 
Felső Saxoniában, minden vásárra menü Produktumért 
valamit kell fizetni.  3) Sokat ki lehec tanulnia' Vám-
laiftromokbol,  ámbár azok nem mindenütt a'leg jobb' 
móddal legyenek-is készitve» 

Itt már moft  azt kérdhetné valaki, melyik liasz-
nosobb, az-e', ha a' Manufaktúrák  a' nagy városok-
ban öszve szorittatnak, vagy ha a' Falukon szerte-

szélyel el vágynák hányva ? Ezt a' kérdéíl a' ta-
pasztalás már rég el-igazitotta. A ' leg-szükségesebb 
mefterségek  ott maradnak , az hol fel  talállattak, azo-
kon az helyeken, a* melyek materiálét bövön termet-
tek, áz olvasztó kémentzék, a' lhinák* vagy értzek', 
a1 szövö székek, a' len' és kender'hazájában. Dea' 

szorga'matofságnak,  és a' luxusnak egy-máfsal  ösz-
ve szött-font  mefterségei  a' Falukon nem lakhatnak 
Ha az ora tsináláshoz tartózó mesterségek valamely 
mgy Tartományban szerte-szélyel osztatnának , Ge-
neva nlinden miv-hélyeivel együtt, a' melyekből él, 
porrá tétetnék. A' Sto/foknak  rökélletesitése azt 
kivánja, hogy azok nagy várasokban fábrikáltafsa-
nak, az hol a' jo szineket a' szép rajzolatokkal, és 
a ' gyapju 1 's selyem fonúft,  az arany, és ezült fo-
nalak' vonásával, öszve lehet kötni. Ha tsak égy tő-
nek meg készitésére-is ig kölömbözö kezek kíván: 
tatnak: hány mefterségeken,  és miv helyeken néni 
kell által menni egy arannyal öltött köntösnek , egy 
varratos lájblinak, a' mig egészszen el-készülhet ? Itt 
tehát a' leg-jobb tanáts a' lehet, hogy az ártatlan, 
és egyes mefterségeket,  melyek másoktol el-választ-
va meg maradhatnak, fej  kell szerte szélyel a' falukon 
osztani, a' durva posztókat, melyekkel a' köz nép kön-
tösözi magát, 3' falukon  kell szövetni, az anya, éí 



ir.ns varosok között egy-mással való költsönös ha-
feon  vehetéft  kel fel-állitani.  Vagy, a' mynind ezek fe-
lett való jó tanáts : nem kell semmit bé hozni, sem-
mit parantsolni, magában kel hagyni a' munkás em-
bereket az haszon keresésre nézve. A' kereskedés-
nek , és a' szorgalmatofságnak  szabad folyáú  kel en-
gedni ; melynek tsalhatatlan következése , és haszna 
bizonyoson a' lesz : hogy a' Manufaktúrák  , és a' 
Népesedés leg nagyobb léptsöre hágnak. Lásd Ge-
mceldevon Europa, p. 210. a u , 

VIII. Kereskedés.  Hijában bövölködik va-
lamely Nemzet, Ország, és Világ' szakaszsza a* ter-
mészetnek, és mefterségnek  minden nemű Produc-
tumaival, ha egyszersmind jó módja nints az azoktol 
való hasznos meg menekedésre. Ezt a módot egye-
dül a' kereskedés szerzi. Erről tehát a' Productu-
mok után egy két szoval emlékezetet tenni nem lefr. 
iileílen. 

Ha valamely Nëlnzet a' nálla lévő természet'* 
és mefterség'  Productumaií , melyek benn a' Tarto-
má yban el nem kelhetnek, maga viszi ki, és adja-el 
idegen Nemzeteknek, akkor ditsekedhetik osztán az-
zal, hogy az ő kereskedése (Commerciuma) tartós, 
és gazdagsága lu-merithetetlen. — Minthogy Euró-
pának mái fekvése  szerént, minden Országnak hatal-
ma nagyobbára annak gazdagságán fekszik;  ezt a' gaz-
dagságot pedig nem annyira szerzik az arany, és 
ezüft  bányák ; mint a' lakosoknak szorgalmatofságok; 
p. 0* a' Tartomány minden névvel nevezendő szü-



leményeinek öszve szedése, az Önként, vagy mivéi 
lés után lett j,, i tékáknak, v. tennéseknnk (matéria« 
léknak) ki-dolgozása, 's következésképpen a' vizén j 
és szárazon való ügyes kereskedés ; tehát a' lzqrgal-
matofságnak  ezen ágába szükség jó móddal belé eresz-
kedni a' Státiílának. Következésképpen  világoson 
ki kell nevezni i ) mitsoda portékák vittetnek ki az 
Országbol, vagy hozattatnak bé, vagy leg alább köl-
töztetnek keresztül rajta. 2) mitsoda kereskedő, és 
ki-kötö helyek vágynák, hol szokták közönségeseti 
le-rakni az árukat. 3) Mitsoda Tartományokban űzik 
nevezetesen a' kereskedéft.  4) mitsoda lábon ál a' 
kereskedés alkotmánnyá. 5) mi haszna, vagy faára 

származik valamely Nemzetnek azon kereskedésből, 
melyet üz. 6) és végezetre, az harraintzadok, útak* 
hajókázható viz tsatornák, mitsoda Iában állanak. Lásd 
Achénwal. p. 32. 33. a' Sprengel ki-adása szerént* 

Közönségesen szolván a' Kereskedés nem egyébbj 
hanem az Országok' és Nemzeték' állapatjok, termé-

szetek, és külömségekhez képeli a' produktumoknak, 
és portékáknak pénzel, vagy más portékákkal, 's 
productumokkal való fel  tsetélése. És igy a'keres-
kedés magában gondoltatván semmi ujj dolgot nemlioz 
elö ; éppen nem teremtő, minden igyekezete tsupán 
a' tserében határozódik. Annak segítsége által meg-
menekedik valamely Város, Tartomány , Nemzet, 
és Világ' része attól, a' minek ö" hasznát nem veheti; 
és meg szerzi ellenben azt magának , a' mi nélkül 
szűkölködik. A' mteíletségek , és füld-mivelés  nél-
kült tehát semmire sem mehetne a' kereskedés : dè 
aaok-is e' nélkült igen keveset érnének. 
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A' kereskedés e' szerént el - múlhatatlanul szük-
séges, de egyszersmind nagyon ki terjedett haszna-i» 
van ; nem tsak , hanem a' Nemzetek' világosodások-
t a-is szembe tiino a' bé folyása.  Leg első szülöt-
tye annak az igyekezet, és munkáfság,  melyek a' Lé-
lek' tehetségeinek ki fejtödésekre  szükséges képpen 
meg kívántatnak. A' kereskedés továbbá bizonyos 
rendet, és meg egyedéit állit fel  a' kereskedőnek 
minden tselekedeteiben, melyeknek bé folyása  ma-
gát a' kereskedő- Népek' polgári alkotmányaiban , és 
törvényeiben-is nyilván ki mutattja. — Azt-is meg 
kivánja a' kereskedés, hogy bizonyos tudományok, 
és mefterségek  ki palléroztafsanak,  melyek nélkült 
a' kereskedés', és hajókázás' üzése nem mehet. Ezek 
szélesztenek el a' világon szerte fçélyel  sok tudo-
mányokat, és egy kereskedő Nép a' maga találmán-
nyait, és tapasztalásait a' másikkal közleni szokta. 
A ' kereskedésre meg kívántató idegen nyelveknek 
meg tanulása segíti egyszersmind a' világosodáft,  és 
annak el-terjesztését, sÓc m3ga a' jó izlés a' keres-
kedéfsel  együtt tovább tovább plántalódik* mivel a' 
kereskedés nem tsak meg gazdagítja a' Népeket, ha-
nem a' tsendes, és gyönyörűséges élethez való ki* 
vánságot-is beléjek önti , melyről egy szegény és 
minden kereskedés nélkül való Nemzetnek tsak gon-
dolkodni-is lehetetlen. A' Lélek' tehetségeinek ki 
fejtődése,  és a' jo izlés , melyekat a' kereskedés 
ssgijt, szíilik az éles elméfségef;  és a' kényes érzi. 
kenységet: ezeknek pedig az emberek' hajlándosága-
iba, erköltseikbe, és indulattyaikba, szükséges képpen 
nagy bé folyásoknak  kell lenni. A' kereskedésnek 
lehet továbbá köszönni a' szabadsághoz való buzgq 
hajlandóságot; mivel a' szabadság a' kereskedésnek 
l.-ike. A' tüiedileranek lelke , és idegennekhez von-
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szó tisztelet hasonló-képpen következései a' ke-
reskedésnek. — Igaz ugyan, hogy más oldalrol néz-
vén a dolgot, vágynák rosz következései-is a' keres-
kedésnek , de ha azokat a' jó következésekkel  mé-
rő serpenyőbe tészszük, majd semmit sem nyomnak. 
Akkor leg veszedelmesebb a' kereskedés a' Lélekre . 
és a' Szivre nézve , a' mikor az, mint Monopoli-
um, tsak igen kevés számu lakosoknak vagyon kezek-
ben, mert a' ki-rekesztö kereskedők (monopolifták)  nem 
egyebek, hanem az egész Nemzetnek valoságos nadál-
jai , kik a' közönség' vérét ki szíván, azt egyszer-
smind veszedelmes tehetetlenségbe taszitják. 

§. IX. Leg-veszedelmesebb, és leg kártékonyobb 
neme a' kereskedésnek a' ki - rekesztö - kereskedés 
( monopolium). Ertek pedig ezen nevezet alatt -egy 
olyan ki rekesztö juft  , melyei a' társaságnak vala-
mely tagja, vagy maga személlyében, vagy több ke-
reskedő társaival együtt, bizonyos portékák'bé vásár-
lására , és el adására, más polgár társai felett  meg 
ajándékoztatott. A' monopoliumokrol közönségefen  bi-
zonyos, hogy a' Kereskedésnek virágzását hatráltat-
tyák : de némellykor vagy a' Közönséges Kints tár' 
fogyatkozásainak  ki pótolására,vagy egy ujj mefterség-
nek és találmánynak bizonyos ideig való fel-segéllésére 

szükségesek lehetnek. 

X, A Kereskedés'  külömbféle  Nemei, 

Arra a módra nézve, melly szerént valamelly 
Nemzet a' kereskedni való portékáknak tulajdonofsa 

szokott lenni, négy-féle  a' kereskedés, vagy is négy 
föbb  ágai vágynak: 1) Productumokkalvado  ke-
reskedés , mikor valamely Nemzet olyan joszágok-



kai üzi a' kereskedett, melyek az Ó' tulajdon Tartó-
mánnyaiban teremnek. 2) ColoniáS  kereskedés , 
mikor vaiamaly Nemzet a' tülle távol lévő, de t$ak 
ugyan az ö hatalma alatt állo Coloniákkal, és az 
azokba termett joszágokkal üzi a'kereskedéft.  3) Ma-
nufacturás  kereskedés, mely a' mefterség'  pro-
ductumáival menyen véghez. 4) Kö^öS  kereske-
dés (  Commerce  d'économie,  commerce d'en-
treporf)  ezt az a' Nemzet mondatik űzni, á' mely 
idegen Nemzetnek portékáit meg veszi, és azokot 
megint más idegen Nemzetnek el árulja. 

Arra a' módra nézve, mely szerént a'kereske-
désnek ezen külömbözö nemeit űzni szökták, megint 
kettős el osztásnak van helye. Mondatik t. i. valamely 
Nemzet 1) hathatos,  vagy Activ  kereskedéft  áz-
ni , ha tulajdon portékáit, melyekre néki sziiksége 
van, maga hordja el. 2) Ha pedig valamely Nemzet 
à' maga el adni való portékáit idegen Nemzet beliek 
által engedi ki hordatni , és ha a' mely külső Or-

szági portékákra szüksége van, azokot az idegenek-
kel hozattatja magának helybe, az osztán neveztetik 
Szenvedő,  vagy Pajsiv  kereskedésnek. Ez a' 

szenvedó' kereskedés hajdón egyedül való princípiu-
ma vólt a' Nemzeteknek, és még máig-is az a' Chi-
7ZíZ-belieknek, melyét lehet tsudálni azért , mivel az 
Activ kereskedésből nagyobb a' nyereség, mint ebből, 
ha nem mindenkor is, de tsak ugyan közönségesen 

szolva. Némelyek az Activ  kereskedéft  abban hely-
heztetik , ha valamely Nemzetnek kereskedéséből kö-
zönségesen véve, haszna , nyeresége vagyon. A ' 
Páfsiv  kereskedett pedig abban, ha abból kára , és 
vesztése következik. De ez a' ineg határazás liera 
a' leg helyesebb, mivel a' CAimz-bélieknek tsak szen-

O 1 



vedo' kereskedése ran a' fii  tejjel (theával), még is 
nagy a' nyereségek belölle. 

Külömbség ván továbbá benn az Országban , 
és az Országon kiviil való kereskedés között. Sok 
Státifták  faháznak  abban, hogy az Országban benn 
lévő kereskedésre nem igen figyelmeznek.  Igaz ugyan, 
hogy közönségesen szolván, e> nem gazdagítja az 
Országot, de a' közönséges munkáfság,  és igyekezet, 
ettől füg.  Vágynák olyan Nemzetek , a5 kiknek 
külső kereskedések nints , mint Chinának , vagy 
ha van-is,igen kevés, az hol ellenben a' belső ke-
reskedés nagy, és szembe tünö. Az alkalmatos tsi« 
náltútak, az hajókázható folyó  vizek, és tsator» 
nák, ezen kereskadésnek mindenikét nagyon szokrák 
elö mozdítani, 

Ha valamely kereskedő egy más kereskedőnek áruit» 
bajókon, vagy más egyébb modon viszi egyik hereskedo 
várostol a' másikig, az ilyen kereskedésnek neve C a -
iotage• p. o. Frantzia Országbol hajó megy Kon* 
ftántzinápolyba  joszággal, a' mely osztán vagy 10 
esztendökig ott marad, és a' Török kereskedők, jo-

szágait szállitja által, abból kereskedik, 's töke pénzt 
tsinál magának. A* Frantziáknak, Svékusoknak, 's Dá-
nusoknak szabad ezt a' kereskedéft  űzni Konftán-
tzinapolyban, és onnan esmét kereskedhetnek el-
égé szsz en Alexándriáig , de nem tulajdon joszá-
gaikkal, 

XI . Vagyon szárazon, de vagyon tengeren 
való kereskedés-is. A' szárazon való kereskedés 
hagy , de a' tengeri mondbatatlanul nagyobb. Hí-



iom m<5dot talált fel  t. i. az ember a4 portékáknak, 
joszágoknak, söt tulajdon magának is egy helyből 
más helybe való költöztetésére, i ) Emberek által 
hordatja. Erre való a' gyalog hintó ( porte-chaise ) 
Bukingham Angliában májd agyon veretett, mikor leg 
elsőben meg látták, hogy magát ilyenben hordoztat-
ta. 2) Az állatok' segéjtsége által, milyen az Elé. 
fánt,  Teve, Ökör, Lo, Szamár, Kutya, 's a' t. 
3) Az éltető állatokat hodoltatta meg , és azok kö-
zül nevezetesen a* vizet; 's ma mára' levegő-éggel-
is ugy akarnának bánni, ha az abban repülő hajókat, 
melyek közül a' leg-elsö't Sz. Iván-Havának f-dikén 
1783-ban Montgolfier  botsátotta fel,  nagyobb tö-
kélletefségre  vihetnék. Innen eredett a' tengeri ke-

-veskedés, mely a' szárazon - valónál költségesebb is 
ugyan, de több nyereséget^is hajt bé, ha egyszerjó 
lábra állittathatik ; mert akkor ugy van a' tengeren 
való kereskedés a' szárazon valohoz, minti: ighoz 
p. o. a' szárazon egy lo az hátán el viszen négy 
mázsát, szekeren el huz tizet; de mennyiben kerül 
még a' lo-tartás , 's e3 felett  még ember-is kell mel-
léje ; ellenben a' vizzel szembe egy lo fel  huz száz 
mázsát, erre a'szározon tiz lo kellene. 

Azok az hajók, melyek arra rendeltének, hogy 
a' portékákat az azokhoz meg kivántato sz mé'yek-
kel egyik helyből a' más helybe által vigyék, nevez-
tetnek Kereskedő  Hajóknak.  Ezeknek az ő nagy-
ságok , állások, és építések'mondjához képel, ülum-
bözö nevek vagyon : n. m. G aliion, Galliot,  Ca-
rache, Caravelle,  Hucher,  Pinajse,  Sch.naclis 
több más-féle  hajók. 



A' hajókon, hajó-fontra,  mázsára, és tonnák-
ra számlálnak. Egy hajó font  ál négy mázsából; egy 
tonna nyom husz mását; egy teherben ( L a s t ) pe-
dig vagyon két tonna, az az 40 mázsa, Egyszáz 
tonnás hajó, melyre következésképp 

en ket ezer má-
zsa van fel  rakva, még tsak az apro hajók közé tar-
tazik, Minden ao tonnára , melyben 400 mázsa 
van, egy egy embert szoktak vetni, erre a' szára-
zon 40 lo kellene , ember-is igen leg-alább 10, To-
vábbá egy száz tonnás hajóra 7 mátroz, és egy 
hajós inas bövön elég, pedig már száz tonnában két 
ezer mázsa vagyon, 

A' mi az hajók' készittetését illeti, e' véghetetlen 
sok pénzbe szokott kerülni. A'szerént fizetik  az árrát, 
az hány tonnás az hajó. Dániában minden tonnátol hat-
van-hatvan tallért szoktak fizetni  tsak a' fa-átsnak.Vége 
lévén a* fa  munkának, és az után öszve rakattatván a' ha-
jó , a' Magifirátus  meg visgálja, 's bizonyság le-
velet (atteftatumot)  ád rolla. Még ez után van a' 
kép faragók,  üvegesek, és kovátsok munkája. Ez 
után keszittetnek a' sok hordók vás - matskák, 's 
egyébb e' félék.  Végre egy próbált hajó igazgatót 
keresnek, a' ki az hajóra való egész vigyázáft  ma-
gára vállalja, a' sziikséges embereket melléje meg 

szerzij az hajó' meg rakására meg kívántató portéká-
kat, vagy terhet, felela-levél  ( connoifsement  ) mel-
lett bé szedi, és azután meg rakodván, néki indul 
a' széles tengernek, melyen fel-tett  tzéljára érkez-
vén, leg-elöbb is az Harinintzadon (Tzoll háznál) a' 
portékák szorofs3ii  meg visgáltatnak. E' meg lévén, 
a' mint szokták nevezni charirovagy az hajó-
bért fel  szedi. Az után arról kell gondolkodni , 
hogy viszsza jövetelekor mivel rakja meg a« 



hajóját. Ha egyebet nem kap, tsupa fövénnyel  - is 
kéutelenittetik meg tölteni aztat. 

§. Xir. Igen főben  járó dolog tudni valamely 
Nemzetnek kereskedésbeli hasznát, vagy kárát; még 
pedig mind a* belső, mind a' külső' kereskedésre néz-
ve. Én moft  tsak az utolsorol szollok, jol-lehet az 
elsőt sem kellene egészí'zen el mellőzni. Két neve-
zetes mód van pedig ennek meg tudására. |) A' TfolL' 
laiftromakbol,  vagy az Import,  és Export  liftálc-
bol. Az ilyen lifták  régen igen hibások voltak, 
ki vévén az Angliaiakat. Lásd ezekről Achenvalt 
1- c. p. 338. De ezek a* lifták  az előtt tsak Or-

szág' titkai voltak, hanem ma már közönségesebbek-
ké kezdettek lenni, Muszka Országban, 's Prus-
siában ma már az ilyen liftákat  közönségesen nyom-
tatják, söt Hámburgban-is két ef^tendöktöl  fogva. 
2) Az hajók' számábol, melyei él a' kereskedésre 
valamely Nemzet, de itt nevezetesen a' tonnák szá-
mát kell tudni, hogy osztán abból az hajók'nagysá-
gát meg lehefsen  határozni p, o. Angliából eszten-
dönként két millió tonnát tévő hajók mennek ki, a' 
melyre IOO, leg felyebb  I20 ezer tengeri hajós le-
gény (Matróz) kívántatik. Frautzia Országbol pe-
dig tsak 3fo  ezer tonnák , és igy szinte tsak ha-
tod része. Ebből ki tetzik a' kereskedésbeli kü-
lömbség, holott ha tsak hajó száuiban volna elo ad-
va , ugyj bizonytalanságban j maradna az egész 
dolog. 

§. XIII. Még minek-elötte ezt a* matériát el 
hagynám, tsak egy két szoval emlitem a' kereskedés-
beli egy arányuságot, és a' Nemzeti  gazdag-
ságot. 



Ha az el adó kereíkedéft  a' bé vásárló kereské-
défsel  öszve vetjük, meg lehet ítélni abból, hogy va-
lyon valamely Nemzetnek kereskedése közönségesen 

szolva, hasznos e' vagy káros. Ha ezek közül 
egyiknek sints helye , a kereskedésnek ez az álla-
pótja Egyarányuságnak neveztetik ( Balance du 
Commerce).  Angliát a' mi illeti, a' mint egyéb-
ben ; ugy itt-is leg-elöl brilliroEz az Ország 
minden Esztendöben 4 millió font  Sterlinget nyer 
kész pénzül. Hanem tsak ugyan meg kell jegyezni, 
hogy nints minden Nemzetnek kárára , ha a' kereske-
dés meg fontolása  után olykor bizonyos summa kész 
pénzét el-játzodja, 's hibázik az, a' ki az ezzel el-
lenkezőt mindég valoságos nyereségnek tartja. És 
úgy tetzik nékem , hogy a' keréskedés béli te-
lyes szabadság, soha egy Nemzetnek-is kárára nem 
lehet, 

§. XIV. Nemzeti  gazdagság. E' még nem 
igen régi nevezet. Közönségesen az az ország tarta-
tik gazdagabbnak a' másiknál, a' melyben nagyobb 
summa pénz kerüldegel a' lakosok között , és az 
hol leg-egyenlöbb modon van fel  osztva a' pénz a' 
lakosok között. 

Egy polgári társaságnak ügyes alkotmánnyávaj; 
es alkalmatos fekvésével  szembe tünő-képpen neve-
kedik a nemzeti gazdagságnak egy nevezetes , éè 
fontos  részè y á' kész folyó  pénz. Pénzel min-
dent, b" aélkiUt pedig semmit sem lehet véghez 
Viani. 



Az hol szembe-tünö könnyűséggel lehet pénzt terem-
teni , ott a' tenger fenekéből  ezer 's meg ezer hold 

szánto-földeket  tsinálnak, ott az Hazában lévő ha-
szonvehetetlen álló tókatki szárasztják, az hináros , 

's motsáros helyeket termékenyé tsinálják; ott a' föld 
inivelés közönséges virágzó állapotra nevekedik , a' 
föld'  gyümöltsei szer-felett  való bövséggel teremnek, a3 

mánufakturák,  és mefterségek  virágoznak, a' keres-
kedés a' világnak mind az öt részeibe ki terjed, és 
végezetre tsudálkozásra méltó nagy summa pénz; 
kezd a' lakosok között szörnyü sebefséggel  ke-
rülni. 

A' folyo  pénznek sokasága szüli a' föld  mive-
lönek produktumai iránt való tudakozódását, az embe-
rek' száma nevekedik, ettől fogva  gazdagabban , és 
jobban akarnak élni az emberek: mindenfelől  alkal-
matofság  adja elö magát a' költségre, a' luxus  na-
gyobbadni kezd, «T költség ( confumptio  ) hág , és 
az ország az hatalmafságnak  arra a' gráditsára lépik 
fel,  a' melyre a' maga pénze nélkült éppen soha 
sem mehetett volna. 

§, XV. De , hogy a' Nemzeti gazdagságnak 
az az ereje legyén tehát a' pénzt rá kell azonmun-
káfságokra  fordittani  , melyekből nyereség szokott 
bé jöni. A bányák, az egy tsomóba ragadozott 
gazdagságok, a* pénz, mely mintegy az égből hul 
alá egy henye népnek kebelébe, soha az országot 
virágzóvá, és hatalmafsá  nem teszik. A' Templo-
mok, és Klaftromok  Spanyol Országban számtalan 
kintsekkel birnak; de a' szántásra meg kívántató szor-
galnutos kezek, a' Fábrikák'fél  állítására szükséges 
taiáhnányos szcrgalmatofság,  és a' kereskedés ízülö tu-



dományok nélkult éppen szükölködik, Spanyol Or-
szágnak van árannya, 's ezüftje  büvséggel, de pénze 

még sints. 

XVI. A' Nemzeti gazdagságból lehet annak-
is végére menni, hogjr ha pénzé akarna tenni az 
ember valamely országot , valyon mennyit érne az? 
Erre a' kérdésre Frantzia országra nézve leg-bizo-
nyosabban lehet felelni  a' dátumokból.  Az Án-
glusok' fel  vetése ( Calculufsa  ) sokkal bizontala-
nabb. Frantzia Országban a' Természetnek minden 
produktumai 1826 millió livrára betsiiltetnek , a'rne-
fterség'  produktumai 52^ millióra, az épületek a' vá-
rosokon , és Falukon 300 millióra ; a' Koloniák' 
produktumai mennek 200 millió livrára; és igy ke-
rek számat vévén, az egész Frantzia Országot lehet 
ténni 3000 millió Livrákra. Lueder 1. c. Achen-
val 1. c. Gemrfl.de  von Europa p. 155. seqq. 
Beckmann Anleitung f^ur  Handlung  s wifsen-

Jchaft.  Göttingen. 1789. Toze Anleitung in die 
algemeine und besondere europceifche  Staats-
künde, Schwerin und Wismar 1790. negyedik ki 
adás HeinfJ?  által. 

XVII. PÁNA'  tsere - kereskedés tsak a' 
leg szükségesebb produktumokhoz van kötve , soha 
ez igen sok féle  tárgyakat magába nem foglal  ; bajos 
olyan emberre találni, a' kinek az a' portékája van, 
a' mi nélkült mi szükölködünk , és a' kinek éppen a* 
kellene a' mit mi adhatnánk. Azért szükség volt 
egy olyan közönséges mértéket fel  találni , a' 
melynek közönségesen mindenek hasznát vehes-
sék. Ez egyedül a' pénz, mivel ez olyan por-



téka, a' melyet az alku, és egyezés szerént minde-
nütt el vesznek 

XVIII. Három féle  haszna, vagy betse le-
het minden pottékának. Vagy egyszeribe való be-
tse, midőn azt minden más portékának eszközlése 
nélkült használhatni, ilyen p. o. egy darab kenyér , 
egy pár almá, 's a' t. Vagy ollyan, hogy egyébb 
dolgok' közben vetése által lehet haszonra fordítani. 
Vagy végezetre mások felett  való haszna (pretium 
eminens ) ilyen a' világnak minden nevezetesebb 
részeiben a' pénz. 

§. XIX. Ennek matériájául választotta az Em-
beri Nemzet az értzeket, arannyat, ezúftet,  es re-
zet, melyek mind igen alkatinatosok erre a' vég-
re. Ugyan-is annak. a' miből ilyen eminens pre-
tiumu  portékát lehet kesziteni , három nevezetes 

tulajdonságokkal kell birni. i ) ritkának kell lenni, 
hogy ne egy olyan könnyen tehefsen  minden szert 
reája, másképpen minden tekéntetét el fogja  veiz-
teni. a ) keménynek , és tartósnak, kel-lenni ; 
mert más képpen annyi sok kezen fordulván 
meg, el-vásik, és haszonvehetetlen lesz. 3) kön-
nyen , és sok-felé  el oszthatónak kell lenni, mi-
vel másképpen nagy akadály lenne a' vevésbe , 
és az el-adásba. Már pedig ezen tulajdonsá-
gok a' nevezett értzekben mind fel  tdláltatnak , te-
hát azok leg alkalmatofsabb  matériálék a' pénz tsi-
uálásra. 

XX. Ezekről az értzekröl egész nagy mun-
kát lehetne dolgozni, de annak itt éppen nints hel-



lye, elég lesz hát itt kÖzSnségesenn ím e következendő 
jegyzéseket meg tartani, 

l ) Némely helyeken nem értzböl tsinált mes-
terséges darabokkal élnek pénz gyanánt * hanem 
egyébbel p. o. a' Tubák Szigetekben a' dohány jár 
pénz helyet; a' Tzukker Szigetekben a' nádméz , 
megint más Szigetekben p. o. Gvadinávában 
bizonyos tsigák' nemei. Tsak ugyan a' Világ-
nak nagyobb része az értzböl veretett pénzek-
kel tart. 

Ezeket az értzeket két tekéntetben lehet 
gondolni. Magokban is van ezeknek betsek , ér-
demek (valorok), de van különös yálorok a' Nemzetek 
között fel  állott kötés, és meg egyezés szerént is. 

3) Az arány, és ezlift,  melyei valamely Or̂  
szágban pénz gyanánt élnek, azt az Országot való-

jában gazdaggá, és hatalmafsá  szokta tenni. De 
treg kívántatik, hogy ugy éljenek a' nevezett értzek-
kel, mint pénzel,»másképpen nints az az ereje. Haj-* 
de n Tzirkafsiának,  Chinának , és Perunak arannya » 
és ezíiftje  bövön elég volt , de még sem voit se 
gazdag se hatalmas. 

4) Az arany és eziifl,  valósággal méltoságo-
ff.bb,  és felségesebb  gazdagság minden más produk-
ti ír.cknál, mind sok-felé^  oszt hatos ágára, mind kön-
C3 tn Lerdczhatoságára , mind közönségesen a' vele 
kuiinyen-bánhatoiágra nézve, 



§. XXI. Ha Európának a' mái fekvését  fel 
yeszszük, sziikfégesképpen  azt a' Nemzetet kel gaz-
dagabbnak tartani , nein tsak, hanem valósággal bol-
dogabbnak is, a' mely más Nemzetek felett  leg több 
pénzel bir. Ez annyival igazabb, mivel már ma 
véghetetlen kevés Nemzetet lehet olyat találni, a'mely 
tsupa produktumokbol, és minden más Nemzetektől 
el-választva ( isolálva ) élne. Söt azt merem erősí-
teni , hogy ha valahol vadnak másoktol egészszen el 
.rekesztett ( isolált ) Nemzetek , azok közzül - is 
az a' szerentsésebb, a' melynek lakofsi  közt több 
pénz fordul  meg, mivel az hol több pénz van , ott 
nagyobb a' munkáfság,  nagyobb a' szorgalmatofság, 
nagyobb a' népesedés-is. Ezektől füg  pedig vala-
mely helységnek boldogsága, 

XXII. Ha ilyen drága kints a' pénz , kér-
dés honnan teszen szert erre a' meg betsülhetetlen 
joszágra valamely közönség, valamely Nemzet, és va-
lamely Ország? Erre a' nevezetesebb kútfők  ezek: 
ï) Leg-elsö helyet érdemlenek a' Bányák, mert akar 
hngy 's mint légyen is a' dolog, tsak ezekből lehet 
leg-könnyebben, és egyenesebben pénzt teremteni. 
Leg-elsők a' gazdagságra nézve Spanyol Országnak 
Ámérikában való Bányái , melyekből minden eszten-
dunként bé kap, vagy leg alább bé-kapott ez előtt 
30 millió tallért. Ez-után következnek  a' Portugal-
liaiak, de a' Magyar Banyák sem alább-valok.  2) 
Második kútfő'  a' kereskedés, mely; olykor még a* 
Bányákat -is felyül  múlja. Ebből Anglia minden Esz-
tendöben négy millió font  Sterlinget teremt. Fran-
tzia Ország pedig 70 millió Livrât. A'kereskedés, 
nek tsak nem egy ágává lehet tenni a' nagy és szi-
mos tanuló Társaságokat. Göttingának az Univer-



sitáS  minden esztendöben bé-hajt » száz ezer Lajos 
arannyát (Louis d'órt). 3) Harmadik kútfő  a'pénz 
teremtésre az Adó. Ebben leg-elöl brilliro£ Ro-
ma, vagy leg alább hajdon leg-elöl brillírozott. 
Konftántzinápoly  is ezen kútfőből  gazdagította meg 
magát* Ezek az adóból bé jövö gazdagságok az örö-
kös következésnek  fél-állítása  által nagyon megne-
vekedtenek,  a* mellös-tartományok pedig ez áltai na-
gyon el-nyomorodtak. Példa ide Moldova, és Oláh 
Ország 5 hát Saxoniai mennyit nem szenvedett a' mig 
a' Választo Fejedelein egyszersmind Lengyel Király 
is volt ? Nem igy van Hannoverával a' dolog ; mert 
ámbár Londonbann lakik-is annak Választo Hertze-
ge , de az egész Udvari pompa ugy meg van ben-
ne , mintha éppen ott laknék a' Fejedelem. — De 
minthogy ez a' dolog majd ide alább még egyszer 
elő' fordul,  azért itt moíl tsak ennyiben hagyom. 

XXIII. Hogy menekedik meg valamely 
Nemzet a'Tnaga pénzétől? Erre az útak, és mo-
dok felette  számosok. 1 ) a' szerentsétlen kereskedés. 

2) az érdemetleneknek esztendönként rendelt fizetések. 
3) a' tulajdon helységeken kivül lévő hoszszas, és köl-
tséges perlekedések. 4) az idegen Országokrol ho-
zatott , és mefterségesen  feli  piperézett ágyasok , ne-
velők , és nevelönék, mivel ezek hárman egy más 
mellé igen joliilenek. 5) a' fris  értzeknek kiilömb' 
külömb-féle  portékákra való fel  dolgozások. Stok-
holmbann 1777-től fogva  1785-tigtsak e'félékre  140 
ezer lot ezüftet  dolgoztak fel.  6). Nagyon hibáznánk, 
ha innen a* luxujl  ki hagynók : ez az a* telhetet-
len örvény, a' mely az egész Europa' véres verej-
tékének , és szorgalmatofságának  munkás gyümöltseit 
meg emészti. De más felől  a' szer-felett  való pom-



pa ( luxus ) az, a4 minek sok Nemzetek mái virág-
zásokat, és más Országok felett  való boldogságokat 
köszönhetik , a mint a' Politziárol ki adandó kézi 
könyvemben a' maga helyén bővebben meg mutatni 
el nem mulatom. Végezetre a1 Napkeleti Indiák is 
nyilvános okai annak, hogy az Európai gazdag Bá-
nyák az ö ereiknek lehetséges meg - dugulások miatt 
hideglelésbe ne efsenek. 

XXIV. Azt meg határozni, hogy mennyi 
pénze vagyon valamely országnak esztendönként ha 
nem lehetetlen-is , lrg-alább szer felett  való nehézsé-
gekkel vagyon öszve köttetve. Nem lehet ezt abból a* 
summából ki húzni, mely minden esztendönként a* 

•pénz verő házakban verettetik , mivel sok helyeken 
alig hül jol meg a' fris  pénz, 's már ki költöztetett 
az országbol. Ezt leg világosobban tapasztalhatni 
Dániábán ; de más helyeken sem igen ritka szokott 
lenni. A' mi itt haszon vehető segítségül lehet, az 
a' gabona árra, és a' Bánko. Ungern az elsőből fel 
vetette (Lásd ennek Könyvét  von der Ordnung 
der Fruchtpreise  , und deren Einßufse  auf 
die ívichtigjten  Angelegenheiten des Menfchli-
chen Lehens. Güttingen 1753. in 4lo.) hogy Né-
met országon i65oben kész pénz 428y millió, 1700 
tájban pedig tsak 2837- millió tallér volt: követ-
kezésképpen ezen fél  száz esztendö alatt Német Or-

szág I4f  millióval lett szegényebb. 

XXV. A' mint a' felyebbekbül  meg tetzik, az zz 
Ország legboldogabb, melynek leg több pénze van. Ha-
nem itt-is van egy bizonyos határ, melyet ha a' pénz so-
kasága felyul  mul,mindjárt veszedelmes. Ugyan is az hol 
felettébb  «ok a'pénz, ott a' jo orkölts, ott a' mun-



káfság  , és a* betsü.űt igen tbredékeny lábonn áll. En-
nek veszedelmes következését  tapasztalta Anglia, és 
lia a' sok mefterséges  machinákat, és fábrikákat 
fel  nem találta volna, sok manufaktúráin,  és keres-
fedésein  kellett volna fel-adni.  — Lehet valamely 
tartományban sok arany, és ezüft,  de abból nem mind-
járt következik,  hogy pénz is sok légyen, így Spa-
nyol Országban , Lorettóban, az arany és ezüft  elég 
böv, de a' pénz kevés, — Lehet valamely tarto-
mányban sok pénz, még-is annak vagy igen kevés, 
vagy éppen semmi ereje, E'nagyobbáraottfssokottmeg 
történni, az hol bizonyos magános személyek birnak 
éktelen summákkal, a* közénség között pedig igen 
kevés fordul  meg : 

Söt az-is meg esik , hogy némely helyeken 
egy darabig jol menyen a' pénz' folyása,  's azomban 
egyszer tsak meg tsökken. Ezt abból lehet meg ma-
gyarázni , hogy a' lakosok félvén  attól, ne hogy a' 
törvényt nem esnierö Kalifa  tulajdon pénzetskéje-
ket el ragadja, tehát el rejtik és a' mi kevés kintsek 
ván, földbe  áisák. 

§ XXVI. Hátra van még a' pénznek kü-
lömbségéröl való Trakta , azoknak belső érdemekre 
nézve. Ennek neve pénzláb (Münz Fufs  ) mely 
bizonyos mérték szerént azt határozza meg , hogy 
sz vagy ama darab pénzben, mennyi nemes érta 
vagyon ? 

Ez igen szövevényes matéria ; talám így 
leg világosobban képzelhetni : gondoljunk egy fél 
font  tiszta ezüftet,  ebből tsupán magára nem igen szok-
tak pénzt verni, hanem alább való értzet, p. o. re-
iset elegyítenek beléje. No már ezt az elegyitéft  né-
melyek û y mérséklik, hogy a' fél  fout  ealiftböl  17 



darab pénzt veretnek, melyek kbzzül mindenik egy-
egy forintos,  és azt nevezzük 17 forintos  pénz láb-
nak. Mások veretnek Iß, mások 20, mások 21, má-
sok meg 24 darab egy-egy forintos  pénzeket-is, és 
innen eredett már a' tizen nyoltz, husz, huízon-egy, 
és huszon-négy forintos  pénz láb. Az hét eszten-
dös háborutol fogva  Hannoverában a* iß, a' Németh 
Birodalomban az 20, Pruszsziában az 21, a' Rhe-
nus mellett az 24 forintos  pénz láb van szo-
kásban. 

§. XXVII. Az ezüftenkivül  van még egymás ne-
mesebb értz-is, melyből pénz verettetik; ez az arany. 
Hajdon ugy volt az áranyazezüfthöz,  mint egy a' tíz-
hez, az az:. egy font  tiszta arannyal lehetett tíz font 
tiszta ezüftet  venni, de többet nem. Amerikának 
fel  találása után nevekedvén az ezüft'  l.ővsége Eu-
rópában , meg változott ez a' proportio,  ugy hogy 
egy font  arannyal tizen hát font  ezüftet  lehetne vá-
sárolni. Ez igy maradott a' moftani  Száznak köze-
péig. Ekkor olztán Brafiléában  lzámas aranyat ta-
lálván az Európaiak egy kifség  felyebb  hágott az 
eziift'  árra, úgy hogy egy font  arannyal tsak tizen-T1 

öt font  ezüftet  lehetne tserélni, 

5. XXVIII. Nép,  v. Lakosok. 

Második állandó része az Országnak a' Nép, 
vagy a' Lakosok. Itt illő gondolóra venni, a) a' la-
kosoknak számát, b) a' népesedéit vagy szaparadáft, 
c) azoknak külombözéseket nyelvekre, és eredetek-
re nézve, d) tulajdonságaikat mind teftekre,  mind 
lelkekre, mind pedig nemzeti characterekre nézve, e) 
az italoknak, és ételeknek nemeit, melyekkel vala-

ü 



mely Nemzet él. f)  azt a' külömbséget, mely vári 
a* lakosok között a' rángva nézve. 

a) Lakosok''  [fáma.  Ezen nevezet alatt értem 
mind azoknak az Embereknek summaját, a' kik va-
lamely Országban, vagy akár mitsoda névvel neve-
zendő társaságban, egyszeribe együtt élnek. — A' 
ki valamely Országot meg akar betsülni, és arról Íté-
letet tenni, annak éppen olyan szükséges áz abban 
élö lakosoknak  számát tudni, valamint egy neveze* 
tes hadi - vezérnek el-mulhatatlan kötelefsége  az el-
lenség'hadi sergének számát, és erejét jol tudni. 

Ez annyival igazabb, mivel tsupán a' lakosok* 
számának tudása , igen szép alkalmatofságot  nyújt 

.valamely Ország' méltóságának meg fontolására.  A' 
lakosok' számábol ál minden Országnak az ö funda-
mentomos ereje: három millió tsak jobban tudja ol-
talmozni magát, mint más-fél:  ba tiz ezer emberek 
vágynák egy négy szegü mért-földre  öszve szoritva, 
éppen más-képpen tudnak élni a' magok tehetségek-
kel , és erejekkel,mintha ugyan akkora darab földen 
ísak százan vágynák;  mivel ezek az utolsók egy olyan 
nagy közön fel  se találják egymáft.  Sem teftére  , 
sem lelkére nézve nem lehet itt az az ember a' mi 
amott, 

E' felett  tsak nem minden emberben három-
féle  haszna lehet minden Országnak. 1) Katonai 
haszna, mivel mentől nagyobb a' lakosok' száma, an-
nyival több fenn  állo katonaságot lehet tartani. Száz 

személyböl némelyek egyet , mások kettőt szoktak 
katonának számlálni. Ez a'régula ki fogásokat  szen-
ved ott, ,a' hol sok Klastromok vágynák.  2) Gaf-
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daság-beli haszna, mivèl mentől több lakosok vágy-
nak, annál jobban menyen a' föld-mivelés  , annyival 
több kezek dolgozhatnak. Ellenben a' mely Orszá-
gokban ember' sziike v»n, ott lehetetlen Fábrikák-
nak, Manufaktúráknak,  's kereskedésnek  fel-állani. 
Eleven példa ide Amérika, az hol tsupán tsak a'föld' 
miveiésre-is alig van elég ember. 3) Kamarai 
haszna. Ez olyan portéka, mely annál nagyobb, men-
től több a' lakosok' száma, kivált miolta az Accift 
fel  találták. A' mely Országokban e* bé vétettetett, 
ott a* leg első Miniftertöl  fogva  a' leg utolsó koldu-
sig mindennek van kamarás haszna, és nintsen egy 
olyan nyomorult tagja-is a' társaságnak, mely eszten-
dönként leg-alább egy arannyal ne nevelné a' közön-
ség' tárházát. Sőt az hol nagy az Actif,  mint né-
mely helyeken, lehet minden főre  4 5 tallért 
vétni. 

Ezekből ki-tetzik, hogy az Ország' dolgaira 
ügyelő fa-kormányozó-szék  éppen nem hibázik, há 
az olyan személyeket elteszi láb'aloll, a' kik a'tar-
tomány' lakofsait  el tsábitani, és onnan ki tsalni igye-
kezik. A' ki öt személyt ki tsal valamely Ország-
bol, annyi, mintha annak kintses házából öt aran̂  
nyat lopna ki. Ebből meg lehet érteni azt-is, miért 
engedtefsék  a' polgári társaságról való tudományban 
a' népesedésről való traktának egy egész ujj rész, és 
hogy miért igyekeznek  az Uralkodók el-annyira sza-
parittani az ö jobbágyaiknak  számát. Ebben a' rész-
ben a' leg szembe-tünöbbleg mutatta ki magát áz 
egyetlen-egy Fridrik* 
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Tsudálni lehet más felöl  azt, hogy még má;g-is 
találtatnak olyan Igazgatások , mellyek Jobbágyaikat 
el a ; : : , va.-y azokat el is kergetik, leg alább Or-

1 ki vándorolni engedik; azt gondolván vagy 
mondván: had mennyenek, nem vifijkel  a föl-
c' //.argókkal. 

Kern lebet valójában egy Fejedelemnek szoros-
sabb gondja, mint a' lakosok' számának szaparitá. a. 
.Azért, ha valamely társaságban olyan szokások, ren-

delések, és mások-felett-valóság-beli  jufsok  (ptivile-
íth vok) volnának, mellyek a' népesedésnek kárára, 
és akadályára vágynák:  tehát ott jufsa  van arra az 
Ország' dolgaira ügyelő fo-kormány-széknek  , hogy 
az e' féléken  igazitáft  tégyen. 

A' lakosok* számára nézve a' föld'  kerekségén 
találtató Országok, és társoságok nagyon külömböz-
nek. Tsak ugyan három nevezetesebb szakaszokra le-
het azokot öszve - vonni. Az elsőbe tartoznak 
azck, a'melyekben — 3 milliom lakosok talál-
tatnak; és ezek még tsak apro társaságnak neveztet-
nek. A' másodikba tartoznak azok, e' melyek 3 
— 10 milliom lakosokat számlálnak. Ilyen p. o. 
Sicilia , Nápoly, Pruszszia , Spanyol Ország Az 
harmadikba tartoznak, a* melyeknek  1 0 — 2 0 és 
ennél töb milliom lakofsai  számláltatnak. Ezek kö-
zül való Német Ország, ha t. i. úgy veszszük, mint 
egy teilet, mivel igy együtt számlál 30 milliom, 
lakosokat. Muszka Ország, ennek - is a' lakos-
sai 30 milliomra igen könnyen fel-mennek.  Fran-
tzia Ország, a' mely 26 milliom lelkeket számlál. 
Az Auílriai egész Monárchia, mely leg alább-is 24 
milliom okoskodni tudó lelkeknek  ád törvényt, An-
glia , melynek tsak magában 1 a milliom lakofsai  vagy-



rak. Hát a' mellös tartománnyaiban hány ezerek-
fcel  nem bir ? A' Chinai roppant birodalom, mely-
tien ioo milliom okos lélekkel fel  ruháztatott lako-
sok lehellenek. 

Honnan lehet meg tndni, mokkora legyen vala-
mely Ország' lakofsainak  a' szàmolt ? 

Ezen kérdésnek meg fejtésére  több útokat igye-
keztek fel-találni  a" tudósok. Némelyek a' tsupa 
hozzá-vetés útján indultak el, mások a' fö-pénz'  sum-
irájábol, és az esztendönként el kelni szokott gabo-
nának sokaságábol kívánták  ki-vetni a' lakosok' szá-
mát : de az ez által talált nyereség alig volt nagyobb 
annál , a' mennyit az Hißoricus  köszöuhet a' 
Mythologiának.  A'tudományoknak  jobb lábra lett 
állitatások után im e' következendő  módok itéltette-
nek erre alkalmatosabbaknak. 

i ) A'Ieg-természetibb, leg-régibb, és bizonyos te-
kintetetben a' leg-batorságosabb mód, a'minden éiöknek 
fejenként,  vagy leg-alább minden házi gazdáknak egyen-
ként va'ó meg szamláltatása A' mikor tsak az ház' gazdái 
számláltatnak meg, akkor ugy jön ki az egész summa, 
ha minden famíliára  4—5 személyeket vetünk. 

Ez a' számlálás' módja igen régi. Már Ce-
crops meg számláltatta volt Atticának lakofsait,  mely 
egy leg-különösebb számlálás' módja azok között, me-
lyeket az Hiftoria  esmer. Abból állott, hogy egy 
bizonyos helyre köveket  hordatott öszve. Dávid-is 
meg számlálta a' maga alatta-valóit, és pedig sokkal 
jobb móddal. Már a' Romaiaknál esméretes volt az 
élet' probabilitájsároi  valo Theoria.,  A' Tullus 



Hoftilins*  rendelése szerént minden Anya tartozott 
gyermeke' sziiletésekor bizonyos darab pénzt vetni a' 
Lucina'  tenplomában való perselybe ; el töltvén a' 

szülott gyermeki esztendeit, más darabot az Iffjuság' 
Iften  Al'zszonyájéba : lia meg talált pedig halálozni , 
akkor megint mást a' Libitinájéba.  Ezt a' szám-
láíás' módját az ujjabb időkben sokkal nagyobb tökéj-
letefségre  vitték a' szemes Uralkodók. Frantzia Ország-
ban I. Ferentz, Angliában VIH. Henrik , és amaz 
egyetlen-egy Aszszonyaz halhatatlan Ersébet. Tsak 
ugyan ezeknek szakadatlan fáradozások  sem vihette 
arra a' tökélletefségre  a' dolgot, a' melyre már ma , 
nevezetesen a' Polgári  Számvetésnek.  (Politica 
Arithmeticának) fel  találása után fel-hágott,  De er-
föl  majd alább, 

2) Második mód a' nép' sokaságának ki tudására 
a' fegyvert  fogható  Férjfiaknak  meg számlálása. Ezek 
ugy vágynák az egész nép' sokaságához , mint egy 
négyhez, vagy némelykor mint egy öthöz. Melyhez 
képeft,  ha a' fegyvert  foghato  Férjfiak'számát  tud-
juk , kevés bajjal fel  vethetni az egész nép' sokasá-
gát az hármas regul̂  szerént. 

3) Harmadik mód a' tűzhelyeknek  meg-száin-
Jálása, melynek száma tudatatván, vetni kell minden 
tűzhelyre 4 ,̂ 5, vagy 6 személyeket, ahoz képeft 
t. i. a' mint valamely helység a' népesedésre nézve 

szg-ényebb, vagy gazdagabb, 

4) Ma már a' Nép' sokaságának meg határozá-
sára a' Templom-Lißäk  (the  Bilis of  mortali-
ty Kirchenußen)  leg alkalmatosabbaknak  tartatnak. 
Értem ezen nevezet alatt nem tsak a'keresztelököny-



veket, hanem mind azon liftákat-is,  melyekben a' meg 
holtak, és az ujj házasok-is fel  szoktanak jegyez-
tetni. 

Ilyen forma  Templom lifták  már régen voltak 
némely helyeken szokásban. Illyenek p. o : az ugy 
nevezett dyptich mortuorum, de ezekben tsak a' 
Szentek, és Kegyesek  neveik jegyeztettenek-fel,  az 
az tsupán azoknak neveik, a' kik halálokkor a 
a' Klaftromoknak,  és a' Barátoknak nagy summa pénzt 
vagy joszágokatteftáltanak.  2) Voltak  Necrologiu-
mok. Ezekben a' nagy Pap Urak , és Barátok, 
's némelykor a' Tsászárok, és Királyok  voltak fel-
jegyezve: és igy ezeknek közönséges hasznokot ven-
ni nem lehetett, 

Idö' jártával magok az Uralkodók kezdettek be-
lé tekinteni ezen dologba. Frantzia Országban első-
ben parantsolatot adott-ki a' holtak* és szülöttek' fel-
jegyzéséről i539ben I. Ferentz, még is 1666-ig 
bajoson lehetett az egész Orfáagbann  ügyes Templom 
liftákat  találni. Ezt tselekedte Angliában VIII. Hen-
rik 1537-ben,kinek példáját követteErsébet 1559-ben. 
Volt-is foganatja  , mivel ennél fogva  a' polgári szám-
vetés' (politica Arithmetiea') fundameatomát  meg kez-
dette vetni Angliában Graunt  Tamás ; — Petty, 
Habley,  Struyck,  Keserdoom,  és Deparcieux 
által sokat nyert ez a' tudomány mind a' bővítésre, 
mind a' szép rendre nézve. Süfsmilch,  és H 'argen-
tin a' következendő  világot fáradhatatlan  munkásko-
dások által Örökös adofsokká  tették. Baumann , 
és Crome  még sok jobbítani valókat találtak benne, 
's még máig is ez a' feneketlen  tenger nintsen egész-

szen ki meritve. Lásd Joh.  Georg Nohr  Ein-
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leitung zur Kirchenbücher  und Lifien.  Langen-
saltz. 1789. 

Polgári számvetésnek nevezem azt a' tudo-
ttlányt, mely szerént vagy az esztendönkónt születetc 

gyermekek',  vagy az efctendönként  meg holt embe-
rek , vagy az Elztendei ujj házasok számábol kö-
zönségesenn az egész nép sokaságának számát iel-szok-
tuk vetni. Ugyan is sok esztendők alatt tett tapasz-
talásokbol ki-tanultáka' tudósok, hogy mentül nagyobb, 
népesebb, és gazdagabb valamely helység, annyival na-
gyobb ott az esztendei halandóság. A' bé vett köz-mér-
ték ez : 1) A nagy, gazdag, és népes városokban 
minden 1 j, — ag élőkből esztendönként el szo-
kott egy halni. 2) a* középszerű, és apróbb vá-
rasokban 30 — 32-böl egy. 3) a' falukon  az hol 
kőzönségesenn véve az halandóság nem szokott olyan 
nagy lenni, mint a' városokban, tsak 40 — 42-böl 
egy. Vagy közönségesen valamely tartományban a' vá-
rosokat , és falukot  együve számlálva, 32-böl vagy 
33-bol némely helyeken pedig 37 emberekből hal 
meg egy, esztendöt által. 

Ha már az hóltak' számábol az élők' fummáját 
ki akarjuk hozni, im e' követkekendő  pontokra figyel-
mezünk ; 

1) Hatnál több esztendökbeli halottak' számát 
öszve kell adni : mentől több pedig az esztendő , 
melyben az halottak' számát tudjuk, annál jobb. De 
leg-alább hatnál mindenkor többnek kel lenni, 

2) Ezt a' summát az esztendők' számával el-
fcel  oOftani,  pt o, ha tizenkét Esztendöbeli halót-



takat adtam volt bszve, a' 12-vel, igy ki-jö egy kö-
zép mértékű szám (medius proportionális.) 

3) Ezt a' moft  fel  talált középső számát, mint-
hogy az Esztendei halottak ugy vágynák az élök-
höz, mint 1 : 36110z vagy 37-hez, sokszorozni kel 
ezen két utolso számok közül valamelyikkel.  Ez 
az utóbbi sokszorozás által ki jött szám azt mutatja 
meg, hány élö lélek vagyon az Országban. 

Ugyan ezen kérdéft  az esztendei szülöttek', sör 
az esztendei ujj házasok számábol-is fel  lehet vet-
ni. Erre a' végre szükség im e'következendő  jegy-
zéseket meg tartani. 1) Az ujj házasok' száma esz-
tendönként ugy van a' minden élőkhez , mint 1 : 
Io8-hoz az az minden 108 személy közzül eszten-
dönként egy pár öszve szokott kelni, 2) A' szüle-
tett gyermekek  száma ugy van a' több elökhez, mint 
I : gohoz : az az, az hol 30 személy van, ott min-
den esztendőben születik egy gyermek, a' közép mér-
tékű számot véve, 

A' fiu,  és leány gyermekek'  sziilettetésekre néz-
ve-is bizonyos törvényt szokott követni mindég a' 
természet. Közönségesen , és nagy számu summát 
együtt véve rendszerént ugy találjuk, hogy a* mikor 
20 léány, akkor 21 fiu  vagy a* mikor 25 leány, 
akkor  16 fiu  gyermek születik. Vagy a' mi éppen 
oda megy ki, minden sziiletett száz gyermek között 
négygyei öttel több a' fiu  , mint a' leány gyermek j 
ezer gyermekek  között pedig negyvennel, ötvennel 
haladja meg a' fiak'  száma a* leányakét. 
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Minthogy közönségesen véve több fiak  ízületnek , 
mint leányok, tehát az halandóságnak nagyabbnak kell 
lenni a fiakban,  mint a'leányokban. Hanem itt-isegy ál-
landó törvényhez szabta magát a' természet, tudjuk 
ugyan is a' sok esztendők alatt tett tapasztalásokbol, 
hogy a'mikor 25 leánygyermek meg hal,akkor rendsze-
rént 27 fiu  szokott el költözni. Abból a' követke-
zik, hogy a' párasodás' idejekor valamivel nagyobb 
ízámmal legyen a* szebb Nem a' másiknál. Ha-
nem ez a' külömbség nem igen nagy, melyet az Öz-
vegyek'  és a' Nötelenek' száma könnyen ki potolhat. 
Ugy tetzik tehát, hogy a' több feleségüség  (polyga-
ir.ia) a" természettel nem igen egyeznék meg. Lásd 
Siifsmilch.  II. Rész. aj , cap. p. 241, seqq. a' 
JSauinann  ki-adása szerént. 

Külömbözik az halandóság az élet idejének kfe-
lömbségéhez képeft-is.  Az első esztendö leg ve-

szedelmesebb, ebben-is az elsőbb Hó-napok leg-sit-
rübben vágynák az halanddság' tárgyául ki téve : ugy 
hogy az egy esztendös gyermekek  kö'zzül minden 
négyből esztendönként egy - egy el-szokott halni. 
Leg-bátorságosabbak a' 16 — 2~) esztendös ifjak, 
ezek közziil 124-ből szokott esztendönként egy meg-
halni, és már az huszadik esztendö öl fogva  mind inkább 
nevekedik  az halandóság. Lásd Siifsmilch  1. c.p. 339. 

Hogy ezeknek a' Templom liítáknak jo hasz-
nokat lehefsen  venni, arra kell vigyázni 1) hogy a* 
meg-holtak', szüiettek', vagy ujj hazasok' száma, mely-
ből a' Nép' sokaságát ki akarjuk vetni , leg-alább-
is hatnál több esztendökröl való legyen. 2) hogy 
ne tsak egy két faluról  , és városrol , hanem 
egész nagy helységekről voló, 3) jol meg kell-külöm-
bäzretn: az egéfsé̂ es,  és a' peftises  esztendőket, 4) 



külőmbséget kell tenni a' böv , és szük esztendök 
kczött-is , kivált az házasokra nézve. A' szük 
csztendökben koránt sem szoktak annyin öszve pá-
rasodni, mint a' termékenyekben.  Cféres  és Ba<-
chus nélkidigen ürefsen  marad a' Vénus'  nyo-

SKplyája, 

Ezekből a' Templom liftákbol  még más-félp 
hasznot-is lehet venni. Ki lehet t. i. ezekből I) ta-
nulni valamely Nemzetnek erkoltsi characterét, kivált 
az hol a' zab gyermekek  fel-szoktak  jegyeztetni. 
Ezekből tudjuk p. o. hogy Lipsiában, Casselben. 
Jénában, Göttingában minden ötödik hatadik gyer-
mek, a' közép mértékű szám szérent, nevetlen apától 

szármozatt. 2) Az-is ki tetzik ezekből, ha valyon 
az helység' dolgaira ügyelő fö  kormány-szék  tett e* 
jo rendeléseket az egéfség'  fen-tartására,  vagy pedig 
nem? millyen lábonn áll a' bába mefterség  ? van e' 
orvosi Politzia, Ç politia medica ) vagy pedig nints? 
3) Innen tudjuk, hogy az ugy nevezett fattyú-há-
zak (Findel-Hœuser) nem egyebek voltak, hanem a' 

szerentsétlenül született a p á t l a n gyermekeknek  gyilkos 
koporsói. Ma már nints el-rejtve a' világ előtt , 
hogy a' Cafscl  várassa - beli fattyu-házban  száz 
zab gyermekek  közzül 20 esztendo múlva tsak 
25 maradt meg életben. 4) ki lehet ezekből látni, mi-
néinü betegségekben szoktanak közönségesebben el 
halni a' lakosok , 's következés  képpen azok ellen 
jó rendeléseket tenni, mely a kormány-széknek  el-
múlhatatlan köteíefsége  5) ki lehet ezekből hozni , 

a' közönséges eledeleknek jóságát, vagy héjánofságát, 
és azoknak mag szerzéseknek könnyebb, vagy ne-
hezebb módját. így a' mely helyeken esztendönként 
többen f#oktak  öszve házasodni, ott az eledeleknek, 



és italoknak neme jobb, meg szerzéseknek módja pe-
dig könnyebb. Eleven példa iie Hollandia , az 
hol minden po, és 70, söt 60 személyek között-
is esztendönként egy-egy pár házafság  esik : pedig 
a* polgár: számvetés szerént az elok ugy vágynák az 
ujj házasokhoz, mint 1: iog-hoz. És hogy töb-
bet ne említsek, azt-is lehet ezekből 6) látni, men-
nyi kárára legyen valamely Országnak az hada-
kozás. 

b) A' lakosok'számának  tudásán nem állapod-
hátik meg a' Státifta,  hanem szoros kötelefsége,  hogy 
a5 Népesedésnek-\s  utánna járjon. A' népese-
désen értem azt a' basonlatofságot,  melly vagyon a' 
lakosok' száma , és a' tartománynak nagysága között, 
így P' Wirtembergának mind széle, mind hosz-

sza 16 mértföld,  következés  képpen az udvara , 
vagy szine 256 • m, f.  Vagyon benne fél  milliom 
lakos. Liflándnak,  és Oftlándnak  hoszsza 50, széle 
40mért-föld,  következésképpen  az udvara 2 C O O 

• m. f.  Ez előtt 10 eíztendőkkel kevéfsel  vólt 
fél  miliőm lakosnál több benne. És igy ezen hely-
ségekben a' Nép' sokasága egyforma,  de a' népese-
dés nagyon külőmbözö. Tudni-illik fel-vetette  Szüsz-
milch , hogy mindent egy másba számlálva egy "négy 

szegeletii mért földnyi  helyen 6000 emberek el-élhet-
nek. A' tapasztalás ezzel a' számvetéfsel  meg nem 
egyez. Helyesebbnek látzik, ha annak a' summának 
tsak harmadát, az az 2000 embeteket vetünk egy 
• mért-földre,  leg alább Éuropára nézve. INo 
már ha valamely tartománynak nagyságát, és lakos-
sainak számát ezen mértékkel öszve hasonlítjuk , ki 
lehet hozni belölle, ha valyon valamely tartomány 
«é^es-é, vagy népeùen ? Gyakorta igen nagy kii-



lömbséget találunk a' tartománynak nagysága, és an-
nak lakofsainak  száma között. Tsak a' világ öt 
részeinek meg fontolásában-is  igen szembe - tünö az 
a' kiilömbség. Nagyságokra nézve ugy vágynák 
Afrika,  és Amerika Éuropához, mint egy négyhez, 
és 7 : ihez. Még is a' mennyire ma tudjuk, a vi-
lágnak ezen három részeiben egy forma  a' lakosok* 

száma. 

Honnan van ez a' kiilömbség , vagy mi aa 
oka a' tartományok népes , vagy népetlensé-
geknek ? 

Ennek okai rész-szerént a' tartományok, réfo 
szerént kedig magok a' lakofok.  Tudni való, hogy a' 

tartományok' földjének  jósága nem mind egy ará-
nyú , következés-képpen  ugyan akkora darab föld 
nem tarthat el mindenkor ugyan annyi számu lakoso-
kat. A' mi pedig az embereket illeti, ezek sok te-
kéntetben lehetnek okai a' mint egy-felöl  a' népes-
ugy más felöl  a' népetlenségnek-is. Az utolsóba 
nagy bé folyása  van 1) a ' vallásnak,  2) az igazga-
tás' formájának,  és a' lakosok' tulajdonságainak. 3) 
a' törvényeknek  és a' polgári rendeléseknek, neve-
zetesen az házofságra,  szüzefségre,  fok  felesigüségre, 
gyermek nevelésre, 's több e' félékre  nézve, 4) a' 
szorgalmatofság'nemének.  5) az ado - fizetésnek,  és 
annak fel-szedése  módjának. 6) még a* mellös tarto-
mányeknak-is. 

c) Kötelefsége  egy Stafifiának  továbra az - is , 
hogy a' lakosoknak  nyelv-béli kiilőmbségeket-is mee 
visgálja. — Annyi lzámtalan élö állatok közbül tsu 
pán tsak az emberek tudnak beszélleni. Minden né 
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pet annak nyelvéből * és beszédjébÖl jo rendére meg 
lehet ítélni. Mentől gazdagabb valamely Nemzet-
nek nyelve, mentől pallérozattabb , és bővebb az , 
annál nagyobb világofsággal  bírónak kell magát a' 
Nemzetet-is tartani. De még egyébb haszna-is van 
a' kíilömbözö nyelvek esmérésének. Mivel ebből 
lneg lehet tudni azoknak atyafiságokat,  és atyafiság-
talanságokat. Innen pedig azt-is ki hozza a' dolog-
hoz értő , hogy valyon két, három , 's több Nép-is 
ngyan azon egy eredetből való e', vagy egészszeri 
külömbőző rátza. Ebből tsinálták a' tudósok amaz 
igen ésméretes régulât : 

A' mely Népe/t  vagy ugyan a fon  egy, 
vagy leg alább atyafiságos  nyelven be-

szélnek : afok  egy eredetből  valók , vagy 
a mely éppen annyit tejben , egy Nem-
zetet  tsinálnak. 

Hanem a' nyelvek külömbségenek meg-visgálá-
sa ide tsak annyiban tartozik , a' mennyiben attól 
az Országnak bal, vagy jo szerentséje függ.  Eb-
be a' dologba méjjebben bé ereszkedni a' Föld-le-
írók', és az Hiíloricusok' kötelefsége. 

d) A' lakosoknak  száma sokat teszen, de töb-
bet azoknak minéinüsége. A' Gánges mellett alig 
van tiz tizen-két ezer Ánglus, még is 15 — 20 
milliom embereket tart zabolán. .Nagy Sándor az 
ö kevés számbol állo Mátzédoniai katonáival tsak 
nem az egész világ' lábára bilintset vert. Az egyet-
len egy Fridrik az ö egy marokni hadi-seregével az 
Európai nevezetesebb hatalmafságok  ellen egész hét 
esztendőkig tartott táborozáft  állott ki szerentsésen. 



Leonidás a Thermopilé' szoros kapuit kevesed magával 
meg oltalmazta. Mind ezek azt mutatják , hogy 
nem mindenkor a'sokaság gyöz ; illő" tehát a' lakosok* 
mmémüségeit, és tulajdonságait gondolóra venni. 

Ezt hajdon az egy Character'  nevével szok-
ták vólt ki-jelenteni. Hanem nem tartoznak mind 
azok a' Státiílikába, melyek hajdon igy neveztet-
tek. Melyhez-képeft  ezen szónak értelmét meg ha-
tározván, értem a* Car  acter alatt valamely Nem-
zetnek azon tulajdonságait, melyeknek  a* közönség' 
erejébe, vagy gyengeségébe nyilvános bé folyása  van, 
és a' mellyeket szint-ugy számmal is ki lehet tenni. 

Itt hát illa kerdőre venni i) mennyit szoktak 
enni valamely tartományban az emberek ? közönsé-
gesen szolván az hideg tarsományokban sokkal töb-
bet, mint a' melegekben ; az hol a' rendes ital ser, 
ott megint többet, mint a' boros tartományokban j 
jol tudják az orvosi tudomány' baráti, hogy az 
erős bor - iszákos emberek igen kevés étellel 

szoktak meg elégedni. Egy Badnári zsivány nap-
jában meg éri 14 Lot ( 1 2 Uncia) nyers gyü-
möltsel: elleuben egyEszaki suhantz minden eszten-
döben tiz mása kemény eledelt költ el. Mikor a* 
Pal3tiiíátusi (Pfalz)  Német Gróf  20szad magával 
átázván egyebek között Sárvárába ment volna 152íj-
ban, ott mulatott vagy három nap. A' Gróf  bövön 
költött, jol tartotta az embereit, ezen a' városiak meg 
ijedtek, 's követeket  küldött hozzája a'Tanáts, hogy 
már tsak mennyen el onnat, mert ha még-is ott mu-
lat , őket mindenekből ki eszi. — E' sokat füg  a' 
neveiéitől, és attól, hogy ki mitsoda koszthoz szo-
kott , söt a' Klimátol-is. Azért midőn az Egyiptomi 
Barátok, azzal vádolták volna a' Frantzia Bará'o-



kat, hogy szörnyü eszem-iszom emberek , tsak azt 
felelték  reá : tseréljünk Klímát, 's mindjárt sokat el 
Vcsztünk az ehetöfségünkböl.  Fiig továbbá az éte-
lek', és italok' nemétől, és az élet' módjától. Égy 
hajós-legény (mátroz) sokkal többet eszik , mint 
a' szározon lévő Katona. Egy Frantzia Katona 24 
Uncia kenyérrel napjában jol bé éri , e' mellett az 
Eszaki Német derekasint meg koplalna. Mivel a1 

közép mértékű szám-szerént minden szeniély az észa-
ki hideg tartományokban meg emészt esztendönként 
tiz mázsa darék eledelt, 

2) Azt kell meg visgálni, milyen eröfsek  kö-
zönségesen véve az emberek ? Ez-is igen sokat fiig 
a' Klimátol. A' Déli meleg tartományból valók az 
Eszaki hideg tartomány-beliekhez képeit tsak nem 
egerek ; a' mint ezt már hajdon Vegetius  a' kato-
naságra alkalmatos ifjak'  választásokrol szolván, meg 
jegyzette volt. / Egy fekete  Szeretsen dolgozik an-
nyit , mind hat Európai, vagy Amérikai ; és éppen 
az adott arra alkalmatofságot,  hogy az Emberi Nem-
zet a' nyomorult Szeretsenekböl való kereskedésre 
vetemednék. Ez az eröfség  nagyon füg  továbbá a' 
neveiéitől, szoktatástol, és az ételek', 's italok' ne-
meitől. Lásd Büfching,  Beytrccge Gefchich-
te der Erfindungen. 

3) Nem kell el-mulatni a' serénységnek, és el-
méfségnek  meg visgálását-is. Egyik Nemzet vidá-
mabb , serényebb, és elevenebb, mint a' másik ; a' 
mely megint fiig  a' Klimátol, neveiéitől, és neveze-
tesen a' Diétától. 



4) Küíömböznek a' Nemzetek az igyekezetre 
( índuftriára)  nézve. Sibériában leg alább hajdon 
olyan tunyák voltak az emberek, hogy ha vala-
meily utazónak a' kereke el talált törni, katonák ál-
tal kelletett a' tnefter-embert  arra kénszeriteni, hogy 
pénzért meg tsinálja. Clarké  azt irjá , hogy mi-
dőn Madritban azt mondotta volna égy Tsizmadiá-
nak, hogy ha igyekeznék, napjában 3 pár tsizmát 
meg készithetne , és igy több pénzt szerezhetne ma-
gának ; azt felelte  : mi haszna ? hiszem ugy-is tsak 
meg-kell halnom! Lásd Achenwall p. 18' a not» 

Vágynák bizonyos kútfők  , az honnan az igyé= 
kezetet (Induftriát  ) ki kozhatni. 1) mentől több 
henyélő ember van az Országban, annál kifsebb  ott 
az Iiiduftria  p, o. Párisban hajdon voltak 33,800 
udvari inasok. 2) az hol semmi mérték nints a' ka» 
tonaság, és a' több hazafiak  között, mint Hafsiá* 
ban, ott sein igen nagy az Induftria.  3) az hol ai 
egyik Nem, majd semmit sein dolgozik, hanem tsak 
alá 's fel  lepzsel. 4) az hol az élet' idejére nézs 
ve nagy külömbség van j ugy hogy a' 14 esztendös-
nél ifjabb  gyermekeknek majd nem-is szabad dolgoz-
ni. "Bezzeg nem igy van 6z Florentziában , az 
hol már az hat esztendös gyermek kenyeret íze-
rez magának. 5) nagy külömbség van sok helye-
ken az esztendö' részeirè nézve. Némely helye» 
ken a' paraszt tsupán tsak földet  mivelvén , az 
esztendönek nagy részét el henyéli; Ellenberi más 
helyeken egyebet-is dolgoznak a' parasztok ^ fon-
nak, szönek , kereskednek, és ez által sok jö pénzt 
lzereznek magoknak. 6) nagy akadályára vágynák 
az lnduftriának  a' sok innep napok. Ugyan tsak 
vegyük lel égy nap minden ép kéz láb ember dol-
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gozhatik leg alább fél  forintra.  Már az hol tsak 
egy uappal dolgoznak is kevesebbet mint más Or-

szágban , be szembe tiinii a' kár. Vegyük-fel  hogy 
abban az Országban legyenek I fo  ezer dolog - tehe-
tő Emberek ; ennek az egy napnak el mulatásában 
7., ezer forint  kára van az Országnak. Hát Spa-
nyol Ország, az hol minden esztendöben 150 innep-
nap van, mennyit nem veszeszt minden esztendöben ? 
Milyen Itten és termeszet ellen való vétek az Er-
délyi Oláhoknak azon babonás szokások, mely sze-
rént nyáron-által minden Tsötörtüköt böjtöléfsel  és 
nem dolgozáfsal  illenek meg, hogy a' jég a' gabonájo-
kat eine verje!! 

e) Az ételeknek, és italoknak neme-is külömb-
séget okoz az emberek között. Híjában keresünk 
ott fris,  és vigyorgó ábrázat'okat, az hol a' paraszt' 
kertjében nints elég gyiimölts, és kerti vetemény. 
Mindenütt keményebb teíHiek azok a' népek, a* 
kiknek fo  eldelek az Allatok' Országábol való, mint 
sem azok, a' k:k tsupán a'föld  gyiimöitseivelélnek, 
A' Bétsiek derék eledelekkel élnek, még az alatso-
nabb rangúak is napjában egyszer frifs  tehén-huit 
esztiek. Berlinben, Potsdámban, Dresdában a' reg-
geli , és eftvéli  éhséget tsupán erőtlen jkávé szokta 
el oszlatni, a' déli ebéd is némellykor rosz tehén-hus 
mellett tsak pitsjokábol (Kártoffelböl)  áll; de meg is 
tetzik ám a' két fél  között való külömbség. Tsak 
nem egyedül a' sok hal-ételnek lehet tulajdonítania' 
tenger partokon lévő városokban a' gyermekeknek 

számos sokaságát. Milyen teftii,  és formájú  leányo-
kat kell azon Nemzet között szemlélni, az hol a" 
íz ebb Nem, vajas kenyér helyett minden reggel egy-
egy jó darab szalonnát öröl meg! Ennek pedig a' 



Lélekrí-is nagy a4 bé folyása.  Oly szoróS tigyàn* 
is a barátság a' téíl és a' lélek között , hogy az 
orvos', és az érkőlts-tanitó' regulái, ugyan azon egy 
tzélra vezetnek. Eleitől fogva  a' nagy ehető, és tes-
ti emberek, a' leg durvábbak, és érkültstelenebbek vol-
tanak. A' tsupa hufsal  élő népeknek mindég a' ke-
gyetlenség volt esmertetö jelek, azokat pedig , 
kik mint az Indojlániak  tsupa plántákkal éltek, 
mindég a' szelidség caracterizálta. Maga a' nagy 
lelkű Newton is éppen almát eddegelt akkor, mikor 
remek találmánnyát a Tudós Világ' bámulására meg 
tette. Az oftobaság  , és az esztelenség mindég örök-
ség szerént jutott részek volt a' Vénus' ki tsapongó 
rabjainak, és az henyeségben élö túnya embereknek. 
Lásd Lueder p- 34. seqq. 

f)  A' társasággal együtt szükséges képpêtt kü-
lönböző rendnek, és rangnak kellett fel  állani a2 
emberék között. Es valameddig az emberek erős-
ségekre, elméfségekre  , és szorgalmatofságokia  kii-
lömbozni fognak,  valameddig a' virtusnak, és 3z ér-
demnek jutalma lészen; valameddig az okoskodni tudó 
Emberi Nemzetben természeti hajlandóság leszl'z az há-
ládatofsághoz',  mind addig az emberek között va-
ló külömbség a' rendre és rangra nézve meg ma-
rad, mind addig lesznek nemesek, lesznek pa-
rasztok-is , az az , lesznek elme-béli tehetségek-
re és külső értekekre nézve egy - máftol  vég - nélkül 
külömbozö emberek. Ezt a' külömbséget-is hát illő 
meg visgálni a' Statiftának  , annyival is inkább; mert 
ettől ollykor nagyon füg  valamely társaságnak jelen* 
Való boldog, vagy boldogtalan állapotja, 
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s. XXIX. Igazgatás. 

Harmadik fö  tzélja egy Ország' tulajdonságaival 
meg-esmérkedni kívánónak az, hogy annak az or-

szágnak, a' melyet szem-iigyre vett, igazgatását ta-
nulja ki. Ennek két nevezetesebb részei vágynák , 
u. m: az Igazgatás' formája  , és az Igazgatásnak 
foglalacofságai  annak külömb-külömb-féle  el osztá-
saival együtt. 

X X X . Az az út, és mdd , mely szerént 
az ország' dolgai vitettetnek, Igazgatás  formájá-
nak szokott neveztetni. Itt leg elsŐben-is az Or-

szág' fundamentomos  törvénnyeit, és kötéseit kell 
meg visgálni, melyeknek együtt vett summájokbol 
áll a fus  publicum. Az után utánna kell járni 
a' Fo'-hatalomnok, és hogy a' kinél van. Harmad-

szor itt lészen helye azt is meg visgálni, mitsoda ti-
tulufsa,  és tzimere van az Uralkodónak, milyen Ud-
vart tart, és mitsoda Keresztes rendek vágynák az 
Országban ? 

§. X X X [. Igazgatás  formája.  — Minden 
Országoknak a' fóld  kerekségén vagyon egy - más-
sal valami hasonlatofságok,  de más felöl  véghetetlen 
sokakban kulömboznek-is egy - ináftol.  — Abban 
mindenek meg egyeznek, hogy egy vagy több sze-
mélyek patantsolnak, a' nagyobb része pedig enge-
delmeskedik. Ennek köznek kell lenni minden tár-
saságokkal, másképen lehetetlen valamely Orlzágnak 
fen-állani. 



Azon Országok, melyekben egyetlen - egynek • 
keze mérsékli a' kormányt, neveztetnek Monarchiá-
nak, v. Euyedülvaló-uraságnak:  ha az hazafi-
aknak bizonyos száma viszi az Igazgatáft,  akkor az 
igazgatas' neve Jriftocrátia  , v. a' Nép-ura-
ságának van helye. A' Démocrátiai alkotmány te-
hát igen külömbözo az Ariftocrátiaitol  ; még is egyi-
ket, ugy, mint a' másikot Szabad - társasági alkot-
mánynak szokták nevezni. Méltán legyen e ez , 
vagy pedig nem? mások Ítéljék meg. Kn magam 
tsak annyit mondok, hogy a* kik a' szabadságot, és Mo-
narchiát, egymáfsal  tellyefséggel  ellenkező dolgoknak 
tartják, azok nagyon meg tsalattatnak. Ezek kö-
zött a' valoságos külömbség abból áll, hogy a' pa-
rantsolók' száma külö'mbözik ; a' társaság' tagjának 
pedig jobb, ha egynek mint-ha többeknek parantsolat-
tyára kell vigyázni. 

Tsak ugyan ezen szóknak értelmét a' velek 
való élésből kell meg határoznunk. E' szerént Mo-
sárcbiának nevezik mind azt , az hol a' Fejedelem-
ségnek nagyobb részét, és nevezetesebb jufsait  egy 

személy birja : az hol pedig ez ellenkezőleg van , 
ott Respublikát, vagy közönséges társaságot monda-
nak lenni, ha mindjárt a' Fejedelemségnek némely 
jufsait  egy fö  méltósággal fel-ruháztátott  személy bir-
ja-is. Ilyen volt Hollándia az Helytartók' idejek alatt. 
Innen lett, hogy Génuát.é  s Velentfét,  és a' Német 
alföldi  egyesült hét tartományok közziil mindeniket 
ugy irják le, mint Respublikát, vagy közönséges Tár-
saságot; a' Niederlándi és Helvétziai egyestiléft  pe-
dig Státusok-beli  Syftémának  neveznék. Igy 
Lengyel Ország Respublikának neveztetett, Svétzia 
pedig Monárchiának maradott; pedig a' XII-dik Károly 



halálától fogva  1772-ig inkább meg érdemiette vol-
na a' Respublikái nevet, mint Lengyel Ország. Né-
met Országot mindennek ugy lehet nevezni,, a' mint 
lzintén tetzik, még is mindennek rész szerint iga-
za lesz , a' nagy Moser  ítélete szerént, lia mind-
járt ellenkező vélekedésben vagynak-is. IJsd Mo-
sers teutsçhes  Staatsrecht  Tbeil. I, az elein. 

XXXII . A' leg főbb  hatalmat vagy egész-
szen, vagy el osztva , vagy bizonyos meg hatá-

rozott ideig , vagy a' jelen való uialkodó' életé-
nek meg maradásáig, vagy bizonyos Familiák* fenn 
tartásokig, vagy örökösön lehet által adni valamely 
Nemzetnek. Ebből eredtek a' Monárchiának kü-
lörab külömb nevezetei, 

Tsak az Uralkodó szeinélyek életek' fenn  tar-
tásáig adatott általa' leg főbb  hatalom a'Német Tsá-
l'zárnak , a' Lengyel Királynak , a* Romai Pápá-
nak , a1 Német Püspököknek , egy szóval mind 
azoknak, a' kik Vállasztó Országokba uralkod-
nak. Az ilyen Országokban vagy a' Nemzet' 

személyessei váhszttyák az uralkodókat, vagy tsak 
bizonyos számbol álló szeinélyek , a' kik arra 
mások felett  való jufsal  bírnak. így választyák a' 
I\étnet Tsászárt a' nyokz Választo Fejedelmek, a' 
Pápát a' Kárdinálisok , a' .Püspököket » Káptala-
íiak. 

A* familiák*  fenn  tártásokig adatott által a' leg 
főbb  hatalom az örökös Monárchiákban, hanem azzal 
a' külömbséggel, hogy az örökös következés' jufsa 
xagy éppen nem hat ki a' Leány Ágra, vagy le j 



alább nem abban a' mértékben , a' melyben a' Fiu 
Ágon valókra. Frantzia Ország, Svétzia , és Sárdi-
nia a' Leányokat a' Királyi szákbe való következés-
től egészszen meg fosztják.  Dániában, Spanyo^or-

szágban , Sitziliában , és Prufsiában  a' Leányok, 
éppen nem következhetnek addig , a' mig a' Fiu 
Ágon valaki találtathatik. Portugalliában , és Nagy 
Britanniában a' leg kifsebbik  Kirá.y-fi  is elébb való a* 
leg idősebb Király kis-Aszszonyr.ál. 

Végre örökösön engedtetik által a' leg főbb 
hatalom az Atyai Országokban ( in regnis patrimo-
niálibus.) 

XXXÍII. Abban is külömböznek a' Mo-
nárchiák egy-mástol , hogy mennyiben engedtetett 
által a' főbb  hatalom az Uralkodónak. Az hol a'Fe-

* , 

jedeleinségnek minden jufsait  az Uralkodó egyedül a 
maga személyében a' kőz jóra nézö-vigyázó szem-
mel végre hajthatja, a' nélkül, hogy az Ország'Ren-
deit meg kérdje, ott határ nélküli'  való Monár-
chia van: az hol ellenben bizonyos dolgoknak ki vi-
vésére a' Rendek' egyet értése is meg kivántatik, ott 
a' Monárchia tnérséklett. Az hol végezetre egyedül 
az Uralkodó'szabad tetzése, és akaratja, nem pedig 
az Országnak és a1 Fejedelemnek el válhatatlan bol-
dogsága a' leg fo'bb  torvény, és semmi fmidamen-
tomos törvényekhez nints kötve , ott a' Desvotis-
TOZZSnak van fészke  Igy van a' dolog Török Ország-
ban , igy van Asiának, és Afrikának  több részeiben, 
melyeket a' Despotai Uraság eleitol fogva  tulajdon 
lakhelyivé választott. De nem tsak a' Monárchiák 
fajulhatnak  el Despotismusokká, hanem az Uralko-
dásnak más nemei-is. A' Velenczei Tanátsnak szer-



felett  való hatalma, a" Szent Márk'piatzán lévő'nyíl, 
vános oroszlányiboszszu-állás, Arifiocratás  Despo* 
tismust  jelentenek. A' régi Athénénak Oftrácfis-
mufsa  eleven bizonysága annak, mely lehetséges a* 
Democratás Despotismus. — Az erőtlenség , 
tudatlanság, bahonaság, és a' vétkek, nagyon hizlaló 
abrakjai szoktak lenni a' Despotismtisnak, a' melytől 
Europa annál kevesebbé félhet,  minél nagyobb lépés, 
re vitte a' tudományokat, és a' lélek' tehetségeinek 
pallérozását, 

X X X I V . A' Monárchiát,  akar legyen 
az határ nélkiilt való, pkár mérs^klett, közönségesen 
Biradalotnnak, vagy különösebben Tsászárságnak , 
és Királyságnak nevezik. A ' Monárchák neve pedig 
Tsászár , és Király, * 

X X X V . Az igazgatásnak három módon le* 
het vége. Vagy az Uralkodo' meg-halálozása által, 
vagy az uralkodásról való le mondás által, vagy vé-
gezetre az uralkodóknak le tétele által. Ekkor a* 
Választó Országokban a' Királyi szék üreßen marad , 
és Köz-uralkodás (Interregnum) áll fel,  melyet az ujj 
választásig a' fö  kormányozó Szék viszen ; ha t. i. 
az Uralkodónak még virágzó állapotjában következő 
nem választatott volt ; mely ha meg esett, ekkor az 
ujj Uralkodo mindjárt kezéhez vészi az igazgatáft. 
— Ellenben az örökös Országokban ez által nem 
marad iirefsen  a' Királyi szék, hanem az uralkodás 
egyszeriben által szál arra, a' kinek ahoz a' funda-
mentoinos törvények szerént leg első, és leg köze-, 
lébbi jufsa  van. 



§. X X X V I . Egy Tsászár, vagy Király le-
teheti az uralkodáft,  ha a' fundutnentomos  törvények-
ben ellenkező rendelés nints rólla. Ezektől a' tör-
vényektől fiigg  az a' kérdés is, mitsoda tsendes mó-
don, kérések, panaszok, és reprasentatiók által segíthet 
magánn vagy egy privatus vagy egy egész nemzet 
v nem factio),  a' ki az Uralkodó hatalomnak némelly 
törvényeivel és tetteivel meg nem elégszik: a'nélkül, 
hogy zűrzavart, vérontáft,  és Anarchiát okozzon , 
melly közönségesen abból következik, -ha valamelly 
nép, szerentsétlenségében és vakságában eroszakosan 
ellenkezik az Uralkodóval. 

§. X X X V I I . Mind a' Váliaszto mind az örö-
kös Országokban az igazgatás kezdetét bizonyos czé-
rimoniák szokták meg előzni. A' Monárchát vagy 
ki kiáltják, vagy meg koronázzák, vagy fel  emelik. 
A' Monárcha az hazafiak  hivségeket el fogadja.  — 
A' koronázás nem egyébb , hanem az a' pompái 
tselekedet, mely szerént a' Monárcha a' meg kenés , 
a' királyi koronának fejébe  való tétele , és az Or-

szág' 's igazgatás' tzimjeinek kezéhez való vétele által, 
közönségesen fel  szenteltetik. Ez a' czérimonia nem 
el - múlhatatlanul szükséges, ha az Ország' fundamen-
tomos törvénnyeibe , és kötéseibe nyilvánoson belé 
nints téve : az honnan némely Országokban éppen 
nints is szokásban. Az hivség' ki-jelentése bizonyos 
esküvésnek le tétele által menyen véghez, melyben 
az hazafiak  az ö" Uralkadójoknak hivséget, és enge-
delinefséget  Ígérnek; az Uralkodo-is pedig azokat tör-
vényes jufsaikrol  és szabadságaikjol esküvéfsel  teszi 
bizonyolsá. 



§. XXXVIII. Az igazgatás' formájának  meg vis-
gálásával öszve van kötve az Ország' fundamentomos 
kötéseinek, és törvényeinek, a Monárcha'Udvari lak-
helyeinek, az Ország'tzimereinek j és az Uralkodó' 
Tituluísának esmérese , és tudása. 

' X X X Í X . Közönségesen szolván minden 
Ország' igazgatásának formáját,  annak fundamentomos 
törvénnyeiböl lehet ki tanulni jo móddal. Ez alatt 
pedig értein azokat a' törvényeket, melyek szerént 
az Ország alkatva vagyon, és a melyek által az 
Uralkodónak, és a' lakosoknak egy máshoz való kö-
telefségeik,  és mindenik félnek  jufsai,  világoson meg 
vágynák határozva. Ezek tsak nem minden Orszá-
gokban igen kiiloinközők, némely helyeken kevesek 
másutt többek. Ezeknek a' meg nevezett törvények» 
uek summájából áll az Ország Jus  publicuma. En-
nek-is hát igen külömbözőnek kell lenni j rövidnek , 
vagy hoszszasnak. 

XL. Ezekre a' fundamentomos  törvényekre 
való vigyázás a' Monárchiákban az Ország' Rendeinek 
kötelefsége.  Ezek a' Rendek, vagy tsupán a' Ne-
mefségbol  állanak , vagy más több személyekböl-is , 
melyek az Ország' több részének képét viselik. Ezek 
bizonyos időben közönséges gyűléseket szoktanak 
tartani, a'közönség' javának elö mozdítására, me-
lyeknek neve Diéta  vagy Ország gyűlése (Comitia 
regni) Minthogy az hol öt-hat százan vágynák ösz-
ve gyűlve, ott a' Voksoknak tökélletes meg egye-
zése telyes lehetetlen. Lásd Plin. Epift.  L 12. 
tehát a' végzések a' töbség szerént szoktak meg ha-
tároztatni. A' Monárcha és az Ország Rendéi' juf-
sainak egyedül való próba kövek a' fundamentomos 



tHrvények , tsak ezekből lehet azokat meg Ítélni. 
Többnyire a' Rendek' végezései tsak a' Monarchá-
nak egyezése által válhatnak törvényekké. 

§. XLI. Az Uralkodó'lak-helyét (a' Residen-
tiát) a' mi illeti; e'közönségesen az Anya Városok-
ban szokott lenni. Ezt, és az Uralkodónak udvari 
palotáit, vagy várait, az hol egész udvari pompája-
val szokott mulatozni, igen illő a' Státiftának  szemre 
venni, és azzal meg esmerkedni. E' tsak azért - is 
nevezetes, mert a' Királyi széknek ditsöfségét  ugy 
lehet szemlélni az Uralkodónak udvari pompájában , 
mint valamely tükörben. A' külső tsinofságot  vis-
gálni az Udvarifták  dolga; a' Státifta  ellenben annak 
jár végére, ha valyon a' belső, és kiilsö pompakö-
zött van e' illendőség, jo rend, és gazdaság. 

XL1I. Vágynák az Országoknak Titulufsai, 
és Tzimerei. A' Titulus áll azoknak a' méltóságok-
nak meg nevezésekben, melyeket az Uralkodók az 
Országokra, és más tartományokra nézve, melyeket 
birnak, adnak magoknak, és a' melyeket nékiek má-
sok is tulajdanitanak, — Ezek a' titulusok sok vál-
tozásokon mennek által közönsége sen. Rend szerént a' ti-
tulus nem egyéb, hanem valamely helység' birásának ki 
nevezése. Tsak ugyan nem minden O szágok teszik 
bé a' titulusokba mind azoknak az helységeknek bí-
rását, melyek a' Világ távol való részei közül az 
o' hatalmak alatt vágynák, a' mint erről Anglia, Fran-
tzia Ország, és Hollándia eleven bizonyságok. El-
lenben Spanyol országban , és Portugalliában az elei-
tói fogva  szokásba vólt, melynek talám a' lehet az 
oka, mivel az Angliai, és Frantzia Országi mellös 
tartományokat különös kereskedő társaságok találták 



fel,  és azok-is használták, magának pedig az anya 
Országnak eleintén kevés kaszna volt belöllek. El-
lenben a' Spanyolok, és Portugallusok a'mellös tar-
tományokat mind a' Király' nevében foglalták  el, és 
azokbol a' Királyi Koronának a' kereskedés, ésmo-
nopolium által szembe tünö hasznai szátmoztanak. 
A ' titulus továbbá sokszor nem egyébb , hanem a" 
már sok száz esztendöktol fogva  el alutt jusnak em-
lékeztető jele; némelykor a' soha meg nemszüntszá-
mot tartásnak egy halhatatlan jegye, és az, igen sok 
veszedelmes hadakozásokra adott egyszermászszor al-
kalmatofságot,  söt a' titulusból ki lehet sokszor hoz-
ni valamely Nemzetnek vagy szer felett  való ofto-
baságát, vagy nevetségre méltó büszkeségéc így a* 
Napkeleti és pallérozotlan Fejedelin -k, leg ki tsapon-
góbb, és leg különösebb titulosokkal élnek Példa er-
re a' Konftántzinápolyi  nagy Ur' titulufsa  , de még, 
elevenebb példa a' Menaneabowi Tsászáré Sumatrá-
ban. Lásd Marsdens  Hijiory  of  Sumatra. 
p. 227. Az Ariftocrátziákban,  és Democrátziák-
ban rövidebb titulusok vágynák szokásban, melyek-
ben tsak azoknak hivataljok vagyon ki nevezve, a* 
kik az Ország5 kormánnyát igazgatják. 

XLIII. A' Tzimer nem egyébb, hanem 
bizonyos képek , és rajzolatok által ki jelentetett ti-
tulus. Ennek is éppen olyan esete (fatuma)  szokott 
lenni, mint a' titulusnak. Erről hoszszasabban be-

szélleni a' tzimerekröl való tudományba , vagy aat 
Heráldikába tartozik. 



§. XLIV. Közelebbi atyafiságok  van a' Ke-
resztes Rendeknek a' titulusokkal, és a' tzimerekkel 
mint-sem hogy azokot itt egészszen el halgathatnók. 
Ezek vagy világiak, vagy papiak, vagy bizo-
nyos rangú és születésü emberek', vagy meg hatá-
razott tartományok' lakofsinak  szamokra valók, vagy 
fizetéfsel,  vagy a' nélkül járnak. Ezeknek erede-
teket , kiilömbözö rendtartásaikat, alkatásoknak mód-
ját, és tekinteteket kell a' Státiftikában  fel-fe-
dezni. 

XLV. Az Országnak foglalatofságai  két 
félék  : Vagy illetik annak belső alkotmánnyát, vagy 
pedig annak a' külső Hatalmafságokkal  való minden-
némii szövetkezéseit, 

§. XLVI. Az Ország' belső dolgai vagy fogla-
latofságai  közé tartozik i ) a' Vallás, és a' Vallás 
beli dolgok, a' tudományokat, mefterségeket,  és 
tanuló társaságokat illető dolgokkal együtt a) a' tör-
vények , és a' törvény ízékek, a' Politziával együtt. 
3) az hadi dolgok 4) az Ország' jövedelme , és j a' 
Finántz , a' tartomány'gazdaságával, a' vadászattal, 
halászattal, fold  miveléfsel,  's a' többekkel együtt, 

X L V II, A' Vallás', a'felsőbb,  és alsóbb Os-
kolák', a' tudományok', és a' mefterségek'  állapotjá-
iknak meg visgálásábol ki lehet hozni a' világosodás', 
és pallerozottság' gráditsát, mely valamely Nemzet-
nél találtatik. A' le folyt  időknek , és az azok-
ban virágzott népeknek Hiftoriájokbol  tudjuk, hogy 
a Vallásnak dolga minden Országokban ahoz képeft 
változott, és lormálta magát mindég, a' mint a' 
világosodás nagyobb, vagy kifsebb  mértékben találta.-



tátott bennek. Az Iftenröl  való tudománynak 
(Theologiának ) külömbözö Syjlemái  ugyan éppen 
nem tartoznak az Ország' dolgai köze. A' polgári 
tsendefség,  a' Vallásról és Dogmákról való képzelt 
vélekedéftol  nem annyira füg  mint a' jó Moráltól és 
mint a' tselekedetektöl. Ezeket mérsékelni az Or-

szág' dolga, amazokon akarni uralkodni lehetetlen-
ség, A' társaságnak nintsen hatalmában , hogy az 
emberek vállásbéli vélekedéseinek kormányozását, va-
lamely Felsöségnek által adja; annyival kevésbé adta 
azt az Iften  valaha által egy embernek, vagy az ha-
landók közzül valamely rendnek, 

Az honnan ha valaki arra vetemednék, hegy 
az emberek eleibe hit-ágaz3tait irjon , azokra őket 
vagy fenyegetések,  vagy büntetések által kénizeritse, 
az a' társaság' jufsait,  és türvénnyeit meg rontaná, 

XLVIII. Ebből világoson ki tetzik, hogy 
minden üldözések, akár mi névvel neveztefsenek  is 
azok , büntetésre méltók , és utálatosok, az Ország-
nak pedig ki mondhatatlan kárára, és veszedelmére 
vágynák. Boldog hát az az Ország , 3z hol ez , 
vagy amaz vallás-beli ágazatért egy betsiiletes ember 
is meg nem utáltatik, az hol vallás-beli közönséges 
türedelem uralkodik. De ezen sinor mértéktől igen 
el távoztak eleitől fogva  minden Országok, a'Vallás' 
ágazatait a' Polgári törvényekkel  öszve fonták,  és 
azokat a' törvénynek tisztes neve által meg szen-
telték. 



XLTX. Soha sem volt az az idő", a' mely-
ben minden emberek, és Nemzetek ugyan azon egy 
Valláson lettenek volna. Még rna-is számtalanok a' 

szakadékok: tsak ugyan öt főbb  szakaszra lehet azo-
kat Gatterer szerént öszve vonni. 

I. Az első szakaszba tartoznak a' minden fé-
le szembe tűnő dolgoknak imádói (Fetisch  Anbe-
ter) a' kik még igen nevetségesen , és gyermeki 
módra gondolkodnak az Iftenröl,  és annak tiízteleté-
röl. Lásd Grundrifs  der Gefchichte  aller Re-
ligionen von Meiners.  Lemgo 1737. n. e. 

II. Tsillag-imádók.  Ezek rooft  az eget 
a' tsillagoknak számtalam sergeivel, majd a' napot , 
hóidat, vagy valamely különös tsillagzatot szoktak 
Iften  gyanánt imádni. 

III. Ember-imádók.  Ezek vagy a' már rég 
meg hólt, vagy a* még életben lévő Embereket, a* 
Fejedelmeket, Hérosokat , az ugy nevezett Iftenek' 
magzattyait szokták imádni, 

IV. Bálvány-imádók. Ezeknek Ifteneik  a' 
mefter  emberek kezeik által készittetett, faragott  , 
vagy öntött képek , melyeknek nemei számtala-
nok. 

V. Jehovát,  vagy az egy igaf  lftent-imá-
dók. Ezek a' Menynek , és földnek,  's minden 
ezekhez tartozó dolgoknak, egyedül való teremtő-
jét, a* Jehovát,  v. az iga£ lßent  szokták imád-
ni. Ezek megint háromfélék;  'Sidok , Keresztyé-
nek, és Mahumedánusok. 



A1 'Sidok között két nevezetes szakadéko» 
ragynak, u. m. Rabbiniták  , v. Talmudijlák, 
a kik az ó-Teilamentomi Szent-irás könyvein kivill 
a' Talmudot is bé vették. Karaiták,  a' kik a' Tál-
mudnak , 's  következés-keppen az Orális Tradi-
tionak  nem hisznek, 

A' Keresztyének első el-osztás szerént két fé-
lék u. m: Napnyugoti,  és Napkeleti  Keresz-
tyének. A' Napnyugotiak, ha a' Söciníánusokat 
ki veszsziik, mindnyájon hiszik a' Szent-Háromságot 
a' Nitzénumi 'Sinattol fogva.  De egyebekben vég-
hetetlenül külömböznek, lehet pedig okét hét neve-
zetesebb szakadékokra osztani. Vágynak ugyan-is kö-
zöttek R. Catliolicusok,  Luthéránusok, Re-

formátusok,  Angliai Keresztyének,  Herrnhut-
terek,  Quakerek, és végre Unitáriusok. 

A' Napkeleti Keresztyének négy fövebb  sza-
kadékokat számlálnak egymás között, melyeknek ne-
veik igy következnek : Orthodoxusok  , Neflö-
riánusok, Monophy sicusok, és Maroniták. 

A' Mahumedánusok között két egymáfsal  halá-
losan ellenkező fö  osztály vagyon. Az elsők a' 
Sunniták,  vagy a' mint ök magokat szeretik ne-
vezni , az igaz hitűek. A ' második rend-beliek há-
rom apróbb szakaszabbol állanak. Ezeknek neveik : 
Kharégiták,  Mota^aliták,  és 'Sefatiánusoh. 
Lasd a' Gatterer  föld  le irását. 20. 



§. L. Ebhöl, a' mita'48-dikSzakasznak vegén 
meg-jegyeztünk, eredett az a' külömbség, a' mely 
van az uralkodó, a' bé-vett, és az el-türt vagy a* 
tsupán meg szeuvedt Vallások között. Fájdalom-
mal kell meg jegyeznem , hogy ezt a' külömbség,et 
tsak nem minden Európai Országokban szükséges 
meg tenni, még pedig azon okbol, mivel ennek, a' 
közönség* alkotmannyának rendébe tobnyire minden 
Országokban nagy bé folyása  vagyon. Igaz hogy 
egy helyt kifsebb,  más helyt pedig vastagabb mér-
tékben. Tsak ugyan a' meg világosodott Angliában 
is a' Püspökösök az elsők. 

LI. A' Vallás szíilte az Anyaszentegyhá-
zat , vagy az ugy nevezett Eklésiát. Ertek pedig 
ezen nevezet alatt egy olyan társaságot , melynek 
tagjai ugyan azon egy Vállas-tételen vágynák , és a' 
k k a' magok ^módjokon szokott Ifteni  tiszteletnek 
gyakorlása végett öszve szoktanak gyűlni. Mint-
hogy ez a'társaság magában az Országban vagyon, 
tehát tartozik annak fellsöségét  meg esmérni, és ma-
gát annak alája adni Az igazgatásnak annyiban ha-
talma van az Ekklésián, a' mennyiben köteles arra 
vigyázni, hogy abba mindenek jo rendel menjenek , 
az Ország' fő  tzéljával pedig semmi ellenkezőt ne 
mozdithafson.  Ez már egyerkn e ,y fundamentoma 
annak az Egyházi ha'alomnak. melyet az Ország 
törvény szerént kívánhat macának. Ha valamely 
tá.saság magát az Ország' feísősé0e  alol el-vonnyi, és 
magának függetlenséget  tulajdonit; ugy az ilyen tár-
sa ág külön Országot formál  az Országban (formabit 
ftatum  in ftatu)  Éppen igy ván az Ekklésiával-is a' 
dolog. Minthogy pedig e/. az Országban v éghetet-
len nagy rendeletlenseget okozna; tehát jufsa  vau az 
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Országnak arra, hogy az Ekkiésiát magától való füg-
gésbe tartsa : de az hit ágazataira nézve annak tel-
lyefséggel  leg kifsebbet  sem paranrsolhat ; mivel e' 
nem volna egyébb, hanem lelki esméreten való uralko-
dás , melyet az Iften  semmi emberi hatalomnak alája 
nem vetett. 

LII. A' tudományok állapotjábol vala-
mely országban, még jobban által lehet látni az ottan 
való világosodást. A' tudományok a' Nép' értel-
mét formálják,  és pallérozzák, erköltseit meg job-
bítják , a' Vallásról való vélekedéseit meg tisztitják , 
söt azok által mindenféle  mefterségek  nagyobb tökél-
letefségre  emeltetnek. De hogy a' tudományoknak 
ez az ereje legyen, tehát nem tsak aẑ  ugy nevezett 
tudós rendnek , és a' künyv-iróknak  kell azokkal es-
méreteseknek lenni , hanem íziikség, hogy minden 
karban helyheztetett emberek azok által palléroztas-
sanak. Ezen az Igazgatás sok modon segéthet : kli-
lönösen pedig a' Oensurának ollyan mérséklése által, 
a' melly az Országnak tsendefségével,  javával , és 
az idö béli környülállásokkal meg-álhat. A' tudo-
mányok el-szoktak osztatni magojsabb , és Jfép 
tudományokra. Azok közzé tartoznak az Ifteni, 
Törvényi, és Orvosi tudományok, a' Világi-böitses-
séggel, és a' Mathesifsel  együtt. Ezeknek részei 
az Hiftoria,  a' Nyelvémeszség (Philologia), a' kötött, 
és kötetlen beszédről való mefterség.  — A' Mágusok, a' 
böltsFérjfiak,  és áldozo Tápok voltanak a'világon elöl 
élt Népeknek Törvény-adói. A' Világi-böltsek, és a' 
tudós Férj fiak  a ' Görögök, és a'Romaiak törvény adói; 
a' Papok, és más tudósok kormányozták a' közép-idö-
bena' törvény-tévo' hatalmat, Sött még ma-is a'Nagy 
p o l i t i c u s Minifterek,  világi böltsek, Tudósok, és 
Könyv irók be folynak  az Országoknak igazgátásába. 



r 

De minthogy igen kevés tudományok, és mefter-
ségek olyanok, a' melyeket az el-mulhatatlan szük' 
ség szült volna ; tehát tsak a' bövség kebelében, lel-
ki és tefti  tsendefségnek  és külső bátorságnak ditsös-
séges Ege alatt virágozhatnak a' tudományok, tsak 
ott nemesitheti meg magát valamely orrzág , tsak 
ott mehet arra a tökelletefségre  az ember, hogy Te-
remtőjének képéhez hasonlítson. Hanem ehez a' kí-
vánatos bövséghez, és arannyal érő minden eröf'zak 
és el-nyomás ellen v a l ó bátorsághoz, nem mindeneknek 
volt szerentséjek. Ez az oka, hogy annyit külöm-
bözik a* Spanyol az ő szomszédjátol a' Frantziátol, 
a' Portugallus az Ánglustol, a' Muszka a' Svékus-
tol, söt még a' Prnszsziis-is a' Lengyeltől, mind ab-
ban, a' ini a' Lélek* pallérozását , az emberek ne-
mesedését , és boldogulását illeti; Lásd Lueder,' 
§. <,6 — 97« 

LIÍI. A' tudományoknak el-terjesztésekre 
a' felsőbb,  és alsóbb Oskolák el múlhatatlanul sziik-
ségesek. A" felsőbb  Oskolákban ; melyeknek nevei 
Univerzitás  és Akadémia, mind a felsőbb  tudo-
mányok, mind pedig a' szép mefterségek  szokták ta-
níttatni. Leg nevezetesebb meg-esmértetö jelek pe-
dig az, hogy azokban ofxtogatják  a' tudosok között 

szokásba lévő méltóságokat. Az alsóbb Oskolákban 
tsupán a' szép mefterségekre,  az írásnak, számverés-
nek, Vallásnak, és a' tudós nyelveknek elsőbb tzik-
kelyeire, szokott taníttatni az ifjúság.  A' feísÖ  es 
also Oskolák között vágynák közép rendűek- s, u 
m. a' Gymnásiumok , a' Ritter  akadémiák. 
Gymnasinmoknak neveztetnek azok, mellekben az 
Ifjúság  a izéo mentségeken k ivül a' felsőbb  tudo-
mányoknak első kezdeteire-is taníttatik.' ~ Rittéï-
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akadémiák azok , a' hol a' Gavallérok' magzattyai-
kat az azokhoz illendő tefti  gyakorlásokra, nyel-
vekre , tudományokra , és mefterségekre  szokták ta-
níttatni. 

A' tudományok, és a' mefterségek  külömböznek 
egy máftol.  A' tudomány bizonyos igafságoknak 
meg esmérésekben", és meg-vitatásokban foglalatosko-
dik. A' mefterség  bizonyos készséget kíván vala-
minek az elör.kbe szabott sinor mérték szerént való 
meg készitésében. A' tudományok tsak az értelem-
nek adnak dolgot, a' mefterségek  pedig a' kéznek al-
kalmatos voltát-is meg kivánnyák.  Némely mefter-
ségekben a'régulák igen együgyüek, és a'tsupa gya-
korlás által könnyen meg tanulhatók; másokban el-
lenben a' nevezett régulák sokak, és számasok, és 
nem olyan könnyen meg-foghatók,  hanem a' szép, 
és felsöb  tudományoknak részeiböl kelletik azokat meg 
tanulni. Amazoknak neve a' tudósok nyelveken  Ar-
tes mechanicce-, és ide tartoznak minden kézi me-
fterségek,  ezek neveztetnek^^? mefterség  eknek, 
és ide tartoznak nevezetesen a' Feftés,  Képfaragás  ' 
Metzés, Kép-öntés, az építés - mefterség,  nem kii -
lömben a' Musika, és a' Kertészség Tkeoriája. 

§ LV, A ' tudományok tökélletesedése igen 
nagyon szokott elö mozdittatni, a' tudós Akadémiák 
és Társaságok által, melyeknek minden igyekezetek' 
és tzéljok abból áll, hogy ujj igafságokat  tanáljanak-
fel,  és azokat a' tudós világgal közöljék. Ezek-
nek remekjek szerént a' szép mefterségeknek  tiszte-
loi, a' Feftö  , képfaragók,  és Építők, is állitottak-
fel  egy má köz tt tudós Akadémiákat, és Társaságo-
kat. Ide tartoznak még a' tudós társaságoknak más 
nemei-is, melyek a' tudományok', és a' mefterségek 



bizonyos részeinek pallérozására szokták feli-állani. 
Illyenek a' gazdaságot, és a' belső boldogságnak 
más ágait elö-mozditó társaságak. Illyenek már sok 
helyeken állottak fel,  még pedig vagy a' fő  kormá-
nyozo Szék segedelme által, vagy pedig a' nélkül. 
Közönségesen szolván a' mefterségek  elö mozdításá-
ra az ugy nevezett Reális Oskolák igen haszno-
sok, a' melyekben az ifjú  emberek nem tsak arra ta-
níttatnak, a' mire a' közönséges oskolákban , hanem 
a' kézi, és szép mefterségeknek  első fundamento-
inaira-is, melyeknek a' közönséges életben igen szép 
hasznokat lehet venni. 

§. LVI. A* tudományok el-terjesztésekre a' 
könyv-nyomtatás'  meftersége  halhatatlan segítséggel 
vólt, mivel ez által a' könyvek oltsobbak, és közön-
ségesebbek lettek. Ennek az Ifteni  mefterségnek  fel 
találása felett  vetélkednek egymáfsal  a Belgák, és a' 
Németek. Azok az Hárlemi Kofctern  Lörint 
nek, ezek pedig a' Máintzi Guttenberger  Já-
nosnak kívánják azt tulajdonítani. Ugy látszik , 
hogy a' valoságos Könyv nyomtatásnak fel  találója 
az utolsó. Ez a' konyv-nyomtatás'  meftersége  szül-
te a' könyvekkel  való kereskedéft,  mely által a' tu-
dósok'munkái hamarább világ eleibe jönek, és közön-
ségesekké tétetnek. Némely Országokban nem oly 
nagyra terjedett a' Könyvel  való kereskedés, mint 
másokban. Némely helyeken az utánna - nyomtatás 
szabadon meg engedtetik, melly ellen panaszolkodnak 
mind a' tudósok, mind a* Könyvárosok,  a' kik mind 
a' ketten a' magok illendő hasznoktól az által meg 
foktatnak. 



L'VIÍ. A7. Ország* belsÖ dolgai közzül va-
lók másodszor a' törvények, a' törvény székek, és 
a' Politia. — A* törvény, a k'if  akaratnakJ-ça-
had, és mindeneknek egyet értésekből  esett 
nyilvánsávofiá  való tétetése.  Mentől könnyebben 
el-Iehet érni ezek által az Országnak a'maga fö'tzél-
ját , u. m. a' lakosok' közönséges bátorságokat, és 
boldogságokat, annál tökélletesebbek ezek. Sok el-
psztásai vágynák ngyan-is |) Polgári , és Büntető 
(Civiles & Criminales) a) Nemzeti, és más idege-
nektől költsönözött, de már közönségesen bé - vett 
törvények, 's ezeknek megint külömb-kölömb alsóbb 
el-osztásai. 

Portugalliában a' Romai törvény még ma-is 
igen nagy virágjában van; Angliában sokkal ritkábban 
van szüksége a' Birónak annak tudására; Svetziának 
mindég a' maga tulajdon törvénnyei voltának ; Dá-
niából eröszakkal küldötték számkivetésbe a' ro-
mai törvényeket ; Prussiában már ma minden ha-
zafi  az ott született törvények szerént Ítéltetik 
meg. — 

Roma mindég szerentsésebben, és boldogabbu! 
élhetett a' Respublika' idejében a' tizenkét táblák mel-
lett , mint a' későbbi Százakban a' Theodosius' 
Codexe,  és a' Jujtinianus'  könyvei mellett. Ez 
a' tsetsemqi állapot már egész Európából ki-enyészatt 
az emberi Nemzetnek boldogságira. Ma már sem-
mit nem szokták a' Romai tizenkét táblák szerént ren-
delni , altármint igyekezzék-is némely tartományok-: 
bann azoknak idejét viszsza hozni. 



S. LVIÍÍ. A' Morus  Tamás,  Montes-
quieu , Beccaria, és a' Fiiangieri  idejektöl fog-
va a' vétetett fel  fundamentomos  állatás gyanánt, hogy 
minden törvénytevő hatalomnak egyedül valo sinon 
mértéke a' közjó , és a' köz-boldogság, és már azok 
tartatnak leg jobb» és leg tökélletesebb törvények-
nek, melyek által azt az egyedül való fo'  - tzélját 
az Országnak leg hizonyosobban , leg bátrabban , 
leg állandóbbal, és leg nagyobb mértekben el-lehet 
érni. 

LIX. Ezekből könnyen meg lehet itéltii , 
hogy a' mely törvények ezen tzélnak el-érésére alkal-
matosak akarnak lenni, azoknak elöszö'r világosok-
nak , inásodszor egyeneseknek, hánnadszor meg 
határosait  értelmueknek  kell lenni. Ha ezen tu-
lajdonságok a' törvényben fel  nem találtatnak, lehe-
tetlen abból szembe tüno viszsza éléseknek nem kö-
vetkezni , melyek osztán a' társaság' tagjait el ke-
ríilhetetlen velzedelmekbe, és szerentsétlenségekbe 
ejtik. 

L X . Ezt a' tzélt tehát el nem érheti az a' 
törvényadó, a' kinek törvénnyei a' jelen valo idő-
nek gondolkodása' modjához , és környülállásaihoz 
nintsenek alkalmaztatva. Azok a' törvények, me-
lyek mellett egy Török Skláv szerentsésnek , és bol-
dognak érzi magát, az Ánglust el-keriilhetetlen párt 
ütésre indítanák ; egy tsendes, szelid , és ki - palléro-
zott nemzet' törvénnyeinek lelke nem egyébb, ha-
nem az a lélek, mely az egész nemzetet eleveníti. 
A* Spártabéliek' törvénnyei még a' mindenható Des-
potának segítsége által setn vitethettek bé Athé-
násba. 



Nem lehet másodszor ezt a' fö  tzélt ott-is el 
érni, az hol a' büntetések nintsenek a' vétkek' mi-némii-
ségekhez és mekkoraságokhoz alkalmaztatva, és szabva, 
és már ebben a' pontban leg több országok szokták hibáz-
ni. — Angliának törvénnyei az hamis esküvések, és 
az házafság-rontások  ellen igen kegyelmesek, és 
ugyan ezen Nemzetnek törvénnyei szerfelett  kegyet-
lenek sok oly hibázók ellen, a' kik valójába botsá-
natot érdemlenének. Romában a' mint mondják, a' 
nagyobb lopásak halállal , a' gyilkofságok  pedig 
tsupa gályára való küldéfsel  szokták meg büntettetni. 
Frantzia Országban az úton-állónak akár tsupán tsak 
foszszon,  akár egyszersmind öljön-is, halál a' fején. 
Ez az oka, hogy ott oly ritkán esik fosztás  gyilkos-
ság nélkül. Ellenben Angliában, és Chinábaxi  , az 
hol a' törvény tévők igen jol érzették a' fosztás  és 
gyilkofság  között való külömbáéget, fosztások  ugyan 
gyakrabban esnek , de ember-ölések igen ritkán. 
Surinámban, ha az ugy nevezett földes  Ur öt száz 
forintét  le tészen, a' maga rab Aízszonyát kedve sze-
rént meg szeplösitheti, annak orrát füleit  el v ágat-
i3, Vasárnapokon dolgoztathatja, söt meg is ölet-
heti. 

Nem lehet továbbá azt a' fo  tzélt e 1 - érni ott 
is, az hol a' büntető törvényeknek egyedül való ve-
zérlő lelkek a' keménység, az hol a' büntető tör-
vény könyv (Criminalis Codex) mint Bavariában, az 
hólt gyermekeknek titkos születéseket éppen azzal 
az halállal büetetik-meg, a' melyei a' nyilvános gyer-
mek-öléseket. Nem lehet el érni ezt a' $6 tzélt sem 
egy pallérozott Országban, sem a' Baskírok' tarto-
mányában, az hol a'törvények, mint Anglijban-is 



leg alább száz husz féle  vétkezőknek halált monda-
nak a' fejekre,  vagy az hol, mint Nagy Péter Tzár, 
és az utánna következett Uralkodók közzül sokan, 
magokat a' ríirályi vérből való Hertzegeketés Her-
tzeg Aszszonyokat jol el korbáltsoltatják, vagy még 
elevenen fel  is nyársoltatják , vagy az hol a' tolva-
jokat láboknál fogva  százanként egy más sorjába 
akasztván, három, öt, kilentz , és tíz napokig ki 
mondhatatlan halálos kínokkal ölik meg. 

Mi lehet végre annak a' következése , ha a' 
törvény tévő hatalom törvényeketád, arról pedig nem 
gondoskodik, hogy azok a' leg-alább való köz etn-
beraek-is tudtára legyenek. Tetemesen hibázik te-
hát az a' Biro, a' ki a' tselekedeteket olyan törvé-
nyek szerént itéli meg, melyeknek lételekröl az hi-
bázó semmit sem tud. Hellyes is, ha a' törvény tévő 
a' törvényeket a' Tartomány nyelyén téteti közönsé-
gefsé.  Valójában bölts rendelés volna tehát az , ha 
minden Falusi Oskolában az helységnek nevezetesebb 
törvénnyeit az ifjakkal  még jo elein meg esmertet- / 
nék. Lásd Lueder go, 

LXI. A' törvények oltalmazó:, a' Birák. 
Ertem pedig a' Birákon azokat a' fö  igazgatás-
tol rendelt személlyeket , a' kik a' törvények 

szerént Ítéletet szokták mondani. Ha erre a' 
tzélra több személyek, és igy egész tanáts rendel-
tetett akkor ennek neve Itélö  ffélt  vagyTörvény-szék, 
melynek a' kiilömbözö országokban igen külömbözö 
neve szokott lenni. 

Azok a' törvény székek, melyekenn a' dol-
gokot nem lehet egészszen el dőjteni, és a' melyek-
ről másuyá lehet yinni az ügyet neveztetnek Al-



sebb itelö fcékeknek,  azok ellenbénn az hová vinni 
szokták az ügyeket, és az honnan felyebb  nem le-

het mozditani a' dolgot, neveztetnek felsőbb  itelö -
vagy tö Kormányozo székeknek. A' Bíráknak és 
az itélö székeknek farkalatos  virtufsok  a' részre 
nein hajlás, és az igafságoknak  a' lehető sietséggel 
való ki-szolgáltatása, 

LXII, Polit^ia.  Ez a' szó igen külöm-
bözö értelemben szokott vétetni, és majd az hány 
ironál elö fordul,  annyiféleképpen  magyaráztatik, 
En Tóidéval értem itt ezen nevezet alatt mindazo-
kat a' rendeléseket, melyek valamely Országban a* 
Városoknak és Faluknak ékefségekre,  és tsinofságok-
ra, a' lakososoknak egészségekre, és kommoditások-
ra, hasznokra és gyönyörűségekre tzéloznak. Mind 
ezekre pedig egészszen a' lehetetlenségig vigyázni el-
múlhatatlan kötelefsége  az Uralkodónak. 

Az Ország kötelefsége  tehát vigyázni az utak-
ra , az épületekre, a' nagy yárosokban a' tisztaság-
nak , és tsinofságnak  fenn  tarsására , nevezetesen 
pedig a) az házafságoknak  elö mozdítására, b) a* 
lakosok' fenn  tartására c) az Ispotályokra d) a' Fat-
tyú házakra, e) Szülő házakra, f)  a' Dajka házak-
ra (Ammen Komtoire) g) az Himlő" bé olto házokra, 
F) a' Magazinumokra. Melyeket én is itt a' Lue-
der bé-vezetéséből rövideden le-irok. 

a) Háxafságnak  elö mozdítása.  Hatal-
mában van az Uralkodónak, vagy a* fö'  kormányo-
zó széknek a' mint a' közönséges, ugy az házas-
ságbeli termékenységnek, tenyéízésnek^, elö mozdí-
tása. 



Nem minden tőrvények, és rendelések, nem 
minden igazgatás fegiti  egy-aránt a' tenyészéíl , söt 
sokak ezzel éppen ellenkezők. Ártalmas p. o. Dá-
niában az a' rendelés, mely szerént az házasodás-
ra való szabadságot mindennek pénzel kell meg vá-
sárolni. Kára volt hajdon a' Frantzia Országi kö-
zönségnek abból, mely szerént Párisban egy ide-
gennek sem volt szabad addig meg házasodni, a mig 
négy élö bizonysággal meg nem tudta azt bizonyi-
tani , hogy ő valoságos szabad ember. 

Akadállya annak a' két nem között való kü-
lömbség , melynek sok helyeken maga a' törvény 
tévő hatalom az oka, a' sok feleségüség,  a' sok féle 
ki-herélés, mely Olosz Országbanmég ma is oly sok 
izben gyakoroltatik, a' melyet Nápolyban oly nyil-
vánoson , oly szabadon, söt oly kérkedve visz-
nek véghez , mint másutt a' szakál beretváláft.  Ez 
az emberiséget fel  borzaszni utálatos szokás, melyet 
az Európaiak a' Napkeletiektől költsönöztek, elei-
től fogva  véghetetlen akadályára volt a' szaparadás-
n'ak. Ez egyik nevezetes oka még máig is kivált a* 
Török birodalomban az oly szembe tünö népetlen-
ségnek. 

A' mi pedig az házafsági  állapotban való te-
pyészéft,  és szaporodáft  illeti, ennek nevezetesebb 
akadáljai ezek: i ) az hol a' törvények meg enge-
dik, hogy egy Férjfiu  egy Aszszonynál többet tar-
tson feleségül.  2) az hol az házafsági  kötések a* 
törvények által kénszeritések alá vágynak szoritva. 
3) az hol a' törvények engedelmet adnak a' szülék-
nek arr*., hogy az ő tizen - négy esztendös fijokat 
hufa  esztendös dajnával házasítsák ö'szve, tsupán tsak 



azért, hogy egyébb aririt is ízerfelett  való vagyon-
jokat neveljék, 

b) A" lakosak fenn  tartása.  Ugy tetzik 
hogy közönségesen szolván, minden helyeken na» 
gyobb goi.d van az hazafiak'  számának szaporitására 
mint azoknak, a' kik már valósággal életben vágynák, 
fenn  tartásokra. Sokan találtatnak, a' kik az há-
zafság'  kőnnyebbitésére, és gyarapítására hasznos , 
és ditséretes projectumokat tésznek , a' pedig alig 
jut az ezerediknek eszébe , hogy azoknak még élni 
is kell. Mindég az az Ország' első kötelefsége,  hogy 
a' lakosoknak élelmek' módját meg könnyebbitse, azok-
nak ne tsak arra mutafson  modot, és utat, a' mi 

szükséges, és hasznos, hanem azokra-is, a' mik kom-
moditásokra, és gyönyörűségekre szolgálnak. A' 
mely Országban mind ezek böv mértékben fel  talál-
tatnak, ott éppen nem lehet attól félni,  hogy a' né-
pesedés tsnnkiiláft  szenve<(. 

c) Ispotályok.  Nem minden Ispotályok fe-
lelnek meg annak a' tzélnak, a' melyből fel  ál-
líttattak j sokan közziillok tsak nem merő tzin-
teremeké változnak, ugy hogy nagyobb kárára lé-
gyenek az emberi Nemzetnek , mint hasznára. Ha 
a' betegekkel való dajkálkódás héjjános, ha a' belső 
és külső nyavalyákat  gyógyító Orvosok nem tsak 
tudatlanok, oftobák,  hanem egyszersmind érzéketlen 

szivüek-is, jaj akkor a' betegnek, a' ki az ilyenek-
nek körmök közé esik. 

t-aft 



Valamely Ispotálynak helyes, vagy helytelen 
voltát az ott lévő halandók' liftájábol  lehet leg-vilá-
gosobban meg-itélni. Az Edenbnrgi Ispotályban a' 
közép mértékű szám szerént az hóltak és élők kö-
zött ez az hasonlatofság,  i : 25?. A' Lyoniban 
mintegy 1: 12« Romában a' Saint  Esprit  nevii 
Ispotályban i: II. Versáliában 1: 8f*  Parisban a* 
Charitéban  1 : 7$ A' Saint  Sulpice  nevűben 1: 

Az Hotel  Dieuban pedig 2 : 9. 

De ha hóltak1 liftája  nintsen, tsupán tsak az Is-
potálynak fekvéséből,  rendtartásaiból, és környüt 
állásaiból meg lehet Ítélni, mit érjen ez vagy amaz 
betegek' háza. Ha Tenon  semmit bizonyos szám-
mal meg nem határozati volna-is, tsupán azon jegy-
zésekből melyeket tett az Hotel  Dieuröl, kiki 
meg győzhette volna magat , hogy ott a' betegnek 
meg gyógyulni tsak nem lehetetlen. — Továbbá 
mind az Ispotály béliek, mind pedig a' Városi lako-
sok nagy vcszedelemnek vágynák tárgyul ki téve , 
ha közel vagyon a' nagy Templomhoz épitve, mint 
ez a' régi együgyű kegyeseknél szokásban volt. Vagy 
ha az Ispotály benn a' Városban más épületekkel va-
gyon környiil véve. Minden kétség kivül nagyobb-
nak kell lenni a' Párisi Hotel  Dieuben az halandó-
ságnak, az hol a' nagy emberek közül hatot, a'gyer-
mekek közül hetet, 's-nyoltzat fektetnek  egy ágyba , 
mint a' Braunschweigi betegek' házában, az hol min-
den személynek külön ágya van. Párisban sokkal 
kevesebb rühesek volnának, 's az holtak' száma sem 
hágna oly nagyra, ha a' betegeket a' betegektol, a* 
nyavalyáknak  külömbségéhez képeft  egymáftcl  el vá 
laiztanák, és közönségesen szolván minden Ispotály^1 

ban sokkal kevesebb iszonyatoÍ5ábot lehetne szemléK 



ni, ha a' betegekre valo vigyázás, és az azokkal 
való dajkálkodás Aszszony emberekre bizaratnék, 
mint az Haslavi, és Plymouti Ispotályokban An-
gliában. 

d) Fattyuháfak.  Ezekről ugyan már oda 
fellyebb-is  volt emlékezet, és a' mint ott meg jegy-
zettem, ezek az Emberi Nemzetnek inkább veízedel-
tnesek, mint hasznosok, kivált ha nintsenek jo mod* 
dal rendbe szedve. 

Ha a' régi töriénetes könyveket fel  hánnyuk , 
igen ugy találjuk, hogy a' gyermekek el-hányása fe-
lettébb sok Nemzeteknél volt szokásban. Ennek a' 

szerfelett  vaío kegyetlenségnek okai voltak ^ a' sze» 
génység, a' meg vesztegetett erköltsök, a' sok szá-
mos gyermekek , kiket a' természet nevezetesen 
a' szegényebb sorsuaknak olyan böv kézzel oszto-
gatott : ez ugyan valósággal iftentelen  rseJekecJer, de 
azomban olyan gonosz, melyet az emberi Nemzet 
közül nem lehetett ki irtani a' nélkül , hogy a' 
gyermek' ölésre tágas kapu ne nyittatnék. Ennek a' 
a' rosznak némü-némü-képpen való ej hárítására talál-
tattak-fel  végre a* Fattyú házak. Értek pedig ezen 
nevezet alatt olyan házakat , mel'yekbe a' moft 

születtetett szerentsétlen tsetsemök bé-vétetetvén, kö-
zönséges költségen fel-neveltetnek. 

Minden e' féle  rendeléseknek fö  tzélja tehát aJ 

volt, hogy az egyéb aránt bizonyoson el veszendö' 
kisdedek meg tartafsanak,  és fel  neveltefseuek.  De 
minden e' féle  házakról, melyeknek hiftoriája  esmere-
íes, régen ki mondották már sok tudosok a' kárhoz-
tató ítéletet, Mivel az ilyen házakban az halandó-



ság felettébb  nagynak találtatott, mivel ezek a' tefti 
erköltstelen ki tsapongásoknak ellene álhatatlan elö 
mozditói volnának, és az emberi leg nemesebb ér-
zékenységet meg fojtván  , nem egyebek , hanem 
az emberi nemzetnek erköltsi , és tefti  temető 
sirjai. 

Ezen ellenvetések közül az utolsó a' milyen ir-
tozatos, éppen olyan igaz-is. Ugyan tsak meg le-
het reája jegyezni, hogy ez által nagyobb gonosz 
akadalyoztatik meg, u. m. a' gyermek-ölés. A' má-
sodikat Buffon,  -és Frank  már egy kifsémérséklet-
ték , nevezetesen pedig a' luxus hiftoriája,  De az 
elsőt miadazokáltal nem lehet meg igazitani, a' miket 
Siifsmilch,  és mások a' törvénytelen ágyból szü-
letett gyermekekről meg jegyzettének. Lásd Lue-
der p. 204. 205. 

Másik fö  tzélja a' Fattyú - házaknak a' volna , 
hogy azokban liaszonvehetö tagok neveltefsenek-fel. 
Ezt a' tzélt valamivel-jobban el lehet érni általok , 
mint az elsőt , de itt-is nagy az héjánofság.  — 
Nagy jobbítás esnék ezeken a' fattyu-házakon,  ha azo-
kat a' Lyoni lábra állítanák. 

e) Szülő házak. Minden a' ki aszszonyi ál-
lattol vette származását, és az embernek nemes voltát 
esméri, titkos tisztelettel adózik a' ízülö Nemnek , 
minden lő-kormány - szék pedig , mely a' maga 
kö'elefségeit  gondolóra veszi, fö  tárgyul teszi azt 
macának, mi modon tehefse  tiirhttöbbé a' szebb Nem-
nek, ezt a' természeti ugyan, de valójában terhe? 



• 

'soldját, Éppen e' végre találtattanak fel  az ugy ne-
vezett közönséges Szülőházak. 

Szokásban voltak ezek hajdon minden palíérozot-
tabb Nemzeteknél, de idővel nevekedvén a' szer-fe-
lett való babonaság, a' termél'zetnek ez a' szava el 
nyomattatok, és sok száz ef'ztendők  alatt még tsak 
hire sem hallatott a' szülö házaknak. E' szülte a' 
Bírónak ama szer-felett  való keménységet, mely sze-
rént a' meg-esett szerentsétlen szeméiy még méhé-
ben lévő ártatlan kisdedével együtt az Hóhér' keze 
által a' világból ki végeztetett, e' kénszéritette arra 
a' szerentsétlen Attyákat,  hogy tulajdon szülötjeket a' 
beléjek öntött természeti hajlandóság ellen kegyetle-
nül meg ölnék. A' jelenvaló Században nyílt-ki 
ujjra az emberek szeme. Ebben kezdettek meg győ-
ződni arról, hogy bár sok alkalmatlanságok legye-
nek-is öszve kötve a szülö házakkal, de sokkal fon-
tosobbak ezeknél az azokbol önként folyo  hasznok. 

Hogy a' közönséges szülö házakban a' kí-
vánt tzélt el lehefsen  érni , következendő tulajdonsá-
gokkal kell azoknak bírni, a) Szükség, hogy min-
denkor elegedendö töke pénze , és üres szobái le-
gyenek készen, hogy igy a' terhes aszszonyok le 
betegülések előtt leg alább négy öt héttel ottan ma-
goknak szálláft,  és éleimet találhafsanak.  b) Fun-
damentoma, és leg első törvénye az e'-féle  házakat 
illető rendtartásnak legyen az halgatás , mellyet oly 

szentiil . és szorokan még kell tartatni, hogy az 
ide folyamodott  személyek, soha semmi módon ki ne 
tudodhafsanak.  c) a' bába - meftersége»-  fundamento-
moson értő nagyobb, és kifsebb  rangú Orvosok tar-
tafsanak.  d) az egyébb szolgálatot tévő személy akar-



}a iáe meg vonni magát , legyen szabad magival szol-
gálóját-el-vinni és annak szolgálatjával él^i. 

Ezeket a' tulajdonságokat felettébb  titkán Ieliet 
a' szülő bázakbann fel  találni , igen kevés vagyon , 
melyben ez , vagy amaz fogyatkozás  ne lenne. Né-
melyek tsak az házofságon  kiviil - élők' számára ké-

szittettek; e' félék  számosan vágynák Olosz Otszágbann 
is. Mások készittettek az házasok', és nem házasok' 

számára közönségesen. Ilyen az Hotel  Dieu Pá-
risbau (Tenon Mémoires ) Mások megint tsupán az 
uras Aszszonyok'  számára, ilyen van egy London-
ban. Ezekben a' szülö személyek' rangjából, és ne-
véből éppen semmi titkot nem tsinálnak, c'e igen ám 
amazokban, ngy hogy az oda folyamadóknak  ne-
vét még az Uralkodóknak kívánságára sem szabad 
ki jelenteni* 

Ilyen sztilöházak' vágynák minden jo talpan ál-
ló , és pallérozott Országokban, Angliában, fran-
tzia , Németh, és Olosz Országban. Sok nevezete-
sebb Orvosok ki mondották pedig az e féle  házak 
ellen a' magok vélekedéseket^ mintha ezekbcnn az he-
tes Aszszonyok'halálozása igen sürii, és veszedel-
mes volna. De ezt a' vélekedéft  még semmi halan-
dóságról tartott 1 illák meg nem erősítették. LásdLue-
der p. 209. Söt a' Londoni szülö házban tett ta-
pasztalások éppen az ellen bizonyittanak, az hol 
17535 gye«n°k ágyas Aszszonyokbol 331 holtanak 
e l , és igy 53bol egy, 

f)  Dajka háfpli  (Ammenkomtoire). Sok-
kal ritkábbak a' közönséges Dajka házak, pedig ezek 
is éppen olyan hal'znosok, egy jo lábon állo társa" 



Ságban olyan szlikségesek mint amazok, A ' beteges, 
és erBtelen Anyák minden felé  igen fokak;  az ár-
ván maradott tsetsemöknek számok minden-felé  nagy; 
hitelt felyiil  múló dolog, hány Anyák kínlódnak a* 
Vénus' tsemegéjével való viszsza élésből következett 
nyavalyákkal,  egészszen fel  borzod az emberi ér-
zékenység, midőn a' szomoru tapasztalásbol látjuk 
azokat a' szerentsétlen tsetsemoket, a' kik még az 
annyck' méhében a' Vénusi nyavalyának utálatos 
mérgét az ö gyenge, és ártatlan ereikbe bé szivják. 
Hát ha még meg gondoljuk azokot a' gyakor törté-
neteket, melyekben a'módi , a' balgatagság, és az 
igazi betsületnek a' tsalfátol  való meg nem kiilömböz-
tetése az anyai zeretetet abbann a* szempillantásban 
fojtya  meg , a' melyben leg tüzesebben fel  kellene 
gerjesztenie ? 

Hogy tehát az Anya nélkült maradott , az el 
vettetett ártatlan kisdedek fel  neveltethefsenek,  hogy 
a' Vénus' peftifsének  famíliákról  famíliákra  való el 
terjesztése meg akadályoztafsék,  az e' féle  házak' fel 
építése igen is szükséges. 

g) Himlő-hé-oltó  há^ah — Ha minden Hi-
ftoriákat  fel  forgatunk  is , nem találunk egyet-
len egy betegség' nemére - is , a' mely olyan tar-
tós , olyan közönséges , és olyan dühöskedö lett 
\Tolna , mint az Himlő , soha semmi féle  pe-
ftis  annyi áldozattal az halálnak n«m adozott , 
mint ex. 

/ 



Sok száz esztendck alatt pusztitották az Him-
lők az Éuropai emberi Nemzetnek számát, 's míg 
hoszszabb idö köz alatt voltak gyilkofsai  a' szeli-
debb Ég alatt fekvő  Asiának. Kamtsaika  ugyan 
sokáig nem esmérte tsak nevéröl-is ezt a kártékony 
n y a v a l y á t , de már oda-is meg érkezett ez a' kellet-
len vendég, a' mint a' Kapitány  Kook  harmad rend-
béli utazásából tudjuk. A' Moszkiták-is Amérikában 
az himlő miatt tsak igen kevés számra szorittattak, 
a' mint ezt Raynál a' maga igen esméretes könyvé-
ben fel  jegyzette. Tibetben éppen ugy szaladnak 
az himlösök előtt , mint Török Országban a' peftis 
mirigyivei kínlódok előtt. Es igy a földkereksé-
gének tsak igen kevés szegletét lehet ki venni, melyet 
az himlő a' maga birtoka alá nem hajtott volna, va-
lahová pedig egyszer bé hatott, mindenütt közönsé-
gesen kezdett dühösködni , tsak hogy itt kifsebb, 
amott nagyobb pusztitáfsal,  és sokszor meg szokott 
történni, hogy a' leg-veszedelmesebbpeílisnél-is pusz-
titóbb volt. Az Angliában készített külömb-külömb-
féle  laiftromokbol  látjuk, hogy ott moft  5-böl í , 
majd I I böl 2, majd megint 17-böl 2 holt meg him-
lőben. A' Jurin'  fel  vetése szerént, a ki valójában 
«gy igen szemes, és egyszersmind minden részre baj-
lás nélkül való iró, Angliában a' közép mértékű szám 
lzerént minden hat holtak közziil egy, himlőben holt 
meg. Éppen hasonlo jegyzéít tettenek Süfsmilch  , 
és Rechberger Német országrol. Angliában 67 
esztendök alatt I 1 3 8 Í I embereket hordott el az him-
lő ' , a' mint ezt Sarcone a' gyermek himlőről irt 
munkájában fel  jegyzette. Nem lehetett ezen hitn-
Iö' pusztitó erejének ellene állani semmiként , senkit 
az ellen sem az élet' ideje, sem a' Nem meg nem ol-

G % 
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talmazott, nem lehetett bátorságban az ellen a' tse-
tsemö, nem àz öszibe elegyedett vén fö  , még az 
annya méhében el rejtett embryo sem, a' mint ezt 
igen böltsen fel  jegyzettéit Schlüter,  és Hilde-
brándt  az himlős peftisröl  irott munkájokban 
Az himlő volt az a' pusztito nyavalya , a' mely 
1707ben az egyébb aránt-is pusz'a, és lakosokkal 
nem igen bövölkedő Islándiában husz ezer lelkeket 
emésztett meg. Az himlő' az egéfségnek,  és a' 

szépségnek az a' veszedelmes mételje, volt az, a' 
mi a közelebb mult Százban egy Amérikai igen ha-
talmas Nemzetet a' föld  kerekségének sziuéröl egtsz-

szen ki törlött. Az himlő volt az , a' mit az attól 
való irtodzás, és félelem  Golkondában az Illenek 
közé felemelt,  és a'kinek, minta' boszszu-állás Ifién 
Aszszonyának, ugyan ott a' szorongatás , és a' ké-
tségben esés templomokat, és oltárokatt épitett. Az 
himlő volt az, a' mi a' Grönlándi  vad embert a' 
kietlen pusztákra kergette, a' mi ellen az Hotten-
tota  magos halmokra hányott fántzokban  keresett 
menedék helyet, és bátorságot, a' minek dühöfsége 
a' kétségben esett Európait arra kénszeritette, hogy 
annak tökélletes ki irtásáról gondolkodnék. 

Nem is szünt meg mind addig az emberi nyug-
hatatlan szorgalmatofság,  mig az himlö-bé-oltáft,  ezt 
a' valoságos mennyei ajándékot fel  nem talál-
ná. Tsak nem hitel felett  való dolog , menyi-
re nyaka szakadt ez által az himlös pefiis'  kár-
tékony dlihöfségének. 



Nem kell oly Igen félni  ezen eszközzel való 
éléstől, nem oly veszedelmes az himlö-bé-oltás, mint 
sokan gondolják, mely hogy nyilvánosabban ki tes-
sék egy néhány példát jegyzek fel-ide. 

1 ) A' D. Jurin  és ScheucJi^er  Tabellájl 
szerént 89/ inoculáltakbol 17 holtak meg, és igy 

mintegy 52 böl 1, 

2) A' D. Kirkpatrik  által öszve szedett 
'Laiílromok szerént 5308-ból tsak 83» és igy 
112-böl 1. 

3) A'Londoni himlö-bé-oltó Házban az 1755-dik 
esztendo'nek végéig 700-bol tsak három holt meg , 
és igy 241-böl I, 

4) Ugyan ott 1756-ban 733-bol tsak 1. 

5) Winchefterben  1200-bol I . 

6) A' Dim sdál'  bé oltása módját jol ollyan hasz-
nálták Angliában 1764-tőlfogva,'hogy  az 5767 dik 
esztendönek az elein tsak hat halna el 17000-böl, ét 
ig y 2833-ból 1. 

7) R.a.mbynzk. a' keze alatt tsak egyetlen egy se 
holt meg i6oo-bol. 

8) Az Efsexi  Grofságbann  1765-ben 9000-be 
oltották bé az himlőt. Ezek közzül nem tsak 
meg nem holt egy-ig-, hanem még tsak leg kifsebb 
rsszedelmes jele sem látszott az himlö-bé-oltásnak. 



Ezek a' példák eléggé meg mutatják, hogy az 
himlő bá-oltás nem ollyan veszedelmes , a1 milyen-
nek közönségesen kiváltképpen hajdon hitték. Meg 
győződvén erről a' szemesebb Nemzetek, az himlő 
bé oltásra közönséges alkalmatosságokat állitottanak 
fel.  Igy Londonban 1745-ban, Stockholmban 
x767-ben, MeydlingenbenMis  mellett 1768-ban, 
magában Bet üben 1769-ben épitettenek közönséges 
himlő bé-oltó házakat. Ez után más nevezetes Va-
rasokban is, u. in. Kopenhágában,  Pétersburg-
ban, Itkuschban,  és Velentfében,  végre Ka.' 
sertában Nápoly mellett. Lasd Olla potrida 
1787. J. St. 135. 

lf)  Köfünséges  tárhá^ok, vagy ugy neve-
zett Magafinumok.  — Mentől ki nyíltabb szemtt 
valamely társaság, mentől nagyobb tökélletefséggel  , 
és világofsággal  bírnak annak tagjai, annál több dol-
gokra köteles egy ilyen társaságnak feje,  és igazga-
tója. Innen van , hogy a' közönséges gabona ;Tár-
házaknak fel  állítását úgy néznék, mint az Ural-
kodó kötelefségei  közül a' leg szentebbet. 

Sokan ugyan az e'-féle  Tárházoknak fel-állítá-
sát károsnak, és a' közönségre nézve veszedelmes-
nek tartják , mint a' mellyek a' szantó-vetönek szor-
galmatofságát  meg fojtván,  ötet könnyen gondatlan-
ná , és tunyává tehetik, és még a' jó idökbeu-is a' 
kereskedésnek szabad folyását  meg akadályoztatják. 
Nem tsak, hanem az egész föld  mivelé9nek-is kárá-
ra vágynák, és irtóztató nagy költségben kerül a* 
fenn  tartások. Ezek nem kitsiny ellenvetések, 's 
leg alább arra figyelmetefsé  tehetik az e félére  ügye-
ta fő-kormány  széket, hogy a' gabona Tárházok-



nak fel-állitásában  , és fer.-tartásában  igen szorgalma-
tos vigyázattal legyen. Lásd erről az igen neveze-
tes matériáról ira e' következendő munkát. J.  A. 
H. RE IM  AR US  Preisfehnft,  über den Nu-
tzen öffentlicher  Korn-Maga^ine  , im Han-
nover anifchen  Magazin  vom f.  1772. Old. 
S057. Seqq. 

§. LXIIL A^ Ország1 jövedelme (Finance) 

Az Ország' jövedelme közönségesen szolván, áll 
a' társaság fenn  tartására szánt bizonyos fekvő  jo-

szágokbol, és a' Jobbágyoknak esztendönként való 
adozásokbol. — Az adózás' neme felettébb  külöir.bö-
zö , és igen sok féle.  Tsak ugyan következendő 
pontokra lehet azokat öszve húzni. 1) leg első, és 
leg főbb  adazás' neme, melyet a' szánto földekről, 
's más fekvő  joszágokrol fizetnek  ( Landtaxe  , 
Contribution  foncière)  1) bizonyos summa pénzt 
fizetnek  esztendönként minden tökélletes idejii Polgá-
rok , vagy leg-alább a' közönségnek némely sza-
kaszszai. Ennek n eve f&pén^  (.Kopfgeld,}  3) 
A' kézi mefterségekre,  hivatalokra, és méltóságokra 
vetett adók. Ezen két utolsók közzül való nálunk az 
ugy nevezett Arrha. 4) A'külföldi,  és meg bélyeg-
zett portékákra vetett Harmiutzadok. Sok helyeken 
az AcciSpanyol Orsz ágban az Aie avala. Fran-
tzia Országban a' Királyság' virágzó idejében a'min-
denféle  közönséges hivatalok' pénzen lett el-adások, 
és más elő Czátnlálhatatlan nemei az adózásnak. A' 
mi időnkben az Országokszükségei véghetetlenül meg-

szaparadtak , ebből következett, hogy többnyire 
minden Országokban az adozások' nemei oly szerfe-
lett külömbögők lennének, az Orfíág  jövedelmének 



visgálása peîig egy leg-öszve Í2Öttebb tudománnyá 
válnék. Az honnan már régtől fogva  törik az Or-

szág' kormánnyá mellett ülö nagy emberek azon a' 
fejeket,  hogy az adózás külömbözö nemeit keve-
sebb számra vonhafsák,  és annak fel-szedése  mód-
ját könyebbitsék 5 de még kevések a' kik a' jó útra rá 
akadhattak, Ezen okbol találták fel  nevezetesen Fran-
tzia Országban az úgynevezett Physiocraták'Sy--

fiémáját  melynek a'' mint egy felöl  pártfogói  , 
ugy más felöl  ellent mondoi is feles  számmal talál-
tattak, Lásd S. G. A Will  Versuch  über die 
Physiocratie,  deren Geschichte, Littcratur, 
Innhalt,  und Werth  Niirnb. 17g» 8-tzad rét-. 
ben. — A' nevezetesebb írókat, kik ezen alkotmány 
mellett, vagy ellen dolgoztanak, elö hordotta Lam-
brecht Versuch einer yollítándigen Staatslehre nevU 
könyvében, 

LXÏV Kötelefsége  a' Státiftának  , hogy az 
Országok1 le irása alkalmatofságával  az adózás kü-
lömb-külömb nemeinek, és annak fel  szedése módjá-
nak szemesen utánna járjon, De ezt annyiban hagy-
ván , azt jegyzem meg, hogy szerentsés az a' társa-
ság, melynek esztendei jövedelméből mindenkor meg 
marad valami, a' mit közönséges kintses tárházába 
el tehefsen,  mivel ez által a' rendkívül való költsé-
geket ki patolhatja. Az hol pedig ilyen el tett kin-
tse nintsen az Országnak, az adónak előre való fel-
hajtásával, a' rendes adózásnak nevélésével, hadi adók-
kal, önként való ajándékokkal, és végre költsön 
vett pénzel segíthet magán Ezen utolsóbol lafsan-
kfsan  kalotnra gyűl a' Nemzet' adofsága,  mely a' mi 
időnkben Frantzia Országban, Angliában , és S^é-. 
fjtiába.n  a' leg-magoísabb poltzra hágott^ 



Ç. LXV. Ezek valának 3z Ország' nevezete-
sebb belső foglalatofságai,  A' külsők közzé tartozik 
az hadakozás, békefség,  az idegen Országokkal va-
ló kötések, és frigyek  , és a' követségek. 

LXVI. Hadi  erő. 

A' jó Törvények , és hasznos rend tartások ar-
ra valók, hogy a' tsendefséget  szeretö jó erköltsü 
polgárt nyughatatlan , és eröszakos polgár társától 
oltalmazzák , 's telyes bátorságba helyheztefsék.  El-
lenben az hadi erö az alkalmatlan szomszédoktol és 
kártékony idegenektől oltalmazza az egész társaságot 
annak minden tagjaival egyetemben. Kétféle  pedig 
az hadi erö, vagy szárazon — vagy tengeren való. 
Ea az utolsó, a' vízen való hasznos kereskedés fenn 
tartasára, 's elő mozdítására, és a' távol lévő szá-
mos Koloniak!  oltalmazásokra is igen sokat hasz-
nál. 

§ .LXVII. Sfárafon  való hadi eró'# 

A' Szárazon való hadi erőnek számát az Ország 
nak nagysága , annak jövedelme , és a' nép' so-
kasága határozza meg. Ali ez az hadi erö Lo-
vasosokbol, gyalogokbol, ágyuk mellett szolgál£jj)lt^ 
tantyusokbol , országos , vagy határ 'Kafefíar 
ságbol, és tábori lábon álló hadi seregből. Ez a* 
utolsó ismét vagy hazsfiakbol  áll, vagy pedig pén-
zen fogadott  idegen Országbéli katonákból. Igy 

szokták magokat bérbe ki adni az Helvétusok. 
Igy adja el pénzért bizonyos meg határozott 
esztendőkre még ma-is tulajdon katonáit a' Kas-
zálj. v Hefsen  Cafseli  ) Land-Gróf,  Az hadi .ser«--



icwS 

geket külö'mböző raodonn szedik Öszve, és potolgat-
ják. Nálunk a' verbuálás, fogdosás  és az önként 
való ajánlás leg 'inkább szokásbann vágynák. Ezek 
egy máftol  ahoz képeft  külömböznek, a' mint el-
tartások oltsóbb, vagy költségesebb, a' mint az ha-
di fenyíték  bennek tökélletesebb , vagy héjjánosabb, 
a' mint azokban a' tisztek , és közlegények jobban , 
vagy roszszabbul vágynák formálva  , melyben a' ka-
tona-oskolák , a' Kadétok, és árvák nevelő házai 
nagy segítséggel lehetnek; ha jo móddal vágynák el 
rendelve. A ' határ szélek oltalmazására valók az 
erofségek,  de egyszersmind az hadi szerszámok' tár-
házaik gyanánt-is szolgálhatnak. Ezen dologra nem 
kevesebb haszonnal, mint gyönyörűséggel lehet ol-
vasni következendő tzimü két munkát: 

1) Neues  militaerifches  Journal.  Jön ki 
Hannoverában i jgßtol fogva  gad rétben, és máig-i* 
folytattatik. 

2) Militœrifches  Tafchenbuch  z u m Ge-
brauch im Felde.  Aufgesetzt  von G. Scharn-
horji. Za>eyte  Auflage.  Hannover. 1793. Ezen 
utolso könyvet annyival inkább ajánlhatom, mivel a' 
katonai tudományoknak elő adásában már második 
esztendÓtöí fogva  szolgálván nékem kézi könyv 
gyanánt, igen szép eljnéfséggel,  és leg jobb rendel 
jrott könyvnek lenni találtam. 

§. LXVIII. Vi^en  való hadi erö, 

A ' mely Országok t e n g e r mellett fekiisznek,  vagy 
leg-alább valamely réízeket tenger határozza 'sannyi-
val-is inkább ha egész szigetet formálnak,  mint Nagy 
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Britannia , az illyen Országoknak mondom vízen va-
ló hadi erőre van szükségek. Egy hajós hadi se-
regnek ki készitése és fen-tartása  hasonlatofság  sze-
rént szolván , sokkal többe kerül, mint egy szárazon 
való hadi seregnek fenn  - tartása. — Malouet  a 
sur l'adminijlration  de la marine nevű könyvé-
ben az Ço-dik lapon azt irja , hogy 1776-ban 
Frantzia Országban egy 100 ágyus hajónak készité-
se 1,300,000, — egy go ágyúsnak i,o00,000, 
egy 74 ágyúsnak g ç o,ooo, égy 60 ágynsnak7oc,ooo, 
egy Fregattának pedig 330,000 Livrában került. 
Mely fel  tételből jó rendre hozzá lehet vetni, mely 
költséges légyen a' vizén való hadi erőnek mind ki 
készitése, mind pedig fenn  tartás?. 

A' mely Országoknak pénze, és tengeri bajos 
legénye liövön vagyon, ámbár az hajokra meg kí-
vántató egyébb szükséges dolgok nélkiilt szükölködnek, 
tsak ugyan idővel rettenetes tengeri hatalmafsággá  vál-
hatnak. 

Az hajók az Ö nagyságokhoz, a' rajtok lévő 
katonaság , és ágyuk számához képeft  neveztetnek 
első, második, harmadik, negyedik, ötödik , 
és hatodik  nagyságú hajoknak. — Az első', máso-
dik , harmadik, és negyedik rendbélieknek köz neve 
Lineás hajó, mivel ezeket a' vizén való ütközet-
nek hadi rendjében egyenes lineában szokták állitani. 
Az Ötödik , és hatodik reudbélieket nevezik közön-
sége en Fregattáknak.  A lineás hajoknál az ágyuk' 
zárna hág 4g, vagy 50-röl ioo-ra, 's ezen félyül; 
a' Fregattákon pedig 44-nél több, és 6-nál kevesebb 
ágyú soha sints. Ha az együtt tartó hadi hajokon 
való katonaság mindég az ágyuk' számához, és ne-



lo8 

kézségéhez vagyon lzabva, és áll hajós legényekből, 
és tengeri katonákbol. Az elsőbbek békefség  idején 
nagyobbára kereskedő hajók mellett szolgáli^ik, és 
mint a' Frantziáknál, Spanyoloknál , Dánusoknál, 
és Svékusoknál szakaszokra vágynák osztva , mely-
ből osztán a' szükséges szám ki potoltatik. Más 
Országokban pedig mindenféle  tengeri útazókbol kész 
pénzel és jo fizetéfsel  szereztetnek, vagy ha e' nem 
elégséges eröszakosan is el fogattatnak.  Az hajós 
hadi seregek a' ki kötő partokban telepednek meg , 
melyek fekvésekre,  bátorságos voltokra , mélysé-
gekre , és ki terjedésekre egymáílol igen nagyon kii-
löinböznek. Lásd 

i) Erlaeuterungen  fu™  Verßande  des 
Seekrieges nach alphabetifcher  Ordnung ge-

fammelt.  Breslau 1774. 8. 

a) Neptune  of  Europe. London. 1782- 4« 

§. LX1X. Külsü  Orfcágolkal  valo kötés, 
és hasonlatojság. 

Minden Nemzetek' és idők' történetéiből látjuk, 
hogy az hatalmasabb Országok mindég a' gyengéb-
bek, és erőtlenebbek kárával nevelték talajdon ereje-
ket, hatalmakat, és tekénteteket. Az Afsyria-bé-
liek, Persák, és Romaiak sokáig pusztitották a' föld 
kerekségét , hogy annak egészszen Urai lehefse-
nek, és a' mindeneket egyetlen egy birodalomnak 
(  Universális  Monarchiának  ) jarma alá hajtás-
ról való képzelet, nem tsak egy két koronás, és ko-
ronátlan főnek  fordult  meg gondolatjában az ujjabb 
időkben, Nem egy&er álmadazott ezzel Frantzia 
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Ország, de látván Richelieu a* nagy vesz cd el-
met , mely Európát fenyegette  , sok Európai 
Nemzeteket ragadott ki ezen iszonyatos veszede-
lemnek torkábol. Ma már ezen tekéntetben l e j 
inkább lehet tartani a' szélesen ki terjedt és 
roppant nagyságú Muszka birodalomtol , mely az 
egyarányuságot a''több Európai Fejedelmekre nézve 
már is jóval felyiil  haladta. Vajha ma-is fel  támad-
na egy Richelieu, és erre a' valójában főben  járó 
dologra, az Éuropai több Fejedelmeket figyelmetesek-
ké tenné ! ! De minthogy az e' féle  reám nintsenbiz-
va, tulajdon tzélomra viszszá térek. 

Miolta az Európai hatalmafságok  mint szomCzé-
dok frigyesek  és az egyarányuságnak fen  tartói egy 
máfsai  öl'zsze vágynák köttetve, egyiknek nagyobb má-
siknak kifsebb  bé folyása  vagyon az Országok' ujjabb 
sarkalatos változásaiba. Ezekből a' szorosabb, vagy 
tágabb hasonlatofságokbol  lehet ki tanulni a' Nemze-
teknek egymáfsal  való kötéseit, frigyeit,  békefség, 
vagy kereskedés-beli szerzödéseit , melyeket sok 
gyűjteményekben tel lehet találni. Lásd 

1) Wenk  codex juris gentium recentij,si-
mi Lips, T. I. ! 7 8 I . T. II. 1788. — 8-

2) Recueil des -principaux traités  con-
clus par les Puijsances  de l'Europé  depuis 
1761. par Mr. de Martens.  Göttiug. T, I—ILE* 
179U  8» 
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LXX. A Státifiikának  rtivid  törté-
nete, 

Oda fennebb  az I. alatt a' Státiftikai  neve-
zetnek eredetéről , és régiségéről, a' mint itélera 
elég bövön szollottam. A' mi magának a' tudomány-
nak hiftoriáját  illeti , azt igy adom elé Sprengelbol 
rövideden : Olasz Országban a' tizenhatodik száz-
nak utolso felében  kezdették ezen tudományt leg el-
sőben ki dolgozni. Leg első alkalmatofságot  adtanak 
erre a' Velentzei Követeknek  Elöl-iilöjekhez tett 
tudósításai , és az idegen Országbeli útozások , 
melyeket Sansovino 1567-ben rendbe szedett, után-
na pedig mások az ujjabb tapasztalásokbol egyiitt 
nagy gyűjteményekben, vagy a' Deákul olvasok' ked-
vekért , 'Sebbeli Kalendárium  formákban  ki nyom-
tatták. Németh Országon sokat nyert ez a' tudomány 
az Akadémiai olvasások (Profefsiok)  által, minéraüe-
ket leg elsőben Corring  tartott Helnißaedben  , 
és tsak hamar kövétőket talált magának Frankfurt-
ban, Gottingában  , és Hálában.  Illendőbb for-
mába öltöztette ezt a* tudományt Otto  Eberhard 
Utrechtben  1726 ban, ugyan-is ö az ide tartozó 
tudositásokat meg roftálván,  az erről való kézi 
könyvében a' Litteraturaját  is szépen elö adta. 
Végezetre Achenwall által 1749-ben Tofe  áltál 
1767-ben, nevezetesen pedig a' fáradhatatlan  mun-
káfsagu  Büfching  — és a' részre hajláft  nem es-
mérő 1Schlüter  által ezen tudománynak határai szépen 
ki szélesittettek. 



§ . L X X I . A Státiftikára  tartozó  leg jobb 
kéfj  könyvek. 

Az előttem esmérete», és a* tudós közönség 
helyben hagyását meg érdemlett kézi könyvek,  me-
lyekből én is mind ezeket, szorgalmatosobb Hazám« 
fiainak  ízolgálacjokra lenni kívánván, öszve szedeget-
tem, im e' következendők : 

I ) Statsverfafsung  der heutigen vornehmften  eu-
ropaeifchen  Reiche , und Völker im Grundrifse. 
von Gottfried  Achenivall. Erfter  Theil. Göttin-
gen. 1790. 

2) Einleitung in die allgemeine und befondere 
enropaeifche  Staatskunde, entworfen  von M.  Et-
bald Tore.  Vierte Auflage,  v. V. A. Heinde.  I. 
Band Schwerin und Wismar I790. 

3) Einleitung in die Staatskunde nebft  einer 
Statiftik  der vornehmften  enropœifchen  Reiche. Ein 
Handbuch vom Profefsor  Lueder in ßrauafchweig  > 

elfter  Theil. Leipzig. ' 1792. 

4) Lehrbuch der Statiftik.  Ausgearbeitet von 
Johann Georg JVLeusel.  Leipzig 1792. 

5) Grundrifs  der Staatenkunde der vornehm-
ften  europaifchen  Reiche , von Mathias Chriftian 
Sprengel. Profefsor  der Gefchichte  auf  der Frie-
drichs Universitär zu Halle. Erfter  Theil — Hal-
le 1793. . 
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Ezek küzziil mindeniknek éltem segítségével, dé 
főképpen  az harmadik szám alatt tisztelt Szerzőnek 
a' nagy érdemű Lueder Urnák igen sokat kö-

szön&k. 

LXXII. A' Státiftika  ellen tett  ellenve-
tések , 's azoknak meg fejtése. 

Nem igen rég az ideje, söt alig van tiz, husz 
csztendeje, a'miolta a' tselekedetet kívánó (pr  aktica) 
Tudományoknak Theoriájarol  valamit kezdettek 
tartani. Különösön pedig a' Statifiikár.ak  közönséges 
Tanítói székböl lenni szokott elö adását sükeretlen* 
nek, és minden haszon nélkült valónak lenni hitték , 
's talám még ináig is nem kevesen hiszik. Nem igen 
régiben mondotta vólt egy nevetlen Iro az Hannove-
rai Tárházban , hogy a' Théátromi  moral , és 
a? Tanító  s^ék-béli Statißika,  nagyobbárd tsak 

mondják , hogy a' Státiftikának  tárgyai sokkal száiiia-
sabbak, és több félék,  mint sem itt az öszve zűréit 
zavarált el lehetne kerülni ; gyakrabbak a' szünté-
leniil való változások, mint sem hogy valami bizo-
nyoft  lehetne rollok meg határozni ,• főképpen  pedig 
nagyobb titokban tartatnak az Ország' igazgatásának 
külömb kőlömb tárgyai, mint sem azok egy oskolai 
tudósnak szemei előtt fel  fedezve  lehetnének. Tsak 
ugyan ezek nem olyan akadályok, melyeken által né 
lehetne evezni. A ' zűrzavarnak egy jó rendbe 

szedés eleit veheti ; a' szakadatlan szorgalmatofság  a' 
fövebb  változásokat mind meg jegyezheti, 's a' bi-
aontalonságbol, valósággal bizonyos dolgot teremthet; 
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»2 Ország' titkai pedig épp«n nem ollyanok, a' mi-
lyeneknek tartatnak , vagy éppen nem ollyan gyak-
rok , és számasok a' mint sokak ok nélkült képze-
lik, és igya' Státiftika'  első sengéjének elö-adásá-
ban a' fö'  tzélt egy ügyes oskolai tudós szépen el 
érheti« 

Hogy az Országok' jelen val<5 állapotját visgáló 
tudománynak tanulásáról sokan olyan alá-való-módon 
gondolkodnak, ennek nagy részént a' vaftag  tudat-
lanság az oka. Ezek nem tudnak semmit a' Státifti-
kának kútfejeiről  ; azt gondolják , hogy az Oskolai 
tudós minden e' béli tudományát tsupán az utazók-*, 
bol, és a' repülő hazug hirekböl merítette : hogy a* 
Státiftikának  Diplomái legyenek, még pedig minden 
kétséget felyiil  múló bizonyos Diplomái, melyek az 
Oskolai tudósok', és az Ország' kormánnyát igazgató 
Titoktanátsosok előtt egy aránt fel-fedezve  vágynák, 
arról telyes életekben még tsak nem is álmadaztak, 
Hiszem talám egy országos igafság-js  azért nem ve-

szeszt el semmit a' maga betséböl, és hathatofságábol, 
hogy azt az oskolai tudós a' közönséges tanitói szék-
böi elö' mondja. 

Találunk még más okot-is , miért utálják so-
kan el annyira az országokat tárgyozó tudomá-
nyoknak , különösön pedig a' sok ügygyei bajjal 
járó Státiftikának  közönséges tanitói szék'töl lenni 

szokott elö adását. Hajdon az hivatalokba való lé-
pésre Európának minden Országaiban egyedül való út 
és mód vólt a' születés és a' praxis (a'melly theo-
ria nélkül mindég hijános), ki nyilván pedig idővel 

H 



az Európai közönség' szeme , és a' tudományok nap-
ról-napra nagyobb-nagyobb tokélletefségre  lépvén, 
egyebet-is kezdettek kivánni az hivatalra váógytol , 
tanulni , dolgozni, és ugyan iparkodva kellett m efter-
kedni , a' mig magát valaki arra alkalmafsá  tehette ; 
már pedig a' dolcg, a' tanulás, nem fér  minden-
nek a' nyakára , az honnan azt , otsárolni kez-
dették. 

§. LXXIII. A' Státiftika'  Kútfejei. 

Minden tudománynak lenni kell bizonyos kút-
fejének  , melyből merittetik \ kivált az Orízágokat 
tárgyazó állatások olyanok, hogy azoktol egész rop-
pant Nemzeteknek boldogságok vagy boldogtalanság 
gok függ*  tehát egy Státiftának  a' kútfőket,  melyek-
ből áilatásait meríteni szokta, ki nevezni szüksé-
ges. Ezeket öt szakaszokban lehet elö adni, ily ren-
del: 

I. Diplomák. — Ide tartoznak az Ország-
nak fundamentomo»  törvényei; a' békefség  — és ke-
reskedés-beli köiések, az Ország-gyűlésének, vagy 
Diétának napló könyvei, Aktái, Tzikkelyei, vagy 
akar mi névvei nevezéndö végezései; az Udvartol ot-
tan - ottan jö'ni szokott parantsolatok , az Ország' 
nagyságát, nép - sokaságát, tartomány' jövedelmét, 
és költségét fel-számlálo  laiftromok  , 's a' t. az Ural-
kodó Háznak a' főbb  és alsóbb kormány-székek-
hez küldött utasításai, s. a. t. 



IT. Orfiágos  írások (  Staats  Çchr  ifttn  ) , 
melyek a' fö  kormány szék' kozlebb vagy távu-
jat, b való vigyázása alatt , 's annak engedelmével 
leg alább egyet - értésével tétettetnek közönséges-
sé, Ilyenek az Udvari  újságnak némely Tzik-
kelyei, országos Allmanakok , és Kalendáriomok , 
különös Biztonságoknak vagy olykor magános Tiszt 
Uraknak-is Híradásai, 's a' t. 

• III. Tartományleli  írók. — Az hazafi, 
a' ki benn az Országban nevekedett fel  , tsak jobban 
esmérheti annak fekvését,  és minden környül - állá-
fait,  mint az idegen. Az honnan Angliának Státifti-
káját Ánglus íróból , az Északi Ámérikáét onnan 
valóból kell meg tanulni. Tsak ugyan itt-is vigyá-
zónak kell lenni az Olvasónak, nevezetesen pedig 
ezt az három dolgot tartsa szeme előtt. 1) Az hazafi 
ugyan tudhat mindent, de mind a' nyelve, mind a' 
pennája olykor nagyon meg van kötve, 2) Sokak-
ban szabad volna az igazat ki irni, de az hazafiú-
ság halgatáft  parantsol. 3) Tsak az olyan hazafiak 
Írásait kell elébb betsülleni az idegenekénél, a kik-
nek mind belső, mind külső lehetségek, mind pedig 
akaratjok-is vagyon arra, hogy igazat Írjanak. il-
lyenek p. o: Comte de HERZBERG Memoires hifto-
riques sur la Monarchie Prufsienne.  de HEINITZ 
sur les produits du regne minerai de la Monarchie 
Prufsienne.  NECKERT sur Padminiftration  des Fi-
nances de France. — vagy —Lord SCHEFFtELD 
observations ou the trade betwen Great Brittan and 
Ireland, —- HOWLETT on the population of  Eng-
land. Briefe  des Auítrafiers,  a' Schlotzer Staatsanzei-
genjében. 
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Hogy ennek a' kútfőnek  hasznát vehefse  a' 
Státifta,  a' nyelveknek tudása el múlhatatlanul szük-
séges, mivel már ma egy-is a' ki nyilt szeinü Nem-
zetek közül Deákul nem ir , hanem mindenik a' ma-
ga sziilötte nyelvén,a' Spanyol Spanyolul, az An-
glus Ánglusul 's a, t. Az ujjabb írók között Peftc-
Icn  kiviil senki fmts,  a' ki Deákul Státiftikát  irt 
vô na ; o' Deákul irta az egyesült Németh Alföld' 
Stáúftikáját  ilyen tzim alatt: Commentarii  de Rep. 
Batava. Minthogy pedig kivált a' szegény legény-
nek minden nyelvet meg tanulni telyes lehetetlen, 
tanuljon meg leg alább Németül , és Frantziául,-
más képpen lehetetlen lesz neki az ujjabb tudós világ-
gal meg esmerkedni, hanem mindég az Ösz hajú Schien- ' 
drian mellett kelletik maradni. 

IV. Tartományok'  le-irása. (  Topogra-
phiák) és Utalások,  — Azok a' Státiftika  bőví-
tésére igen sziikségesek. A' Prufsus  Király' Birodal-
mának némely tartománnyairol, Svetziárol, és a'Né-
met Al-földi  egyesült hét ta-tományokrol jöttek is ki 
már ilyen le irások, mellyek minden más Orszá-
goknak remek , és sinor mérték gyanánt szolgál-
hatnak. 

Az útozásokkal való élesben igen szemesnek és 
vigyázónak kell lenni a' Státiftának  , nem minden 
utazók' hir adásait lehet bizonyos kútfőnek  venni, ha-
nem tsak azokat i ) Melyek az Ország parantsolatjá-
bol az Ország' dolgait illető tudományoknak bővítése-
kért vitetnek véghez. Illyenek a' mint tudni való 
a* Pétersburgi  Akadémia Tagjainak utazásai, AN-



DERSONS Account of  the Hébrides &c.  2) Melye-
ket a' dologhoz értő hazafiak  visznek véghez. Il-
lyenek a' Young'  utazásai Hibernián keresztül , a* 

* Puente'  utozása Spanyol Országban , a' Fábrifiu-
sé Norvégia felé,  a* Sültjévé  Chersonésus felé  , 
's a' t. 3) A' íelyeket figyelreetes,  nyelveket értő 
idegen tudósok tettenek. Illyenek Schoepfnek  uta-
zásai Eszaki Ámérikán keresztül; a' Bártelé  Ná-
polyban , és Siciliában, a1 Plueré  és Bourgoingé 
Spanyol Országban. 's a' t. A' mit más utazók hallo-
másból , vagy tulajdon tapasztalásokbol fel  jegy-
zettek , titánnak mondhatjí az ember , vagy 
el halgothatja , ahoz képeit , a' mint az űtazó 
Keifsler  vagy Baretti  , Consett,  vagy Wra-
xaL 

V. Kerülő  írások, és Ujságoh  Ezeknek 
az apró kerülő írásoknak sokkal nagyobb bé folyá-
sok van az emberi nemzet' szemének fel  nyittásába , 
mint a' temérdek nagy foliántoknak  ; —azokat a'Vi-
lágnak nagy része olvafsa  , ezek tsupán tsak a' 
kenyeres tudosok kezekbe forognak,  's ottan-is tsak 
ritkán. A' kerülő Irásokbol nevezetesek: Epheme-
rides du Citoyen  — Annal Regißer. — 
Helbergs  Magazin  der preufsifchen  Staats-
kunde — Sohle sis che Provincialb  leetter  — 
Thaarups  Materialien  dœnifchen  Staats-
kunde. 

Az Újságokat a' mi illeti, ezek az ujjabb idő-
beli könyvnyomtatásnak  , és világosodásnak nagyra 
nőtt szülötjei. Valaholott a' ki-nyilt szemü embe-



riség lakik , mindenütt szokásba vágynák ezek , 
még Marohkoban-  is minden héten jönnek ki 
Hir-adó-Levelek, vagy úgy nevezett Intelligens-
Blattok. 

Mikor kezdettenek légyen az Újságok, igen ba-
jos , söt szinte lehetetlen-is meg határozni. Vetél-
kednek ennek fel  találásáról két hives Nemzetek, a' 
Frantziák, és a' Németek. Azok azt á'htják, hogy 
egy Renado nevü Orvos kezdette volna leg első-
ben ki adni, Párisban (630-ban, de e' bizonytalan : 
annyit tudunk, hogy az hónapos irások voltak el-
sők , de hol és mikor jöttének légyen szokásba , 
arról halgat a' Krónika. 

Ma már mint a1 tudományok' több ága , ugy az 
ujságok-is nagy tökelletefségre  vitettek. Három fé-
le újságokat kel pedig nevezetesen egy máitól meg 
küloinböztetni, vágynák ugyanis 1) Írott  újsá-
gok. 2) Minijleri  — és 3) Kö^onsegeS  ujj-
ságok. 

írott ujjágok szokták készitetni Hámburgban , 
szintugy lehet hozatni őket, mint a' nyomtatott újsá-

gokat , hanem ezeknek is által kell menni az arra 
rendeltetett roftáláson.  Illyenek voltanak hajdon a' 
Versáliai levelezések , mellyek esztendönként 12 
fpecies  aranyba kerültek; de valójába semmi embe-
rek voltak a szerzői. — Minifteri  Újságok vágy-
nák Hollándiában, leg alább ez e'.ött husz esztendök-
kel voltának, de nem mentek a' közönség' eleibe, 



tsupán tsak a' közönséges társaság' nagygyaî, és a* 
kormány mellett iilö elsőbb Urat olvafták. 

A' közönséges Ujsagoknak betsit könnyen meg 
lebe! ítélni, ha tudjuk mi-médon erednek azok, és 
kik által irattatnak. Sok ujság-irók egyebet nem 
tsirálnak, hanem 10 — l i újságot meg hozatnak, 's 
abból egy tizen-haimadikot irnak, Más közönséges 
újságok megint olyanok, hogy pénzel fogadott  hir-
hordó szolgák' és házi nevelök'híradásaikból  foldoz-
tatnak öszve ; ezek pedig minden hírt a' Kávé — és 
Ser-házakbol gyűjtenek öszve. Illó tehát az ujság-
beli híreknek haszorira való fordításokban  igen vigyá-
zónak, és szemesnek lenni. 

S. LXXIV, A' Statiftikának  ujjabb Kút-
fejei. 

Nem régiben egészszen ujj forrásai-is  fokadta-
nak ennek a' tudománynak, ezek az ugy neyezett 
St  át iß lkai Gyűjtemények. 

Ezen gyűjtök kö'zzül némelyek ez vagy anm 
Országrol gyűjtenek külön : igy Cancer Sveczia-
rol, le Brét, és Grellmartn  Olosz Országrol — 
Schlüter,  (vagy HaigoW)  Muszka Országrol, 
Lueder és Jacobi  Hollándiárol. Mások ellenben, 
minden Országokra ki terjeszkednek közönségesen, 
Illyen a' Bufching  esmeretes Magazin')*  , a' mely 
176-» kezdödett, és 1 788>ban az huszon kettÖdik 
részszel bé végeztetett, — A' Remer Tabellái 



1786-tol fogva.  —- A' Schlüter  Btiefwechsele  , 
és Staatsanzeigenje. A' Zimmermam  Annáljai. 

' s a' t, • > 

Mentül szorgalmatosobbak, és ki nyiltabb lzí-
vlí ek ezek a' gyűjtök, a' kútfőknek,  melyekből hír-
adásai kat merítették, ki nevezésekben, mennyivel ízo-
rofsabban  meg tartják az igazi gyűjtök' törvényeiket, 
az az , ha a' történt dolgokat ti/ztán, és igazán le-
irják, azokba a' magok ítéleteket, és okoskodásoltat 
belé nem elegyítik: annyival több basznokat lehet ven-
niek , és annyival kevesebb betsületjek vagyos a' dol-
got nem értő olvasok' szemei előtt, a' kik őket tsupa 

szároz Compilatoroknak  otsárolják. 

§. £ X X V . Egy szemes Státiftának  segitö esz-> 
közei az Utazások, Leveledzések, és a' Napló-köny-
vek (vagy Journálok.v 

Az utazás ugyan tulajdonképpen nem arra va-
ló, hogy az alatt egészszen ujj dolgot tanuljon vala-
ki , hanem hogy az addig szerzett tudományát meg-
erősítse , 's ezen tekéntetben valójában hasznos is , 
mivel az útozás által foemmel  látott  (intuitiva) 
esmeretséget szerez az ember magának azokrol , a 
miket az előtt tsak hallomásból, vagy olvasásbol tu-
dott , az ilyen esmeretség pedig tartós, és eleven 

szokott lenni. Az utazás - közben sok nevezetes 

nagy emberekkel esmerkedünk meg, az ezekkel való 
egy orai beszélgetésböl sokszor többet lehet tanul* 
ni , mint egy két napig tartott unalmas olva-
sásul. 



A' leveledzésnek akkor lehetne jo hasznát ven-
bi , a' mikor olyan leveledző barátokra találhatna 
valaki, a' kiknek az Ország1 minden nérnü titkaival 
való meg esmérkedésre jó modjok, és alkalinatolsá-
gok van , az ilyenek pedig nem igen szokták az os-
kolai tudósokkal hözelebbi leveledzésbe elegyedni, ha 
e g y é b b nem vólna, tsak azért is , mivel a' Minifterek 
között igen ritkák az Herzbergek, 's még ritkábbak 
a' Moserek. 

Továbbá különös segitő eszközei a* Státiftá-
nak a' Naplo-hônyvek,  és a' Státiftikai  gyűjtemé-
nyek , melyekről az LXXlIl-dik alatt is em-
lékeztein. Ezekben az Országokkal való meg es-
merkedésnek gazdag kintsei vágynák el rejtve. 
Az ezekkel való meg esmerkedés múlhatatlanul 

szükséges: én a' régieket mind el-hatgatván, tsak az 
ujjabbak közzül einlitek egy néhányat. 

Les Loisirs du Chevalier D'EON DE BEAU-
MONT , a' Amfterdam  1775. nagy g - a d rétben. 
13 Voll. 

Joh.  Beckmanns physicalifch-öconomifche  Bib-
liothek. Jött- ki Göttingában 1770101 fogva.  16 
Darab, g-ad rétben. 

Political  Magazin.  Jön ki Londonbann 
1731-től fogva. 

Beytnege zur Völker* und Länderkunde, ki ad-
ta Forßer,  és Sprengel. Jön ki Lipsiában 1781-
töl fogva.  13 Dar. 8-ad rétben. 



Cbriftian  Willi. von Dohm's  Materialien fût 
die Statíftik,  und neuere Staatengefchichte  Lem-
go. Seit 1777. f  Lieferungen,  nagy g.ad rétben. 

Göttingifches  hiftorifehes  Magazin. Ki .adói 
ezen igen nevezetes Kerülő - írásnak Meimers 
és Spittler  , mind ketten Göttingai közönséges 
Tanítók , és az Angliai Királynak Tanátsofsai. 
INyomtattatik Hannoverábann 1785-től fogva. 

§. LXXvr. A' Státiftika»  Deáksága 
v. Litteraturája. 

Ennek az ujj Tudománynak Deáksága (Lit-
teraturája) mind az Achenwall,  mind pedig" a' To-
Ze által készittecett kézi könyvekben elege den dőleg 
elő számláltatott mindenik matériában. Közelebbről 
pedig a' munkás, és nagy érdemű tudós Meusel 
Ur, az Európai minden Országok' Státiftikáára  tar-
tozó könyveket Öszve gyűjtvén és az OiTzágok'kii-
lömbsége szerént rendbe szedvén, egy külön mun-
kába ki adta, ilyen tzim alatt ; 

Litteratur der Statiftik.  Ausgearbeitet von Jo-
hann Georg MEUSEL.  Jött ki Lipsiában Fritfch 
Gáspárnál, 1750-ben nágy g-ad rétben. 










