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K e d T e s O c s é i m ! 

A estünk fejlődésének rövid évei eltelvén, kevés haSKiuít 
érezhetjük a' létünk felett múló időnek, de tiprú ereje wn-
nál több, annál szomorúbb nyomokat lii'gy. Azzai hogy ko
rosodunk, erösbek, szebbek, boldogabbak nem leszünk; sői 
ellenkezőleg. Elébb ritkán kóstolt 's kevéssé érzett bajaink, 
szenvedésink sűrűdnek, mélyebben érzettekké válnak. T e 
stünk gyengül vagy lomhul, azzal együtt érszésiuk neki vas -
tagoszuak, vagy vele versenyt szikkadnak. Tűnnek a' tár
gyak' tündér képei ; elhalványul ama' rózsa szín, melíyet kedv 
's öröm, az egészség' 's ifjúság' ezen bájos leányi, mindtarc 
leheltek. Tapasztalásunk' száraz nyara szalmává e'rleíi csa-
lódásink' gyengéd szép virágit. 

Sajnosán érezve, milly kevés valódi nyereséget uyujt aa 
Öregedés, 's milly sok jót 's örömet ragad e l , úgy látszik, 
az emberek azzal kivánák ezen veszteséget pótolgatni, iii>^y 
az öregebbséggel elsőségeket, tisztességet 's jusokat kötöt
tek öszve. Sokáig volt a' korosabbság ezeknek csak nem ha
tártalan birtokában, vagy is inkább bitangolá azokat. Hogy 
az iíjak természettől még birnak olly aj.índékokat, mellyck a 
vénektől már multak vagy múlni l;ezdének, ezeü károkat ők" 
jjótolni 's veszteségökévt magokut vigas,zí.iíii! azzal kiváuiik, 
liOfvy azok által magokat tisztcitclvén, nekiuk j,araiiCi;jlváii 



rajtok uralkodjanak, mindenben hátrább tegye'k, sokból kire-
kessze'k őket. Nem le'vén már oUy sze'pek 's delik, legalább 
tisztesek 's tiszteltek kívántak lenni; mivel már nem oUy erő
sek de hatalmasok akartak maradni. Ha tehetségük fogyott, 
jusaikat tágították. Ez talán kevésbé terhelő, mint első te
kintetre látszik, mint hogy a' kitnyom, az is mást nyomva hasz
nát érzi. Valóban helyesnek is látszik, hogy annyi kisanyar-
gott évek*, drágán vett tapasztalások', 's vissza nem hozható 
jók' vesztésiért maradjon valami birtokunkban, azon sajátink-
nak képzeltek helyett, mellyeket az idő ragadott ki karjaink 
közül, 's mellyek' elrablását még azzal keseríti, hogy éltünk 
szükhatára felé sietvén gyors szárnyakkal, a' még reméllhető 
örömek' 'g jók' reményét is durva kezekkel mindinkább cson
kítja. De valamelly birtoknak haszna, bármi kedves, bár 
kölcsönös legyen is, ha abban nem az igazság' helyes okle
vele ótalmaz, elvész ott, hol a' tiszta ész 's okosság bírál. így 
mióta többen 's többet mernek 's akarnak gondolni, 'a a' gon
dolatok' közlése könnyebbé vált (csalhatatlanul pedig ez a' 
mi századunk' sajátja, mellyben az egyes személy' jobb gon-
dolatja 's tisztább képzete mingyárt világ' vagyonává válik) 
ezen újabb korban sok más bitorlott elsőségekkel, a' koro
sabbság' csak régebben történt születéséből származó sok jus, 
tisztelet, hatalom nagy részt sziinni kezde, 's a' társasági 
helyeztetés' becsét már inkább valódi, testi 's lelki elsőség 
határozza. Lehet, hogy az ezen tekintetben nem rég eman
cipált ifjúság gyakran vissza él kapott jusaival, 's még azon 
tiszteletről is könnyen felejtkezik, melly a' már aggott ősz
kor iránt minden még romlatlan szívben megvagyon. Sok 
ÍQU oliy tudást szeret fitogatni, melly csak terhes tapasztala-



sok' bére lehet, 's idő előtt már azon gyümölcs akar lenni, 
meUy csak mostani kellemes vfra'ga' elhullta uta'n tVhetik. 

Idösebbse'gnek van egy tagadhatlan elsősége; hogy töb
bet la'tva, hallva, tapasztalva többet tudhat, ámbár hogy töb
bét tudjon nem mindenkori következe's. Ezen elsőség is min
dig elég drágán van véve, ára sokszor több mint értéke. Van 
ezen elsőségnek öntetteinkre, 's azok' sükerére nagy haszna; 
de igazi becsét csak az adja meg, ha azt mások' 's az egész' 
hasznára kívánjuk fordítani, — édessé pedig az teszi, jutal
mát az adja, ha találunk oUyakra, kik a' tisztultabb szem' 's 
értebb ész' látásit 's képzetit fontolásokra érdemesítik, 's a' 
köz jó' előmozdítására használják. 

Nekem is, kedves Ocséim, azon épen nem irigylésre 
méltó elsőségem vagyon, hogy vagy tiz évvel előbb szület
tem, mint Ti. Ezérit hihetőleg az életben már jóval keve
sebb örömekre lehet kilátásom, e' miatt sokat feketébb szín
ben látok mint Ti; — csak száraz ágakat, talán töviseket 
szemlélek, hol még szemeitek előtt rózsák virítnak — 's 
egy pár tized múlva több öröm izetlenedni fog reám nézve, 
's némellyek talán el is enyésznek, mellyeket még Ti hihe
tőleg akkor édesen fogtok használhatni. Kedvetlenkedés' 
siulődési előbb érnek el engem, 's hamarább környékez meg 
az elgyengülés' leverő tehetlensége. Igaz, ha többet szen
vedtem, aggódtam, búsultam mint Ti, annyival többet örül
tem, remcUtem 's éltem édes örömek' nektárával; ellenben 
annyival kevésbet fogok örülni, szűkebbek már reményim' 
határi, 's kurtább lesz gyönyörökben részvétem. Több vau 
nekem mit hátra hagytam. Nektek több előttetek. y\' jövendő 
pedig, Barátim higyétek, többet ér a' múltnál. 



Ila e' szerint abb(')l, hogy régeb'oen élek, nem sok is 
hasznom, legalább azt, hogy a' miatt tiibbet lehete 's kellé 
látnom, tapasztalnom, gondolnom, használni akarom Reátok 
ne'zve, 's közlök Veletek ne'melly e'szrevételeket, meílyek 
eddigi e'ltem' 's eszmólésiin' gyümölcsei. 

Inteni 's lanácslani majd mindig kedvetlen, sükcretlen 
munka. Ila azok kéretlen adatnak, (milly bőkezű pedig eb
ben mindenki!) többnyire unalmat szülnek, vagy megvetés 
bürök. Kérni pedig tanácsot ritkán szokott valaki igaz lelké
ből; azt többnyire csak külső szinbol cselekszi, vagy cseíek-
ve's' racídjával megegyező jova&latot várván, ön eszét 's ügyes
ségét akarja fényleíni, vagy szándékát avval megegyezőnek 
reméllt tanácsa által előre helyben hagyatni, Némellyek 
azért is kérnek tanácsot, hogy annak nem követésével önere
j ü k ' s fiiggetlenségöket bizonyítsák. Közönségesen, noha az 
ember mindent inkább szeret venni 's elfogadni, mint adni, 
tle még jó kívánságot sem készebb osztogatni — a' minél 
pedig olcsóbb serami sincs — mint jó tanácsot; elfogadni 's 
kapni pedig, verésen 's betegségen kívül, neliezen van valami 
a' mit kevésbé szeretnénk, mint épen tanácsot. A' tanácsa
dás m ó d j a is oka gyakran miért nem fogadtatik az el: ko
mor intés, sértő gúnyolás, az unalmasan feddő 's tanácsában, 
csak önfenségét czégérező, annyira lázaszí iák akárkinek is 
öabecsérzését, nemes büszkeségét, de hát még hiúságai! — 
's ki mondhatja magát attól mentnek, — hogy gyakran kivá-
natosb a' Jiasznos tauTics' nem követéséből származó kárt el
tűrni, mint annak elfogadása által valakit nyakunkra ültetni. 
Az intések' 's tanácsok' unalmasságának még két fő oka 
vagyon: egyik, hogy olly tömérdek oktalan's valóban el !ie;n 



fogadható adatik, a' míg csak egy két helyest 's valóban kivi-
hctöt hallhatni. Csakugyan egy is a' legbájosabb dolgok kö
zül jó tanácsot adni, — a' következés' kétségéből a' tanacs-
lora háramolható felelet' terhet nem is említem; — f^^ 
mennyire kell azt kinek tanácsolunk 's annak minden körai-
lásit isme'rni, egészen azzá kell válni, ha neki nem csak jót, 
de ollyat akarunk javaslani, a' mit o valóban végbe is vihet; 
e' tulajdon nélkül pedig legjobb tanács is oUyan, mint vakot 
arra inteni, hogy jól nézze meg hová lép. Másik oka, miért 
vindorodiink tanács' 's intésnek szinte nevetői is, az: hogy több
nyire nem illő helyen 's időben adatnak. A' szerencsétlen 
segedelmet kér, jovaslatot kap; szűkölködő könyöi'iiletesség-
hez folyamodik, nyer jó tanácsot; munkás részvételt 's az ál
tal enyhülést reméli a' szenvedő, 's intést, gyakran keserű 
intést adnak neki. — 

Egyébiránt tanács - elfogadásra nem - hajlandó létünk 
természetünk' nemesb részében gyökeredzik: másra szoru
lást, saját gyengeség' elismeréséi látszik mutatni idegen ta
náccsal élésünk, lelkünknek pedig szép 's határozott tevésre 
szükséges tulajdona, hogy maga akar tenni; önhizakodás erő
nek j e l e ' s feltétele; akaratbeli erő pedig a' lélek' becsmér
téke. Még egy ok, mellyért nem szeretjük mások' tanácsát 
követni 's mások'tapasztaíásit elfogadni, egytermészetű ez
zel, t. i. liogy azokat nem magunk tapasztalván nem hiszszük. 
Gyengeség másban bízik : lelki erő vizsgál; ennek követke
zésében amaz hisz, ez tud. Tartósabb, rendületlenebb en
nek ereje: amaz addig tart, míg gyengeség ápolja. Valamint 
Ilit, melly meggyőződés' leánya, állandó 's örökös: úgy erőt
lenség szülte iiivés múló 's ingadó. El van a' tanács foíradva. 



hitel adatik valaki intésének; de csak míg eresebbnek hatása 
kitörli , magváJtoztatja az előbbi benyomást. Legigazabb, 
legnemesb jusunk gondolni, magunkat elhatározni; ezekhez 
ragaszkodás nem tesz hajlandókká más gondoiatját elfogad
nunk, 's más intése szerint cselekednünk. Maga erején mun
kálódó lélek azon nyugszik meg, mit maga tapasztal, mert azt 
tudja; 's szeret azt tenni mit maga tanácsol magának; mert 
az nem szabadságát szűkítő idegen befolyás, Iianem öuakarat-
jának munkája. 

Ha ember saját fontolásra 's tevésre lévén meghíva 's bí
rálva, maga feje után kivan járni , 's leginkább tulajdon ta
pasztalásának hisz, az által vizsgáló okossággal 's tevő aka
rattal felruházott létét bizonyítja. De más felöl épen ezen 
tKlajdoni ellen hibázik, midőn az okosság' szavát csak azért 
nem akarja hallani, mivel az mástól jő , 's idegen tapasztalást 
nem kivan önhasznára fordítani, 's az által magát kedvetlen 
tapasztalásoktól mentté tenni , holott erkölcsileg számítani 
legszebb 's sziikségesb tiszte eszének. 

Nagyobb tisztelettel vagytok, hiszem azt Öcséim! okos
ságtok' ezen bennetek lévő isteni szikrája iránt, hogysem an
nak szavát mint rokon hangot akárhol 's akárkitől hallva el no 
ismernétek, 's követni ne akarnátok. Nem fogja hiúság ve
letek azt hitetni el, hogy senki' tanácsára soha sem szorul
tok. Tudjátok Ti, mennyi ok van bennünk 's körűiiink, 
melly a' való' 's helyes' átlátása, ele'rtése 's követésében aka
dályoz. Attól sem tartok, hogy önségtek' s lelki független-
ségtek' azon fonák féltése tartóztasson el idegen tanácskö-
vetéstöl, bíír mi jó legyen is az , nehogy arra szorultaknak 's 
míistól függőknek láttassatok. Ez a' gyengék' tulajdona. 



Természetes azt őrizni 's feltem inkább, minek birtokában 
gyengén állunk; 's a' mink kevesebb van, azt kiméljük, ótal-
mazzuk leginkább; ez tesz majd minden lelki erőtlent, ha 
hiúság bántja, makaccsá. :Érzitek Ti, illy helytelen féltéstől 
függve elő nem lépni, vagy akármi kevésben is hátramaradni 
az okosság' utján — melly egyedül vezethet lelki szabadság
ra — mennyivel szolgaibb megkötöttség, mint azon erkölcsi 
akaratunkkal szorosan egybefont függés, mellyel okosságunk 
iránt tartozunk 

Tanácsot a' tanácslóért fogadni el többnyire gyengeség; 
de tanácsot annak belső értékeért követni, magáévá tenni, 
erő' 's ész' tulajdona 's kötelessége. Abban is meg vagyok 
győződve, bogy eszeteknek hasznát akarván 's tudván venni, 
fontolva felszámítjátok, mennyivel könnyebb 's okosabb legyen 
mások' példáit 's tapasztalásit önhaszonra fordítani, mintsem 
azokat elmellőzve tulajdon terhes tapasztalások' gyakran ke
serű intésit várni el. Munkás, tevő lélek' tulajdona, hosry 
maga szerezzen, gyííjtsön, ne várjon készre, 's inkább ked
veljem munkával szerzettet, mint a' mit készen 's könnyen 
kaphat; de esztelenség kincset megvetni 's nem használni 
azért, mert nem mi gyűjtöttük. — 

Azt reméllem 's várom Tőletek, hogy majmolni nem fog
tok soha és senkit; követni is keveset 's ritkán : de elfogadni 
mindig készek lesztek, a' mit jónak 's helyesnek láttok. — 

Hlyen lévén Rólatok vélekedésem, bátran közlöm Veletek 
némelly tárgyak iránt véleméiiyira' 's észrevételiraet. 

Reméllem, elfogom czélomaí érni; melly egyfelől az: 
hogy mind azon fontos tárgyakat ̂  melly ékről szólok, szoro
san 'a gonddal megfontoljátok; másfelől pedig, hogy ha ta-



Iáitok megjegyzesim közt ollyat, melly jóra 'a nagyra vezeí-
liet, vagy rosztól 's aljastól ótalmazliat; tegyétek azt Maga
tokéva, valósítsátok tetté, 's legyen az elüttetek szent 's tisz
telt; nem aze'rt mert Barátotok mondja, hanem mivel az okos
ság' szavával megegyez, — ha szirrte sokak' vélekedésivei 's 
még inkább tetteivel ellenkezik is. 

Valamint örömmel teszem ezen munkám elibe neveteket; 
úgy feleljetek meg kérlek Ti is azon bizodalmomnak, hogy 
nevetek egész éltetek' folytával, 's miudeu tetteitek által ezen 
könyvecskémnek díszére leend. 



E l ő s z ó . 

A' nélkül, hogy fekete epéjüse'g bántson 's békétlenség min
dennek gunyolüjává tegyen, még sem lehet az embereket 'a 
társasági éltüket nyilt szemekkel nézni, 's nem látni, mennyi 
fonákság, félszegség van, sőt uralkodik kőztök. Minden lép
ten saját boldogsága' letiprója, nyugalma' ellensége, 's öntö-
kéletesülése' hátráhijaként jelen meg az ember — 6 , kinek 
^sz adatott és okosság, hogy világosságot keressen 's lásson, 
milly gyakran szeret homályt és sötétséget. A' munkásságra 
született 's tevő erővel felruházott embert sokszor lorahaság-
ba, zsibbadt nem-tevésbe meriilve peshedni látjuk. Szabad
ság' szeretete 's önakarat szerinti tevés' vágya ég szivéhen, 
's még is testi lelki rabságban sülyedve él, sőt maga koholja 
magának súlyos lánczait, 's gyalázatos kezekkel aranyozza 
azokat; ellenállhatlan ösztön társaságba vonja 's tartja; de 
annak nyugalmát egymás ellen 's szünet nélküli torekedés za
varja; szeretet szól szivében embertársaihoz, 's ugyan azon 
felebarátit vadon gázolja; azok' veszélyére üldözés pusztító 
fáklyát gynjt, megvetés lealacsonyítja őket, 's elnyomás bé-
kóbavet i ; rokoni 's kedvesei iránt édes érzés 's meleg rész
vet, Ilonához liiv vonzódás van tiszta 's mély vonásokkal keb
lébe iíic*;:zve: 's Ímhol még is mennyi ros.í szülék 's házastár
sak, hálátlan gyermekek, esahírd barátok, szeretök 's Isivte-
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len hazafíak nndokítják, szép föld! áldásidat bitangolva ke-
rekségedet. 

Hogy az ember' erkölcsi 's érzéki, testi-lelki, állati 'a 
szellemi csudás szerkezete fő oka gyakori tévedésinek, hogy 
indulati ragadják el többnyire vad dühökben, 's nemesb része 
nyögve hódol gyakran durvább vágyainak, — az bizonyos. 
Hibáink' nagy része gyarlóságunk' adója; ellenben kétséget 
nem szenved, ön hibánk által van gyarlóságunknak olly nagy 
hatalma akaratunkon; magunk vagyunk többnyire okai, hogy 
okosságunk tudásunkra, 'a ez tetteinkre, vagy gyenge vagy 
elvétett hatással vagyon. 

Azon hijányokat 's hibákat, kedves Öcséim, mellyeket 
mióta eszmélek, magamban 's másokban oUykor nevetve, más
szor bosszankodva, többnyire iájdalommai láttam 's látok, — 
bár proteusi alakban jelenjenek is meg, mind csak kétfélék
nek ismertem el. 

Azok először: gondolatinkban 's képzetinkben, vagy is 
e s z ü n k b e n lévők; 

Másodszor: cselekedetinkben találtatok. Ezeknek kö-
vetkezési érezhetőbbek, kiáltóbbak; azért közönségesen eze
ket szokás megtámadni; de amazok ítéletem szerint fontosab-
bak, mert jiagyára azok szülik ezeket. Ezek a' kiszórt kö
vek, halálos gőz, pusztító tűzfolyam, mellytől retteg borzad 
minden; de amazok veszélyes gyomrából forrnak ki ; az a* 
Crater, habár rémitő üregét a' belőle kirohanó lánggomolyag 
miatt senki sem látja, sok nem is sejdíti. 

Tettbeli hibáink vagy érdemink bélyegeznek habár csak 
külsőképen is jókká vagy roszakká; ezek határozzák el tár
sasági becsünket: de a' mi legtöbb, ezek által használunk 
vagy ártunk embertársinknak, hazánknak. 

Képzetink, gondolatink, szándékink, azok mi tulajdo
nunk; de midőn akaratunk' ereje vagy a' körülmények' hatal
ma külső léteire ragadja ki azokat 'a tetté változtatja: már 
akkor nem mieink többé; a' társaság' birtokában, 's bírálása 
alatt vágynak; a'jelen 's jövőkor' tulajdoni; feledék, hely
benhagyás vagy gúny követi azokat, mint van vagy nincs ér
demük, avagy inkább hasznok vagy károk; következésit pe-
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dig a' sors, külbecs^t mások' ítélete határozza meg. Mint a* 
magosra lőtt nyil lövője' keze által repül, de meddig mente, 
's hová esése, nem tőle függ: úgy tetteink, akaratunknak 
többnyire a' körűlme'nyek' erős keze a'ltal felvont ivéről elsü-
völtenek, 's többé azokat megállítani, vagy visszatéríteni nincs 
hatalmunkban. 

Tetté ha nem válik, a' legjobb szándék is hasztalan; a' 
leghelyesb képzetek legjobb gondolatok, ha cselekvényben 
nem létesülnek, csak tűnő párák. Azért kétségen kiviil leg-
fontosbak a' cselekedetinkbeli hijányok, 's hibák. Bár tet
teink'balbecsét is csak az akarat' tisztaságai adhatja, 's ha 
szinte külső bizonytalan bírálásnak tárgyai, erkölcsi felelet' 
terhe 's jutalom' babérja pedig a' gondolatot, 's szándékot 
épen úgy sőt cselekedetnél inkább illeti: de mivel mind a' 
cselekvő', mind mások' elömenete 's haszna vagy sérelme 's 
kára cselekedetinkből folynak, azért hibák és hijányok ben-
nök olly fontosak, hogy azokat sem képzetek, sem gondola
tok, sem szándék' jósága, — ha a' munkás akarat a' tehe-
tésre, mennyire az tőle függött, mindent meg nem tett, — 
nem javíthatják, ha szinte ollykor menthetik is. 

' De a' cselekvénynek gondolat nemzője. Képzetinkből 
áll azon vagyonunk, mellynek bő vagy szűk, helyes vagy hely
telenségéből vészük sok vagy kevés jó vagy rósz gondolatin
kat. Ezeknek különböző summájiból van tudásunk egybe
forrva. Ha annak nagy vagy kicsiny töpénze igaz értékű, 's 
birtoka bizonyos, úgy van valódi becse 's haszna; másként 
könnyen megesik, hogy folyamatban nem lévő, vagy abból rég 
kiment, csak képzelt pénzbei áll álmodott gazdagságunk, vagy 
pedig a' helytelenül gyűlt vagyon mások' bíráló vagy magunk' 
felébredt okossága' vizsgalatja alá jőve, a' helyes képzet' igazi 
oklevelei nélkül szükölköd* tudásunk' vagyona, elitéltetik 
tőlünk. 

Képzetink 's gondolatink akaratimk' hozzájárultával, 
szándékká válnak. Mind gondolatink' születése 's millyensé-
gére, mind szándékínk' elhatározására, érzékeinknek indiila-
tinknak épen olly erős hatása van, mint az azokat különböző-
leg érdeklő külső tárgyaknak; de ezek is többnyire úgy mó-
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dosittatnak 's azon alakba öntetnek, millyennel k^pzetink 
bírnak. 

Ezekre ne'zve jóllehet a' mint feljebb mondám a' tettek' 
Iiibáji vagy íelszegsegi ártanak magunknak 's másoknak; de 
mivel cselekvésiuk re'szint első létüket részint módosításokat 
gondolatink 's képzetinkböl veszik 's minthogy a' vélemény, 
melly egyes személyeknek szintíigy, mint nemzeteknek egégz 
éltök' folytát 's minden cselekve'seíli' rendét igazgatja, egye
dül a' helyes vagy helytelen gondolatoktól 's képzetektől 
függ: azért ezeknek csonkasági 's tévedési legfőbb okai mind
azon hátramaradásoknak, mellyeket minden lépten látunk; 
ezek szíilik mindazon elfacsar.Iságokat, mellyek az ég' leg
szebb adományának, az észnek, mennyei fényét homályosít
ják, mellyek az emberre mért szép örömek' 's áldások' ma-
lasztit keserű méreggé var;izsolják, 's gyakran legundokabb 
bűnöket uraliiak az erény' földre döntött királyi székén. 

Ilasztalanság a' cselekvések' tévedési 's botlási ellen dor
gálva kelni ki ; sükere nincs azon intéseknek, mellyek erköl
csi kötelességek' teljesítésére unszolnak, ha képzetek' 's vé
lemények'hibáin nem javítunk, hanem orvosoljuk gyengesé-
gít, 's nem tisztíttatnak meg salakjoktól, mellyel akár indula
tok, akár nevelés' 's társaság' liíbáji azokat terhelik 's mocs
kolják. 

Ha tetteinknek belérdemet 's hasznosságot akarunk sze
rezni, ha cselekedetínkbeli hibáinkat vagy hijányinkat elszánt 
akarattal, sükerrel akarjuk javítani: előbb a' képzetink 's is-
méretínkbelí csonkoságokat kell helyre hozni. 

Tartozunk ezzel az örök igazságnak, mellyre törekedni 
legfőbb meghívásunk: de mellynek útja csak úgy nyílhat 
eszünk előtt meg, ha oszlanak minden fedező homályak, 's 
csalvilágot mutató párak. 

Tartozunk ezzel magunknak 's embertársinknak. Nem 
használhat másnak, nem léphet elő maga, sem mást nem ve
zethet, ki liomálvos vagy hibás látású, ki körül sötétség van, 
mngis téved 's manókat téveszí. Hibás vélekedések 's fonák 
képzeteknél nincs bokloí:sá;;>uikuak nagyobb ellensége, sem 
gonoszabb mételye az emberi társaságnak. Többnyíre indu-
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latoktól réven eredetöket azoknak zivatariból liíplálkoznak. 
Szelidség's gyengéd érzések letipratnak, hol ezeknek dühe 
rohan át. Ott ehiémul a' szív' szózatja, az ész' világa kial
szik, 's az ember ön 's mások' boldogságát dúló fene vaddá 
viílik, nem iontól többé, hanem ítél; nem lát 's még is tud 
és líiszeii; vaktában rohan tévedése szülte bálvány! felé — 's 
ezeknek áldozva nem hallja a' lélekismeret fenyítő szavát, 
nem gátolja semmi akadály, habár útját szenvedések sanya-
ritják, veszélyek fenyegetik, ha szinte kíinyek áztatják, 's 
felekezetének vére undokitja is. Az üldözés' rémítő fáklyá
ját , 's a' pártosság' dühét ezek lobbantják a' társaság' csendea 
boldog lakosi' vesztére. Onboldogságát, 's legszebb örö
meit tévedt képzetének 's véleményének áldozza az ember. 
Útjában nyiló vírágit érzéketlen tapossa le, 's káprázó szeme 
ollyakat keres, mellyeknek csak tövisei marczangolják a' meg
tévedett' kezeit. 

Bajos dolo^ a' vélemények' 's képzetek' tévedésit ma
gunkban felkapni, a' helyesség' 'g való' képe alatt szoktak 
megjelenEii. Orvosolni azokat nem könnyíi, mivel épen az 
indulatinknak édesen hizelkedöket kell érzelminkből kiszas;-
gatní. 

3Iásokban ezeket feszegetni, dorgálni, 's javítani sok
szor háládatlan, mindig terhes igyekezet. Hogy a' megtá
madott magát ótalmazza, természet' törvénye, valamint hogy 
a' támadást sértésnek vegye; de támadd meg az ember' sze
mélyét, támadd meg az ennél sokszor inkább szeretett vagyo
nát : 's nem fog olly gyakran haragra boszura lobbanni, nem 
olly kész azokat akármi fegyverrel is védni, mintha véleményit 
támadod meg, 's magáévá tett vagy azoknak vélt képzetiben 
háborgatod. Atyafiság', barátság' legszorosabb kötései is 
milly gyakran tépettek e 'miatt széllyel. Megvetés, üldözés 
lett a' használni kívánóknak gyakori bére, méregpohár 's ke 
resztfa készült számokra. De ha a' szent czélra törekedoket 
sokan sanyargaták, 's földi részök rongáltatott i s : mindazál
tal a' felfedezett igazság megmaradt, 's annak meg gyújtott 
^^' ' ' ' •f j* ''"iiágit másokat, 's késő korokon által is örökre 
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Hogy a' vélemények' 's képzetek' örökkd helyes vagy 
lielytelén létét másolíban elitéljük, magunkban kell előbb azo
kat kipróbálva megtisztítani. Hogy ezt tehessük, bizonyos 
's kétség alá nem jöhető mértéknek kell kezünkben lenni, 
mellyhez minden képzetinket 's gondolatinkat szabhassuk. 

Való, az okosság' szava tiszta *s csalhatatlan; de midőn 
ez elhatározott, azonban nem kiáltó hangon adja véleményét 
's mondja tanácsát: mennyi lármázó indulatok, mennyi fellá
zadt érzések nem tombolnak éles hangjaikkal. A' körül
mények különböző helyzetekbe tesznek, 's mondhatni önállá-
Bunkból kivévén ollyaknak mutatják a' tárgyakat, a' raillyeu 
szempontból azokat nézni kénytelenítenek. Ezért könnyen 
megfogható, sőt megbocsátható, milly gyakran képzelünk va
lót látni, helyest követni, 's okosság' szavának engedve an
nak ügyét védni, holott csak indulatinknak hódolunk, 's kö-
rülményinktől \ezetve tévedünk. 

Ha helyes 's helytelenről, tiszta képzet világosítja is 
eszünket, ha szinte szivünkben annak érzése eleven 's meleg, 
még is mások' képzeti' 's véleményi' elitélése bajos és kényes, 
mert hamar igazságtalanná válik. Nem azt olly nehéz átlátni, 
milly képzetek helyesek, 's minő vélemények tévedtek: ha
nem annak megbirálása igen kényes, mennyire függnek azok 
indulatinknak nagyobb vagy kevesebb erejétől 's helyzeteknek 
erösebb vagy gyengébb hatásától. Épen ezért hibáztatni is 
valakit tévedésiért teljes bizonyossággal csak ritkán lehet, 
mert többnyire tudhatásunk' körén túl vagyon megítélni indu
latinak okosságára majd mindig módosító, gyakran elhatározó 
befolyása minemű legyen; és annak mennyisége akaratjának 
szüleménye, avagy annak 's észbeli gyarlóságának követke
zése. 'S így mindenkinek helyzetébe nem csak magunkat 
bele képzelnünk, hanem egészen benne is kellene lennünk, 
hogy megtudhassuk, miért látja ő a' dolgokat így, 's láthatná 
e másl.int. 

Midőn mások' képzetire 's véleményire, azokat változ
tatva 's javítva, akarunk befolyni, ezeket kell jól megfontolva 
íaríniii esíi'nikben. Előbb szükséges ismerni a' valút; érteni 
az o!.íis.*ág' szavát, 's tisztán különböztetni az indulatokétól. 
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Tudni keU lehántani, félrevetni a' külszín' kérgeit, raellyek 
az igazat rejtik 's fedezik. Ki másnak akar utat mutatni, tisz
tán kell azt magának látnia, 's jól ismernie: mert épen olly 
veszedelmes mint hibás, ha vak akar vezetni világtalant. To
vábbá, mennyhe csak lehet, mások' helyzetét 's természetét 
kell vizsgálva tanuhii, 's meggondolni, hogy nem függ mm-
denkor az emberektől a' dolgokat máskint látni, mint a' hogy 
látják; 's más véleménnyel lenni, mint a' millyennel vannak. 

Elgondolván milly bajos az igazságot feltalálni, milly 
sok bölcseknek volt az siikeretlen munkája; látva hogy szám
talan tárgy jelen meg előttünk olly színben, mellyet arra be
vett szokás, 's megrögzött képzetek ruháznak 's tiszteltté 
tesznek, vagy mellybe azt ön indulatink 's hajlandóságink 
kedveltetve 's kiczifrázva takarták; érezvén, mi nehéz ezek
nek csalképöket elismerni, 's mennyire fájdalmas megválni 
Bok képzetinktől, mellyek édesebb érzésinkkel, legkedvesb 
vonzódásinkkal gyakran a' gyermeki kor' rózsás emlékezete 's 
a' megszokottság' igéző ereje által vágynak olly szorosan egy
beszőve: szinte el kell csüggednünk az igazság' olly terhes 
's gyakran csak csalódással vagy rémitő felébredéssel fizető 
keresésében. Nem megbocsátható e, ha az ember, kit annyi 
testi szenvedések, lelki gyötrelmek kisérnek tövislepte pályá
ján, átalja ön magát megíosztani olly képzetitől, mellyek ha
bár csak álmodott, de édes érzéseket nyújtanak 1 A' gond
dal 's bánattal terhelt félig serkentében tudja hogy álmodott, 
de újra behunyja szemeit, hogy szép álmának oromét tovább 
érezhesse. Csudálható e, ha irtózunk eltörni azon üvegeket, 
mellyek oUy kedves színben mutatják nekünk a' tárgyak' szi
gorúságát, vagy szemeinket kiméivé alkonyitjak a' perzselő 
sugárok' vakító fényét 1 

Mások' képzetit 's véleményit hibáztatva vizsgálni, 's , li-
télni: mennyire egyeznek vagy távoznak azok a' valóságtól 's 
okosság' szavától, még sokkal terhesebb, mint (íntn.lnhnink-
ban azokat elismerni. Ki magát 's másokat ismerni tanulta, 
ki tudja milly nehéz a* valót feltalálni, 's az i-azuak mennyei 
szobráról a' gyarlóságunk szőtte leplet elvonni: az csak ret
tegve fogja a' helyes 's helytelenről önképzetct mint bizonyos 
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mértólet másoknak eltiibe szabni; mert érzi azt, hogy nin
csen vétkesebb mint csalódást terjeszteni, 's a' lelki veszélj' 
vagy boldogság' pályáján másokat bizonytalan vagy veszett 
útra vezetni. 

Hát a' valóban eti^ni^i't '* káros következéseikben fáj
lalva tapasztalt balvéleményeknek annyiszor sükeretlen, gyak
ran keserű kedvetlenséget szülő megtámadása nem elcsüg
gesztő, nem visszaijészW e? Ki másokért legmelegebben 
érez, 's legnemesb hévvel törekszik használni, azt tartj;ík az 
emberek legnagyobb éUenségöknek. Kemény szikláról pat
tannak lövüjöket sértve vissza a' mások' megrögzött előítéletei 
ellen bocsátott nyilak. Mint ábrándazót kicsúfolják, kerülik, 
gyűlölik, mint örömiait' háborgatóját, 's veszedelmes újító
nak kikiáltva üldözik. 'S nem keserves e az önszenvedésitöl 
elén-o-é rongált emberiek, ki annyiszor szorul másokra, azok
nak megvetését vagy boszuját venni magára? Inkább sóhajt 
vagy nevet magába zárk-o^^^i ™iit rágalom' 's szenvedésnek 
tegye ki magát másold' kétséges 's talán el sem érhető hasz
náért. 

De másfelöl elgcndolva, hogy magunkra nézve egyedüli 
lit, melly előre vezet-i ^^ igaznak 's helyesnek feltalálása 's 
minden hibák' 's tévedések' elismerése, hogy e' nélkül léha 
minden tudásunk, es?»nk béna, 's czélvesztett létre vagyunk 
kárhoztatva: ennek ^rzése erőt ád a' való' vizsgáliisa 's hi
báink' keresése mindig nehéz gyakran komor munkájára. Sü-
kert ígér 's nyújt ebpen az okosság' soha nem csaló szavával 
megismerkedés. íla az igaz és való, sok tárgyra nézve , csak 
bajosan széttéphető bomályba vagyon is borítva; ha gyarló 
szemeink a' magosra helyzettet elismerni vagy a' ragyogónak 
féuykörébe tekinteni nem képesek: de a' helyes' vagy helyte
len' elismerésére tisz^* bennünk 's érthető erkölcsi érzésünk' 
«zava; me" lehet ei'nek hangját az indulatokétól különböz
tetni, csak fontolás î ltal jókor 's folyvást szoktassuk fülein
ket figyelmezni. 

Hogy pedig másodnak 's hazánknak leginkább azzal hasz
nálhatunk, ha azt igyekszünk javítani, a' mi legtöbb hibát 's 
kárt okoz t. i. tévedi képzeteket 's hibás véleményeket: ezen 
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meggyőződés buzdítja 's bátorítja azt, khiek nem annyira tet-
sze's '8 önhaszon, hanem másoknak lehető használás, 's hazája' 
elöm€nete fekszik inkább szivén; megedzi az iUyet rágalma
zás' 's minden gúny' fulánkja ellen azon nyugtató 's jutalmazó 
öntudat, hogy használni kivánván 's tehetsége szerint igye-
kezve'n kötelességét teljesíti. 

Ezeknek hite 's érzése határozott el, hogy fő kötelessé
gemmé tegyem saját képzetim' 's véleraényim' hibájit 's hijá-
nyit vizsgálni. 

Mindazoknak, mellyeket feljebb mondottam, megfonto
lása bír arra is: hogy a' mi balvékményeket látok, főkép ha
zámban., mint számtalan roszak' 's hátramaradások' kútfejét 
uralkodni, igyekezzem felfedezésököa, rút mezitelenségök-
ben mutatván azokat* 

Atyának legszorosabb tiszte gyermekeit inteni azon hi
bákért, mellyeket bennük lát, vagy mellyektől félti őket. 
Barátnak barátja iránt legszentebb kötelessége ez, 's nem 
Bzabad ennek teljesítésétől, amannak kedvetlenséget okozni 
nem akarván, elállani. Kik hozzánk legközelebb vannak, ki
ket legjobban szeretünk, azok iránt tartozunk leginkább ezen 
hasznos, ha nem is mindig kedves szolgálattal; mert használ
ni inkább mint ̂ tetszeni, ezekhez legszorosabb tartozásunk. 

Hozzátok kedves Öcséim! atyafiság, nemzetségi helyzet, 
barátsági vonzalom csatolnak; azért intézem épen hozzátok 
ezenjmegjegyzésimet, mellyeknek foglalatja: azon gondolat-
lielí tévedések 's hibás vélemények, mellyeknek részét ma
gamban találtam, részét másakban láttam és látom. 

Ezeknek némellyike, hihető, bennetek is volt vagy van; 
a'többieknek pedig, mellyeket már ismertek, ezen emlékez
tetés által újra elgondolása bizonnyal hasznos: a' miket pedig 
korotokért még nem ismernétek, megismerése igen szüksé
ges, mert ezek által lehettek tisztánlátó, eszeteket használni 
tudó, 's ez által helyesen cselekvő férfiakká, — 's csak ezen 
móddal érhetitek el azon czélt, hogy hazánkban 's hazánkfiai
ban a' hijányokat javítni sükerrel igyekezhessetek, 's szép 
nemzetünknek előhaladásában erőtökhez képest munkás segé
dek legyetek. Hogy pedig ez 'a nem egyéb pályátok' czélja 
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azt reméllem 's hiszem; arről eddig mutatott nemes erzéstek 
kezes, kezes nekem Nevetek, mellyet, átkozott legyen az, 
ki valaha visel, 's arra nem törekszik önhaszna' félreteve'sé-
vel, a' mi jól termett szív előtt legelső t. 1. h a z á j a ' b o l 
d o g s á g a . 

Barátságon 's részve'ten felül, mellyet irántatok érzek, 
korotok is egy oka, mie'rt intézem hozzátok, 's képetekben 
Hazám' Ifjaihoz is szavaimat. 

Nagyon szokott dolog az ifjakat hevességért, indulatos
ságért vádolni; gondatlanoknak szeleseknek mondatnak; ta
pasztalatlanságokért, 's úgy nevezett még éretlen eszökért 
fontos dolgokba elegyedésök, 's valódi tárgyak' reájok biza-
tása nem tartatik tanácsosnak. 

Igaz, vérök gyorsabban kereng, lázadtabb indulatok ál
tal gyakrabban 's erosb rohanással ostromoltatnak, azért lehet 
is, hogy többször győzetnek meg mint a' hültebb kor , mellyet 
a' hevét vesztett seregnek csak maradványai támadnak meg, 
kopott 's csorbult fegyverekkel. Lehet, hogy az annyi felöl 
elfoglalt ifjaknak többnyire megoszlott flgyelmök csak fe-
lényies, — oUy sok új tárgyaktól részvevöleg érdekelve, 
mellyek iránt a' korosbak hihetőn csak azért maradnak hide
gebben, 's őket csak azért nem ragadja el bajok, vagy nem 
undorítja rútságok, mivel untig látták, 's az újság' kecse el
tűnt ; a' még minden lépten élte' új 's ismeretlen téréire aka
dó ifjú bajosabban ér rá azokat teljesen vizsgálni, 's elren
delni. Ezekért megengedem, van azon hibákból, meltyekről 
vádoltatnak, sok az ifjakban. Nem ritkán fájlalva kell ezek
nek káros következéseit látni. Ezen hibák gyakran sajnála
tra, de valóban ollykor irigylésre is méltók, 's az ifjak' leg-
élesb gúnyolói sokszor nagyra tartott ősz bölcsességöket óró'-
mest adnák oda az ifjúság' esztelenségiért, bohóságiért, hogy 
ha cserében azoknak származtató okokat kapnák meg. Ha 
ifjat hajlékonyság gyakran félre is vezet, de megátalkodott
ság őt ritkábban vezérli roszra; ]ia bohóskodás gyakran a' 
valótól el is tartóztatja, de eszelösködés előtte nem varázsol 
annyiszor kiilszint valóvá: kevesebbet lát 's tud, de nem kép
zel 's hisz annyit. Ha nézése gyakran a' kedvkeresés' 's sze-
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relém' üvegein által történik is, 's ezeket a' jó kedv 's vígság 
tartván előtte miníent vidám fényben lát: de ezen üvegeket 
a' korosabbság 's öregség sem teszi le, csak hogy a' hmsag 
elejökbe tarka párát leheli, ködbe borítja a' komorság, s ér
zékek' hídegedése zuzmorásítja azokat. Más szenvedelmek' 
üvegeit ritkábban használják az ifjak, mellyeket a' későbbi 
kor rendre 's gyakran többeket egyszerre szokott elővenni; 
mint a' boszuállásnak vérszin, irigyse'gnek sárga, dücsvágy-
nak kápráztató üvegeit 's a' felfuvalkodottságét, melly annyira 
nagyít, 's rágalmazásét, melly mindent olly parányinak mu
tat, valamint a' fösvénység' mocskos, a' megszokás' színetle-
m'tő és az üldözés' 's vakhit' sötét 's vérfoltokkal undokított 
néző csőjit. 

Az úgy nevezett megért kor sok dolognak tudása felöl 
meg van győződve, mellyet épen ezen meggyőzödésért nem 
tud, 's nem is fog tudni. Más által vezéreltetni szégyellene, 
mert már vezérlésre gondolja magát meghíva lenni. Soknál 
a' megszokás halvánnyá válik, 's azért ellensége minden javí
tásnak ha újitás, mivel lerontaná annak oltárát. Ellenben ké
szebb munkásságában elrestűlni már untig kóstolt tárgyak kö
rül, 's tompult ínyét ingerelhető újságért a' megunt jót örö
mest adja oda. A' melly előítéleteket 's balvéleményt neve
lés, életmód, helyzet rakott rajok, egybefonódtak már egész 
létökkel, megrögzöttek hennök 's beléjök forrtak. Szokásoa 
épült 's elhittségtől táplált meggyőződés nem engedi, hogy 
képzeteikben 's véleményeikben hibákat ismerjenek el; — 
vagy ha okosságok arra kényszeríti is, de sokszor a' munká
tól 's bajtól irtózás, 's a' nyugalom' szeretett 's kedvelt alak
jában uralkodó henyeség visszatartóztatja őket, hogy gondo
lataikat változtatva újak' vizsgálatán 's magokévá tételén mun
kálódjanak. De ha még birnak is némellyek elég lelki mun
kássággal, nem engedik indulatjaik 's szenvedelmekké nőtt 
vonzódásaik, hogy azon előítéleteket, mellyek ezeknek olly 
régóta táplálva szolgáltak 's hízelkedve tömjéneztek, félreves
sék. De hát mennyúiek 's épen korosabbaknak nincs mellé
kes czeljok 's hévvel vadászott hasznok szorosan a' magok' 'g 
mások' hibás képzeteikkel egybekötve? 
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A' Zsidók' bölcs vezére Mózes nem ok iie'Ikfil vándorol
tatta az egyptusi rabság' erkölcsi szennyeitől terhelt népét 
40 évig a' pusztákon, hogy a' mar ja\ít!iatlanok' kihalta iita'u 
jé)ra hajlaiid(>bb új-liort viliesseu felálütando birodalniokba. 
\alé)ban olly országban, nielly sok 's Iviilöiiböző okokért a' 
hatalommal e!ühalad() század' lelkével gyorsan versenyt raenö 
más nemzetekhez képest csak kevés lépéseket tett 's telietett, 
's olly sokban még hátra van, —• liol annyinak kell változnia, 
*s ígbül feltenyésznie, — mellynek olly sok megrögzött kép
zeteket 's bevett szokásokat kell félrevetnie, hogy a' művelt 
ség 's abból jövő nemzeti erő 's botdogság felé siikerreí kö
zelíthessen (pedig őszintén megvallva illyen a' mi hazánk' ál
lása); illy helyzetben mondom, kik előre lépni nem tudnak 
vagy nem akarnak, csak akadályok; ezeknek lomba, erőtlen, 
vagy makacs serge olly gátat vet, inelly a' folyam' elöhaíadá-
sát feltartóztat\áa a' nemzet' éltéi 's munkásságát, önléte' 
partjainak mosására taszítja vissza. 

Tisztelem éu az ősz kor t , szentnek tartom az aggság 
iránti gyengéd kiméllés' kötelességét — seneetnti jilaeidae 
quietem — ; a'meglett kort is becsülöm, szenvedéseit, kitíat 
bajait, tapasztalásait tekintetre méltóknak iíéíem, főkép ha 
azokat kivált nálunk gyakrabban látnám mások' hasznára 's az 
egész' előmenetére fordítva; lia nem kellene annyi élemedett, 
de még legjobb éveikben lévőket látni , kik raiiulen iiazáj'ok-
nak tartozó szolgálattól, minden közterhektől félrevonulva 
nyugosznak a' ní'lkiíl, hogy valaha fáradtak volna : de a' mi
hez még fris erő 's nem bágyadt munkásság kell, a' mire mi'g 
tiszta, és se' nem gyengült se' nem horaáiyosodolt láta's sziik 
séges, olly dolgokban ifjakíól reméllek és várok többet. — 
Miben kivántaíóbbak pedig ezek, mint nemzeti 's társaságbeli 
hibiik' 's hiányok' felfedezésében 's orvoslásiíl)au'? és hol in
kább mint mi uúlunk, liol ezek olly liatahnaj^ak, olly elterjed 
tek'? Vannak tisztelt férfiaink, kik minden jó iránt hévvel 
éreznek, kik munkálódni készek 's elég erősek: de valljuk 
meg, hogy épen a' meglett kor az közöttünk, melly az előité-
leteknek legerösb, 's makacsabb védője. Sokban ezek közni 
iinnyira vannak a' legbalgább előítéletek gyökerezve, szoká 
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saikhoz, akármi rostiak vagy károsak legyenek i s , olly vakot, 
ragaszkodnak, ho-y megfásnlt lelkűktől, neki köve.e.leU vr-
zésiiktül javulást 's javító változást nem várliatni. 

Bennetek látom 's reméUem, Hazám' IQai! nemzetem' 
reményét. Nektek még nem zsibbasztja lankadtsáj^, iniinkáí-
siígot o-átolva, fiatal inaitokat. Még teljes erőtök módot, ele
ve:! \iílámságtok kedvet ád a' mnnka's iparkodásra. Nem szo-
rnUatok Ti aiTa, hogy le'tetek' zöldellő fáját bevett szokás-
's csalódás- szíilte képzetek' sovány parlagjában édelgessé-
tek ; termékeny földetek, csak jó mag 's jókor vettessék belé, 
akármi új virágokat 's fris gyümölcsöket megterem. Nem a' 
miiltnak gyümölcseit aszaljátok Ti a'jelenlét' szigorú táplála-
tára, mint gyakran az öregedő kor : Néktek a' jelen' 's jöven
dő' gyümölcsei érnek; tárva vannak Előttetek az élet' minden 
örömei, 's lia szemetek, jobb látásra nyílva, némelly valók
nak képzelt gyönyörűségeket léháknak ismernek e l , ha az 
okosság szokásaitok közül sokakat hibásoknak , képzelmény-
tek' egy részét alaptalannak mutatja, nincsenek még azok lé
tetekkel annyira egybeolvadva, hogy helyesb örömek, jobb 
szokások 's velösb képzetek azoknak vesztét gazdagon szá
motokra ki ne pótolnák. Nektek szólok azért elóitéleteink-
rol 's a' köztünk uralkodó hibás vélekedésekről; Titeket szó
lítalak fel ezek' raegrázására 's a' lehetőségig kiirtására! — 

Olly században, mint a' miUyenben élünk, inclly szinte 
ezrednek összehalmozott előitéletei' nagy részét rontotta le , 
mellyben a' gondolatok' szabad 's munkás közlése által bahé-
lekedések naponkint fedeztetnek fel, de a' raelhhen erkölcsi 
előhaladás, mint hatalmas folyam, egybezúzva tiport, felszag
gatva sepert el sokat, mi neki elhittcn mert eüentátiani, — 
illy időkorban mondom lelki erő 's munka^.ság szükséges, 
hogy azon folyam'részévé váljunk, 's valahogy annak, csak 
veszélyünkre, útjában állók ne legyünk: — íie egyszer'smind 
tiszta okosság 's érett megfontolás kell arra, nehogy az újí
tás 'vágya a' rosszal együtt jónak is elvetésére birjon, 's a' 
javítás viszketege építés helyett mindennek megbontására ké
szekké tegyen. 

Higyétek, nincs jobb lelki szabadság, mint sem maga 
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sem más' előítéleteitől nem függeni. — INem fs gyaláz ezek' 
ia'iicza senkit annyira, mint itjalvat. Nincs száiiakotlásra, 's 
egyszersmind nevettsegre méltóbb, mint előitéletel^kel terlielt 
's balvélemények. mellett kardoskodc) fiatal ember. — Ügy 
Jiem illik ez korához, mint az elszánt fekete epéjü komorság, 
vagy a' ronda fösve'nyseg, oHy roszúl áll neki mint vennék 
szerelmes ábrándozás 's játszi bohóskodás. Öregségnél előí
téletek mint aggottság' gyarlósági raegbocsáthatók, meglett-
ben lioszas szokás mentheti azokat; de ifjúban épen olly hi
bás mint rút azok' megléte. 

Jól tudom, nagy része annak, a' mit mondani fogok, so
kaknak nem lesz ínyők szerint. Valóban ha kedveltségvadá-
szás 's köztaps' elnyerése volna czélora, nem véthetném el in
kább utamat, mint pennámat erre használni. De tetszés, bár 
előttem édes is, nem íu czélom; jóknak tetszeni kecsegtető 
's jutalmazó; a'vakok'csoportjának, nemkívánatos; mindea-
uek, lehetetlen. A' jóknak 's tisztán látóknak ha nem fogja 
is munkám megnyerni dicséretét, de czélom 's szándékom bi
zonyosan jóváhagyásokban részesülend. 

Sok lesz az ellenvetés 's gúny, melly munkámat érni fog
ja. Nemhogy azokat kikenlljem, vagy előre lerontsam, — 
mert az lehetetlen, — hanem csak szempontom' megmutatá
sa 's vezérokaím' kifejtése végett veszek itt uémellyeket te
kintet alá. 

Nem vizsgálom, az ellenvetések közczél iránti részvétel', 
megsértettnek vélt önség', javitás' vagy gúny' czéljából tör
ténnek el de előre már különböző vádakat hallok. Némellyek 
aztmomlják: „ Kár olly keményen, annyira sértőleg támadni 
meg az embereket; az nem javít, hanem sért; — sértés ke
serít, keserédes pedig nem megtérést, hanem még megátal
kodottságot szili, vagy pedig a' sértésért haraguván m c a' 
mondóért félrevetik a' mondottat is. — Kime'leui kell az em
berek' gyengeségeit; ha feiboszantjuk okét, elidegenítiük 
magunktól, 's így reájok befolyásunkat vesztvén, bezárjuk 
magunk előtt a' használhatás' útját; édesíteni 's aranyozni 
kell a' pillulákat, ha akarjuk, hogy betegiíak bevegye." 
Erre azt felelem: Én nem az embereket támadom meg, csak 
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hibájikat 's tévedésiket. Nagyobb vélekedésem az emberi 
nemről, hogysem az emberek' személyit 's nemesb mivoltokat 
elválhatlaiiokuak vélném veikeiktül, gyarlóságaiktól. Hatal
masok ugyan ezek; gyakran uralkodnak: de hatalmasb az 
okosság; óriási ereje vau az akaratnak; 's e' kettő egyesü
lete elül szégyenülve futnak 's rejteznek a' legátalkodottabb 
biinők is, 's gyengeségek megszűnnek azok lenni. Vadaim 
nem mindenkit crnek, sőt szeretem hinni, hogy olvasóim' 
nagy része ment azoktól, raellyek e'rzékenyebben sérthetné
nek. Kit vád nem érdekel, azért nem is haraghatik. A' ki 
pedig találva érzi magát, vétkezze le az előítéletek' 's balvé
lemények'elismert ke'pzetit, 's mingyárt fel lesz oldozva a' 
vád alól; hogy ha ellenben hibáztatásim' egy részét valaki 
alaptalannak találja, czáfolja meg, okokat téve'n okaim ellen: 
szívesen hódolok én értelmi több súlynak; — 's jutalmazza 
javításbeli jó szándékomat azzal, hogy tévedésimet igazítja. 
Örvendeni fogok. oUy csalódásomon, arról tévén ez bizonyos
sá , hogy embertársaimat egy hibával kevesebb teiheli. — 
Igaz, hogy hímczés nélkül mondom meg a' tárgyakról min
dég, sokszor az emberekről is vélekedésemet. Magyarokhoz 
szólok, azért magyarán megmondom, a' mit gondolok. Én 
czukros nem vagyok, de nem is akarok lenni. 

Ideje már hogy ne csak édességeket adjunk olvasóink
nak; igen is ellinnyásították ínyüket, 's elrontották gyomro
kat : annak durvább eledel szükséges már táplálására, 's ke
serű cseppek erősítésére. Nem tartom már olly gyermeki 
korban nemzetemet, hogy csak gyengéd eledelecskét kelljen 
neki nyújtani; a' sok édes befőllektől soha nem kap erőre — : 
hadd szokjék, kedveljen meg száraz de egészséges étkeket 
is; hadd tanuljon zsírost 's velőst is megemészteni. Magyar 
gyomor jó kemény ételt kivan; nem is betegszik 's csömörlik 
meg attól, sőt inkább a' nyalánkságok' émelygoséj^étöl, hogy
ha a' méregkeverő czifra szakácsok el nem erotlenitctték. 
Egészséges testnek illő munka után mindig jól esik az étel, 
nem is szükség arra fíiszerrel-czukorral ingerleni az ínyét.-— 
Józan 's nem henye ész örömest olvassa, a' mit rokon tiszta 
ész szült, a 'nélkül , hogy virágokba legyen takarva. Csak 
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valódi goiulolatok, úitükezésck, fontolva kdsziílt 's foiitolást 
kívánó munkák táplálliatnak 's keszítlictiiek valúilisa^ot ko.l 
velő 's arra torckcilö férfiakat — „teiierae líiiiiis mentt'.s aspe-
rioribus formandae stiuliis." 

Elragadtatásig szeretem én a' lelkes költők' érzést 's e! 
tnét tápla'Ió munkájit; elbájolva érzem azon kecse't, melíjel 
a' lant' tündér hang;jai éltünkre 's minden tárgyakra lelielneL; 
a' lege'desb érzések csalták ki annak az emberi nem' mé^-
gyermekded korában, akkor csak együgyű de szívreliató 
hangjait — 

A' legelső lantra a' szerelem' heve 
Lehelt, 's bájos hangú tolmácsa úgy leve 

A' szív' érzesínek. — 

Lant mellett nyögő ki búját, szenvedését; ez nynjta neki 
élesztő reménysugárokat; vidámságában ez öltözteté örömeit 
Ünnepi fénybe. Később l'eleraelkedtebb érzések hangoztaták 
annak húrjait, 's a' szív ezen ellcnállhatlan igézőjét, ezen 
lángérzelemre 's tettekre ragadó liiiulért az okosság VCM' 
ótalma alá, 's eszközévé raéltatá. Első elmeszíileménye min 
den nemzetnek versek voltuk. Igaz lelki művelődésben 's ér
telmi előlialadásban nagyon hátra maradt nemzetek 's népek is 
halhatatlan költőket szültenek. Még csak kisded állapotja't 
mutatja egy nemzet' értelmi kifejlődésének az, midőn lelki 
mávei csak énekekből, regékből, versekből állanak. Uíiszkc 
vagyok nemzetem' néhány koszorús lantosira; elismerem, 
hogy lelkes hevök több nemes érzést gerjeszte, mint ionnyadí 
bölcselkedők' mázsákat nyomó száraz köteteik; de epén ncin 
tartom dicsőségünknek, hogy ssak költőink közt vágynak 
nemzetünk' diszét eszközlő íróink. Nem tartom értelmi elő-
haladottsagunk' jelének, hogy nyelvünkön megjelent 's jelenő 
könyveknek kétharmada költői raüv. 

'S valamint bámulom a' költésnek lelkesedés szülte mü
veit, tisztelem azokat midőn felemelkedett érzelmek' nem-
zőji 's erkölcsiség', világosodás' és tiszta okosság' előmozdi-
tóji: szintúgy, ha tárgy ok csak léha enyelgés, hatási sziile-
ményök csak az érzékek' részegitése, haszontalan 's h i ú j a -
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.iozó papjaként jelen meg a költő, iia főczélja nem az izles' 
javítása, esz'világositása's akarat' nemesítése, ha felhevített 
iiidulatinknak nem erkölcsi íiUt szab, ha meghatott érzelmin
ket nem jóra edzi, hanem érzelgoséggé vékonyítja 's tettre 
született emberből nyögdelő álmodozót csinál: nem tartom 
akkor tiszteletre méltónak, sőt megvetem 's gyűlölöm munká
jával eg-yiitt, mint az emberiiiem' csábitóját 's édes italban 
szédítő méregkeverőt. Yádolliatni is költőink' egy részét 
illyen liibával méltán, sőt a' legérdemesbek is nem egészen 
menttek attól. Nincs emésztőbb 's undoiktóbb maszlag a' hi-
zelkedésnél. Alig van írónk, ki ollykor erre, habár jó czél-
ból 's nemes érzéstől vezetve, de elég liibásan nem veteme
dett volna. Meg vagyok győződve, nincs művelődésünknek 
nagyobb mételye, előhaladásunknak nagyobb akadálya, mint 
hogy Íróink annyit hízelkedtek nemzetünknek. Minden hí-
zelkedés veszedelmes, mert tömjénye édes 's kábító; de ta
lán egyik sem részegít inkább, mint a' nemzet' nevében ka
pott. Nem átaljuk elfogadását, mert nem személyünknek, 
hanem a' nemzetnek gyújtatott az áldozat; azonban mint jó 
fiai osztozunk abban, 's a' részünkre jutottat nyogodt öröm
mel szívjuk. Ha elnézzük, iiémelly íróink nemzetünkről 's 
annak történeteiről, elhunyt 's é!ö tagjairól miket mondanak, 
nem kételkedhetünk, hogy épen a' magyar nemzet Istennek 
választott népe; álliíások szerint annál miiveltebbet, dicsősé
gesebbet, hatalmasbat, gazdagabbat, szerencsésebbet nem is 
képzelhetni, elhunyt sőt élő hősöket csapatonkint kapnak 'a 
egekig magasztalnak. Fótonkint találnak Leonidásokat, Aris-
tideseket, Cátókat, Scipiokat. Más nemzetek' rút példája 
után nálunk is vágynak irók, kiknek három négy elhunyt ví-
lágbölcse, bajnoka, hőse elégtelen, hogy mindazok' egybeol
vasztásával hizelkedésöL' egy élőtárgyát eléggé megdicsért-
nek lenni gondolják. A' ki efféléknek hitek ád, _ termé
szetes pedig liajlani annak hívesére a' mit óhajtunk 's kedve
lünk, — csak áklliatja sorsát, 's öriilhet helyzetén illy dicső, 
inindennél derekabb, gazdagabb nemzetnek, mclly a' hata-
om, erő', műveltség' illy magas polczáu ennyire szerencsés 
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és boldog, 's könyörögnie kell, hogy ellenséges istenség leg
kisebb változást se tegyen valahogy állásában; de javítások
ról, hibák' létéről, vagy még talán szükséges orvoslásokról 
mikép álmodhatnék, olly nemzet' tagja lévén, melly hősökkel 
annyira bővelkedik'? hol a' régi 's újabb kor' nagy embereit 
sokszorozva olvassa meglenni; nem sok elhittség kell , hogy 
valaki magát is egy kis Epaminondásocskának, vagy Sci-
piócskának képzelje. Művészse'gben miként le'pjiink elő, mi
dőn egyegy, a' játékszint orditásával harsogató játszót már 
sokan Talraúhoz, Lángéhoz, Garrickhoz hasonlítanak; ha 
vagy egy énekesnénk meglehetős szavú, kész a' magyar Cata-
láni; derék kis Ferenczynkből Canovát csinálnak némellyek, 
's ha valaki jócskán rajzol, csinosan fest, m á r k é s z 's nagy 
míívésznek kiáltják k i ; kik mindnyájan bizonnyal, ha csak 
illő dicséret 's helybenhagyás jutalmazná érdemeiket, inkább 
köszönhetnék még, 's ha c s a l f a tömjény nem gyújtatnék 
számokra, meg egykor v a l ó d i t érdemeilletnének. A' ba
bér , myrtus, 's pálma bővebben nő a' fűzfánál, sok Íróink' 
keze között; mindenfelé osztogatják azokat, 's a' borostyán 
's cserkoszorúk mühelyökben csomónkint készülnek, oszto-
gattatnak. Igyekezzünk e más nemzetek' szép és jó példáit, 
hasznos nyomdokit követni, holott nem kevés Íróink nemze
tünket mindenek felébe teszik, 's amazok' gyalázásán vagy 
nevetségessé tételén olly sokszor gyakorolják elmésségökef? 
Adja Isten, hogy közöttünk ezentúl a' legvelösb tudományok 
is virágozván, azokban minél több remek Írókkal dicseked
hessünk! Engedjék az egek! hogy költőink menyből ragad
janak tüzet, a' leghidegebb 's hültebb szivekbe is a' jóra és 
nagyra, 's haza szolgálatért minden önség' feláldozására, lán
got gerjeszteni. Távoztassa nemzetünk' védistcne íróinktól 
a' hizelkedés' emésztő mirigyét, 's ue engedje őket is a' hi-
zeikedés' gyalázatos és káros vétkébe eseudeui. 

Részemről nyugodtan mondhatom, hogy férfinak soha 
sem hízelkedtem, 's liizelkedni solia senkinek nem is fogok ; 
de legkevésbé nemzetemnek: mert azt tartom legkárosabbnak. 
Inkább nem rettegek a' nem elég kímélés által darabosság' 



liibájába esni , mint hizelkedés' sikamló utján hízelkedésem' 
tárgyával együtt gyalázatba rohanni. 

Hogy h i z e l k e d é s 's k í m é l é s egymástól kiilöuböz-
nek, jól tudom; lehet kímélve szólani hizelkedés nélkül is, 
— ámbár kímélés megyöződésünk' sértése nélkül inkább csak 
hallgatás által történhetik, — 's ha szólunk, 's nem úgy mint 
érzünk 's a' dolgokat látjuk, ha nem hizelkedés is, de első lé
pés arra. 

Mennyiben kelljen az emberek' gyengeségeit kímélni 
annak, ki reájok hatni akar ? arról véleményem ez: Igen is a' 
társasági életben, israerösinkkel folyó társalkodásban, újak
kal történő ismerkedésben, igen is nagyon szükséges az em
berek'gyengeségeit kímélni; de ebben az esetben i s , csak 
nem érdekelvén, 's ki mellőzve azokat; nem pedig szépítés, 
's nem helybenhagyás által, mert ez semmi esetre sem sza
bad. Ezen kímélés társasági életben azért szükséges és köte
lességünk , mivel folyvást forogván emberek közt , naponkint 
társalkodván Telök, ha magnnkra haragítjuk őke t , ha elide-
genítjük személyünktől, elszakasztjuk azon kötéseket, mellyek 
köztünk vágynak, 's mellyek által reájok hathatunk. Kit 
gyengesége' sértése által bántottunk, kikeríil, 's egy kímélet
lenségéről ismeretestől visszatartózkodnak 's elzárkóznak a' 
társaság' tagjai. Máskínt van ez íróra nézve: ő már az által, 
hogy ír, letett a' halgatásról; azért elhallgatva kímélnie nem 
is lehet: tehát csak az által kímélhet, hogy az t , miről szól, 
szebb színben adja elő, mint a' millyennel az bír, 's nem fe
dezi fel annak rútabb oldalait. — Mennyire lehessen ezt e-
gyenességgel, igazmondósággal egyeztetni, lehet e ezt mindég 
hizelkedés nélkül tenni, nem vizsgálom; de azt hiszem, hogy 
egy munka' tárgyául vévén az emberek' képzetei' hijányainak 
's hibájinak felfedezését, kímélet se' nem szükséges, se' nem 
czélirányos. 

JNem szükséges; mivel olvasva illycket, korántsem veszik 
az emberek úgy és olly rósz nevén, mintha Isailanák. Inkább 
IS szoktunk megbocsátani könyvnek, mint személynek, kivált 
ha személyesen nem ismerjük az írói, vagy az már nincs töb
be. Könyvre haraguván meg, boszúnkat azon csak félrete-



véssél vagy legfeljebb elvete'ssel tölthetm"; azM ha ollyfe'lét 
mond is , mellye'rt a' szólónak durván felelnénk vissza, vagy 
talán azt ki is hivnók: illyet könyvvel Injában téve'n, ollykor 
még tovább olvassuk, 's lázadt indulatunk csilapodván, hara
gunk szűnvén, később még meg is bocsátunk neki , 's a' mit 
mondott, elfogadjuk. 

Nagy oka, mondást sokszor mért veszünk sértésnek, az : 
hogy mingyárt személyünket tesszük a' niondóe'val me'rsék-
letbe — 's az ebből annak felsöbbscgére mutató következte
tés, vagy annak gyanítása, hogy amaz felsöséget akar magá
nak tulajdonítani, inkább sé r t , mint maga a' mondás. Nem 
úgy az olvasásnál 's olvasottnál. A' könyv' lapjainak nincse
nek szemei, annak holt betüji nem látják zavarodásunkat; 
meg is pirulhatunk, de nincs kinek árulnák el vonásink, hogy 
tartalma képzelt kisebbségünkre érdekelt. A' mások előtt 
történhető megszégyenülés' éles sebét sem igen ejtheti könyv, 
mert többnyire tanúk nélkül szoktunk olvasni. Könyv' sérté-
sit a' mondásnál szelídebbé főkép az teszi, hogy ez v ^ y egye
nesen szemünkben történik, vagy előttünk esvén, nem lehet 
azt magunkra nem érteni. A' mi pedig írva van, azt nem tar
tozunk magunkra venni, hihetjiik, vagy legalább mutathatjuk 
mintha hipnök, liogy másokról mondatott 's így a' másnak 
mondottat hajlandóbbak vagyunk magunk elfogadui. Ila va
laki mcigbántva érzi magát valami által egy könyvben, akár
mint haragudjék, azért nem következik, hogy annak haszna 
reá nézve el legyen veszve; sőt — tapasztalás bizonyítja — 
az ollyanra van legsükeresebb hatása. Kit valaminek olva-
sásfi hidegen hagyott, aliban az oh^SQttnak semmi benyomása 
nem maradt, de ki a 'miatt tűzbe j ő , felindul: megliatotta, 
raegríízts azt, 's magáévá tévén az ügyet, elfoglalja eszét 's 
érzetét, 's bár ez indulat' hevében a' dolgot eleve kárhozlatja 
is, de majd élhet jusával amaz. Ha készek vagyunk is arra 
nézve, a' mi érdekel, sértett érzelmünk' ügyét rögtön Ítélet
tel megbőszülni: de később gondolkodunk felőle; ennek kö
vetkezése fontolgatás, eszmélet: 's ez lecsilapítja a* vér t , 's 
csendes nézpontból mutatván a' tárgyat, megengesztelhet az 
iníül, — sut íhpz Lódíthat is — miért leginkább haragúd-
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4iink, '8 így gyakran egy állításnak leghevesb ellenségibol aii-
M'k legforróbb helyben hagyója, legmelegebb követője válik. 
Nyilvános kardoskodás egy iatés vagy észrevétel ellen, nem 
bizonysága még annak, hogy art megvetni vagy nem kovetui 
elt«kellett Mándéfcunk^ Vannak, kik áltaUátják az olvasott
nak helyességét 's hasznosságát, ke'szek is azt elfogadni 's 
követni; de ha gondolják kivilágosodhatni, hogy ők ez által 
valakit követnekríánnáznak az ellen, az utánozás minden 
gyanúja' elkerüléséért jobb alkalomra várnak, mellyben vele-
inényők' változtatásának eredete szembetűnő ne legyen, 'a 
láttassék az önfejök' szüleményének lenni. 

De nem is czélirányos ezen mi tárgyunkban kimélés. 
Vannak olly hajak, mellyekben szelíd szerek elégségesek; 
kenés 's lágyító orvosságok használhatnak sok betegségekben; 
de hol már az megrögzött, midőn a' seb már régi 's elmérge-
síilt, vagy harapodzása féltő részekre siet: erős szerek kel
lenek oda; vágás-égetés szükséges már ottan. Illy metszé
sekben pedig kímélésnek helye nincs ; nem bátor elszánással 
dolgozó kéz nem vet véget a' bajnak, vagy csak félig ingerelve 
még roszabbá teszi. Alomkórságban, a' test' munkásságát 
vesztett lankadásában, meg kell az egész természetet rázkód
tatni, ingerlő marezona orvosságokat szükséges használni, 's 
az orvosnak nem szabad kegyelmeznie akár jajgasson kényes 
betege, akár haragudjék fájdalmiért, vagy gyengéd bőre' 
megrútulásától féljen. 

Lesznek, tudom, kik ennek olvasására kérdezik: ki hí
vott meg engem illy orvosi tisztre ? 's ki hatalmazott gyógyí
tásra, 's szereimnek másokra történő használására "í — Én 
azt hiszem, hogy erre mindenki meg van híva. Az erkölcsi 
's értelmi hibák"s hijányok'meglétét senki sem kétlí; ezek
nek mind magában mind másokban orvoslása mindennek fő 
kötelessége; mert nagyobb, károsabb baj aera lehet: — az 
orvosi szer pedig mindenkinek okosságában készen 's a* leg
jobb minemfiségben vagyon meg. Ha tehát kötelesség rende
li, 's a' mi kezünknél van, hogy orvosoljunk, mindnyájan meg 
vagyunk híva 's hatalmazva arra; — ha valaki nem ment 
mindazon bajoktól, mellyeket másokban gyógyítani akar, az 

ifi 
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még nem teszi azok' orvoslását lehetlenné. A' test* orvosa is 
ki van ugyan azon betegségeknek téve, sőt oUykor épen azok
ban sinlűdik, melljeket másokban úgy lehet sükcrrel gy<')gyit 
's orvosol. De hogy niagaraat erre sok másoknál inkább 
gondolom meghíva lenni, egyenesen kimondom. Olly jó ke
mény érzőinakkal vagyok felruházva, hogyha gondolatim' 
szabad kimondásáért sokan megharagusznak i s , 's a' miatt 
kedvetlenségeket kell is szenvednem, az sem nagyon keserí
teni, sem megijeszteni nem fog. A' sors olly helyzetbe tett, 
mellyben nékem nem sokan használhatnak, kevesek árthat
nak, 's azért kinézésimért aggodalom nem kényszerít tartóz
kodásra 's kímélésre; — ezekért, de meggyőződésem 's el
szánt akaratomnál fogva is , elég erőt érzek magamban azt 
mondani: „Üss , csak halgass meg. " — 

Sokan, 's a' mi megvallom rám nézve sajnos lesz, a' jók
nak is egy része tudom hibáztatni fogja, hogy honom' 's ha
zámfiai' némeUy hijányait 's gyengeségeit igyekezem felfe
dezni, sőt állítások szerint fekete színekkel festek. Lesz
nek, kik a' rósz madárról szóló mondást fogják reám alkal
maztatni; másoknak fájni fog, hogy olly gyenge oldalaink, 
mondhatni disztelense'geink, mellyeket vélekedések szerint 
sürü lepellel takargatni ke l lene , illy felhangon kikiáltatnak, 
sőt idegenek 's lehet talán a' külföld előtt is felfedeztetnek. 
Ezekre nézve előre bocsátom ezt: lehet hogy ollykor a' rosz-
tól-undorodás tollamat élesíté; de igyekeztem csak a' való' 
gzúiét használni, sót ezt is nem mindég 's nem mindenben ad
hattam azon egész sajátságában 's erejében rajzomnak, melly
ben szerettem 's talán kellett is volna, — attól tartván, ne
hogy felette komorrá 's gyászossá váljék. Sok vonásokat 
csa||,gyengén 's halványon voltam kénytelen tenni. A' rósz 
madárról érdeklett mondást teljességgel magamra nem vehe
tem; én fészkemet nem mocskolom, hanem azt a' benne lévő 

akarom tisztítani: hogy annyi kitakarítandó van 
;int körülmények okozzák, de leginkább azok, kik 
takarították, sőt magok piszkolták el. Hogy az 
y' pajtájiuak tisztítása hihetőleg szemet 's orrot 
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íértö undor munka rolt, annak nem a' tisztító, hanem Augiás 
és számtalan barmai voltak oka. 

Hibát titkolni ritkán lehet, nem mindenkor szabad. Ma
gunkban helyes azok' elrejtése'n igyekezni azon felte'tel alatt, 
hogy orvosla'sokon törekedjünk; de mivel azok bajosan ma
radhatnak sokáig, az emberaknek mások' hibáji' meglátása'ra 
olly éles szemei előtt elfedve, gyakran jobb magunknak azok 
felül vallást tennünk: mert így a' nyiltszivüség' e'rdemének 
megnyerése mellett a' kinevetés' fájdalmas sebeket ejtő fegy
vereit tompítjuk meg. Azon iparkodás, hogy másoknak, kik 
hozzánk nem tartoznak, 's kikre hatásunk nincs, hibáit fe
dezzük, nagyon ritka, 's habár nemes e'rzés' következése vol
na is, de sikeretlen's háládatlan igyekezet; felfedezését pe
dig — azzal úgy sem használhatván — elkerülni illő is, 
hasznos is, mert az által haszon nélkül sértenénk, 's magunk
nak tennők társasági helyzetünket kellemetlenné. Azoknak 
kik hozzánk közelebbek, kik benünket érdekelnek, 's kikre 
befolyásunk van, csak olly hibáikat kell palástolni, 's gyen
géd kíméléssel fedezni, mellyeket a' természet' mostohasága 
mért reájuk, vagy mellyek' orvoslását gyarlóságok nem en
gedi: de a' mik önmagok, vagy segítségünk által megjavítha
tok, azokat igen is kötelességüek előttök felfedezni; — ha 
ők bajokat nem érzik, meg kell azt velők ismertetni: — nem 
igyekszik az magát orvosolni, ki betegségét nem tudja. Az 
érzékenységét vesztett seb sokszor a' legveszedelmesb 's előbb 
fájdalmassá keli válnia hogy gyógyulhasson. Ha valaki nem 
tudja mi baja: nem tudja kell e, 's mi vagy ki által magán 
segíteni. Hogy ismerősiuk' 's barátink' hibájit nem mások 
előtt, hanem csak előttök fedezzük fel, azt gyengéd érzés 's 
kimélö szívesség alegkívánják. — Mindez másként van egy 
nemzetre nézve: annak semmi hibaji, semmi hijányai titok
ban nem maradhatnak; ha megszokás 's elhilség a' sokaságot 
gyakran vakítja is, de mindenütt vannak tisztán látók, 's ezek
nek günya annál élesb, minél inkább ellenkezik sokak' véle
kedésével: — idegenek pedig oUy szemekkel nézik egy nem
zetnek hibájit 's gyengeségit, mellyeket honiban meglévő vou-
•ódáa 's ragasakodás soha sem homályosítanak. 
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Nemzeti idegenkedés, sőt ollykor gyűlölség, kiváncsi fel-
keresőjivé teszen illyeket egy nemzet' hibájinak 's gyakran 
boszús le'lekkel szeretnek gyalázni 's mocskolni. Ezek' állí
tásiból itél a' külföld 's annál inkább ád nekik hitelt minél 
többször hallja negédes dicsértünket önszájúnkbpl. Jobb 
azért, hogy mi magunk valljuk mag hibáinkat, kijelelvén azok' 
okait, 's orvoslása' módját. Csak ez által mutatjuk meg' ér
telmünk' becsületére, hogy megvakulva nem vagyunk; csak ez 
által bizonyíthatjuk erkölcsi 's akaratbeli azon készségünket, 
hogy munkások vagyunk előlépni 's jaiítani. Ha örökké csak 
fedezni akarjuk gyarlóságinkat, felfogja azokat a' külföld ta
karni, de kimélés nélkül 's többnyire nagyítva. Dicsérjük 
magunkat kevésbé: bizonnyal majd fognak mások dicsérni; 
fedezzük hibáinkat önmagunk fel, mutassuk készségünket 
azok' javítására 's elfogjuk némítani a' minket ócsárló ellen-
ségínket. 

Itt következő észrevételeim' folytában szólok elsőben az 
e l ő í t é l e t e k r ő l 's a z o k ' o k a i r ó l á l t a l á n véve ; — 
továbbá n é m e l l y e l ő í t é l e t e k r ő l ' s az a z o k b ó l 
s z á r m a z ó h i b á k r ó l e g y e n k i n t . 

Szükségesnek látom itt még azon nyilatkozásomat, hogy 
mind azt, a' mit mondani fogok, nem értem én egész hazámra., 
sem annak minden t a g j a i r a , sőt némelly hijányokra néz
ve örömmel ismerem el, hogy csak mint kivételek vágynak mi 
közöttünk: de még is meglévén, j(5nak láttam azokat is érde
kelni. Ezekért kérek mindenkit, ne gondolja mintha az elő
hozandó hibákkal e g é s z h a z á m a t 's annak minden 
t a g j a i t akarnám vádolni — újra is mondom, hogy én min
dég csak n é m e l l y e k r ő l szólok. 

6̂ 







Előítéletek 's azoknak okai általában. 

]M[agna pars vitae praeterit male agentibus, major nihil agen-
tibus, tota aliud agentibus.» Fájdalmas, de nagyon való dol
got mond evvel Seneca. Legkevésb ember tudji az életet jól 
használni 's az időt munkásságra még pedig hasznosan fordí
tani. — De nem is csuda; mert arra, hogy roszat ne tegyünk, 
erkölcsi tiszta 's helyes érzés, erős akarat, indulatunkkali meg
birkózás 's velők birás szükséges; hogy • időnk 's éltünk a' 
semmit nem tevés' léhaságában ne fecséreltessék, ébren kell 
arra lelki erőnket tartani, 's egy méltó czél felé törekedésre 
magunkat gyakran kedvünk ellen is hajtani: — de hogy mun
kásságunk 's cselekvésink mindig czélirányosak legyenek, hogy 
magunkat oUyannal ne fárasszuk, a' mi szükségtelen, hogy ol-
lyan úton ne verítékezzünk, melly nem czélra, sőt félre vezet, 
's hogy törekedésink' czélja nem egyéb, hanem épen az le
gyen, a'mit kötelességünk, erőnk 's körülményeink szabnak 
élőnkbe, hic labor hoc opus est. — Erre nem egyéb mint 
untalan fontoló, soha nem szunnyadó tapasztalás vezethet. 
Valódi színében kell minden tárgyat látni 's oszlani az elöité-
leteknek; — oUy bajos feladása (problémája) ez az élef 
philosophiájának, mellynek megfejtésére alig elég egy egész 
életkor' törekedése; a'jó nevelésnek még a' gyenge kort kell 
erre készíteni; megkívánja ez az ifjú' heves, a' férfiú' sükeres 
munkásságát 's az őszült kor' csendes fontolásit- — De már 
jókor kezdik a' körülünk lévő személyek és dolgok fonák vagy 
félszeg képzetektel tölteni el fejünket; ezekkel lépünk a' vi
lágba, sok dologról tudunk, keveset ismerünk, minmagunkat 
legkevésbé; isméretink' nagyrésze egyoldalú, még több csak 
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felesleges, 's majd mind clűite'letek miaft hibás. Azt'rt t'pen 
a' iiiillycii igaz Seiiecilnak fenemlített moiidása az időre 's fog-
ialalü>!sáí;iiikia nézve, szint' oily igazán kdiet azt isnii're-
liiíkce i'ordífani 's eliiioiulani "liogy a' iiiagiiiikbaii 's köiiili'uik 
lé\ü tárgyak' nagy részét fonákul isniérjiik, ínég többet épen 
nem isniériiiik, 's majd mindent nem egészen ollyaknak ismé-
riink, mint a' miliőének 's nem úgy mint ismérniink kellene. 
— 'Nagy baja ez az éli-lnek, leglébb gyötrelmei, keservei "s 
vuialmai ehl)id származnak; innen lorr ki azon sok megcsalt 
remény, elliiházott czél, innen a' nevet-^égessé létei 's eg\ 
haszon nélkül elcsigázott éltére valé> szonmiú visszapillantás. 
- • ])e \izsgáljiik meg e' bajnak igazi fészkel, valóságos okát. 

- í l in t ^ag}on az , hogy a" legközönségesebb tárgyakban is 
olly bajos valé)ságot feltalálni, holott a' benniink lé\ö józan 
ész annak mindig csalhatatlan scálája'? 's hogy lehet , hogy 
gyakran annyi dologról, a' mi pedig benniink 's köriiliink van 
's a' mire számtalan tárgy nntalan emlékeztet, még csak kép
zetünk sincs"1 — Tisztán a' szem azért nem lát, mivel benne 
, " előtte homály nagyon, sötétben pedig 's látliatlan úgy 
«. i'ad a' tárgy, lia arra és szemünkbe világosság' sugara nem 
hat. Így vagyon ez isméretinkkel i s ; az e lő - ' s balitéletek 
még jókor ködbe borítják látásunkat, vagy későbbre hálóz-
zákbe, 's olly lepelbe takarnak sok tárgyat, hogy azokat vagy 
épen nem, vagy homályosan, vagy niáskint látjuk, mint a' 
hogy % annak. — Igen sok tárgy ismeretlenül, sötétben 's 
látliatlanúl marad; mivel az eszmélés' világa soha sem su
gárzott azok felől lelki szemeinkbe. — Az emberek' nagy 
re'szének oily számos dologról nem azért nincs csak képzete 
is, miiitlia azokat eszével nem e'rhetné fel, iianem mivel azo
król még soha nem is gondolkodott. — A' léleknek szimet 
nélküli munkásság eleme; a' gondolkozás soha veszteg nincs, 
s meg nem áll; de ha helyes és méltó út nem szabatik elébe, 
olly aprólékokkal pepecsel, vagy annyit elkérodzik, hogy a 
legszükségesb, 's hozzá legközelebb tárgyakról nem is eszméi, 
's ideje sem marad azok körül vizsgiílódni. Hajlandó majd 
minden lélek, ha nem mindig i s , de gyakran az apróságokkal 
bibelüdó henye muiikásságra, a' naellyból vagy más okos 



ébresztése vagy önerejének tulajdon serkentése kel l , hogy 
méltóbb foglalatosságra ragadja ki. A' világon való roszúl 
látásnak főokai teliát a' bal-és eloitéletek; nem látásunknak 
pedig, hogy szemeink sem mások sem magunk által sok tár
gyakra nézve nem nyittattak fel. Erre nézve nagyon sok 
képzetinket, a' miket beszívtunk, elhittünk 's meg tanultunk, 
el keli felejteniink 's megváltoztatnunk: egyebeket pedig, a 
mikről még nem igen gondolkodtunk 's mellyekre soha sem 
tanítottak, meg kell tanulnunk. 

A' balisméreteket 's előítéleteket nem nagyon könnyű 
elfelejteni 's levetkezni; — nagy része azoknak még gyerek
korunkban öntetett belénk, 's a' még hajlékony érzéssel 's 
észszpl együtt nőtt 's erősödött 's beléforrott mint a' gyenge 
korában kapott vágás a' már vén fa'héjába; sok pedig azok 
közül hízelkedik gyengeséginknek, kecsegteti indulatinkat, 's 
épen ezért ragaszkodunk hozzájok 's nemjó szívvel áldozzuk 
azokat fel a' gyakran épen nem olly édes izü valóságnak. 
Mindennapi tapasztalás szerint miért ragaszkodik az emberek' 
nagy része inkább e lő - ' s balitéleteihez, mint helyes ért 
kodáson épült 's akármi próbát kiálló tudásához; — miért in
gerlékenyebb amazok' megtámadtatására, mint midőn ezek 
szenvednek ellenvetést? Ennek egyik nevezetes oka az, hogy 
inkább azt féltjük a' mi gyengébb. Minden képzetünket 's 
tudásunkat szeretjük, mert miénk. Tulajdonához ragaszkodni 
az ember' természetében van. Ugy nézzük azon isméretinket 
mint öngyerraekinket, ha szinte nagy része bitang is. Birto
kunkban lévő észfogatink 's tárgyakról alkotott véleményink 
közül a' bal 's előítéleteket minél fogva bírjuk, arról igen 
gyenge vagy épen serarai oklevelet sem tudunk mutatni, — 
egy része másokról maradt reánk, más részét leltük, foglal
tuk; de bírásukat megszoktuk, megszerettük. Ha nem vilá
gos is előttünk, hogy azoknak nem vagyunk bonae fidei pos-
sessorai, de féltjük a' bizonytalan birtokot. Midőn azon 
isméretink támadtatnak meg, mellyek tiszta megfontolás' 's 
jozan esz'szúleményi: nem remegünk, hogy tőlünk elperel
j ek ; kezünk közt van azokról az örök erővel bíró okosság' 's 
esz'gáncs alá nem jöhető oklevele; erőseknek érezzük ezzel 
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magunkat. — Ki ne unná, midőn olly birtokának eredete jön 
kérdésbe, melfyhez jusát bajosan tudná bebizonyítni; ha lehet 
eJmeliüz illy értekezést, 's bizonnyal akárki is inkább egyébről 
szól mint erről értekezzék; — ha feleletért sVirgetik, této
váz vagy boszankoJik; 's elijed, re t teg , ha Ítélőszék' elébe 
megy a' dolog. így vagyunk előitéletinkkel 's balvéleményink-
kelj — mieink, azért szeretjük birtokukat; — de ezen bir
tokunk' 's ahozi igazunk'vizsgálásába ereszkedni, 's még in
kább azt másokkal vizsgáltatni nem igen' szeretjük, 's már 
épen érzékeny haragra ingerel , ha a' fontol*) okosság' meg 
nem vesztegethető bírósága elébe akarnak azokkal idézni. •— 
Ha bal 's előítéleteink csak magokra állanának, készebbek 
volnánk azoktól megválni: de többnyire kisebb vagy nagyobb 
mértékben egybe vannak szőve-nőve más gyakran igen ked
ves képzetinkkel, vélekedésínkkel; sokszor azokra egész 
rendszereket (systemákat) munkásán készült 's gonddal éke
sített épületet raktunk. Sokaknak egész lefolyt éltők' m(5d-
ját 's cselekvésik' nagy részét ezek igazgatták. De vannak 
nem kevesen, kik társasági 's polgári lielyzetöketis elő - 's bal-
itéletektöl vagy azokon épült véleményektől vezérelve vá
lasztották. Természetes azért, hogy ennyi megvetéseket, 
illy sok hibás számítást mind kitörülve elismerni-felforgatva 
látni a' multakat, — megzavarni a' jelent, igen kedvetlen, 's 
hogy sokan igen vakmerően ragaszkodnak inkább már meg
rögzött hibás vélekedésökhez, •— ha szinte kezdik is azok' 
léhaságát átlátni, •— hogysem az azokon épült hibás cselek
vésik' oktalanságát gyónják meg, uj életmódot 's cselekvési 
rendet kezdjenek, 's megváljanak sok szívesen szeretett 's 
ápolt képzetíktöl. — Egy más oka az előitéletekhcz kapcsoló 
ragaszkodásnak az : hogy ezek közíil soknak a' magán lelkileg 
könnyebbíthetés' óhajtása kútfeje. Nem mindig sima az igaz
ság' útja; akadályok darabosítják a' valóra eljuthatás' ösvé-
jiyét; csak küzdve érhetniel a' kötelesség által kitűzött czélt: 
ellenben előítéletek' segedelmével át lehet simulni, ki lehet 
keríilni a' sértő akadályokat; ha valaminek szoros kinyomo-
zása bajba kenii 's unalmas, előítélet talál rést kimenekedésre; 
ha indulatot, gyenge oldalt sért a' való, előítélet önnön szájíz-



hez alkalmazza a' képzetet, 's az ember jól találja magát en
nek nyugalmas birtokában, nagy becsben tartja azt, mert több
nyire raag:íii uralkodás 's azok' zablázása' bajiítól menti meg 
's oldozza fel a' vizsgálás' 's utiína járás terhitől. Mint ve'dő-
jé t úgy nézi előítéletes elfogultságát, mivel elzárja tőle, gyen
ge szemeit gyakran sértő 's érzékeny bőrét égető, sugárit 
a' való' tiszta napjának. 

Az előítélet számtalan: minden kor *s helyzet különfélé
vel bir; 's az a 'baj , hogy az életben amazoknak különböző 
időszakin 's pontin átmenvén az ember, ritkán cseréli fel az 
újabb bal 's előítéleteket az előbbeniekkel, hanem az újakat 
a 'régiekhez fűzi. Az előítéletek'csoportja temérdek; annyi 
gzembetiinő, olly sok eltakart vagyon, 's majd minden észfo
gas 's kültárgy felöl több 's különböző, hogy azokat rendre 
elöliordani 's mindegyikről értekezni óriási munka lenne-, 
egész könyvtárt tömne meg, a' mit erről irni kellene. Nekem 
korántsem czélom itt minden előítéletet felkeresni 's megtá
madni. Erre sem időm, sem erőm. — Csak néhányat szán
dékom felvilágosítani, 's több oldalról megvizsgálni. — Bizo
nyos az, hogy akárki is többet vagy kevesebbet már ezek kö
zül is magában vagy talált, vagy fog találni vagy találhatna. 
Igyekezzünk azért magunkat meglesni, rajta kapni; mert na
gyon el vau némellykor az előítélet bennünk rejtve, vagy igen 
helyes okoskodás' leple rejti, fedezi. — Mentsen Isten, hogy 
ezen említendő 's felkurkászandókat magnnkban mint megvol
takat vagy meglévőket mind feltaláljuk: de szükséges azokat-
is ismernünk, nieliyektől mi mentek wigynnk; mert csak 
ögy óhatjuk magunkat tőlök, és szerezhetünk igazi emberis
meretet, a' mi pedig az élet' philosophiájának ABCéje. 

Nem fogom az eraÜtendő előítéleteket bizonyos rendsze
res sorban hordani fel, — Szármozások egy — arczvonalraik-
ban is sok hasonlít egymáshoz - 's fontosságokra nézve bajos 
kötzök választani. Azért vaktában nyúlok az előttem ismere
tesek' halma közé: — 's ímhol azt vonám, melly az emberek 
közt mindig annyi mozgást 's ellenmozgást okozott, t. i. 



Régi és új mellett 's ellen uralkodó 
előítéletek. 

ifí l i l ly nagyon szeretjük a' regit , mint ragaszkodunk a' már 
megszokotthoz, mennyire ke'pzeljük létünket egybeszőttnek 
azzal, a 'mit reg()ta érzünk, gyakorlunk, látunk 's tapaszta
lunk: — ellenben, hogy'vágyunk minden újra, szokatlanra, 
mennyi inger 's kecs vagyon a' változásban 's újságban! 

OUy ellenkező két e'rzet az bennünk, hogy ugyan azon 
személyben együttlétüket 's egybeférhetésöket bajos meg
fogni. Egyik léte a' másik születését rekesztiki: ennek meg
jelenése halála amannak. 

Réginek 's megszokottnak kedvesbirtokában a' változás 
ellenségesen háborít. A' változásra törekedő vágynak a' régi 
kedvetlenül áll útjába. A' régi, 's megszokott csak úgy ma
radhat fenn, ha ahhoz változás nem járul. Újság csak úgy 
lehet, ha a' régi megszűnik lenni. —- Hogy keresheti hát a' 
régit olly annyira az ember, ki örökös változásra vágyik, 's 
miként törekedhetik, ő ki olly nagyon ragaszkodik megszo
kotthoz ; hiszen fel kell hagyni a' réginek ezen egyik hal
ványán, ]ia újat kivan, 's el kell távoztatni az újat ezen másik 
bálványát, ha a' régit megakarja tartani'? És még is e' két 
ellenkező 's egymást kölcsönösen megsemmisítő érzés együtt 
's egymás mellett van 's uralkodik mindenkiben. 

Ellenkező erők tartják fen a' természetet. A* helytálló 
test örökösen tunya álomban heverne, ha mozgás életre nem 
híná. A' mozgás örök forgása önmagát emésztené e l , ha a' 
helytálló test léthez nem lánczolná. 

így az ember' létét is épen e' két ellenkező törekedés 
tartja fen. A' megunás boldogságunk' ezen zsibbasztó ellen-



gége az egyformaság' száraz lehelletivel halványítaná el min
den tárgy' legszebb színeit, ha a' változás' gazdag ecsetje 
azoknak ujabb kec«eket nem adna. Legédesb, legnemesb 
örömink' poharát ragadná el ajakinktól — alig engedve csak 
kóstolását is — mindig újabb 's újabbakra vágyásunk. Mi
ként szellő a' virágok illatját, úgy kapná el tőlünk minden 
lépten csak immost született öröminket-kéjeiuket mások' óhaj
tása 's a' változás' kívánsága, ha a' változás' kívánsága, ha a' 
megszokás nem örökitené ezeknek múlékony birtokát, 's tar
tós fénnyé nem valósítaná az újak' villárasugárit, mellyek kü
lönben egymást űzve szikráznák által létünk' ürességét. — Régi 
'g új mind kettő kedves érzéseket 's boldogságot nyújt. Egyik 
8zűl örömeket, másik táplálja azokat. Az embernek nem 
csak derült napjaiban, de szenvedésiben, balsorsában is se
gédkezeket nyújtanak e' barátságos istenségek. A' remény, 
melly minden jelen rosznak súlyát jóltevöleg könnyíti, válto
zás-kívánság' leánya: ennek mosolygása ád erőt tűrni a' ked
vetlent, szenvedni a' terhest. Azon balzam, melly a' sors' 
legfájdalmasb sebeit is gyógyítja, a' megszokás; ez a' kínosan 
fiéitö legélesb fegyvereket is megtompítja; mennyi helyzet 
van, mennyi szenvedés, mellyek pokollá változtatnák az em
ber' létét, ha rágó mérgöket megszokás nem szeliditné. 

Az ember' cselekvésére is sokképen hasznos ezek' ha
tása. — V á l t o z á s ' s z e r e t e t e tart munkásságban és szül 
találmányokat; a' r é g i n e k s z e r e l é s e menti meg a' már 
meglévőt, gonddal szerzettet hamar eltűnésétől. 

De mi ajándéka van a' jóltévő istenségnek, mellyet a' 
mértéket tartani olly ritkán tudó ember önkinjává vagy má
sok'kára 'eszközévé át ne tudna változtatni? így e' két el
lenkező törekedés, mellynek mindegyike a' maga helyén 's 
határi közt az embert javítja, miveli, létét boldogabbá, szen-
vedésit tűrhetőbbekké teszi, rontja, butítja, örömeit cson
kítja, kettőzteti gyötrelmeit, ha helytelenül van alkalmazva. 
— Azon erő, melly egy mííalkotraányt támogat 's védve tart 
fenn, ha oda tesszük, hol mozgásának kell történnie, megál
lítja azt 's káros akadállyá válik: ellenben, az lijuló mozgás' 
ragója ron t , tör, azon részeknek vetve, mellyekiiek változás 
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ndkül kell maradniok. — A' r é g i ' s z e r e t e t e , a ' m e g 
s z o k o t t h o z r a g a s z k o d á s ott, liol javítani, újítani, előre 
haladni, a z a z m o z o g n i kellene, kemény akadálya minden 
hasznos munkásságnak. Ellenben felbont, szctrontva semmi
sít aziíjítás' vágya, ha azon tárgyakon uralkodik, mellyek' fen-
maradása hasznos, szükséges. V á l t o z á s ' ó h a j t á s a u-
táltatja meg a ' régi t ; a' m e g u n á s , melly a 'reginek beteg
sége, vetteti fe'lre a' m e g s z o k o t t a t , az ellen előitéleteket 
alkot, 's önkoholta fegyvere'vel védi magát a' megunt ellen, 
vagy megtámadja azt, hogy igy rosznak határozván el a' mit 
nem szeret, ne tartozzék azt követni, 's helyes színnel vet
hesse félre. — Másfelől a ' m e g s z o k o t t h o z r a g a s z 
k o d á s , 's a' r é g i ' s z e r e t e t e i s , a' cselekvés iránti 
lomhaság' hatalmas segítségével előítéletekkel sánczolja magát 
körűi olly i'íjítások ellen, mellyek henye nyugta' 's kedvelt 
nemtevése' lágy fészkéből kikergetni fenyegetik. 

Számosak mind a' r é g i m e l l e t t 's az új e l l e n , mind 
az új m e l l e t t 's a' r é g i e l l e n meglévő előítéletek. Ki 
t e r j e d é s ü k 's e r ö s s é g ö k attól fiigg, hogy minő nagy 's 
mennyire közönséges a' régihez ragaszkodás' megkötő igé-
r é s e , vagy a' változást 's újítást szomjuzó vágy, mellyet az 
emberek' sajátsága, helyhezések, 's gyakran a' kor' lelke ha
tároz. — K ö v e t k e z é s e mind a' két rendbeli előítéleteknek 
egyenlőn rósz, káros, gyakran szomorú. Hogy is szülhetne 
előítélet 's annak rokona, a' halvélemény, jót 's hasznost? 
Az okosság' örökibe furjákbe ezek magokat, 's annak bitan-
golják szent jusait; pedig csak egyedül ez juttathat valódi jó ' 
's boldogság' tartós birtokához. — Ha előítélet ollykor roszat 
meg is gátol, 's ha némellykor van is jó következése: ollyan 
az, mint a' vétekből eredett j ó ; már szármozása maga na
gyobb erkölcsi rósz , hogysem legjobbnak Lítszó szüleményét 
is meg ne undokítaná. Illy tetsző jó következés az okossá
gnak azt terhelő költségén történik, hasonló a' jövedelmet fe
lül múló költséghez: ha pillanatra okoz is előmenetelt, de 
elemészti a' vagyont, 's rút megszorultság követi azt. 

A ' r é g i h e z r a g a s z k o d ó előítéletek kizárják a' de
rülő ész' lyult 's újító sugarait: azért homályt szülnek, sötét-
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ségel terjesztenek, 's peshedés, rothadás következésök. — 
Az ú j a t p á r t o l ( ) előite'let pedig ellense'ge a' csendesség-
nek, örökké futó k'ipet vadász; emésztő tűz ez 's mindent 
felforgató szélvész. — tíj m e l l e t t r é g i e l l e n feles 
előítélet lehet házi körben, társaságban 's polgári léteiben. — 
H á z i k ö r b e n sok illyen előítélet nem kevés haszontalan 's 
gyakorta káros költségeket okoz; vesztegetésnek 's az abból 
foljó számtalan rosznak egyik ktitfeje. — T á r s a s á g i 
é l e t b e n majmolást szül; — P o l g á r i l é t b e n pedig újí
tások' vágya, melly nem az előhaladás' szükségének józan ér
zetéből , hanem a' meglévő 's régi ellen forralt előítéletből 
gzármozik, nyugtalanságot 's zavart okoz. Nemzeti sajátság 
's a' legjobb intézetek is, ha régiek, enyésznek miatta. Kész 
felbontani, lerontani minden meglévőt, 's gyászos követke
zéseit pusztulás 's vér szokták bélyegezni. — Mentse az ég 
hazánkat illy elfogultságok-szülte vágyásoknak erőre kapásá
tól : — Mi sem vagyunk ugyan menttek a' régi elleni bahéle-
ményektöl, főkép házi 's társasági köreinkben: de úgy hiszem, 
sokkal inkább bántanak minket a' re'gíhez ragaszkodó 's min
den újat 's újítást visszataszító előítéletek. Azért itt csak 
ezekről szólok. 

Nem fejtegetem tovább, melly veszedelmesek legyenek: 
önnön 's idegen, régi 's lij tapasztalások bizonyítják, hogy 
ezek munkás 's nemes életet nemtelen tenge'ssé (vegetatio) 
változtatnak által, 's a' legsértőbb jármokat törhetlenekké ed-
zik; javító lijitás 's haladó mozdulás ezeknél nagyobb aka
dályra nem talál. Az emberi társaságba 's minden nemzet' pol
gári éltébe a' tökéletesüiésre hatás' erője lehel elevenséget. 
Ezen erőnek életmüve a' mozgás. Ha ezt meggátolja a' helyt
állás' s' megrekesztés' súlya, meliynek csak. a'felette sebes 
mozgást kell mérsékelnie, úgy elakad az erőmii, vagy a' moz
gató nagy erő az útjában álló akadállyal együtt az egészet 
széttöri. 

Nézzük most előbb, honnan ered gyakran a' régi időma-
gasztalása ; utóbb ' pedig lássunk holmi okoskodást, mellyel a' 
régit , csak azért hogy régi , pártoló, 's az újat, csak mivel 
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új, kárhoztató előítéletes, hol lelki tunyaságát palástolni, hol 
röviillátását szokta megnyugtatni. 

A' múltra visszaemle'kezni, képzetünkben az enyészett 
időt életre hozni, 's azt mintegy iijra átélni, a' képző tehet
ségnek szép 's nemes tulajdona; csak ez által vagyunk képe
sek valamit az időnek mindent elragadó körmei közül kimen
teni, 's birtoki igazunk mellett csak ezzel vívhatimk ama' ha
talmas rabló ellen: ezért oUy nagy becsű 's olly kedves előt
tünk a' visszaemlékezés. 

Reánk nézve a' je len- 's múlt időnek becsmértéke, a' 
mostani 's akkori kedves és kedvetlen érzéseknek visszaem
lékezés által történő egybehasonlitása. — Ha a' múlt idő' 
kedvetlenségeit épen úgy éreznők mint azokat jelenlétőkben 
éreztük 's az akkoriak érezték, — 's ha az eltölt boldogság 
mellett mind az is elevenen tűnnék emlékünkbe, a' mi azt ak
kor zavarta - keserítette: úgy koránt sem látszanék a' múlt idő 
olly jónak 's a' mostani olly rosznak. — De az ember' termé
szetében fekszik, hogy a' múlttól távozván, a' kedvest 's ked
vetlent nem egyiránt kissebbedett raekkoraságban látjuk; a' 
kedves emlékezeteket ezen messzeség nem kissebbíti annyira, 
*s elevenebbek maradnak vonásai, mint a' kedvetleneké. Jótét 
ez reánk nézve; kárpótlás a' sokat vesztő, enyhülés a' sokat 
szenvedő embernek. Reá olly sok kedvetlen van a' jelenben 
mérve, hogy keserű lenne, ha még a' multat is visszaemlé
kezés által ismételve kellene tijra szenvednie. Az elmúlt ro
sznak 's fájdalomnak kedvetlen emléke vagy kedvessé 's ö-
röramé válik annak tudása által, hogy már elmúlt 's átestünk 
rajta, vagy legalább enyhül; a' kedves emlékeket pedig a' vis-
szaóhajtás és gyors mulásokérti bánkodásunk, bájoló színbe 
öltöztetik. Ezért az enyészett kedvetlennek, a' mondottak 
szerint, változott vagy gyengült érzése nem igaz mérték a' 
mostani kedvetlenségek' bírálására, meliyeket egészen, sőt 
ollykor a' szokatlanság által nagyítva, érezünk; valamint a' 
számunkra szűken mért jelen örömek majd mindig vesztenek, 
ha a' multakkal méretnek össze, mellyek többnyire szépített 
szhiben állnak képzetünk előtt , 's nagyobb alakban jelennek 
meg, a' mellettök volt 's őket kisebbített kedvetlenségek' em-
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léke osüolváa vagy gyengülvén. — Ezek okozzák, hogy az 
ember szebbnek, jobbnak látja a' múlt időt mint a mostanit, 
's eze'rt volt 's lesz örökké oUy hajlandó, a' régi kort maga
sztalni 's ócsárolni a' mostanit. Önnön múlt idejének gyors 
•g véletlen lefolyta az, melly után majd mindenki sóhajt; ez 
azon tenger, melly teste' erejét, virító egészségét, szép ifjú
ságát 's annak minden örömeit elnyelte vagy elnyeléssel fenye
geti. De nem csak tulajdon eltöltött napjaikért, hanem a 
még sokkal elüttök multakért is szoktak sokan keseregni: 
mivel a' re'gen 's utóbb eltölteket mind öszve - 's a' múlt' czi-
rae alá foglalván, nem tesznek köztök ollyan különbséget, a' 
minőt azok 's a' jelen közt éreznek, mellyet az általa elteme
tett múltnak sírjiíból szemlélnek kikelni. 

Sokan, miért ragaszkodnak a' régihez annyira, ezt adják 
okiil: "tisztelni a' régit, mondják, kötelesség, — tartozunk 
• megbecsülni, fentartani a' mit eleinktől mintegy hagyomány-
«ban kaptunk." — Ezen állítás' szinét, 's lehet forrását is, 

' azon gyeJigéd érzéstől veszi, mellyel szüléink' 's elliunyt más 
kedveseink' becses emlékét oUy örömest tiszteljük 's örökít
jük, mindannak a' mi övék 's körültök volt gondos megtarsása 
által, de ez csak az érzés' gyengéd körében 's csak a' szemé
lyek iránti hiv vonszodásra nézve i l lő , nem pedig társasági 
éltünkben, hol polgári tartozás a' je len- 's jövő- kor iránt 
szoros kötelességeket szab; ezek tevésre szorítók, 's nem 
szabad azokat a' múltkor iránti tartozásnak, melly tisztelendő 
ugyan, de csak érzésben áll, feláldozni. — Ila sok tárgy az 
idő' 's ész' haladtával egyenlően ment volna elő , nem volna 
most avult 's egészen változást kiváiió; nem volnánk kény
telenek, azt vagy kiadni kezünkből, vagy a' kor' megtámadá
sai ellen ótalmazni. — A' mit a' jelenből kedvelünk, 's nem 
akarjuk, hogy attól majd vagy nekünk vagy az utáimnk jövők
nek meg kelljen válni, léptessiik azt mindig az örökké haladó 
idő' nyomdokiba, 's ne ragaszkodjunk vak szeretettel a' régi
hez vagy meglévőhöz, mert épen ezen makacs vonszódás 
okozza, hogy a' meglévő régivé 's avulttá válik, 's végre a' 
hasztalanná lettet ápolójának karjai közül erővel is kiragadják 
8 elvetik. — A' meglévőre, ha az újító előhaladás' intésit kö-
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vet i , nincs az enyészet' átka kimondva. A' mi lasankint de 
szüntelen újul, örök ifjúságban marad; azért lia kedves előt
tünk a' meglévő, ne liagyjuk azt megvénülni, hanem az ifjan 
előhaladó időhöz kapcsolván, tartsuk fenn ifjúságiit, 's ne 
bocsássuk maradékinkra mint viseltes régit által, úgy a' hogy 
eleink a' mostani régit 's elavultat mi réank hagyták: hanem 
újítsuk azt örökké a' kor' szelleméhez képest, 's ha ezt tes
szük, nem lesz a' maradék kénytelen úgy, mint mi most, 
elaggott kedveltjét gyászolva sírhoz kisérni. — 

A' réginek pártolói legtöbbször azzal szoktak diadal' 
hangján állani e lő : "hogy a' régi a' múlt bölcs kor' szüle
ménye, az új pedig a' mostani, teliát ifjú, az az éretlen kor' 
magzatja."— Ezen állításnak fonákságát nagyon könnyű át
látni. Egyes emberről korra van hasonlatosság vonva; de el 
van felejtve, hogy a' két hasonlított tárgy épen abban külön
bözik, a' miben össze van hasonlítva. Az öreg ember bölcs
ebbnek képzelíetik mint az ifjú; de miért? mivel többet lá
tot t , tapasztalt: tehát a' több tapasztalás van a' hölcseség' 
alapjául felvéve; — de a' korra nézve, mellyiknek lehetett 
több tapasztalása, vagy is bölcseség merítésre több 's bővebb 
forrása'? régi kornak e, melly csak az előtte volt 's idejebeli 
tapasztalásokból okosodhatott, — vagy pedig az újuak, melly 
előtt mind az nyitva van, a' mi a' régi kor előtt volt, 's an
nyival több, a' meunyi azóta történt 's most történik? Ennél 
fogva a' tapasztalásra nézve, melly itt úgy hozatik fel mint az 
egybehasoiilított bölcseség' nemzője, egészen különbözik az 
emberek' 's a' nemzetek' kora. Nem a' régi idő a' tapaszta
lásokban gazdag 's tanulásban őszült bölcs öreg — sőt épen 
keveset látott 's tapasztalt ifjú az: de a' mostaai azon ért 
idejű, mellynek századok' 's ezeredek' példáji ' s öntapaszta-
lási szolgálnak tanúságúi; ott kezdheti ez tudását, hol a' régi 
kor végzé, 's ennek minden ismeretei alapúi szolgálnak neki, 
mellyre építhet. 

Látók, honnan erednek a' régihez ragaszkodó előítéletek; 
látók, milly helytelenek 's alaptalanok az okok, mellyekkel 
azokat védni szokták. —• Újra is megemlékezvén, mi károsak 
's a' tökéletesülésre meghívott emberhez mennyire nem illők 
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ezen elfogottságok 's azoknak következéseik: gondoljuk meg 
azt is, hogy valóban keve's okunk van a' rdgit magasztalni, 
sokkal kevesebb, mint több más nemzeteknek; — e's hogy 
nekünk szükse'gesebb, mint majd minden más nemzetnek, a' 
régitől sokban eltávozni. Ki a' múlt időket 's hazánk' régi 
nemzeti 's polgári éltét tisztán ismeri, 's nem tekint ábrándozó 
szemmel azokra, nem hiszem, hogy a' mostani helyett a' múlt 
korban 's években szeretne élni. Hol azon időszak, melly a' 
magyarnak fényes, — vagy boldog, — vagy gazdag, — vagy 
mívelt kora lett volna? — A' két lígynevezett nagy király' 
ideje sok szép, sok fényes vonásokkal díszes. De nagy La
josnak még az egész világra nézve is durva idejét akarnóke 
mostanra visszakívánni, 's felidézni sírjából az akkori durva
ságot? — Mátyás' dicső idejét önkény homályosítja. — Milly 
keveset tett ö a* magyar nemzetiségért, holott pedig olly sok 
vala hatalmában tennie! — 's mennyire erősíthette 's tisz
títhatta volna erős lelke 's világos esze polgári alkotmányun
kat! — A' helyett, jövendővel nem gondolván, gyászos bi
zonytalanságra hagyta hazáját. Ezekre épen olly fájdalmasan 
kell az igaz magyarnak emlékeznie, mint az általa önkényesen 
kiirt adókra, német parancsokra, magyar nyelvnek a' latán 
mostohasága alá lett vetésére, 's törvény nélkül tett sok bün
tetésekre. 

Ezen említett két időponton kívül pedig a' török járom, 
idegen önkény, visszavonás, üldözés, belső háborúk, külső 
nyomás borzasztó képekkel töltik minden lapját történeteink
nek: 's ezek együtt 's egymást felváltva tömérdek gyilkolást 
's rokonvér ontást okoztak; annyi törvény-letiprást, siralmat, 
pusztulást szültek, 's olly vad durvaság 's gyáva elkorcsoso-
dás lett következésök, hogy az igaz magyar-szívet elég ke
servvel, de kevés örömmel 's büszkeséggel töltik el emlékeze
tük. — Azt hiszem, ha visszavarázsolhatnók is magunkat 
azon időkbe, — ezt a' réginek leghevesb pártolóji sem ten
nék; s az öszkort leliesedve magasztaló írók 's lantosok, ha 
mikorunki szelíd 's mívelt érzésekkel egyszerre a' hajdani 
otromba erőszak' 's vak tudatlansa'g' közepében lelnék fel 
magokat, be hamar felébrednének édes audalgásaikból, 's vis-
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szakivánkoznának a' mostani ócsárolt időbe. — lUö 's ha
sznos i s , hogy költőink minden sze'p vonást, hős tettet , 's 
nemzeti nagyság' villanatját, melly i t t -o t t viszontagságink' 
sötét éjjelét átszikrázta, hévvel fogják fel 's dicsőítik; — 
szent tartozás ez; lelket emel 's minden jól alkotott szívet 
erős hatással buzdít szépre 's nagyra! -—• csak azt ne igye
kezzenek az illyenek hazafitársaikkal elhitetni, hogy a' ma
gyarnak csillaga már ellmnyt, vagy hogy dicsősége', boldog
sága' napjait, férfikorát már túlélte. — Nem mondom én, 
hogj' mostani korunk legboldogabb, 's napjaink igen ragyo
gók lennének; sőt azt állítom, állapotunk rósz, helyhezetünk 
más nemzetekliez képest elmaradott, 's mindez főként önhi
bánk miatt: de azt is liiszem, hogy régebben még roszabbi'il 
volt. — Ha elfogottság nélkül tekintünk vissza, mit irigyel
hetünk eleinktől u t ó b b i századaikban? — mivel szégye-
nítnek meg minket, mostaniakat a' voltak. Árulás, pártdüh, 
hízelkedő mászás mindennapiak valának; tudás kevés, 's milly 
kevesek' körébe zár t ; a' még durva anyai nyelvet mennyire 
nyomta el a' sokban homályt terjesztő diák nyelv! — vagy 
talán a' múlt idő' utóbbi szakaszát találjuk olly dicséretre 
méltónak*? — INe felejtsük, hogy a' korcsosodást, melly el
len most kínnal kell küzdenünk, épen az hozta mi reánk. 
Gondoljuk el, hogy akkori nagyjaink magyarul szólani előbb 
féltek, utóbb szegyeitek, míg később maradékaikkal együtt 
el is felejtek. Ama' korból omlott reánk az idegen 's hon-
küli nevelés-szülte nemzeti elfajultság, az elasszonyodás, 
puhaság onnan vette mirigyes eredetét. Akkor kezdettek a' 
vagyonosbak hazájokon kivíil lakni, 's ott költék annak ingyen 
szítt zsírját. — Akkoriak nyirtékle bajuszokat, vetek el honi 
öltözetüket 's vétkezek le nemzeti szokásaikat: 's mind ezt 
csak azért, mivel gyanús vagy megvetett magyarságnak vol
tak jelei. •—' 

A' magyar nemzet erős sziilők' kemény magzatja. Her-
culesként már bölcsőjében szörnyekkel küzdött; — mint 
gyermek reményt ígérő 's bámulásra méltó erőjeleket muta
tott. De csak hamar balsors durva 's fortélyos mostohákat 
adott neki ; ezek 's külső rongálás, belső betegség elfojtot-
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ták kifejlődését; ezeknek súlya alatt sinylett, s' gyakran ag
gott alakban jelent meg a' még ifjiíi erős korát is el nem ért. 
— Nem élte még át fiatal éveit, nem érte el férfi esztendeit. 
Még ez mind előtte van. Józan eszétől 's ettől veze'rlendö 
erős akaratjától függ, ezt nem sokára 's teljes erőben 
érni el. — 

Hagyjunk fel aze'rt a' réginek nevetséges magasztalásá-
val, 's az alihozi káros ragaszkodással. Ne vessünk meg és 
el semmit azért, hogy régi: de hányjuk messze magunktól 
ha rósz 's már hasztalan, akármelly régi is. Ne ragadjunk 
hévvel semmit is csak azért, mivel újság; de ha jónak isme
rünk el valamit, fogadjuk buzgó részvéttel, bár ez előtt hire-
helye sem volt, vagy ha régibbjeink azt nem kedvelték is. 
Ne szeressünk semmit csak azért, mivel hajdani, hanem mert 
jó 's hasznos; 's a' mit illyest találunk, tartsuk azt meg hí
ven, 's ótalmazzuk; de attól se zárjuk el a' haladó kor' gá-
tolhatatlan 's mindenre behaló munkálását, hogy azzal együtt 
haladván, ha most jó, később is az maradhasson. — 



A" dolgok' bekö 's külsíi becsök kÖrűli 
eíöitéletek. 

xlLtaljában véve soknak hibája az : hogy a' mi nincs kézzel 
foghat(')lag egyberagadva, 's ollykor külön jelen meg, lígy 
nézi, mint egészen különböző, sőt egymással ellenkező dol* 
got. Ez főkép onnan van, mivel könnyebb valamit szétbon
tani, mint jól 's helyesen összefoglalni: 's több egybekötött 
alakzatot követni nehezebb, mint egy magánállót utánozni. 
Többen fogják magokat oUy tárgyban kijelelni, mire egy tu
lajdonnak birása elég, mint a' mellyrc több 's különböző tu
lajdonnak egyesülete szükséges. Több ember tud s z e r e z n i , 
mint a' szerzettet m e g t a r t a n i 's j ó l h a s z n á l n i : mert 
az elsőre már csak a' munkásság is e lég; a' másodikra az is, 
és okosság is sok kell. Mennyi derék bevágó vitéznektermett 
találkozik, míg egy hadvezérnek születettre akadunk; mivel 
annak elég, ha bátor, ennek még a' mellett sok más tulajdo
nokkal is kell birnia. Sokan szánakoznak a' szenvedőn, de 
kevesebben segítnek rajta; minthogy erre a' szánakozáson 
kívíil munkás akarat is kívántatik. Tíz jótanácsadó esik egy 
segítőre: mert arra csak tudás kel l ; erre a' mellett cselekvés 
is szükséges. Sokkal több a' derék tanító, mint a' jó nevelő. 
Számosabbak a' th-eoreticusok mint a' practicusok; bővebb a' 
tudás, - ritkább a' tevésbeli műveltség; azokra tudnillik elég 
az ész, ezekre pedig ész , okosság 's akarat is kell. — De 
ezen kivűl nagyon szeret az ember végpontokat vagy végsö-
ségeket (extremumokat) keresni, ha valamit felfog, főkép ha 
azt i'észvéttel teszi , hajlandó ollyat, a' mi attól különbözni 
látszik, amaz ellenkezőjének nevezni el, 's ellen - végpontja-
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nak tarlaal. Ez által sok tlolog típeii elícnkezöjévé hénixúl-
tatek nia's dolognak csak azért, Iiogy azzal iieni egy, 's kü
lönbség van kőztök. A'veszedelem' kerülése, minthoiry kü
lönbözik a'merészségtől, sokak által ellenkezüjéuek t. i. í é -
lénkségnek mondatik. Sokan érzéketlenségnek nevezik az 
érőszülte hideg vért: holott az nem ellenkezik a' gyengéd ér
zéssel, csakhogy attól ábrázat-vona'sai kiilönböznek. A bő
kezűség nem viselvén a' takarékosság' látható bélyegét, gyak
ran tartatik ellenének, vagy is pazérlásnak. Mivel az előre
látó tartózkodás első tekintetre nem egyképü a' nyilt egyenes
séggel, sokan azt cUentulajdonáiiak, elzárt fortélyos'ságnak, 
vélik. Pedig mindezek egymással 's egymás mellett megfér
nek, sőt csak együtt lehet igaz becsök. 

lUy.kirekesztéseket azért kedvelnek sokan, mert azok 
által magokon könnyíthetést remélnek , 's érzéki liajlandósá 
giknak hódolnak. A' kevély, nemes önérzéssel össze nem 
férhetőnck állítván az alázatosságot, alóla feloldozottnak tart
ja magát. Ellenébe téve minden természetességnek a' simult 
módosságot, 's azt hibásan mesterkélt erőltetésnek nevezvén 
el, kiszabadultnak véli magát a' durva sok társasági tartozá
sok' őtet szorító kötelei közül. így a' fösvény takarékosság
nak kereszteli bálványát, 's minden adakozást vesztegetés név 
alatt annak ellenébe téve, tartózkodás nélkül űzi ronda vá
gyásait. 

Az erkölcsi íunyaság tevéstől undorodás, 's a' köttetlen-
ségre vonszó hajlandóság nem kevésbé táplálja magát ez által. 
Kirekesztöleg egyhez csatolja magát, hogy egyebektől meut 
legyen. Mire legtöbb vágyása, mi érzékeit legkedvesebhon 
ingerli, azt követi; egyebeket, a' miket azzal egybe kellene 
kötni, de talán oUykof csak fáradsággal 's magának paran
csolva lehetne egyeztetni, örömest egybe nem l'érhetönek 's 
egymással ellenkezőnek tekint 's vall, csakhogy azokat nya
káról lerázza. így a' nyakasságra hajlandó állhatatos lesz, 
de minden engedést vagy siraulást azzal meg nem egyezheto-
nek álh't lenni, azért , hogy jó tanácsnak, 's a' szív' 's okos
ság' mtési után engedni ne legyen köteles ; pedig csak ezek-
uek megegyeztetése, egybekötcse nemesíthetné megátalko-

9 
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dottságiU álüiatatossággá. Leiki fieiiyes«5gbői nevez minden 
szép tiiz feltobbanást ábrándozásnak a' tunya, mert így rest-
SL'gtíbeu csendes megfontoltságnak nevezvén azt , helyesnek 
találja. A' ki szívesebben gondol raiat tesz, inkább értekezik 
mint cselekszik; kinek inkább vau természetében eszét mint 
akaratját munkásságra feiszólilaiii, az oUyan eszmél, tanul, 
vizsgál, de a' tudásnál megáll; azt már magában elégnek 's 
magán megállhatóuak tartja, annak cselekvés által külső való 
léteit n é m á d ; külön választja a ' theoriát a' praxistól: az el-
söliöz ragaszkodik, azzal megelégszik, mert ezt javalja a' te
véstül irtózó akaratbeli lomhasága. 

Efféle szétválasztások közt igen közönséges a' lélek' 's a' 
test' tulajdoui* tökéleíinek 's iiijányinak egymást kizáró kü-
lönböztetése. Sokan a' mit b e l s ő n e k mondanak, az úgy
nevezett k ü l s ő t ő l egészen küió'n szakaszíják. Néraeliyek 
előtt külső ügyesség, tetsző alak 's díszesség oily nagy becsű, 
hogy ezeknek külső mázát elégnek tartják minden belső mi-
veltség' 's velős tudás' hijányát elfedni 's kipótolni; sőt a' ket
tőt egészen különbözőnek 's két végpontnak tekintik, ollyan-
aak, melly együtt meg nem fér 's egymást kizárja, azt hivén, 
hogy a' komor való a' tetszés' kecsét elűzi, rettegnek attól, 
vagy pedig léhaságok irtózván annak munka 's fáradság ki
tűzte útjaitól, hogy arra lépniek ne kelljen, hibás pedantsag-
oak nevezik. — Mások a' lelki 's testi tökéletesedés közt az 
tíjjbehaíigzást szükségtelennek, sőt némellyek nem lehető
nek tartják , 's azt vélik, hogy a' valódiság 's belső becs, tet
sző alakkal 's külső műveltséggel egybe nem fér, ' s ezért kül-
sejökre 's társasági magokviseletökre semmi ügyet sem vet
nek; némellyek ezen balvéleményben annyira mennek, hogy 
készakarva kiÜsö gondatlanságot 's ügyetlenséget mutatnak, 
líiiaí beköjökre fordított gondjok' 's lelki ügyességök' jelét . — 

Ezen tévedés egy a' legotrombábbak közzűl, 's az ebből 
eredő előítéletek' kára nagyobb mint sokan gondolják. Lás
suk előbb milly alaptalan, 's azután milly hibás 's mennyire 
káros e' balvélemény. Azon képzetnek, iiogy a' külső és 
belső mívelíség 's ügyesség együtt ellenkezésben van 's egyik 
a' másikát kizárja, csak úgy lenne valami alapja, ha termé-
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szelük, lielsö voltuk szerint, egymással eüenkezn<?nck; de iiiy 
elleiikeze'st köztök valóban nem látok. — Belső müveltse'ggc! 
külső módosság; — díszes magatartás 's viselet a ' legtömöt-
tebb tudománj'ossággal jól megegyeznek, sőt együvé illenek. 
Lehet a' szép' 's való' oltára együtt: — 's ha a' töke'letesül-
ésnek illő 's tetsző áldozatot akarunk gyújtani, nem külön, 
hanem mind a' két oltáron egyszerre kell atmak lángolnia. — 
A' külső dísz, módosság 's illőség ollyan, mint a' testet ótal-
mazó 's ékesítő öltözet: de maga a' test , az a' való. A' leg
szebb öltözet is mit é r , lia nincs test, mellyet szépítsen, fe
dezzen'? bár csíllámoljék 's tessék is az , de ha testre nem 
megy, hasztalan hever 's czéltalaa üressége hamar érezhető. 
Ellenben a' legdélibb test ronda, rá-nemillő vagy undorító 
öltözetben nem jelen meg saját eredeti szép alakjában, rvítnak 
dísztelennek látszik; öltözet nélkül pedig a' legépebb 's 
szebb testtel sem lehet járkálni , mivel társaságban 's annak 
szoros törvényei alatt élünk; — tehát a' választás csak e' 
közt van: csinos - másoknak is tetsző 's testünket igaz alak
jában mutató, vagy pedig utálatot nevetséget okozó öltözet
ben 's rongyokban lépni emberek közé; mert a' ki nekivadult 
vagy elkényezett testére semmi öltözetet sem akar venni, vagy 
csak rongyokat ölt roszúl takart 's illőséget sértő meztelensé
gére, — annak félre kell vonulnia a' társaságtól, mert abban 
botránkozást okoz 's meg nem szenvedtetik. — Bbböl követ
kezik 's világos, hogy mint magunk mint á* társaság iránti 
kötelességünk ellen hibázunk, ha az úgynevezett külsőségei 
kicsinybe vesszük 's arra nem ügyelünk. — Hogy hibázunk 
önmagunk ellen nyilvános, mert ártunk magunknak az álíal; 
nem lehet ugyan is kételkedni, hogy a' ki, rosz módja, ked
vetlen külsője 's magaviselete által személyét a* társaságban 
nem kedveltté sőt keriiltté, — nem mások' szeretete 's kije-
lelése, hanem megvetése 's kinevetése tárgyává teszi, azon 
cselekedet által, mellyel ezt eszközli, bizonnyal árt magá-

. nak; hogy pedig annak, a' kiben külsőjének ollyas tulajdo 
nai, mellyek tőle függenek, mint például magatartása — vi
selete — öltözete — beszéde — módjai, — idomtalanok, 
csínatlanok, 's unalmat vagy utálatot gerjesztők, müveit tár-
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saságbaii úiiáa - kikerülés 's kiiievetés sorsa, — azt minden
napi 's mindéniiütti tapasztalás bizonyítja. — Ártván í^y ma
gának az ember, ezzel egyszersmind egy maga iránti ío kö-
telcsségét sérli 's egyikét legszebb 's szükségesb igazinak 
maga tapodja. _, 

'ÉÁ.e.ie, kellemes csak annak lehet társaságban, kit ottan 
kedvelnek's becsülnek; ha pedig gyűlölik, kicsüfolják, uielly 
szomorú 's melíy el nem tűrhető; e' szöruyü állapottól óva
kodni, 's magát azon helyzetbe tenni , melly boldogságot 
eszkózóíhet, epén oUy terme'szetes kötelessége mindenkinek, 
ftiiüt körállási javításán 's testi kínok' elkerüle'séa igyekezni. 
Köíelesse'gc az embernek megkivámii, hogy mások megbe
csüljék, mert erre teljes jusa van; tartozik mindenki az em
beri méltóságot sértő kinevettetést kerülni 's kötelessége ma
gát bátorságba tenni azon lealacsonyítás ellen, mellyet társa
sági helyzete 's igazai szenvednek, ha megvetik, kerülik, 's 
az által kivetvén őt társasági állásából, magok közül kizárják 
mások, kiktől ueki jusa lenne megkivámii, hogy őt érdeme 
szerint megbecsüljék. 

A' társaság sok álló rendszabásokat tart, mellycknek nagy 
része helyes, mivel számtalanok' közvélekedésének 's me.^-
egyezéséack szüleménye. Jusa van a' társaságnak illy rend
szabásokat hozni, mivel ő az egész emberi nem' egyeteme; 
« azüii nagy törvényhozó test, raellybe minden felek, pártok, 
nemzetek 's hatalmasságok hsA& vannak olvadva. E' rendsza-
liások azon törvények, mellyek által a' társaság magát, örök 
elíeuségc, a' vadság ellen védi, a' miveltségnek már megszer
zett javait éli 's a' még szerzendők' bírását biztosítja. Minden 
tagjától teljes engedelmességet kiváimi jusa van a' társaságnak 
felállított törvények iránt: mert ezek azon feltételek, mel
lyek alatt vaa mindenki tagnak bevéve 's a' társasági élet' ma
lasztjai' használására felszabadítva. Kemény a' büntetés, mel
lyet a* társaság azokra szab, kik törvényeit elmellőzik, meg-
setik 's gázolják; nem véres ugyan, de többen félik azt, mint 
a' poroszlót 's börtönt, — ez: a' l e n e v e t és 's k i c s ú f o 
l á s . Találkoznak ugyan egyes esetek, mellyekben némelly-
ek egyik vagy másik társasági tartozás vagy megkötöttség 
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alól kivannak véve: i5e najryon ritka az ílly kivétel; — nagy s 
telette szokatlan e'rdemekkel a' társaságnak tett tömérdek 
8zolgálatokkal szerez oilykor egy-egy Hzemély niagának, úgy 
gzólva'n, privilégiumot-feloldottságot, hogy némelly ta'rsasági 
rendszaba'snak 's törvénynek rnaga't alá vetni ne tartozzék. Óri
ási tudománnyal kell annak bírnia, ki ügyetlen leliet 's gon
datlan külsőjében a' nélkül, hogy nevetség' tárgyáva ne vál
jék ; csak oUy hős, millyennek szülésében egy egész század 
lankad el, nyerhet engedelmet oilykor a' módosság' 's gyen
géd tekintet' elmellőzésére; — ritka 's valódi gcnialitás néha 
megment valakit a'különben érdemlett ienevetéstől, ' s ezen 
leghegyesebb fegyver tompul az illy választottak ellen; de 
kettős éllel sújtja azokat, kik kába gőg vagy szemtelenség 
által akarnának illy kivételt érdemlő tárgyakká méltatni. — 
A' ki tehát a' társaság' törvényit nem teljesíti 's azoknak akár-
mellyikét is megveti, áthágja: maga rontja le azon legszebb 
jusát, mellynél fogva mindentől megkívánhatja, hogy üt tár
sasági rokonsággal fogadják 's megbecsüljék. 

Hibáz továbbá maga ellen, vagy is maga iránti köteles
sége ellen, ki külsőjével nem gondol, mert nem teljesíti leg
fontosabb tartozását t. i. öntokéletesülését. •—• Testből 's lé
lekből állunk: ezek e g y ü t t teszik a' földön élő 's munkáló 
embert; — vannak egyiknek úgy, mint másiknak, tehetségei: 
— ezeknek részit születési osztályú részül sors adja; de ré
szint azok később fejlődnek k i , sőt lesznek, a' test' 's lélek' 
együtt munkálatának egybehangzása által. — Minő 's men
nyire kifejlett tehetségekkel bírjon a ' t e s t , nagyjára a' lélek' 
erejétől 's akaratjától függ; — nem különben a' test szab 
sokban határt 's készíti merre 's meddig vivő útját a' lélek' te-
hetséginek, 's így a' test ' eredeti 's szerzett mineniüsége mó
dosítja a' lélek' munkásságát 's erejének azon mértékét, melly 
ismét részéről ád a' test' külső alakjának 's míveinek illyen 
vagy amoliyan szabást. — Ezen szoros egybekötés' 's örök 
egymásra hatás' következésében az egyik rész' szenvedését 
érzi mindig a 'másik i s , 's épség létünkben csak a 'ket tőnek 
összehangzása által lehet. — Ezért tökélet' képzete ember
ről , ki test '8 lélek, a' testnek 's léleknek együtti jó karban 
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iét^t teszi fei; ha az egyife liibás vagy hijányos, akártneíly 
tökéletes leg-yen a' másik, félszeg az egész. Mert a' ki kö
telén tud járni , de nevét sem képes becsülettel leírni, az, 
mint ember, az az erkölcsi testes valóság, szintolly félszeg, 
mint a' ki tömérdek tudománn3'al bír, de ügyetlenség miatt 
járni sem tnd; egyiknek le íke , másiknak teste béna: de 
minthogy senki sem csupa test sem tiszta lélek, hanem létét 
a' kettőnek szétválliatlan szövetsége teszi , azért egyik olly 
nyomorék teremtmény, mint a' másib< — Ennél fogva, ki 
minden gondját lelke' beltehetségire fordítván testét 's külső
jét miveletlen hagyja, félszeggé teszi magát, 's legszentebb 
kötelességét t. i. öntökéletesítését nem csak nem teljesítheti, 
de épen annak ellenére dolgozik. — A' test' tehetség! na
gyon — a' leiekéi pedig végetlenül tökéletesíthetők, magok
ban vagy általánosan vévén tudnillik őket; személyre szabva 
pedig, mind a' két rendű tehetségeknek van személyesség 
szerinti bővebb 's sziikebb határ kitűzve. A' képzelhetöleg 
legtükéletesb ember az volna, kinek mind lelki mind testi 
minden tehetségei a' tökély' azon pontjára lennének emelve, 
melly személyessége' elölialadhatási lehetségének legfelsőbb 
foka. Testünk' 's lelkünk' minden tehetségeit egyenlőn ezen 
legmagasb lépcsojökre vinni, lehetetlen. Igen sokféléből ál
ló 's nagyobb a' bennünk lévő tehetségek' mennyisége, hogy
sem az idő, mellyet éltünk erre enged, 's az e rő , mennyit 
lelkünk e' munkára adhat, elég lenne, az egészet egyenlőn 's 
egyszerre taszítván elő azt oUy magosra emellietné fel. Ha 
csak néraellynek vagy csak épen egynek emelésére fordíttatik 
idő is erő is, természetes, hogy azt könnyebben 's magasbra 
bírhatni; — de ebben az a' ba j , hogy a' iiémelly vagy egy 
nagyra nevelt tehetség - 's a' több kicsinynek maradtak közt 
elvész minden arány, — annyival inkább, mivel az elő nem 
vitt 's nem nevelt tehetségek nem maradnak előbbi helyökön 
's mekkoraságokban, hanem hátramennek 's kevesülnek: vesz-
teglés semmiben az élő 's mozgó természetben nem lehet
vén, a' mi előre nem halad 's nem nő, az visszamegy 's apad. 
— Igaz, nem lehet minden tehetséginket egyenlően 's nagy 
tökélyre emelni: de vannak mind a' lelki mind a' testi közt 
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ollyanok, raellyeket a' társaság nagyobb sziikségokt'rt s tubb 
hasznokért elmellőzhetleiíekké 's a' mivelés' fő tárgyainak j e 
lelt k i ; — épen ezen szükség' 's haszon' tekintetéből majd 
minden tehetségnek van egy határpont kitűzve, mellyhez nem 
jutni e l , társasági hiba 's bün, — túlhaladni, érdem. A' 
szólás' tehetségét 's liangot annyira művelni, hogy érthetőleg 
's a'mennyire hangunk engedi, kellemmel beszéljünk, nem 
érdem, hanem kötelesség: a ' k i ennyire sem ment , félszeg-
gégben é l ; hogy ellenben a' hang szép éneklésig legyen ido
mítva, ez már túl van az előhaladtságnak említett 's a' társa
sági élet" szorosan megkivánt határán, 's már érdemnek vé
tethetik; tánczolnitudás épen a' szélin van ezen határnak: de 
a' ki azt kijelelt mesterséggel 's bájjal tudja, már többre ké
pes mint tartozása kívánja; hogy pedig mozdulatink csinosak, 
szabadok legyenek 's öszvehangzási keccsel bírjanak, ez meg 
kívántatik. A' ki nem sebes futó, nem nagy ugró, még azért 
nem nyomorék: de oUyan ám a z , ki lábainak járásra sem 
tudja hasznát venni. —• így vagyon ez a' tudással is. — Ha 
mély 's széles tudománnyal nem bírunk is , azért tudatlanok 
nem vagyunk; de most, midőn annyi ismeretek 's annyira van
nak elterjedve, jelelt ki a' társasági élet egy bizonyos kiter
jedtségét az ismereteknek 's mennyiségét az alapos tudásnak, 
mellyel bírni még épen nem érdem, de nem bírni nagy hiba 
's hasonlólag félszegség. — így a' íesli és lelki telietségek-
nek szükségességökhez 's liasznosságoklioz mérsékelve mel-
lyiknek mennyire leendő müvelése társasági köz elismerés ál
tal vagyon kiszabva. Ezen határozás tapasztalás' szüleménye, 
azért a' kivihetőség volt bölcsője. Csak annyira van ezen 
testi 's lelki műveltség' mennyisége téve, hogy akárki i s , ki
hez a' természet a' szokottnál mostohább nem volt, ahhoz 
könnyen eljuthat, — 's csak kevés szorgalommal, kivált Iia 
az első 's utóbbi nevelés azt már elősegítené vagy annyi aka
dályt nem tenne, melly könnyű lenne a' társasági életben 
szüksegke'pen megkivánt kül 's bel műveltséget hamar ele'rni 
8 arra s azon fölül tovább építeni, 's midőn egy tehetség is 
egeszén parlagba nem maradt azok közül arra fordítni több 's 
nagyobb gondot, mellyhez inkább érzünk kedvet 's meghí-



vast. De a' mint emlitém azon bizonyos milveltsé^o mind 
külső mind belső telietséginket cgyiiánt, kell emelni: mert 
akar a' testi — akar a' lelkielc mellőztetnek el, rút 's karos 
csoi'ba 's csonkasa'g- következése. — Nem tiikéletesítlieti te
hát magiít az , ki cifosfultsa'ga'baii az úgynevezett külsőséget 
kicsinybe veszi; az illyennek minden maj^a'ra fordított gondja 
egyoldalú lesz, — tehetségeinek egy részét a' többi' rnva'sara 
műveli, — félszeg marad. Félszegség pedig 's tökéletesség 
merőben ellenkeznek. 

La'lók, hogy a' kérdésben forgó előítéleteknek hódolván, 
hibázunii. magunk ellen: e l s ő b e n , mert ártunk magunk
nak; — m á s o d s z o r , mivel öntökéletesitési köfelességiink' 
útját elzárjuk magunk előtt, vagy hibás v'iton járunk; de hi
bázunk magunk ellen h a r m a d s z o r : minthogy az által meg
fosztjuk magunkat a' másokra liatás' 's másoknak használba-
tás' legjobb módjaitól. — Legszebb munkássági köre az em
bernek mások' erkölcsi 's értelmi javulását 's előlépését esz
közölni. Létének ez ád erkölcsi becset. — E' iiélkiil min
den munkiíssága 's önmivclése magába zárkózó önség' szüle
ménye 's az egészre hasztalan. Öntökéletesitési iparkodási-
nak vagy nincs czélja, vagy csak önmaga lévén azon czél, 
szükmelyüvé fonnyad az embertársai' javára született 's társa
ságba a' végre lépett ember. 

Mint mindennek e' világon a' mi van és lesz , kell bizo
nyos útjának-módjának lenni, mellyen az történik: i'igy ezen 
másokrahaíás - 's az által használásnak is. — Nemes törekc-
dés' méltó czélja nem lehet egyéb, mint másoknak használni: 
erre vezető pátyáfér pedig a' juásokra hatás. Ezen út mások
nak magunkhoz vonszása — hódítása — lekötelezése. Kit 
kedvelnek, szeretnek 's becsülnek az emberek, csak annak 
készek példáját követni 's szavát fogadni; — ha unják, lia 
tai'tózkodnak tőle, kerülik, 's így az egybekötés el lévén köz
tök zárva, az untnak 's kerültnek semmi vagy kevés befoly
ása lehet a' tőle mindig távozókra: de mondásira 's tetteire 
személj'ességének úntsága 's kellemetlensége vissza sugárzik, 
s csak azért is már unalmasoknak tartják azokat, mivel unid-
mastől jőnek. 
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Igaz, hogy nem csak a' v o n s z ó — de a v i s s z a t a 
s z í t ó erűnek is van hatása: de ezen erő tárgyát magától tá
voztatván, kevesűl 's elszünik azon hatás : a' vonszóerő ellen
ben közelebb hozván magához azt, a' mire munkál, ezen kö-
zelede's által munkáló ereje is nű. — Társaságban van ollyan-
n- '̂t is másokra 's ollykor erős hatása, ki propotcntiája — 
éles darabossága, — sértő elméssége 's csufoudárossaga által 
az embereket magától elidézi, 's a' kit nem szeretnek sőt 
gyűlölnek. De ezt nem a' benne lévő visszataszító erejű tu
lajdonok eszközlik, hanem a' mások' nyakára nőtt észbeli 
fensége olly varázs erővel bír, hogy a' ki gyűlöli is személyét, 
hódol az elismert szellemi erőnek 's elsőségnek; az illyennek 
jelenléte ollyan, mint a' csörgő kigyó' tekintete: a' mi bizo
nyos martalékjává váland is, ha egyszer látja, nem teheti hogy 
reá ne bámuljon, 's el van igézve tekintetétől annak, kitől 
távúiról retteg 's irtózik. — Csak ollyannak lehet eraberekro 
hatása a' nélkül, hogy tőlök szerettessék, kit ha gyűlölnek ia 
de nem íninak. Annyira fűszeresnek 's éles Ízűnek kell az 
illy ember' társaságának lennie, hogy azon gyönyöríiség 's idő
töltési kedvtelés, mellyet okoz, fölülmúlja az általa sértőleg 
eszközlött kedvetlen benyomást, azért az illy ember mindig 
csak pillantatig kedvelt, a' mig t. i. mulattat; illy előadásait 
úgy veszik az emberek mint színjátékosét: ha nagyon mulat
tató, szívesen fizetik a' hallásbért, ha szinte tudják is , hogy 
máskor az ö rovásokra megy a' nevetés, de kárpótlásul ve
szik, hogy ők is nevetnek másokon; midőn távozik ezen pil
lantatig mulattató-játék' hőse , egész erejében tér vissza az 
irántai kedvetlenség; sőt a' csúfolódót 's elmés rágalmazót 
mindenki olly közellenségnek tekintvén, kitől senki bátorság
ban nem lehet , szinte jó tettnek nézik, a' hol 's a' honnan 
csak lehet, egy követ vetni reá. — Hogy az illyet ámbár 
nem szeretik sőt gyűlölik, de még sem kerülik, 's hogy va
gyon az illyennek másokra hatása: egyfelől — mint fölebb 
mondám — értelmi 's észbeli uralkodó fennsége 's mulatta-
tosaga okozza, de másfelől a' félelem cselekszi. Sok merész 

s bátor ember, ki más félelmet nem ismer, retteg a' gúnytól; 
s a' kinevetéstől ki ne irtóznék? ezért jár sok ember a' gúny-
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olók' kedve után, 's ha nem áliliatja is ki őket, de uem mu
tatja, mert bolygatni fél. A' csufotlárok a' társasági törvény
szék' executorai, poroszlói. Ámbár a' köztársaságok' ezen 
legnagyobbikában, minden tagja annak végrehajtó részese a' 
törvény' kiszolgáltatásának, 's azon törvények' szoros rend
szabása szerint mindenki kötelességére utasithatja a' hibázót, 
vagy legalább hibáját vagy vétségét éreztheti vele; mint An
gliában mindenki ügg el a 'közrend 's politiára, mintha az fi
zetett tiszte 's arra megbízott lenne: úgy a' jóhangú társa
ságban i s ; de a' sarcasticusok, csufondárok azok, kik úgy 
szólván rendes végrehajtói a' társaság' büntető ítéletének; — 
nekik tanult mesterségök a' nevetségesítés' ostorival sújtani 
ragy pallosával a' társasági világból ki is végezni a' bűnöst. — 
Kevés ember van annyi mulattató elmésséggel felruliázva, 
hogy ezen szerepet játszhassa; —• de szerencse i s , hogy 
számok nem nagyobb: mert ámbár szükségesek is az illyenek 
társaságban 's ha van is ezen szerepben sok inger 's kecs, 
még is szomorú annak tudása, liogy az illy társasági tekintet 
's fontosság gyülöltség által van megvásárolva; kiben él a' 
szerettetés' szükségének aggodalmas érzete, 's a' ki ismeri a' 
rokon érzelmi közösülés' becsét, annak az illyen helyzet ked
ves nem lehet. Akárkinek is mások iránti tartozása szintúgy 
mint az emberi méltóság egyenlően kárhoztalja ezen önkény 
szülte mondást «oderint, dum metuant. ' — Nagyon szomorú 
is lenne, ha nagy volna azoknak számok, kik nem magok' 
rettegtetése által hatnának emberekre: tűrhetőbb lenne talán 
ólálkodó 's mérges fenevadak-lakta rengetegben, mint min
dig csufondár gúnyolok közt tanyázni, kivált kik előtt semmi 
sem szent, 's mindent készek elmésségök' bálványának áldo
zatul leölni. — Másoktól kedveltetve nekik tetszve 's az 
által bizodalmokat birva lehet tehát legbiztosabban másokra 
hatni, 's úgy másoknak használni; — csak egyedül az a' he
lyes és illő ú t ; erre pedig leginkább a' külsőnek tetsző, mó
dos, és díszes volta vezet; ellenkezője viszont attól bizon
nyal elzár. — 

Káros is, hibás is ezek szerint önszemélyünk' .s köteles
ségünkre nézve valamint megliivatásunk' legnemesb cze'ljá-
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nak elérhetése' tekintetéből, a' kiilt akármiben 's ónmagurik-
ban is kicsinybe venni. — De igen hiba's ez , ma'sok iiáuti 
tartozásinkat is felvévé.i. Mindenkitől raegkiva'nliatjuk, he gy 
nekünk kedvetlent ne tegyen; de viszont mi is mindennek 
tartozunk ezzel. E ' tartozaV pontos teljesítése lehet egyedül 
kezes, hogy mi is raa'soknak ira'ntunki liasonló tartoza'sa' tel
jesítését, — raelly nekünk oUy kellemes — várhatjulv 's 
meg is kivánhatjuk. — Ezen kölcsönös jog ( ju s ) és tar to
zásért nem szabad ollyat tenni, a' mi másokat sért. — A ' mt 
pedig közönségesen fel - 's be van véve, — köz kövei ésrc 
méltatott, — 's a' társaság előtt becsben 's kedvesse'gbeií van, 
az illy szokások' 's módok' megvetése mindenkit sért. — Bot
ránkoztató látni, hogy valaki ollyannak szegzi magát el lene, 
a' minek minden, — 's a' mi fő dolog, jószántából —• hajt 
fejet. Ez által mindenki önségét érzi megsértve: miert a-
mannák engedetlensége az ő hódolásának áll ellenébe, "s őtet 
kisebbítve. — Mindenki, alkotó részesének tartja magát ama' 
társasági rendszabásoknak, 's megsértöjök által magát is 
bántva érzi. — Ennél fogva sok kültárgyak' megvetése az 
egész társaság elleni hiba: de ez egyes személyeket is nem 
kevésbé sért *s bánt. Bevett szokás, köz vélemény 'í? izlés 
által figyelemre méltónak azért van sok kültárgy elismerve, 
mivel a' társasági élet' kellemeire, jó lé tére , bátorságára 
szükséges; — 's mivel annak nem követése vagy ellenkező
leg történése kedvetlen. = A' test' 's öltözet' tisztasa'ga, — 
beszéd' csinja, — magaviselet' illősége 's több illyesei liogy 
társaságban oUy kötelező rendszabás által kívántatnak meg, 
az is okozza, mivel másban az ellenkezőjét látni undorító, — 
kellemetlen, — 's megbántó. Müveit emberben nem okoz 
e igen kedvetlen érzést szennyes test, mocskos ruha, illetlen 
's goromba beszéd, 's bárdolatlan magaviselet"? Jusson csak 
eszünkbe hányszor nem bolygatott csömörig 's émelygésig 
^Sy ^agy más személynek rút vagy rósz szokása; 's ha efféle 
nekünk kedvetlen, kövessük a' mit legszorosabb iga;zság ki
van tőlünk, t. i. «a' mit nem kívánunk hogy mások velünk 
•tegyenek, mi se tegyük mással.- — Szoros köteLességünk 
tehát ügyelili, hogy külsőnkben — magnnkviseletében 's 
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tart;ís<<baii ne legyen ollyas, a' mi másokttak iiíaJást, botrííii-
kozííst, unalmat 's több más illy kedvetlen érzést okozhat. —• 
Nyilván foly ebből, hogy sok rajtunk- 's körülünk lévő kül-
dolgok hibázás' 's vetés' tárgyai lelietuek , 's azért épen nem 
kicshiységek, 's kicsúiybe venni azokat mások iránti köteles
ségünk sem engedi. — 

Nem lesz talán helyén kivííl azon számtalan hibás 's nít 
szokás, ügyetlenség, rósz mód, élhetetlenség 's darabossá;^ 
*8 a' t. közül, raellyek sokak' külsőjében minden műveltebb
nek unalmára, undorodására 's gyötrelmére vannak, némel-
lyeket említeni. — Tömérdek ezeknek száma, — végetlen 
különböző nemeik által a' társaság annyira el vau töltve, hogy 
alig találhatni valakit 's talán egyet sem, kiben több illyesek 
nem volnának. Akármifélék legyenek 's akárkiben, de bi
zonnyal kárára vannak, Artalmok' kisebb- vagy nagyobbsá-
ga attól függ, hogy kevesebb vagy több vagyon e valakiben, 
's hogy másokra kedvetlen hatások gyengébb e vagy erősebb. 
Figyelmezni tehát szükséges 's azért figyelmessé tétetni is 
hasznos illy meglévő vagy meglehető hibákra; mert sok egyéb
ben is igaz, de ebben is ugyan az ama'fájdalom! örökké 
igaznak maradandó közmondás i<más' szemében látjuk a' szál-
«kát, 's a' magunkéban nem a' gerendát.» — 

De minekelőtte illy felhordásához kezdene'k az emii
tett tárgyaknak, legyen még szabad egy pár szót azon 
tévedés felől szólanom, melly szerint sokan azokat ki
csinységeknek tartják 's nevezik. — Furcsa, hogy a' ki
csiny és nagy, fontos és lélia, velős és velőtlen iránt olly 
különbözük a' vélekedések; 's egy rész épen azokat tartja 
Illyéseknek, miket a' más fél amoUyanoknak itél. Bizonnyal 
a' mértékben van ennek oka, mellyel 's mihez szokták a' 
tárgyakat mérni; — pedig azt lelietne gondolni, hogy en
nek mindenütt 's mindennél ugyan annak kell lennie: mert 
hiszem az okosságban van azon mérték, — az okosság pe
dig egy 's örökké ugyan az. — De mennyi helyről nem 
veszik az emberek azon mértéket, mellyel minddennek er
kölcsi mekkoraságát 's becsét mérik; a' legegyszerűbbet t. i. 
az okosságét, talán mivel igen is egyszerű, nem minden, sőt 
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szinte a' kisebb rész használja. — Sokan a' hiúsigtól, má
sok léha eszelősköde'stül, meg mások elhittse'gtül veszik e' 
me'rtéket. Vaunak, kik majmolásból mindent másoktól köl
csönözött *s utánozattal mérnek; nem kevesen bizonyos mer
téket csak azért használnak, mivel már ahhoz szoktak, vagy 
arra szoktatták mások, akár v^nz mérték legyen az , akár 
nem. Altaljában nem igen bajlódnak avval, hogy kivizsgál
ják mértéköket mennyire marad az bizonyos és változhatlan, 
mennyire mutatja a' tárgyakat valódi mekkoraságokban, 's 
vallyon az okosságéhoz vagyon évalóban szabva? Megelégesz-
nek ha szenvedélyeikkel megegyezik 's indulatiknak eleget 
tesz. Nagynak A) azért tart valamit, mivel lágy velejében 
nyomult nagy képeivel 's álom rajzival egyez'; nem gondol 
ellenben más tárgygyal, mert az hiúságát nem táplálja. — 
B) azért vall holmit fontosnak, mivel ahhoz hajlandósága 
szenvedélye vonsza, csekélység ellenben elutte a* mit nem 
kedvel. — 

Melly sok nagy fontosságra emelt tárgy hullana le érde
metlen fennségéböl, 's mennyi úgynevezett apróságnak nem 
tűnne fel valódi értéke, ha okosság' mértékével mérnének, ha 
azt fontolnák meg: hogy mind az , a' mi jó és nemes, czélra 
szükséges vagy hasznos, annak belső becse van, — 's a' mi
nek következése fontos és nagy, soha sem aprólékosság, nem 
csekélység, bármi kicsinységnek lássék i s ; — ellenben mi
nek haszna nincs, 's a' mi következés nélkül pattan szét, mint 
• ' levegőbe fellőtt rakéta, az kicsiny 's csekélység, 's akármi 
igéző 's nagyot mutató legyen i s , csak külső hasztalan 
kéreg. — 

Világos ezekből, hogy egy olly külső 's aprólékosság
naktartott tárgy is, mellynek reánk 's a* társaságra nézve olly 
fontos következési lehetnek 's vannak mint láttuk 's még látni 
fogjuk, épen nem kicsinység, liaaem valódi fontosságú 'g 
"•gy figyelmet érdemeL 

Ezen valóság még jobban szembe fog ötleni, h ' az em
berek' külsejökbeni több fonákság- elfacsartság szóval hibák' 
etöszamlálása 's egyes megvizsgálása után, meg fogjuk te-



30 

kintení, ezek melly nagy e's rósz következe'siieíí, 'g főkép ha
zánkban minő káros hatások volt és van. 

Rósz szokások' előszámításához kezdve, olly széles és 
hosszú tárgyhoz fogok, mellyről könyveket lehetne 's kellene 
írnom. Valóban ha időm engedné, nem is sajnálnám ettől 
fáradságomat, mert ha nem mulattató i s , de hasznosb 's ki
vált nálunk szükségesb munka nem lehetne', mint az illy hi
bákat egész rútságokban előadni. — Azt mondják erre sokan, 
hogy nem száraz értekezés 's e' végre írt unalmas könyv a' 
sükeres szer efféle baj ellen, hanem elmés költések, mulatta
tó példák által, 's a' játékszínen történő nevetés közötti gúny. 
Nem tagadom, hogy gyakran egy jól eltalált vonású kép, — 
csípős elmésségií mondások, — egy epigramm, — egy játék-
színi jelenet több hatással van, az igen hosszú 's legoktatóbb 
értekezésnél, 's illy móddal több rósz szokás töröltetett el, 
felesb fonákság orvosoltatott mint intés, feddés és tanács ál
t a l ; •— szép 's nemes czélja is ez a' költésnek, 's hasznosb 
mezeje nem lehet az elmésségnek, mint ezen ártalmas ellen
ségektől védni a' társaságot és pusztításokra éles fegyverrel 
harczolni. Érdemesítették is magokat az emberi nem' hálás 
köszönetére illy szolgálattal sok nemzetek' lelkes iróji. — 
De minálunk az irók eddig elé inkább kívántak tetszeni, mint 
használni; — sőt a' tetszést is némeliyek inkább igyekeztek 
önszemélyöknek mint munkájiknak nyerni meg. A' hatalma
sok' pártolását 's a' község' tapsát, — mellyek' vadászására 
őket vagy szükség vagy hiúság ösztönzé, — gúnyolva *s hi
báztatva nem remélték megnyerhetni; ezen önségi aljas tekin
tet hízclkedővé sülyeszté az ollykor nemesb tevésre meghíva
tott költőt; — másokat pedig elragadtatás 's a' szép 's jó 
iránti lu'v érzés magasztalójivá tett ollyasoknak, a' mik legfö-
lebb helybenhagyást érűemlettek, 's hazájokban 's honosikban 
csak j ó t ' s nagyot óhajtván látni, mindenütt azt vélték szem
lélni 's a' gúny' méltó tárgyai iránt elvakultának. Magyar 
színjátékunk 's arra készült darabjaink is még olly alant fokán 
állnak az elöhaladtságnak, hogy azoktól, mint erkölcsi isko
lától 's-tanításoktól, még kevés hasznot látunk 's reméllie-
tünk, Azért úgy hiszem nem hibáz a' száraz értekező író is, 



31 

ki a' rútságok' felfedezésének nem kellemes pályiíjáii fáradó 
egy-két költőnkkel kezet fog, 's a' közönséget illy fontos tár
gyakra igyekszik figyelmessé tenni .— De hogy az igazság, 
csak a' mulattatás' védsége alatt, 's tréfa által bemutatva, 
nyerhessen a' figyelemnél bemenetelt, — ezt, az emberi ész' 
's akarat' tiszteletéből, még nem hiszem. — 

Mint mondám sem idom, sem ezen munkának Ititerjedése 
nem engedi, hogy e' tárgyat bőven kifejtsem, 's avval sem 
fenyegetőzöm, hogy minél előbb egy vastag könyvvel fogom a' 
magyar olvasó világot meglátogatni, meliy a' társasági bűnök 
'shibák'tára leend. De ezt, gondolom, csak azon okból nem 
fogom tenni, — 's a' tisztelt közönség is csak azért remélheti, 
mivel hiedelmem szerint mig reá szánom magam azon munkára 
— míg hozzá kezdek — 's nagy lassan bevégzem — (mert jól 
meg kell ám jegyezni, izmos egy munka lenne) — addig vagy 
egymódosb társaságba fogok átszóUittatni, vagy még e'földön 
látni fogom, hogy nagy része megszűnt, elenyészett azon 
soknak, a' mi gazdag tárgya lenne emlitett munkámnak, 's 
így az is felesleggé válik. 

De azt mondja Olvasóm, hogy illy magaviseletheli rend
szabások, 's illy (úgynevezett) apró hibák' észbejuttása az 
iskolák', nevelök' 's szülők' dolga, azokat illeti: gyermekeket 
kell illyesekre oktatni, inteni 's ha szükség feddés, fenyités 
által is kényszeríteni; de élemedetteknél ez már késő 's nem 
illik. — Az kétséget nem szenved, hogy valóban gyerekkor
ban nevelés közt , az iskolákban, szülők nevelők 's tanítóknak 
volna ez legszorosb kötelessége, azok által 's akkor történnék 
az legtöbb sükerrel. Jó példa, okos eszméltetés, helyes in
tés , rósz szokásokat már kezdetökben elfojtanának, vagy 
létre jönni sem engednének, és megsímulaa, módosulna a' 
mi különben darabos, 's idomítlan marad, 's mellynek rútsága 
többnyire az esztendőkkel mind szegletesebbé-darabosabbá 
erősödik. Sokat, ha más mód már sükeretlen volt, egy jó 
vesszőzés hihetőleg, megorvosolt volna ollyastól, a' miért ö 
a'társaságban nem kedveltetik, sőt mindennek terhére , 's a' 
miatt olly helyzetben van, mellyben, ha különben tudna 's 
aiarna i s , aem használhat. — Hogy szülök ' s nevelök nem 
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teJjesítiJt kötelességüket, hogy a' nevelés oJJy sok az életre 
szükségtelen tárgyakkal bajoskodik, annyi elfelejtendöt tanít, 
's illy nagyon is szükségesekre nem ügyel: az, valóban elég 
szomorú mindnyájunkra nézve, 's káros létét — kevés kivétel
lel — minden érezte vagy erezi. — De már igy lévén a' dolog, 
's mivel teméntelen felnőtt, megélemedett, vagy már oszbebo-
rúlt is van, ki sok tárgyban vagy testi ügyetlenség 's balogság, 
vagy illetlen 's modosság nélküli öntartás- 's magaviselet és 
dísztelen szokásokra nézve valódi gyermek: helyesnek tartom 
szólani, 's kimélés nélkid szólani e ' fe lő l .— "Demiref" — 
• hallom mondani; reméli e talán iró Uram, hogy szárazokos-
«kodása 's gyakran ónnal béllett Írásmódja elhagyatja valakivel 
• természetté vált szokásait, 's líj magaviseletre vagy talán egé-
• szen más életmódra fogja bírni'? Avagy elhitten bizik magá
ban, vagy kevéssé-isméri a' megszokás uralkodó hatalmát"'? — 

Bocsánatot! nagyon is ösmerem éu a' szokás' békózó erejét; 
— nem is tulajdonítok írásomnak olly hatást, mclly a' sokak
ban megrögzött 's már létökkel iJsszepeneszedctt rósz szoká
sokat belolök kiíizni, 's az otrombát módossá tenni képes volna. 
Alig is lenne erre olly hang elég varázs-erővel biró, mellyre 
a' nyomorékok épekké, vagy kövek emberekké váltak, — De 
én ifjaknak irok. — Ezek szokásaikkal még nem kötöttek olly 
felbonthatlan frigyet; bennök a' cselekvést tenyésztő munkás
sági erő. — Igaz, hogy a' tevés náiok könnyűséggel történő 
ismétlése által hamar szíil szokást: de azt csakugyan a'cselek
vést tenyésztő erő raas cselekvési sorral hamar fel is tudja 
cserélni. — Használhat azért ifjakra nézve illyen figyelmezte
tés vagy mint ovó-vagy mint gyógyszer, 

A'kültárgynak nézett, 's azért sokak által kevés figyelemre 
méltattak közt első helyen áll a' c s i n o s s á g. 

Ez a' test' egészségére 's a' léleknek azzal olly szorosan 
összeszőtt jólétére mennyiben 's raelly okvetetleníd legyen 
szükséges, nem is említem; csak arról szólok, melly elkerül-
hetleii arra, hogy valaki Jó társaságnak kedvelt tagja leJiessen. 
— A' csinosság valóban azon feltétel, melly nélkül mivelt tár
saság senkit el nem tíir. Es ez természetes is ; — csinatlan' 
's tisztátlauság' látása unalmat, utalást szül; hogy pedig ezen 
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kellemetlen érzésektől bátorságban 's mentek legyünk, egyik 
fő jótéte , malasztja a' mivelt társaságnak, 's a' ki ezen becseM 
igazunkkali élhetésben zavar, attól elzár, miként az undorodást 
okozó csinatlan; az sért, 's nagy megbántója mások' társasági 
jusának, 's mint ollyau méltó kedvetlenségben van. A' tiszta
ság' szeretete benne van az ember' állati természetében, 's 
közös az állatokkal; ezeknek talán egynemök. sincs, melly 
magát ne tisztítaná, ne csinosítaná; — 's vannak állatok, 
mellyek a' legcsínosb embernek is például szolgálhatnak. — 
Az emberek közt is a' legkevésbé müveit 's legdurvább népek 
is a' magok' képzetek szerinti csinosságot nagyra tartják; 's 
rondaság nem a' még kevéssé pallérozott 's természeti egysze
rűségben maradtak közt szokott uralkodni, hanem a' mivelt 
világnak nyomás miatt szigorgó 's erkölcsileg míveletlen vagy 
elaljasodott társaságiban. — Minél inkább hagyja el állati sa
játságait i s ; — de a' jókat 's hasznosokat szintúgy mint a' ro-
szakat ' s ártalmasokat: állati vadsággal, durvasággal hajlandó 
az ember állati bátorságot, munkásságot 's mértékletességet 
is levetkezni; — hogyha t. i. valódi miveltség, az az kifejlett 
ész, nem pótolja a' már vesztett állati [ösztönök' (ínstinctus) 
helyét, 's a' meglévők közül az okos teremtményhez nem illők' 
végképi eliizésöket 's a' hasznosoknak fentartásakat nem esz
közli, így tiszta fajú állat soha sem lesz tisztátlanná, csíiiat-
lanná; iUyenné csak társaságban az az miveletlen 's aljas tár
saságban élő ember válhatik, még pedig olly mértékben, hogy 
az állatok' legrondább nemét Is csak rágalmazva lehet vele 
egybehasonlítani. 

A' csinosságróli ke'pzet, 's szükségének érzése, viszony
ban van a' társaság' valódi miveltsége'vel. Minél aljasb a' tár
sasági kör , annál homályosabb 's kisebb a' csínosságrói ideája 
's annál kevesebb annak kivánata — A' mi durva emberek 
közt elegendő 's talán nagy tisztaságnak taríatík, az , mivelt 
társaságban alig felel meg az okvetetlen kívántató csinossági 
első szükségnek, — 'g a' mi amabban még rondaságnak nem 
18 tartatik, az ebben már gyalázatos, lealacsonyító 's másokat 
sértő illetlenség. — A' tisztaság azért, a' társaságra 's úgy 
az egyes személyre nézve is, valóban az igaz miveltségi hely-
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zetiiek bizonyos mértéke. Annál fogva, ki mivelt társaság' 
tagja kivan lenni 's mindentől ollyannak akar elismertetni, an
nak cslnosság legyen fő gondja. — 

Hogy jó társaságban a' nem s z e n n y e s s é g , nem 
{) i s z k o s s ií g még nem eie'g a' tisztaságra, — már mondám; 
's szeretne'k csak ezen finomabbról, az elegáns csínosságról 
szólhatni. De, fájdalom! köztünk me'g annyi mocskosság, 
szennyesség, 's betű szerinti mosdatlanság le'tezik, hogy szó 
nélkül nem hagyhatni. — Mi természetesb mint megmos
dani? melly kellemes 's frissítő érzés; — jó hidegvízzel meg 
mosván magát mintegy újjá születik az ember? 's mi könnyű 
ezt tenni, mert hiszem viz van mindenütt, 's mégis mennyi 
a' mocskos kéz, mosdatlan ábrázat, fésületlen haj! 

Szántóvető, mesterember's más illyesek, kiket a' sors 
ke'zi munka által ke'nyszerít élelmöket keresni, természetes, 
hogy nem tarthatják kezeiket mindenkor tisztán, csak igen 
csekély timár vagy csizmadia lehetne, ki keze'fejérségét tenné 
fő gondjává, 's épen olly czélját vétett szántóvető lenne, ki 
munka közt angolos hosszú körme' tisztán tartására fordítaná 
minden figyelmét, mint a' millyen illetlen 's goromba a' semmi 
kézi mivet nem űző úri-ember, ki mocskos kézzel jelen meg 
társaságban. Dolgos embert is csak azon szeriy nem gyaláz, 
melly munkájának folytatásától valóban elválhatlan; munkán 
kivűl tőlök is méltán megkívántatik a' tisztaság; de most nem 
ezekről szólok, hanem egyedül a' társaság' azon részéről, 
melly kézi munka nélkül szokott élni, 's minden szennyező 
foglalatosságtól ment lehet. — 

Nálunk minden rangúak közt lehet piszkosokat taliUni. A' 
világ' számtalan milliónyi kezei közül talán egyfélét sem ned
vesít olly ritkán viz, mert «bor csak megáztatja ollykor, mint 
• magyar nemesét 's falusi birtokosét; de legfőbb rangú tár-
«saságinkban is lehet kezeket 's arczákat látni, mellyek viztől 
undorodásnak hordozzák jeleit; 's bár az illyenektartanák leg-
aláb kezeiket zsebökben! de nem; — kecs nélküli kézhada
rások közt szokták ollykor szintén czégérezni szennyöket. 
Még fiatal emberek is, kiket ha egyéb nem, a' tetszés' kíván
sága bírhatna a' csinosságra, kezök' 's képök' állapotjáról 



Ítélve talán hétszámra sem mosdanak meg. Magam is ösmérterii 
egy szép 's különben módos ifjat, ki soha sem mosdott, ne
hogy boré' gyengédségét durvítsa; igaz, hogy a' zsir 's piszok 
jó puhán tartja a' bort. Nem igen van valami undorítóbb, mint 
gondatlanul tartott 's piszkos körmök; 's nem lustaságot mutate, 
midőn valaki körmei körül 's alá piszkot gyűlni hagy? — ez 
magában elég valakit díszes társaságból örökre vagy egészen 
számkivetendővé tenni. — A' kezekre nézve a' ronda mos
datlanságon kivül van egy még talán rútabb szokás: némellyek 
ujaikat 's körmeiket rágják, tépik, marczongolják, gyakran 
vérbe köpülik, 's többnyire oUyanok ujjaik, mintha csak nem 
régiben torturáztattak volna. Ismerek oUyat, ki fa és vas 
kinzószereit zsebében hordja; — illyenek többnyire az ebédlő 
asztalt szokták Önkinzások' helyévé választani, 's az evőtársak' 
nem kevésb kínzására ott kedvekre furják-faragják evőkésökkeí 
's villájokkal körmeiket. Ezen émelygős tárgyak' sokasága 
közt hogy tovább ne mulassak, ellhallgatom, meliy sokan fo
gaikra semmit nem ügyelnek, szájokat nem mossák, a' minek 
pedig uudorító következése távol kerülendővé tehet akárkit; 
a' fúsületlen hajakról, tisztátlan bajuszokról sem szólok.—-
Az öltözet' tisztaságára is vannak, kik szintolly keveset tar
tanak: keféletlen, tisztítatlan étel 's ki tudja mi mindentől 
elpecsétezett köntöst csak azért, hogy bele szoktak, lehet 
mondani a' büszhödésig, 's a' mig lesorvad rólok, viselnek; 
mások előtt a' lepcsességnek oUy kecse van, hogy csinos fel-
öltözést kínosnak tartanak; némellyek pedig nem bánják, 
akárhogy álljon rajtok a' ruha s akarmilly szabású legyen is. 
— Csinosság's módos magaviselet egy alkalommal sem szüksé-
gesb, mint étel közt, részint, mivel asztalnál a' tisztátlanság 
a' jelenlévőket nem csak háborítja, de betegségig is undorít
hatja; részint pedig, mivel ott minden mozdulatunk nyilván 
S mások' láttára történik. — 's még is a' csín 's tisztaság ellen 
sehol sem hibáznak az emberek'többet mint asztalnál. Te 
méntelen az étel közti rósz szokás 's ügyetlenség. Ezek kö
zül néhányat megemlítek. — «jVIi ez? még enni is akarja ezen 
•mindenbe elegyedő író olvasójit tanitni'? Talán azt gondolja, 
•hogy azok miud neveletlen gyermekek, vagy hogy pusztákon 



«tanyázva nőttek feH» — Elismerem en, hogy íiazámfial enni 
igen is tudnak, még pedig hatalmasan; de mivel oUy sok ná
lunk a' «fruges consumere natus,» ki ezen tisztét jól ugyan, 
de rútul szokta teljesíteni; legyen nekem szabad egy két ész
revételt felhoznom azon óhajtással, hogy mivel az evés egyik 
fő 's jó részt Icgközhasznúbb foglalatosságok, tegyék ezt széj 
pen és csínnal. 

Mivelt nemzetek közt 's mivelt társaságokban az evés 
módjára nézve bizonyos rendszabások vannak megállítva. így 
illőnek 's díszesnek elismert szokás: étel közt mind a' két 
kezet 's egyszerre használni, 's nem az egyiket a' másik után; 
nem előbb az ételt felvágni 's a' kést letévén azután villával 
szedni fel a' falatokat, hanem egy szerre vágni 's enni. Ez 
miért így 's nem másként szokás'í 's miért nem markolják meg 
a' villát mind az öt ujjal, 's miért nem teszik a' bezsirzott 
kést a' vágás után le az abroszra? ennek sem volna nehéz va
lódi okát adni; de szükségtelen; elég az , hogy szokás 's kö
vetni tartozunk, különben kedvetlenséget okozunk másoknak 
különczségünkkel, de főként azért, mivel különben azt hiszik 
rólunk, hogy nagyobb 's mivelt társaságban keveset voltunk; 
's hihetik i s : mert a'mivelt társaságok'étel közti szokásaikkal 
ellenkező más szokások, valóban aljasabb társaságban szokott-
ságott árul gyakran e l , minthogy a' szokásokból többnyire ki
tűnik azoknak oka 's eredete. 

Például: majd minden mivelt ember úgy veszi poharát 
hogy mutató ujjával is fogja, kis ujja pedig szabadon marad: 
ellenben szinte minden közönséges ember úgy markolja azt 
meg, hogy mutató ujja nem ér a' pohárhoz 's ivás közt szemét 
kiszúrással fenyegeti; ezen mód kétségen kivűl reá nézve is 
sokkal rútabb a' másiknál; de ha gondolkozik az ember, ere
detét 's okát is kitalálhatni ezen különböző szokásnak. Mive-
letlen emberek étel közt töbnyire mutató ujjókat szokták elzsi-
rozni; a' kik pedig dohányozás közt szoktak idogálni, mutató 
ujjok pipájok köriil fő, de többnyire bemocskolandó mívsze-
rek ; már minden szenyesség mellett a' csínosság' ösztöne 
bármi kicsiny mértékben, de még az illyeneknél is megvagy on, 
's óntudások nélkül is arra birja, hogy legalább a' poharakat 



be ne mocskolják, 's ezért megszokják, hogy g-yakran szen
nyező niutatí) Hjjokkal poharakhoz ne érjenek. — 

Alábbvaló fogadókban a' ke'st, —• villát, 's kalanat mi
nekutána az ember egyfélét evett, nem szokta mindenkor 
kiadni, 's inkább a' kalanat maga megnyalván tovább használja, 
mintsem kiadván a' kellner' nyálasa után vegye iijra szájába: 
's késit villáját inkább maga megtörli, hogysem ollyannal cse
rélje fe l , mellyel épen most evett más, 's mellyet roszul ta
karítva neki adnak. Kisebb 's szegényebb házaknál is igen 
niegszoktilk a' kést 's a' t a' változó ételek közt tartani, mert 
többnyire nincs elég cseléd, vagy heverő evőszer, hogy a' 
mocskosan kiadattak helyett mingyárt tisaÉákat adjanak; illyen 
helyt az idegen igen helyesen teszi, ha maga is igy cselekszik, 
sőt illő kimélés megkívánja, mert azon szokást követvén, sen
kinek sem tesz kedvetlent; ha pedig mindig változtat, alkal
matlanságot 's zavarást okozhat: ellenben ha valaki nagyob, 
fényesebb helyt, hol elég cseléd van 's a' csínosságnak ebben 
is lehet kellemmel hódolni, a' fogadói igen okos 's szegény 
háznál nagyon helj^es szokást megtartja, nem csak hogy a' 
köz csín ellen hibáz 's másoknak kedvetlen látást okoz, de 
magát Ítélteti meg , 's elárulja, hogy mivelt társaságban 's 
előkelő asztaloknál ritkán evett. 

Némellyek az asztalkendővel még most is mint egy mely
vassal takarják magokat, azt nyakokba vagy mellényökbe 
akasztván; ez nem illő: mert úgy kell enni, hogy az ember 
magát el ne csepegtesse, 's a' ki asztalkendőjét maga elibe 
függeszti, előre arra látszik számítani, hogy kevés gondot 
fordítson csinos evésre. Sokszor hallottam hibáztatni, hogy 
Angliában sok helyt nincs is ebédnél asztalkendő; de ez va
lóban az ö igen nagy csinosságoknak j e l e : olly takarosan esz
nek ugyan i s , hogy nincs szükségük törülközőre, a' mit kön
nyen tehetni, ha az ember ételhez ujjaival nem nyúl 's falat
jaira vigyáz. 

Még van nálunk egy igen riit 's undorító, de nagyon kö
zönséges rósz szokás; ez , a ' p ö k é s . — Nem hiszem, hogy 
a világon valahol annyit pökdösnének, mint édes hazánkban. 
Hol ezen szokás megvan, nem lehett ott szobát csinosan tar-



íani. Egy telipökdösölt szoba' földe vagy padolata pedig csak 
ligyan émelygős látás. Más nemzeteknél, hol a' csinosság 
illií becsben van, társaságban nagy megbántás 's mindennek 
boíráukoztatása lenne, ha valaki a' szoba' földére pökni találna. 
— Ezen igen rút szokást a' pipázás sem menti, mert lehet 
€zt a' nélkül tenni; senki sem dohányzik többet a' töröknél, 
még is lakása a' legdrágább szőnyegekkel beterítve mindig 
tiszta. Bocsánatot kérek olvasóimtól, hogy illy valóban illet
len tárgyról' irok; — a' ki velem együtt nem szokott pökdösni 
's attól undorodik, ne nehezteljen: — Talán ezen-soraim's 
pökdöső honfiainkboz ezen ocsmány szokás' elhagyásáért itt 
intézett igen szives és alázatos kérésem, lehet hogy vagy egy 
ifjat — ki különben hatalmas pökő lett volna — attól el fog 
tartóztatni. 

Altalán mindenben 's mindenütt, de főkép asztalnál, hol 
a'jelenlévők mindig látják, mit teszünk, szükséges magát az 
ott lévő szokáshoz alkalmazni, mert a' különczség mindig ked
vetlen's kedvetlenségbe hoz. — Teméntelen sok rút 's émely
gős magaviselet van asztalnál. — Fogait késivel vagy villá
jával tisztitni 's vájni minő émelygős 's gyomor háborító fogás. 
Be rút, ki tátott szájjal rágja falatját; 's pedig kevés ember
nek jut eszébe hogy a' vele együtt evők iránti szoros köteles
sége, azoknak undoritására nem mutatni az összerágott 's 
zúzott étel' ocsmány látását. — Csúnya, midőn valaki evés 
közt csemcseg; nem asztal mellé termett állatra emlékeztet; 
valamint az is, hogy sok törökösen de sokkal csinatlanabbul 
náloknál ujaival eszik, azokat bezsírozza, falatjait marczon-
golja. •— Nem utaltság e, midőn az egyszer befalt 's megrá
gott ételt a' tányérra visszateszik "í Botránkoztató gorombaság 
ebédnél székén feszengeni, asztalra dőlni. — Még sok illyes 
ocsmány szokás van; de legyen elég ezen rút tárgyról ennyit 
mondani; világos ebből is, liogy a' ki efféle émelygős cselek
véseivel a' jelenlévőknek undorodást okoz, valóban mások 
jóllétét háborító 's a' társasági kört 's községet inkább sérti 'a 
zarvarja, mint sok, kit a' törvény azért megbüntet. Én ré-
Bzemről illyes rútul evővel jobb szívvel állok egy karddal szem
be, hogysem vele szemközt ülve egyem. — 
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A' csinosság, mint monűám, minden mlvelt társaságban 
fő feltét, Vannak még ennek rokonai, hasonlólag a' társasági 
tartozások' szülöttei, mellyek szoros tórve'nyeket szabnak, 
uralkodva lebegnek a' társaság felett: de ők hintik a'kellemek 
virágit is arra. Ezek a' d e c e n t i a ( i l l ő s é g ) , k e c s vagy 
s z é p s é g , 's d e l i c a t e s s e . Ezeket is az teszi nagyon fon
tosokká , mi a' csinosságot, 's ugyan azon okból válik köte
lességünkké nekik engeáelmeskedni, t. i. azon tartozás, hogy 
mlásnak semmi kellemetlent ne tegyünk, senkit se bántsunk; 
magunknak pedig azon kellemes érzést megszerezzük, hogy 
másoknak nem csak kedvetlenségökben nem vagyunk sőt álta-
lok kedveltetünk, 's végre — a' mi ezen említett kettőnél 
értékesebb — annak eszközlése, hogy a' társaságban másokra 
hatásunk lehessen, 'g a' jó ügynek használjunk. — Társasági 
körben — mindig valódilag miveltröl szólok — az erkölcs 
örökké olly istenség, mellynek mindenki tartozik láthatólag 
hódolni 's nyilvánosan áldozni; mert hogy belsőjében valaki 
miként érez , az a' társaságot nem illeti, 's hogy a' társaságon 
kivid is mit mivel többnyire nem vizsgáltatik. Ugy kelletvén 
tehát nézni az erkölcsöt, mint minden előtt szentet , az ő 
hűséges követőit a' s z e m é r m e t 's g y ö n g é d é r z é s t is 
szentnek kell tekinteni; a' mi azért ezeket bántja, sérti az a' 
társaságot 's annak tagjait, mivel azon oltárt rontja l e , mel
lyen áldozni mindenki szép és szent jussai bir. — Ennek kö
vetkezésében szentségtörő az, ki ezen nemes áldozásban há
borítja, 's érzékenyül sérti, ki azon teljes igazát gázolja, 
hogy a' szemérem 's gyöngéd érzetének birtokában sértetlen 
maradjon. Botránkozást okozni Idvezitönk' nemes tanítása 
szerint is bűn; társalkodásban pedig, kivált a' szépnem' jelen
létében , valóban a' legnagyobb vétek. Ezekre nézve az illő
ség (decentia), melly az említett jus iránti teljes tekintet 's 
kímélés tartozásának teljesítése, fontos társalkodás! köteles
ség. A' ki ollyast beszél vagy tesz , a' mi másnak szemérmét 
vagy gyöngéd érzetét sértve érdekli, ama' kötelesség vagy is 
az illőség ellen vét, 's egyes tagjában az egész társasági kört 
sért i ; és azért méltán mások' kedvetlenségét vonja magára. — 

Valamint, menüéi tísztultabb 's finomabb képzet van a' 
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cs í i iOSságTÓl , aiiiiiíl miveltebb egy társaság; szintúgy mi
nél inkább létvonása 's tulajdona egy körnek az épen említett 
illőség, 's a' még említendő k e c s és d e l i c a t e s s e , annál 
miveltebb az. — Kevéssé mivelt társaságban még asszonyok 
előtt is, kétértelmű 's csaknem trágár kifejezések 's mondá-
ísok folyamatban vannak; nem sértenek: mert a' jelenlévők' 
érzése a' szemérem 's gyöngédségre nézve tompa; ellenben 
egy mivelt angol vagy akármi nemzeti körben, hol asszonyok 
is vannak jelen, még csak ollyas szavat i s , mint: ing vagy 
nadrág, felettébb illetlen volna említeni. —• 

A' k e c s - vagy s z é p s é g r ő l , — ezen bajosan meg
magyarázható, de könnyen 's édesen érezhető valamiről — 
van mindenkiben nyilvános vagy titkos, tiszta vagy homályos 
érzés: de minél miveltebb akár egyes személy akár kör , an-
,nál tisztultabb erről képzete, annál elevenebb ennek megki-
vánása.— Ki a' társaságot azon kedves óhajtása' elérhetésében 
gátolja, hogy minden benne 's körültelevőkben mint keccsel 
% szépséggel biró tárgyakban gyönyö"küdhessék (minek kí
vánására pedig teljes jusa van, mert arra természetébe szőtt 's 
helyes érzés ösztönzi t_ i. a' szépnek mindenben óhajtása), a' 
ki mondom akadályozza ezen vágyában, vagy épen annak el
lenkezőjét eszközli, az vét a' társaság ellen; ezt cselekszi pe
dig az, ki akár szólása által valami keccsel 's kellemmel bíró 
helyett, durva, idétlen, unalmas beszéddel vagy beszélés mód
dal sérti a' hallgatók' füleit 's érzését: akár balogszegletes - 's 
rvit raozdulatival vagy öltözetével a' jelenlévők' szemeit bántja. 
— Midőn valaki aljas mondásokkal él , unalmat szerző vagy 
talán épen undorodást okozó tárgyakról szól, mennyire sérti 
a' társaságnak szépet kivánó érzését; ha rút kiejtéssel beszél-
akadoz-mekeg-vagy unalmasan ismétel, kedvetlen benyomást 
okoz: mert rút, a' mit teszen, 's azért a' jelenlévőket bántja. 
— Beszédben is holmi rósz szokás könnyen reánk ragad: 
egyik, minden harmadik szavában i z é t mond; másik szavai' 
egy részét elnyeli; meg' más némelly szót vagy egyegy mon
dást megszokván, untalan beleszövi beszédibe; vau a ' k i min
den nyomon, ha valamit nem ért jól, vagy ha érti is, de mivel 
már megszokta, egy csaknem parancsoló hangon ejtett m i ? -1 



kiált az emberre, a' helyett, hogy módosan tenné kérdését, 
a' mivel tartoznék i s : mert illy kérdés azon kérdést foglalja 
magában, hogy a' beszélő újra mondja el, a' mit ma'r mondott. 
— A'kiabálás is igen nagy hiba, mert rut lévén, kedvetlen 
benyomást tesz hatása, fület sért; valamint a' felettébb suttogó 
beszéd is helytelen, mert bajt csinál másnak, mivel kénytele-
nit szörnyen fülelni, 's még is gyakran titoknak marad, a' mit 
hallani akaránk. — Szintolly i-út 's mindennek sérti aestheti-
cai érzetét, midőn valaki idomtalan kaczagásra fakad; több
nyire valami állat' hangjához szokott az illy hahota hasonlítni; 
visszás hang, 's azért kecs ne'lkíili, 's kelletlenül hat mívelt 
érzésre. — Általában csak mosolygás-nevetés illő társaság
ba: kaczagás igen ritkán megbocsátható, röhögés soha sem. 
•— Hát még minő rút, midőn valaki önmondásait szokta elne
vetni; ez többnyire azt mutatja ki, hogy nagyon tetszik neki, 
a' mit mond: a' tulajdon beszédnek illy előleges helybenhagyó 
megítélése pedig nevetséges, minthogy az mások' számára lé
vén elmondva, annak megbirálása mások' dolga. Rút az is, 
-— pedig lehet ollykor látni, — midőn valaki, a' mit elmon
dott, magába visszakérödzi. — 

Mozdulatokban is , a' mi kecs nélküli, mind az sértő, 
unalmas, botránkoztató: egj' balog köszönés, •— izlés elleni 
testhajtogatás, — ügyetlen szobába lépés vagy búcsúzás, 
akárkit is kedvetlenül érdekel; — a' ki pedig azt teszi, melly 
könnyen lesz az által unalmassá vagy nevetségessé. — Az öl
tözetre nézve is áll ezen emiitett eset. Igaz, hogy az efféle 
kecs nélkül megjelenők sokszor igen furcsa alakot mutatnak, 
's többnyire nevetést gerjesztvén több mnlatságot okoznak, 
mint a' mennyire aestheticai érzést bántván kedvetlenül sérte
nek; de bár természetében van, 's nem kellemetlen jusa az 
embernek a' nevetségest levetni; még is a' dísztelent nagyon 
nevettetőnek 's az által gyönyörködtetönek találni nem igen 
mívelt aestheticai érzést 's Ízlést bizonyít; — továbbá pedig 
az, ki magát ily nevetség' tárgyává tevén, a' társaságot mu
lattatja, valóban önlealacsonyításával, következőleg helytelen 
's nem szabad úton teszi, 

A' fulebbi állítás, hogy t. i. társaságban minden ollyas-
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oak láttatása 's tevése, a' mi rút lévén másokat kedvetlenül 
illet, a'társaság'megbántása, 's annál fogva nem szabad 's 
hiba, — azon ellenvetést támaszthatja: hogy így hát kinek 
az a' szerencsétlensége, hogy ábrázatja, növése vagy beszéde 
dísztelen 's rút, az társaságban meg se jelenjen. •— Feiiemlí-
tett mondásom csak olly tárgyakról szól, raellyeknek meg
változása hatalmunkban van ; az illyeket meg nem változtatni 
's a' társaságot azokkal gyötörni bizonnyal hiba; de a' mit meg 
nem változtathatunk, arról nem is tehetünk, 's a' társaság 
iránti azon tartozásunk, hogy annak semmi kedvetlenséget se 
okozzunk, nagy ugyan: de midőn azt csak úgy teljesíthetnok, 
ha magunkat a'társaság' örömeiben részesüihetési teljes jus-
unktól fosztanók meg, 's midőn az által létünk' boldoggátéte
lére ösztönző kötelességünket meüöznők el, — akkor ezen 
jusnak 's nagyobb kötelességnek ama' kisebb tartozás alája 
vettetik. — lUy esetben igazság szülte engedékenységgel 
kész a' társaság sokat elnézni. — 

Harmadik, a' mi társasági törvényeket szab élőnkbe, a' 
d e l i c a t e s s e . Ennek alapja azon viszonyos társasági egy
ezés , mellynek következésében egy ember a' másikat kiméli, 
egyik a' másiknak szolgál 's kellemest kivan tenni; mind ugy
anazt kívánván 's várván viszont magára nézve is mástól. A' 
mennyiben ezen tartozásokat 's e' kölcsönös egyezést részünk
ről teljesítjük, csak annyiban van jusunk másoktól is ugyan 
azt kívánni. A' társasági életnek fő 's finomabb örömei illy 
módosságból származnak; — ebből foly: a' megelőző kész-
s(!g; — a' hallgató 's fedező kímélés; — azon nemes tartóz
kodás, melly valakinek zavarodást okozni átall; — ama' gyön
géd aggodalom, kedvetlenséget senkinek sem csinálni, -— 
's a' pontos figyelem, másnak érzései 's helyzete iránt. — Mi
nél inkább tisztelik 's gyakorolják ezen tekinteteket egy tár-
ííasági körben, annál kellemesb az, 's annál miveltebb 's di-
szesb. — Minden, a' mi ezen említett tekintetek ellen van, 
vagy is a' mi másnak kellemetlenséget okoz, az a' delicatesse 
ellen van, 's hiba. Akár nagy következést mutató, akár apró
ságnak látszó tárgyak körüli legyen, mindig hiba marad; — 
's a' tevőnek is káros, elidegeoítvén tőle másokat *8 kedvet-
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lenségeket vonviín maga után. — A' hirhordás, — szóhajtás, 
— valaki természeti hibájának kicsúfolása, — titoknak bizo
dalom' ellenére történő elárulása, — megszégyenítés: mind
ezek 's még több eíTélék igen nagy társasági vétkek; épen 
olly nagyon sértenek, mint a' mennyire a' sértőt is gyaláz
zák 's gyűlölségessé teszik; de valódi erkölcsi bűnök is. — 
Sokan az illyest is csak kül 's aprólékos dolognak tartják; 
annyival kevésbé ügyelnek holmi külső magaviseleti cselekvé
sekre 's szokásokra, raellyek ha szinte kicsinységeknek lát
szanak is, de a' delicatesse szabta kötelességinkkel hasonló-
lag nem egyeznek. A' delicatesse (kímélet) ellen vétkező in-
discret emberek közt, unalmasságokra nézve talán legelső he
lyen állanak a' f e c s e g ő k ; ezek másnak beszélő jusát elo
rozván kényszerítik azt oUyat hallgatni, a' mit ún 's azért hal-
Jani sem kivan. Némeílyek közülök erőhatalommal űzik gyöt
rő szenvedelmüket; felsőbbködéssel ollykor szemtelenséggel 
senkit sem hagynak szóhoz jutni, 's jaj annak, kit szegletbe 
szoríthatnak. —• Az anekdoták' kalmára is, — meg' a' ki un
talan könyvekből citál, unalmas faj; az illy ember, ki emlé
kezetét többnyire értelme' rovására bírja, valóságos csapás a' 
társaságon; rövid ideig csak megjár: de ha egyszer anekdo-
tiíit 's citatióit kitálalta, a' mi pedig ebbeli bőkezüségök miatt 
hamar megesik, akkor mindent xíjra meg' újra kell hallani. — 
Mind beszéd mind egyéb társasági tevésekben sok mindenféle 
lehet, a' mi a' delicatesseflek nagyon ellenére van; de a' mit 
parányiságoknak vagy felszínes csekélységeknek tartván ke
vés méltat magában figyelemre. — Sok ember nem gondolja 
meg, hogy másnak beszédét ketté vágni igen sértő 's kedvet
len, tehát nem szabad. — Felesnek képzete sincs, t.írsasági 
életben a ' p o n t o s s á g milly nagy kötelesség; — valakit vá
rakoztatni, — kijelelt órát meg nem tartani, 's effélével mást 
sorából kivenni mennyire kedvetlen, 's mivel nagyon bántó, 
melly igen hibás is. Magára vállalni másnak kérését, bizo-
mányát (comraisio), 's abban el nem járni; — nem válaszol
ni; — akárkitől, de annyival inkább j ó - baráttól öndolgaink 
iránt részvétet kívánni, az övéit pedig kevés figyelemre mél
tatni ; — mással akármiuemű, de kivált értéki fenséget, akár-



hol is, leginkább pedig társaságban e'reztetni; — ezek is mind 
a' delicatesse' kölcsönös tartozási ellen vannak, 's társaságban 
ha más büntetést nem vonnak is mindig magok után, de gyak
ran a' sértett fél többnyire bajosan felejtendő keseredését 
okozzák. 

Vannak apró szokások is, — még pedig nagy számmal, 
mellyek, delicatesse ellen léve'n, botránkoztatok. Némelly-

nek szokása, midőn va'aki beszél, másfelé gondolván annak 
félre felelni, vagy pedig egyébről- vagy mással kezdeni be
szédet. — Vannak, kik midőn beszélnek, majd nem belé búv
nak az emberbe; — más megszokta annak, kivel szól, gomb
ját vagy gallérát fogni, 's csaknem ránczigalja; — tudok ol-
lyat, ki gesticulatióját egészen annak szegzi, kihez beszél, 's 
úgy szólván rajta veri beszédének tactusát. — Egy] jó bará
tomnak az volt szokása, hogyannak, kivel szólott, ollykor 
megszokta kezét vagy karját kapni, kivált midőn nekitüzese
dett, habár az akkor ujjaival épen bajuszát pödrötte vagy fii-
sülte, vagy teli kalánját 's poharát vette is szájához. Hogy 
az effélék kedvetlenek, mivel alkalmatlanok, az bizonyos; — 
kedvetlennel pedig akárkit is gyötreni a' kölcsönös figyelmi 
tartozás tiltja. — 

A' miket itt egyenkint 's hosszasan fejtegetek, azok' rö 
vid értelme ez : 

A' csín, — illőség, — kecs és delicatesse élőnkbe va
lódi kötelességeket szabnak; — csak ugy élhetjük igazán 's 
megérdemelve a' társaság örömeit, ha azon kötelességeket 
teljesítjük: és ki ezeknek sok törvényeit áthágja, a' társaság 
ellen hibáz, mellyért az ötét kizárás, megvetés, vagy kineve-
íés által bünteti. 

A' mondottakból világos, minő nagy tévedés azt hinni, 
liogy mindazok, mellyekröl szólék, csak kül 's figyelmet nem 
érdemlő dolgok 's csekélységek. 

Hogy a' lélek elsőbb a' testnél, hogy amannak tulajdoni 
értékesebbek mint ezé, 'g hogy az elsőnek mnnkái fontosab-
bak a' másodikénál, kétséget nem szenved: de a' lélek test
ben 's a ' tes t által jelen meg; annak tulajdonit ennek alakjá
ban látjaki a' cíim 's ajánló le*éí, mellyel akárki is a' világ-
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baii megjeleli, a' test, 's külső magaviselet. Az ember örök
ké 's mindenről i tél ; eszétől vett ezen jusával mindenki él 
vagy visszaél. Természetében lévén, hogy akárkiről is, mi
helyt látja, vagy csak hamar azután valamit Ítéljen, — ter
mészetes, hogy abból itél, a' mit benne 's rajta lát. Beltu-
lajdoni ollyasok, mellyek külsőjében magokat nem mindig 
ábrázolják; el vannak rejtve; azokat kikeresni, feltalálni ke
vésnek van kedve, 'a nem is tartozik vele. A' test 's annak 
tulajdoni, a' magaviselet, szóval az úgynevezett k ü l s ő n k 
az , miből az emberek b e l s ő i d r ő l Ítélnek, mivel az vau 
szemök előtt. Nem kicsinység azért mind az, a' mit fólebb 
eraliténk, mivel olly nagy befolyása van társasági helyzetünk
re. Nagygyá vagy kicsinnyé pedig mindent hatása 's követ-
kezési bélyegeznek. A' ki tehát nem ügyel arra , a' miből 
róla Ítélnek, 's a' miatt kedvetlen ítéletet nyer, maga az oka. — 

" Hogy külsőnkre ügyelni elkerülhető; —• 's hogy maga-
«viselet, testtartás 's mind az, miről értekeztünk, nem elég 
«értékű 's fontosságú arra, hogy a' férfi figyelmének 's gond-
íjának komoly tárgya legyen:» — ez' igen helytelen 's bal
gatag előítéletnek, nem csak azon kedvetlen következési van
nak, mellyeket részint a' társaságra részint azokra nézve már 
láttunk, kik azon előítéletek szerint élnek, hanem nálunk 
nemzeti kifejlődésünk' 's boldogságunknak is felette káros. 
Köztünk épen azok közül, kik a' tudományok' különböző ága
zatit vagy a' hazafi munkálkodás' komoly pályáját tűzték ki 
magoknak méltó törekedésűl, sokan a' már sokszor érdeklett 
szerencsétlen balvélemény' következésében elhagyják magokat 
külsőjökre 's magokvíseletökre nézve, 's az elmondott hibák
ba esnek, mellynek a' felhordott elidegenedés, megvetés, ki
zárás következése. Es ez, nem csak hogy őket meggátolja, 
másokra hatván tudományok 's hazafiság által a' társasági kö
rök' 's hazánk' mivelésére 's gyarapítására liasznosan folyni 
be, de azon tárgyakra is, mellyeket ók pártolnak, kiterjed az 
ellenök gerjedt kedvetlenség: — úgy szokták nézni a' tudó
sokat, mint a' tudományok 's erkölcs' áldozó papjait; — a' 
hazaszeretetvallókat mint a' hazafiság' 's nemzetiség' képvise
lőit; — már ha ezek külsöjök 's társalkodások által magokat 
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unalmassá 's kelletlenné teszik, ha nem helyes i s , de valóban 
megfogható, hogy azt, minek illy szennyes vagy goromba, 
vagy unalmas 's ügyetlen képviselői vannak, már magát is nem 
nagyon kedvelik. — Valóban szomorú dolog, hogy igen tö
mött tudású 's érzésű igazi jó hazafiak vannak legtöbben, kik 
szennyességök 's ügyetlen magokviselete által a' társaságot 
magoktól vissza ijesztik. — Keserves igazán, hogy nem a' 
valóban megvetést vagy lenevetést érdemlő gyávák és léhák, 
hanem derék 's tanult emberek vettetik meg 's nevettetik ki 
magokat a' társaságokban, i|||ÍlBpán azon boldogtalan tévedés
ből, hogy külsőjök 's magokviseletére gondosan ügyelni fö
lösleges, — 's ennek következésében sok módos és tetsző 
külsővel bíró sémire - kellő, a' léhasággal békélteti meg a' 
társaságot, míg a' jó ügytől 's nemes valótól elidegenítik azok
nak unalmas pártolói. — 

Nem állhatom, hogy még egy felekezetnek ebbeli káros 
tévedését 's hibáját itt meg ne említsem. Tudósainknak értem 
egy részét, kivált pedig némelly közintézetbeli nevelöt. 

Ki nálunk — főkép ez előtt — magát tudományokra 
adta, — messze 's örökre távoztak attól a' Charisok; — csak
nem külön szabatvány-ruhába (uniformis) öitözteté őket e's 
saját alakot ada nekik iskolai-porlepte büdös pedantismusok; 
a' dölyf szülte pöf és fesz szeny-nimbust vont körültök. Bot 
és szakái hijával is kész cynicusok voltak, 's rongyos palásto
kon által mi tömérdek kevélységet lehete látni. — Már sokat 
hagytak le ebből; — ritkább már az, ki tudósságot, amaz 
ahhoz valóban nem illő, de vétkesen reá ragasztott attribútum 
a' mocskosság 's ü g y e t l e n s é g által remélne 's akarna 
czégérezhetiii. — Már sokan által látják, hogy sem a' bölese-
ség', sem mély tudomány' birhatására nem szükséges különcz-
nek lenni, — 's hogy a' társasági rendszabások 's köteles
ségek tudóst is épen úgy köteleznek mint akárkit mást. — 
De nálunk a' tudósok' nagy része most is még igen szeret the-
oriíík közt fellengzeni; nem igen érti, hogy tudásával a' cse
lekvő életre átvalósulni, — ez lenne legszebb 's legfőbb 
czélja pályájoknak; — mivel tudományokkal is távol szoktak 
a' practicus élettől maradni, azért életmódjok, magokviselete 
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'8 kíilsöjökben is gyakran idegenek maradnak a' társasági élet^ 
tői. Fükep a' protestáns professorok közt találom ezen hibát. 
— Ismerek igen derék 's valóban tiszteletet érdemlő férfiakat 
közülük, kik külsöjökre teljességgel nem ügyelnek, 's a' fen-
emlitett társasági kötelességekre 's tartozásokra semmit sem 
hajtanak. Ezekben kettős, sőt hármas hiba ez: nem csak 
magok ellen vétenek ez által, nem csak másokra hatható hasz-
nálhatások' nagyobb körét keskenyítik ezzel: — de nevelők 
lévén nevendékeiknek is ártanak. — Láttam nagyon tudós 
professort, kinek hajából több pelyhet lehetne kifésülni, mint 
akármelly angóri kecskebak' szőre közül; — tudok a' ki min
dég a'legrondább - szennyesebb öltözetben 's mosdatlan szo
kott járni. — Az ifjú tanítóit-nevelőit követni szokta; — 
kivált ha szereti 's tiszteli — bizonnyal legelőbb külsőjét maj
molja, 's könnyebben utánozhatván fésületlen -'s mosdatlan-
gágát vagy ügyetlen 's rósz maga tartását, mint mély tudomá
nyát vagy nagy szorgalmát, — többnyire megelégszik, hogy 
külsőjében hasonlít professorához 's a' világra majd kilép ko
ránt sem olly tudósán mint amaz, — de épen oUy csín és kecs 
nélkül; mellyért sok kedvetlen helyzetekbe kénytelen jőni, 
*s gyakran semmi súrlódás sőt a' nevetségessé tétel' éles 
eszköze sem képes róla azon darabosságot legyalulni. — 



Születés 's polgári helyzet körüli 
eiöitélete|í. 

születési előítéletek' barbarusi 's gyakran randalusí cso-A 
portjairól kinek ne volna ke'pzete,ki a' születési gőg' 's casteii-
büszkeség' nevetségeit gyakran látta; ezt pedig mindenütt, de 
valójában édes hazánkban akárkinek is, fölösen lehetett tapasz
talni alkalma. — Némelly aristocrata felülről néz le minden
re , kinek kutyabőr nem javítja sorsát; pedig soknak legkisebb 
érdeme sincs praerogativái' bírásában, mellyeket Isten tudja 
hányadik szép apja érdemmel vagy a' nélkül kapott; a' kinek 
pedig igen hihetőleg már egy csöp sem kereng véréből a' 
mostaninak ereiben. — Ha valaki verítékező munka, vére' 
ontása, a' halállal merész szembeállása, vagy a' haza' 's em
beriség' javáért tett áldozatjai, gyötrődései 's álmatlan éjjeli
ért, más sok embertársai felett méltóságot nyer 's praerogati-
vákkal él, ez igazság; — 's igen természetes, hogy illyenek' 
kebelét nemes büszkeség melegíti, — de csak magába zárva: 
mert ha felfuvalkodás 's kérkedés kezdi czégérezni, elvész a' 
valódi becs, 's nevetség váltja fel; — de ha oUyan, kire mél
tóság, 's mások feletti gyakran mások' kárát okozó szabadság 
csak történetesen 's vak sors' játéka által szállott; ki azt nem
hogy maga vítta volna meg, de sőt soha mit sem is tett meg-
érdemlésére; hogy az illyen fenn van azzal "s büszkélkedik, 
— ez már valóban épen oUy nevetséges, mint szinte megfog
hatatlan; mert valaminek meg nem érdemlése lerontja azon 
erőadó önérzetet, mellyel bátran szemébe tekintünk akárki
nek; 's az érdemtelenül birtnak elvesztésétől méltán rettegő 
félelem alázatos meghunyászkodást szid. — Kétségen kivül 
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'igy rolna az a'privilegizált nemesi, papi, niiigiiási rendeitnci 
Í8, ha az iiidolentia 's megrögzött elöite'let megengednek, 
hogy a' tekintetes, tiszteletes, me'ltóságos elhomúlyoilott 
szemek felnyiljanak; de a' már meglévőnek tartósságát simo
gató kedvességéhez mérvt'n, olly igen hajlandók azt örökké 
tartandóiiak itéini: és sem tud sem mer eszökbe is jutni, liogy 
ezen dicsőségnek vége is lehet; — innen van, hogy midőn a' 
Nemesis' riadó szava megdördül 's ostrommal kéri vissza az 
elnyomott nép' századokóta bitangolt jusait; nem lehet nyo
morultabb 's gyávább alakban megjelenő teremtményeket kép
zelni^ mint az illyen ugorka fáról leesett úri rendet; — men
nyi nevetséges példáit adták ennek a' franczia emigránsok! — 
A' praerogativákra, kntyabörre, diplomákra 's több effélékre, 
épült gögnél nem kevésbé nevetséges a' régi famíliával, nagy 
szárraozással, fényes ősökkel pöffedező büszkélkedés. — Hogy 
egy hajdani grófnak, egykori nádornak vagy talán még vaíii-
melly koronás felkentnek véréből szivárog némi homoeopa-
thiai dilutióju csöp erünkben, — mivel vagyunk az által job
bak? Az áde több erőt az úszó' karjaiba, feszült inaî ^kal 
átmetszeni a' habokat? Az tartja e rezzenhetlenííl az akad
ályokon átrepülő paripa' hátán a' férfias lovast, — vagy az, 
és csak épen az hevül e fel a' szép' és jónak látásán, 's forr 
nemes haragra a' bün 's gyávaság ellen? — De fájdalom! 
még ezen ki tudja hányadik dilotióju drágalátos csöppecské-
nek is nagyon bizonytalan létezése; mert az emberek' sza-
porodásiíban per fas et nefas sokkal kevesebb a' rendszer, 
mint a' becsületes homoeopatha' goados munkálkodásiban, 's 
^ g y o n sokszor az úgynevezett anya — de itt mondhatjuk 
apa — tinkturából semmi sem elegyedik a' téjczukorba, 's 
egy idegen ingredientia diluálódik minduntalan a' jövő gene-
ratiók' hosszú során. Nagyon igazán mondja Rousseau, hogy 
kinekkinek néhány ezer anyai őse lévén, ha kétségbe nem 
nozhatónak akarja állítani szármozását, mindazon sok derék 
ínenyecskék' fedhetetlenségiről bizonyosságban kellene len-
Bie; mert egy kis felhevült vér, egy lanyha nyári estve, bete
ges férj, izmos komornok 's ki tudná mennyi előre nem látott 
'''életlenségek lehetnek 's vágynak - - 's vége az egész nagy 

4 
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szármozási- tőfa' hitelességének. — A' dunaiak igen okosan 
minden famíliái neveket 's jogokat az anjiíról származtatnak; 
mert anyai eredete akárkinek Is minden kétse'gen kivül bizo
nyos. — Egy farailiai scandaluraok' nagy búvárja azt regéli 
egy derék magyar nemzetségről, "hogy ez nemzetség két ágra 
«szakadván, a' lengyel földön 's magyar országon birt j<»szág-
«aikban v i s z o n t í örökösöde'si jus fentartása mellett osztoz-
«tak meg. — A'magyar országi ág kiJial; a' lengyel is már 
«csak egy idős nőtelenbül álott; ez a' nyert örökség' hirére 
• felkerekedik, 's két lóval szekérrel vítnak indul: a' liavaso-
«kon jővén, megbetegszik, —• — és meghal, — ő , a' legn-
"tolsójN. N.! — Egyedüli cseléde 's úti társa kocsisa volt; 
«— ez urát eltemeti, 's már csak magára hagyatva marad a' 
"havasok' bérczein. — Az ember czigány volt, — találós- 's 
'•ügyes, mint felekezetének nagy része; -— most elárvult ál-
iilásában is következő nem legbalgább okoskodással élt: « E i -
«gem magyar országon senki sem ismer, de uramat sem lát-
"ták soha i s ; — a' szükséges levelek itt vannak; — miért 
'•ne jelenhetnék meg ott én mint N. N. t A' derék gondolat 
"tetté vált, — csak addig hajtotta két lovát mig kocsist fog-
"adhatott, 's szerencsésen beérkezett, beült 's benmaradt a' 
"dús örökségben;-. — 's ímhol az IV. N. nemzetségnek törzsöke. 

Ezen rege bizonyos adatokból tudom — nem igaz: — 
de ha igaz volna is, az idébbi generatiók úgy mutatván, hogy 
nem rósz fajuak az N. N.nek, azon ügyes móré iránt szíves 
köszönettel tartozván egyebet nem mondhatni; hanem éljen 
örökre az életrevalóság! — 

A' lovaknál a' fajok' sok különbségei 's egyiknek a' ma'sik 
feletti elsősége kétségbe nem hozható. — Ezt általlátván a' 
németek közül sok tenyésztők 's irók, az ö mindenben firkálni 
sokat, de tenni kevesebbet tudó módjok szerint foliántokat 
írtak felőle, 's aristocraticaí ábrándozásoktól teherbe eseít 
képzetök ezen különböző jóságok' fokait a' fajokban n e m e s 
s é g n e k bérmálta. — A' sokkal tisztábban látó 's beszélő 
Angolnak nincs ezen kitétele; ő, ezen jóságnak igazi fészkét 
's okát a' lovakban ki nem lehetvén kurkászni 's magyarázni, 
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azt csak v é r n e k nevezi, 's ' jobb vagy roszablj, több vagy 
kevesebb vernek mondja. — 

Hogy az embereknél is a' szülék' 's ösöV minemuscge 
gyermekeikre 's maradékaikra nézve nagy befolyású, az bi
zonyos ; vagyon ollykor egész nemzetségeknek különös sa
játságok, mintegy physicai 's morális bélyegök; egész nem
zetek is bírnak sok egyneműséggel, ámbár ennek a' faj' kü-
lönségén kívül még sok egyéb ^s talán gyökeresebb okai vágy
nak u. m. éghajlat — életmíid, — ugyan azon nyelv' tör
vények' 's szokásokkal éle's 's a' t. De ez nem sok vizet ád a' 
régi sza'rraozással büszkélkedő Aristocraták' malma'ra; mert 
famíliáknak csak igen ritka 's történetes esetek, egész nem
zeteknél pedig csak a' homoeopathia mellett szól 's a' végetlen 
oszthatóságot bizonyítja az, hogy annyi számatlan korcsosodá-
sok 's elegyítések mellett is kitör az erediti essentiának mi-
nemüsége 's ereje. — Ha az embereknél is a' tenyésztetés 
oUy gonddal menne mint az állatoknál; ha nem vagyon-vadá-
szás vagy nemzetségi egybekötések okoznák többnyire a' 
házasságot, 's nem fellobbant szeretet' szalmatüze vagy unal
om szülte reászánás kötné annak szövetségét, hanem a' testi 's 
lelkileg valóban fajra termettek használtatnának csak nemünk' 
szaporítására; ha embereknél is ügy mint lovaknál a' korcso-
^odás' meg nem történhetéséröl a' fék (kapuczány) 's elzárt 
tanárok (koppéi) felelhetnének, — mellyek igaz hogy min
den káptalani okleveleknél csalhatatlanabb kezesi a' szármo-
zás' tisztaságának: — úgy valóban híres ősöktöli szármozás-
nak volna igazi becse i s , mert valódi belső értéke is lenne. 
Ama'képtelen erejií nem tudom k i c s o d á k ' tisztán megtar
tott véréből származó fenlehetne azzal: mert az őtet gúnyoló 
gyáváknak csordaját kazalra tudná i'akni; ama' merész bátor
ságáról 's hideg véréről ismeretes faj' kétségbe nem hozható 
ivadékának lenne mivel büszkélkedjék: mert örökííl kapott 
kemény idegeiért erében vére nem ütne rezzentebbűl egy 
puskapor halmon gyertyánál pipálva, mint egy más elkorcso-
snltnak egy kis égiháborúkor; — úgy nem kellene annyiszor 
CBudálkozmink, hogy oUy híres hatalmas ősöknek milly gyá
vák mostani maradéki, 's nem bámulnók, hogy azon nagy eszű 

4 * 



52 

's tudománya, de gyengécske testii apának 's nagy-apának 
minő nésy tagba szakadt, de butácska unokája van, a' mi nem 
annyira a' természet' mint más valaki gonosz játékának követ
kezése. Az emberek' nagy ménesében a' kimustrálás, fajra 
nem alkalmasságért paripává tétel, hámba 's taligába fogás, 
de főkép a' fék 's tanárokban őrzés' igen hasznos intézeti nem 
lehetségesek; azért efféle szármozás csak igen olly korcsos, 
mint másik ; nincs telivér 's nem lehet hitelességgel biró mé
neskönyv. Mindazáltal jói elgondolva a' dolgot, méltán csud
álhatni, hogy az ember, ki még a'majorság- 's sertés- tenyész
tésben is már mély tudományt fejtett ki, 's előrelátó nagy 
figyelemmel dolgozik, — önfaja' javításáról vagy aljasodásá-
nak elkerüléséről alig gondolkodik, sőt hogy mindent elkövet, 
minek a' legnagyobb elmecsevészést kell maga után vonnia; 
— legöröklőbb 's ocsmányabb betegségek 's félszegségek nem 
akadályok, hogy gazdag vagy hatalmas úrhoz a' legszebb 's 
virítóbb leányok is minden erőltetés nélkül oktalan szülőik' 
nagy örömére "nőül menjenek; — egy ép férfi elveszi ama' 
nagy urnák béna 's buta egyetlenét, hogy pénze 's protectiója 
legyen, 's lelketlenül törzsöke lesz egy lelki vagy testiképeu 
sok ivadékon által sinlődő Famíliának; — hát az éretlen kor
ban nemzők és szülők mennyi személyek 's egész nemzetsé
gek' gyávaságának okai! Igaz, hogy a' társasági élet' sok 
egybeköttetései, — 's az ember' szabad akaratja 's cselekvő 
jusai miatt nem kömiyü ezen segíteni; — nem lehet a' helyes 
theoriákat olly rendszeresen cselekvésre húzni mint állatok
nál, főkép a' fajok' tisztán tartására nagy böcsü fék' 's elzárt 
kertnek bajos pótolékját találni; — a' kimustrálás' felette 
szükséges intézete sem kivihető. Spártának nagyon okos 
törvénye vad 's erkölcs elleni. — De lehetne a' szülőknek 's 
magoknak a' házasulandóknak, sőt szoros kó'telességök volna 
választásaikban semmire inkább nem ügyelni, mint az igazi 
fajra-termettségre. Nagy vétek aljas haszonkeresés- vagy 
higeszüségböl egy lelki vagy testiképen nem-éppel kötött 
szövetség által sinlődő 's mind-inkább mecsevészendo terem
téseknek léteit adni: épen olly ve'tek 's haza elleni bün ön
magát elrontván a' társaságnak ép 's hasznos polgárok helyett 
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annak csak kárára 's terhére élendő nyomorú 's gyáva terem
téseket nemzeni. — Egy aristocratiai országion nemzetségi 
'g születési előítéletekkel a' levegő is úgyszólván annyira ter-
hesítve (inpregnálva) van, hogy attól egészen senki nem 
mentt. Talán nem igen van valaki nagy nemzetségből szüle
tett, ki a' mágnási elsőségnek már aiiyjatejével magába szívott 
előítéleteit, ne csak lassankint vétkezze le, vagy még oUykor 
magán erőt véve ne kellessék letennie. Mennyire legyen ez 
megrögzött, abból láthaüii, hogy nálunk 's másutt is nagy 
születésű, ha oktalan gőggel nem bir, már igen emberséget 
tudónak tartják: 's ha általlátván hogy csak valódi érdem kü
lönböztet, azon kivíil mindeneket magához hasonlónak tart, 
's azokkal úgy bánik, ezen tartozás szülte magaviseletét mint 
szép leereszkedést csudálják; ebben is mint mindenben még 
nagyon alsó polczon állásnak jele, midőn a' nem roszaság 
már dicséretet érdemlőnek tartatik; ritka ott az igenleges ér
dem (positivum meritum), hol a' nemlegesnek (negatívum) 
nagy becse van. Gyáva sereg az, mellyben ki el nem fut már 

' herosi nevet kap. 
Nálunk a' születési 's szármozási előítéletek közt egy sí 

legbotránkoztatóbb 's veszedelmesebb, melly az úgynevezett 
pórnép ellen a' mágnások' 'a nemesek' részéről van; ennek 
következésiben sokan gőggel, sőt megvetéssel néicek a" pa- i 
rasztságra; néraellyek helyzetét igen jónak 's egészen igaz- • 
ságosnak vélik; vannak kik ezen tárgyban semmi változást,' 
sem akarnak, 's azt vagy szükségtelennek vagy veszedelmes- • 
nek vagy kivihetlennek állítják. —• ' 

Hogy ezen előítéleteknek a' nemesség oka vagy a' pa
rasztság, 's hogy millyen arányban vannak egymáshoz: — 
ezen kérdés volt egyszer számos társaság' jelenlétében több 
barátim közt az értekezés' tárgya, kik bizonyosan egyenlöa 
éreznek, de a' dolgot különböző szempontból nézik. A. erdélyi 
B. magyar országi volt; mindketten meg egyeztek abban, 
hogy a' parasztságot megvetni 's avval roszúl bánni keresztyé
ni 's polgári bün; egy értelemmel vallották, hogy minden 
előítélet, melly Uly megvetést vagy roszúl - bánást akár szúl, 
tikár attól származik, nem csak oktalan, de hazánknak eddig 
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h nagy kárára volt 's még végveszélyét is okozliatja; lianem 
A. mindennek okát a' nemesség és mágíiásságban állítá lenni; 
— a' parasztság' sorsát felette fekete szinekkel festé, 's ohaj-
tá, hogy az uralkodás ebbe beletekintsen 's orvoslást tegyen. 
— B. Némelly okát azon elöitéleteknek 's rósz bánás mód
nak magában a' parasztságban találta, sorsát épen nem olly 
keservesnek vélte, 's azt erösíté, hogy a' nemességhezi hely
zete épen nem olly borzasztó, sőt sok tekintetben helyes, né-
mellyben szép 's reája hasznos. Elismeré, hogy sokban 
szükséges a' módositás: de fájlalá, hogy a' tárgynak igen 
szövevényes 's polgári alkotmányunkkal egybeszött állása, 
valamint a' személyes haszonérdeklések szülte nagy oppositio 
kevés reményt nyújtanak, hogy azon kivánatos javítások meg
történhessenek. •— A. nemes hevétől lelkesítve, raelly gyak
ran korlátot nem ismer, 's ötét némellykor igazságtalanná is 
teszi, igy szólott: «A' nemesség az ország' nagy részében 
"többnyire bárdolatlan, vastag tudatlanságban, gálád korhely-
"ségben 's lusta henyeségbeu öli el idejét addig, mig a' miii-
"den terheket hordó parasztság véres verítékivei miveli a' föl-
" det, meUy neki szigorú élelmén kivül csak egy hideg sírt ád 
"bizonyos enyhelyül, 's mig vérével ótalmazza azon hazát, 
«mellyben ö nem is polgári tag, 's mellyben csak terhes köte-
"lességeklel, de igen kevés szabadsággal bir. Szinte kileutz 
"millió embernek kell munka alatt görzsedni, erejét felülmúló 
«adót fizetni, 's a' katonafogás' vad szokása' félelmei közt ret-
"tegnie, azért , hogy nyolczszáz ezer tökéletes bátorságban 
"henyélhessen. Ezen kicsiny szám itél, határoz, végez a' 
"tízszeres többségnek éltéről-sorsáról, a' nélkül, hogy ennek 
"a' vak engedelmességnél abba egyéb befolyása lenne. Az 
«önkény' vas vesszeje suhog felette, mellytöl a' törvény' gyen-
"ge paizsa csak akkor védi, midőn ezen vékony pókhálót a' 
"hatalom' darazsa át nem rontja. — 

" Vessünk egy tekintet hazánkban a' parasztság' életére, 
"'s azon eseíekböl, melyeket tudok, 's imitt amott magam is 
"láttam, engedjétek barátira, hadd fessek néktek egy képet. — 
"Az egybetódult mezei munkakor a' héten által változó mosto-
' iiaságát az időnek csak neki kell szenvedni: mert mintha a' 
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«szép idő is a' nemesség' birtoka leiiue, a' Iiél' egy pár szép 
«napját ura' barázdájában kell tiiltenie, 's kegyesen meg van 
.neki engedve, hogy a' többinek esője között a' maga szénáját 
• gyűjtse, búzáját arassa. A' hazai barabussal — a' mogyoró 
•bottal — áll utána a' vad durvaságáról hires sőt dicsért ud-
«vari tiszt vagy hajdú; — a' heuyeségtűl elíáradott földes úr 
• unalmát ölni kimegy hosszú pipájával a' dolgozókhoz: — 
• nincs elég rend kaszálva! — igen kevés keresztet arattak! 
«— haragra lobban bortól hevült vére 's pattog ostora az érette 
• verítékező hátán azon embertársainak, kiknek jó része nála
dnál minden tekintetben többet ér, 's kétségen kivül minde-
«gyik a' társaságnak nálánál hasznosabb tagja. Az erős 's 
• kényszerített munkában elfáradott dolgos, a' mindent felejte-
«tő álom' csendében testének új erőt, lelkének enyhítő nyu-
"galmatnem nyer; az uraság' birkáji 's ménesi által megszo-
•rított határban künn kell éjjel marhájit őriznie, hogy más 
• nap erejök legyen az úii szolgálatra; az őszi szél' hideg sü-
• völtésiben sanyarún kididergett hosszú éjjel után, által ázva, 
• arra virradfel, hogy a' sérthetetlen aliodiatura' sarjujából 
•behajtották marhájit; földes úr' elébe hurczoltatik, a' ki egy 
lindigestio' következésében nyugtalan töltött éjjele után igen 
"komor kedvvel költ fel duiiyháji közül; — «húzd le az akasz-
• tófára való parasztját!" — így végzi sok czikornyás terem
ttették 's ocsmány káromlásokkal bő intésit; hideg vérrel pi-
'pa dohány mellet vágatja 25ig, párnát hozatván az alatt magá-
"uak, hogy a' t iszti-ház előtt lévő fapadon ülve gyengéd úri 
• teste ne fájjon. — 

• Elmarad a'paraszt, az időt úgyszólván lopva, termesz-
"tett gabonája' mivelésével vagy betakarításával; de letöltötte 
"Szolgálatját, 's most már fordíthat vagy két napot öngazda-
"ságára; ekkor jön a'várra egye' hajdúja, 's hajtja útcsinálui, 
"mellytől vámot csak ő fizet, vagy a' melly tőle távol es\én 
• neki soha hasznára nem lesz, azért hogy a' mágnás 's nemes 
'oknélküli útjait gyorsabban tehesse, 's a' közelebbi városba 
»egy-két órával hamarább érkezhessék dorbézolni vagy otthon 
"félbenhagyott unahnát újra kezdeni; — hajtja a' \ánuegye' 
"házán dolgozni, — mellynek ő csak törrilöczéböl részesül-
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ijieí, — hogy a' n e m e s várraegye' fe'nye nevekedjék 's a' 
•Tekintetes magistratus nagyobb kényelcmniel (commoditás-
' ísal) lakhassék. Végtére a'kínos Iiét eltölt, a 'délesti harang 
• Szorabaton nyugalmat hirdetve kondul meg, ő is letörli honi-
"iokárói izzadságát 's leg alább egy nap élni akar. — 

í Csak a' sérthetetlen jusok 's szabadság' lehellete fejti ki 
«a' lelkes és szelíd örömeket: mentül inkább nyög a' rabszol-
Kga pogány birtokosa' hatalma alatt, annál lármásabb annál 
idorbézlóbb ritkán felderülő öröme. A' paraszt is borral 
"ébreszti elcsigázott testét lelkét; mit is tehetne egyebet? 
«elnyomott állapotjában hogy' mivelődhetett volna lelke'í el-
«tompított érzése nem izélhet más örömeket. — Az ital ve-
"szekedővé teszi; verekedés támad; az uraság' hajdúját, ki 
•fiit olly gyakran rongálta, dühös kézzel ragadja meg 's boszu-
»ját tölti rajta; ekkor a' Vármegye fogja nyakon: tömlöcz-
«be vetik a' legkitanultabb gonosztevők közé, 's a' csak mint 
"hibás oda zárt szerensétlen, ezen bűnök' iskolájából vétkekre 
« elkészülve jő ki. — Nem csak a' szolgálat' terhe alatt nyög, 
«nem csak a' bot kínozza a' szegény földmivelot: — nincs 
('házi csendé, nincs szeipélye 's létele bizonyos bátorságban; 
"fajtalan földes ura megszeplősíti leányát, elcsábítja felesé-
igét ; íiját — ha útjában áll vagy magára haragítja —• katoná-
«nak fogatja; a' biís anyának könyei híjában hullanak; a' gaz-
"dát a' vármegye' tisztjével czimborálva elűzi telkéről, kihajt-
«ja falujából, oda kell atyai lakhelyét, kedvesei' sírját hagyni, 
"'s a' munkás addig magát jólbíró gazda vándorbotot vészen: 
í'pellitur paternos in sinu ferens deos et uxor et vir, sordidos-
«que natos." — —• Ha pedig az üldözést 's önkény' súlyát 
"tovább nem türhetTén végtére panaszra fakad a' paraszt, ki
dhez folyamodik f csak ugyan nemeshez, az ő kínzója' feleke-

• zetéhez. —• Egy varjú ritkán vájja ki a' másiknak szemét. — 
"Mivel a' földes urnák jobb asztala, jobb bora, több pénze 'a 
"tekintete van mint az ellene panaszló parasztnak: neki van 
"többnyire igazsága. — De izzadj, tűr j , sóhajts, fáradozz' 
"általam tiszteit mivcse anya földünknek! Sanyarú a' te ele-
«deled: de nem keseríti azt átok; kemény a' te nyoszolyád: 
• de a' nagyravágyás' kísértete nem lebeg felette; csendes lé-
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.lekkel fogod be szemetlet. Töröld le könyeMet; a' nemzet 
«iiemcsb re'sze'nek jobb érzésében derül hajnal; az idő érik 's 
«eljö a' kor, midőn törvény néked is emberi létedhez 's ér-
• demedhez méltó sorsot ád! 

«Ha pedig az átkozott előítélet 'a még átkozottobb kap-
• zsiság 's undok haszonlesés be találná hazámflai' fülét az em-
nberiség' 's ön valódi hasznok' szava előtt zárni: —• úgy a' 
.bölcsebb 's kegyesebb kormány nyúljon erős kézzel a' hely-
• telenség' 's huzavonák' önkény-hajtott kereke' forgásába; —• 
«ha jó szántnnkból nem akarunk igazságosak lenni, kénysze-
orítsen reá, 's ha magunk nem akarjuk a' felettünk torlódó fel-
elegeket szétoszlatni, — a'mi pedig most még hatalmunkban 
«van — úgy űzze o széllyel 's változtassa derült nappá a' fu-
"lasztü ködös levegőt. — Dicsőíteni fogja érte — igaz hogy 
"minket kárhoztatva — a' külföld, -^ 's mi is vagy legalább 
• maradékaink — ha tette előbb sértő, 's erőszakosságáért 
«mindég hibás leend is — de következéseit áldani fogjuk 
«azon tettnek, mert egy romlással fehyegető 's kétes kimene-
«telü megrázkodástól tesz mentté, 's a' sérelem' fájdalmán 
"Sokkal túl fog maradni annak a' nemzetre ható haszna. — 
"József, hogy a' jobbágyságot maga fejétől eltörléí, zúgott az 
"Ország; egy részt bántotta a'jobbagyság' megszűnése, mást 
•<az, hogy azt maga fejétől cselekedé; — de később öntetté-
«nek vállá azt az ország' törvényhozó teste; 's a' ki most nyilt 
«szemmel tekinti a' dolgot, át kell látnia, hogy József azon 
"lépéssel jólíevönkké lett, 's egy új dózsaháború' szörnyeit tá-
• voztatta el," — 

Én barátomnak fekete képére, mellynek ö felette nagyí
tott vonásait inkább a' lehetőség' mint a' meglévő' köréhői 
vette, borzadtam. Azon lehetség' feltétele, hogy hazámitai 
illő és szükséges concessiókra hajlani készek ne lennének, 
még inkább undorított; de belsőmben meg lévén győződve 
annak alaptalanságáról, nem hozott aggódásba az iránt, hogy 
a' kormány legyen kénytelen azt vinni végbe, a' mit kereiz-
tyénség, józan okosság, önbecsületünk' 's hasznunkra, neküjik 
tesz kötelességünkké törvényes úton megtenni. — Mind a' 
mellett is , ámbár nem volt szándékom az A. barátom fok 
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részben helytelen 's átalában igen heves beszédére felelni, de 
ezen utolsó véleménye — mely az uralkodástól oly cselek
vésmódot látszék kívánni, a' mi annak törvényességével öszve 
nem fér, 's mely önkényes tett' egyrészrüli gyakorlásának kö
vetkezései, mind a' fejedelem mind a' nemzetre nézve tömér
dekek lehetnének — egészen meg rázott; kéntelen voltam 
neki nyiltszívvel megmondani; hogy hazafinak, az az törvényes 
alkotmánnyal bíró ország' oíy tagjának, ki hazájához 's feje
delméhez hív, olyatén óhajtást táplálni 's kifejezni, mely tör
vényes kormánytól törvénytelenséget kíván — vétkes dolog. 

B. látván hogy A. nem gúny-viszketegből nem is nyug
talanságra zsibongó törekedésbül szólott, hanem igazi nemes 
szándék 'g nagy veszély' elkerülésének óhajtása ragadta el an
nyira, hogy ily részrehajló indulalossággal szóljon nem jött 
indulatba a' hallottakra, — szelíden de feddoleges emlékezte-
téssel felelt: 

"Barátom! rajzod borzasztó; talán sértőnek 's rágalmazó
dnak is méltán mondhatnám. Gondold meg, hogy ezen tisz-
«telit körben nem mindenek tudják látás 's tapasztalásból a' 
"földnépének állapotját; beszédedet hallván 's szavadnak mél-
Ktáia hívén könnyen azt gondolhatnák, hogy a' mit felhevült 
"képzeted olly kiáltó színekkel festett, az mindenütt 's min-
«deiu nap valóban úgy is van; vannak itt meleg keblű, de a' 
"tapasztalás' iskoláján át nem ment iljak: ezeknek az emberi-
«ség' szent nevére dobogó szivökben illy állitások sokak iránt 
«gyűlölséget 's polgári alkotmányunkhoz — melly (raondásíd 
"Szerint) az általad előhordott undokságokat tiiri — hidegsé-
"gt5t 's annak megvetését szülhetné: ennél pedig gonoszabb 
"métely nem lehet. A' mit illy nyilván ennyi ember' hallatára 
"mondasz, T e , kinek szavára — hízelkedés nélkül mondom 
" — sokan hajtanak, nem marad az csak ezen falak közt: min-
"diiufelé szárnyal az illyen szó; fülébe megy a' földnépének 
"is., 's lehetnek, kik a' nagyítottat még inkább nagyítva fogják 
"el eikbe terjeszteni, 's ollyanok' szavára hivatkozván mint mi 
"Vagyunk ezen társaságban, késztetni - ingerleni fogják a' föld-
"Hopet 'é talán sükerrel az ő 's a' mi romlásunkra; azt is foii-
'to",(lmeg, hogy itt idegenek is haliák beszédedet: mit fog-
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i.nak ezek mondani, — mit az áitalok értesítendő külföld'? — 
«valóban még Török ország' háta megett 's pogány durvaság-
«ban lévőnek képzelhetné országunkat. — Tudom én hogy 
«mind ezen kedvetlen benyomásokat 's részint következéseket 
«Te szintoUy ártalmasoknak tartod mint én; azért engedd itt 
• nevedben kinyilatkoztatnom, hogy T e is nem azt értetted, 
• mintha valóban a' parasztok' sorsa betű szerint oUyan volna, 
«millyenuek leirtad, 's mintha közönségesen 's mindenütt ros-
«szúl 's még talán épen oUy rosszul bánnának velők, a' hogy' 
«Te mondád. Azon vallomást is a' Te nevedben merem ten-
«ni — mert tudom kezet fogsz abban velem — hogy beszé-
"deddel sem polgári alkotmányunkat sértve gyalázni czélod 
«nem volt; mert igen jól tudod, hogy az , a' mi ellen meny-
«dörögtél, nem polgári alkotmányunknak létesítő része , ha-
«nem régi, a' mostani időhöz már nem illő 's további feiiraa-
«radássunkkal egybe nem férő maradvány, — elidegeníteni 
"sincs szándékod senkit polgári alkotmányunktól, mellyhez 
»olly hiven ragaszkodói, azon meggyőződésben élvén, hogy a' 
«mihez kötelesség csatol, abban ha hibákat, hijányokat látunk, 
«azoknak orvoslása kötelességünk: de attól magunkat vissza 
•vonni 's részvétlenségben maradni soha sem szabad. — Arra 
«sem irányzott koránt is az én barátom, hogy keseredést okoz-
«zon 's nyugtalanság' magvát hintse e l : mert érzi 's tudja ő, 

• valamint hiszem mindnyájan közöttünk, hogy gyászosabb 
«eset nem lehet, mint midőn meglévő vagy képzelt sérelmek-
• ért lázadás történik; a' kik ellen az intézve van, gyászos 
• áldozatok hullnak azok közül; kik pedig indítják, többnyire 
«késöbb mint engesztelő szerencsétlen áldozatok magok is el-
«hullanak, 's azon boldogtalanok, kik illy helytelen 's törvéuy-
«telén úton lennének elég balgák erőszakosságot merényiéül 
• (próbálni), tulajdon veszedelmöket okoznák; mert oüy csend-
«szerető 's gondos, de egyszersmind hatalmas uralkodás, mint. 
«a' miénk, belső harcz' 's pusztítás' lángjába borulni az or-
«szágot épen oUy kevéssé engedné, mhit a' lázadás szülte ön-
«segedelem' veszélyes példáját is lábra kapni soha sem Iiagy-
«ná. Ezeket engedelmedből előre bocsátván felelek neked. 

"INem tagadom én, történik a' parasztokkal bánásban suk 
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"oUyan, a'ml nem helyes, söt lehet hogy kegyetlenségek is 
" estek, 's talán most is van arra példa: de vannak törvények 
«,'s rendszabások is, melyek minden helytelenségre a' mi 
• paraszt ellen tétetik biintetést rendelnek; személy válogatás 
"nélkül végre hajtja a' kormány törvényink rendeléseit mind 
"lazok ellen, kik törvény által elejékbe szabott korlátjokon tüll 
«lépnek, ha pedig sanyargatásra 's kegyetlenségre vetemed-
<inék valamely földös Ur — hányszor az iránt panasz törté-
«nik, azt a' felsőbbség mindenkor törvényes úton illőleg meg-
xbünteti, 's résztvevő ótalmat kap annál a' sérelmes.» — «Igen, 
«az a' ritka, ki az alsóbb helyek' tekervényein keresztülhatván 
«a' felsőbb helyig elverekedhetik« monda egy közel álló tír; 
— '< de valóban, — folytatá B. •— általán véve nem bánnak 
•most rosszul a' paraszttal, 's közte 's földes ura közt koránt 
«sem olly kedvetlen a' helyzet, mint A. barátom állitá; — ha 
«azon helyzetnek árnyék- 's komor oldalait még pedig ugyan 
«sötétben mutatva az ö szájából hallók, légyen nekem szabad 
«a' kép' vidámabb részét, világ- 's fény oldalát mutatnom. — 
«A' nemes embert, Barátom, a' Te festésed után csak úgy la
ntok, mint egy indus plantage' urát; nem fedezted fel az ő 
"állásának nemesebb részét, mellyre valóban büszke lehet. 
"Nem függ a' nemes ember senki' önkényétől," — ""Csak az 
uzsorás zsidók — prókátorok — bírák»» •• igy kezdett 
megint belészólani az előbbeni közelálló úr; de hallgatásra 
kéretett, mert ezen társaságban illőnek tartották a' beszélőt 
kihallgatni — a' mi különben nálunk igen ritka. — B. a' ki 
még falun lakott gyakran megjelent 's szólott vármegyei gyű
léseken 's házas ember is volt, tehát megszokta hogy szavát 
ketté vágják, nem zavarodott meg, 's tovább beszélt. «O csak 
«a' törvény' hatalmát ismeri, 's az attól kiszabott körben va-
«lódi Úr, ősei által szerzett szép szabadsága' következésében 
"Semmit sem fizet,» — még annak sem, kinek tartozik, mon
da amaz tíri ember szomszédja' fülébe, — <>mentt java 's 
• személye minden adóbeli tehertől».^í-;fi^csak az adósságtói 
nem, haliam újra súgni; — "ValósJ^bs kis király jószágiban" 
— igen, pünkösdi király, jegyzé meg suttogónk. —• 'A' ne-
oraes ^nber mindezekért igaz, hogy tökéletes here is lehet, 
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.— fruges consumcre natus: — <le ellenben szabad válasz-
«tása szerint viheti a' köztársaság' legsulyosb terheit; eszét 
«'s idejét a'haza'javára fordíthatja, 's annak oltárán áldozhat 
«vagyonával, 's a' veszély' napjaiban vérével; született törvény-
• hozó ő, a' legfőbb hatalom sem terjed hozzájárulta' hatá-
«rán túl. Jószágában lakó parasztinak is apja, védangyala, 
•jótevője lehet 's gyakran valóban az is; jóvá sőt boldoggá 
«teheti sorsokat; — intésivei, tanácsával 's fűként okos bá-
•> násmóddal az erkölcsileg hátramaradtakat vagy hátravctette-
nket megjavíthatja. Szép azon patriarchális helyzet, melly-
«ben egy földes úr emberei közt van: ő nekiek ótahnok, hoz-
«zá folyamodnak bajaikban, testi-lelki segedelmet ő nyujt ne-
«kik, 's örömeik közösek. Szorosan egybe lévén a' földes úr' 
• gyarapodása parasztjai' boldogságával kötve, ezt eszközlő 
«nemes érzésének munkálódását segíti, könnyíti, 's jutalmaz-
«za tulajdon haszna 's egy okos számítás. — Mindezek mel-
«lett még is lelkemből óhajtom, hogy törvényesen javíttassék 
«a' földnép' állapotja, könnyíttessék sorsa; de hogy azt most 
"közelebbről egyszerre akarjuk tenni, nem gondolom kivihető-
«nek; de tanácsosnak sem: arra sem a' nemességet sem a' 
• parasztokat nem hiszem még megérve lenni. A' nemességet 
«nem, mert átaljában véve most igen szegények vagyunk, hogy 
• áldozatokat tegyünk, mellyek bizonyosan később önhasznunk-
«ra lesznek, de a' jelen pillanatban érezhetőleg szorítná-
«nak; — hogy okosan számítva átlássuk, mennyivel jobb most 
• valamit feláldozni, hogy a' többit utóbb időkben is megtart-
• hassuk, 's hogy ész parancsolja hasznosnak inkább csak tet-
«sző mint valóban hasznos dolgon szívesen felhagyni, midőn 
«az által későbbi bizonyos 's nagyobb hasznot nyerendünk; 
• arra nem eléggé világos még a' többség' feje, 's a'józan szá-
*mítás' igen könnyű 's még sem közönséges tudománya ná-
• lünk még nagyon is ritka; — hogy pedig az emberiség' 'a 
• haza' oltárán ön megszorítással is áldozatok tétessenek, mi-
«vel erre nem csak egy-két nemesen érző' jó szándéka, ha-
• nem a' nagy többség' megegyezése szükséges; ez pedig még 
• régi helyzetéhez, melly hiúságának, pillanati haszonnyerésé-
•nek annyira kedvez, uagyon ragaszkodik, arra nincs még a' 
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• szív 's értelem nálunk eléggé nemesítve. Ezért nem szeret-
' ném, ha egy közelebbi országgyűlésen ezen tárgyban oUy 
"javaslatok történnének, mellyek hihetően az ország' részéről 
«el nem fogadtatnának; mert e' dologban a' nemesség' 's bir-
"tokosok' részéről támadő ellenzés (opposito) örök gyaláza-
«tunkra volna, de a' nemesség's parasztság közti visszássá-
"got is végetlen nevelné 's 's örökítené; 's ha a' megpendített 
«sors javítás át nem menne, bizonnyal veszélyt szülhető nagy 
• békétlenséget okozna: mert a' földnépe minden kedvezést, 
••a' mi egyszer szóba jö t t , haszinte azelőtt eszébe sem jutott 
«az, úgy fogná tekinteni mint már megnyert dolgot. — Azt 
"Óhajtanám tehát, hogy ezen tárgyról ne beszéljünk sokat, 
«ne írjunk 's hosszasan-kivált vitatással ne tanácskozzunk, ha-
«nem csak annyihoz 's oUyanhoz fogjunk, a' mennyit bizonyo-
«san keresztül vihetünk. A' parasztságot sem vélem, hogy 
«sok és nagyjavításokra megvolna é rve ; — tudatlanság, bár-
"dolatlanság uralkodik nagyobb részén; sok szabadságot — 
«just adni még most neki annyit tenne, mint gyermek' kezébe 
"kést, magát vérzené vele. Ezért készíteni kell előbb. A' 
«földnép' mívelésén kezdjük a' dolgot; — falusi oskolák, — 
"idegen nyelvűek' raegmagyarosítása, nép' kezébe illő, észt 
"'s szivet képző jó kézi könyvek — ezek a' fő dolgok, ezeket 
"kell előre bocsátani. — Hogy lappang még nálunk sok elői-
«télet a' parasztság ellen, azt fájlalva megvallom, elismerem, 
«hogy annak egyátaljában értetlenség 's miveletlenség oka; 
"de nem hibáztatom egyedül a' nemességet; — maga a' pa-
«rasztság is szolgáltat arra sok okát: — olly butaság, — 
"restség, — henye korhelység, — 's kártékony erkölcste-
«lenség van sok helyt a' parasztok közt, hogy szinte lehetetlen 
" megvetéssel nem tekinteni reájok; — a' legjobb földes urak 
«ellen gyakran annyit áskálódnak, bosszújára annyit tesznek, 
"legjobb szándékát annyira félre magyarázzák, hogy megfag-
«ható, ha gyakran szerzett keserű tapasztalás után egyes de 
" számos esetekből az egészre itél 's általános következtetést 
"húzván előítélet 's balvéleményre is vetemedik.» — 

C. barátom ezen kettőnek hosszas beszéde után így szó
lott: "Uraim! véleménytek különbözik ugyan egymástól, de 
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.az érzés és czél mindkettőnél valóban egyenlőn nemes; ha 
«erről tökélletesen meggyőződve nem lennék, nem tagadom 
«A) barátunk' beszédét szintoly vétkesnek tartanám, minta' 
«mily'felette hevesnek, — 's őszintén kimondom gondatlan-
«nak is vallom. — De barátim egyet felejteni látsztok, 'saiTa 
• emlékeztetlek, jusson eszetekbe, hogy mindketten már több 
«év óta mind külföldön voltatok. Egyiket közületek 6 , m á-
. sikat 5 évi távol lét után csak most van íijra szerencsénk a' 
«hon' keblében idvezleni. — Ezen idő alatt sok változ.ís 
"történt; máskint állanak most a' dolgok mint akkor. Miír 
«ma sokkal szelídebb, helyesb a' parasztokkali bánás; — 
• nyomorgatás, zsarolás ritkább. Erdélyben is (a* hová A) 
"barátunk leginkább czélzani látszott) már nem úgy bánnaik 
• a' paraszttal mint régen; ott ugyan egy helyes urbáriumot 
•törvényes úton megalapítani 's behozni, ámbár mindenük 
• óhajtják, de az országrendeinek Diéta' nemléte miatt edd'ig 
• raódjok nem volt; még is a' naponkint terjedő ész 's szelíd 
• érzés azt vitte végbe, hogy kemény szolgáltatás, telekről 
• elűzés, veretes nem igen történik, sőt sok földes úr a' még 
•Maria Theresia' ideje óta meghatározott 2 napi ökrös- vagy 
• 3 napi kézi szolgálatot is vagy megkevesíté, vagy olly kön-
• nyeden hagyá, hogy félannyi igazi napszámmal sem ér fel. 
«Atyáskodó gond, védő részvét, könyörülő kegyesség pedig 
•valóban nagy számmal található; — durvább egyes személyek' 
• helytelenkedéseiért — akár földes urak akár tiszteik legyenek 
• — a' kormány nem régiben azt az igen szép rendelést tévé, 
• hogy Vármegye' tisztjének közben jötte nélkül, paraszt, 
• veréssel ne büntettessék. A' kormánynak ezt maga fejétől 
"tenni annyiban nem lehetett volna, mivel a' régibb szokást 
«'s gyakorlást mindig csak új törvény törölheti el, nem pedig 
•kormányi [parancsolat' de még is ezen rendelés ellen nem 
"Szólalt fel, nem írt vissza egy törvényhatóság is, a' mellyek 
•pedig hallgatni soha sem szoktak, midőn törvényes korlátmak 
.áthágása által igazaikat fenyegetve lenni látják; hallgat(;ak 
«'s engedelmeskednek, mivel átlátják 's érzik, hogy a2;on 
«parancsolat csak egy szent 's örök törvény t. i. az emberis ég' 
•törvényének végrehajtása. — Mind Erdélyben mind Magyar 
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• országon a* parasztság közt , részint mivel az eddig fulasztó 
«• nyomás már szűnt, részint a' tanulás által terjedő eszmélés, 
«de főként a' magát mindenüvé befúró idő' szelleme miatt, 
.most már képzetek 's óhajtások fejlődtek k i , mellyéknek 
•régebben nyoma is alig volt. Azért korántsem lehet most a' 
•földnépet buta szúnyadáshan lévőnek képzelni , kinek jövő 
«sorsa felől titkon tanácskozni 's végezni lehetne a' néikíil, 
• hogy tudtára ne essék, meg tud az immár mindent. — De 
• Mágnás, nemes minden most sokkal nyiltabban gondolkodik . 
ümint ezelőtt néhány évvel, kellemmel meglepő azon változás, 
•« meUy igen sokakban történt; ollyanok készek most Conces-
« siókra, kik előtt régebb' nem lett volna tanácsos affélét csak 
B emlegetni is. Szeretem hinni, hogy ezen készséget nem csak 
• némellyeknél, hanem a' többségben erkölcsi érzés 's nyilt 
« ész szüli: de nem rejtlietem magam előtt, hogy vannak, kiket 
«nem épen olly nemes 's kevésbé férfias indító okok birnak 
• engedékenységre. Azért hiszem 's reméUera, hogy a' Icöze-
«lebbi országgyűlésen a' magyar nemzet befogja valódi nagy 
«lelküségét bizonyítani; erre mutat a ' rendszeres küldöttség' 
«munkája 's több vármegyéknek már tudva lévő az iránti véle-
«ménye. Abban én is kezet fogok B. barátommal, hogy hely-
«íelen 's veszedelmes lenne olly concessiókba vágni, mel-
•«lyeket a' Diétán az országrendei' részéről előgördítendö ellen-
«zés miatt nem lehetne kivinni. — A' mi az A. fekete képét 
«illeti, újra is mondom, hogy azt felette komornak 's botrán-
«koztatónak tartom; ö heviílt képzelődés' színébe mártotta 
«ecsetjét: de megvallom, hogy annak sok vonásaira tett ta-
«pasztalásimbül ismertem. — Nem hiszek földes ura t , kivált 
«Erdélyben, kinek jószágán — ha nem maga által i s , de a' 
«mi a' parasztra nézve mindegy, tisztei által — re'gebben 
•« gyakran, 's most is ollykor egy 's más afféle eset ne történt 
«volna, 's ne történnék. — A' ki sokat lakott falun 'g ismeri 
^•a' vármegyei dolgok' folytát, az a' vármegyei huzavonákpí is 
• átaljában ugyan állítani nem fogja, de egészen nem is ta-
«gadhatja. — Jó hogy most a' földes urak embereikkel nem 
•bánnak 's nem bánatnak rosszul, de b á n h a t n á n a k ; nem 
«nyomorgatják, de n y o m o r g a t h a t n á k ; nem kegyetlen-



6 5 

.keduek, de k e g j e l l e n k e d h e t n é n e k : még pedig , a 

.nem eléggé szoros törvény' könnyű kíkerülhetése miau oly-

.kor büntetlen — nem kölcsönös jus, nem egészen a' törve'iiy' 
• erős hatalma szerezte nekik a'mostani jobb bánásmódot ha-
«nem változhatás alá vetett kedve 's tetszése üroknak. — Ön-
okény sújtotta őket; önkény sulyositá vagy könnyíté terheiket, 
• de csak annyira, a' mint annak tetszett, 's addigra mig kedve 
• tartja. Nincs oly el nem mellőzhető törvényünk, mely eléggé 
.kezeskednék arról , hogy földes Urak helyenként roszul ne 
•bánhassanak velők. — Azért bár ha most a' paraszt' sorsa az 
• A. barátunk által rajzoltképhez tökéletesen sehol sem hason-
«iít 's ha talán annak egyes vonásai, részei csak Igen ritkáit 
• elűl'ordulók: még is nevezetes marad azon kép, 'snagyfigyel-
• münkre méltó; mert ha annak némelly színe igen kiáltó, né-
«melly vonása igen éles i s , de a' gyászos alapszín abban az 
• önkény, ' s ezt benne undorodással látni 's valónak elismerni 
• kénytelenek vagyunk. Ez teszi borzasztóvá a'képet, 's akármi 
• mosolygó festést tegyünk is részeibe, annál inkább tűnik 
• szembe az egésznek irtózatossága. — Hogy vármegye tisz-
• tek is most zsarolásokat ritkábban tesznek, hogy a' házi 
• khícstárt, mellybe a' parasztnak véres verítékkel keresett 's 
• gyakran utolsó fillére tétetik, most nem vesztegetik oUy 
• lelketlenül mint eddig gyakran történt, 's csak ritkán esik 
«annakmegfélszegítése, megengedem; — azt is hiszem, hogy 
«a' várraegye' dolgára kívánt munkáját 's idejét hasztalanul 
• most nem pazarolják, — személyét önkényes büntetésekkel 
• ritkán csigázzák: — de mit é r , midőn ez is mind csak ön-
•kény' szüleménye*? — mi becse van, hogy ezen sérelmek 
• nem igen történnek, hogyha még is történnek, 's gyakran is 
• történhetnek? — Az önkény' szörnyetegétől mentsük meg 
• öt , ez fojtja el boldogságának minden csiráját, ez szívja ki 
• szivvérét, 's tartja butaságban erkölcsi lételét. Nem lesz 
«addig semmi engedésnek becse, mig az c s a k a j á n d é k 
• leszen. Emberi sors-javításban a' jusok bírásában ajándék-
«nak nincs helye: mert ezt önkény hozza elé 'a tartja fenn; 
•önkény pedig emberi jóllétnek's minden jusoknak senyvesztő 
"Sírja. — Most van épen ideje, hogy az ország' rendéi illő 
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«'8 okos engedraányeket tegyenek 's azt törve'nyes kezességre 
•alapítsák: a' földiie'pe most mindent a' mi könnyebbítésére 
"tétetik, köszönettel 's úgy fogja venni mint aja'ndékot. Mi 
• pedig gondoljuk meg, hogy a' mit érettök tenni fogunk, nem 
• lesz ajándék, hanem tartozásnak lefizetése. Midőn ollyat 
• adunk valakinek, a' mi Isten 's ember előtt ötét illeti, 's a' 
• mihez örök jusa van, nem ajándék az: részesíteni abban kö. 
• telessé teljesítése, megvonni tőle bitorlás, elorozás. — 
• B) barátunk szép képben mutatá a' nemes ember' helyzetét; 
•de ennek bizonnyal nem tündöklő része az, hogy csak ön-
«kényétől függ a' köztársaságnak hasznos tagja lenni, azonban 
• tetszése szerint leliet csupa here is, sőt talán büntetlen ár-
• talmas taggá is válhatik. Az egyes személyre nézve vagyon 
•becse az oUyan helyzetnek, mellyben tőle függ jót vagy ro
sszat tenni; mert erénynek csak illyenben nyílik pályája: de 
«a' köztársaságra sem hasznot sem dicsőséget nem hoz, ha 
«vannak még pedig sokan benne, kik tetszésök szerint vagy 
«jók, vagy roszak lehetnek, 's kiknek kényökre van hagyva, 
'hogy akár az egész' javát eszközlű polgárok, akár annak 
«zsírját szivó 's henye bitorlók legyenek. Az a' legbölcsebb 
• rendszabás 's legnemesebb helyzet, melly legtágasb mezőt 
«nyit használni 's jót tenni; de a' nem tevés vagy roszat tevésre 
"legkisebb tehetséget hagy. — Magasztalva hallók a' földes 
• urak 's embereik közt lévő patriarchális állást emlegetni; éa 
'megvallom ennek épen nem vagyok barátja. Ha ezen viszonyt 
. ott tekintjük is, hol valóban volt: mennyi bün, kegyetlenség, 
• undokság ötlik szemönkbe. 'S nem a' patriarchális hatalom-
»ból folyt ea' királysági despotismus'^ azon egykori viszonyban 
• védő 's gondos igazgató a' háznép vagy nemzetség felett a' 
"közös nemző volt: 's ez helyessé 's természetessé tette azon 
•helyzetet. Atya's gyermekek közt oUyan természet - szülte 
• szeretet 's kötelesség' viszontsága van, melly semmi más 
• helyzetben nem lehet, — polgári állásban félelem vagy hi-
«zeifcedés ruházta az atya' szép nevét a' hatalmas parancsolóra, 
«'s fortély bérmálta az alatt-valókat gyermekeinek. — De 
oónak jele e , hogy a' földes úr embereinek oUy szükséges 
"Segéde 's ótalma*? Nyomorult annak sorsa, ki annyira sege-
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delemre ezoniU;^ — hát ótalma/ni ki ellen kelletil'í lia a 
törvény eléggé védné, nem lemie földes ura' lítalmára szíik-
sége: de valljuk me^, hogy ezen ollykor valóban j()tevő óta-
lom leginkább va'rmegyei tisztek' erőszakoskodási ellen szük
séges, a' rai már magában is szomorú. — A' mig jobbágyság 
réUott fen, addig inkább volt a' parasztra nézve haszna az 
iUgynevtízett patriarchális viszonynak: de én azt hiszem, hogy 
.akkor is nem úgy lehetett a' földes urat mint patriarchát 
.nézni, hanem mint egy gazdát, kinek több vagy kevesebb 
.gzámn lovai voltak; ezeket ö különbözűkepen 's többféle 
.munkákra használta; igaz hogy be is fogta, hátokra nyerget, 
.szájokba erős zabolát tett 's ollykor gonoszul is hajhászta: 
<de jól is tartotta, hogy legyen a' munkára erejök, ólokra 
• gondja volt, ügyelt tisztaságokra, 's vigyázott egészségökre, 
«mert tulajdoni voltak. Változott a'dolog; végeztetett, hogy 
«mára'lovak nem az övéi, de hogy hámozza 's nyergelje meg--
• engedtetett; meghatározták ugyan minő mértékben, de a' 
"lovas gazda csakugyan úr maradt a' háznál 's nem mindig 
• ügyelt a' kiszabott mennyiségre: ellenben a' i'égi abrak, is-
• tálói rend, takarítás 's kiraéle's mind kevesedett; mert kinek 
«van arra, a' mi nem övé, annyi gondja mint tulajdonára'? — 
• Azt is mondotta B. hogy a' magyar nemes ember jószágaiban 
• oUyan mint egy kis király. Én is hittem illyest régen, s' 
«midőn törvényt tanulván ezt tanítóm'szájából hallottam, büsz-
«kültem belé; de midőn átláttam, hogy ezen királysági ha-
«gonlatosságot onnan származtatják, mitől a' valódi királyság-
«ban is mindenki irtózik t. i. hogy szabad kény szerint csele-
• kedhetik: — gondolkodóba estem, — láttam hogy sokan 
"Valóban szeretnek 's kivannak alattvalóikon olly határtalanul 
"uralkodni, mint ők ugyan nem szeretnék, ha a' felettök lévő 
"király velők bánnék, — 's hogy igazán számtalan apró, ol-
"lyan rakonczátlan apró királyka létezik országunkban, mil-
«lyen hat orzságra is egy, már felette sok lenne. — Meggyö-
"ződtem ezekből, hogy királyhoz a' nemes embert nem lehet, 
"de nem is kívánatos hasonlítani. Ha az önkény' lajtorjáján 
•mi több fokokig bizonyos magosságra mások felibe felmá-
• szunk, nincs helyesgégi ok, hogy más épen annyival felünkbe 
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«ne hágjon. Csak annak vanjusa megkiváiini, hogy soha és 
«semmi önkény ne nyomja, ki önkényével senkit sem nyom.— 
"Már a' mi azon előítéleteket illeti, mellyek a' nemesség s' 
«parasztság közt egymás ellen vannak: nekem is meggy őzödé-
"sem az, hogy azokra mind a' két fél ád okot, 's mintlkettot 
«lehet azokkal vádolni. Borzadással hallottam oUykor ezen 
• mondást: — «üngentem pungit, pnngentem riisticus ungit,» 
«— ezt nem is hiszem: de ha ugy van, a' mi gyalázatunk; —• 
«ha igaz, hogy a'paraszt jótevőjét ökleli, annak erkölcsi meg-
«romlottsága oka, mellybe kétségen kivíil a' velebánás sülyesz-
«tette, 's a' mellyben hogy lelkileg sinlődik, mi voltunk 's 
«vagyunk okai. Ha a' paraszt az ö t^ngáló előtt hízelkedve 
«mász, bizonyos jele lelke'végetlen elaljasodásának: de ezen 
"erkölcsi fertelemnek az e oka, ki csuszkái, vagy ki őt ron-
• gálása által ezen emberiséget gyalázó menedék eszközre 
"kényszerítik Hogy[^butaság, henyeség, 's számtalan ocsmány 
«bün 's fortélyosság uralkodik köztök; — hogy sok a' kétszi-
'<nii, alattomos, kártékony, azt nem tagadom: de ez elvadult 
• erkölcsök 's miveletlenségökböi származik; ennek pedig mi 
"Vagynnk okai, kiknek módjok volt 's hatalmokban állott őket 
• mivelni 's állati durvaságokból kiemelni. — Azon hibák 's 
«bűnök vannak közöttök, mellyeket örökké az elnyomás szo-
«kott szülni; ki a' szolgaság' terhe alatt görzsed, azt vagy 
• elkeseredés megátalkodottá teszi, vagy fortéllyal igyekszik 
• a' teher alól kibúvni, |'s csalárddá, kétszínűvé, alattomossá 
«lesz. — Semmi sem fertőzteti meg annyira az emberi lelket 
«'s vesztegeti az erkölcsöt, mint az elnyomás; azon megrom-
• lottság, mellyel ez a'szerencsétlen embert bélyegzi, gene-
• ratiókon több ember-élteken keresztül a'maradékokra átmegy, 
•mikor már a' nyomás szűnt is: mert a' gyarló ember haraa-
• rább romlik mint javul. Ezért a' mi vétkeket szült a' földné-
«pében régi jobbágyi allapotja, bár az megváltozott, de azon 
• bűnök mint reáragadt mocskok megmaradtának 's csak jusok' 
• bírása moshatja le azokat. — Kezet fogok én B. vei, hogy 
«a' köznép' erkölcs 's észbeli mívelése fő dolog; szent és sűr-
• getö kötelességünk ez: — de tagadom, hogy ezt most elég 
• lenne tenni, 's hogy e'miatt allapotja'jobb 's helyesebb lábra 
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.állítását fel kellene föggeszteni, vagy halasztani lehetne, sőt 
.ha helyzete't nem javítjuk, eszét pedig miveljük, még keser-
.vesebben éreztetjük vele, mi nyomja." 

Szerettem volna ezen barátimnak arról is itéletíJket hal
lani , hogy hazánkban a' mágnások nemesek ellen, 'a viszont, 
miért vannak annyi eluitélettel, 's ezen hidegséget 's vissza
vonást szülő balvélemények honnan erednek? — de ezen 
tárgyról nem szólottak, azért csak öngondolatimat fejezem ki. 

Hogy sok mágnás teli van előitélettel a' nemesi rend el
len 's hogy arra megvetéssel tekint, azt fájdalom! nem ta
gadhatni. De tekintsük meg közelebbről, mellyik az a' ma
gas polcz, mellyről némelly mágnás olly nagyon lenézhetni 
gondolja a' nemesi rendet; ősi jószágait mint Gróf vagy Báró 
úgy bírja e, ezen négy betű adja e jusait, szabadságát, prae-
rogativáit? Epén nem: csak min t n e m e s e m b e r ura ö 
jószágainak, mentt adótól 's más terhektől, 's csak mivel ne
mes ember sérthetlen személye, jószága, birtoka, nem pedig 
azért hogy Báró, Gróf v. Herczeg; nincs azért oktalanabb 
azon pöíFedt mágnási gögnél, mellyel ö lUustritások az úgy
nevezett i'Domini spectabilisekre" letekinteni méltóztatnak. — 
Főként Erdélyben nevetséges, hol a' mágnási név már épen 
csak üres hang; magyarországon minden mágnás született 
Regalista, a' felső Táblának tagja 's a' törvény hozásnak nem 
kis befolyással biró részese: egy olly felséges helyzet, mellyre 
más országban egyedül csak nagy érdem vagy csak keve
sekkel közös fő méltóság viszen; bár nálunk érezné kiki en
nek dicsőséges voltát 's az abból származó kötelességek' szent
ségét! — de Erdélyben azért hogy valaki' neve előtt B. vagy 
G.vagyon, a' törvényhozásban egy szóval sincs több befolyása; 
Regalista is csak azért lehet, mivel nemes ember 's birtokos: 
még is hány nevetséges példáit láttuk, kivált Erdélyben a' fel 
fuvalkodottságnak; majd mindenütt külön válik az úgynevezett 
mágnási rend; méltóságos 's nagj'ságos neve' fényében kivan 
tündökölni; de fájdalom! ezen csillagvány már kevés szemet 
kápráztat, 's majd mindenki látja azon keresztül a' lélek' me
zítelenséget 's az üres erszény' czudarságát. Erdélyben a' 
Grófság' 's Báróság' behozatala valóban igazi veszedelme volt 



az országnak; j ó birtokú neraes emberekből Igen szegAiy 
mágnások lettek, — sokkal kevesebb jószííggal 's jövedelem
mel mint magyar országon, életmód 'a költségeikben még sem 
akart a' hiúság azoktól elmaradni; innen vágynak a' sok infra 
scriptnsok, executiók, — hivatal-vadászás, — *s a ' j ó ügy
nek pénzért 's fényért elárulására hajló készség. — De talán 
az egész magyar korona alatt a' raágnásság egyátaljában fel
sőbb lelki miveltségére, tudományára, a' haza iránti érde
meire büszke? — óh bár így volna \ de ez' esetben bizonyosan 
nem lenne felfuvalkodottság; mert a' hol valódi miveltség, 
tudomány 's érdem van, nincs ott büszkeség; de fájdalom, 
másként van a' dolog. Nagy része m^foásainknak nemzetisé
gét levetkezve sötét tudatlanságban é l ; egész miveltsége egy 
felesleges símnltság' 's léha udvariság külszinéböl áll; •— a' 
beszéd, öltözés, test-tartás igen gyakran megvétett 's csak 
félszeg elegantiájának máza rosszul fedezi a' fő' és szív üres
ségét. — 

Hogy valódi miveltség, alapos tanultság mágnásink közt 
ritka, az nevelésük miatt szinte nem is lehet másként. A' 
nevelésben nálunk minden rend 's felekezetbeliekre nézve 
töméntelen félszegségek vannak: de a ' többiek csak azon hi
bák alatt sinlödnek, mellyek a' köz-nevelésnél megrögzötten 
vannak; ellenben a' mágnások' nevelésében találtatnak még 
más általok 's szülőik által csinált 's okozott balgatagságok, 
akár háznál, akár közhelyen történjék a' nevelés. 

Gyakran háznál nevekedve a' Nagyságos líríi bálványa 
apjának; beczéje (keblencze-Schooskind) anyjának, uralko
dik leány testvérein, 's tyrannizálja a' hiíz' cselédeit, minden
nek megtanul parancsolni, csak magának nem; — a' tanulás 
is csak mint lehet úgy megyén; most vendég van a' liáznál; 
majd vadászat, lovaglás, sétálás foglalja el az időt: — de 
mire is? hiszen úgy sem lesz belőle professor, sem prókátor, 
's van miből éljen, 's apját is olvasni az egy xijságon kivül soha 
sem látta; sem anyja' asztalán Román 's Mode-Journalnál 
egyebet soha nem talált; — az úgynevezett nevelő nem bír 
^ele; hogy' is íciiiie szentségtörő kezeket a' nemtelen huma-
nissimus a' Föméitóságú uiagzaiva! — hogy pedig emberisuierő 
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bölcsese'ggel *s mivelt szelídséggel lelkét kormáuyoaza 's szi
vét magáévá tegye, — ugyan hol képződött arra 's hol szerez
hetett volna tapasztalást a' szerzetből vagy collegiuinból kijött, 
kinek magának semmire nagyobb sziiksége nem lenne mint 
neveltetésre'? — De által látják a' szülék a' kényeztetés' 

. veszedelmeit! nem szabad tehát hogy az úrfi valakinek pa
rancsoljon, még a' cselédek is Tenek szólítják 's által van 
adva egészen egy plagosus orbiliusnak, hogy belátása szerint 
nevelje, az az verje; — ütve rojja az belé a' félelem, 's vak 
engedelmesség' lelkét; nem kedvet de csömört kap a' tanulás
tól , mint súlyos robotot úgy nézi 's egész éltére megmara
dandó undorodás fogja el a' tudományok iránt, mellyeket bü-
dösségig 'pedant oktatójától -jövőknek tekint, — 

Vagy nem háznál történik a' nevelés, hanem iskolába 
adják az úrfit: vallyon itt sokkal jobban megy e a' dologi 
megmarad itt is sokban az elöbbeni kép' vonása; — az úrfinak 
itt is oUykor szolgái vágynak; parancsol; születésiért több 
szabad mint másnak, kevesebbet kivannak tőle mint másoktól; 
— ha'zi nevelője is van: ezek közül a' századik alig szokott 
ezen valódi terhes hivatalra termett lenni. A' publicus prae-
ceptor vagy professor ugyan hogy' íegye az úrfi ö nagyságát 
örökké legutolsónak? hiszen hatalmas nagy ember ura atyja, 
kinek majd egy Dicasteriumnál, vármegyén vagy egyházi pá
lyáján protectiójára lesz szüksége! — A' profes^sorok ritkán 
felejtik el a' szép kövér sertéseket 's jó hoviló borokat, mel
lyeket ő nagyságoktól kaptak, 's átalják megmondani, hogy 
az úrfi ö nagysága nem igen akar tanulni, vagy bizony nagy-
szamár. Eljönek az exaraenek; az úrfi helyeit izzadnak prae-
ceptorai, 's professorai kisajtolják, kihalásszák, kisegítik be
lőle a'feleleteket; 's igen dicséretes volt az exameii!— melly-
nek vége felé már jó izüen előre nyelik ő claritások, Tisz
teletes 's Tisztelendüségök azon felséges ebédet, melly 6 
Nagyságok' úri asztalánál reájok vár. — így nővén fel a' ne-
vendék mágnás, világra lép, hogy még tanuljon, a' mihez pe
dig még most kellene egész erővel kezdeni, szó sincsen; lo
vak, kutyák — puskák, melly ékhez nem ért, 's mellyekkel 
bánni nem tud, foglalják el egész lételét; kártyán vesztegeti 



péjizét 's Ve'gnélkül hosszú Idejét. A' szépnem' társaságában 
unja magát, vagy üresviczogással öli az időt a'nélkül, hogy 
az finom örömeket, mellyek egy valósággal mivelt társaság' 
tulajdoni, érezhetné. Egy-két esztendeig court csinál, több
nyíre vagy nevetséget érdemlő szerencsétlen — vagy gyalá
zatot hozó szerencsés kimenetellel, — mig egy kitanult as
szony vagy okos szülék hálójokba kapják, hogy a' szent há
zasságban unalmát kettőztesse, 's minden költségeit nevelje, 
csak a' közjóért teendőket nem, mellyért hogy kellene valamit 
tenni, eddig ideje nem volt, most már kedve nincs meggon
dolni. — Illy nevelés, így eltöltött fiatalsági évek után mi
ként váljék belőle lelkes hazafi, miként munkábanfáradhatlan 
's áldozatokra mindig kész polgár, kmek nemes és hasznos 
tettekre akaratja erős, 's tudománya elegendő lenne? — Pe
dig a' feljebbi rajz valóban az életből van véve, 's ha nem 
egészen is de sok vonásai kevés kivétellel majd mindegyikünk' 
férfiságot ért koráig eltöltött éltére illenek. — Vaunak hála 
az égnek! igen lelkes, nemes érzésű, mivelt eszii, velős tu
dományú mágnásaink: de őszintén megvallva bizony ritka 
madarak; ellenben van magyar mágnás a' magyar Korona alatt, 
t i (borzadva mondom) még csak magyarul sem tud, 's hány 
nincs, ki hazája' polgári alkotmányát sem érti? — Vannak 
a' kik még írni is alig tudva minden ismereteikre nézve igaz 
szívreható tudatlanságban tengenek. Hát a' haza iránti nagy 
érdemei hol vágynak a' mágnásságnak*? egész Dynasták, sok 
uralkodó Fejdelemnél nagyobb birtokúak vágynak, kik lel
ketlenül fecsérlik el jobbágyaik' verítékéből gyűlt roppant jö-
vedelmöket; kik magokat tónkra téve egész éltökben szórták 
a' pénzt, 's kiknek név és szám nélküli költéseik közt bámulni 
lehet talentumokat, mellyel oUy lelkiismeretesen ki tudták 
kerülni, hogy soha egy krajczárt is köz jóra ne adjanak. A' 
polgári alkotmány' 's nemesi szabadság' raalasztaival ők élnek 
legbővebben, ők szedik legédesb gyümölcseit: ők tartozná
nak tehát annak fentartásán, ótalmán legtöbbet munkálódni*, 
szép vagyonokért minden idegen befolyástól legnagobb füg
getlenségben élhetvén, valódi őrei lehetnének a' polgári al-
kotinányjiak (constitutiónak), 's még is az ezen ejtett sebeknek 
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nem mágnások roltak e majd mindig munkás eszközei? — 
JSemzeti képviseletünkben felső táblánkat tekintvén nem lehet 
el nem szomorodni. Az ott megjelenés' és szólás' felséges 
jusával biró 's az országgyiilésre királyi-Levél által meghívott 
több száz mágnás közül alig van ott néhány. — Midőn pom
pával, ünneplésekkel kezdődik a' Diaeta, sokan csődülnek 
oda: de mihelyt a' munka kezdődik 's fontos és komoly érte
kezésekre kerül a' dolog, többnyire eltűnnek a' czifra attilák; 
a' főváros' őket varázsolva bájoló kecse visszaidézi oda, vagy 
sietnek ki falura, hogy a' fényűzés által szedett borostyánai-
kon nyugodjanak. Sokan tudatlanság, Indolentia, 's minden 
munka 's foglalatosság iránti iszonyok miatt nem élnek ezen 
irigylendő jusokkal; fe'4 sem mennek az országgyűlésnek; — 
mások a' leghosszabbaJ'* s ki tudják bölcs hallgatással ülni, 's 
a' kik szólnak, azoknak kicsiny száma közül is, nem jobb 
lenne e, ha némellyik hallgatna? 

Azon káros megkülönözésnek, melly, annyi balitéleteket 
szülvén, a' mágnás 's nem-mágnás nemesség közt fenáll, egy-
részint csakugyan magában a' nem-mágnás nemesi rendben 
van oka, még pedig ollyan ok, melly azon megkülönözést 
megfoghatóvá, sőt még menthetővé is teszi. Ezen ok abban 
áll, hogy maga a' nemesség olly annyira távol tartja magát a' 
mágnásoktól, vagy mély alázatosság' alakjában hideg sőtt oUy-
kor gyűlölséges ellenesség 's idegenséggel van, vagy valóban 
is csúsz-mász előttök 's hízelkedik nekik, hogy az illy szolgai 
magaviselet' szükséges következését t. i. megvetést nem szül
nie lehetetlen. — Másfelöl sok nem-nemesnek igaz bárdolat-
lansága menthetővé teszi, ha miveltebb mágnás vele czimbo-
rálni nem szeret. — 

A' nemesi rendnek a' mágnásság ellen nem különben 
számtalan elöitéletei vágynak; ezt amazok közül sok mind 
büszkének, az alsóbbakat megvetőnek, kényesnek 's elpuhult-
nak tartja; — kerüli társaságát, óvja magát tőle; «nem jó — 
úgymond, nagy úrral egy tálból cseresnyét enni; — ne higyj 
neki mert mágnás.« — Látván hogy az országbeli birtok' 
legszebb 's legnagyobb része a' mágnások' kezében vagyon, 
látUn hogy a'poig. alkotmány"malasztaival ezek élnek leg-



inkább, 's legtöbbet köszönvén annak legtöhhet tartoznának 
érte tenni, fáradni, küzdeni, — 's még is o ' l j so*^ törtéket 
's elnyomott jobbágyaik' verítékÍTel szerzett vagyont lelket
lenül fecsérlenek — hazájoke'rt semmit sem tesznek, £ 
többnyire fény 's hivatale'rt az ország' veszélyére kész s 
hűséges eszközök voltak: — látván mondom mindezeket, 
csudálhatni e, hogy bosszúval 's megvetéssel tekmt reajok 
sok azon nemesi rendből, kik között annyi férjfias tudomány, 
hazafiúi buzgó törekedés 's kitiinő munkássággal tündök
lő férfi volt és van, 's kik a' szolgálatok' terhet viszik 's 
küzdve védik a' haza' polgári alkotmányát*? De ezen ked
vetlen benyomás szülte viszás érzés közönségessé lett, meg
rögzött előítéletté vált, 's ennek vévén magára természetét 
Is, igazságtalan lett; már nem vizsgál, nem fontol, hanem itel: 

— a' jó 's hazafi mágnás is sokak által e^y í^orba tétetik a 
rosszakkal; hidegség tartózkodás vajv-azok irant i s , kiknek 
csak a' haza bálványok, 's kik akár mágnás akár nem, csak 
n' jó hazafit ismerik rokonul. — Eiőitélettől elvakítva né-
melly bárdolatlan a' magyarságot betyárságl'a'* 's pajkosság
ban kereső nemes ifiú megveti azon mágnást i s , ki nálánál 
mind tudományára mind érzésére nézve sokkal többet e r ; hány 
öreg dohány-füstön szijjasodott minden újat gyűlölő Dominus 
spectabilis van, ki sokkal jobb hazafinak tartja magát a' leg-
hazafibb mágnásnál is, csak azért, hogy 6 aZ iHyen - amollyau 
német 's franczia nyelven úgy segéljen nem tud szólani 's pán-
talont-bugyogót nem visel. — A' mágnásban sokan negédes
ségnek tartják a' csinosságot; ha minden dorbezló korhely
ségbe nem elegyedik, büszke; — a' világ' joljb 's szebb újí
tásinak követése benne majmolás, 's elnémetesedes; ha nem 
csudálja a' magyarban azt is a' mi nem csudálandó, 's azon 
iparkodván, hogy hazájában minden elümenj''"i íit igyekszik 
hozzánk ültetni az idegentől azt a' mi czélirányos. E na
gyon elterjedt előítéleteket sok gonosz önhas^nára fordítja; 

— törekszik minden mágnás ellen; — diadalmasan nézi 
azoknak mecsevésző fajulását; •—• tapsol hogy veszteget, örül 
hogy tudatlan: — mert a fény' 's hivatalok' bírását, mellyet 
liyakvan mágnások monopóliumként kezeik ^-ózt tartanak. 
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irigyli tölök, azt kezükből kijátszani, kicsikarni 's mií^iévá 
tenni szeretné, nem hogy « azt nemesbre hasznillja 's jobbra 
fordítsa, hanem hogy ö fényijén *s épen olly henyén, mint 
amazok, ö lépesedjék. — 

Van még nálunk a' polga'rsa'g ellen is számos balítélet. — 
Ebben a' mágnások' 's nemesek' nagy része igen egyet é r t ; 
— a' polgárokat 's azoknak foglalatosságait sokan pöffedt ke
vélységgel méltóságok 's tekintetök alattinak tartják; felejtik 
hogy főként a' közép rend az, melly a' világon legtöbb mivelt-
séget terjeszt 's bir; azt sem gondolják meg, hogy zavarba 
jött értékök 'a halmozott adósságaik miatt annyian egészen 
Tannak kezei közt ezeknek, kik országunkban ma legtöbb 
tiszta 's rendbeszedett vagyonnal bírnak. Ezen dolyf- szülte 
előítélet a' legsötétebb időktől származik: de onnan hová előbb 
hatott 's nagyobb mértékben a' világosság' sugara mint hoz
zánk vagy egészen eltűnt vagy tűnő félben van. — A' keres
kedést, melly nálunk majd egészen a' polgárság' kezében van, 
alacsony dolognak tartja némelly 's megveti a' kereskedőt; az 
illyennek a' társasági lét' ezen egy fő életeréröl 's az avval fog
lalatoskodó tiszteletet érdemlő rendről képzete sincs; — egész 
észfogatját arról jórészt a' vásárról vásárra járásból , — 's 
vándorló kalmárok' vagy szatócs örményekről vette. Hlyen 
elfogultságban élő ember maga a' chara pátrián hihetőleg soha 
túl nem lépvén, a' már régen tanult de elfelejtett históriából 
sem sejdíti — hol pedig elég bizonyságát találhatná — hogy 
csak azon nemzetek gazdagok, hatalmasak 's míveltek, hol a' 
kereskedés virágzik, 's hogy e' nélkül soha nemzet a' szegény
ség 's bárdolatlanságból ki nem emelkedett; —• nem tudja 
vagy nem akarja ez általlátni, hogy mai világban a' kereske
dők közt miveltség, életre való tudás 's valódi tudományos mí-
veltség nagy mértékben vagyon; és ez igen természetes i s ; 
mert emberisméretet nyer az, kit életmódja 's foglalatossága 
sokfele emberrel hoz különböző érintésekbe. — Nem éíheí 
az előítéletes álmodozások' 's üres theoriák' körében, kinek 
minden gyarapodása csak igazi practikai józan számításon 
épüJ; 's ki kell a' balisméretek' 's előítéletek' homályából fej
lődnie , hogy önmagát ne csalja. De mindezt nem tekintve 



sokak elüti nálunk a' kereskedő, — csak kalmár — 3tebcí)cn 
•6ánt»ler, barátságunkra nem méítő, társalkoda'sunkhoz nem 
érdemes. IHy restség 's kurta-látásból jövő előítéletnek 
szomorú következése az, hogy hazánkban a' mi kevés keres
kedés vagyon is, idegenek birják. A' polgárság' más részit 
a'nemesség büszkén vargának titulálja; sok megvetéssel néz 
ön tudatlanságából a' munkás mester-emberre, ki bajjal 's 
fáradtsággal tanult kézi mívével szerzi érdemlett kenyerét 's 
gyarapítja vagyonát; — van a' ki inkább sanyarog, gyakran 
éhezik, hogy sem mesterségre adja magát. Szégyenlene 's 
elszomorodnék némelly Tekintetes úr, ha tenyeres talpas de 
tudományos pályára épen nem született fijából ácsmester, mé
száros vagy talán épen varga lenne; deákul kell neki tanulni, 
poétának, logicusnak lennie, 5 — 6 iskolát, az az arra szánt 
időt végeznie, 's így a' kiből a' társaságnak igen hasznos tag
ja, egy magát jólbiró mesterember, lett volna, lesz rósz pap, 
bárdolatlan kántor vagy pervesztő prókátor, kiknek úgy is az 
elégen sokkal túl vagyon nálunk felesleges száma. — 

Hogy a' müvészségnek nincs nálunk becse, szomorú jele 
a' raivelődés' 's izlés' hátramaradtságának. Sokak' szeme előtt 
egy rangban áll Canova' tanítványa a' vizvető kövek' csináló-
jával; épen úgy Festőnek tartja a' mennyezetek' mázolóját 
mint kinek teremtő ecsetjét érzés lelkesíti; csak Komédiás 
neki a' Melpomene' áldozó papja is valamint a' kötélen tán-
czoló 's kártya mesterséget űző. — Csaknem éhségre van az 
nálunk kárhoztatva, kire a' Charisok mosolyogtak, — 

Mindezen félszeg ismeretek 's balvélemények, látók mi
nő igazságtalan magaviseletet 's minő sértő másokkali bánást 
szülnek; ez ingerel: az ingerelt érzés anyja az előítéleteknek 
's a' nyomás ellen nyomást okozván természetes, hogy a' kire 
az említett előítéletek' súlya nyomva esik, bosszú forr annak 
melyében, 's részéről is teli amazok iránt előítéletekkel. 

A' parasztság többnyíre csak kínzójának nézi földes urát, 
nem hiszen neki, nincs hozzá bizodalma; — legjobb szándé
kai alatt is cselt, ellene intézett törekedést lát; — tanácsát 
nem követi, intését nem fogadja, mert attól jön, ki iránt egy 
tartózkodó viszás érzést már őseitől kapott örökségül. — De 
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lehet e ezen csudáikozní? hányszor nem csalatott meg, mi 
kevés történt igazán az o javára? a' bizodalom, szívbeli von
zódás csak hosszas arra érdemes bánásmódnak következése. 
Nekünk nemeseknek is volna e uralkodáshoz igaz szeretetünk-
bizodalmunk akármennyit szólana is az czifra phrasisokban a' 
mutua fidücia, paterna cura, iilialis candorról, ha majd min
den tetteiben csak a' mi kárunkkal eszközlött önhaszna' kere
sését, hatalma' untalan terjesztését kellene látnunk. — íga^i 
hogy a' paraszt nem igen csinál lelki ismereti dolgot ura* ká
rát elhallgatni 's annak hátramaradását meg nem akadályoz
tatni; de hát mind a' civilis, mind a' katonai rendben hánya
dik az, ki az úgy nevezett felséges aerariumnak kárát vagy 
hasznát olly nagyon szívén hordozná, ki annak kárát felfe
dezni, költségeit kevesíteni igyekeznék, — nem majd min
den, akármit adjon is el annak, mentől drágábbra igyekszik 
felszámítani ? — kit bolygat lelki ismerete, hogy attól igeu 
nagy fizetést, igen sok diurnumot 's a' t. vészen? — Már 
szinte érdem azt egyenesen meg nem lopni; — pedig nagyob
ban hibázunk mi ennek illy könnyen vételével mint a' paraszt 
avval, hogy kárunkkal keveset gondol, mivel az, ki a' status' 
költségeit akármi módon ts szaporítja, azon sok ezer szegényt 
terheli, kik úgy is annyira túl terhelve kénytelenek azt hor
dozni, 's elvonja azt más szükségesebb 's hasznos czélokra 
leendő fordításról, vagy a' maga zsebébe vagy más hasztalan 
helyekre deriválván. 

A' parasztságnak a' nemesség elleni előítéletei-balvéle
kedése, 's fájdalom! lehet mondani gyülölsége valójában igen 
szomorú következésii; ez által a' két rend közti hézag örökké 
sértöleg nő, az ejtett sebek mérgesednek, 's szétválva erőtle
nek maradnak azok, kiknek vagy önmentség vagy együtti 
munkásság' czéljából olly szükséges lenne kezet fogai 's kik 
egyesülve erősek lennének. Igen nagy gátja ez az egész or
szág' értelmi 's értéki fejlődésének, melly csak az által eszkö'-
zöltethetnék, ha népességének minden rendéi azon egyesülve 
munkálódnának. Ezen betegséget ott kell orvoslani igye
kezni, hol eredetének okai vannak; mi magunkban, — a' 
szegénység' elnyomásában, a' vele ollykor kegyetlen, több-
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nyire durva 's igen ritkán igazságos bánás - módjában, — 'a 
az önkénynek mindenbe veszélyt lehellő befolyásában. 

Hogy a' mágnás és nemmágnás nemesek közt eloitélet 's 
balvélemény szülte idegenkedés 's viszálkodás melly vesze
delmes, bizonyítják régibb 's újabb történeteink 's ország
gyűléseink. Törvényszabta polgári helyezetök egyenlő lé
vén, érdekeik (interessé) is egyenlők; csak a' lehet egyik 
rendnek előmeneteles, mi a' másiknak hasznos , 's a' mi az 
egyiket bántja, hasonlólag sérti a' másikat. Egy czél van 
elüttök, 's arra út is csak egy vezet. A' nemzetiség' mivelése 
's gyarapítása, — a' polgári alkotmány' fentartása 's erősí
tése — ez a' czél: erre pedig egyedül józan 's buzgó töre-
kedés vezethet az egyetértés' útján. Mcküuk nagy akadá
lyunk a' czél' elértében azon kicsiny szám, melly mostani ál
lásunk' következésében az együtt-munkálásra meg vagyon 
híva 's hatalmazva; már ha ezen nem nagy szám is meg ha-
sonlifc, ha megkülönözés miatt kevesedik, széttörekedés által 
egymás' erejét gyengíti, — mit lehet lígy remélenünk 1 

Nem kevésbé ártalmas a' polgárság ellen tápiáit előíté
letek' következése. — A' polgárság hajlandó gyűlölni az őtet 
megvető nemesi rendet. Hidegséggel van azon polgári alkot
mány iránt, melly neki kevés, amazoknak pedig annyi just 
adott, 's inkább elnyomásának lesz eszköze, hogy sem ótal-
mazza azt. Csak öuhasznát 's előmenetelét tartja szeme előtt 
Nem tekinti magát a' nemzet' részének az országban létező 
külön felekezet, mellynek czéíja 's arra vezető útja más, mint 
a'nemzet'nevét viselő nemességé. Ez őtet elzárja, elidege
níti magától 's egyszersmind a' nemzet' ügyétől. Ez az oka, 
hogy törvényink' ótalmára, 's az egész' boldogságára oUy ke
vés buzgóságot találhatai a' magyar polgárságban is; — a' 
meglionosult idegenek p edig meg nem magyarosodtak 's még 
mind idegenek. — 

A' köztünk élő külön nyelvű 's fajú népeknek egymás el
len táplált sok előítélete 's az abból származó idegenség sőt 
gyűlölség 's ellenséges törekedés hazánknak keserves veszé
lye. — Boldog ország, hol egy nyelv — egy vallás, — egy 
nemzet 's szármozás 's ugyau a^on szokások, mindeneket ro-
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konokká tesznek! — semmi által ereje megoszolva nem lé-
vén, egymás iránti hidegse'g nem bénítván a' nemzet' munkás
ságát, mindennek erej<i egy czélra az egésznek gyarapodá
sára munkálódik. — A' constitutio' 'g törve'ny' áldása egyen
lően terjed mindenre; 's atyafias helyzetek 's rokon érdekek 
egyenlőn kapcsolván mindeneket a' hazához, létök boldogsá
gok szorosan egybe van forrva annak ép fenmaradásával 's 
gyarapodásával; — azon erős kötelek, mellyek mindenkit 
oUy hatalmasan kapcsolnak hónához, nyelv — vallás, — 
ugyan azon nemzetség 's törzsöktől vett szármozás, 's egyenlő 
szokás 's életmód egyiráut ugyan azon egy édes anyának té-
szen mindent gyermekévé 's a' nagy háznép' egymáshoz vonzó-^ 
tagjává. Mi nálunk sokféle nyelv — sok religio — számta
lan különböző szokások — 's hányféle nemzetség! — Ez 
magában is veszedelem. — Bajos, szinte lehetetlen ezen hé
zagokat kipőtohii — csak a' haza, polgári alkotmány 's tör
vény iránti egyenlő buzgóság teheti. FJzt pedig egyedül az 
eszközölheti, hogy a' nemzetiség' 's polgári alkotmány' malasz-
tait minden nyelvű, vallású 's szármozásuakra egyenlően 
terjessze, hogy ne legyen azok közül 's egy helyzetbeli is a' 
többi felett 's mások' kárára kényeztetett beczéje, 's mostoha
ként egygyel se bánjék. — A' nálunk lévő sok nemű 's okú 
különválttság' 's pártokra oszlottság' üregei mind inkább neve
kednek 's veszélyes szakadássá válhatnak az ál tal , hogy ezea 
sok felekezet egymást neveti, — csúfolja — gyűlöli — ü l 
dözi. A' magyar, kinek úgy is nagy hajlandósága van csuf-
sági-névvel bérmálni, a' más nyelvüeket sok díszes epitheton-
nal szokta meg tisztelni: «vad rácz, tortyos német, bak szás2^ 
tátott szájú sváb, vadméh oláh« 's a' t. — Mindezeket gyak
ran megveti 's lenézi. — Igaz hogy ö a' valódi házi gazda: 
de a' többi sem csupa szálló, nem kóbor jövevény; — azok 

^Í8 részesei nemzeti létünknek, élnek a' polgári alkotmány' ja 
vaival, 's hordják ám terheit. — Önmagát gyengíti, azokat 
niagától elidegenítvén 's távol tartván, — amazok is részekről 
roajd nem egészen idegeneknek tartják magokat. A' szász 
többnyire natiója' elomenetéa törekszik; — sok Tót csat 
ffiagába zárkózva különválik; — a' Rácz , az oláh ön nem-
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zetiségében marad igen gyakran lelkéből gyűlölve a' többit; 
a' Horvátok féltékenyül őrzik saját rendszabásaikat 's buzgón 
ragaszkodnak nyelvükhöz, — pedig meggondolhatnák, hogy 
soha szász ország, — Tót Birodalom — Rácz vagy oláh 
nemzeti lé t , 's maga erején létezhető Horvát Királyság fel 
nem fog állani; 's hogy csak a' magyar nemzetiség az, melly-
nek aegise alatt mindegyik szabadságban virágozliatik. Du
nává válik a' vág' sebes hulláma épen úgy, mint a' Tisza' hal
lal gazdag 's a' Száva' és Dráva' termékeny partokat mosó fo
lyamai; a' szőkébb víz, nem igyekszik benne külön válni a' 
gyorsabb folyással érkezettől vagy más természetiitűl, mert 
csak a' Duna' nagy neve alatt válhatik ama' bámult 's áldott 
folyó vízzé. Mi lehetne a' magyarból, ha mindezen külön
böző nemzetségek 's felekezetek levetkeznének minden mel
lékes tekintetet 's apríilékos előítéletet, 's egy czélra t. i. a' 
haza' boldogítására fognának atyafias kezeket; — ha mind
egyik nemzetiségéből a' jót czélirányost (a' mellyel pedig ki 
egy ki más tekintetben, de mindegyik b.övelkedik) a' többjé
vel egyeztetné, az ellenkezőket 's ellenségeseket pedig a' 
haza' oltárán égetné el. — Áldott mindazon igyekezet, melly 
ezen különböző nemzetek közt lévő különözéseket 's előítéle
teket igyekszik lerontani, 's a' különválttakat egymással e-
gycztctui; — de vétkes és hibás mind az, a' mi kölcsönös 
ingerlést 's idegenséget szül, •— még az iUyest okozó tréfa 
is hiba 's káros lehet ebben. — 

Mennyi különböző vallás van hazánkban, 's mennyi eloi-
/'télét közöttük, minő balvélemények egymás ellen! Több 
kárt ennél semmi nem okozott; nincs ma is ennél boldogsá
gunk' belsejében fészkelő veszélyesb métely. Mi még arra 
megérve, fájdalom! nem vagyunk, hogy könyvben a' külön
böző félekezetek' kölcsönös tévedéseit, egymás elleni igaz és 
képzelt vadait, 's viszonyos sérelmeit leírni 's nyilván kifejteni 
lehetne. Lefolyt idők' kedvetlen emlékezeti még igen ele
venek ; szív, képzelödés, 's ingerlékeny indulatok vannak még 
ezen tárgy által zajgásban, 's a fő még nem vívta ki ezt magá
nak, mint egyedül bírálása alá tartozó ügyet. Azért az időre, 
a' fejlődő okosságra bízom 's attól várom a' szakadások' kie-
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gyenlitésénet mennyei mivét. Itt egyebet nem tehetvén buz
gón fohászkodom a' szeretet' 's világosság' atyjához, küldje ő 
keblünkbe ezen égi malasztait, hogy szeressünk és lássunk; 
'•— hiszen ennél édesebb nincs, nincsen boldogítóbb! — Fo
gadjuk örökké keresztyéni szent kötelességünk' parancsát, 
hogy mindenkiben csak az embert 's hazafit tekintsük, és 
eoha sem felekezeti tagot; értsük el mindég az okosság' sza
vát, melly tisztán mondja, hogy csak egyesség tehet erőssé, 
'« hogy embert szörnyeteggé 's nyomorulttá legtöbbször val
lási üldözés tett. Tartsuk örökké eszünkben, hogy a' go
nosz, midőn jót meggátolni 's jókat egybezavarni akar, mindég 
felekezeti gyanút 'a gyűlölséget szokott az emberek közé 
hinteni. — 



Hon melletti előítéletek. 

A. valamihez voiiszó hizgá szeretet gyakran vakká teszi 
ezen indulatot, 's kinek hévvel lobog egyhez szeretete, kön
nyen igazságtalanná lesz mások iránt; nem ismeri el azoknak 
valódi becsét, — hibát lát hol nincs, 's a' legjobbnál is jobb
nak tarlja önbálványát. — Lehet, hog'y sok magyarnak más 
nemzeteket megvető, 's csak a' honit csudáló, gyakran nagyon 
igazságtalan, számos balitélete is hazája' buzgó szeretetéből 
szárraozik; de ennek következései épen a* hazára nézve igen 
károsak. — Mint regélik, a' majom is szeretetből szorítja mag
zatját karjai közé, de határt nem ismerő szeretetéből agyon 
is nyomja. — A' hazai 's honi iránti egy kevéssé talán az elé^ 
gen túl is mehető praedilectio nem árt; de csak mint ellen
méreg (antidotum) az elhidegülés (indiffereiitissimus) ellen; 
's csak oUyanoknál, kiknek valamiben mindent kell szeretniük, 
hogy mindent ne utáljanak (az illyeneknek pedig, fájdalom! 
száma mindenütt nagy): — de az oUyanban, kinek a' haza' 
nagy ideáját, annak nyelve, bora, szokása, vagy lova' hibái
tól vagy jóságitól meg kellene különböztetni tudnia, az ol-
lyanban ('s ezekhez számlálok minden miveltebb embert) va
lóban nagy hiba minden hazai iránti vakszeretet 's előítélet. 
A' ki valamit már egészen jónak, tökéletesnek itél, megnyug
szik azon, megelégszik vele, 's nem igyekszik tovább ; a' ter
mészetben pedig, mint a' világ' munkásságában is nyugvás 
nincs: hátra megy tehát, ki megállapodik. A' világ' mivel
tebb részeiben a' soha nem henyéld ész 's fáradhatlan mun
kásság mindent javít, tökéletesít. lía nekünk akármink azok
éhoz most jóságára becsére tökéletesen hasonló volna is, de 
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ha azt mindeneknél jobbnak ítélve abban tökéletesen meg
nyugszunk, amazok előhaladnak 's mi hátra maradunk. De, 
fájdalom! mi majd mindenben most is nagyon hátra vagyunk 
's még is olly vontatva akarunk eloraenni, 's főként azért, mi
vel a' magunkét már jónak, sőt legjobbnak tartjuk. Szülő 
anyja ezen előítéletnek a' tudatlanság, 's bő emlőjü dajkája a' 
restség. — «Nincs jobb kenyér, mint magyar országon," így 
gzól, ki soha más nemzet' kenyerét nem is kóstolá; — hos
szas értekezéseket hallottam arról, hogy e' világon a' magyar 
bor legjobb, oUyanoktól, kiknek torkát a' franczia vagy 
spanyol drágácska bor soha nem is áztatta. •— •< Nem ér fel 
angoly ló soha a'magyarral," ezt állítják sok száz ollyanok, 
kik magyar lovon igen keveset, angolyon pedig soha sem ül
tek: az is elhatározza, hogy a' magyar nyelv legszebb, leg-
kellemesb, ki a' németnek gazdagságát, az angoly' erejét, a' 
franczia' hajlékonyságát, 's édes ömledezését az olasz nyelv
nek csak annyira ismeri, mint én a' chínait. «Extra Hungá
riám — — non est ita>' az ezt pengetök' vagy hívők' nagy 
serege közül ez soha Wolfsthalon sem lépett túl; amaz a' kül
földet csak a' Diligenceból 's néhány német sörház 's fogadó
ból ismeri, hol őtet a' gonosz der , d i e , das - áért 's 
alföldi szennyiért vagy gorombán fogadták vagy jól meg
húzták ; más meg' azt hiszi, hogy a' német mind koplal, 
vagy csak kolompérral é l , mivel neki most is korog hasa 
az academiai szűk koszt' emlékezetére. — Minden idegen 
szokásokat 's országokat mocskolva tér sok volt katona haza, 
minekutána 15 — 20 esztendőt töltött rósz kvártélyokban — 
lengyel zsidók 's cseh parasztok közt, vagy talián országban 
selyem bogárral tartott büdös majorságot rágva. 

Sokakkal közös előítélet más nemzetek' életmódját rosz-( 
nak tartani. Ezek hogy jók e vagy roszak, igaz, magára néz
ve kinekkinek ízlése határozza el, 's a' mi másnak jó 's ked-
Tfes, nekünk épen úgy Ínyünk ellen lehet, mint más nemzet 
épen nem kedveli, mit mi igen is szeretünk. Kinekkinek 
ízlése szabad, azért hagyjuk békén. Szeressük a' magunk 
kenyerét, ételét, borát ha jól esnek; de ne határozzukel, 
hogy a' másoké rósz, mert az valóban nem úgy van. Olly jó 

fi* 



a' Francziának kenyere, hogy nagyon tormába esett fereség 
lenne annál a' Debreczenit jobbnak itélni. A' spanyol, sok 
németországi, több o lasz- , de főként a' franczia bor olly 
derék, hogy a' kinek módja van annak javát inni, csak ön 
ínyét rútul csalva fogná megvetni. IlOni ételeink i s , igaz 
hogy ugyan jók; egészséges ember ritka lehetne, ki a' jó kol
bászt, halász-levet, derék bélest 's finom levelén sültet j ó 
nak ne tartaná; én részemről, csak irva is jó iziin nyelem: de 
azért megvallom, hogy minden más nemzetnek is igen jó éte
lei vannak. Olly kegyetlen Ínyemhez 's igazságtalan jó gyom
romhoz soha sem lehetnék, hogy patriotismusból franczia 
ételt rosznak nyilatkoztatván k i , azt megvessem. Ki angiiá
ban az ottani velős és zsíros húst kóstolja, lehetetlen meg 
nem vallania, hogy ollyast nálunk soha sem evett; az ő jó ha
lakkal, derék zöldséggel bővelkedő 's átaljában erőt 's egész
séget adó asztaljokat bajosan fogja rosznak találni, ki el nem 
romlott gyomorral mellette ült. De miért is ne lenne más 
nemzetnek épen olly jó kenyere, étele, iniiit nekünk'? miért 
hniék roszabb bort nálunknál, módja lévén azok' megszerzé
siben? Csak a 'magyar ' ínye bír e igazi idegekkel, a' többié 
mind tompa vagy viszás érzésű e'í Bár minden jót olly egyi-
ránt elismernének 's kedvelnének az emberek, niiut a' jó izt. 
— Minden nemzetbeli szereti a' jót enni 's inni; azt pedig 
meg szerezni majd minden nemzetnek van annyi módja mint 
a' magyarnak, 's hánynak nincs sokkal több"? Búzája épen 
olly jó terem; igaz hogy többnyire több munka után, de azt 
jobban is fizetve mnit nálunk; egyebük is van a' mi kenyérbe 
kell. Munkásságok pedig 's jobbnál jobbnak feltalálására 
iparkodások, bizonyosan több van mint nekünk. De több is 
lehet, 's kell hogy legyen: mert nálunk nagy apánk óta örök
ké egyenlően sütött házi kenyérrel a' jobbat nem kóstolták, 
örökre megelégszenek. Várasokban peJig a' czéhek minden 
elülépést szükségtelenné tevő rendtartásaiért, akármi tippadt 
lepénnyel tartanak is, meg kell elégedni; mert a' kenyérevők 
akár hogy' zúgnak, de a' pékek nem látják szükségesnek több 
munkát 's gondot fordítani sütésekre, minthogy a* rósz is el
kel, 's a' legjobbat gem lehet a' meghatározott ároo felül ad-
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ni; más sem áll elő, ki jobb kenyerével tőlök a' vevőket el
vonná, mivel lm nem czéhbeli nem árulhat; ha cz^be l i , úgy 
a' többi nem engedi, hogy haszonérdeklésök ellen egyik vala
mit tegyen. így vagyon ez az életre szükséges egyebekkel is. 
Sok tárgyakra nézve nem lévén szabad concurrentia nálunk, 
nincs igyekezet jókkal ' s jobbakkal szolgálni a' közönségnek. 
A' hus' ára meg van határozva. A' czéhek a' hívatlan compe-
titarokat kirekesztik, 's így hitvány húst kell rágni. Más 
országokban ez másként vagyon: első az, hogy több az oUyan, 
ki nem csak e n n i a k a r , hanem j ó l is a k a r e n n i , a' mi 
már az értékbeli jólét' második potentiája: ezek a' rósz ke
nyeret, hitvány húst, koplalt majorságot, szigorú veteményt 
nem veszik, nem eszik, üresen marad a' zsemlés' boltja, ha 
Ízetlen-keletlen kenyere, 's legfeljebb a' nagyon szegény 
veszi meg olcsón a' nagyon roszat, a' többség oda csödiíl, hol 
ha drágábban is, de jobbat, sokkal jobbat kap. A' mészáros' 
nyakán veszne elcsigázott marhájának húsa, mert más sokkal 
jobbat vág; igaz hogy drágábban: de ezen drágaság is felette 
nagyra nem mehet, mert ha valaki igen felcsapja á rá t , talál
kozik elég a' czéh' tilalmitól nem akadályoztatva, ki épen 
olly kövér húst, de olcsóbban ád, 's igy a' szabad hozzájárul-
hatás (concurrentia) kényszerit mindenkit illő haszonnal meg
elégedni. Ez az eset minden más termcsztmény 's készítmé
nyekre nézve; k i s z a b o t t á r , 's c z é h b e l i k é n y s z e 
r í t ő r e n d s z a b á s o k — ezek legnagyobb ellenségei min
den előhalad ásnak; amazok a' jó mineiiiiiségüeket a' roszak-
kal egy értéküekké tevén, megakadályoztatják, hogy a' rósz' 
olcsó készítésétől valaki a' többnyire drágább j ó ' előhozíísára 
átlépjen. Ezek pedig t. i. a 'czéhek k i r e k e s z t ő 's m e g 
s z o r í t ó e r ő v e l bírnak. Csak a' szabad munkálkodhatás' 
tág körében fejlődhetik ki minden testi 's lelki ügyesség' 's 
erők, csak ebben mehet a' mesterség 's ipar elé. Káros azért 
's gyakran épen nem czélirányos feltételek némellyeket kizár
hatnak a' mesterség' vagy mivészség' hasznos pályájából, má
sokat pedig kényszerííőleg erre vagy arra szorítanak. Épen 
olly veszedelmes, hogy illy különvált társaság tulajdon hasz
nát a' közönség' költségén előmozdítva, valami termesztésből 



ragy készítésből aa egésznek kárára kizáró jiist ( monopóliu
mot) csináljon. A' társaságra nézve igen terhes 's megszorító 
rendszabások ezek. A' meghatározott ár nem engedi ugyan 
hogy holmit felette drágán fizessünk, de rá szorít hogy a' 
rosszal megelégedjünk; a' czéhek pedig kényszerítenek, hogy 
gyáva mesteremberekkel, csekély mivészekkel kínlódjunk. — 
De már nagyon is eltávoztam a' jó sóba - főttől. — Angliában 
szabad lévén akárkinek 's oUy áron vágni húst, a' mint meg
veszik, úgy megszokták a' jót , hogy sem szarvas marha, sem 
juh mészárszékre nem vitetik, melly jó lóherében sok hete
ken által derekasan ki nem hízott. Azért mondhatom, hogy 
ott a' legutolsó ember is jobb húst eszik, mint nálunk a' leg
első czéhmester vagy akármelly czehalis Referens. — Hogy 
más nemzetek főzni is csak tudhatnak, lévén miből és mivel, 
azt csak könnyen által lehet lá tn i ; annyival is inkább , mivel 
— nem gyalázására mondom nemzetemnek — mi még a' 
gpstronomiában sokkal hátrább vagyunk sok más nemzetnél, 
's nincs még nálunk annyi, ki jól élt napjait csak jó ebédekről 
számlálja, vagy kinek természetes étvágya' (appetitus) eltom-
pnlását az eledelek' mesterkélt finomságának kell ingerelnie. 

Azon h?ilitéletröl, melly szerint némellyek borunkat min
deneknél jobbnak 's tehát több javítást nem is kívánónak tart
ják, kevéssé bővebben szólok, mivel ez épen olly nagy csaló
dás, mint a' millyen káros következésű. — 

Bora jó van a' magyarnak, ez tagadhatatlan; 's még jobb 
is lehetne: de van más nemzetnek is épen olly j ó , sőt még 
jobb; 's ez természetes. — Földe 's éghajlata némellynek a' 
miénknél is jobb; a'Champagnenak sokkal szelídebb climája, 
tele kurtább, földe mind apró kréta-darabocskából áil, melly 
a' trágyával i'elelegyedve táplálolag veszi be 's tartja a' mele
get, fonnyasztó kisütés nélkül. Bordeaux mintegy tükörről 
fogja fel a' nap' melegét a' tengerről, az annak szélén öblösen 
fekvő hegyei' számára, épen úgy mint a' tisztes Rajna a' hide
get magába szíván a' sugárok' erejét kettőztetve küldi fel sző
lővel gazdag dombos partjaira. Hát olasz és Spanyol ország
nak, Portugáliának, millyen érlelő 's minden növényt a' leg-
Imjábban t e n ^ z t ő éghajlata vagyon; ollyan szőlőaeraek ad-
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jiík ott a' legfelségesb borokat, mellyek nálunk bajosau men
nek tökéletességre. Ezen okok is elegendők volnának, hogy 
más nemzeteknek â  mi valójában jó borainknál jobb boraik is 
lehessenek; de még sokkal fontosb oka van ennek. Más 
nemzetek széles kereskedést űzvén boraikkal, ez úton a bor-
nélküií országok azokat megismerték , megszerették, az alatt 
míg a' miénktől részint el kellett szokniok, részint meg sem 
Ismerhették. — A' nagy keletből nagy a' haszon; -s ebből 
következik, hogy ama nemzetek szűlőjökre 's boraikra annak 
megszűrésétől fogva eladásáig a' legnagyobb gondot fordítják; 
csak a' jó bort termesztőnek lehetvén haszna, 's csak a' tiszta 
jó izü bort keresvén 's vévén a' külföldi, a' szőlős 's boros 
gazdák tudományosan űzik a' dolgot, semmi gondot 's ügye
letei nejn mulasztanak e l , hogy mi módon lehessen minél 
j o b b , tisztább, kedvesebb bort termeszteni 's a' vevők' íz
lésének legmegfelelőbbet. Tndjuk, hogy a' bor' jóságát nem 
csak a' hegy' fekvése 's a' szőlő' miiiemüsége teszi, hanem az 
épen olly nagyon függ az avvali bánástól: azt pedig meg kell 
vallanunk, hogy erre nálunk nem sokat ügyelnek 's hozzá k e 
veset értenek. Éretlen, ért, 's elért, ki nem képzett, ép, 's 
elromlott gerezdek' 's szemek' válogatása nélkül egybepacs-
koltatnak, — a' mustal sok helyt milly roszúl bánnak; a' 
hordók, mellyekbe töltik, gyakran minő tisztátalanok, erről 
nem is szólok: de a' már megforrott borra is melly kevés gond 
Van közönségesen. A' pinczék' nagy része rósz, sőt melly 
kevéíí tudja hogy millyennek kell a' jó pinczének lenni; azok
ban a' hordók kivül is penésszel, mocsokkal vannak megrak
va, mi a' bornak iiagyjn ártalmas. — Része fösvénységbűi, 
mások gondatlanságból boraikat épen nem, vagy rendetleniil 
töltögetik. A' seprűről midőn levonják sem a' bornak mi ál
lapotban létét sem az időt fontolóra nem veszik; 's ha egyszer 
akár jól akár rosszul lehúzták, meg kell avval a' bornak elé
gedni, meg az azt zavarosan ivónak is, 's a' további fentartása 
csak abból ál l , hogy el nem adjiík, mellynek többnyire oka 
az, hogy senki sem veszi. Ezen 's még számtalan hibákért 
mennyi bor romlik el, eczetes, nyúJós, avas lesz; mások pe
dig penész 's egyéb kellemetlen idegen ízűek, vastagok 's 
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nem tiszták. A' boroknak üvegékre vétele' mesterse'géről, 
szinte mondhatni tudományáról, alig tud egy egy ember ná
lunk valamit; becsinálásához nem értünk, ahhoz szükséges 
jó dugó egész országunkban egy sincs; már pedig a' jó mód
dal, nagy vigyázattal 's több ízben történő üvegbe-vétel — 
raellyre más országokban külön műszerek 's erőmüvek van
nak •— 's abban gondos bezárása által lehet tökéletes tiszta, 
jó, 's tartásra és küldözésre alkalmas bort készíteni, 's külön
ben nemi — 

Más nemzeteknél a' szölőnemek' tudományos ismerése, 
megválogatása 's nemesítése egy fő foglalatossága úgy szól
ván minden bortermesztönek; — hogy pedig a' szőlő mi-
velésben de még sokkal inkább a' szűrés 's legfőképen a' pin-
czebeli borral bánásban mennyivel elébb vágynak más nemze
tek, azt akárki olvashatja a' Chaptal 's mások' ezen tárgyról 
irt munkáiból; a' ki pedig külföldön mindazt szemmel látja, 
elszomorodva kell néznie, hogy szegény hazánk ebben is 
melly hátra vagyon. — 

Mi, borainkat többnyire a' korcsmák' száraára vagyunk 
kénytelenek szűrni, hol nem épen a' legfinnyásabb inyiiek id
dogálnak. A' külföldiek pedig bor-ismerő, a'jót igen jól 
fizető, de azt derekasan is ivó 's nagyon is szerető gazdagabb 
nemzetek 's személyek' kívánsága 's ízlése kielégítésére ter
mesztik boraikat; hogy ezek tehát nálunknál roszabbakat mu
tathassanak elő, csak épen olly gyenge logicával bíró követ
keztetés lenne, mint azt állítani, hogy roszabb képeket lehet 
attól várni, ki a' mívelt 's gazdag világ' szolgalatjára szánta 
ecsetjét, mint a' ki rácz 's oláh templomok' száraára fest. — 
Minden csak valamicskét látott 's egy keveset eszmélő ember 
előtt, nevetséget szül valakinek azon állítása, hogy a' magyar 
bor minden másoknál sokkal jobb; 's ha ílly buzgó hazafiak
kal van szerencséra többféle italokkal bő asztalhoz ülni, nem 
is igyekszem megtéríteni, hanem magam a' franczia borokat 
iddogálom. De midőn sokan azt akarják megbizonyítani, hogy 
nekünk szakasztott ollyan borunk is van mint a' bordeaux, ma
deira, charapaguci 's a' t. ezen állítás megvallom szintolly na
gyon felháborítja belsőmet, mint magok azon így bérmált 's 
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többnyire öitoxicált 's katyfolt italok, mellyeket az illy véle-
kedésiieknéi inni gyakran kell. Épen oUy kevéssé lehet ná
lunk oilyan borokat termeszteni, mint ott tokajit, mindegyik
nek meg van a' maga eredetisége, sajátsága, melly főkép he
gyei' fekvése, földje 's éghajlatjátói van. — Boraink melletti 
előítéleteink, nevetségesek i s , károsak i s , mert miattok 
boraink'javításán 's az azt jól fizethetők' ízléséhez alkalmaz
tatásán nem igyeksziink. Pedig csak jó volna, midőn borunk 
elég van, 's még sokkal több is lehet, azt a' külföldre jó áron 
eladni. Ha azt hisszük, hogy borunknál a' nectár sem jobb, 
bizonyosan sem szölőmivelésünk' javításán 's fajai' nemesíté
sén, sem a' borokkal jobb 's gondosabb bánáson iparkodni 
nem fogunk. — A' bortermesztés oilyan mint a' lótenyésztés; 
ha lovaink nem a' vevők' ízlésének megfelelők, nyakunkon 
maradnak. Pandectákat lehetne írni 's a' legmagasb cathe-
drábúl akármi ékesszólással rekedésig papolni, hogy nincs 
olly nemes olly felséges bor több mint a' tokaji: a' külföld 's 
az azt követök még sem fogják elhinni 's izlésöket megvál
toztatni. — Hogy miért nem szeretik most az édes borokat 
's nem kedvelik az aszuszőlűt 's essentiát, annak is lehetne 
okait vizsgálni 's kifürkészni, de szükségtelen. Az okos bir
katartó nem bajlódik avval, hogy magában véve, 's az ő Ízlése 
szerint a' negretti v. electorál, a' sürü kondorsággal bíró vagy 
hosszabb 's puhább gyapjú szebb 's jobb e"? hanem ollyat 
igyekszik termeszteni, miilyet a' fabricások inkább szeretnek 
's vesznek. A' maga számára kiki oilyan bort termesszen, 
miilyet szeret: ha ínye csigert, ha essentiát kedvel, azt szűr
jön magának; de szőlőink' levének legnagyobb része eladásra 
lévén szánva, nagy oktalanság nem oUyannak termesztésén 
igyekezni, miilyet a' vevők, még pedig a' jól fizethető vevők 
szeretnek; savanyú vagy keserű, fejér vagy piros, vagy bár 
zöld is, csakhogy fizessék. — Magyar országnak olly sok jó , 
olly különféle derék bora van, azt olly olcsó áron termeszt
hetni, hogy ha azokat a' külföld' mostani ízléséhez alkalmaz-
nók, hihetőleg nagyon megszeretnék 's keleté lenne, ezt pe
dig csak az avvaü bánással is már nagy részt végbevihetni. — 

Az édes borokat most teljességgel nem szeretik, hanem 
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a' nagyon erős , vért 's lelket melegítő, vagy az igen könnyű, 
vékony, bőven ihatókat. Mind a' kétféléből igen jők telnének 
ki tőlünk; liol nálunk híres aszuszőlö bor terem, ott az úgy
nevezett közönséges bor ha gondosan készülne 's jó vele bánás 
mellett annak idejében 's legnagyobb tisztaságra vive üvegekre 
fejtetnék, kétségen kivűl innen is , túl is a' tengereken sok 
kedvelőkre találna. A' spanyol 's némelly franczia bornak 
nagy erejét , 's hogy úgy mondjam tüzét, az azokban lévő 
égett bor elegyítés adja; épen ezt tehetnök mi is a' külföldre 
szánt borainkkal. Könnyű, kedves izü bort is sok hegye ád 
hazánknak, 's ha azokat más országok* példája szerint igye-
keznők vékonyakká 's tisztákká tenni, sok idegen borokat fe
lülmúlnának. Igaz , hogy a' borral kereskedés náiuak nem 
létét 's részszerint megcsökkenését egyebek is okozták, de 
ezeknek orvoslását az uralkodás' atyai indulatjától méltán vár
hatjuk. — Hogy hazai szőlőink' nedve olly kevés becsben 
van, meg kell vallani egyrészt ellene meglévő előítéletek okoz
zák, A' külföldi borok lévén divatban, sok majmoló úri em
bernek undorodik ínye, — csak a' név, dugó, palaczk kül
földi legyen, inkább issza az abban levő akár j ó , akár rósz 's 
ki tudja hol termett folyadékot, mint a' legjobb magyar bort. 

Az illy előítélet nevetséges, de alacsony is, mert kútfeje 
is gyalázatos t. í. hazafiságtalanság. — A' honi életmód 's 
terraesztményeink melletti előítéletekről legyen ennyi elég; 
nem azért mintha még több is nem vohia, hanem az eddig is 
okozott unalom' rövidítéséért. — Ezeket is nem azért mon
dám , mintha életmódunkat nagyon rosznak 's termesztraény-
einket mind felette csekélyeknek tartanám: hanem mivel azt 
óhajtom, hogy nálunk ezek is még jobbak legyenek 's mivel 
mindenben 's úgy ebben is a' mások iránti igazságtalanságot 
gyűlölöm. Igaz bizony az, hogy hazánk tejjel 's mézzel folyó 
egy ország; csak az a' baj, hogy nagy részint a' magúnk rest
sége miat a' tejnek más szedi le fölét, 's a' mézet tolvajméh 
hordja el. — 

Menjünk már honi előítéleteink' elfüstölt épületei' sorában 
egy házzal tovább. — Hány ember nincs nálunk, ki csak a* 
magyart tartja becsületesnek 's igaz embernek, másokat csa-
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lárdoknak, roszaknak tart 's egynek sem hiszen í Hogy az 
idegenekhez viseltető nagy bizodalmat atyáinkról sem kaptak 
»s nem is kaphattuk örökségül, az tagadhatatlan; 's a' szegény 
magyart annyit csalta idegen, de talán épen annyit felekezete 
i s , hogy igen megfogható, ha mindig csak kötve hisz. — A' 
j ó SZÍVŰ könnyen bízik, azért a' magyart akármennyit csalták 
eddig, most is többnyire könnyű reá szedni: de a' nagyon 
könnyenhivés, tapasztalatlanság, 's gyenge megfontolás' kö
vetkezése; tapasztalásunk bőven elég lehetvén, bár megfon
tolásunk is mindig lenne, hogy ne vihetnének olly gyakran 
vizre, 's ne hinnénk ott , 's oUyaknak, a' h o l ' s kiknek nem 
kell. Hanem ezen szemesség, helyes tartózkodás érett 's 
hideg megfontolás' következése legyen, nem pedig előítéleté: 
mert mihelyt e' kútfőbői ered, vak és igazságtalan. Épen a' 
mint közöttünk, fájdalom! csalárd 's kétszinií elég van, épen 
úgy más nemzetbeliek közt is találhatni igen erkölcsi 's tiszte
letet érdemlő derék embereket. 

Hogy a' magyar becsületre adott-szóra, bátorsa'gra sokat 
tartsunk, igen helyes; mert ha nagy képzetünk van ezekről, 
úgy nagyra igyekszünk, és semmi nem il|őbb egy nemzethez, 
mint ezekre lenni büszkének. Csak hogy ne gondoljuk ma
gunkat kirekesztőleg lenni ezek' birtokában, — 's ne legyünk 
vakok az ezelíben nálunk meglévő gyakori hijányok iránt. — 
Nagyon közönséges 's már levett a' nemzetek characterizálása, 
hogy a'spanyol büszke, az angoly komor, a' frauczia szeles 
's a' t. de mind ezen lélekvonások nagyon hijányosak. Nem 
lehet az embereket 's nemzeteket úgy leírni 's classificalni 
mint a' snepfeket, hogy ennek orra hosszú egyenes, amannak 
görbe; ez mocsárban, ama'cserén él. Nincs egy nemzet is, 
melly mind büszke, mind hidegvérű, mind szeles, vagy mind 
jó és bátor emberekbűi álljon; mindenütt vágynak illyenek, 
de épen ellenkezők i s ; láttam olly rest 's tunya francziákat, 
hogy a' földnek nehéz volt hordani: — ellenben igen szeles 
angolyokat. — 

A' világon csak okos és bolond vagy ostoba, — jó és rósz, 
— bátor és félénk emberek vágynak, 's minden nemzeteknél, 
mind ezek 's ezeknek különféle mértékei tarkán elhintve talál-
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tatnak. Ezek azon f6 tulajdonok, mellyekre minden másokav 
alkalmazhatni, 's mellyekből foly az embereknek minden szép 
és rú t , jó és rósz ininemüségök. — 

Mások 's magunk iránt tartozó kötelességünk mindezen 
tulajdonságok' meglátásában szemeseknek, eiitélése'ben igaz
ságosoknak lenni, sem másoktól a' szépet és jót megtagadni, 
sem magunkban a' hibák és hijányok iránt behunyt szemmel 
nem lenni. — Távol legyen tőlera annak állítása, hogy nem
zetünknél az okosabbak közt inind fontoló 's találós elme, 
mind kivivő ész, 's szintúgy mély belátás, valamint sebes 
megfogó tehetség ne lenne: sőt állítom, hogy tisztán gondoló, 
el nem facsart 's ép elme nálunk nagy számmal van; igen so
kakban teméntelen ügyességet, életre való 's végrehajtó észt 
találhatni; — nem kevesekben valóban bámulást érdemlő lelki 
tehetség, lángész, mély és velős tudomány lakik. — De más 
felől azt is kénytelen a' látni akaró szemlélni, melly igen k i 
terjedt nálunk is a' buták' nyája, fájdalommal kell elismer
nünk mennyi elbénított, félszeg fő van, melly sok az ügyet
len, életre nem való, 's minő számos a' csak felesleges, léha 
tanultsággal biró 's azzal még is felfuvalkodott. — Meg kell 
azt vallani, hogy itten a' sok elő- és balítélet a' középes elmék' 
nagy részét sötét homálybart tartja, jobb főket pedig igen 
gyakran megbénít. A' gyakori hibás nevelés kevés vagy sok
szor elvétett álraiveltséget terjeszt, 's épen oUy számossá teszi 
a' velőtlen tanultság' csak külső mázát, mint igen ritkává az 
életben ügyességgel 's sükerrel cselekvő életrevalóságot. Nagy 
példája ennek a' csupa rósz számvetésből 's híg eszüségből 
származott megcs'ókkent 's felfordult értéki 's vagyoni áltapotja 
olly sokaknak közülünk. Kevés ország van, hol annyi ela
dósodott, 's birtokából elélni nem tudó lenne mint nálunk, — 
hol van kevesebb élelmét eszével kereső, de hol több a' féltu
dós t Mindennek lehet 's van egyéb oka i s ; de legfőbb ugyan 
csak az egészséges életre való ész' 's valódi miveltség' hijánya. — 

Testi ügyességei is nem sok okunk van nagyon dicse
kedni. Igaz, hogy átalján véve a' magyart, hajlékony teste, 
pattanós ina 's kemény csontja minden testi gyakorlásra igen 
alkalmassá teszi; de nevelési hibákért, 's későbbi gyakori 



restség 'g puliaság miatt csak kevesen tesznek azokban előme-
neteket. — Kemény lovast, hatalmas küzdőt felesen inkább 
csak a' csikósok 's ^etJárok közt találhatni: sokat és sebesen 
gyalogolni, hosszasan futni a' közrendbői némellyek igen jól 
tudnalí: — de iiri ember ugyan ri tka; úszásra nézve több
nyire a' zsidókkal tartanak; — jégre sok már nem is megyén, 
hihetőleg azért , hogy a' példabeszédet meg ne czáfolja: — 
de hát ha kősziklákon 's veszélyes lielyeken járni 's mászkálni 
kellene, vagy merész szökésre kerülne a' dolog, — milly 
szomorú alakban jelenne meg országunk' színe 's még ifiusá- / 
gunknak is többsége*? Igen kevés ügyelet van nevelés közt mi 
nálunk testi gyakorlásokra, sőt még gátolnak és tilalmaznak 
ollyast, a' mit elösegélleni 's tanítani kellene. — Más nem
zeteknél a' gyermek már korán tanul szökni (voltigierozni), 
mászni, úszni, kardot és spadét forgatni; ezek által nekierő
södik; ügyessé lesz 's kedvet kap minden férfias gyakorlások
hoz , raellyeket igen sok mint elaggott öreg is űz. De közöt
tünk valljuk meg, tunyaság 's elpuhultság igen is kezet fog 
az ügyetlenséggel. Alig van nemzet, melly olly keveset le 
gyen lóháton mint a' magyar most; — ki nem tud, ki restéi 
lovagolni; — ifjaink is inkább hámos lovakat tartanak mint 
paripát, 's városinkban, hol a' legtöbb birtokos 's derék üjú 
van is együtt, alig láthatni egy két hatos lovat. A' falusi 
nemesség is többnyire kocsin j á r , 's inkább rósz gebékkel 
mász a' nagy sárban, hogysem könnyű szerrel lóháton utazzon. 
Gyaloglással már épen kevés fárasztja magát, kivált nemes 
ember; de szinte szégyennek is tartják: — pedig igazán fel
véve nyomorék az, ki jól járni nem tud; — ha valaki közülünk 
egykét statiót gyalogol, már bámulják, híre vau; pedig a' 
legnyomorultabb paraszt gyermek is tud annyit, sőt többet is. 
— Sok szép és hasznos testi gyakoriások vannak más nem
zeteknél divatban, mellyekről mi keveset tudunk. A' Ball 
játék (jeu de paume), melly a' legpallérozottabb nemzetek 
közt nagy kedvességben van, is melly igen sok ügyességet 
kíván, nálunk nevéről sem ismeretes. — A' mesterséges eve
zés , mellyre sok gyakorlás 's testi erő szükséges, angliában 
minden renden lévőknekkeAves mulatságok; mi akármi csekély 
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vízen sem igen tudjuk le'lekveszt<>infcet áttaszigáini. De te
kintsük meg más országokban a' nemzeti játékokat p. o. a' 
Török'Dzsiritje't, az angol'circketteje't, küzdései t ' s czéllö-
véseita ' Schweitzinak (HelvetiainalO '«»'*• Vagy pedig ne'zzük 
sokak' foglalatosságait: az alpesek' lakosi minő elszánt bátor
sággal mennek a' csak vadkecske j á ^ a kőszirteken's haragokon 
(jéghegyeken); miként iisznak, b|i^í'''k<»dnak, csáklyáznak a' 
vizek mellett lakók, 's melly merészen mászkálnak a' hajók' 
kötelein. Hasonlítsuk mindezekhí'^ a' mi henye 's lágy éle
tünkmódját 's mulatságinkat: nem +alóban nagyon ügyetlenek
nek látszunk e ön szemeink előtt i.̂  ^ Avagy állítsunk ki akármi 
jó erős magyart egy tudományosan öklező (Boxer) angoly 
ellen: lOOat I r e — földre teriil; -— akár próbáljon fokosával 
vagy fütykösével akármelly betyár vagy paraszt ficzkó (nem 
«ri ember , mert ez legfeljebb valakit megbotolni, de bottal 
bánni úgy sem tud) egy jó botos (ba*^<"iista) francziával, való
ban nem szeretnék reáfogadni. — Ha pedig kardra megy a' 
dolog, elpuhult nemes iíjaink' kezekben a' szegény megrozs
dásodott fringia v. sub hoc signo viiices kevésre menne a' fegy
verhez szokott, 's azt jól haszníííni tanult franczia, német 
vagy olasz ellen. — Egy neinzeín^k sem lenne illőbb, szük-
ségesb kardját jól forgatni tudni, mint magyarnak: mert a' 
m i , 's a' mije van, annak köszönpeti. O mint született ka
tona , hazáját fegyverével tartozik ótalmazni; ezen az áron 's 
e' feltétel mellett bírhatja megérderielve szabadságait, 's élhet 
szép jusaival a' hereség' rút vádja nélkül. Még is a' kinek van 
is módja benne, kevés tanul kardoliiij sokan restelik roncsolni 
gyengéd testüket, némellyek pedigi nam akarnak megválni 
azon jó mentségtől, hogy ők nem t?nnltak 's nem tudnak kard
dal bánni, melly kifogást nem áíalják némelly alkalommal 
használni. — 

Hogy a' tudományok, mestei-s^gek, 's müvészségben sok 
más nemzeteknéljiátrább vagyunki annak okai bennünk is, 
hanem rajtunk kivül is vannak; de hogy azoknak még csak 
alsó polczán vagyunk, láthatja, k'nek szeme van: azért ne 
büszkélkedjünk eszünkkel, ügyességünkkel, tudásunkkal, ha-
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nem a' mit az t'g adott, használjuk azt az előbblialadásra, '» 
magunk' mivelésére. — 

Mentsen Isten, hogy nemzetem' erkölcsi jóságát kétségbe 
hozzam; én is büszke vagyok arra! A' magyar becsületre, 
hitre, adott-szóra várakat építek; de valóban igen sok magya
réra kártyaházat sem. — Melly vétek van olly undok, melly 
bnn annyira ocsmány, hogy a' múlt és jelen időben borzadva 
ne találnók példáját magunk közt. — Fájdalom! a' becsület' 
érzése is sokakban gyenge, sőt csak kevésben van illő mérték
kel nemzetünk' többsége közt. Hogy a' hit' 's adott-szó' szent
gége., mi sokszor fertőztetett meg hazánkfiai által,, gyászos 
bizonyságit leljük történeteinkben; — de ki nem kénytelen 
naponként is azt szomorodva tapasztalni 1 Csak a' nálunk mód 
nélkül sok per, számos eltagadott kötelezés, be nem teljesí
tett egyezés mit mutat egyebet? Azért ha a' jót 's erkölcsit 
magyarban találhatni fel, inkább tágítja keblUnket^ mint midőn 
azt akármelly más nemzetben látjuk: a' bűnt *s hibát is inkább 
kell saját nemzetünkben mint idegenekben nem csak elismerni, 
de gyűlölni is. — 

A' magyar bátorság vitézség fenn hanggal magasztaltatik. 
Örömmel kapcsolom én is ehhez szavamat. Bátornak hiszem 
's ismerem én az igaz magyart, mert a' ki nem az, csak bi
torolva, érdem nélkül, hordja e'szép nevet. — 

Ha gyávának tartanám nemzetemet, 's annak a' férfias 
bátorság 's vitézség tulajdona nem volna, szégyenleliém ma
gyar létemet, 's szülőföldemről hazát keresve vándorolnék 
el. Történeteinkben lelket emelő példái ragyognak a' hősi 
elszántságnak 's legnemesb merészségnek, 's most is ki jobb 
katona a' magyarnál"? De ezen tárgyban is ne higyünk ma
gunkról többet, 's másokról kevesebbet, mint a' hogy van. 
Ne képzeljük a' bátorságot minden magyar' — 's ne csak 
nemzetünk' osztály részének leírni. — Más nemzetek egész 
népességekkel számtalan 'sfényes bizonyságit adták 's némellyek 
most is adják vitézségüknek. A' magyar inkább csak hajda
nában mutatta 's mutathatta azt. Ujabb időkben, 's az is már 
régecskén volt, hábon'ikban csak a' felséges királyunk' zászlói 
Blatt katonáskodottak adhaták példáit bátorságoknak; ezen 
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dicső sereg pedig (ne csaljuk magunkat) azokból áll e, kik 
törvényeink szerint a' nemzetet teszik^ Valóban nem: több-
nvire a' sokaktól megvetett 's rongált parasztság köziil kötél
lel fogottak tartották fenn nemzetünk' ezen dicsőse'gét, mert 
a' nemesség 's mágnásság köziil számokhoz ke'pest kevésnek 
»ran kedve katonává lenni 's még kevésbuek béketűrése katoná
nak maradni. A' ki nálunk katona nem volt, arról nem igen 
lehet tudni; de talán oUykor maga sem tudja bátor e vagy 
félénk? Egész éltünk' módja olly bátorságos, olly békés, 
majd mindennek foglalatosságai 's időtöltései olly szelídek, olly 
nyugalmasak, hogy sokan egész éltökben az istennyilán kiviil 
soha más veszedelemnek ki nem voltak téve. Bajosan fejlőd
hetik így a' bátorság ki, az idegek nem edződnek, 's ollyanok 
maradnak félénkek vagy legalább rebbenczesek*, a' kik meg-
férSasodhattak volna férfiasb életmód 's foglalatosságok között. 
Nálunk némellyben lehet hogy valóságos ősi lelket fulasztott 
meg a' sok zsír, mellyet henye élete által magára rakott, s' 
raelly már mindennek gátolja cselekvésétől; ki tudja nem vált 
volna e belőle egy merész hódítója a' délczeg lovaknak, fene
vadak' üldözője 's minden veszélyek' hideg megvetője; — de 
lóra talán soha sem ült, fegyver iránt gondos szülői hasznos 
félelmet csepegtettek belé, 's minden csak lehető apró veszély
től is távol tartották, mellyektöl magát később is jól őriznie 
fő gondja maradt. — így közöttünk mennyi nem jut késő öreg
ségre, kinek csendes halála' órájáig sem volt valódi alkalma 
látni 's mutatni, hogy a' veszély' órájában miként verne szive*? 
Mások felől pedig hatalmas bajuszok 's martialis tekintetök 
azt hiteti et a' világgal 's ollykor talán magok is azt hiszik, 
hogy hármas érez fedi keblöketj de ha éles kard kezdene 
süvölteni nyákok körül, 's fülöknél golyóbisok fütyörészni, 
úgy elfutnának miat a' nyúl, vag legalább nagy kedvök lenne 
arra. — 

Hiszem én, hogy lehet bátornak születni. Kemény ide
gek, jó egészség, erős test, sokat tesz arra; — de még is 
bajosan válik vitézzé a' mindég kandalló mellett ülő, 's mindig 
lágy dunyha közül ahhoz hasonló puha nap' eltöltésére kelve 
fel nehezen edződhetik hőssé. — Kik jelelik ki magokat uá-
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lünk bátorságokkal 's merészségekkel ? — Többnyire a' csikó
sok, kanászok, zsiványok, havasi lakosok. Ezek bámultat-
nak, ezekről regélnek számtalan igaz 's költött csudatetteket« 
De valóban, a' nemesi 's úri rendről nem sokat hallottam, s' 
még kevesebbet láttam. A' vad csikók 's gonosz bikák körűi, 
a' vérengző medvékkel, vizi 's tűzi veszélyekben, haramiák' 
üldözésében a' Tekintetesek 's méltóságosok töbnyire gyenge 
szerepet szoktak játszani. Gondolom, hogy a' védlö gond
viselés is nagy felettünk; mert a' Famíliák' krónikáiban sem 
igen tudom, hogy sokan úgynevezett szerencsétlen halállal 
multak volna ki; de már mint merészségünk' szomorú áldo-
zatjai épen nem szoktunk meghalni. — Minden mívelt nemzet
lakta országban el van ismérve: hogy az ember bátorság nél
kül valódi jó sem lehet; — hogy a' ki nem mer, az épen ott 
fog vesztegelni, hol legszentebb kötelessége volna cselekedni; 
's hogy ezen hijány a' legméltatlanabb dolgok' eltűrésére, va
lamint a' legrútabb tettek' megtevésére kényszeríti, az erejét 
's becsét vesztett embert. Ezért a' férfiságtól el nem válha-
tőnak tartatik a' bátorság, 's a' félénkség legyagyob gyalázat
nak. Örökre bünbélyeg fertőzi azt, ki félénkségböl köteles
ségének nem felel meg, 's gyávaságból eltűri jó hiré' becsülete' 
vesztét. Nincs az illyennek a' jók 's érdemesek közt többé 
helye, ki van taszítva minden becsületes társaságból. Azt viszi 
ez végbe, hogy a'ki nem nagyon bátor is, nem meri félénkségét 
matatni. A' félénk félénkségböl is fél félénknek látszani. Sok, 
természeti gyengeségén erőt vévén, valóban is megszűnik gyáva 
lenni; — 's a' ki nem is igen született arra, vagy hibásan nevelte
tett, igyekszik magát úgy viselni, mintha bátor volna. A' társa
ságra nézve pedig ez is elég, mert ennak nem azzal van dolga, 
hogy kiki belsőképen mit érez, hanem hogy mit mivel. — De 
nálunk fájdalom 's gyalázat! a' félénkségét szinte a' legkisebb 
hibák közé számlálják. A' legnyúlszivübb is minden társaság' 
keblébe 's a' szépnem' kegyébe fel szokott vétetni. A' gyáva
ságot gyalázat 's köz megvetés nem követvén, ha kedvetlen 
dolgok közül 's veszedelemből ép bőrrel ki lehet, csupa kis 
orczapirulással, menekedni: csak az nem fogja azt tenni, ki 
előtt önérzése legfőbb itélő bíró; — illyen pedig mindenütt 
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kev^s van; • de a' ki ezt nern veszi olly Bzorosau, nem so
kat bánja, ha félénkse'ge, gyávasága kitudatik, elhiresiil is, 
ha azért a' többség' szeme előtt becsületes ember marad: ön 
gyalázatjához hozzá szokik, avval megbarátkozik. Oh utálat! 
van ki szidást, mocskot, sőt arczui-vagy orron-csapást is 
lürjii elég gyáva, de veszedelemnek magát ki nem teszi , sem 
agyon nem löveti, — 's miért is 1 hiszen azért a' társaságok
ban elfogadtatik, nem nyög csak epedve szép asszonyok' lá
bainál, 's hivatalt viselve a' legfőbb polczra is hághat. — Sőt, 
horrendum dictu, nálunk sok nem szégyenli félénkségét ki is 
czégérezni. Elfacsart képzet! azt még némelly helyzethez 
illőnek tartják, a' furcsa liibák' (gentik vices) számába teszik. 
— Sok azt hiszi, hogy költőnek, tud<Ssnak, egy házi ember
nek 's még hivatalbelinek is jól áll. — Mivel, voltak efféle 
emberek a' magok nemökben nem roszak 's vannak is , kik bá
torság' doJgában gyengén állanak: sokan a' férfias bátorságot 
a' durvasággal hibásan egynek véve azt vélik, hogy édesebben 
ömlenek a' versek érzékeny de félelmes szívből, hogy valaki 
nagyobb tudósnak látszik 's jobb törvénytudónak tartatik, 's 
talán extractusa jobb , referádája derekabb lesz, ha lótól 's 
fegyvertől 's mindentől fél. Kardot 's tollat pedig hogy ugyan 
azon kéz jól forgathasson, épen nem képzelik. Elszomorodva 
kell azt is látni, miként ifjaink közt azoknak is nagy része, 
kik derék ficzkóknak tartatnak, durvaságot 's vad betyár pnj-
zánságot nevez 's tart vitézségnek, 's pajkossági közt mindent 
kevésbé kítnél mint önmagát; sok más pedig nagy szájjal íái-
máz a' kandalló' lángjánál borgöz 's pipaíiist között; de ezek' 
oszlása és kialvásával tűzök is elhűl, ha baj és veszély mutat
kozik, hallgatnak mint nyúl a' bokorban. — Veszekedést kezd
ve , vagy abba belé jőve , a 'sok kiáltással, fenekedéssel, ro
pogóskáromkodással győzik a' dolgot, 's ha ezzel nem boldo
gulnak, többnyire sereg csődül a' honi 's még inkább a' kül
földi megsértő' egyes személye ellen. Hazánk' 's más nem
zetek' régi hőseiről úgy tudjuk, hogy egy, tízzel is szembe 
szállott: vallyon mit jelent azon változás, hogy most nálunk 
többnyire tiz szokott egy ellen menni 'í — Illy körülményekben 
'a számtalan illyen emberek közt élve, kell még is az idegen 
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nemzetek' csúfolását, féle'nkse'gek 's lágyságokróli ízetlen 
tréfákat hallani. — Sok bugyogós ne'met 's agárforma franczia 
merészen meg áll ott, hol sok magyar reszketne, 's végbeviszi 
azt, a' mit kevés hazánkfiának lenne kedve megtenni. Ka-
czagnak a' tortyos németen; a' sörön 's krumplin hízottat csú
folják; ezen kinevetett nemzetek pedig már nevelésök által 
férfias mozgásukkal erősítik testöket, 's bátorságot fejtenek 
ki leikökböl, melly gyakorlások a' férfikor 's öregség előtt is 
kedvességben maradnak. Sokkal többet lovagolnak, vadász
nak, úsznak, csónakáznak, csáklyáznak, kardolnak mint mi. 
Ezen és más, mind ügyességet 's bátorságot kivánó gyakor
lásokban sok bajusz csak hátul 's úgy is nehezen követné a' 
bugyogót, — 's ismerek olly német sógorokat, kiknek kardja 
vagy koszperdje elől számos magyar egér lyukba is bebúna, 
ha lehetne. 

Nem lehet nem érintenem egy balvélekedést, m«lly nagyon 
el van közöttünk terjedve. 

Sokan szép törvényes szabadságunkat 's egész nemzeti 
létünket csak abban képzelik helyeztetve lenni: hogy a' ma
gyar nemes semmit sem f ize t 's t e r h e t h o r d a n i 
nem t a r t o z i k . 

A' valódi törvényes szabadság 's a' polgári helyeztetés' 
becsének mekkorasága főkép háromb'an áll. — E l s ő b e n : 
hogy kinekkinek mennyi befolyása van hazája' nemzeti létébe. 
Azon ország él a' legtörvényesb szabadsággal, hol az egész 
nemzet' minden tagjai közt a* polgári lét munkásán vau elosztva 
's annál fogva mindenki hona' 's ön sorsa' elrendelésében kép
viselői által résztvéve foly be; hol semmi önkény törvényes 
kötelességei alól senkit fel nem oldoz, sem senkitől vak en
gedelmességet nem kivan; hol törvényes uralkodó alatt minden 
kötelesség érzésből öntudással fejet hajt, de felemelt fővel 
járhat azonban törvényes jusai' szentségének érzetében. 

Mennyiben ezek nálunk így vágynak, annyi értékkel bír 
polgári alkotmányunk, annyi beccsel polgári helyzetünk. Hogy 
e' vonásokat polgári létünkben feltalálhatni, az dagasztja keb
lünket nemes büszkeséggel: azért tiszteli minden hazafi a' 
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magyar dicső koronát mint véd szentségét, 's minden igaz 
magyar azért határtalanul hív királyához 's végső lehelletéig 
védője törvényeinek. Ellenben gyengélkedés, polgári létünk' 
bádgyadtsága, elmaradság, szóval minden feltalálható liijány 
onnan ered: hogy a' fenemlített pletvonások létünk' képének 
csak egykét részében vannak 's nem mind tisztán 's határozot
tan vonva. 

Az igaz törvényes szabadság m á s o d s z o r azonalapodik; 
hogy mennyiben részesül kiki honja' boldogitásában, 's men
nyit l e l i e t 's ke l l attnak szolgálnia. Azon mértékben nő 
a' polgári helyzet' becse, mint a' használásra l e k ö t e l e -
z e t t s é g 's t e h e t s é g növekedik. •— Bizonyosan azon haza 
legboldogabb, mellynek minden fijai sükeres törvény által 
vannak lekötelezve neki hasznába; hol minden hazafi idejének 
minél nagyobb részét 's testi és lelki erejéből legtöbbet tarto
zik 's kész a' haza' szolgalatjára fordítani, 's mellyben minden 
polgárnak élete egy nagy kamatokat fizető tökepénze a' köz
társaságnak. Kétségen kivül az a' nemzet legvirítóbb, melly 
közt legtöbbnek van legtöbb tehetsége az egésznek hasz
nálnia. — 

Örvendjünk azon szép állásunknak, 's igyekezzünk azt 
míg tart használni, hogy nálunk a' ki akar csupa jó kedvéből is 
tehet sok jót hazájában, sokat használhat királyának. De is
merjük el, melly nagy árnyék oldala az helyzetünknek, hogy 
büntetlen lehetünk herék is; hogy a' ki legtöbb javával él is 
törvényeinknek, ha nemes önérzése jobb útra nem viszi, el
vonhatja minden tehetségét, értékét a' hon' szolgálatjálói. 
Hazának 's királynak semmit sem használva, minő vagyonok 
nem emésztettek el ön magokban már nálunk? — Mennyi 
sóhajtásokkal 's verítékkel terhelt roppant jövedelmet nem 
fecsérelnek el hazánkfijai külföldön, annak honnunkba vissza-
folyhatásának minden csatornáit elzárva ? Melly sok szép elme 
's munkásságra termett ész marad parlagon közöttünk 's hever 
a' henyeség' burjányától felfogva azért, mivel az önkényre-
élhetés csábja a' munkásság 's közszolgálat terhesb köteles
ség' érzését elnyomja? Mennyi egész életkor nem enyészik 
hosszas éveken által a' semmit nem tevés' lomha ködén ke-
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resztül, áldás nem követte örök feledésbe sülyedvef, és men
nyi pazaroltatik el le'ha foglalatosságokban"? — Nem hever
het pedig a! köztársaságnak egy tőpénze is nagyobb kárral ka
mat nélkül, mint polgárinak élete. 

Abban áll h a r m a d s z o r a valódi szabadság: hogy min
dennek ö n m Í v e l é s é r e , 's a' mi többnyire ebből szárma
zik, s o r s a ' j a v í t á s á r a köttetlen k e z e ' s szabad munkáló-
dásí köve legyen. A' mint tágulnak az ezt szűkítő korlátok: 
úgy növekedik a' személyek' szabadsága, úgy fejlödnek ki 
hasznot hajtva minden erők, 's azon mértékben nő az egész
nek boldogsága. — 

Ha akármi körülmények is a' kifejlődés' miveltség' né-
raelly vagy több útjait elzárják, vagy megnehezítik, bizonyo-
nyosan hátramarad az egész nemzet miveltségében. Félszeg 
lesz a' tökéletesülés, ha akár polgári, akár értéki helyeztetés, 
sokakat akadályoztat lelki tehetségök' 's erejök' kiképzésében. 
Az ismeretek 's tudás csak e g y - , vagy némelly résznek vál
nak, a' többieket kizáró, birtokává. 

Hol bármelly okok is a' társaság' e g y r é s z é t szinte 
egészen elzárják a' munka 's iparkodás általi meggazdagulha-
tás' lehetőségétől, más részének pedig lépesedése' igen bajos 
útját sorompó határozza: csak kornyadozó lesz ott az egész 
köztársaság' élete 's bágyadtan hanyatlik kora vénségrc. 

Minden iparnak, 's ebből folyva a' mivelődésnek az önnön 
sors -javításra tág kinézés fő rugója. — Törd el ezt, 's min
den emberi igyekezet összeroskad; élet nélkül marad a' test, 
mellynek kemény inai óriási munkák' végbevitelére elég erő
sek lettek volna. Az elszegényedés' emésztő hidege kezdi a' 
polgári társaság' lételét fonnyasztani. Elnyomás lép fel a' 
szabadság helyett, ennek csak neve marad feim; valóságban 
pedig szolgaság mutaíja mindenütt szomorú képét. 

A' s z e g é n y e d é s , az elnyomottság' csiráját hordja 
magában: — 's az elszegényedést rabság követi. — 

Ellenben a' hol tárva minden előtt az út : esze, iparko-
dása munkája után sorsát 's vagyonát nagyra emelni; hol a' 
kerestúény' sokasítása, becsnevelése a' vagyonnak, 's jövede
lem szaporítása iehett kitűzött 's méltán remélliető czélja a' 
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munkás észnek, 's ebben körülmények vagy rendszabúsok nem 
gátolják, — ott mindenki hasznos szabadsággal el, ha szinte 
sokat tartozik is közhaszonra fizetni. 

örömmel lehet egy jó summát adni, csak hogy annál 
többet lehessen szerezni, 's a' szerzettel annál nagyobb sza
badsággal tölteni be önkedvünket 's óhajtásinkat. — 

Ki ne adna ki szívesen lOOat ha általa lOOOet, 's iparko-
dása után többet is vehet be? És nem jobb állapotban volna 
e így akárki is, 's nem több szabadsággal mozogna e , mintha 
semmi kiadással sem tartoznék ugyan, de minden fáradsága 
után is SOOnál többre jövedelmét soha fel nem emelhetné 'í 

Nem a' s emmi t sem f i z e t é s b e n áll tehát a' va
gyoniszabadság, hanem abban: ha t e l j e s s z a b a d s á g 's 
mód vagyon az é r t é k e t ész 's munka á l t a l , s e n 
k i ' j u s a i t nem s é r t v e , nagy í t anL — 

Nem azon nemzet szedi a' szabadság' édesb gyümölcseit, 
inelly semmit sem fizet, hanem a' melly önmagának sokat 
flzelhet: mert soknak van birtokában; melly elég értelmi 's 
erkölcsi miveltséggel bir, hogy önhasznára sokat akarjon ad
ui; melly törvényes szabadsággal önmaga határozza el fizetésé
nek mennyiségét, czéljait; 's a' mellynél minden egyes sze
mély az egésznek sok javaival él, azért hogy azt sokkal is 
segíthesse. 

A' vagyon i s z a b a d s á g ' sarkalatja nem az, hogyne, 
legyen semmi fizetési tartozás: hanem liogy e z e n t a r t o 
z á s , s e m m i i d e g e n ö n k é n y t ő l ne f ü g g j ö n ; hogy 
minden f i z e t é s n e k ezé Íj a csak a' n e m z e t ' b o l 
d o g s á g a l e g y e n , ' s h o g y maga szab ja ki k ö l t 
s é g e i t , b e v é t e l e i t . 

Igen is tartozik minden nemzet adózni! — de csak ön
magának : másnak vagy másoknak csak rabszolgák fizetnek. 
— Haza' 's király' hasznára a' lion' oltárán értéket 's vagyont 
áldozni szép meghívás, édes kötelesség; de ismeretlen czél-
ra , más' önkényétűi kényszerítve csak egy fillért is fizetni, 
keserves, borzasztó, lealázó. 
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•Legyünk s z e g é n y e k de gzabadok.* 
Ezen mondás igen szépen hangzik; költői kecs lebeg fe

lette. — A' képzelődés ennek elgondolására pásztori életet, 
csendes kunyhót, tisztes szegénység mellett polgári erénnyel 
gazdag hősöket álmod. A' melegen érzőnek hevíti keblét 
azon relüs létei' képzelése, mellyben az eredeti sajátságában 
erős férfi, senkire nem szorulva, senkitől nem fúgve, érték 
pélkűl de szabadon éli napjait; midőn kiki magának elegendő 
véde és segéde, senkinek sem tartozik szolgálni, mert senki' 
szolgalatjára sem szorul, 's kevés szükségeit önmaga kielé
gíthetvén, feliil van a' gazdagságon, 's ennek beose 's az ettől 
kölcsönzött fény mélyen van alatta. — 

Milly lelket emelő kép egy nemzetnek azon állapotja, 
mellyben szeplőtelen erkölcsök közt, a' puhaság szülte szám
talan szükségei még nem ismérve, egyszerű 's munkás létele 
tisztán folydogál! Midőn a' haza' legfőbb kincse, ujainak 
hűség-vezette bátor karja, ép lelke, 's egyedüli gazdagsága 
a' po lgá r i e r é n y ! — De ezen szép rajzok csak érzemé
nyek' szüleményei; létök csak az álmok' körében van. 

Az eredeti épségében gondolt ember is, — ámbár erö 
's bátorság osztály része, de gyarlőságit, erőtlenségit külső 
szenvedések, nyomorúságok csapkodják, sokszor elhagyja ön 
ereje, —• sokban nem segíthet magán 's másokra szorul. — 

Ezen kénytelenség idézte leginkább az embereket társa
ságba 's kötötte szorosabban egybe. — 

Valamint erejét, szabadságát 's örök jusait, épen úgy 
hozta magával az ember a' társaságba gyengeségeit 's külső 
szenvedésektől függését is. — Hogy e z e k e n segíthessen, 
magát e z e k t ő l védhesse, a m a z o k b ó l adott 's kötött le 
a' társaságnak egy részt. — 

Ere j ét egybekapcsolá másokéval, hogy elég erős legyen 
végbevitelére annak, mire maga egyedid igen gyenge volt. 
S z a b a d s á g á t 's j u s a i t függésbe-kapcsolatba tévé mások' 
szabadságával's jusaival; ezeket megbecsülni sőt védni köte
lező magát, hogy az övét is mások bántatlan hagyják 'a ótal-
mazzák. — így származtak a' természetiekből polgári erők, 
szabadságok, Jusok, — de kötelességek is. 



A' lársaságba lépett embert követték indulati i s ; a* ked
ves érzések' óhajtása, 's a' kedvetlenektől undorodás, — 
a m a z o k n a k keresése vadászása, e z e k n e k kerülése 's el-
tá-voztatására törekvő igyekezet: ezek az emberi természet' 
főszinei, ezek azon mindenekkel közös indító okok, mellyek 
által az egész halandó életnek liullámai hol dagadnak, hol si
mulnak, de a' mellyek azokat örökös mozga'sban tartjak. Ezen 
érzések' következésében egy felől a' v á g y á s és r e m é n y , 
más felől a' f é l e l e m kisérik az embert első eszméletétől 
utolsó pillanatáig, 's okozzák és igazgatják cselekedeteit. 

Már önmagában is örök táplálást kap az ember ezen ér
zéseinek. — Képzelhető legvadabb áilapotjában is vágyás, 
remény 's félelem vezetik éltén keresztül-, jóllakás' vágya 
teszi vadásszá, halásszá, növények' ismerőjévé, a' remény fe
ledteti vele ezen foglalatosságok' fáradságait, veszélyeit. A' 
koplalástól félelem tanítja élelmet szerezni 's gyűjteni, féle
lem fegyverkezteíi fel a' vadak ellen, hideg' 's hévség' szen-
vedésitől tanul ruhát és lakást készíteni. 

Társasági életben az emberen kivűl is a' vágyás 's remé-
les' tárgyai épen úgy megsokasodnak mint a' féleleméi. Tár
sasági helyzet által addig nem ismert különféle dolog, szám
talan kellemes érzést, kedvtelést igér, nyújt, 's az óhajtást 's 
igyekezetet munkásságba hozza. — 

De ugyan azon tárgyak sokaknak válván vágyási tárgyok
úi, az ezekre törő iparkodásokba az emberek vagy magányo
san mennek ön testi 's lelki erejöktől segíttetve 's azokat öreg
bítve; vagy egyíitt dolgoznak, az egyetértés', köziélek', 's 
egyesített erők hatalmát fejtvén k i ; vagy pedig egymás ellen 
törekszenek, melly által a' harag', irigység', boszuáííás', csa
lás' és csalódás' ostorai csapkodják az indulatoktól hányt -ve
tett embert. — Ezektől 's még számtalan más kedvetlen ér-
zésektőli félelem hozza őt szinte oUy gyakran magával mint 
másokkal összeütközésbe. — Az embereknek társaságban 
egymáshoz 's egymás közt lévő állása 's viszonya 's különböző 
helyzete a' becsülés és becsület', a' gyalázat 's szégyen', az 
egymást kedvelés' vagy gyűlölés' érzéseit hozzák elő. Szüle
tik a' dicsőség' vágya és a' hatalom' keresése: mind kettő 
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azon kedves érzet' elérésének forró óhajtásából, melly belőle 
származik. — A' dicsőség' el nem nyerését vagy elvesztését 
követő gyalázat' félelme erős rugóvá lesz. 

A' hatalmat az avval egybekötött kedves érzésen kivül, 
azon kedvetlenségtőli félelemből is óhajtjuk, melly a' gyeiige-
se'g', más alá vetettség', 's mástól függéssel együtt jár, fé
lünk más' hatalmától, 's kívánunk hatalmasok lenni, hogy más' 
hatalma ne nyomjon. 

Mindezen különböző törekedések az ember' társasági él
tét egy örökös munkálkodássá, mozgássá teszik. 

Azért a' mi egész világon minden mozgást indít, fentart 
's rendel t. i. az e r ő lesz a' társasági életben is azon örökös 
mérték, melly szerint történik minden. 

Erő az, a' mi teremt, alkat, újít. 
A' soha és mindig , a' semmi és m i n d e n , a' l é 

t e i ' 's m e g s z ű n é s ' végetlen hézagait ez tölti be. 
Erő fíizi az okok' és következések' örök lánczszemeit 

•hoc est princípium, huc refer exitum.» 
A' világ' mindenségének lelke is az erő. 
A' súly egyen pedig mindennek örök törvénye, melly a' 

gyengeség' 's tehetség', a' haladás' és hátrálás', a' tevés' és 
tűrés' zajgásit korláti közt tartja. 

Mindezek ugyan a' tevő erő' 's a' szenvedő vagy tűrő 
súly' egymással 's egymás elleni iparbodásinak következései. 

Az arány súly szabja ki mérsékelve mindennek mennyire 
's meddig mehetése' helyét. Ez hozza és tartja egymás közt 
függésben az egymást követő erőket; fontolva a' felsőbbség! 
ellen nem állható hatalmat, melly minden különböző dolgok 
közt meg van, 's mellynek a' gyengébb 's alattabb való örökké 
hódol. 

Élő 's mozgó világban kétféle az erő, t e s t i és l e l k i . 
Egybe mérkőzve az utolsó meggyőzi az elsőt, 's a' leg-

hatalmasb testi erőnek, bármi ellenállhatatlannak látszik is, ez 
többnyire felibe kerül 's meggyőzi a' lelki erő. 

Az ember' testi ereje milly csekély; inai mi gyengék 
más állatokéhoz képest; erő-érzés dagasztja ellenben a' ha
talmas 's merész oroszlán' tagjait, félelmet terjeszt előtte ret-
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tenlö tekintete, ver festi nyomait; de egy ész Tezette ujj-
Hiozdulata földre teríti az állatok' hatalmas ItiráJyát. 

A' töredékeny ember megmérkőzik a' szélvész' dúló ha
talmával. Gyenge kézmíve a' tenger' borasztó dühének ellen
áll. — Ae eget villámai' zúzó hatalmától lelki erő fosztja meg. 

Kz az emberben 's rajta kivííl lévő testi és lelki vagy er
kölcsi erőknek egymás közti állása. 

Magában az emberben pedig, ha a' testi 's lelki erő kü
lön vál, gyenge lesz egyik a' másik nélkül; — ha ellensége
sen összecsap, megemészti egymást, — és csak ügy hódol 
minden a' hatalmas embernek, 's csak úgy Ura ö a' világnak, 
ha azon két erő egybe van kötve íllö súlyegyenben 's egymást 
segíti. 

A' társaságban a' testi erőnek segédje, vezére 's póto-
lékja a' lelki erő; — ott kezdi ez munkálódásit 's fejti ki di
cső hatalmát, hol elalélva amaz már továbbra nem mehet. 

De a' csak testiképen hatalmas 's durvaságában vad erő 
gyakran összeütközik az erkölcsi 's miveltebb 's mivelésre tö
rekedő erővel. Amaz kénytelen ennek magát alávetni, külön
ben megvonja ez segedelmét. Az erkölcsi erő lévén elsőbb, 
azaz erősebb, nem hódolhat a' %'ad erőnek; vagy uralkodni 
kell neki, vagy megszomorodva költözik el. — Ha a' vad erő 
uralkodik, ön gyengeségeivel küszködve magát emészti; — 
mindenütt meztelenség '« gyenge oldal nyilatkozik : — de ha 
a' lelki erő' parancsitól függ 's annak követi vezérséget, ket
tőztetve éled fel újra. — Ebből következik, hogy a' t á r s a -
ságna i t valódi h a t a l m a e r k ö l c s i e r e j é b e n van. 
A' mint ez uő, úgy fejlik 's öregbedik a' társaságnak is ereje 
'9 jóléte. 

Legelső talpköve 's alapja tehát minden' polgári alkot
mánynak a' l e l k i e r ő ' m i v e l t s é g e . 

A' munka pedig az, miben a' lelki erő behatásának leg
több sükere, legbizonyosabb foganatja van. 

Munka lelki erővel szövetkezvén szüli a' miveltséget, a* 
polgári társaság' csínosodását, 's egész jólétét, és így: 

Mentől miveltebb, minél csínosultabb egy aemzet, annál 
erősebb és hatalmasabb. 
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Mi a'liatalom') gazdagság? — E'kettő nem lehet egy-
njíís nélkül, elsőszülött ikeréi (gemini) az erőnek; a'hatalom 
neveli a' gazdagságot, a' hatalmat pedig a' gazdagság táplálja. 

A' szegénység ellenben gyengeség. — Sem kivánsági-
uak i sem törekedésinek c:ít;iját ez el nem érheti; mivel a' 
gzegénység a' végrehajtás' módjainak szükölköde'sében áll. 

Melly nemzetnek sok módja van, a' miket akar megtenni, 
^grehajtani, 's elérni a' mit kivan 's óhajt; más felöl pedig 
gükeresen el tudja távoztatni 's óvui magát attól, mit nem sze
ret 's nem kivan: az hatalmas, — mert gazdag; 's gazdag 
mert hatalmas. 

De nézzük meg közelebbről, miben áll egy nemzet' gaz
dagsága. 

Nem gazdag ásványai, nem termékeny földe, nem aa 
éghajlat' szelídsége, sem folyamai vagy a' tenger tesz nemze
tet gazdaggá. Arany és ezüst bőven lehet hegyeiben, hasz
nos és drága köveken járhatnak lábai, akármi buján neveli is 
földe növényeit, legelőji bár mi bő táplálást nyújtsanak, ha 
vizei 's kikötőhelyei kereskedésre nyitnak 's mutatnak is útati 
még is minde;.en áldások mellett szegény marad, ha mivelt-
sége 's csinosodása nincs. — Mídásként sínlik drága érezek 
közt az azoktól terhelt hegyek' kopár oldalain tudatlanságban 
nyomorgó lakos. — A* kövér földek gazt 's rósz gabonát 
teremnek, —• burjány 's tövis lepi a* tág és termékeny mező
ket, — kevés 's csekély minemüségu marhák szédelegnek a' 
legjobb legelükön. Folyóvizeinek 's a' tengernek egyedül 
csapásait 's kárát ismeri, ha mindeneket használni, okosan 
mivelni, 's tökéletesíteni nem tud. 

Faja vagy nemzeti sajátsága sem eredeti oka a' nemzet' 
meggazdagulásának, mert a' legszebb tulajdonok' csiráji ki
fejletlen maradnak, ha a' míveletlenség, tudatlanság vagy el
nyomatás' jég lehellése fagyva tartja a' nemzetnek melegséget 
nem kapható földét; de ha már reménnyel gazdagon fakadtak 
>8 ezen életet csak a' mívelt ész' napjától szívható növevény' 
fügyei, ha a' nemzet' hasznot vagy fényt igérő lelki 's testi 
tehetség! már bimbóznak, virágoznak vagy gyümölcsöt mutat
nak is: — fonnyadnak, elhervadnak, meg nem érnek azok a' 



bárdolatlanság' derétől rongálva. Ellenben Tliébe' vasta;^ 
fejű lakosait szép nemzetté teve'k a' lelki miveltséget előmoz
dító lelkes fijai. — A' zsiványokból összeállott Rómát az esz 
's miveltség tette nagygyá, felségessé. Együgyű pásztorok 
voltak Helvetiának lakosi; — gyáva halászokból állott Hol
landiának első népessége, 's ész és velő hatalmat és gazdag
ságot nyújtott nekik: amazoknak jégfedte hegyein virágoz-
tatta az arany szabadságot, 's ezeknek kincsekkel terhelt gá
lyáit büszkén vezérelte a' világ' minden tengerein. A' régi, 
niivelt, 's hatalmas nemzetektől barbarnsoknak nevezett 's 
elnyomva tartott népek megszűntek azok lenni, 's széttörök 
igájokat, mihelyt az ész köztök fejlődni 's mivelődni kezdett-, 
előbbi uraik pedig gyengeség, szegénység 's szolgaságba sü-
lyedtek, mihelyt az ész' világát sötétség ölte e l , 's a' mivelt-
ség helyett durvaság lépett fel. 

Törvények, polgári alkotmány 's akármi kedvező politi
kai helyzet sem tesz még magában egy nemzetet gazdaggá. 
A' legbölcsebb törvények csak lelketlen 's erő nélküli betűk, 
a' legerősebb polgári test senyvedésre hanyatló halott, ha a' 
lelki miveltség 's csinosultság által a' nemzet jó törve'nyeinek 
munkás éltet adni 's abban megtartani nem tudja. Rendszabá
sok 's polgári alkotmány, nem mindig, vagy csak későre fej
t ik -k i a' nemzet' lelki erejét. A' lelki 's erkölcsi miveltség 
pedig okvetetlen 's haladék nélkül jó törvényeket húz maga 
után. Azon törvények sükeresek 's tartósak, mellyek a' nem
zet' szivéből iratnak a' törvények' tábláira; — hogy ezekből 
folyjanak abba által, hosszú 's bizonytalan út. — A' legböl
csebb törvények, a' legfelségesb 's nemesb rendszabások, ha 
nincs a' nemzet' lelki 's erkölcsi kifejlődése azokhoz érve, 
vagy azoktól hátramaradt, minden süker nélkül lesznek. Tit
kos vonások, hieroglyphák a' nem értőknek; vagy erőtlen pa
rancsok az engedelmességet ismerni nem akaróknak. A' 
fáklya elalszik éltető levegő nélküli barlangban: így az ész' 
legszebb világa a' polgári jó rend, és törvény is elhuny 's el
hamvad ott, hol lelki szabadság 's miveltség' szelleme nincsen. 

Csak erkölcsi miveltség, az ész' tehetségeinek kifejtése, 
's ezek által az akarat és munkásság erőssé, helyessé és sü-
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keresse tétele ícjti ki a' nemzet' erejét. — Ez tanítja meg a' 
természettől áidott ajánde'kokkal okosan e's mirelten élni, ez 
Ád neki jó tönényekfet, vagy a' meglévőket sükeresekké 's 
tartósakká teszi — 's csak ez nyomja reá a' szabadság' 's pol
gári erény' sajátságának dicső nemzeti béJyegét. Ezek, és 
csak ezek által lehet, 's kétségen kivül lesz is minden nemzet 
hatalmas: hatalmas önkorében, 's hatalmas a' több nemzetek' 
sorában. 

A' hatalom' fővonása, az óhajtás 's akarat' beteljesülésére 
rezetö tehetség. A' gazdagság is a' kívánságok' 's akarat' be-
teljesíthetésére vivő módokbeli bövelkedésben áll — tehát, 
mint már felébb is láttuk, a' hatalmas gazdag is. 

Következőleg a' lelki miveltség szülvén a' hatalmat, szülő 
anyja a' gazdagságnak is -^ 's attól el nem válhatik. 

Ennél fogva egy n e m z e t ' m e g g a z d a g n l á s á n a k 
egyed i i l i k ú t f e j e , l e l k i m i v e l t s é g e . Olly kútfő ez, 
mellynek forrása egyebünnen ki nem pótoltathatik, de a' raelly 
soha ki nem szárad. AH ezen tiszta kútfeje a' nemzeti gaz
dagságnak, vagy is maga a' nemzeti gazdagság áll, a' minél 
több 's hasznosabb tudásnak 's ismereteknek minél többekkel 
közös, 's kiterjedtebb birtokában. 

Az eszmélés nemzője minden tudományoknak, minden 
találmányoknak, 's minden ismereteknek. — Valamelly nem
zetnél a' többség eszmél, gondolkodik, — hol a' tudományos 
mivelődésre mód, a' liasznos találmányokra inger van, — hol 
a' lélek' kifejlődése' litját homály nem borítja, vagy sarampók 
nem zárják: ott a' szabad gondolkodhatás, annak szabad ki
fejezése 's másokkali közlésének véde alatt kifejlődnek a' lelki 
€rök, 's az ember, maga dicső méltóságában jelen meg, mint 
földi teremtő, — tenyész, virágzik minden kezei közt, éled 
nűnden körében. — A' múlt korok' szerencsés és szerencsét
len tapasztalásait ön merényeivel összekötve használja, — a' 
ttiás nemzetek' találmányait ismervén azokra újakat épit. Hely
zetének kedvező oldalait meg tudja ismerni; 's annak, vala
mint önmagának is hibáit 's gyengeségeit átlátni elég tiszta 
szemei lévén gyarapodhatásának akadályait — akár magában, 
akár azon kivül legyenek — akarja, tudja elhárítani. 
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Hol valódi lelki miveltség van, 's az ész világít, oszlani 
kell ott az előítélet' homályának, nem uralkodhatik ott balvé
lemény, vak indulatok' vad csapongásl lecsilapodnak, 's nem
telen ösztön, aljas tekintet nem fékezi a' le'lek' legszebb szár
ny allatait. Ezek által leomolván azon hatalmas gá t , melly a' 
nemzetek' előlépésit leginkább - akadályozza ? belső erején 'g 
hatalmán alapított nemzeti le'tel gazdagsága által teljes mivol
tában áll, 's örökösiíl. Az éghajlat', fekvése', földe' áldásait 
iépesedésére fordítja. A' mezei gazdaság, ki lévén a' kény. 
szerítés 's előítéletes szokások' zsibbasztó terhe alól mentve, 
gyümölcsözve gyarapszik: mert a' munkás ész 's az ön hasz
náért iparkodó igyekezet a' dolgozó erőket, karokat kettőz
tetni, sokszorozni képes. — Az ész-szülte raivészség 's mes
terségek virágoznak, valamint a'kereskedés i s , melly hason-
lólag csak az ész' nemző 's a' munkásság' tenyésztő ereje á]-
tal jöhet életre. — 

Ezen lelki erő — szülte gazdagságnak pedig tápláló daj
kája a' munka. Ennek tápláló ereje csak a' jól elrendelés ál
tal fejlik ki. 

A' munka' jó elosztása 's ez által az erőnek raegsokszorí-
tása éleszt, eszesít, lépésit mindent. 

Ellenben megzavart értéki aránysúly, — a' vagyonnak 
itt elszikkadt ott feldngult folyama, — szegénység, restség, 
butulás jelen ott meg, hol a' munkának főrngója a' kényszerí
tés, az erőszak ; hol az nem önmagát, hanem csak mást bol
dogít, 's ezek senkiért sem dolgoznak; magokba velőt szív
nak, de ez bennök szárad, vagy távol honjoktól csigázzák azt 
ki magokbíU. 

A' nagy mindent is csak az adás' és vevés' kölcsönössége 
tartja fenn. Mindenki megfizeti az anyaföldnek, a' mit attól 
vett. — Visszafoly minden eredeti elemeibe. — Létek lesz
nek 's enyésznek, hogy új létek támadjanak viszont. — A' 
mint ezen örök 's változást nem szenvedő törvénytől távozik 
valamelly ország, úgy hanyatlik csillaga is. — 

Ha, kik a' népesség' munka erejének hasznát magokhoz 
veszik, azt a' munkások közé újra Siaszon képében, vissza 
',nem folyatják, vagy más munkával vissza nem pótolják: 
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fogyni kell az erőnek, zsibbadnak a' tagok, '9 az egész elalél. 
Ellenben a' munka' helyes elosztása '» mindenek közti 

megosztása által micden egyes erő nő; 's számtalan megne
velt erű mind egy czélra t. i. az egész' gyarapodására dolgoz
ván, csuda e hogy munkái óriásiak, mivei bámulást érdemlők "i 

így a' lelki miveltség •— 's észtől vezetett munka által 
egy nemzet gazdaguháu, az élet'minden örömei, minden 
gyönyörűségei megnyílnak mivelt ízlése előtt. Lelki, ereje 
'g esze azoknak elérésére számtalan módokat nyit. 

A' sziikségek nőnek; de ez a' munkásságot is nevelvén -
serkentvén, 's élesítvén az észt, a' lelki 's testi erők is nö
vekednek. 

A' birtok' becse, értéke 's mennyisége szaporodik. — 
Mint már látók, a' valódi lelki 's észbeli miveltségben 

áll egy nemzet' gazdagsága b e l s ő k é p e n . 
K ü l s ő k é p e n pedig ez magát mindig a' jövedelmek' 'a 

f f ff 

tőpenzek' szaporodásában mutatja ki. 
Ez bizonyos mértéke a' gazdagulásnak vagy szegényedés

nek. Ha ezek' becse 's mennyisége nem növekedik: mozgás 
nélkül helyt bajosan állhatván nem sokára apad, 's a' nemzet 
azon mértékben szegényedik mint ezek fogynak. Csak a' jö
vedelmek 's tőpenzek szaporodásával nő a' nemzet' gaz
dagsága. 

A' mondottak szerint lévén szármozása 's természete a' 
nemzeti gazdagságnak, elválhatlanúl egybe lévén az hatalmá
val kötve, — 's annak egyetlen kútfejét a' lelki miveltségben 
's világosodott észben találván fel: kétséget nem szenved, 
hogy egy nem gazdag vagy is szegény nemzet hatalmas sem 
lehet, 's ott, annak kútfeje, az ész' és lélek' miveltsége is, 
bizonyosan hibázik. — 

Már mindezeket látván, azon kérdésre: hogy egy sze
gény 's annál fogva nem hatalmas, észben 's lélekben nem mi
velt nemzet lehet e szabadi úgy gondolom nem kétes a' 
felelet. — 

Ha valami szerencsés körülmények polgári lét' 's szabad
ság' napját derítnek is fel reá, —• hamar átfutnak rajta a' 
ÖJuló sugarak. Vagy önmagában fonó jad 'g buta erőnek. 
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Tagy külső érték — 's észbeli felsőbb hatalomnak lesz mar
taléka: — mivel amattól lelki miveltségi aránysúly nem ótal-
mazza, 's ettől nincs mi védje, — mert sem belső, sem külső 
hatalommial nem bír, 's a' gyengét az erős' körmei széttépik. — 

«A' szabadság függetlenség. •. 
Minél kevesebbtől függünk, annál szabadabbak vagyunk. 
Az egyes embernek kívánság 's felestől 's oUy sok indu

latoktól zúzott lelke, betegségekkel küzdő teste már önmagá
ban is oUy soktól függ, — hát rajta kivül a' körülmények 
minő hatalmasak: — Ezért, hogy az arany szabadság mentté 
tétessék, a' függetlenség' elérésére sok Bölcs a' szükségek' 
mentől kevésbre szorítását tartotta legbizonyosabb útnak. — 
Igaz is , hogy minél kevésbbel érjük be , minél kevesebbet 
óhajtunk, annál kevesebbre szorulunk, annál ritkábban érez
zük a' be nem teljesíthető kívánság', a' megtagadott óhajtás; 
kedvetlen érzését; de annál ritkábban az elért 's kivívott vá
gyás' önerő érzésből folyó boldogságát is. Hogy tehát valaki 
szabad legyen, vagy az kell, hogy a' külső tárgyak' 's szüksé
geknek őt nyomó hatalmát magára nézve megakassza (para-
lyzáija), vagy hogy sok módja legyen azoknak eleget tenni. 
Az első egyes személyeknél is csak bizonyos pontig lehet. — 

Van a' testnek sok 's a' léleknek is nem kevés ollyan 
szüksége, raeUynek hatalma alól a' legerősb akarattal 's leg-
türöbb testtel sem szabadulhatni ki. — De azon függetlenség, 
melly a' szükségek' 's óhajtások' megkevesítéséből j ő , nem. 
cselekvő csak szenvedő szabadság. — Ha a' bölcselkedő vagy 
is inkább elbízott akarat önmagával elhiteti 's ki okoskodja 
is, hogy ez 's ama' szükségtől már nem függ, — hogy illyen 
vagy amoUyan vágyások nem háborgatják: még is gyakran 
hatalommal környékezik meg mind ezek, mind azok. — Nagy 
lelki küzdés, sok terhes megtagadás által vívhatja csak ki 
azon inkább 's többször csak képzelt függetlenséget 's sza
badságot. — Épen ezen vivás, ezen sokszori kénytelenített 
megszorítása az akaratnak 's vágyásoknak, már magában is 
nem egészen egyez a' szabadság' természetével, melly a' tág 
's kötetlen mozoghatás' képzetét foglalja magában. — Nem
zetre nézve pedig épen nem állhat fenn a' függetlenségnek 's 
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gzabaJságnak azon neme, melly a' szükségek' sziik határok 
kőzd szorításából jő . — Egyfelől azért , hogy egy nemzet' 
szükségeit nem lehet úgy köriilnyírni, annyira kevesíteni mint 
azt egyes személy az önmagáéival tehet i : mivel a' nemzetnek 
polgári fenmaradására 's jól le'tére elkerülhetlenűl megkíván
tató szükségei már magokban véve is nagyon sokak, 's mivel 
az egyes személyeknél is bajosan elérhető komor maga meg
szorítást egy nagy népességtől sem várni, sem kívánni nem 
lehet. Más felöl azért nem kaphat egy nemzet polgári sza
badságra 's függetlenségre a' szűk korlátok közé szorított kí
vánságok 's óhajtások valamint a' megkevesített szükségek ál
tal, minthogy egy nemzet' polgáfi szabadsága 's függetlensége 
soha tűrő és szenvedő nem lehet; — az csak cselekvésben él, 
'g mnnkásságban áll fenn. Csak akkor szabad egy nemzet, 
midőn szabadon mozoghat, szabadon munkálódhatik. Ezen 
m abad mozgást 's munkásságot pedig épen szükségei' kipót-
lása, kívánságai' elérése, 's óhajtásai' 's vágyásainak kivívása 
tarthatja fenn. Ha ezekre módja 's tehetsége nincs, ha szük
ségeit ki nem elégítheti, ha kívánságai' 's óhajtásai' elérésére 
tehetetlen: úgy valóban nincs szabad mozgás, hanem lánczok 
terhelik tagjait, 's a' munkásság helyett halál' zsibbadása és 
senyvesztö csend követi, — 

De nemzet, melly az élet' örömeit 's azon gyönyörűsége
ket, mellyeket miveltebb ízlés' 's az ész-szülte találmányok 
nyújtanak, már megízlelé, vissza nem léphet azon a* durva 
Vadságtól még nem messze távozott állapotjára, mellyben egy
szerű élte 's számtalan tárgyak' nem ismerése, szükségeit 's 
ohajtásit a' csupa állatiakon felül kevéssel vitte. — Vissza 
kellene előbbi vad bárdolatlanságába sülyedni, — el kellene 
azon dolgok' becsét, édességét felednie, mellyeket vele a' tu
dományok, mesterségek 's a' kereskedés ismertettek meg, — 
de magoknak az emberi ész' ezen szép szüleményeinek kel
lene távozniok. — Hogy pedig azon kopár sivatagon, melly-
nek miveletlen földe felett a' butaság' 's tudaíianság' sürü köde 
lebeg, szabadság, emberhez méltó szabadság nem virágozha
tok, az bizonyos. Azért azon mondás « l e g y ü n k s z e g é 
n y e k d e s z a b a d o k - csak ott alhatott, hol egy kis társa-

8 
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s.ig szűk határai közt, minden idegen befolyást — attóí tá-
%ol tartózkodván, — magától eltávoztatliatott: — midőn 
más nemzetektől kVilön válva nem volt kénytelen másokkal 
lelki erőre 's raiveltse'gre megmérkőzni. — Azon hajdani kor
ban, midőn a'fold' még kevéssé népes kiterjedésén egyegy 
nemzet mint különvált sziget a' nagy tengeren emelkedett ki 
a' miveletlen pusztaságbói, akkor a' nemzetek' ama' legelső 
csecsemős állapotjokban talán összefért a' nemzet' szabadsá
gával annak szegénysége. De most, midőn az emberi uein' 
legtávolabb, legkülönbözőbb nemzetei is olly sok egybekötés-
ben vannak; midőn azokra több vagy kisebb mértékben, de 
mindenekre az ész' világa sugároz; midőn mindenek közt a' 
tudományok, ismeretek 's kereskedés egy rokonító kötést, egy 
szét nem te'phető lánczot füz; — most a' miveltség vezet ér
tékre, ez hatalomra, 's a' hatalom szabadságra. A' melly 
nemzet tsdatlan, durva, bárdolatlan, az szegény i s ; a' sze
gény gyenge, 's a' gyenge szolga, zsákmánya a' hatalmasnak. 
Az aránysúly örök törvénye szerint a' gyenge mindég alá vet
tetik az erősnek. — 

Hogy egy nemzetnek hatalmassá 's gazdaggá létele, azt 
boldoggá teszi e vagy pedig épen abban vagyon e erkölcsi 
megromlása' 's egyberoskadásának oka*? e' felett sokan soküt 
czivódtak, 's most is különbözők az értelmek. — 

Ebben is nem kevesek lévén az elő 's balitéletek, kiilon 
kellene azokról értekezni; itt csak azt jegyzem meg, hogy 
nemzetnek szegénységben maradását azért óhajtani, hogy a' 
gazdagság erkölcseit meg ne rontsa, annyit tesz, mint egy if
jat azért, hogy bujaság ne fertőzze 's ne gyengítse, féríisá-
gától fosztani meg, Egyik olly tehetetlen lesz mint a' másik 
c s e l e k ve hibázni: de gyalázattal tűrő részesévé mások' 
vétkének, egyiránt lesülyedhet. Egyes hatalmasok, forté
lyos pártosok 's vad zsarnokok épen úgy tesznek szegény 
nemzeteket undokságok' martalékjává, mintáz említett szeren
csétlen fe'lembereket undok bujáikodók fertelmük szenvedő 
tárgyaikká. — 



Hon el leni e lő í té le tek . 

H a a' hon 's az abban lévők iránti előítéletek többnyire 
nevetségesek, 's átalában károsak: de uéinellyrészben nieiit-
)ietűk; lehet kíitfőjők tiszta, szép, dicséretes. Kinövések 
ugyan, de egy nem nemtelen fának felesleges nedvéből lesz
nek; olly meg nem ért, vagy elfélszegült termései, mellyek-
bül kedvezőbb időjárás vagy jobb ápolgatás által szép 's hasz
nos gyümölcsök válhattak volna. Ellenben, a' haza 's hou 
e l l e n i elő- 's bal - Ítéletek romlott földnek méregtelte gom
bái. Valamint amazok a' haza' szent ugyan, de rövidlátó, 
Tagy vak szeretetéből szármozhatnak, 's csupa tapasztalatlan
ság, 's ismeretek' szűke szülheti őket: úgy ezek többnyire 
elfajult érzéstől vehetik eredetöket, 's megromlott szív, 's 
lélek táplálhatja. — 

A' vonszódások' legerősbike közé tartozik a' honhoz ra
gaszkodás. Mélyen van ez az emberi kebelbe vésve; az el
ső eszmélés', 's a* gyermeki kor álom vegyített édes emlékezé
sével egybe szőve létez; — minden újonnan ízeit ártatlan 
örömmel új kötés szorítja a' serdülőt anyaföldéhez 's honfiai
hoz, 's az ifjúnak már egész lételét átfonó gyökerekkel él 
ezen vonszódás keblében. Nem a' kötelesség' érzése^ nem 
száraz okoskodás' következése az, a' mi honiinak hevíti vérét, 
szikráztatja szemeit 's merész tettre lobbantja, midőn hazáját, 
felekezetét sértvebántva látja vagy képzeli. íSzcn termcszet-
Bziilte hív érzés olvasztja édes ömledezésre a' távollévőt, el
fogódva emlékezvén honjáról; ez dagasztja melyét annak di
csősége' szemlélésekor. 

Mi egyéb ád a' szülötte föld' bár si-»at:!giiiak is bájkecset. 
8* 
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— mi olvasztja az északi sark' j eg í t , a' forró nap' égető hevét 
mi enyhíti, 's teszi kedvessé lakosainak a' legsanyarúbb éiet-
módot is? A' honvagy' epesztő betegsége, a' sokáig távol 
háuyatottnak hazája' földére léptekori édes öröme, ;:^ miud 
ezen velünk született vonszódás' következései. 

Mint minden emberi erénynek, úgy ennek is eredeti tő-
gyökere az embernek csak érzéki, úgy szólván állati részében 
vagyon; — ennek még csak vad, de épen tenyésztő csemeté
jébe oltatik a' kötelesség' hű érzésének szentsége, — 's ezen 
nemes oltó ággal táplálóiag egybe forrva neveli azon dicső fát, 
melly az egész táj ' dísze és ótalma, melly a' gyümölcsök' 
legszebbéit érlelve, a' legduhösb szélvészeknek is kevélyen 
áll ellent. A' hazgfiúi kötelesség' hü és munkás érzése emeli 
az erények' első sorába azon természetes, állatokkal is közös 
édes érzést, a' h o n h o z v o n s z ó d á s t , 's így születik a' 
h a z a s z e r e t e t . 

E ' szerint a' legtermészctesb, legédesebb érzelem lévéa 
a' honhoz ragaszkodás, szülőföldünk' szeretete; 's az erre 
épített, szent kötelességek' tudásából jövő hazaszeretet, a' 
legtöbb szépnek, 's jónak lévén'kútfeje, melly egyedül ne
mesíti az állati embert dicső erkölcsi valóvá: képzelni is ne
héz 's szinte hihetetlen, hogyan lehetnek olly szülöttei egy 
hazának, kik nem csak e' nerazőjökhez, 's szülő anyjoklioa 
hív szeretettel nincsenek, de még gyűlölik, 's ellene épen olly 
otromba mint vétkes előítéleteket táplálnak keblükben. 

Hogy illyenek szegény hazánkban vágynak, ki közöttünk 
olly szerencsés, hogy gyakran ne lett volna kénytelen tapasz
talni? — 's tudom, olvasóimnak sokszor hevült méltó haragra 
kebelök a' nem ritkán szemlélhető hazafiságtalanság' undok 
példáinak látására. Ki hazáját ismeri, ki nem nagyító, sem 
nem kisebbítő hanem ép szemekkel nézi annak hibáit épen xigy 
mint jó oldalait, — a' ki látja a' hijányosságok' többnyire igen 
szembetűnő okait, — ki a' külföldet nem vakon csudálja, ha
nem annak jó és rósz oldalait is tudja 's akarja látni, 's még is 
nemzetét megveti, gyalázza, hazájához hideg, annak hasz
nálni rest, ártani kész «hic niger est, hunc tu romane caveto." 
— Az Ulyen nemének szennyét, születéséaek mocskát érte-
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lezésfiiíK' tárgyíívil nem tehetjük, ügy is elfajult, 's eladotí 
lelkeken toll nem javíthat: — ezek nem czáfolást, csak a' 
jók' megvetése't, 's a nemzet' átkát érdemlik. 

De kiknek szivök megromolva nincs, kik alacsony önha-
szon keresés vagy hiúfény vadászásból leiköket árúba nem 
bocsátották, hogy az illyeneknek számok közt is vannak ollya-
nok, kiket hazájok' sorsa nem érdekel, 's ahhoz idegen hi
degséggel viseltetnek, sőt majd minden honit megvetéssel 
tekintenek: ez épen olly fájdalmas mint bajosan megfogható. 
Snnek okait méltó vizsgálnunk. 

Az emberek' nagyobb része , az ismert 's elüttök tudva 
lévő képzetek szerint a' következéseket nagy részint helyesen 
vonja, 's ámbár logicai hibát is eleget láthatni^ még is a ' tö 
mérdek bal 's félszeg Ítéleteknek nem annyira a' hibás okos
kodás kútfejej mint egyfelől az: hogy sok tárgyról épen 
í^m okoskodnak, hanem a' hallott 's már bevett képzeteket 
vakon utánozzák, — más felől hogy azon ismereteik, melly-
ekre támasztják okoskodásaikat, helytelenek vagy csonkák. 
A' nem látás, vagy roszúl látás lelkiképen az embereknél nem 
annyira szem' 's nézés' hibája, mint a' néző pontnak hibássá-
gából származik, mellyből a' dolgokat tekintik. A' haza iránti 
hidegségnek is oka sokaknál azon szempont' hibássága, melly
ből egy felől a' hazát, más felől magok állásokat^ 's hazájok-
hoz tartozásokat tekintik. 

Ezen homályos- liibás- nemlátást meggyőződésem szerint 
egy felől a ' n e v e l é s ' f o n á k s á g i ; más részről a' t á r s a 
s á g ' h i b á i okozzák. Tekintsük e 'ké t tárgyat rendre. 

Hogy annyin vannak mi nálunk, kik felnőnek 's férfikort 
érnek, a' nélkül hogy hazájokról 's annak tartozó köteles
ségeikről tiszta képzetök lenne, — annak fő oka, a' mi hibás, 
's gyakran oktalan nevelésünk. — Számtalan szükség feletti, 
egy rakás léha, nem kevés elfelejtendő tárgyakkal terheltetik 
a 'nevendékek'emlékezete; — sokat tud, keveset ér t ; gon
dolni, eszmélni sem út nincs mutatva, sem idő engedve; — 
a parlagban hagyott itélőtehetségnek nem nyujtatik erőt adó 
eledel, mellyből izmosodva táplálhassa magát; — polgári 
helyeztetése', hazafiúi 's emberi tartozásaira nézve szemeit 



í'el iit'in nyitják, sem a' való' nézésére iK?m- erósííik. — Vaiuuii 
fonnyadt, 's többnyire homályos catechismuson 's neluíny rit
kán elértett erkölcsi regulákon vagy mondásokon kivűl ('s még 
ezek is nagy részint nyelvért, vagy Írásbeli gyakorlásért for
dulnak elő) az erkölcsi kötelességekről említés is alig van, 
annál kevésbé történik azoknak az észbe csepegtetése's szívbe 
forrasztása. jMajd csak nem végtére taníttatik, sokszor pes-
hedt pedantismussal, egy tudós homályba borított Philosophia, 
mellynek a' nevendék' eszét mindig 's a' férfi' belátását is gyak
ran felülhaladó szőrszáihasogatásaia kínosan 's unalomtól gyöt-
retve keresztül laktatván, kezdenek végtére az erkölcs' tudo
mányához, 's a' természet ' törvényéhez; — pedig ezen min
denekfelelt szVikségestárgyak' elsőfővonásainak már a' gy é r 
m e k ' szívében 's eszében kellene tehetségéhez alkalmazott 
módon, 's kiterjedésben metszve lenniök, hogy azokkal együtt 
nőjön, beléjek forrjon; ezen első vonásokat esztendők' tel
tével , az ész ' , 's értelem' fejlődése szerint, oktató bölcs ke
zeknek mind inkább kellene kirajzolni, 's lassankint kész 
képpé kimívelni, 's ekkor az érettebb 1 f j ú n á 1 a' már meg
lévő tudást tudománnyá tenni. De nem így történik: hanem 
ezen épen oUy szükséges mint természetes képzeteket, rael-
lyek mindenkiben első eszmélésétől fogva benvagynak, csak 
ki nem fejlődtek, az ifjúnak egyszerre egy mély 's rökönyíi-
dött szagú tudomány' penészlepte alakjában adják elő ; a' szá
raz systematizálás, 's tekervényes fel- és elosztások' minden 
unalmaiba borítva — nagy bajjal tudja, — de sok nem is 
képes megtanulni azt, a' mit tudós tauítás nélkül vele önma
gával ki lehetett volna találtatni, 's önmagából merittetni. 
Elijed annak jéglepte külsejétől, a' mi édesen melegítené szi
vét, keblét nemes tíizzel hevítené, ha természetes alkatjábaii 
vele már rég megismertetvén, azt most velős tudományba 
átöntve annak méllyebb fontosabb vizsgálatával érzését — 
lelkét táplálnák, férfiasitanák. A' minek szivéből kiforrását 
még gyenge korában érezte, —• a' mint frissítő csermely 
gyanánt látott érzelmi 's tudási szélesedő tájain nevekedve 
általfolyni: kedvére követné aimak az ifjú a' tudomány' pom-
pts partjai közé szorított folyását i s ; 'a részvéttel igye-



Iteznék annak tudomííriyát is elérteni 's megtanulni, a' minek. 
atyafiságos minden hangjait öne'rzeíme'beu már mint re'gen is-
nae'rteket feltalálná. INera fogja az Beeíliovea vagy Crarnsr 
mesteri liangszöve'seinek fellengő kecseit sem e'rleni sem erez
ni, kinek fülei egyszerű melódiák' hallása által az ó'szhangzás' 
bájával me'g meg nem isme'rkedtek. El nem érhető magos-

' ságra tett ideálja az erkölcsi tökélynek sivatag távolságával 
. elcsüggeszti, 's visszarettenti komor ke'pe'vei a' me'g eddig 

majd mindent csak virágos oldaláról tekintett ifjat. Minden 
erkölcsi parancsolatban egy egy hideg gyilkosát látja örömei
nek , kedvtele'seinek, mellyek pedig e' rózsakor' tavaszán 
egész létének életerei; a' kiszabott komor kötelességekben 
mind annyi mord poroszlót szemlél, kik öt szelíd örömek' 

^ vagy •bájoló gyönyörűségek' virágitól űzik e l , 's hideg, ked
vetlen munkára vagy zordon tűrésre- szenvedésre vad kemény
séggel liajtják. Megcsömörüíve 's unottan a' kötelességek' 's 
tartozások' nevétől is undorodik, raelíy érzés őt gyakran egész 
éltében minden férfias munkásságtól, minden cselekvő hasz
nálástól visszatartóztatja. 

A' már iskoláit elhagyott, szárnyára kelt ifjú rég óhajtott 
szabadságát abban képzeli feltalálni, hogy senkinek semmivel 
ne tartozzék, hogy indulatai 's vágyásai vezette cselekedeteit 
semmi kötelesség ne kösse meg. Valamint az erkölcsi köte
lességek , a' természeti 's abból származó polgári jusok' tar
tozások' fövouásait, hibás nevelés mulasztja el a' g y e r m e k * 
szivébe's eszébe vésni, a' n e v é n dék ' értelmében kiképezni 
's az Ítélésre már érleltebb ifjú' lelkébe edzeni: épen lígy 
mellőztetik el a' gyermeknél, csak alig érintetik a' neven-
űékbe, 's épen nem eléggé, nem czélirányosan történik az if-
jakra nézve: a' h a z a ' m e g i s m e r t e t é s e , a' h a z a s z e r e 
t e t ' k i f e j t é s e , m i n d e n k i ' p o l g á r i h e l y z e t é n e k 
e l é r t é s e , ' s a ' h a z a f i ú i k ö t e l e s s é g e k ' 's t a r t o z á s o k 
m e g t a n u l á s a . Pedig ezeknek is már a' gyermek' minden 
jóra 's szépre nyilt szivébe kellene öntetnie; — könnyen le
hetne mind hazája' isméretét 's annak szeretetét, mind abban 
lévő helyeztetését 's alioz tartozó kötelességeit értelméhez, 
tehetségeihez 's korához alkalmazva miivden épeszű gyermek-
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kel megértetni 's éreztetni. Hazafit 's polgárt '« csak ezt keli 
minden emberbői nevelni: mert a ' k i ezzé nem válik, elvan 
annak rendeltetése vétve; nincs az életnek más méltó czélja; 
a' legteljesb kötelességeket elraellőzve minden munkásság, 
minden igyekezet csak erőt vesztegetve fecsérlödik e l , ha 
azok minket a' haza', polgár- 's embertársaink' boldogításokra-
javitásokra nem vezetnek. Legfőbb, 's legnemesb czélja 's 
rendeltetése tehát az embernek az lévén, hogy hasznos pol
gárrá , 's munkás és hív hazafivá váljék: ennek kell a' neve
lésben annak legelső kezdetétől fogva alapját megvetni. Ki
csiny a' makk melly elvettetik, de benne vágynak gyönge 
csirájában a' bizonyra kifejiendő hatalmas tölgy' minden ágai 
levelei. Gyönge a' csemete, mellyet gondos kézzel ül tetünk: 
de minthogy ültetjük, jó földbe tesszük, ápolgatjuk, hasz
nos , erős gyümölcstermő fává nő. Nem lehet gyönge jövé-
sekbüí egy már hüs árnyékot adó lugast csinálni: de azzá kell 
a' még vékony, 's kevés leveleket nevelő vesszőket hajtani; 
illyen irányt adva kell azokat gondosan nevelni: mert ha vadon 
felnőnek, nem fognak hajlani; ha erőlteted eltörnek, 's az 
elfáradt vándor alattok enyhelyet nem talál. Ha a' gyermek' 
szivében 's érzésében is a' jó liazafivá válás' magva nem vet
tet ik, elhűl, elvadul annak miveletlen földe, 's az elkésett 
vetés ki nem ké l , vagy meg nem érik. Épen az élet' első 
tavasza bír azon élesztő zsengével, melly a' tenyészetre olly 
szükséges. Az iijViságnak- már meleg tavaszán történt vetés 
sokszor kikelése előtt, sokszor azután, az indulatok' forró 
melege által elszárad, kisül, 's csak egy igen tápláló nyár 
mentheti azt meg az elfonnyadástól. Az élet' nyara érlelésre 
van, 's nem gyenge csirák' kifejtésére; ezeket elperzseli. 
Jaj annak! ki az ősz' eljöttével veszi észre, hogy a' hazafiság' 
hasznos magva földébe nem vettetett: — késő már; elhűlt 
keblében nem fog az sarjazni; a' lelki gyengülés' derei meg
gátolják bokrosodását; az öregség' tele fagylal, 's nem érlel. 
Vetése későbbi iijulását nem remélheti, mert földi éltünk' te
lét újító tavasz e' i'óldön nem cseréli fel. — 

Hazáját könnyen ismertethetni meg a' gyermekkel, 's 
egyszersmind szeretteim, annak egy nem száraz, hanem szi 



yét képző *s figyelmét kedvesen elfoglaló leiiasával; 's törté
neteit iiem egy fonnyadt Krónika vagy kistükör szerint, ha
nem fővonásai mellett oUy tárgyait rajzolva, mellyek a' haza
fiúság' dicső példáit tündököltetik, 's ezen szép érzés' melegét 
öntik hajlékony szivébe. Hazájában leendő polgári állását, 
hazafi társai iránt helyeztetését, 's ebből származó jusait 's 
kötelességeit is könnyen leliet a' gyermek' értelméhez alkal
mazott alakzatba önteni; — lehet ezt vele megértetni a' nél
kül, hogy értelme megerőltessék, vagy unalom gyötörje. 
Valóban feles, ezeknél sokkal nehezebben érthető, 's értel
mét felülmúló tárgyakat kell nékie tanulni. — A' valiásnak 
mély értelmet kivánó hitágazataít nem is említem; de melly 
abstracta ideákkal kínoztatik a' nőmének, verbumok, 's több 
effélékkel egy szegény gyermek â  f á b a 's h i c , h a e c , 
h o c tói kezdve. 

A' már első gyermeki éveit általélt növendéknek h a z á 
j á t , 's a n n a k t ö r t é n e t e i t nevekedett tehetségeihez, 's 
erősödött értelméhez aranyozva már bővebben kellene eleibe 
terjeszteni, 's vele megismertetni hazája' különböző részeit 
's nevezetességeit, lakosai' mennyiségét, életmód' 's keres-
méuyi tulajdonságait — a' haza' termesztményeit, azoknak 
mesterségek által mennyire lévő miveltségét — kereskedés' 
állását, mesterségek', müvészség', 's tudományok'mi karban 
létét. Mindezeknek jó és szép oldalait épen ngy , mint hijá-
nyait, 's gyengélkedéseit felfedezvén, igyekezni mindazokat 
a' már ismerni kezdett külfölddel összehasonlítgatni. —• A' 
haza' történeteit is ekkor már hasonlólag nagyobb kiterjedés
ben 's okkeresőleg kellene tanítani: — felfogni azon főpon
tokat, mellyek a' nemzeti elűhaladást vagy hátramaradást fő
kép okozták; követésre méltó szép 's hősi tetteket magok fe
nyőkben kellene megmutatni, de épen úgy a' megvetett indu
latok botlását, éreztetni gyászos következéseit a' történt pol
gári 's erkölcsi vétkeknek; a' műveltség' malasztjait épen úgy, 
mint a' hazánkat oUy súlyosan nyomott 's nyomó átkát a' vak
ságnak 's müveletlenségnek — ezeket is mind összevetve a' 
külföld' már isméretesb régi 's ujabb kori történeteivel. — 
Kifejlődnék, éérzésével nőne, 's gyökereznék így a' hazasze-
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retet: — de nem mint egy vakon hódoló induJat, haneni egy 
a' jót megtartani, 's a' hibást javítani buzgó hív érzés. Niucs 
még ezen korban ideje a' törvény tanulásnak, nem taiiíttatlia-
tik még egy kiterjedt Hazai Jus publicura — annyival kevésbé 
privatura : — de igen is a' maga lielyén van, 's elkeríilhetle-
nííl szükséges, a' polgári alkotmány' alapjait, fő oldalait 's 
kötéseit röviden 's könnyen megfogliatólag a' neveiidékkel 
megértetni. A' haza' állapotja' 's történeteinek illy ismere
téből könnyű 's önkényt következő kinekkinek abban lévő 
helyzetének elértése. — A' hazaszeretet' érzés-szülte köteles
ségei mellett itt már kinekkinek polgári állásából következő 
tartozásai' kifejtését is meg kell kezdeni. Ataljában szíiksé-
ges a' kötelességek' képzete' felfogásához, 's kötelességek
nek kötelességből követéséliez már jókor szoktatni az ifjat, 
de sőt még gyermeket. Ha ez nem történik, csak jó kedvé
ből jó ember válik belőle, ki jó marad, míg kedve tartja, de 
tántorog vagy esik, ha vágyásival tartozási kedvetlenül csap
nak egybe, — mivel nem az erkölcsi kötelességek' szoros 
érzése vezeti lépéseit. 

Ezen tanulások' szárazságát, 's illyetén tudásoknak a' 
nevendék' értelmét felülmúló súlyát a' ki ellenvetésül teszi, 
azt kérem visszaemlékezni azon még sokkal szárazabb 's bajo
san elértett tudományokra, mellyekben homloka illy korában 
izzadott. 

Érni kezdő ifjúban az idő, 's velösb tudományok' tanu
lása, az értelmet 'g tehetségeket már jobban fejté ki. Ha az 
okoskodás' és erkölcs' tudományiba czélirányosan vezettetett: 
bizonnyal helyesen fog Ítélni tudni; — ér teni ' s érezni fogja 
erkölcsi 's természeti jusait, 's kötelességit — ennél már a' 
hazaszeretet ne csak egy érzési vonszódás', hanem erkölcsi 
kötelesség' szüleménye legyen; — tisztán kell hogy tudja, 
's mélyen érezze szoros tartozását ahoz; a' haza iránti hív-
ség* szentségét, vagy az elleni hidegség' 's vétkezés' undoksá
gát mindig szeme előtt tartsa. Már egy illyennel meg lehet 
hazáját ismertetni minden természeti 'a mesterségi kijelelt-
ségeivel 's liijányaival; — ennek már meg kell mutatni a' 
teendőket, 's a' javítások' rejtett okait felfedezvén. — A' 
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n«;inzet' mostani ííilapotját szükséges történeteiből nyomoziii 
li. Követni kell vizsga szemekkel a' nemzet' polga'ri, 's ta'i-
sasági léiének íejModéseit, változó életkorait. — Bő kiterje
désben kell a' hazai történetet, mindig az esetek' okait 's kö
vetkezéseit vizsgálva, 's örökké a' külföld' történeteivel egy-
behasonlítva tanítani. Most ma'r ideje, liogy a' haza' törvénye 
tanulási fő tárgygyá váljék; de nem egy gyakran homályba 
burkolt köz polgári törvény (Jus pubiicvim) 's nem is fő czélúl 
vévén az egyes személyeket illető törvényből (Jus privatum) 
az ügyvédi fogások', 's a' perekfolyta' tekervényeit. Szüksé
ges ezeknek elkerülhetlen tudások, de egy hazafinak nem fö 
czélai. Lehet valaki igen ügyes és szerencsés ügyvéd, ne
veztetik is sok nagy törvénytudónak a* nélkül , hogy hazája' 
alaptörvényeit polgári alkotmánya' jó rósz oldalait tudja, 's 
ismerje. 

Ki hazáját ekként ismeri, történeteit illyenkép tanulta 
toeg, törvényei 's polgári alkotmánya' tudását e' szerint tette 
magáévá, hogy ne lenne annak ön polgári állásáról, a' mások 
iránti helyzetéről 's az ezekből származó minden munkásság 
's cselekvésbeli tartozásairól tiszta képzelete f — Illy raivelt 
földben sem bnta előítéletek, sem a' hazafiságtalanság' bur-
jáuya nem teremhet. 

De railly kevéssé, vagy melly hibásan miveltetik ezen 
föld; — fajdalom! még gyakran burjány 's konkoly magva 
vettetik belé. — Hány ifjú nőfel, ki hazáját alig, többnyire 
hallomásból, sokszor egészen hibásan ismeri*? — A' haza
szeretet' képzete csak a' deákságért nyesett régi irók' felséges 
de el ritkán értett mondásiból ragadt reá, 's illy szinű ne-
mesb érzéseket inkább csak a' régi történetekből szívott ma
gába, nem annyira azért, hogy azokat ama' bő kútfőkbíd me
rítve gondosan belé kívánták volna önteni, hanem mivel a' 
szép tettek' tündér kecse ellenállhatlan bájjal bír. Dicső 
példák oUy termékeny magvak, mellyek történetesen elhullva 
is csíráznak. 

Majd minden házi nevelésben, 's a' legtöbb iskolákban 
is egy rövid 's száraz geographia', 's épen oUy száraz honi 
história' tanítása, mind a z , mit a' haza' 's nemzet' régibb 's 
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mostani állapotjáaak megismeréstíre tesznek; 's ezek köziil is 
az első nem sokkal több, mint a' Várraegyék', folyóvizek', 's 
városok'könyvnélkül tanulása: — a'második pedig többnyire 
unalmas elrege'lése hogy hány király s hány fejdelem volt, — 
a' helyett, hogy az esetek' okait, a' cselekedetek' kovetkezé-
sit, 's a' történteknek a' nemzet' characterére ható 's nemzeti 
ereje* növését vagy apadását okozó befolyását vizsgálnák, — 
egy falka, csak feledékenyse'get érdemlő név, 's unalmas év
számok' megtartásával gyötörtetik a' tanuló. 

Nagy számú kötelességeket rágnak szájába, mellyeknek 
egy része kivihetien lévén a' többin is könnyen felhagy, vagy 
hozzá sem mer fogni; — eltaaítják neki az okos és oktalan 
állatokhoz, bogarakhoz, 's még angyalokhoz tartozó köteles
ségeit is: de hogy a' haza iránti kötelességek mellyek*? 's 
vannak ef ritka hall csak említést is egész iskolai élte'ben. 

lUy készülettel lépvén ki az i0u polgárilét' pályájára, le
het e csudálni, ha sem útját sem czélját nem ismervén, tán
torognak - tévednek lépései ? nem megfogható e, hogy lágy
meleg vagy hideg ahhoz, a' mit sem ismerni, sem szeretni 
meg nem tanúit? Valóban csak eredeti jobb valója ment meg 
sokat a' haza iránti érzéketlenségtől, 's ragad ki a' polgári 
tunya munkátlanság' léhaságából'; — hogy még többen nin
csenek, kik a' köz ügy iránt érzés 's tettbeli részvétel nélki'J 
töltik el ifjúságokat, bizonyára annak jele, hogy a' hazasze
relet mélyen van az emberi szívbe gyökerezve. 

Hogy a' nevelők' 's tanítók' kezei gyakrabban körmei kö
zül kiszabadult ifjú micsoda társaságba lép, 's átalában a' n^-
Innk lévü társasági toii egy másik fő oka a' hazaiiságtalau-
ságnak. 

Az ember második nevelését, tanulását a' társaságtól 
kapja. Sükeresebb ez az elsőnél: mert ez kimetszi azt, a' 
mit szivünkbe 's eszünkbe az első csak rajzolt; de kitörli azt 
ha ennek erős benyomása az elsőnek vonásival nem egyez. 
Ellenben az első nevelés ritkán erősítheti annyira építményét, 
hogy a' későbbi társaság' más izlése, bontó kezei, vagy szél
vészei fel ne forgathatnák. Azon gyenge növény, mellyet 
amaz ültetett, bár gondosan ápolgatta 's már szép csemetévé 
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nevelte is, ha, a' hová kiültetik, idegen 's nem rokon földet 
kap, 's szokatlan éghajlat alá jő : el fonnyad, kiszárad. 

A' társaságban nem kényszerítésből törekszünk holmit 
megtanulni, nem erőltető parancs szerint, igyekezünk magnih-
kat mivelni. Ezen helyzetünkbeli igyekezet' rugóji hatalma
sok t. i. az önakarat szerinti tehetés' képzete, 's a' tetszvágy. 
Az első ha gyakran csalódás is, de hízelkedik önerőnk' érze
tének; a' másik édes örömeket nyújtván 's még többet Ígér
vén, minden életkornak legkedvesb, 's majd soha félre nem 
tehető bábja. 

A' követés 's szokás is egész erejüket bizonyítják a' tár
salkodás által történő képzésében az embernek. Követni a' 
mi tetszik, a 'mit szépnek's jónak látunk; utánozni, a' mivel 
tapasztaljuk, hogy mások tetszenek, fénylenek, vagy a' mik 
örömekre 's kedvtelésekre láttatnak vezetni: ez be van a' ha
landó' természetébe szőve, ki mint alig csak érzéki teremtés 
magával jól tehetlenűl jővén e'világra, mások' követése által 
lesz beszélő, ismerő 's eszmélő valóvá. — A' követésnek ezen 
eleitől fogva, 's szünetlen történt gyakorlása kettőzteti ben
nünk a' meg 's hozzászokás' erejét, mellynek lassanként ízeit 
édességét észrevehetlenűl annyira megszeretjük; csupa szo-' 
kasból követünk a' társaságban sokat: de annyiszor 's addig, 
míg magunkkal egészen egybeolvasztjuk azt, a' mit másoktól 
gyakran vagy mindég nem látva, soha meg nem szoktunk 
volna. Ember társaságban nem mindig bír azon természeti 
tulajdonnal, hogy csak a' magával rokon részeket ölelje fel 's 
tegye magáévá. Az érzéketlen dolgok csak a' velők nem el
lenkező más dolgokat veszik magokba, 's magokhoz; a' mik
ben nincs chemiai válrokonság (kéjrokonság, affinitás che-
mica) vagy a' mik épen ellenkeznek: nem támad azok közt 
chemiai egyesülés vagy hasonulás — szétválasztja, visszata
szítja azokat egymástól ama' természeti erőtulajdon; de az 
ember mintegy hózuhat (lavina) a' körülmények' erejétől fizet
ve átrohan élte' mentén — felszed, magába vesz, a' mit út
jában talál 's gyakran legkülönbözőbb tárgyak ragadnak hoz-
2á. Innen van, hogy a' változó körülmények a' különböző, 
sokszor ellenkező társalkodás által, öt oUy sokféle, gyakran 
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egymással ellenkező részekből 's tulajdonokból szerkeztetik 
egybe. 

A' társasági életí)en csak nem határtalan hatalommal biró 
istenség a' d i v a t (módi); ezer kiilönbozüképen jelen meg 
ezen Tündér, csak az egyediilségböl távozik; hol több em
berek együtt vannak's együtt élnek, mindenütt 's mindig j e 
len van. Szármozatái kipuhatolni nem lehet , élte oUy régi, 
mint az emberi társaság; a' legtávolabb kor' homályiban — is 
már ismeretes volt munkás hatalma; eredete az emberi ter
mészetben van; nemzője a' t e t s z v á g y , dajkája a' v á l t o 
z á s ' s z e r e t e t e 's az ú j ' k í v á n á s a , nevelője a' m u n 
k á s s á g ; ezen istenné szintolly nagy, mint fényes seregtől 
kisértetik. Fegyveres ereje 's védlője, melly éles karddal 
ótalmazza ügyét 's diadalmasan szúrja fel zászlóját a' legtá
volabb vidékeken is, a' n e v e t s é g e s s é t é t e l ; ki nem hó
dol neki , azt sem kora , sem rangja mentté nem teszi érzé
keny csapásitöl. — A" divat' ezen fegyverese annyira is meg
vetette az emberek félszét, hogy önizlésőket, kényelmöket, 
sőt az okosságot is gyakran feláldozva, vakon engedelmesked
nek. A' csínosság, czifraság, fény, pompa, 's a' szépnek va
lódi *s képzelt szüleményei mind a' divat' királyi udvarát éke
sítik jelenlétőkkel. Ezen földi hatalmasság birodalma' erős
ségét gyámolítja azzal is, hogy az észszülte i p a r r a l (indu-
stria) 's törekedő m u n k á s s á g g a l kölcsönös frigyet kötött: 
— ö ezeket a' kézi munkák' mesterségek', müvészség', 's 
tudományokban számtalan szüleme'nyei' előhozatalára hasz
nálja, ezek pedig öt a' kereskedés' 's találmányok' utján, tö-
rekedésök', munkásságok' fő eszközévé tették. A' divatot 
minden ifjú Löveti 's kell hogy kövesse, 's ezért a' követés' 

egész hatalma minden befolyásival hat reá. De van két 
bálvány, mellynek minden felserdült buzgón áldoz: egyik a' 
t e t s z v á g y , másik az e l e g a u t i a . A' tetszvágy igen ter
mészetes íüdulat' szüleménye; azon kedves érzésé, raelíyet 
a' másoknak tetszés, másoktól szerettetés és becsültetés, a' 
kijeleltség 's dicsőség' kedvtelésében érezünk. Helyes és 
hasznos ennek kútfeje; sok jónak, sok nemes törekedésnek 
előmozdító segédje, — De az î "ú nem mérsékelve, nem 



Jiecset fontolva, csak czélját t. i. á" tetszhetést, minél inkább 
elérhetőieg választja arra eszközeit. Nincs előtte semmi igen 
bajos, szembe száll veszélyekkel, alája veti magát keserft 
tiírésnek, megtagadásokra kész, terhes munkában szívesen 
fárad, csakhogy ezen ele'résekor mindig magosbra emelkedő 
b^jképét elérhesse. Többnyire nem azért tesz, tűr, izzad, 
mert úgy kell, úgy helyes: hanem mivel az által tetszvágya 
elégíttetik ki. — Az clegantia is a* divat' kisérő seregéhez 
tartozik, de azon istenségnek legfőbb rangú 's legnemesb 
születésű alattvalója, mellyhez a' hódolók' 's hódoltak' nagy 
csoportjából csak a' kijeleltebbek járulhatnak. Jó izlés, mi-
veltség alkotják fénykörét, 's tartják távol attól a' durvát, az 
otrombát. A' tetszhetésnek ez jelen meg mint leghatalma
sabb pártfogója, legsükeresb elősegítöje. — Az elegantia 
azon oklevél, melly társaságba^ közönségesen, de főkép a' 
l?épneranél majd mindég szíves elfogadást nyer. Mi lehet 
azért egy ifjúnak kivánatosb, mi ingerlőbb, mint ennek eléré
se, ennek birtoka 1 

A' mondottak szerint a' társaság, mellybe az ifjú lép 'u 
később éveit is tölti, 's az abban uralkodó társasági tón, ma
gához 's maga után képzi őt. A' m e g s z o k á s lassankint, 
gyakran észrevehetlenül, de erős kezekkel nyom reá idegen, 
's oliykor tulajdon önségével ellenkező alakzatokat, bélyege
ket. A' v á l t o z á s ' s ú jnak s z e r e t e t e hirtelen sebes 
lépésekkel vezeti új még ismeretlen utakra ; ugyan ezen vágy 
a' tetszvágytól kormányozva d i v a t ' követésére, e l e g a n 
t i a ' vadászására tüzeli, sokszor vakon ragadja. így az em
ber a' m e g s z o k á s , a' v á l t o z á s ' s z e r e t e t e , és a' 
t e t s z v á g y által oUyanná válik majd mindég, millyen társa
ságba lép, millyenben él. 

Megromlott, erkölcsi veszélynek tért, 's czégéresen rósz 
társaság nem olly veszedelmes az ifjúnak, mint egy léha, mó
dossággal erkölcstelen, 's tetsző külszín alatt feslettségét rej
tő 's maszlagot édesített ízzel nyújtó társaság. Az elsőnek 
roszasága igen kiáltó, első tekintete is undorít; csak a' miír 
nekitompult 's durvult ínyeknek tetszhetik éles rágó ize: — 
a' még meg nem romlott érzésű ifjú megrázkódik tőle, 's uem 



talál benne kedvességet; csak a' feljebh említett léha társa
ságoktól lassankint megvesztegetve sülyedliet fajtalan társa
ságok' örvényébe, mellyel örök veszedelme're hányat homlok 
rohan. A' világba előbb kile'pett ifjúnak önválasztása' tár
gyává illy társaság nem válik; kerüli, ha történetesen bele
jőve, csömörrel fut, 's eltávozik attól. Ha csak egy ellensé
ges sors erkölcsi fekélyes emberekhez elválhatlanúl nem köti, 
kimenti még meg nem romlott jobb természete. A' világra 
kilépés' első éveiben csak nem mindenkiben a' gyermeki ár
tatlanságnak 's nyilt szívnek még sok nyomai vannak, az er
kölcsi érzésnek természettől vett szava, ha nincs is egész 
erejére emelve, de a' lélek igen tele van annak eleven hangjá
val, hogy sem azt a' kijelelt rósz' viszhangjai ne sértenék. 
Az álorcza nélküli romlottság ritkán vagy inkább soha , még 
e' korban az ifjúnak nem tetszhetik. A' rósz 's helytelen ak
kor veszedelmes neki, ha az illőnek és szépnek lárvájában 
jelen meg. Olly társaság, mellyben ész és test vagy külső
ség' csínja fénylik, hol a' helyesség 's illendőség látszik ural
kodni, 's mellyet játszi elme 's könnyű tréfák tesznek ked
vessé; hogyha azonban csak egy külszín mázolása fedi tetsző 
festékével a' belső silányságot, ha az abban megállított helyes' 
és illendő' neve csak az azzá bérmált bitangokra van ruházva 

— ha mind az, a' mi a' szépnek ' s csinosnak firmája alatt j e 
len meg minden belső becs' vizsgálata nélkül vakon követtetik 
— ha az elméskedés, 's játszi nevetségessététel taps közt 's 
büntetlen suhogtathatja ostorait a' szent 's jó felett: az illyen 
társaság veszedelmes, — ez valódi mételye egy ifiúnak. Te-
lemachot isteni vezetője nem a' tengeri szörnyek' veszélyitöl 
féltette, hanem a' bájhangú syrénektöl védte, intette. — 

A' társaság' befolyása olly nagy az emberre, hogy egész 
természetét 's valóját meg tudja változtatni. Sybaris' legpu-
hábban nevelt szülöttje, he spárta' edzett lelkű férfias fia^i 
közé j u t , csak elgyengült teste az uj életmódot állhassa ki, 
már néhány év múlva nem lesz többé minden ellágyult érzé
kek' hajlékony játéka — a' piperés bábból férfi válik, 's tű
réshez szokván épen oUy jól fog a' táborban paizsán, mint az 
előtt rózsa ágyában nyugodni; — ellenben Lycurg' neveltje 
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serdült korában vetődvén a' kedvtelést lehellő Sybarisba, ha 
íobb géniusa onnan ki nem ragadja, ha szelíd alakban jelenő 
Jágy örömek' e'desse'gét izelíteni kezdi , — lelke valamint 
inainak pattanó rugói ellágyulnak, 's érzékek' rabjává lesz; — 
dicsőség 's haza helyett a' fény 's czifraság lesznek bálványi, 
mellyeknek áldozand. A' mi társaságunk hála az egeknek! 
nem hasonló elfajult sybariséhoz, de fájdalom! spártai férfi 
lehellet sem éleszti azt. 

A' hazánkban lévő társaságok sokfélék. — Különböző 
részeiben különféle rangú, helyheztetésíí, idokorú emberek 
többféle társaságokat 's társasági tónt alkotnak 's képeznek. 
Mindezekről külön szólani, ha szinte czélom t. i. az azokban 
lévő hibák' vagy hijányok' elismerésére nézve hasznos lenne 
is; de mind az igen sokra terjedés' elkeríiléséért, — mind 
pedig a' nem mindenikkel eléggé ismeretességeraért nem fo-
g(jk. Csak némellyekről, kivált pedig a' főbb rangú társasá
gokról. Leginkább azért, mivel sok ezekről mondandó több 
másokra is illik, és mivel az ezen társaságok' belső becse 
vagy hijánya a' követés, utánozás', 's majmolás' útján több 
másokra is nagy befolyású. — Hogy ezen társaságokra nézve 
is a' meglévő mint jó , mint rósz kivételek ide nem értetnek, 
természetes: csak áíah'ában 's a' nagyobb számról szólok. 

A' mi műveltebb társaságaink az ízlésnek 's szépnek ér
zésétől megfosztva nincsenek. Az erkölcsi 's társasági i l l ő 
' sa ' s z e m é r e m feutartja felettök védhatalmát. A'becsület 
érzés, a' gyalázat, 's szégyen' félelme sok elaljasodástól ótal-
mazza. — Modosság, szolgálatra készség, egymás iránt ki-
méllő kedvezés, beszéd 's magatartásbeli csín, mindezek sze
líd örömeket nyújtanak 's finomabb kecsekkel ékesítik. Fő
ként a' szépnem, mellynek ápoló kezei alatt a' szép 's illő 
mindig 's mindenütt virágzik, nálunk is mennyei eredetét sze
líd erkölcsei, tiszta 's gyengéd érzéssel bizonyítja; lelki mi-
veltség 's Ízlés által nevelt testi kecs emeli bajokat. Vidá
mabb az ész, szelídebb 's miveltebb az erkölcs az ő nyájas 
körökben, mert még nagyjára hív leányi a' szépnek 's gratzi-
4k mosolygnak reájok. — 

Ha örömmel elismerjük, 's gyakran elragadtatással érez-
9 
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zük Í8 társaságaink' ezen érdemeit: de mélyebben vizsgálva 
hidegebben fontolva mennyi lie'zagjiít találjuk a' szívnek, men
nyi botlását az észnek •̂  Az igaz emberi 's erkölcsi becs' is
merése 's fontolása melly ritka! — Hol bír a' valódiság ér
demlett méltóságával, 's hol elég erős az , elűzni a' léhaságut 
's annak eszelösködő tarka seregét, a' becsültetés' 's íetszlie-
tés'.koréból*? Melly sok módosság 's udvariság alatt nem lap
pangnak aljas czélok, aljas indulatok ! — sok tetsző ügyesség 
's életrevalóság jól megvizsgálva, csak kitanult ravaszság 's 
mindent magának áldozó önkórság. A' szelídség többnyire 
gyöngeség' szüleménye; elpuhultságból származnak nagy ré
szint a' gyengéd érzelmek; elnie'skedés rósz szívet, 's játszi 
ész valódi tudás' nem létét szokta palástolni. De ezen szo-
morító jelenések világszerte minden társaságokban vágynak, 
voltak is mindig, 's lesznek valamíg gyarlóságaink' súlya alatt 
nyögünk. — Hogy a' társaságban a' helyes és való egyedül 
uraltassék, hogy dicső fénykörök mindent világosítva a' kül
szín ' ' s léhaságok' homályit szétlépje, ez fájdalom! úgy lát
szik lehetetlen; erre az kellene, hogy mindenki erkölcsi kö
telességeit ne csak értse 's érezze, hanem hogy lelki erejé
ben 's méltóságában érzéki létén jóval íelűiliafadott légyeti. 
Már pedig az emberek' nagyobb r é sze , mellyból akármiféle 
társaság is áll, többnyire csak a' kedves e's kedvetlennek ha
talmas érzetétől vezéreltetik: — amannak vadászása, ennek 
kerülése intézi minden lépéseit. Az illyen többse'g nem fog 
a' kedvetlennel szembeszállni, tíirni 's áldozni azért, hogy a' 
mi helyes történjék 's az győzzön. Bajos az illyentöl kívánni 
's nem lehet reméleni, hogy a' kedvest, azt a' mi örömeket 
ígér, gyönyörűségeket nyújt, egy nem mindig kellemetes va
lónak, feláldozza. A' valónak, 's helyesnek ábrázatja gyak
ran komor, — a' komortói pedig fut a' társaságban örömet 
kereső ember. A' léhaság' arczán öröm 's vidámság virít, 
örömet kivan örömet igér, tréfák 's jó kedv közt Ízléstől szé
pítve jelen meg könnyű lépésekkel elmés pártfogói' karján. 
A' valót ellenben magánál gyakran komorabb áldozó papjai 
ránczolt szemöldökkel, fenyítő tekintettel mulatják a' soka
ságnak; amaz mulatságot társaság' ezen bálványát, igéri ; — 
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ez unalommal fenyegeti az élni kivanó embert rémítő vázkép
pel; elijeiive ettől nem csuda, hogy amannak veti magát kedv
telést ad() karjai köcé. 

Nem lehet azért reméleni, hogy az emberek' nagy része 
erkölcsi igaz 's cselekvöleg jó legyen, hogy indulatin küzdve 
győzzön, 's lépéseit kötelesség' érzése vezérelje. Az érzé
kek'hatalma, a' vágyások' ereje, 's gyengeségi az észnek's 
okosságnak, szülnek — táplálnak örökké számtalan gyarló
ságokat, hibákat; az ezekből származó bűnök' 's vétkek' cso
portjai is örökre fenn fognak maradni. 

Azt sem kívánhatni, I:ogy a' való mindig bírjon elsőség-
•gel a' társaikodásban, 's győzzön. — Akárminemíi társaság
ban bármiUy legyen tagjainak rangja, kora, helyeztetése: 
sok, igen sok nagyra nőtt 's neki öregedett gyermek van; 
ezeknek báb, játék kell. Míg ez így lesz, 's lesz e vagy le-
liet e valaha másként? mind addig sokszor fog feláldoztatni 
wömeknek, mulatságoknak a' helyes való; szép gyermeksé
gek, mulattató hiúságok gyakran lesznek a' gondok' 's iparko-
dások' fő tárgyai. Fontos dolgok 's valódiság nem foglalhat
nak el mindent; soknak sem ideje sem kedve nem marad erre, 
'8 örökké a' kedvest a' becsesnél többen keresik. — 

De az keserves, ha társasági hasztalanságok, lelki sze
génység, üresség, 's erkölcsi botlások a'társalkodásba nem 
csak becsúszva, elííírve nézetnek el, hanem megtelepedve 
örökség jussal bírnak, 's gazdákká válnak ott, hol mint nem 
hívott 's nem várt vendégek hogy ollykor jelen ne legyenek, 
emberi gyengeséginkért kikerülhetlen. Hlyen esetben nem 
kénytelen adó ez, mellyel gyarlóságinknak tartozunk, hanem 
rabszolgai hódolása létünk' nemesb részének. Ezen kemény 
Tád ha társaságinkat nem egészen nyomja is, de attól átaljá-
ban nem is menttek. 

Fő rangií társaságainkról szólván, azokat említsem e, 
aellyek hazánk' kebelében vannak; vagy raellyékben hazánk
fiai a' hon' anyafóldén kivűi élnek, 's mellyeket nagyobbára 
ott magok alkotnak f Majd ugyan azon tón uralkodik ben-
nök, fővonásaik hasonlók, igen egyenlő lépcsőjén állanak a' 

9 ' 
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niiveltségnek, 's ugyan azon hijányokban csak nem egyiránt 
részesek. Azért átaljában szólhatok róIok. 

Az Ízlés' tisztaságára, az illendőségre, 's társalkodási 
felsőbb miveltségre nézve van nálunk, a' minek másként kel
lene lenni: sok nem állana ki a' tiszta miveltség' próbáit mód
jaink, beszédink, szokásaink közül, mellyekben más valóban 
mívelt nemzetek' társasági köreitől még nagyon is hátra va
gyunk. Ezen félszegségeknek is következései hazánkra 'a 
nemzetünk' valódi előlépésére elég káros befolyással vannak; 
de nem ezek a' hazai lanyhaság', a' társasági köreinkbe elter
jedt 's onnan terjedő hazaflságtalanságnak legközelebbi okai; 
azért ezeket elmellőzöm. 

Vizsgáljuk azon hijányokat, mellyek egyenesen szülik a' 
hon iránti idegenséget, 's a' mik meggátolják főkép a' világra 
előbb kilépő ifjút, hogy lelkes, munkás hazafivá ne váljék. 

Ezen veszet, csak rosszat forraló kútfő kétségen kivül 
társasági köreinkben a' v a l ó d i s á g ' n e m l é t e . Csak a' 
való 's a' valódiság vezethet 's tarthat felsőbb rendeltete'sünk' 
útján. Csak ezek adják meg az ember' — a' férfi' valódi be
csét. A' hol le van döntve ezeknek okosság — emelte kirá
lyiszéke, léhaság, hijábavalóság, 's lelki íiresse'g bitoroJják 
törvénytelen kezekkel a' társasági kör igazgatását: czifra báb
bá, piperés majommá, lelki rabbá alacsonyítják le az embert. 

A' társasági körben valódiság emelje a' lelket, kormá
nyozza az észt, 's tartsa fenn önméltóságát. Igaz, hogj' nem 
lehet ez egyedüli 's örökös eledel; vágyásokból 's érzemény-
ekből egybeszerkezett valónk kivan könnyebb iny - ingerlőket 
is. Neki fáradna, bele linna a' legszebb, legnemesb tárgyak
ba az ember, ha vidámság 's könnyű tréfák nem élesztenék, 
nem derítnék. Az elevenségét vesztett embert megsűrüdött 
vére gátolná valódi foglalatosságiban is. 

Éltünk' fiiszere az asszonyi társaság. Altalok, csak a' 
szépnem által virítnak az élet' virágai. Vad durvaság ural
kodnék 's szelídebb érzéseket elfagylalva komorság' zordon 
tele lepné el a' társaságot, ha bájoló lehelleteikkel ők nenj 
olvasztanák a' szivet szelídségre, 's újuló éltet nem öntenéiiek 
a' lélekbe. De mi fárasztó, melly unalmas íenne az asszo-
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nyok' társasága, Iia mindig csak bölcselkednék, intene, száraz 
valói vizsgálna. Játszi elmésség, mulató kö^nyüség nélkül 
iiieg van ez tündér kecsétől fosztva. Távoznak a' grátziák, 
hol Ízlés, öröm 's vidámság nincs. Az örökös komorságtól, 
az olvadni nem tudó hidegségtől futnak ezen menny' leányai, 
de a' valótól nem. Az ész' kormánya alatt szívesen fognak 
kezet örömek 's tréfák a' valósággal; azok teszik ezt ked
vessé, ez örökíti azokat. 

Vannak a' társalkodásnak igen kedvelt apróságai; mulat
ságok, időtöltések, újságok, oUy kellemetes tárgyak, mellyek 
gyönyöríiséggel, részvéttel foglalnak el. Az öltözet, változó 
módik, játékszín, bálok, társaságok, 's ezekben a' multak
nak esetei, jövőknek várása, azokra készülés vidámon röpítik 
által az időt a' gyorsan miilo napokon. A' tetszhetés, ha nem 
mindig örömmel jutalmazva is, de eleven munkásságban tartja 
a' szépneraet. 

Helyes ez ; •— virítson kedvesség 's öröm asszonyok' 
társaságában; kellem lebegje körül; a' szép mesterségek, 's 
müvészség az izlés' bájoló kezével fejtse ki legszebb gyöngéd 
virágait. De azért ollyan tárgyaknak, mellyek az ember' fel
sőbb rendeltetéséhez méltók, nem szükség a' szépnem' társa
sági köréből kirekesztve lenni. Helye van ott, 's épen ott leg-
illőbb helye azoii képzeteknek's érzéseknek, mellyekkel az 
okosság érzéki teremtést erkölcsi munkás valóvá emel. A' 
nemzetiségnek, hazának, kötelességeknek, jusoknak a' tár
salkodás' oUykori nagy becsben tartott tárgyainak kell a' szép
nem' társasági körében is maradni; különben nem mentt az a' 
léhaság' vádjától. Tiszta képzetének, hív érzetének kell 
ezekről minden asszonynak lenni; különben csak kellemetes 
bábok, — önnön 's mások' játékaik' tárgyai. 

Valódi érzések' 's képzetek nélkül, nem felelhet meg az 
asszony fontos, szép rendeltetésének. Míg báj 's kegy röp-
desik körííl, ők alkotják az ifjú' hajlékony szivét, az egész 
férflnemet a' kellemek' 's tetszés' hatalmával ők kormányoz
zák; tülök függ azért, 's az ö érdemük vagy hibájok annak 
nemesedése, vagy aljasodása. Mint hölgyek 's anyák a' jelen 
's jövő kort magokhoz képezik: melly illő, melly szükséges 
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tehát, hogy külső kecs 's kellemek alatt aeines érzet , és va
lódiság legyeni t lételök' fő vonásai. 

A' valódiság azon gyümölcs, mellyet, ha tud érlelni, 
csak úgy van igaz becse egyik nemnek úgy mint másiknak; 
csak hogy az asszonyoknál ennek az ízlés', bájak' 's kellemek' 
virág leveleibe kell szerényen rejteznie: ezektől megfosztva, 
's ezek' elhullásával elfonnyad; férfiaknál pedig puszta ágon 
is terem 's érik. 

Férfiaknak társasági lételökben nagy részint a' szépnem 
azon közép pont, melly körűi egész éltok, minden törekedé-
seik forognak; buzgó részesei azért mindannak, mi azokat 
érdekli 's elfoglalja. 

Ritka dolog az, a' mit férfinem szépnemért tesz vagy 
nem tesz : ha nem is legközelebbi, de az majd mindig távo
labbi indító oka: azokra térnek vissza gondjai, gondolatai. 

Oliyan tárgyakat is , mellyekre az asszonyoknak nincs 
oUy egyenes befolyása, a' férfiak előtt életmódjok 's időtöl
téseik kedvesekké, fontosakká tesznek; mellyek ámbár ma
gokban nem fontosak, de szenvedelmök 'g azért vágyások, 's 
törekedésök lévén azokhoz kapcsolva, a' társalkodásnak me
leg részvételt nyerő tárgyaivá viílnak. 

Lovaglás , vadászat 's más testi gyakorlások 's muIatsá-< 
gok, nagy fontosságra méltatott tárgyak, illők is férfihoz; a' 
hijába valóság' nevét nem érdemlik, hasznok nagy, 's befo
lyások jótevő létünkre. Csak akkor kell hibáztatni azokat, 
midőn eszközi, alárendeltségi tulajdonokbúi kilépnek, midőn 
czélokká válnak, 's uralkodnak a' munkás engedelmesség 
helyett. 

Hogy férfi ezekhez értsen, ezeket kedvelje, gyakorolja, 
rólok beszéljen, szép és szükséges^, de vétkes elfelejtkezni, 
hogy van ezek mellett 's ezek felett magasb szentebb czél, 
mellyre törekedni kell; hogy neraesb valónk a' lélek, melly 
csak az okosság 's értelem által léphet czélja — a' tökélete
sedés — felé, és az akarat erkölcsi erősödésével bírhatja ere
deti méltóságát. 

Ha férfiak egymás kózt mindig csak lóról, vadászatról, 
kutyáról, puskáról beszélnek; ha legfőbb foglalatosságaik 
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csak ezek 's illyenek; ha más méltóbb Talódibb becsi'i tárgyak 
nem érdeklik őket, hidegen hagyják, sőt uiialmokra vágynak: 
valóban illy ta'rsaság tahin derék lovászok' 's gyakorlott pus
kások' illő köre lehet , de — tagjainak akármi legyen is rang-
jok, értékök 's szép nevök — istálló-bűz 's peczérszag lepi; 
lelánczolva marad ezekben a' lélek, az ész miveletlen, 's szik
kadtán a' szív, férfias munkásság fel nem ébredhet, nemes 
láng nem hevít keblet: az illy társaságnak elfagylak érzése' 
jegén nyom néll<íil sikamlanak által az órák, zsibbasztó üres
séget hagyván magok után. 

Némelly iilyes kör' tagjai a' lovaglás', vadászat', szekere-
zés', 's pipa' tárgyaiból kifogyván, leölendő idejök' hézagait 
egymáson kikapás, darabos tréfák 's fajtalan beszédekkel pót
olják iziésfűszerezte elmésség helyett. Ezek űzik el a' má
zsás unalmat 's fakasztanak harsogó kacJragásra; mert illy tár
saságban mosolygás - nevetés nem igen szokott lenni, a' pipá
zók' tactusra történő köpéseik 's hákogásaik közt csak haho-
ták vagy nyújtózó ásítások váltják gyakran fel a' lármás be
széd' kábító zaját. 

A' magyar földön olly társaságba lépve, meilyet a' szép
nem bájos jelenlétével fényesít, ékesít, szelídít, nehéz hideg 
Ítélő bírónak maradni, bajos részrehajlás nélkül ítélni, minek 
kellene ott másként lenni. Annyi keccsel gazdag alakok tűn
nek szemeinkbe; terraetök be gyöngéd- 's mennyei, növésök 
mi teljes, melly gyönyörű arczok, minő hódító tekintetök: 
olly szép szemek néznek szemeinkbe, olly kellemetes hangok 
zengnek füleinkbe (mert sokkal megajándékozott hazánk mi
ben gazdagabb mint szép asszonyokban*?) hogy feledjük a' 
hibakeresést: gyönyörben úszó érzékeink az elragadtatás' pil-
lanatjának csillámló arany lánczát vetik itt értelmünkre: a' ki 
pedig nem szabad, nem ítélhet. — 

Valóban, gyakran lestem nagyobb figyelemmel szép szá
jokból az édesen folyó szókat, mint legbölcsebb professorunk' 
akármi velős tanítását; ennek intése-buzdítása koránt sem 
hatották meg lelkemet annyira, akaratomra - tetteimre azon 
elszáuást szülő erővel távol sem birtak, mint Ulyen szép be-

''szelők' nem hamar felejtendő mondási: pedig illyeket sze-
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gény professoromtcSl halván be nagyon lenevettem volna a' 
jámbort. Az ész' fontoló rostálása, azon kedvvel szívott be
szédek' kellemes szavait nagy részint mint üres hangokat léva 
pelyvaként röpítené e l ; de ki fontol, ki rostál , midőn mele
gen érez, midőn a' tetszés 's tetszeni kívánás viszik tündér 
karjaikon? Be sükeres édes ajkok' javaslása: 's a' mit ezek 
gúnyolnak, be hajlandók vagyunk kárhoztatni! 

A' szépet a' helyestől 's jótól elválhatlannak gondolni 
emberi természetünkben vagyon. A' szép tetszést, a' jó hely-
benhagyást szül; egybekötve hódítnak: különválva, a' s z é p 
gyakran elnyeri a' jónak tartozó helybenliagyiíst, de a' kecstől 
megfosztott j 0 követésre vonszó t e t s z é s t igen ritkán szűi. 
— Szép, ha nem is j ó , gyakran jelen meg ennek alakjában, 
's annak vétetik; a' száraz jó kellem nélkül, szépség' alakjrít 
magára nem ruházhatja; csak a' h e l y b e n h a g y á s marad 
részén, de t e t s z e n i uem fog, 's így követüket is nem igea 
talál. 

Hidegebb 's érettebb ítélet alá vetve szép köreink' be
szélgetéseit, a' sok igéző hangok mi kevés értelmet, velői 
foglalnak magokban ; mennyi üres szó, már szokássá vált ki
tétel, czifra kifejezés, meliyet mondója gyakran nem is ért, 
még ritkábban érez. — Nem bőven hallhatni öngondolatokat, 
tulajdon érzéseket; annál többször ábrándozó könyvekből 
kölcsönzött, de magáévá nem tett feilengő kitételeket. —• 
Szakadásig elvékonyított lengeteg érzelgőség' búsongó liomá-
lyával, epedő sohajtásival fátyolozva kívánják némellyek ke-
cseiket szívhatóbfaakká 's szeraélyöket részvét-okozóbbakká 
tenni ; másoknak raagokviseletét, beszedőket, minden mozdu-
latjokat egy küiféuyes máz borítja, mellynek tarka csillámló 
színén által belsejöket nem ismerhetni el. Mesterkélt, ki-
czifrított erőltetés félszegíti természetes kecseiket. —• 

Az igazi műveltség' 's jó tón' valódi mételyéről, az af-
f e c t a t i ó r ó l , nincs a' maga helyén kiviil itt egy-ké t szót 
szólani. 

Emberek közé mindig, annál inkább választottabb-fe'-
nyesb társaságba ünneplő ruhában visszük önmagunkat; tar
tozunk is azzal másoknak 's magunknak, hogy a' házi 's egyes 
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foglalatosságoktól talán el nem válható szennyét, lepcsessé-
gét magunkviselete'nek otthon hagyjuk, 's gondosabb öltözet-
ben jelenjen meg beszédünk, magunktartása, 's egész szemé
lyünk, melly másoknak kedves 's magunkat kedveltetö lehes
sen : — de társasági ruhiíiik csak módosabban készült , tisz
tábban tartott legyen, mint házi viseletünk, nem pedig czif-
rább , czikornyásabb, választékony (elegáns) csínosság 's a' 
leggondosabb tisztaság ékesítse ott magunkviseletét, de iiem 
kölcsönzött czifraság, nem tarka p ipere ; illyenkor úgy jelen 
meg akárki is, mint sok mesterember ünnepi köntösében, meily-
nek feszességétöl nyomva meredten mozog, — >'agy a' 
hogy' áü valakin a' másra szabott porapás gúnya, fityeg so
vány, avagy reped megtelt tagjain. 

Csak a' mi egyszerű 's íerme'szetes az teíszhetik: mes
terkélt, 's czikornyázott akármi is nnalmas és nevetséges; de 
semmi nem inkább, mint a' magaviselet, és senkiben sem an
nyira kedvetlen 's idegenítő mint asszonyban. 

Az iíly f e s z és p ö f (affec(atio) nem csak hogy idegen 
lepel alá takarva rejti el a' beísö miséget és sajátságot, 's így 
a' t e t s z é s ' legneraesb 's azt később gondosan ápoló szülöt
tének, a' b i z o d a l o m n a k , léteit nem adhat, meliyet a' 
derűit nyilt szivűség 's önszinü természetesség táplál: hanem 
legszebb kecseitől fosztja meg a' szépnemei. — Nincs nevet-
ségesb 's egyszersmind boszantóbb egy aiFectált férünál. — 
Ha asszony ezért nem nevettetik is ki annyira, oka nem az, 
mintha nem volna épen oUy nevetséges: hanem mivel más 
bájai ótalmazzák attól, 's a' férfiakban meg van azon illó 's 
tartozó készség a' szépnemnek gyengeségeit 's hibáit is elnéz-
n i / s megbocsátani, — Nincs az a' hódító szépség, nem lehet 
oUy kellemek' öszvesége, melly aífectatio által sokat ne vesz
tene, és pedig virágainak legszebbéiből. Hová ennek hideg 
lehellete hat, szét van fúva, feloldva azon bájigézet, raelly a' 
szépnem' természetes czikornyátlan kecseivel oliy varázslólag 
hatja meg szivünket. — Egy szép, ki megérdemli e' nevet, 
ha aíFectalt is, tetszhetik, de csak érzékeinknek, — elrésze
gíti ezeket a' szép arcz, növés, hang, mozdulat: — hevítik, 
gyulasztjíík, de nem bájolják a' szívet. Szívhez csak a' ter-
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miászetes, a' nem mesterkelt szól; csak ennek szeÜd heve 
melegíti azt. A' mi nem természetes, az erőltetett: az eről
tetés pedig szívnek leghalálosb ellensége. — A' szív az, mi
nek a' kedvgajdult érzékek gyönyörben úszva tetsző tárgyai
kat bemutatják; a' mi természetes, nyilt, a' mi önszinében 
jelen meg előtte, csak azt fogadja el, mert csak annak érti el 
rokon szavát, csak azzal olvadhat össze a' bizodalom' 's rész
vét'melege által; — egyedül illyet tart meg to^vább, soká, 
mint gyengéd aggodalma' 's óhajtásai' maradandtS tárgyait: de 
bezáj'kozik a' mesterkélt előtt, visszataszítja a' mi nem ter-
mésaietes. Illy tárgyak csak az érzékek' kényeztető védlése 
alatt maradván, rövid ideig a' legforróbb kívánságokat 's epe-
dése:keí szülhetik: de pártfogóiknak hamar múló részegségök' 
ellobbantával megszűnnek t e t s z é s tárgyai lenni, 's unalmat 
szilinek vagy feledés fújja el őket. 

Ha minden asszonyaink 's leányaink tudnák mennyire ke
vés iti természetes kellemeiket, szépségöket, elméjük' bájait 
az affectatio, 's hogy a' nélkiil kecseik mennyivel hódítóbb 's 
ellenállhatlanabbak lennének: mind hűséges leányi maradná
nak, a' természetnek. 

Mi szép egy nyilt tekintet, mellyben homály nélkfíl, 
mint igaz tükörben, ép lélek mutatkozik; milly kecsét őnt 
természetes 's el nem facsart öntartás az egész termetre; ter
mészetes beszéd melly édesen 's bizodalmat gerjesztve ömlik 
szép ajkakról! Ezen igéző tulajdonok teszik csinosultabb 
társaságaink' legműveltebb szépeit olly szeretetre, olly tiszte
letre méltókká. 

A' valódi műveltséggel aífectatio nem is férhet össze. 
Örökké megvétett sükeretlen törekedés ez arra. Czélját 
nem éri, 's többnyire paródiájává válik az igaz műveltségnek; 
nevetségessé lesz, mint minden majmolt utánozás. 

Aífectatio nem csak rút, de ront is a' társaságban. O 
szfilütte az erőltetésnek, melly minden szépet, a' természetes' 
ezen kedveltjét, megfojtja, 's azért a' jó Ízlésnek, a' szép' 
'9 természetes' gyermekének, örök ellensége. A' valódiság
gal is épen úgy nem egyezhet; ez önnönségében él: amaz 
másunnan kölcsönzi létét; nincs bennevaló, 's csak tünö je-
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Jentés. — Ilazafiságtalan képzeteknek is ez egy fő kútfeje. 
__- Affectatióból erednek majd minden balvélemények, mellyek 
a' haza 's honi ellen vágynak, ez okozza a'külföldinek vak 
niajmolását,-ez a' nemzetinek megvetését. 

De elég már az affectatióról; unalmas írni, 's hihető még 
unalmasabb ennyit olvasni valami felöl, a' miről elmélkedni 
olly untig elég módunk 's alkalmunk vagyon, 's a' mit napon
ként tapasztalni türhetlen boszantó lenne, ha oUykor nevet-
géges volta felöl nem múlná unalmasságát. — 

Visszatérek szép társaságinkhoz. Lássuk bájoló körét 
égy estvéli mulatságnak: tisztes matrónák díszesítik 's a' leg
szebb asszonyok 's leányok földi édenné teszik azt. Belép
temmel a' ház' asszonyát magyarul szándékozom köszönteni; 
de a' fényes szobákon 's vendégek' tarka sorain keresztül lia-
ladván, a' kellemes zajgás mind csak német hangokat, 's egy 
két helyről franczia beszédet hoz füleimbe: — sok külföldi 
van je len, gondolom; módos 's illő ügyelet ezek iránt nyel-
vökön beszélni, 's részeltetni őket a' társalkodásban; eljutván 
a' ház' assonyához hallom, hogy ez is a' körülte ülő a' legi
gazibb magyar neveket viselő asszonyokkal németül beszél; — 
tartózkodás, talán helytelen szégyen miatt elnyelem magyar 
tisztelet mondásomat 's én is néjnetül szólalok meg. — A' 
mulatók' csapatjai közé elegyedem, körülnézek, sehol sem 
látok külföldit, sem idegent, egykét hadi emberen kiviil, de 

, kik úgy is félrevonult hallgatásban vannak. Még is egy ma
gyar szót sem hallani; — szinte kétlem hogy magyar földön 
*s magyarok közt vagyok. — De hiszem egy fővárosa ez ha-

., Eámnak, 's a'jelen lévőket olly szép nevek díszesitik, mellyek 
történetinkben fénylenek. — Még nem is szűntünk meg hála 
az égnek! nemzet lenni; vad hódító nem tiporta le törvényes 
alkotmányunkat: nem osztoztak idegenek örökünkben's nem 
töröltek ki nemzetek' sorából; — szép szabadságinkat törvé
nyes királyunk' hatalma' 's hite védi. ^ Nem is olly durvák 
's darabosak nyelvünk' hangjai, hogy akármi szép szájhoz ne 
•Simulhatnának: — a' leggyöngédebb érzések' szelíd 's lelkes 
tolmácsává szentelek azt koszorús iantosiiik, 's hazánk' sok 

„lelkes leányát hallottam igéző bájrjal magyarnl szólani. — 
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Miért nem akarnak liát itt anyai nyelvökön beszélni "í —. 
Szégyenüknek talán nem tartják egy nemzet' tagjai lenni, melly-
nek történetei nagy tettekkel, mostani léte nemes tulajdonok
kal gazdagt — 's a* melly' vérrel szerzett 's tartott törve'nyeg 
alkotmányának köszönik mostani jó létöket 's fényes sorsokat. 
Tudniok ke l l , hogy az idegen fény, 's kölcsönzött ruha nem 
ékesít, hanem szegénységet árúi el. — Bizonnyal tisztább 's 
szelídebb is érzésök, hogysem nemzetüket vadon megvetnék, 
's hazájok ellen, mint mostohák, ellenséges indulatokat táp
lálhatnának gyöngéd keblökben. — A' nemtudás t«hát lehet 
itt az egyedüli, de valóban gyalázatos ok. — Neratudásból 
uem tenni, a' mit tenni kellene, igaz hogy kisebb hiba mint 
nemakarásból; de vannak tái-gyak, mellyek' n e m t u d á s a 
már a' nem akarás' vétkét 's a' nemtehetés' káros következését 
magában hordja. Ha itt mindenik tudna 's még sem szólana 
magyarul, nemzeti nyelve' 's annál fogva nemzete' megvetését 
jelentené; de hát az , hogy nem tudnak, mit jelent'? nem azt 
e , hogy mind a' kik ezeket nevelék mind önmagok szükség
telennek vélek az anyai nyelvet tudni, nem tárták érdemes
nek azt később is megtanulnia Kiben nemzeti érzés vaa, a' ki 
magyar, nem lehet liogy illy látás ne szomon'tsa. 

Búsúltan hagyom oda főbb városink' társaságait. — Fa
luhelyt , apróbb városokban, meliyek hazánk' széleihez nem 
olly közel feküsznek, hol mindenki a' hon' kebelében nő fel 
's é l , megyek keresni a' magyarabbnak maradott magyart; 
illy rejtettebb keblébe a' hazának idegennel idegenség nem 
hathatott b e ; édes anyai nyelvemet fogom itt a' szépnem közt 
is hallani; házi boldog körben a' Jiív anya ezen íogja szeretett 
gyermekeihez a' nyájasság' 's szelídség' édes szavait mondani; 
virágzó szüzek szemérem fojtott hangon magyanii rebegik 
epedő iijaknak boldogító i g e n ) e k e t ; ez itt a' bizodalom' 
nyelve a' hazájáért élő munkás férfi 's benne élő nyájas hölgye 
közt; — itt bizonnyal a' honi nyelv legbecsesb, ez az első 's 
rendszerinti a' társalkodásban. Csalódás! — E ' társaságok 
jobbára utánozásai amazoknak, — egy szerencsétlen erede
tinek el nem talált gyakran nevetséges majmolásai. — Örökös 
szégyen! sok helyt itt sem tudnak magyarul; — másutt 's 
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mások pedig igen is jól tudnak, de még is mind idegen nyel
vet beszélnek; de talán csak gyakorlás' kedvéért, ~- úgy he
lyes : gyakorlásra valóban soknak igen is nagy szüksége van, 
mert ollykor némelly társaságban a' franczia 's német nyelv 
gonoszul rongáltatik. 

Embert tetteiből, társaságot beszéde' tárgyaiból ítélhetni 
meg. Ismétlem, a' mit már feljebb mondottam: igen szomorú 
lenne, ha társaságban mindig csak veiős 's aze'rt nagy részint 
komor tárgyakról szólnának; azért nem kívánom 's nem is 
óhajtom, hogy nálunk is a' szépnem' körét mindig fontos tár
gyak foglalják el. Mentsen Is ten, hogy sze'peink tudákos 
bölcselkedőkké váljanak! Elszomorodva távoznának tőlünk a' 
grátziák 's velők legédesb örömeink, ha valódiság mindig 's 
mindenünnen ellenségesen űzné el a' vidámságot 's vigságot. 
Mindennek van helye, van ideje, hová a z , es c s a k a z , 
illik. P . 0 . a' farsang' bohóskodó tarlía örömei közt, báliok
ban, hol mindenki, szívből vagy kelletlen, vigságnak töm-
jényez 's az öröraisteninek viszi kedvelt vagy megvetendő ál
dozatját, a' pezsgő örömek' ezen templomiban nem várhatni, 
8Őt [iUő sem lenne, hogy komor tárgyak foglaljanak e l , 's 
fontos dolgok' mélysége'röl értekezzünk. Ha a' játszilag egy-
beszütt cotillonban a' nyugvó szép ország' dolgairól vagy a' 
nevelésről kezdené tánczosát értesííni, csömört okozna e in
kább vagy nevetse'get? Világ' múlandóságáról vagy nemzeti 
előhaladásünk' akadályi felöl tűnődni a' keccsel lebegő szép 
tánczosnénak egy Frau^aise közt szíutolly kevéssé lenne a* 
maga helyén, mint Therais' templomában, ha annak tisztes 
papjai Contredance- ot kezdenének járni. Esztelenség az 
eledel után sovárgónak virágot, 's a' szépért epedőnek ételt 
nyújtani. Az élet' minden idejének 's minden tájának saját 
növényi vannak; ha egyik a' másikba erőszakos kézzel 
^tültet tet ik, nem illik oda 's-félszegen sanyarog. A'virító 
tavasz kies völgyekben gyöngéd violákat nevel; zordon telek
ben is áttenyészik magas tetőkön az erős tölgy. Ha lármás 
Biulatságok gyakran zavaros árvizek i s , meliyek ollykor aka
ratunk ellen visznek zajgó habjaik közt: de megfrisüíve lebe-
göak játékos hullámaikon; bár legyenek bálványok a' vígság' 
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istenei, <le édes nekik áldozni, 's azoknak (ömjényezven t'r-
zéki létünk' tartozó adóját fizetjiik. Hanem kevés hetekig 
tart ezen kellemes gyermekeskede's; nem mindig; 's mindeti 
társaságot elevenít táncz és muzsika; hVdtebb vérrel a' leiek
nek is józanabb foglalatosság kellene, 's a' bemutatott tarka 
áldozat után visszatérnie szellemi le'te' nemes érzése'nek 's az 
okosságnak szentelt oltárihoz. — De fájdalom! ott i s , hol 
jó Ízlésnek, raagasb érzéseknek's lelki műveltségnek kellene 
a' társalkodás' főszerének lennie, be ritkán hallhatni az eze
ket tápláló beszédet: ott , hol a'valódi műveltségnek kellene 
tündökölni, léha hígelműség bitangolja az amazt illető hódo-
lást. Dolgokról, érzelmekről ritkán, többször csak személyek
ről foly a' beszéd; ezek Ítéltetnek, gyakran kevés kímélés
se l , majd mindig igen elhatározottan. A' feles t e m o n d á -
ka t , várasi híreket, házi helyeztetések'bonezolgatásit, mellyek 
a' legfőbb társaságokba i s - csak hogy többnyire csinosabb for
mákban — becsúsznak, nem is említem; ámbár ezek épen 
oUy kevéssé szokták a'tisztult ízlést táplálni, mint gyöngéd 
érzésekkel egybehangzani: 's azon kívül mennyi kellemetlen
ségeket, összeháborodásokat nem szülnek, hány fájdalmas 
sértéseket keserű könyeket nem okoznak? Ezen kívül idő — 
öltözet — módik a' legszokottabb ártatlan ugyan, de lelketlen 
tárgyai az elég bő beszédnek. Ha szívről érzelmekről van a' 
szó, melly sok elfacsart képzetek tűnnek fel : búsongó 's ér
zelgős románokból kölcsönöznek kitételeket 's véleményeket, 
mellyek önszivekből 's eszekből merítve, ha azok' szavát érteni 
szokva lennének, mennyivel egyszeriíbbek 's igazabbak vol
tiának. — Nem vádlom azzal műveltebb társaságainkat, hogy 
illetlenek vagy helytelenek lennének beszedők'tárgyai; több 
csinosság, műveltség van már erkölcseinkben, hogy sem illen
dőt sértő, 's a' mi durva vagy aljas , gyönyörködtethetné tár
saságainkat. A' szépnemmel született illendőség' mértéke nem 
engedi közelíteni az erkölcsi rutát , darabost; — nem mer 
ezen körbe lépni az illetlen; legalább kűlszinét 's leplét kell 
az illendőségnek hordania: — de fájdalom nem is igen kíván
nak többet. A' tárgyak' belső becse nem kerestetik ; akármi 
léha, hijábanvaló, csafi a' műveltség', módosság', 's csín' 
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álorczájábau jelenjen uieg, kedvességet nyer, sőt ezen álkép 
alatt sok kaczérság, sok hel^'telen csúsz be 's hinti mézek 
mérgét. A' mi saját alakjában, minden romlatlan szívet vis-
gzásan érdekelne 's erkölcsi érzést sértene, ezen naagára vett 
tülső sziliben tetszik, 's líellő tárgygyá válik. — Hát a' hoii, 
'g annak szeretete , annak áilapotja és sorsa, mi helyet.foglíJ 
el társalkodásiiikban'? A' szépnem hogy' é rez , hogy' nyilat
koztatja ki magát ezek felől f Azon meleg részvételt láthaíaii 
e, mellyel a' franczia asszonyok olly egész lélekből vannak 
hazájok 's a' köz dolgok' iránt'? találjuk e azon nemes büszke
séget, meilyet Britannia' hölgyei nemzetiségökben helyeztet
nek, vagy a' Schweitzernék' hiv ragaszkodását honjokhoz, 
's ama' hazafi felemelkedést, melly fellengve dagasztja német-
ország' sok nemes leányának melyét; szóval: azon nemes hív 
érzeményt a' haza iránt, melly minden a' nemzeti nevet meg
érdemlő nép közt a' szépnem' tulajdona'? Vágynak igen is ha
zánknak olly lelkes leányi, kikre akármelly nemzet is kevély 
lehetne; kiknek meleg 's tiszta érzés nemes munkásságra emeli 
szép leikeiket, kiknek szivöken fekszik nemzetök' sorsa , 's 
a' haza, szeretetük' 's aggodalmok' tárgya. Most is talalkoz-
aának a' merény' 's veszély' idején hős asszonyok, millyenek 
történeteinket diszesítik. — Boldognak érzem magam', hogy 
illyeket ismerek: tisztelettel hódolok itt is ezeknek, 's esdek-
lek: fogadjátok azt kegygyei Ti imádásra méltók! De melly 
kicsiny ezeknek számok; a' nagy többség' egy része csak alig 
eszmél a' felől, hogy nemzethez tartozik, házáról nemzeti
ségről nem igen van képzete i s : — hogy' tudna tehát az iránt 
hív meleg érzéssel lenni; mások pedig , 's fájdalom! idegen 
majmolásben keresik a' csínosodást; felsőbb műveltség' pol
czára vélnek emelkedni, ha honiságokat megtagadják; nem-
íetiségöken túl lépnek, mintha az volna a' durvaság' köre ; 
előkelő finyássággal említenek megvetve minden hazait; elég 
ezen nevezet arra akármiben i s , hogy becsülésre figyelemre 
ne méltassék, Hazafiság nem érdem, sőt nevetséges előttök 
Biiuden nemzeti törekvés; sajnálkozva tekintik azt; ki olly 
csekélységgel bíbelődik. — Illy hölgyek lehetnek e' hazafi-

'fiágra tüzelő társai férjeiknek földi vándorlásokban, iogják 
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e résztvííve új erőre éleszteni a' csüggedésig iparkodót 's gyen-
ge'd kezekkel letörleni veríte'két a'polgári bátor küzdőnek? —. 
íily anyák nevelhetnek e valódi hazafiakat? várhatni e hogy 
kölcsönzött nyelvük, majniolt szokásaik, 's idegen leikökkel 
polgári erények' ép csirájit ültessék 's gonddal ápolják a' 
gyermeki kor' mindent megterrtiő földébe 'J — 

Lássuk már jtovábbá társaságainkban kik a' kedveltek? 
Nem vizsgálom mulatságok', inneplések' mascarádok', vagy 
valami szánkázás', sétálás' elrendelésében, mert ezekre saját 
tulajdonok szükségesek, mellyek egy jő szakácsban vagy 
ügyes decorateurben gyakran inkább megvannak, mint a' tisz
teletre 's szeretetre legméltóbb tagjaiban a' társaságnak; de 
ezek csak az időtöltés' jól használható eszközeinek nézethet
nek, 's ezeket értelmi ' s erkölcsi helyes izlés eszközi alsó 
rangjokból kiemelni, 's tartós becsülésre méltatni nem fogja. 
Bálban könnyíí 's fáradhatlan tánczos valóban felér tíz legjobb 
de síiiyoska-lábú hazafival; hanem érdemei a' t áncz- muzsika' 
utolsó hangjaival ellebegnek, 's a' farsang' 's mulatságok' mind
ezen Idősei azok' elteltével, o t t , hol ész 's érzelem birál, vis
sza lépnek önsemmiségökbe, ha ncmesb tulajdonok nem ér
demesítik. 

Örökké volt, 's méltán van becse a' társalkodási kelle
metességnek; tetsző magaviselet, a' beszéd' csínja 's könnyű 
elmésség fűszerei a' társalkodásnak: de csak ész', érzelem' 's 
akarat' igaz érdemeivel egybekötve van méltó értékök, csak 
igy lehet 's szabad azoknak tetszeni 's helybenhagyást nyerni; 
ezek nélkül pompás kiadási csekély vagy hibás munkáknak, 
ízetlen mázolások' czifra rámáji. Lelkes asszonyok épen oUy 
kevéssé fogják becsülésökkel megtisztelni vagy boldogítani 
tetszésükkel, valamint egy fajtalan költemény' bármelly szép 
verseit is nem kedvelhetik, vagy szemérmet sértő kép' bármi 
mesteri ecsetjében nem gyönyörködhetnek. 

Tekintsük, minálunk kiket különböztetnek szépeink, 's 
teszik az által a' társalkodási hang' vezéreivé? Igaz érdem, 
belső becs, magas érzés tesznek e valakit azzá"? vizsgáltatik 
e az akarat' ereje, a' szív' nemes verése 's az okosság' derült 
világa? Azon mérlegben, mellyet szépeink tártnak gyöngéd 
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.fezeik közt, 's mellyel minket fontolvfín, kegyekkel boldo
gító vagy hidegségökre kárlioztató itéletöket mondják ki reánk, 
nyom e sokat az embert szerető munkásság, polgári hív érze's 
'g a' haza' buzgó szeretete? Valóban gyakorta sőt többnyire 
igen keveset. 

Hig eszű léhaság, lelki 's testi elpuhultság, minden va-
lóái iránt undorodás, 's borzadás minden kötelességtől, — 
éiék fövonásai társaságink' sok kedvelteinek. Gyakran üres 
fecsegőket, semmi saját színnel 's onnönséggel nem biró éret-

-leneket látunk a' legnagyobb kedvességben lenni. Most már nem 
annyira, mint ezelőtt, mert hála az e'gnek! reményt igérő 
hajnal látszik most nálunk is hasadni, hogyha nem csak egy 
inuló fény' csaló világa: de eddig, idegen nyelv 's szokások' 
vak majmolása, minden hazainak megvetése szintén az előke
lőséghez 's társasági jó hanghoz tartozott. A' honinak kicsú
folásában, hazafi érzések' 's törekedések' nevetségessé téte
lében, csak nem vetélkedni láttatának sokan, kik köztünk az 
elegantia' nevét bitangolák. 

Mi természetesb, minthogy ifjú, kinek legfőbb iparko-
dása társaságban tetszeni, azokat veszi válaszványúl (raustránl), 
kiket a' kedvtelés' 's tetszés' irigylendő részeseinek lenni Iát. 
Nem a' valódi férfinak sajátsággal 's erős vonásokkal gazdag 
eredeti képét szemléli a' helybenhagyás' 's kijelelés' boldogító 
koronájával ékesítve, hanem önnönség 's velős lélekben szűk
ölködő utánozások vannak mint követe'sre méltó példányok 
elejébe téve. Ha eleinte jobb része lázad is e' maga' lealja-
sitása ellen, de elnémítja azon hangot a' megszokás' hatalma; 
Vennék lassú, csak nem érezhétlen, de sükeres ereje által 
•ísak vágyásinak elérhetése eszközét látja abban, mi előbb 
nemes érzését sértette; léhává válik 's lanyha lesz hazájához. 
Valóban főkép eddig a' ki nem akart kinevettetni, mennyit 
kellett elhallgatnia, elnyelnie, a' mitől szive's esze undoro
dott? Ki szentül megtartotta kebelében jobb meggyőződését, 
Welekvöleg ugyan nem, deszenvedolegrészesévé kellett lennie 
• ^ n ízetlen 's lelketlen gyávaságoknak: a' társaság nemszen-
'*d kebelében lázadókat, minden feltámad annak lenevetés 
'"gy megv etés által történendő büntetésére, ki a' nagy t<)bb-

10 
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seg' magáénak vallott képzetei 's Ízlése ellen szegezi magát. 
Kettős létre volt niindeu jó tírzésii ember kényszerítve: csak 
magában vagy némelly egyérzetiiek közt lehetett valódi érzé
seinek szabad folyást engednie, sóhajtania 's keseregnie a' 
veszéllyel terhes aljasodáson: de társalkodás! teremekbe (sa-
Ionokba) le'pve ugyan őrizni kellett magát effélék' mutatásától; 
vagy ha nem, lenevették asszonyaink mint unalmas 's ábrán
dozó pedantot, vagy epés gunyolónak tartván távol kerülték.—. 

Bizonyos ezekl)i<l, hogy kőztünk a' szépnem fő oka hon 
iránti lauyhaságunknak, 's ebből jövő 's ezzel egybeszútt 
előitéietehik 's balvélekedésehiknek. — A' szépnem' gyöngéd 
kezei képzik az embert; 's mi , a' hőlcsötül fogva sírunkig 
hűséges tanítványaik, hozzájok szabjuk magunkat. A' mi 
előttük kedves, 's a' mivel uékiek tetszeni lehet , az a' szín 
volt 's lesz örökké az uralkodó, az után törekszik mindenki. 
Nem a' szépek' kezébál nyerendő koszorú tüzelte e a' régi 
Ilellás fiait a' legbajnokibb tettekre 's edzette minden szenve
dések' tűrésére *? Ki mert vohia Spártában már azért is gyáva 
vagy hazájához hívtelen lenni, mivel az illyet kinevette, utál
t a , üldöztf d'szépnem'? llóma'történetei addig olly gazdagok 
hős tettekkel, míg asszonyai tiszta keblökben a' hazaszeretet' 
tüzét híven táplálták; az észak- szülte erős nemzetek közt a' 
vitézség' 's haza áldozatok' méltó díját a' szépség nyújtotta, 
annak kegye mosolygott az erősre, 's gyalázat fenyegette a' 
gyávát: mi egyébb ragadta a' lovagi kor' szülötteit a' képze-
tinket is szinte felül múló merész tettekre, 's szenvedésekre, 
mint a' szépnemnek tetszhetés' vágya? — a' miért esdeklett, 
szive asszonyának kegyét csak czifra beszédek 's léha módos
ság által is megnyerhetve, hűsége áldozatival bizonnyal ma
gát nem gyötörte, 's többé vére a' csatamezőt ártatlanok' 
ótalma 's vétek' büntetéseért nem pirosította volna. De melly 
nemzet jelesíté magát szép tettekkel polgári léte' kivívásában 
's meggyökerezésében, mellyik tett nagy 's nemes áldozatokat, 
hol asszonyok részvéttel sőt magas példákkal nem serkentet
tek, nem tüzeltek volna'í — Most is minden nemzetnél, melly 
a' jóiét' 's müveltse'g' felsőbb fokán ál l , 's melly polgári fon
tossággal bir , a' férfiakat Bzülő, nevelő, idomító 's vezérló 
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,^piiem híven táplálja melyében hazája' szeretetét, mint vesta' 
'^itzei hajdan a'szent tüzet, mellynek kialvása, aljasodásnak 
gyászos jele 's bizonyos előpostája. Már a' gyengéd kor' első, 
löbbé ki nem törlendő benyomásival honjához erős vonszódás 
íftetna a' gyermek' szivébe; hazájához 's törvényes királyához 
-Jl^ségre 's nemes tettekre hevülne minden ifjú; méltó czélra 
törekedve a' magát munkás polgárrá emelt férfi szép de terhes 
tíályáján hazafi érzésű hölgyében törekedésinek segédjét, ag-
Mdásinak 's kétségeinek nyájas eloszlatóját találná fel, hogyha 
leányok — nők — anyák köztünk több valódisággal 's hazai 
•érméssel bírnának. 
' Ennek igaz létét kétségbe nem hozhatni. De vigyázzunk, 

•fiogy ne legyünk igazságtalanok ítéletünkben. Ha lehet, ne 
ítárhoztassunk ott, hol mindig szívesen tett hódolás helyett 
fHy kötelességgé vált ítélés is már fájdalmas szivünknek. Lás-
•«ik a' hiba' feltalálásával az attól különböző hibáztatást men-
•Bfyire kellessen egybekötni; 's továbbá nézzük meg: az em-
fitetteknek, mellyekből ol!y sok rósz forr, önmagokban van. 
« eredete, vagy azon kivül kell kútfejét keresnie 
'•' A' megtetszés 's tetszés azon mód, me l ly á l t a l , 's 
Biíon út, m e l l y e n a' szépnem nagy rendeltetése'pályájára, 
Mphet. Ezen kedvelt istenség nyit neki szép munkálkodásí 
iört : távozása elzárja azt, kirekeszti abból. Ezen tündér 
t'ezérli Hymen' oltárához, általa lesz jövő polgárok' nevelője 

. '8 a' jeleniek' képzője: csak ennek mosolygó kegye által szerzi 
' 'íé'terjeszti minden korra 's helyzetre szelíd hatalmát. Kit nem 
>fezen igéző karjain vagy komoran elhagy, meg van vetve 's 
^ i k annak élte' czélja, gyökér nélkül hervad hideg földben 
V gyengéd növény. Illő azért ezen istenségnek tömjéiiyezni 
'li^íitökké fentartatni azzal a' szent frigyet; de ezen áldozatra 
4*'szépnem' éltének egyik szaka van különösen határozva, 's 
iíbban czél 's törekedés a' megtetszés, másikban ennek fen-
lirtása mellett, hol édes, hol komoly kötelességek' teljesítése 
T^ik magasbra kitűzött czéljává. Pártában a' szépnem csak 
•^öjátékára lép fel az életnek; de ha nem fogadja megtetszés' 
''ípfea, 's nem kiséri a' tetszés' helybenhtigyása, mint hölgy, 
'Wiit anya vagy épen nem, vagy roszúl fogja játszhatni valódi 

10* 
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szerepét |{rolleját) az dletnek hol víg hol szomorú játékában. 
Leányi kor virágokat ápol, szed, 's bájos koszorúba füz.-
asszonyoknak az élet' ugyan azon kertében hasznos gabonát, 
édes gyümölcsöket kell termeszteniök 's értelmes gonddal a' 
jóvendőség' gyengéd fáit nevelniök. Nem válhatnak azokból 
jó kertészek, kik csak virágok' tenyésztésére taníttattak; eze
ket a' forró nyár 's hüves Ösz elhervasztja, táplálásra szük
séges növe'nyek 's reájok bízott csemeték hozzá nem c'rtő ke
zeik közt elcsenevésznek. — Már pedig nálunk többnyire csak 
a' kert' apró virágos tábláiban vezettetnek, annak nagyobb 
terjedékíí, valódi használásra szánt földeit meg sem ismertetik 
velők, azokat mivelni nem tanítják; csuda e hát, hogy nagy-
jára parlagban hevernek? — Likább megtetszeni mint foly
vást tetszeni igyekeznek. Az anyák azon láttatnak inkább 
törekedni, hogy leányaik s z e r e n c s é s e n f é r j h e z menje
n e k , nem pedig hogy b o l d o g u l f é r j n é l maradjanak. 
Mintha az oltárnál végződnék létök' határa, úgy van nevelésök 
szinte csak addigra számítva. — Felszinség majd minden tu
dások; egy kis külső máz, módosság' csín' 's ízlés' leple falka 
előítéleteken 's balvéleményeken; nem kevés jjegéd, sok pipere 
's finnya, csekély 's hamar felejtendő szép mesterségi 's mű
vészi idomzat. Melly kevésnek veheti ezek közül hasznát a' 
hölgy, az anya; ellenben mennyi egyebet kellene tudnia, *s 
melly különbözők' tevésére kellene szoktatva lennie, liogy 
házi körében boldogságot, 's áldást terjesszen 's társasági 
helyzetében szeretetet 's tiszteletet érdemeljen. Mint sok 
vásári portéka 's gyárlat-mív csak látszatos jónak, de nem tar
tós jóságra vannak elkészítve. Becsület 's keresztyéni köte
lesség kívánná a' szegény vevőt is annyira meg nem csalni, 's 
egy egész életen át 's annak viszontagsági közt használandó 
segéd, élni 's munkálni tudó feleség 's anya helyett piperés 
bábot nem adni. —- De egy szegény ártatlan leányt nem kön
nyű rendeltetésére készületlen bocsátani, új 's szokatlan hely
zete' viszontagságinak tűrésére, terheinek vitelére meg nem 
erősítve, csalódások' tévedések' 's veszélyek' csapásinak tenni 
ki valóban kegyetlenség. Minden asszonynak egész élte' bol
dogsága vagy teményteiea boldogtalansága, nagyobbára attól 
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fúgg; nevelés által szeretetre's tiszteletre bájoló lénnyé, vagy 
töredékeny játékszerré lön e? azért szülőiknek szent köteles-
gégÖk irántok, 's tartoznak azzal a' később kornak is, őket 
ollyakká tenni, hogy a' tetszést örökíteni tudják, — gyakran 
jiánykodó létükben ész' 's erkölcs' bizonyos'mértéke szerint 
(adjanak állni, 's valódi polgárokat nevelhessenek. — 

Ha ez megvétett nevelés miatt nem történik, férfiak okai 
jnint apák, 's ők a' ház' gazdái, urai is. Távof legyen keleti 
jttrva hatalom' gondolatja is: de még is férfinak kell ész' vi
lága, akarat' súlya, 's lelki erő 's műveltség által fenségi ha
tálommal birni a' a' háznál, vagy ha nem, — igazi fajankó. 
Ha nem érti 's nem érzi, hogy e' tárgyban mit kellene tennie: 
nem tudom értetlensége sajnálásra méltóbb e, vagy gyengesége 
nevetségre, ha a' mit jónak lát, végre hajtani nem tudja. 
BÍost sok házaknál sem beszéd, sem érzés, mondhatni a' leve
gő sem honi. Külföldi, mindenre inkább mint nevelőnek ter
mett tapasztalatlan fiatal, vagy igen is tapasztalt, sok minden
hez jól, űe neveléshez épen nem értő agg személyekre van a' 
legangyalibb alakok' nevelése bízva. Hlyen, nagy részint 
hontalan külföldiek, kiknek képzetök sincs hazáról, ahhoz 
semmi sem kapcsolja, 's magasb érzésekre leikök soha fel 
nem emelkedik, — illyenek honhoz melegséget, haza iránt 
hü aggodalmat 's nemesen büszke nemzeti érzelmet bizonnyal 
sem kifejteni sem táplálni soha nem fognak. — Más anyák, 

• ítéletem szerint nem helyes költség' kevesítésért, vagy bizon
nyal hibás baj' 's fáradság' restelléséből leányaikat magyar 
földön kiviil adják nevelő helyekre. Készakarva honiból ide
gent csinálnak. Kiszakíttatik a' gyengéd csemete tápláló anya-
földéből; egészen más tulajdonú földbe , épen idegen éghaj
latba tétetik által, ott neveltetik, hogy egy pár év múlva vi
szont eredeti helyére vissza tétessék, mellynek földétől már 
elszokott, levegőjétől elidegeniJt. — Melly fonák számítás! — 
Más nemzetbelivé nem válik, mert neve, sorsa magyar hon
hoz köti: de magyar meg szűnt lenni, mivel hazáját sem nem 
**e'reti, *s magyarul sem szólani sem érezni nem tud, 's így 
**f a' németté, francziává, vagy angollá nem válhatott, már 
lem magyar hontalan, rokonai közé 's hazája' társaságiba 
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vissza; épen oUy szomorú helyzet 's megvetést érdeinló pe
dig, semmi hazához 's nemzethez, mint egy valláshoz sem, 
tartozni. — 

llly neveie'si hijányok a' mi tiírsaságinlsbau ki nem pótol
tathatok. Mikor haH az azokba újonnan le'pő magyar beszé
det, mikor nemzeti érzést'? ijem sokkal gyakrabban e kineve-
tését, lecsúfolását a' honinak' de sőt a' hazafiságnak is. — 

Vannak nemes érzésű anyák, kik legszebb jusokat, 's leg-
édesb kötelességöket, gyermekeik' nevelését, sem idegen 
zsoldosra nem bízzák, sem szívtelenűl őket az anyai édes ke
beltől elzárva idegenek közé nem taszítják. lUy szép lelkű 
asszonyoknak köszönhetni, hogy nem minden szépeink van
nak honi hiv érzés 's buzgó részvétel nélkül. — Nemzetünk' 
sajátja: magas érzésekhez nyílt szív 's tiszta ész, minden vis
szás nevelés mellett; 's a' társalkodás' káros benyomásai' el
lenére sokaknál kivívja nemesb részét, 's valóban hív leányivá 
válnak hazánknak. — 

A' pondottakat tekintvén, nem lehet nálunk a' szépne
met kárhoztatva hibáztatni hazafiságtalanságért: hogy a' hont 
nem ismerik 's azért nem is szeretik, hogy a' hazaszeretet' 
mennyei csemetéje csak kevésnek virít keblében, hogy sokan 
nem tudnak, mások nem szeretnek magyarul beszélni, ne-
velésöknek kell részint, részint pedig a' társasági hangnak *s 
szokásoknak tulajdonítani. 

Hu a' nevelés hibás, mint feljebb is mondám, egyenesen 
a' férfiak okai. 

Mi a' társaságot illeti! igaz, arra a' szépnemnek van leg-
crősb befolyása; a' mit ők akarnak's kedvelnek, az, 's csak 
az van 's lehet divatban; de hogy mit akarjanak? 's mit ked
veijenek? az férfiaktól fúgg. 

Ész, Ízlés, erkölcs, 's ezekből egybeolvaldt lelki erő el-
lenállhatlan fenséget ád: ezek' birtokában bir a' férfi helyes 
JHssal azon hatalommal, mellyet másként csak mint erőszak' 
szüleményét méltatlan bitangol; ez azon erő, mellynek asszo
nyok — kiknek értelmem szerint férfiakkal mindenben egy
enlő természeti jusok van, — mindig önkisebbitésök nélkül 
engednek, 'g az által nem fejet hajtó tartozást mutatnak, ha-
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nem erKölcsi létüket bkonyítják: mert lelki fense'gnek csak 
^ellemi lény, — de az mindig, — hódol. 

A' haza iránti lanyhaság, 's az ellen uralkodó előítéletek, 
0,int láttuk, főkép a' megvetett neveléstől származnak, 's tár
sasági visszás hang táplálja azokat. Mennyire hat a' szép
nem' társasága nem csak ifjakva, hanem az egész férfinemre, 
iBondók; 's ki ne tudná, ki ne érezné aztf De a' férfitársa-
gág' miléte is nem kevésbé közli színét tagjaival; főkép a' vi
lágba kilépő ifjakra sajátságának maradandó bélyegét nyomja. 
Hogy ezekben közöttünk valódiság 's hazafiság' hangja ural
kodik e,1 's mennyire ollyanok, hogy ifjakban nemes érzése
ket szüljenek 's a' raegélemedettnél azokat táplálják, erősít
sék f cunek megítélésére tekintsük közelebbről férfi köreinket. 

Nem kis hibánk neknnk az, hogy a' társalkodás' kölcsö
nös tekintetek 's illendőség — szülte parancsainak 's erőlte
téseinek, mellyek a' simát gyengéden, de a' darabost sértve, 
szorítják, nem örömest hajtunk fejet: pedig ezek összehang-
zágából olvad egybe a' társasági jó hang; esek védik minden 
egyes tagnak jólétére olly szükséges apró jusait, 's a' hely
zeteket megbántó kelleraetlenségek ezek által távoztatnak 
e l ; kölcsönös jót állások (garantziák) egymás' tekintete iránt; 
'a korlátok, mellyek mindenkinek sérthcllen igazait veszik 
körül, úgy maradunk a' magunkéinak közepettök bátorság
ban, ha át nem törjük a' másokéit. Ezen tartalék (a' franczia 
g e n e - n e k nevezi) társaságban nagyon szükséges, ifjakra 
nézve elkeriilhetlen. De ez is a' maga határi közt marad-

. jou, 's lelketlen feszességgé ne fajuljon eL Ez azon fenkő, 
melly leköszoriíl minden darabosságot. De a' .magokraha
gyott, növésökben elkényesedett tagjaink nem szeretik viselni 
a' mivelt társaság' ezen díszes szinruháját (uniformis); nyom
ja, szorítja az őket. Már asszonyok közt is, — hol pedig 
csak abban illő megjelenni, — mikor csak lehet tágítunk 
rajta; de mind férfiak közt lévén egészen nekivetkezünk. Is
merősök' biztos társaságában feloldozkodni, 's az öltözet' 
némeUy részét le is vetni, ollykor szabad 's nem illetlen: de 
nem mindent. Fedező gúnya nélkül in puris naturalibus, va
lamint testünkre, úgy magánk viseletére nézve is nem iUő, 



152 

nem szabad társaságban, lenni. Ezen szükséges törvéuyeÁ, 
nek gyakori általhágása okozza, hogy olly sok illetlen-mos
datlan csúsz be társalkodásuiikba, 's olly kevés kíméléssel 
vagyunk egymás iránt. — 

Nem azon társaságokat nézem, mellyek kevésb művelt
ségre tartanak számot, 's mellyektül azért kevesebbet is kí-
váiihatHÍ; nem azokat, mellyekuek részeseit nem szokták olly 
müveiteknek tartani helyzetük 's szűkebb körben élésök miatt, 
vagy mivel nem sokat forogtak az úgynevezett nagy világban. 
Sem azon mulatságokról nem szólok, mellyeket pillantatig ki
csapongó öröm 's bor a' vigaság' iinnepévé teszen: ezeket 
komoly fontolás ha nem hagyja is helyben, de nagyon ritkán 
előfordulásokat nem lehet kárhoztatni: kedvetlenségek' süni 
ködét vagy a' gondok' gyászfellegeit ha frisitő szellők 's a' 
melegítő nap' sugarai el nem oszlathatják, hadd szaggassa 
szét azokat bár szélvész is, —- de ne gyakran — 's orkánná 
ne váljék, különben a' kiderült nap letarolt térre *s feldúlt 
környékre fog vissza tekinteni; «dulce est desipere in loco. > 
lUy alkalommal minden kilép szokott sorából; az illeiulőség' 
's raódosságnak is csak nagyon tágított mértéke alá szoríthatni 
illyen kört. 

Menjünk azon társaságainkba, mellyek legelsői nem
zetségeink', legnagyobb házaink* tagjaiból állanak. Több
nyire az unalom seregelteti azokat egybe, hogy üres 's 
végetlen hosszú idejüket, mellyel magok nem bírnak, má
sok' segítségével gyilkolhassák; mások, foglalatosságok' ter
hei után nyugonni jönek , vagy hogy a' feszes társas;ígok' 
fáradságait kipihenjék; — 's e' végre mivel töltik ked
vökre idejöket? egész hoszú estvék, napok' nagy része telik 
el, 's egy okos szót nem hallani, unalomig foly lovakról az 
értekezés, mellyhez többnyire nem tudnak, pedig nagyon is 
drágán fizették sokan lócsiszáraiknak leczkéiket. Vadászatról 
is teméntelent beszélnek; — nagy vadászok ám ezek az urak5 
lóháton ugyan nem igen, gyalog sem sokat fáradnak, de min
den őszen hat jáger 's puskaliordó közepében székeikről több 
száz fáczány majorságot 's elkényszeredett nyulakat szoktak 
halomra lődözni. — 
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Némelly úri társaságban, mint Ossiáu" hőseit gőzeik közt 
lebegve, oUy homályban látom patriciusinkat nyugágyakon 
(sophákon) heverészni a' dohány füst' fellegében, mellynek 
sűrűségét csak némelly jelenlévőknek tudatlanságok' vastag
sága vagy előítéletek' köde múlhat felúl: ezen nehéz levegőt 
ízlés' sugara nem oszlatja szét, 's azért szebb érzések' melege 
nem hathat által illy fellegeken. Egy - egy trágár tréfa' vil
láma hasít rajtok keresztül, mtilyet az elméskedő' hahotájá-
nak csattanása 's a' többek' kaczagásának dörgése követ; mint 
száraz menykő nem gyújt, láng kiégett 's alélt melyekben nem 
hamar lobban, hanem az electricai szikra becsap azon ifjak' 
könnyen hevülő érzékeikbe, kik itt még újonczok; nem al
szik ott e l ; begyökbe szedik követés vagy utáuozás végett, a' 
mit oUy tapsra méltatva hallanak, hogy minél előbb ők is ha
sonlót mondjanak 's tegyenek. — Még jókor megszokják az 
épületes példákból 's hallottakból az asszonyokat nemtelen 
eszközökké lealacsonyítva képzelni; lassankuit elvesztik ama' 
bántani rettegő tiszteletet azon nem iránt, nielly minden rom
latlan érzés' sajátja. — A' hazát többnyire úgy nézik, mint 
^ o n határt, mellyen az ő kövér szántóföldeik is feküsznek, 
esak jószágaikról ismerik 's mérik a' hont. — Ha valaki köz
dologról kezd szólani, kinek hoszúra nyújtott éjjeléből mos
tanra álom nem maradt, fészkelődni kezd, indulásra készül, 
mint az ágyúzást megsokallott sereg: — ásitások jelt adnak 
a' menésre, lassankint veszik kalapjokat 's a' szegény sxép 
hévvel beszélő igen úgy j á r , mint az egykori papoló utolsó
nak maradt hallgatójával. — Okosabb vagy tudományos tárgy 
jő történetesen elő; ha sokan szólanak hozzá: minő szívszag
gató tudatlanságokat hallhatni! — bánni kell, felebaráti saj
nálat 's hazaliiii pirulás miért zavar, 's nem enged kedvünkre 
nevetnünk. A' beszéd' savát leopoldstadti furcsaságok adják 
íoeg, 's elevenségét városi történetek, napi esetek, thea-
trumok', ismerősök', 's társaságok' rostálásai. J ő , szóljanak 
mind ezekről, kivált ha több ízléssel, tudással történnék 's 
•zon kíméléssel, mellyel másokhoz illő, 's asszonyok iránt kö
telessége mindenkinek lennie. — De nem lenne e hazafiak 
tlött ezeknél kedvesebb, édesebb izű tárgy, nielly eleveneb-



l ó i 

ben éídekelné keblét a' magyar nemesnek 's mágnásnak, ki
nek szép helyzete hazája' jelen vagy jövő sorsára oUy nagy 
befolyást engedett? ezeknek, kik mind azzá születnek, a' 
mi másutt csak némelly, vagy sok érdem 's fáradság után vál-
hatik, t. i. a' törvényhozó test' tagjává? kik meghívott 's meg
bízott védei — tanácslóji a' hazának 's királynak'? ezen iit 
lévők, rendeítetésökkel 's szép emlékekhez kapcsolt nevökkel, 
rokonabb tárgyakat ugyan nem kapnak e"? ezek, kiket törvé
nyünk felmentett majd minden tehertől, azért , hogy a' köz
jóra annál többet tegyenek, tehessenek; kiknek a' nem eről
tetett hanem önkényes jó cselekvésre nemes litat nyitott; 's 
erkölcsi érdem szerzést enged olly által, a' minek kényszerítő 
parancs-szülte teljesítésénél fogva, más még csak a' nera-ro-
szaság' 's nem-vétkezés' sokkal alsóbb becsű fokán áll*? — 
Tevő (positiv) jóságra vannak meghíva ezek, 's tevőleg jók 
lehetnek, olly úton, mellyen mások csak negatív becset nyer
hetnek. — Ha a' jobbágy vagy nemnemes a' közhaszonra, or
szág' szükségeire kellő adóját nem fizeti, erővel is megveszik 
azt rajta; ha a' haza' ótalmára szükséges katonáskodásból ma
gát ki akarja vonni 's előbb áll, kötelezi arra a' kötél; közter
hek' hordozását a' mogyorófa nem engedi hogy nyakáról ráz
za le. Magyar nemes ha jövedelme' egy részét közjónak 
szenteli, ha áldoz a 'hazáér t , 's terheit hordani segíti, már 
é r d e m n e k vétetik, sőt fájdalom! ritka voltáért, n a g y 
n a k ; kényszeríteni arra külsőkép' nem lehet, nincs reá tör
vény, becsületére, erkölcsi jobb részére van hagyva: de ki
ben a' becsület' szava, 's a' kötelesség' érzése több erővel 
nem bir mint Dúló (executor), kötél 's mogyorófa, — jaj, tíz
szeres lelki jaj annak! Mi lehet szebb, nemesb, 's ugyan 
azért kötelezőbb bizodalom, mint a' melly nem szorít külső
leg jó cselekvésre, csak bízva várja azt tőlünk: — 's illy ne
mes megbízás, valódi magyar'becsületére lett hagyás, nem 
szól e hatalommal el nem fajult magyar szívhez? — 



Hon elleni előítéletekről különösen. 

JjrJ-indazon lanyhaság sőt idegenkedés, mellyet a' felébb em
lített okok némellyekben a' haza iránt szülnek, sok előítéle
tek' kútfeje, mellyek viszont azon hidegséget terjesztik, 
nevelik. 

Igaz, hogy a' haza- 's honi tárgyak - elleni feles balvéle-
laények' 's előitélctek' nagy része már hála az égnek,! vagy 
Hjegszünt, vagy szűnni kezdetig de még is oUy sok van 's 
azok többnyire oUy károsak, hogy némellyeket el nem hall
gathatok. 

Ez úttal csak a' polgári alkotmányunkat 's helyzetünket 
érdeklőkről szólok. — 

Ezek is, mint minden más előítéletek, 's balvélemények, 
vagy tiidafiansíígból, vagy rósz akarattői származnak. — Ve
szedelmesek, mivel hazafiságtalanságnak hol okai, hol ment
ségei. — 

Lássunk némelly ellenvetéseket, mellyeket polgári al
kotmányunk' 's helyzetünknek tenni szoktak 's meUyek által 
azokra megfelelni nem tudván, vagy nem akarván olly sokan 
táplálják bal- és előítéleteiket. 

Iső E l l e n v e t é s : 
hogy n incs p o l g á r i a l k o t m á n y u n k n a k g a r a n t i á j a 

( k e z e s s é g e ) . 
Némellyek azt állítják, hogy polgári alkotmányunk csak 

theoriábau de praxisban nem áll, annak ma csak neve van, 's 
törvénykönyveinkben lehet feltalálni. Azt mondják. 
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hogy a' mi még belőle meg van is, annak csak köríílményektöl 
's emberi tetszéstől függ létele, mivel nincsenek zálogi, ga-
rantiájí. 

Azok, kik alkotmányunk' belsejét történeteit, hibáinak 
okait, '8 a' javíthatásnak azokban meglévő csiráit értik 's isme
rik, Illyéseket állítani nem fognak. 

Én teljességgel nem hiszem, hogy polgári alkotmányunk' 
léte már csak törvénykönyveinkre voLia szorítva 's valódi élet
tel nem bírna. 

Tagadni nem lehet, történtek azon sebek; de épen azok
nak érzése 's fájdalmas volta mutatja, hogy élő testet értek; 
csak ezt érő seb vérzik: holt testen ejtett, nem. Sok sebek 
orvosaltattak, gyógyultak; — bizonysága, hogy még éíeterő 
van a' testben. Hol azon alkotmány, mellyen idő, köridmé-
nyek 's tévedések ollykor csarbákat ne ejtettek volna? — A' 
miénken kevesebb történt, mint némellyeken, több mint má
sokon; de még eddig mihelyt a' körülmények megengedek, 
királyaink' igazsága 's hazafiak' nemzeti érzése által minden 
nagyobb csonkuiások helyrehozattak. — 

Olly törvényeket, mellyek a' király' szent szava által 
meg vannak szentelve, mellyek a' fejdelem, 's nemzet' köz 
megegyezése nyilvános kimondásának paizsa alatt egész di
plomatikai erővel bírnak, nem mondhatni, hogy csak holt be
csük volnának. Ha önkény törvényeinket letipraná — a' mit 
pedig most kivált királyunk' valódi törvényes cselekvése'módja 
mellett csak álmodni is vétek volna, — 's a' mitől mind ural
kodó házunk' vallásos nemes erkölcsét, mind hatalommal fej
lődő 's erősödő nemzetiségünket tekintve jövendőre nézve sem 
félhetünkraég azon gyászos esetben sem lennének törvényeink 
csak puszta 's minden erejüket vesztett szavak. írott 's tör
vényesen született jusokat, csak a' melly erők létöket adák, 
azok szüntethetik meg; ezeknek szétbontó 's feloldozó hozzá
járulta nélkül halhatatlanok. — Külső hatalom 's erőszak 
meg nem ölhetik; elalélnak ugyan azoknak rongáló csapási 
alatt: de ha élet'jele nélkül feküsznek is azok, holtaknak csak 
látszanak, 's ha gondatlanul vagy vétkes kezekkel maga a' 
Qemzet az ájultakat el nem temeti a' lemondás' 's megegyezés' 
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örök sírjába, ápoló 's értelmes kezek közt szerencsés pillanat
ban újra életre jönek - mint a' phoenix porokból is feltámad
nak 's TÍszont élnek. 

De h o ^ ha nézzük dolgaink' folyamatját, 's látjuk: hogy 
nem csak írásban, hanem valójában is minden országos dol
gok országgyűlésén határoztatnak el, törvények valóban csak 
ott hozatnak, 's hogy mind az adó, mind a' katona adás' tár
gyáról csak ott végeztetik; — hogy a' végrehajtó hatalom 
már valóban törvény által vont korlátain túl nem lép; — hogy 
személy 's vagyon bátorságának sérthetetlen volta fentartatik; 
— liogy ítélő székeink magokra állva sérthetetlenek; — hogy 
törvényhatóságaink, ezen nemzeti erőnk' 's létölünk' táplálói, 
jusaikkal bátran cílnek: — mindezeket megfontolva lehetetlen 
állítani, hogy törvényink 's polgári alkotmányunk már csak 
papiroson volnának. Ha vannak azokban ollyanok, mik telje-

• sítésbe nem vétetnek, vagy azok' értelme ellen folynak, arra 
vannak országgyűléseink, hogy illyesek' helyrehozásán ipar
kodjanak ; 's bizonnyal kormányunk most már oUy nyilváno
san vallott törvényes igyekezete mellett nem lehet, hogy az 
ország' részéről mérsékleti 's állhatatos törekedés czélt ne 
érjen. — 

Hogy törvényes alkotmányunknak nem volnának elegendő 
zálogai, 's hogy az csak jó akarattól 's körülményektől függ, 
meggyőződésem szerint egészen hibás állítás. Vannak zálo
gai, vannak őrei. — Zálogai következők: 

1) Hogy az új királyt felszentelő oklevelet, 's ezen egy
ezésben lévő feltételeket mindég az országgyűlés készíti, még 
pedig a' király' megkoronázása előtt. 

2) Hogy a' magyar csak azt ismeri el királyának, ki az 
ö hozzájárultával megkoronáztatik szent koronájávaL 

3) Hogy a' törvény' fentartására, ótalmára hittel kötelezi 
magát királya. 

Ezen zálogok közül a' két első ha czéljának nem felelne 
meg, nem azokban volna a' hiba, hanem a' nemzet' ész - vagy 
akaratbeli fogyatkozásában. Ezek pedig minden zálogot erőt
lenné 's a' legfelségesb institutiókat is hasztalanokká tesznek, 
BlinUen polgári alkotmánynak legfőbb 's a' többieknek erős 
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éltet-adó záloga 's véde a' nemzetiség 's nemzeti mireltség. 
— A' harmadik zálogot t. i. a' királynak letett szent hite't 
csak repülendő hangoknak, változást szenvedhető csak gyenge 
kötésnek tartani szemtelen folségbántás lenne: a' ki rainií kér 
királyanknak akármi helyzetben is tiszteletet érdemlő fedd-
hetlen erkölcsét ismeri , mint kőszirtre építhet azokra. De 
nem mostani jó 's tisztelt királyainkat nézve hiszem én, hogy 
ezek esküvés nélkül is megtartanák törvényeinket; a' rejtett 
jövendőre tekintek, későbben születendőknek az emberj(5ra 's 
roszra termett voltából származó bizonytalan minemüség'öket 
nézem. Törvények úgy is a' halandók' gyarlóságiért, 's bűn
eikért szVikségesek; mind jó emberek közt törvényre nem 
lenne szükség. A' törvény minden rendüeknek hibás vagy hi
bázható voltokat teszifel. Épen ezért egy erkölcsös jó király 
bölcs kormányát nem lenne szükséges hogy irott törvényels. 
's kötelezések korlátozzák; nemes lelke 's egyszerismind 
okossága az illyennek soha sem engedi, hogy nemzet' boldog
sága, 'sjusai ellen cselekedjék: de fájdalom, az illyen király 
is halandó, 's már láttunk Títusokat, Mark Aurélokat, 4dik. 
Henrikeket, Domitián, Commod, 's ISdik Lajosoktól felvált
va. Nem is lehetne egyszerűbb , serényebb, sükeresb , 's 
azért jobb igazgatás'módja mint a' határtalan királyság; egy 
erőpontban egyesülve minden, 's onnan haladék 's akadály 
nélkül hatván minden részekre legtöbb jót, legóriásibb dolgo
kat tehet. De az ember gyarló, 's mi terhes a' királyi hely
zet! — székét mennyi vágyások 's indulatok veszik könil. 
Magos állásából ha mindent átpillanthat is, de sok tárgyat ba
josan israérliet tisztán meg; emberek 's dolgok előtte jobbára 
ünnepi alakjokban jelennek meg, 's a' hízelkedők', igenezök', 
's önhasznokat vadászok' csoportjai még kápráztatóbbá teszik 
a' fénykört, mellyen által kell szemeinek mindent tekinteni. 
De nem is egyez emberi jussal, nem népek' méltóságával, 
hogy sorsok egy embernek jó vagy rósz kedvétől függjön, 's 
a' legboldogabb 's vigyázóbb helyzet i s , ha Csak mint aján
dék biratik, elveszti becsét. Ezért törvénytől vont korlá
tok kellenek a' jelenkorért i s , de még sokkal inkább a' 
bizonytalan jövendőért. Törvényekre mondott királyi hit. 
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minden esetben nagy 's erős zálog: mert ez által a' jusai sért-
hetetleiisege't megkívánd nemzetnek a' helyesség' 's igazság' 
súlya egészen részébe adatik; mellette van 's marad öríikre 
annak hatalma 's ótalma, valamint a' most már oUy erőre fej-
leit közvélemény az egész emberi nemnek; nem lehet azt mar 
most, mint régibb szomorú példák szerint ollykor történt, 
bűntelen megvetni. HiSdol ennek minden hatalom. 

Ezen említett igen erős kezességeken kivűl birunk mi 
más praktikai zálogot i s : hogy minden országos dolgok felől 
végezni csak Diaetán lehet, mellyen minden részvevő tökéle
tesen szabadon kimondhatja véleményét: — hogy erre a' tör
vényhatóságok minden külső hatalom befolyása nélkül választ
hatják követeiket, 's azoknak kötelező utasítást adhatnak, ez 
bátorságba teszi az országot, hogy meg egyezése nélkül 's 
önkény szerint semmi sem tétethetik, 's ha törvényei romlá
sára történnék valami, ön hibája lenne: — hogy pedig min
den három évben országgytílés tartassék, azt elkeríílhetlenne 
teszi, hogy a' mindég csak három esztendőre szabott adó 
egyedül csak országgyűlésen adathatik 's annak nem tartásá
val megszűnnék az törvényes lenni; szükségessé teszi ennek 
tartását az is, hogy az ország' ótalmára megkívántató katonai 
's egyéb segedelmek is csak országgyűlésen adathatnak, 's 
azon kivűl sem azt kívánni nem lehet , sem ajánlani nem sza
bad. Országgyűlésen kivűl is vannak a' törvények' megtartá
sának őrei: ezen minden önkényes áthágásoknak korlátjai a' 
törvényhatóságok. Ámbár minden ellentállás még a' legszo
morúbb 's fájdalmasabb esetekben, sértésekben is vétkes, 'a 
a' felső hatalmat sértheüenné szentelt alkotmányunk' szellci-
ménél fogva kárhoztatva van: — de a' törvény' hatalma által 
fenálló szoros megkötöttség (ha csendes tűrés kötelesség is, 
míg orvoslás törvényes úton tétetik) eltilt mindenkit akármi 
törvénysértő dologban cselekvöleg venni részt, 's annak végre
hajtására segéd kezeket nyújtani; ezen törvényes nem tehe-
tés' ereje (vis inertiae) oUy hatalmas, hogy azt kötelesség 
szerint férfias erővel használva, ha valaha bár melly törvény 
elleni lépéseket akarna is a' végrehajtó hatalom tenni, azok
nak kivitelében áthághatatlan gát lemie. — 
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A' törvényhatóságOiknak pedi^ erejükben fenállását 'g 
fiiggetlenségöket ő r z i : hogy azoknak kozüléseikben minden 
birtokosnak szabad szólása van; hogy kéréseiket, észrevéte
leiket, óvásaikat feiirásaikban egyenesen a' királylioz tehetik. 
Belsőleg őrzi azokat jusok, melly szerint elöljáróikat, kik 
nekik tartoznak felelettel, magok szabadon 's minden három 
esztendőben újra választják, 's hogy ezen tisztes hivatalokra 
jutni, vagy azokban megmaradni a' közbizodalom' megnyerése 
által lehet. Annak, hogy a' törvényhatóságok jusaikban fen-
maradhatnak erős alapja van azoknak egymástoli fiiggetlen-
segökben 's számokban. Ha lehetne is akár nyilvános, akár 
rejtett utakon egykettöt bírni ollyanra, kivinni benne oUyat a' 
mi törvény ellen van, de 50 's többekkel bánni bajosabb. 

Még egy erős véde szabadságunknak a' törvény' kiszol
gáltatásnak függetlensége. Felső törvényszékeink magokban 
állanak, 's csak a' törvénytől függenek. A' Bürocratia, raelly 
annyi szövevények' szerzője, kútfeje, 's annyira simít ön-
ke'nynek utat, ellenkezik alkotmányunk' természetével. Vár
megyében első Ítélőszék a' szolgabírói 's Alispáni, ezek magok 
a' Vármegye' választásától függvén, ezekben a' Vármegye' 
rendéi magok választanak magoknak bírákat, 's így a' rólok 
hozandó Ítéletek hozzájárultokkal, 's általok történnek. Ezek
nek Ítéleteikben minden ejthető hibák nem többek közt oszla
nak meg, azért nyílván 's számadás' terhével esnek reájok. 
A' felsőbb vármegyei itélöszékekben helye van minden vár
megye' felesküdt tagjának, — a' nyilvánosság őrzi ezeket sok 
visszaélésektől, mellyek az elzárt folyamatban lappangani 's 
uralkodni szoktak. Ezen ítélőszékek is nem mindig ugyan 
azon egy személyekből, hanem változtatva különbözőkbiii áll
ván, a' rendek', határozások' körében vannak. 

Mindezen zálogok 's polgári alkotmányunk' őrei igaz hogy 
erőtlenekké válnak, ha nemzetiség 's észbelí erő azokat nem 
használja 's életben nem tartja: ha gyávaság jogokkal felliágy, 
vagy lelki vakság 's értetlenség azokat félremagyarázza 's el
csavarja, úgy a' leghatalmasabb, legsükeresb garantiák is hasz
talanok. Azért nemzetiségünk, nemzeti érzésünk legfőbb 
kezese polgári alkotmányunk' minden záloginak; ez maga 
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g ^ n erüs zálog, raelly elégséges a' polgári alkotmányt fentai-
taiii, melly nélkül scuimit sem érnek egyéb zálogok, 's akái-
p,elly különben erős alkotmányunk is összeroskadna. De azon 
nemzeti érzést értem én, mellyet mívelt 's tiszta ész szül 's 
táplál, nem pedig azon előitéletek' bitangját, melly betyáros 
bárdolatlanságon, vagy előlépni nem akaró rögzöttségen hiz
lalja here lételét. 

Ama' valódi nemzeti érzés' kifejlödhetésére is épen pol
gári alkolmánymik sokféle eszközt mutat. Legfőbb azok 
lözűl az országgyűlésnek szintúgy mint a' vármegyei dolgok
nak nyilvános folyamatja 's azoknak köztudásra jötele. Ezeken 
jelen léve, ezek Írásait olvasva, benn lehet, részt vehet min
den; együtt léphet a' hazai dolgok' folytával; már idején bele 
tanúihat az ifjYi 's igaz nemzeti e'rze'sre kaphat, melly csak a' 
hazai dolgok' isme'rete 's tudása által lehet sükeres és hasznos, 
—̂  azok nélkül pedig vagy alaptalan, vagy félszeg, 's ha legne-
inesb tűztől éled is, de csak erőtlen jámbor óhajtás marad. — 
Azon befolyás a' haza* dolgaiba, melly szerint minden nemes 
»' Vármegyéken személyesen, az országgyűlésen pedig vá
lasztottai által részt vészen minden őt' 's a' hazát érdeklő tár
gyakban, 's hogy ezek iránt szabadon 's bátran kimondhatja 
Telekede'sét, hasonlólag erős gyökere a' nemzeti érzésnek. — 
Szepaélyes szép szabadságink, magunk' 's birtokunk' sérthe
tetlensége nemzeti érzésünket önméltóság' tudásával ruházza 
fel. Nemesi köteleségeinknek pedig hív elismerése t. i. an
nak: hogy meg vagyunk híva királyunknak 's hazánknak te
hetségünk szerint áldozatokkal is szolgálni; hogy tartozunk 
polgári alkotmányunkat vérünkkel is ótalmazni; és hogy köte
lesek vagyunk az értünk fáradó földnépet ápolni, gyámolítni. 
Ezen köteleségek teljesítésére való készség 's buzgóság nyom
ja az igaz nemzeti érzésre a' helyesség' 's erkölcsiség' bé
lyegét. — 

A'fentebb említett zálogok k e z e s k e d n e k polgári lé
tünk'fenállása mellett, azokat pedig ő r z i nemzetiségünk 'g 
ttemzeti érzésünk. Azért léha vád, panasz, vagy aggodalom, 
hogy nincs Constitutiónknak elég garantiája. De hogy a' 
•Beglévöket megtartsuk, sükeresítsük, szükségeji hogy nem-
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zeliségünket 's nemzeti érzésünket tartsuk raeg híven, gyai a-
pítsuk 's terjesszük, és a' mi mindeneknél legfőbb, tisztítsuk . 
míveljük; mert csak a' tiszta 's mivelt ész 's érteimi súly ;í(j 
erőt-s iker t mindennek, 's úgy a' nemzetiségnek is. — 

I ldik E l l e n v e t é s : 
h o g y p o l g á r i a l k o t m á n y u n k i l l i b e r a l i s . 

Sokan polgári állásunkat azzal vádolják, hogy nem ci('<>: 
liberális, igen aristocratiai; hogy a'mostani kor'lelkével má;' 
nem egyez, gót igazságtalanságon alapodván tartósága ncia 
lehet. 

Erról akkor bővebben, midőn közelebb fogjuk vizsgáini, 
vannak e, és miben polgári alkotmányunk kőriil hibák 1 itt 
csak röviden jegyzem meg a' fentebbi ellenvetésekre, hogy 
azokat is egészen 's annyira kárhoztatva állítani nem fogja, lii 
törvényeinket 's helyzetünket voltaképen ismeri; — az illyeii, 
igaz, fog hibákat látni 's el ismerni: — de azon liijáiiyoknak 
igazi ismerete csak arról győzi meg, hogy igen is k e l l , de 
l e h e t is javítani. 

Roszravezetóbb veszedelmesb nem igen lehet valami az 
említett vádoló állításnál, mert nemes érzés 's felvilágosodó! í 
ész' szüleményének látszik első tekintetre, 's azért kárhoz 
tatiii bajos, sőt a' nemes szinti zászlók könnyen követőkre ta
lálnak. Igen kedvelt palástja ez a' hazaíi cselekvő kötelessé
gek alól magokat feloldozni akaróknak; — azon színben kivan
nak megjelenni, hogy ők nem hazafiúi szent köteleségek' 
teljesítésétől vonakodnak, hanem az ügyet áliítják nemtelen
nek 's azért azt iparkodásikra vagy áldozataikra méltatlannak 
tartják. — Nem ereszkedem annak szoros vizsgálatába, hogy 
azon illiberalisnak állított rendszabás, melly szerint közöttiint 
annyin vannak befolyás nélkííl a' közdolgokba, kezdettől fog
va volt e , vagy csak későbben becsúszott dolog? — hogy 
helyzetük' alapja theoriaban véve nem igazságos ef hogy az 
nincsen e más nemzeteknél is épen úgy f — Abba sem eresz
kedem, lehet e elhatározva mondani, hogy a' földnépe 's an
nak érdeke (inleresséje) nálunk teljességgel nincs repraeseii-
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ifltft; — sem abba, sorsok válóban rosszabb e mint sok más 
UÉÍrtzeteknél t — Legelőbb is csak azt állítom: hogy ha ha-
jgiiik lakosi' egy részének polgári helyzetét nem is lehet el
unnak elismerni, a' millyennek lenni kellene 's az idő' lelke 
ItlráíiBá, — ez nem lehet ok a' más részt hibásnak 's részvé-
ijek meg nem érdemlőnek tartani. Ha a' társasági tétel' ten-
tárerének azon habjai közt, mellyeket a' hatalom' 's erősebbség' 
íáélvészei okoztak, egy r é sz még hajótörést nem szenve-
ííélt vagy veszélyes úszás után meníö ladikra kapott, azért, 
hogy a' más r é s z még a' habokkal úszva küszködik, — 
*árancsolja e okosság, kivánja e erkölcs, hogy léteiét fentar-
tó hajóját magától eltaszítsa 's azt hullámokra bízván bele 
figorjék a' sötét tenger' mélységébe, hogy együtt fuldokoljék 
•Urnazokkal a' nélköl hogy már elvesztvén hajóját sem magán 
•lem azokon ne segíthessen'? — vagy pedig nem helyesebb e 
Rondái őrizni 's ésszel kormányozni azon hajót, 's mindinkább 
erősíteni, hogy képes legyen a* még' hullámok közt vergődők
nek- is felvételére; addig pedig nem távozni azoktól, segíteni, 
biztatni őket, 's a' már erejét vesztettnek vagy ha deszkája, 
mfeilyen még a' mélység felett lebeg 's tartja életét, igen 
gyenge, erősebbet nyújtani? — Én azt állítom, hogy ha mi 
polgári alkotmányunk' malasztjairól magunkra nézve egészen 
lemondanánk is, nem lenne annak szükséges következése hogy 
•amazoknak polgári helyzetük jobbá válnék. Bizonyosan 
iilöbb hogy több millió emberek' egy része éljen azon termé-
Sizetes jusokkal, hogy a'közdolgok'folyta tudtával essék, 's 

- 'Sbban részt vegyen, mintsem hogy mindnyája önkénynek 
legyen alávetve. — Ha azon jusok, mellyekkel egy rész raos-
'tan él, a'másik résztől volna elvéve: úgy igaz lenne azon 
^ d , hogy azok' birtoka helytelen 's igazságtalan alapokon 
épült; de ha nekünk nem lenne is képviseleti polgári létünk, 
ha minden hozzájárultunk nélkül végezhetne az uralkodás fe
lölünk 's tehetne reánk terheket: azért nem nyomná kevésb 
teher amazokat — nem osztatnának meg velők vagy szálná-
*ak reájok jusaink; akkor ők is, mi is neiuzet' nevét nem ér
demlő 's nemzeti léteit nem biró lakóji lennénk ugyanazon 
löldnek, együtt nyögve 's együtt szenvedve. Én arról vagyok 
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meggyőződve, hogy nálunk a' nemesség serami esetre nem az 
ország' többi lakositól rablott jusokkal bír, 's hogy mind azon 
jusai tisztán megmaradhatnak, ha azok egy re'szében annak 
idején 's okos móddal amazokat is részesíti. — Továbbá azt 
is hiszem, hogy mivel most a' terhek' nagyobb része'nek vitele 
amazok által történik, de úgy hogy ha azokat vállaik nem bír
ják, alattok ingadoznak, mi érezzük fájdalmasan gyengüle'sö-
ket, mi is ingadozunk velők; — mert csak az ő erejükre tá
maszkodva le'phetünk sima pályánkon: hogy ha pedig azon 
terhek' egy részét magunk vállainkra vennők amazok mérsé
keltebb terheik alatt sokkal több erőre kapván biztosabb tá
raaszok lennének reánk nézve; az ö erejőkkel nőne a' mie'nk 
is. — Ezen állítás első tekintetre talán nem elég világos arra, 
hogy minden átlátván azt elismerje. Valamint azon haszon, 
melly illy változásból a' birtokosokra nézve pénz 's értékbeli 
előmenetekkel háramlanék nem mindennél nyerne hitelt : de 
számvetés által nyilván meglehet azt mutatni; — hanem hos
szasabb értekezést kívánna, hogy sem annak itt helye lenne. 
— Remélem józan 's felvilágosult gondolkozások' 's fontolá-
8ok' következésében fognak e' felöl többen í rni , 's törvény
hozásunk ezt valódi figyelemre méltatván annak sükerc leend. 

Minden helyes' megkezdésében 's helytelennek elmellő-
zésére legjobb, legsükeresb mód a' példaadás; azért ollya-
nok, kik e' részben hibát látnak, 's a'földnép'helyzetében 
botránkozást találnak, a' semmi hasznot nem hajtó gúny he
lyett adjanak jó példát: — javítsák embereik' sorsát, tegyék 
azoknak helyzetüket mind valóban jobbá, mind pedig liberá
lisabb elvekkel megegyezöbbekké; illy jó 's szép példa a' cse
lekvőnek nem csak beszédbeli, hanem igazi meggyőződését 
fogja bizonyítni; de többet is használ másokat hasonló csele
kedetre serkentvén mint akármely éles gúny vagy sóhajtó 
részvétel. De fájdalom, oUykor épen kik leginkább kelnek 
ki ez ellen, kik legszebb kifejezésekkel beszélnek az emberi 
jusokról, 's elnyomás' undokságáról, azoknak tulajdon embe
reik a' másokéinál nem kevésbé, sőt némellykor inkább nyög
nek, ha bár nem az ö, de tisztjeik' önkénye alatt. 

Nagyon szép 's lelket emelő helyzet, midőn egy felvi-
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lágosúlt 's nemes érzésű földes Űr jobbágyaitól körülvéve 
szoknak valódi gyámok, ótalmok. Mennyi önmagávali raeg-
ele'gede'st, mennyi jó tettből származott jutalmazó érzést kos
tolhat! — Minő szép illy akár kisebb, akár nagyobb mun-
kálkodási körében javításokban — elölépésekben öntereraté-
geít látni, 's oUy sokak' jövendubeli 's nevekedő boldogságát 
alapítván meg a' virágzó jövő kor' örömeit előre érezni 's túl 
élni azokban a' sír' határán is! — 

I I l d ik E l l e n v e t é s : 
hogy po lgá r i a l k o t m á n y u n k e l a v u l t , a' m o s t a n i 
k o r ' s z e l l e m é v e l m á r nem e g y e z 's a 'ba nem 

il l ik. 
Ezen restség' 's tehetlenségnek hódoló állítás azt szüli, 

hogy változás 's újítás lehetlennek Ítéltetvén elzáratik minden 
javítás 's előlépés' útja: ez pedig bizonyos eszköz arra, hogy 
polgári alkotmányunk igazán 's egészen elavuljon 's valóban 
olly ingadozóvá váljék, millyennek most sokan csak képzelik. 

Elavultnak akkor mondhatni valamit, midőn a' jelen hely-
zethez nem illik. Azon polgári alkotmány van már elavulva, 
mellynek alapjait tevő fő intézetei már a' nemzet' polgári 's 
társasági életével, szükségeive], míveltségi állásával 's külső 
helyzetével nincs összehangzásban. — Minden polgári alkot
mány elavul, ha versenyt nem raódosittatik, 's nem változik a' 
nemzet'bel-és kül - változásival, mivel ezek mindég változ
nak. Leghelyesb, ha illyen törvényes intézetbeli újítások 's 
változások mindég egyenlő lépéssel mennek a' nemzet' lé
péseivel, úgy soha hátramaradás, vagy elörerohanás nem tör
ténik; de legritkább eset, hogy az újítások egybelánczolva a' 
nemzet' lelki 's értéki állásával szüntelen 's szakadatlan foly
janak; töménytelen akadályok adják magokat elő: — ''agy a' 
nemzetbeni vagy rajta kívüli okok kisebb-nagyobb mértékben 
eltartóztatják az eredeti, vagy magokat később előadó 's szük
ségesekké vált javításoktól; 's így ezen arány szerint, vagy az 
egész, vagy annak részei, nagyobb vagy kisebb raértékbeu 
elavulnak. 
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Az illy elavultságból származó hibák' eltörlésére szüksé
ges minden javítás — újítás két úton jöhet nemzetekre: az 
egyik hosszasabb de csendes és bátorságos; a' másiknak men
te tündöklő, czélja közel Lítszó, de arra ritkán 's többször 
félre vezet. 

Az első úton huzamosan 's mindig munkálódó fejlődése 
által az észnek hoz a' nemzet önkebiébe lijlétet 's újjáteremtő 
erőt, tisztán átlátván a'javítások' szükségét, elismervén a' hi
bák' mibenlétét, 's fontolva a' czélra vezető módokat, bizvásí, 
czélt ér, 's a' maradandó javítások gyökeret verve tenyész
nek. De ezeii biztos és csalhatlan úton csak úgy lehet elin
dulni 's elöhaladiii ha a' nemzet közt értelmi míveltség s o k 
van és s o k a k közt. Ila ebben az egész nemzet hátra vau, 
Jia az észt előitéietek 's tudatlanság, az akaratot ezekből szár
mazó mellékes czéíok 's szűkmelyiíség fékezik: úgy javítást 
nem remélhetni, 's előlialadásról gondolni sem lehet ; a' va
laha jó avulttá válik 's erejét veszti a' meglévő. Ha pedig van 
ugyan, de csak kevesek, vagy csak a' szegényebbek közt mí
veltség; —• ha csak kevesen mennek az egész világon süker-
rel haladó ésszel egyenlő lépéssel elő, 's a' nagy többség vagy 
a' hatalmasbak tudatlanság 's durvaságban vágynak: úgy tö
mérdek akadályra talál minden javítás ̂  's ha támad Is erre 
szándék jobbak 's okosabbak fejében, ha azért melegen ver is 
sok nemes szív 's legyenek bár, kik éltöket felszáiyVik végre
hajtására, — a' többségben részvételt nem talál. Készület
len föld bár mi jó magot is, meg nem terem. Ha nincs a' na
gyobb szára arra megérve, elkészítve: vagy hideg kebelében 
elszárad, vagy miat idegen hozzá nem illő részt elienségesen 
kiveti magából. 

Azon esetben ha a' nemzetnek a' többitől különbözőleg 
érző akár kevés, akár számos de elnyomatott része vagy erőre 
kap, vagy pedig nyomás által érőhez nyúlni kéuyteleníttetik, 
megrázkódás által történik minden javítás. Hâ  a' világszerte 
történt 's folyamatba jött javítások hátramaradott 's vonakcdó 
nemzetet ragudnak magokkal: lígy erőszak 's zavar jegyzi 's 
gyakran vérrel festi az iily újjászületés' lépéseit; fényesek 's 
gyakran tettekkel 's áldozatokkal gazdagok az illyetén drámai 
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esetek; nem várt erők fejlenek ki, 's bámulást gerjeszt ;)' 
legfontosabb eseteknek egymást tarkán wlváltő folyása. De 
gokak' szenvetlésivel van összekötve, gyakran igazság' 's olly-
]ioT emberiség' szent ügye tipratik le a' vaddá nőtt ftílyam' 
Jiullámi által. 

Ezen második úton a' javítás' szent czélja vagy nem ére
tik e l , vagy pedig szenvedések, pusztítás, 's a' visszavonás' 
átkos következései által drágán 's századokig alig lefizethető 
áron vásároltatik. 

Hogy nálunk javítások, 's újítások a' világ' elölialadásával 
nem tartottak mindenben egyenlő lépést, 's hogy sokban bát
ramaradtunk, tagadhatatlan; mellyért polgári alkotmányunk' 
's törvényeink' néraelly részeiben vagyon a v ú l t s á g . Nem 
kevés dolgot találhatni köztünk, meily ha valaha jó volt is, de 
már most nem az; vagy ha régen ináskint nem lehetet t , de 
most lehetne, sőt kellene máskint lennie. A' köríilmények 
új alkatjai, változott szükségek, 's az előhalaladott míveitség 's 
terjedett értelmi e rő , sz()val a' mostani kor' szelleme nem 
hangzik össze némelly társasági szerzcményink 's olíy intéze-
linkkel, mellyek egészen más helyzet nem mostani szükségek, 
kevésb kifejlettség, 's nem ezen kor' lelkének voltak szüle
ményei, 's változatlanul maradván vagy a' gyors előnyomnlást 
lassú lépésekkel csak távolról követvén a' mostani időhez nem 
illenek. 

De vizsgáljuk meg, hogy mik ezen elő nem haladásnak 's 
abból szármaoú avultságnak okai; továbbá lássuk állapotunk 's 
helyzetünk megkívánják e továbbra is ezen vesztegraaradásun-
kat'í —• tekintsük meg azt i s , mennyire legyenek a' mega-
vultságok polgári alkotmányunk' alapjával 's belsőjével egybe
fonva, vagy csak külsőjéhez ragadottak e *? végre nézzük, mi
ként lehessen 's kelljen az elavultságokat javító líjítások által 
eltávoztatni ? — 

Egyik oka, hogy szükséges, és máshol történt javítások 
nálunk még nem estének, helyzetünkből jövő zártabb létünk 
's más nemzetektől megkülönzött állásunk. Minket zártabb 
helyzetünk elrekeszte más nemzeteknek bel 's kül éltök' súr
lódásiból jövő fejlődésétől. Megkülönzött állagunk ha sok 
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másutt uralkodó rosznak reánk áradásiít fcJtarlóztatá is, Ue 
némelly jónak is gáflRhatá útját. — 

Áldott béke' ölében nyugodtunk, társasági létünk csen
desen folydogált, rne'g más nemzetek fellázadt inJulatok' dü
hétől vive, sírhalmokon, hamuhodott faluk' 's városok' düle-
dékein által léptek mostani míveltségök felé, 's vérrel vásáral-
ták, könyekkel fizették polgári alkotmányikban azon javításo
kat, mellyeknek mostan már édes gyiiraölcseit szedik. 

Második oka annak, hogy avnltság-ok találtatnak polgári 
alkotmányunkban, (raelly ok csak ugyan az előbb említettek
ből és alább felhozandókbol származik) az: hogy mívelt-
ségünkben vannak elmaradások. Ezen ok valóban a' most 
meglévők közül a' legfontosabb, melly minden javításnak, mint 
ellenséges hatalom, gátolva áll útjában, 's mindég is fog ál
lani, míg maga ezen ok meg nem szűnik. Sok tárgyban azért 
nem történt javítás, mivel jobbról képzetünk nem volt, 's tisz
tán nem láttunk; egyebekben pedig hasonlólag nem lévén ér
telmi miveltség által eléggé megtisztult látásunk, nem hatot-
tnnk a' lehető javítások' mélyére, elrettentünk azoknak külső 
oílykor nem kedves képétől, 's károsnak véltünk gyakran ol-
lyakat, mellyek következéseikben épen hasznunkra lettek vol
na. — Bár mindezeket múlt időben 's csak mint voltakat 
mondhatnám, 's bár ne állana értelmi miveltség' híja most 
már semmi javításnak útjában! — De fájdalom! még számos 
előítélet, balvéleraény borítja sokak' szemeit, még sok észbeli 
világ'sugara kívántatik, hogy sokan tisztán lábnak . Adja 
fsten, hogy minél előbb semmi újítástol ne írtózzunk, ha ja
vítás: de semmit ne változtassunk is azért, hogy újság lépjen 
a'meglevő jó' helyébe! Lássuk tisztán által minek kell al
kotmányunkban módosíttatni, minek a' körűlniétiyek' 's az idő' 
lelkéhez alkalmaztatnia, — 's ezek' tiszta ismerete távoztas
son el közülünk minden aprólékos félelmeket 's mellék tekin
teteket, mellyek visszarettentik az előhaladás' lépéseit: de 
épen úgy vakon rohanni se engedjen újítás szomja miatt a' 
meglévő j^nak 's javíthatónak széthányására. 

Még egy fontos oka, mentsége van újítási javításokban 
lévő elmaradtságunknak. — Valamint egyes személy csak ak-
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|(or csinosít, szépít gazdasága körűi, niunliáilí.odásál)an kedvet 
tg módot csak akkor talál újabb 's mívcltebb javítások elkez
déséhez, midöo a ' j ó l é t ' s jó magabírás' egy bizonyos pontjá
rajutott , midoa már nem kell a' mindennapi szigorú élelem' 
kétséges megszerzésének gyötrelmeivel küszködnie: úgy nem
zet is akkor ér reá, hogy csendes 's észparancsolt úton javít
son, akkor van arra kedve, 's teheti azt sükerrel, midőn nem 
kell hol külső ellenség' dühétől fegyverrel ótalmazni éltét 's 
birtokát, hol belső csalárdság' 's önkény' veszélyeitől gyakran 
lappangva 's bujkálva menteni polgári l'enmaradását. — Mi
dőn a' nyomó vagy nyomni akaró erő miatt meggörzsedt, vagy 
felegyenesülni nem merő rongált test szabadon lépni már igen 
gyenge, csúszva iparkodik a' csapások elöl rejtezni vagy ki
bújni. Míg valaraelly nemzet törvényes létében csak így teng-
leng, felejti addig a' javításokat, vagy ha valami történik is, 
csak lopva teheti. 

Nem örökre veszett el iJgye, de sorsa szomorú azon nem
zetnek, melíy mellett csak egyedül jusa áll , ellene pedig vis
szavonás, elnyomás, önkény's az azt magok hasznára fordí
tó poroszlók' vad serge titkos és njilván fegyvereket használ. 
— A' nemzetre nézve jusainak véd frigye örökös 's a ' jó ügyet, 
^elket emelve 'a jobb jövendővel bíztatva, híven őrzi; azon
ban hatalma inkább a' jövendőre terjed, és akkor rá csapások 
közt nő 's öregbedik, de a' jelenben erőhatalom által mi gyak
ran letipratik 's akkor az üldözött mennyei hónába költözik, 

• c&ak visszasugározva él a' jobbak' érzetében. — Ollykor sok 
evekig csak sóhajtásokai áldoznak, könnyeket szentelnek néki 
erőtlen hívei; néha már csak mint szívreható regéje a' régi 
kornak marad fen emlékezete; de azért valameddig a' nemzet 
nyelvét, saját-ságát fentavlja, kiterjed jusainak védereje reá •, 
előbb-utóbb még századok múlva is visszatér közibe égi haj-
lekiból az elüldözött, mihelyt a' körülmények kedvezőbbekké 
bálnak 's a' nemzet erkölcsi- 's értclmiképen magát elfogadá
s b a érdemesnek mutatja. — Már elhunytaknak vélt népek, 
•Oellyeket keresztyén vagy pogány erőszak országok' sorából 
kitörlött 's véres fogakkal szétdarabolt, szent poraikból lá
badtának fel, 's bár mi hatalom nyomja is újra el, okvetetlen 
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fel fognak éledni: mert az erőszak' szüleménye, ha nemziije 
bűn, bár meliy izmos is, porba diil a' szent igazság' iángfegy-
vere által. 

Csak a' honnan sem külső, sem belső erőszak nem keiiy. 
telenitette a' törvényes polgári szabadságot elbujdosni, va,<>y 
hová az, jobbra vált időkben, a' nemzet növő ereje — avagy 
istenkedvelte józan fejedelmek által diadalmasan visszate'rt: 
ott, és csak ott tenyészhet szabadon az ész, terjedhet valódi 
míveltseg, 's történhetik az, mi egyedül ezeknek, de bizonyos 
következése, t. i. a' polgári aikotmány' előhaladó javítása. — 

Ha nemzetünk' történeteit megtekintjük, azokban is kön
nyen feltaláljuk lassú haladása', vagy elmaradásinak okait. 

Erőszakkal szerzek eleink Országjokat; annak birtokát 
hatalmok védte; a' meghódolttak'jogai idő' teltével felejtetni, 
főkínt a' meggyőzötteknek ha szinte kénytelen de nyilvános 
magok' alávetése, 's a' hódítókhoz lett közeledése által enyész
ni kezdenek. — Gyengék lévén mint a' meghódoltak mint a' 
szomszédok kérdésbe hozni a' győző magyarok' diadaljogait, 
évek' teltével megfeneklének bennük, 's szabad és hatalmas 
rendszabások 's tiszta erkölcsök által érdemesíteni kezdek 
magokat azokra. — Ha kijövetelök előtt durvák voltak is a' 
magyarok, de buta vadsággal őket vádolni nem lehet. — A' 
zaboláílanság' veszélyét épen ugy, mint az uralkodási önkény' 
jármának terhét , 's gyalázatját tisztán általlátták, 's okosan 
igyekezték elkerülni. — Ép 's józan észt mutatnak első pol
gári intézeteik. — Hozott törvényeiknek mindeneket kötelező 
erőt adtának. Ezek méltóság 's ön magok által választott fe
jedelmeik hatalma a' rendetlenség 's függetlenség' veszélyeit 
eltávoztatá; azon hatalomnak pedig ártható nagyságra növését 
korlát gátolá. — Törvényhozásban az egész népnek fentar-
tott befolyása, közdolgokban részvéte 's azok' nyilvános folyta 
őrizé, hogy sem az egyesek jusait, sem az egésznek szabad
ságát határtalanná vált hatalom ne nyomhassa el. — 

lUy rendszabásaik 's jó fegyverük vedé nemzeti fúgget-
lenségöket 's polgári lételök' épségét. — Ezek' árnyékában 
kezdenek fejlődni, gyarapodni, erősödni. — Midőn már er
kölcseik szelídültének 's keresztyén vallással a' tudás, mivelt-
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gég nem csak behatott , de terjedett is kőztök, alig tárta két-
gjázadig azon társasági lételök, mellybeii kiféjlesre módjok 's 
idejök vala. Szorgalom és gyarapodás látszik ezen időszak
ban; pedig véres háborúk ellenséges akadáiyi voltak azoknak, 
még is józan törvények nem csak egyenlő álláspontra emelek 
más nemzetekkel, de sok felett jelesíték is. — Tudományok
ban, mesterségekben jól elühaladának. — Kereskedés kezd 
vrfa virágozni; nemzeti jólét', bátorság' hajnala hasadt a' tör
vényes szabadság' 's miveltség'júíe'vö napjának közelgetésével. 
- r Ezen derűit 's reménnyel fénylő időpontban bús fellegek 
tornyosultak a' magyar égre. — Ezekből rohant nemzetünkre 
as első nagy csapás. — Vad Tatárok' dühös csordáji boríták 
el a' magyar földet. — Várasok' helységek' lángjai közt ha-
mukodtak a' nemzeti erő 's iparkodás' még fiatal csiráji. — 
Hazája' feldúlt földén bujkált 's vándorlott, ki a' gyilkoló 
vas, vagy rablánczok alól menekedhetek. — Hon és lak-
nélkülivé lön a' magyar, 's lakosok nélkül az ország. Újjá 
k«ll vala magyar országnak születnie. — Csudáik ozásira méltó, 
inílly hamar épült fel hamvaiból: bizonnyos jele a' nemzetben 
lávü munkás 's fiatal erőnek. Ezen második életkora sem volt 
hosszú, abban is kifejlődését belső háborúk, külső veszélyek 
g&tolák. — Béke áldása csak ritkán lebege nemzetünk felett: 
pedig ennek lehellete érleli leginkább a' tudományok' 's mi
veltség' gyííraölcseit. — Még is sok tudomány 's m.esterség 
kezde virágozni iiazánkban, — Két nagy király alatt sebesen 
haladott elő nemzetünk. — Törvénye és polgári iintézetei 
Öregbedének; terjedt az értelem 's tudás, és mesterségek's 
kereskedés virítottak, 's a' nemzet lépesedett , nővén kiterje
dése, és ereje növekedvén. — Midőn Mátyás fényes uralko
dása alatt a' magyar első rangú 's míveltségii hatalmasságok' 
Wrába lépne, a' nagy király' elhunyta után csak hai nar érte 
hazánkat a' második nagy csapás. —• Mohács' gyászos térén 
legerőseb 's legnemesb fiainak vérével folyt ela'nemzeitereje; 
- - 's mintha ezen elestek' utolsó hörgése a' megmaradottakat 
18 magok után akarta volna idézni, füstölgő vérekből látszék 
1 nemzetét feldúló ama' legírtóztatóbb szörnyeteg támadni, a' 
""cglíasoulás, és visszavonás. — Versenyt dühösködék ez a' 
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török pusztító fegyverével: 's a' mint ez külsőleg ejté borzasztó 
sebeit, úgy marczonglá amaz a' nemzet' önkebelét. — Nem 
lehetett ez javítások' kora. — Midőn a' pártosság' dühe forr 
's egymás ellen törekszenek felekezetek, holott együtt 's egy
másért kellene munkálkodni ok: rontás, pusztítás uralkodik 
akkor; elvadult keblükben józan javítások' vág-ya elnémul, 
kialszik az értelem' világa, 's javítás, felemelkedés 's előlépe's 
helyett bomlik, sülyed, hátramegy minden nemzeti jólét , 's 
míveltség) — Midőn a' birtok' egy része külső ellenség által 
Tan elrabolva, a' mást pedig mindennap veszély fenyegeti; 
annak visszaszerzése, ennek megtartása minden torekedés' 
oliajtás' tárgya; — nem lehet akkor gond, nincs kedv javí
tásokra. 

Később, minkekutánna a' vad töröknek jármát zajjal maga 
előtt hordó liatalraa megszűnt, a 'még fájdalom! folyvást tartó 
's fondorkodó viszavonás mellett más veszély fordult belsőleg 
a' nemzet ellen, melly annál károsabb vala, mivel rontó esz
közeit gyakran a' nemzet' kebeléből vévé; az akkori kor' ho
málya 's önhasznát nem értő balvélemény majd egész Európá
ban nemzeti szabad intézeteket az uralkodásokra nézve vesze
delmeseknek tartott , 's azok' eltörlését fogván czélúl, meg-
gyengítésöikre törekedő igyekezet lön fő munkálodása majd 
minden udvarnak. — A' hazájokhoz még híven maradt, oUy-
kor kevés szárara fogyott, 's gyakran szenvedő igaz hazafiak
nak elég dolgok volt azzal, hogy meglévő polgári alkotmá
nyokat megtarthassák, 's csak a' magyarok' jó Istene segít
ségével , 's valóban hálátérdemlő bölcseséggel tudtak minden 
az ellen intézett soknemü igyekezetek 's megtámadások elől 
kisikámlani, feledék az újítást; köszönték, ha a' meglévőt 
vagy annak legalább egy részét megtarthatták. Nem vetheti 
az le ruháját, ha bár viseletes is, hogy a' helyett íijat szabas
son , kit ruha nélkül ott hagyni akarók vesznek köríti. — 

Ezek okai annak, hogy sok szükséges 's kívánatos újítá
sok-javítások polgári alkotmányunkban nem történtek; 's ollyan 
ezen okok' egy része, melly a' hátramaradást nem csak ter
mészetessé, de menthetővé is teszi. 

De fő életvonásai polgári alkotmányunknak nincsenek 
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elavulva, sem azon értelemben: mintha már erejüket elvesz
tették vólna, — mert le'tező elevenséggel bírnak, mint már 
feljebb láttuk; — sem azon tekintetben: hogy a' világ' mos
tani szellemével nem egyeznek. - ^ 

Azon fóvonások, mellyek alkotmányunk' tulajdoni, épen 
az újabb, világosabb kor' saf átsági; — már első kezdetkor 's 
későbbi kifejle'se alatt sokakat hátrahagyva emelkedett a' ma
gyar polgári alkotmány' nemes és nagy intézeteivel a' száza
dok' sötétségén felül. — Az uralkodás' bölcs korlátozása, 's 
törvényes hatalmának megszentelése; — a' törvényhozó 's 
végrehajtó hatalmak' nemes és helyes arányban lett megosz
tása; — a' személy' 's vagyon' sérthetlen bátorsága; — min
den polgári dolgok' nyilvános folyta: mindezek olly vonások, 
mellyek nálunk eredetiek s mellyek akkor már diszlettek, 
midőn azoknak nemléte más nemzetek közt gyászt és zavart 
okozott. — Nem fellázadva csikarta ki nemzetünk szabadsá
gait addig határtalan hatalmú uralkodóitol; — nem gyenge 
vagy meg szorult fejdelmeket kényszeritett jusok' adására 's 
engedésére. — Nem úgy bírja a' magyar szabadság' malasz-
tival teljes polgári alkotmányát, mint elfoglalt vagy elrablott 
zsákmányt, sem mint valaki ajándékát. — Egykorú szabadsá
gunk s' polgári alkotmányunk nemzeti létünkkel. Nem fej
delem adott a' magyarnak just és szabadságot, hanem polgári 
alkotmánya által önmagának adott ő igazakat i s , uralkodót is. 
Egyévü lévén azért a' polgári alkotmány a' fejdelemmel, amaz 
mindig szentté tette ennek törvényszabta hatalmát; ez pedig 
csak annak védelme alatt volt és lehetett erős, hatalmas. En
nek következésében a'frigykötés'és háborúindítás' igazit együtt 
birták osztozván a' dicsőség borostyánain úgy, minta' veszé
lyek' keservein. — Sérthetlenné volt a' fejdelem' személye 
nem csak annak fenyegető külhatalma, — hanem törvény ál
tal is fzentelve már akkor, midőn sok más nemzetek, mihelyt 
bírtak a' felettük lévő hatalom ellen mozogni, ön fejdelmök' 
Veszélyére szentségtörő kezeket fordítottak. — Az uralkodó 
sssemélyének szentté tett sérthetlensége mellett, tetteinek 
gyarlóság szülte veszélyei' lehetősége ellen bátorságba tette 
•"agát nemzetünk a' végrehajtó hatalom' indító 's tevő eszkö-
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zeinek kérdés és bnntetés aláhuzhatása által. Több századok
kal ezelőtt honi volt már nálank ezen intézet, mellyet az újabb 
kor másott drága kincsként vívott ki magának, — Vallási 
szabadság 's tűrés nemde előbb terjeszté hazánk felett keresz
tyéni békét lehellő áldásait, mint akárhol is? Fővonása 's élet
ere mostani polgári alkotmányunknak a'képviseleti intézet; —. 
ezennyvigodt eddig 's gyökerez most is polgári alkotmányunk: 
— ez pedig épen nem avult kor' maradványa, hanem a' mí-
velt értelem' legszebb teremtményének' örökre fiatalon ma
radandó szelleme. — Világos mindezekből, hogy polgári 
alkotmányunk' dicső épülete óriási főrészeiben épen nem avíilt, 
hanem mindaddig a' jelenkor' Ízlése és szellemével egyező le-
end, míg ezt a' szabadság és rend' tisztelése fogja védeni. 

IV. E l l e n v e t é s : 
logy m i n á l u n k j a v í t a n i ú j í t a n i nem l e h e t , m e r t 
QÍnden t ö r t é n e n d ő v á l t o z á s az e g é s z e t f o r g a t n á 

Az említett elavultságra hivatkozóknak is ez fő állítások. 
Úgy képzelik ezek polgári alkotmányunkat, mint egy redves 
szúette építményt, mint egy roskadozó házat, mellyet akár
hol bontanak is meg, akár honnan szednek ki köveket falai
ból, összeroskad, leomlik az egész. — 

Meggyőződésem szerint egészen hibás és alaptalan állítás 
ez. Ha polgári alkotmányunk' alapjai, fő kötései volnának 
elavulva, úgy valóban nem lenne tanácsos külsőjét is bolygat
ni. — Hanem volnának alapjai 's csak mind föld színére ra
kott részeinek gyönge kötése tai-taná fenn; úgy akármelly ré
szének nieginozdítása 's kivétele által öszverogyna, eldűlne 
az egész. — De hogy alapjai nincsenek polgári alkotmányunk
nak , állítani nem lehet. — 

Minden polgári alkotmány' alapja azon kezességekben, 
garantíákban áll, mellyek fenmaradásának zálogai. Hogy 
polgári alkotmányunknak illy kezeségei vannak, 's hogy azokra 
van építve, azt fenteb már láttuk; nem különben azt is, hogy 
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Bzon kezességek nem puszta szók, hanem valóban léteznek, 
tehát elavulva nincsenek. — 

Valamint az elavultsa'gok nincsenek polgári alkotmányunii' 
alapjaiban: úgy azon hibák, hijányok 's bajok, mellyek 
alatt polgári 's társasági létünk sok tekintetben nyög, nem fő 
jtötéseiböl származnak polgári alkotmányunknak. — Eziránti 
értekezésem* tárgyai tehát ezek: hogy a' nálunk lévő hibák
nak gyökere nincs polgári alkotmányunk' velejében — hogy 
a' hibák eltörültethetnek, hijányok kipótoltathatnak a' nélkül, 
hogy a' kilenczedik század óta fenálló alkotmány az által szen-
, Tedne, sőt hogy épen fenmaradhatása teszen több változáso
ka t , 's újításokat szükségesekké. — Ezen állítások' felvi
lágosítása vígett szóljunk előbb a' hibák, bajok, és híjányok-
r(5l, — lássuk, azoknak okait hol keresik sokan, és hol 
vannak azok; — továbbá, hogy igen is vannak törvényeinkben 
sok bajainknak okai, — de hogy azon törvények e'pen nem 
tartoznak alaptörvényeinkhez. — Ezen igazság' bebizonyítására 

. tekintsük rövid rajzát alaptörvényeinknek 's polgári alkotmá
nyunk' fő kötéseinek, mellyhez mint felállított mértékhez 
szabva megvizsgálunk némellyeket polgári intézeteink közül, 
mellyeket hibáztatnak, 's meglátjuk: szorosan össze vannak 
e azon fő kötésekkel forrva, 's nem lehet e azoknak sérelme 
nélkül változtatni *? — 

Azon kérdésre: vannak e nálunk hibák 's hijányok mos
tani helyzetünket 's állapotunkat tekintve? bajosan fog talál-
hozni valaki olly hozzá ragadt barátja a' meglévőnek, hogy 
i g e n n e l ne feleljen. — Kereskedés' nemléte — gazdasági 
csonkaságok — sok természeti kincsek' nem hasznáihatása — 
iparbeli hijány — szegénység — sok adósság — falka seques-
trumok — gyakori éhség — csekély termesztmények — rósz 
kézmivek — kevés's ügyetlen mesteremberek — gyárak'nem
léte — mindezek és sok más egyebek azzal is éreztetik, ki 
BeHQ akarja hinni, 's hatalommal 's éles hangon kiáltják, hogy 
igen is vannak, még pedig sok és nagy hibák. 

De sokan különböző helyeken kívánják keresni ezek' 
fészkét. — Egy nagy csoport (a' fatalismus indolens' barátjai) 
Búndent a' nehéz idő nyakába veinek; mást nem nagyon, mc-
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gokat legkevésbé hibáztatják 's minden bajt a'mostani mostoha 
idüböl származtatnak, meggyozüdve, hogy ennek így kell 
lenni 's máskínt nem lehet, türelmes szívvel nyomorognak, so-
pánkodason kivül minden egyébb törekedést sükeretlemiek 
tartván, mindent sántikáló menetére hagynak. — Ezek nem 
gondolják meg, hogy az idők és körülmények egyet tesznek, 
ezeknek pedig egy része tőlünk függ — és hogy az illy idők' 
vagy körülmények' mostohasága más nemzeteket is nyom, né-
mellyeket még nálunknál sokkal érzékenyebben's még is vi
rágoznak, 's ha zavarják is azok némelly részben jólétükéi, 
de nem okoznak oUy minden tagokat érdeklő 's oUy sokfele 
betegségeket, millyekben mi sinlődünk. 

Mások minden bajt geographiai fekvésünknek tulajdoníí-
nak. Igaz, hogy ez kedvezőbb is lehetne: szomszédink' egy 
része e'gliajlata 's termékeny földe miatt valamint kevés szi'ik-
ségeiért nem szorult reánk; — más re'sze az iparkodási kifej
lettség' felsőbb poiczán áll , 's nem vesz tőlünk, hanem mi
reánk árasztja készítményeit, a' mikkel pedig birunk, 's 
millyekre szükségük van, azokat máshonnan könnyített módon 
szerzik meg, nekünk pedig teméntelen akadályok állanak 
utunkban. 

De mindezen visszásságok csak kereskedésünket érdeklik; 
olly sokféle 's számos hijányok érezhetők pedig közöttünk 's 
annyi tárgyban lévő elmaradottság' káros csonkaságával kínló
dunk, hogy a'kereskedésnek akármelly nagy befolyását ves
szük is fel egy nemzet' jólétére 's ha az attól legtávolabbnak 
látszó tárgyakra hatását elismerjük is, még is van elég nálunk, 
a' mi jobban lehetne 's jobban kellene lennie minden keres
kedés nélkül is. Kereskedésünk nemlétét szinte nem lehet 
egyedül geographiai fekvésünkre 's az abból jövő akadályokra, 
nem csupán a' vámok, 's harminczadoki'a hárítani. Ezen aka
dályok 's nehézségeknek, ha nem mind is , de egy részét a' 
köztünk most meglévőnél nyíltabb 's munkásabb értelem, se
rényebb 's gyöküsebb iparkodás elmellőzni, kikerülni, meg 
győzni képes lenne, csak a' köznépet a' birtok', 's a' birtoko
sokat a' hitel' nemlétéből származó pénz-nem-szerezlietés ' 
súlya ne nyommá — 's ezen okok, meUyek egyenesen pol-
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giri alkotmányuiikból származnak, egyiket úgy mint itiiisikat 
^inden iparkodástól nem kedvetlenítuének 's nem zárnának el. 

Melly sok nemzet van sokkal mostohább körülmények 
iözt: egyii«k szigorú égliajlata, másnak földe sovány vagy 
jzűk; ezt gyakran pusztító háborúk csigázták, amazt közadó-
gíg'ai's nagy adóji' töme'rdek terhe nyomja: — még is virít-
/Hak mezeik, házaikban jóle't 's jól-magabírás uralkodik, gya-
ifspszik kereskedésük, 's mesterségek és tudományok virágoz
nak. — Ellenbea polgári 's geograpliiai helyzetünk' egykét 
^em kedvező oldala mellett még mennyi áldás van a' termé-
leettöl országunkra árasztva! annyi gazdagság 's meggazdagod-
-tetás' csirája van abban; nemzetünknek legaláhb egy részén 
#lly kevés egyenesen nyomó teher fekszik, hogy valóban alig 
Megfogható, miért nem vagyunk nagyon is gazdagok, földeink' 
nagy része olly kövér, hogy más nemzetek a' magokét trágy-
j^Iiatnák azzal, rósz és kevés munka mellett és csak nem in
gyen bő termést adnak, kiterjedésök elegendő, sok helyt tö-
joérdek; éghajlatunk minden gazdasági 's feles kereskedési 
növények' elöhozására igen alkalmas; — hegyeink igen jó ' s 
tömérdek bort teremhetnek 's hatalmas erdőket tudnak nevelni, 
gyomrok teli érczekkel, lábunk a' leghüsznosabb ásványokat 
'S drága köveket tapodja; életadó forrásokkai bővelkedünk; 
mindennemű marhatenyésztés nagyon olcsó, legelőnk 's takar
mányunk azon czélra igen jó 's bőven van; — és mind e' mel-
,lett szigorgás 's megszorúltság ötlik minden nyomon szemünkbe. 
:-^ A' köznép, hogy nem gazdagabb, épen olly kevéssé csu-
lálhatni, mint hogy rósz eledelen rágódó 's elcsigázott igás 
•Ibvak nem kövérek: sőt kivált országunk' némelly részeiben, 
ha, állapotjokat közelről megtekintjük 's hogy szükségeik mik, 
Vminő módjok van azok' pótlására, és mindezeket terheíkkel 
öíszevetve, valóban, bámulásra méltó, hogy egészen el nem 
pasztúlnak. De hogy a' birtokosok; kik közül némellyek csak 
Kfim tartományokkal bírnak, 's kikért átaljában mindazon gaz-
ÍMági munkát, mellyet más nemzetbeli gazdák csak kész 
PÖizzel tétethetnek, szolgáló embereik pénz nélkül megtesz
nek 's kiket serami adó, semmi közteher viselés nem nyom, 
~- hogy ennyi áldás mellett is, moudoni, liazánkban a' birío-

12 
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kosok nem csak ritkán gazdagok, de többnyire adóság' örvé
nyében fuldokolnak; 's hogy majd mindnyája pénznemiétet 
panaszol, 's azért kénytelen a'leghasznosabb gazdasági javí
tásokkal felhagyni, sőt a' megélhetés' gondjai szoroiigatási 
közt kínlódik: ez szinte niegfoghatlau. — Idegen, ki keveset 
bír, sokat fizet, 's még is elege van, Iiítván hogy mi sokat 
bírunk, semmit sem fizetünk, még is kévésünk gyakran igeu 
kévésünk van, könnyen tarthatná ezen megfoghatlan dolgot 
varázslás' következésének. — 

Vannak sokan, kik minden hijányért 's hátramaradásért 
az uralkodást vádolják, azt moadják ezek: hogy az velünk 
többi népei közt csak mint raostoliájával bánik; azt állítják, 
hogy egész igyekezete minélinkább szívni ezen ország' zsírját, 
fókép azért, mivel azon az úton 's olíy mértékben mint többi 
tartományiból ebből hasznot nem lá t ; — még azon panaszt is 
hallhatni, hogy bennünket készakarva szegényítnek, nehogy 
meggazdagodásunk által a' többiek szegényedjenek, és hogy 
nemzetünk' szántszándékos szegényitése 's gyengítése azon 
czélból is történik, hogy igen vérszemre ne kapjon 's kön
nyebben lehessen vele bánni. •— Ha ezen állítások igazak len
nének , épen olly vétkes mint káros számítás 's politika volna. 
— Igaz, hogy Ildik József mint annak nyilvános kifejezését 
nyomtatásban megjelent levelében olvashatni, őszintén kival
lotta , hogy a' magyarok' kereskedését 's gyáraik' (fabrikáik) 
gyarapodását azért nem mozdítja e lő , mivel ők nemjadóznak 
úgy mint a' többi tartományok, mellyek ha kereskedés- 's 
készítményeikben a' magyarok feletti elsöségöket vesztenék, 
nem lennének többé adóik' fizetésére alkalmasok. E' vallomást 
azóta ismételve nem halljuk, sőt az Uralkodás annak ellen
kezőiét nyilatkoztatja ki untalan, de következéseit még mind 
érezzük. — Azonban részrehajlás nélkül itélve ha talán lehet
séges i s , de igen bajosan valósítható dolog, olly különböző 
nemzeteknek különböző haszon-érdekeiket (interesséiket) úgy 
egyeztetni, hogy az egyiknek java a' másik' kárára, az egyik
nek előmenete másik veszélyére ne legyen. Ha ezt az Ural
kodás még nem érte el, nem csudálhatni; 's ez annak legjobb-
lelkü szándéka mellett is csak úgy i'og elérettelhetni, ha mi 's 



s ' ^ b b i nemzetek is az egy más iránti TÍB§zás érzést, irigysé-
^ , félte'kenységet el fogjuk mellőzni. 

Hogy ezen sokak által előhordott okok, a' mi bajaink' 
ifórrási, nem kétlem; de azt hiszem, liogy nem ezek a' fö-
'kútforrások, 's hogy a' fentebbieken kivül vagyon még két 

Az e g y i k é r t e l m i m i v e l t s é g ü n k ' h i j á n y a ; ms-
ai ik p e d i g p o l g á r i a l k o t m á n y u n k ' n é m e l l y h i b á s 
i n t é z e t e i . — 
.' Az értelmi míveltség' hijányát teszem bajaink' mindenek 
(feletti első okául: mert értelmi műveltség minden hibákat 's 
íBijányokat képes orvosolni 's polgári alkotmányunk' vagy is 
törvényeink' utóbb említendő hibáit is ez fogja javíthatni. — 
(Sok iielyt említettem, 'smég többször is fogom mondani, hogy 
-lellíi miveltség az , a' mi egyedíil tehet nemzetet nagygyá, 
hatalmassá, s hogy ez minden polgári alkotmánynak valódi 
•talpköve, támasza; ezen válásomat most ismételvén bajaink' 
:ezen fő okáról t. i. értelmi műveltségünk' hijányáról itt többet 
•nem szólok. Ennek pótlása (a' mi pedig nagyjára 's szinte 
egészen tőlünk függ,) fogja orvosolni a' következéndöt, úgy
mint a' törvényeinkben lévő hibákat is. 
'• Hogy polgári alkotmányunk' erőműve olly gyakran akadoz, 

'bizanyitja, hogy kerekeiben kell hibának lenni. 
'̂  Kereskedésünk' nem léte-gazdasági javítások' hijánya-
•CBekély 's kevés termékek 's készítmények 's t. e'. Ezeknek 
^agadhatlan, hogy a' népesség' kevéssége- a' fogyasztók'nem-
liéte, 's e miatt a' termesztés' 's készítés' jutalmatlansága és 
Serkentés nélkülisége fő oka: ezen néptelenségnek pedig 
liizonnyal a' földnép' megterhelt sorsa, '8 a' birtok' bizonyta-
Jaimága kútfeje. — Az ipar' hijányának fő oka kétség kivül 
«B, hogy azon nagy többség, mellynek termesztőknek 'skészi-
!tók»ek keil lenni, tulajdont nem bír. Szegénységünk 's ál-
ii^otunk és gazdaságunk' nerajavíthatása, bizonnyal a' pénz 
»emkaphatásból foly, mi a' hitel' nemlétéből származik — 
f!Z pedig a' perek rósz és lassú folytából — az adóság' bajos 
•öt kétséges megkaphatásábol 's a' fortélynak gyakori átcsu-
fctásából 's gyözedelméböi ered. — títak' nemléte, vízcsator-
^»ák' meg nem iiyiihatása bizonyítják, hogy nincs közköltség; 
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ez pedig ízármazik egy részről abból, hogy mi az ország-
költségeire jövedelműi van határozva, 's iiiit arra a' nép fizet 
annak mire kelleső 's mire lett fordítása a' köztudás bírálása 
alól ki van véve, 's titokban megy, más felöl pedig, liogy ki 
az ország' szükségeire adózik, annak nincs honnét adjon: a' 
birtokosok 's gazdagabbak pedig semmit sem fizetnek. — 
Mesterembereink kevés szánraál vannak 'snagyjára csekélyek: 
ki ne látná ennek a' czéhek' intézetében fő okát'? 

A' polgári intézetek' hasznos és kifejtő meleggel bírásá
nak hévméroje a' nemzeti jóle't; — ennek mélyen vagy e'pen 
alatti állása, erkölcs vagy észnélkülti rendszabások' fagylaló 
hideget mutatja. 

De polgári alkotmány méltatásában ama' bizonyos próbán 
kívül köteleségül teszi az erkölcsi érzés arra a' helyesség' mér
tékét is reá illetni. — A' mi erkölcs 's helyesség' mértékét 
nem üti meg az mulhatlanúl a' részek' egybe nem illését okoz
ván hibákat 's félszegségeket szül. Ügy iOl ezeis mérték az 
elöbihez, mint ok következéshez. De ha polgári alkotmány
ban a' hiba 's félszegség mint az e r k ö l c s i l e g helytelennek 
egyenes következése nem látszanék is: bizonyosan csak ideig 
volna elrejtve, 's ha kitttne'se késnék is, de nem múlhatna el. 
— Erkölcsi tartozásunk megkívánja, hogy a' következések' 
káros létének számításába nem ereszkedvén polgári alkotmány
ban minden ollyat, a' mi erkölcsiséggel ellenkezik, kárhoz-
tassimk még akkor is, ha annak következése — de a' mi le
hetetlen — hasznos lenne. — Az erkölcsi helyességnek ezen 
mértéke alá véve polgári alkotmányunkatj vannak ebben ollya-
nak, mellyek azzal teljességgel meg nem egyeznek. — Hogy 
egy országnak millió lakosi közül ezer neveztessék nemzetnek, 
hogy csak ezen sokkalta kisebb szám éljen azon jusokkal, 
mellyek emberi jusaiknak szükséges következései, a' többi 
nagyobb szám pedig azoktól megfosztva, csak egy növény 
vagy állati létben sugorogjon, — lehetetlen ezt helyességgel 
egyeztetni meg. Emberi's erkölcsi érzést botránkoztat, hogy 
még ezen ország' lakosinak egy része, tartozásoktól mentten, 
valóban L'r, a' másik tartozásokkal terhelve, érte veritékcz, 
tít' szolgálja, "s még jutalomul önkényétói föggjöu; ember 
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Veretheti eaibertáisjait, elűzheti ősei lakhelyéről, 's mindezt 
Jbűnteleii, ha az e*félet megengedő vagy elnéző törvénynek 
külsejét szeme eiőtt iertja. — Ezeknek ('s fájdalom, még 
yannak 'több iliyesek) mivel helyességgel 's erköIccseleUen-
fégesen üíközntk öszve, káros következése eléggé érezhető, 
•'s napról napra mind érezhetőbbé lesz. 

De mindazon rendszabások és törvények, mellyek az 
íénilített káros kedvetlen vagy helytelen következéseket hoz* 
aák e lő , nem tartoznak polgári alkotmányunk' fő és alapos 
{fltézetihez, nem is [folynak azokból, mint szükséges és el-
(kerűlhetlen következések, sőt nagy része nem is eredeti , ha
nem idegen ragadék 's későbbi időkben csvíszott be. 

TekintsiVk meg tehát előbb is , mellyek polgári alkotmá
nyunk' főkötései 's majd a' meglévőt ezekre alkalmazva kifog-
tetszeni, hogy ezek nincsenek ősi tisztes épületünk' főrészei
ben, hanem csak külsőjén 's többnyire az eredetinek kárára 
származtak, 

A' mi eredeti alkotmányunk' fő kötése, az u r a l k o d ó 
' s n é p közti kölcsönös kötés; megvan ebben m'nd kettőnek 
egymás iránti jusok 's köteleségök határozva. Ezen kötés' 
ereje abban áll: hogy a' törvény van mindenik felibe téve; 
eanek úgy tartozik az egyik mint a' másik fél engedelmeskedni, 
's arra mind kettő egyiránt kötelezi magát. — A' kötésnek 
magának főrészei ezek: a' mindeneket kötelező t ö r v é n y t 
a ' k é t fél csak együtt, a z a z : a ' n é p képviselői á l ta l ' s u r a l 
k o d ó közmegegyezésből h o z h a t j á k . — Az uralkodó c s a k 
i l i y e n törvények szerint uralkodhatik's csak illy törvények' 
végrehajtására laii törvényes jusa. — A'nemzet ' törvényei-
Bek pontos megtartására köteles, 's azoknak akármi szín alatt 
tehető általhágásátol szorosan el lévén tiltva, semminek a' mi 

, törvénnyel ellenkezik, végre hajtásában részt nem vehet, 
ollyasnak cselekvőleg nem engedelraeskedhetik. — 

A' fegyver, melly belső 's külső bátorságra a' nemzeti 
íbggetlenség' 's méltóság' fentartására minden nemzetnél el-
lerülhet len, de a' mellyet az elpuhúlttak', vagy szunnyadók' 
kezéből kivévén idegen vagy idegenné tett zsoldosoknak ál-
madni önkény 's határtalanság' századinak a' szabadság' cl-
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nyomására legsiikeresbeu használt sziüeraéiiyc vala — a' fegy
ver moiulom a' magyar polgári alkotmány szerint eredetiképeu 
a' nemzet' birtokában volt mindég, 's a' hazafiak' karjai ótal-
mazták magokat 's királyokat. Később, — mint majd minden 
tartományokban — alig régebben egy századnál — midőn 
nálunk is fenálló és zsoldos katonaság kezdett tartatni, akkor 
Í8;t;2eH fő eszközt, (mellynek szabados szerezhetése 's tart-
ha*ása azt okozza, hogy uralkodásnak a' nemzetre kevés 
gziiksége van, 's annak közvélekedését épen ligy mint törvé
nyeit gázolhatja) — bölcs eleink a' nemzet megegyezésétől 
függővé tevék, — meghatározván azt, (a' minek jusa azóta 
is újítva 's ismételve szentül íentartatott) —• hogy katona állí
tást valamint annak számát és módját csak az országosan egy-
bi;gyült Rendek határozhatják. — A' p é n z mindeneknél ha
talmasabb eszköz. —• Ha uralkodás' költségeire önkénye 
szerint szedhet fel a k k o r s' a n n y i adót, mennyi néki tet
szik; ha ezen költségekről semmi számot nem ád : úgy mi az 
a 'mi t végbe nem vihetne'? — Tehet i , hogy a'törvényekkel 
semmit se gondoljon, 's ah'g van szüksége a' közvéleményre 
hajtani valamit. — Ezen tárgyban polgári alkotmányunk' 
eredeti intézeteiben királyainak magok' 's uralkodások' költ
ségeire, k o r o n a j ó s z á g o k b a n 's egyéb k i s z a b o t t j ö -
v e d e l m e k b e u nem valami határazatlan 's önkény szerint 
nevelhető mennyiséget rendelt , hanem annyit, mennyi a' ko-
fona' méltóságához illőnek 's szükségesnek látszott. 

Ezeken felíil ha különös költségek adták mogokat 
elő, a' nemzettől függött az arra szükséges pénz' adása 's meii-
isyisége. — 

Mikor á l l a n d ó a d ó kezdődött, fertartotta az ország abba 
leendő befolyását, mind az országos közönges adót, mind a' 
különös eseteki segedelmet ország-gyűlés' tárgyává tévén. 

Ezen kemény kötések erősítik alkotmányunkat arra, hogy 
ha a' határtalanságra vágyás' fenyegető fellegei tornyosulná
nak is felette össee, az önkény' villámai csapkodhatnak ugyan 
reá, de erős falait le nem dönthetik. — Hogy pedig alulról 
jövő földrengés' veszélyes rázkodásai szét ne onthassák épiile* 
tünket, 'g védve legyen a' zabolátlan függetlenség' szélvészei 



eilen, sérthetatleiine van a' királji hatalom szentelve: illü 
erő vau ahhoz kapcsaivá a' törvények' végrehajtására 's hata-
Jom adía fentartaiii a' rendet 's tiszteltetni mindenkivel a' tör
vényt polgári alkotmányunkat nyugodtan lakhatóvá'scsendes 
enyhellyé teszi, a' személy 's birtok' sérthetetlensége 's bá
torsága, 's a' törvény' kiszolgátatására rendelt teljes szabad
sággal bíró itélü székek. 

Ezek azon eredeti kötései polgári létünknek, mellyeket 
változtatni nem lehet a' néíkúl, hogy az egész alkotmány öszve 
ne roskadjon, 's létünk meg ne semraisítessék. 

Ezen alapok'megvizsgálása után azt állítom: hogy bajaink 
's a' nálunk létező hibák nem azon alapokban fészkelnek, és 
nem is eredetiek. Ha a' nevezetesb hibák 's hijányok a' fel-
jebbi rámára vonatnak, kitetszik hogy azok' eltörlése 's jobbra 
változása épen nem vonná mostani alkotmányunk' összeomlását 
maga után, sőt erősítené azt. Ennek felvilágosítására szük
séges néraelly eket azon polgári intézetink közül megtekintenünk, 
mellyeket leginkább szoktak 's lehet is hibáztatni; vessünk né
hány pillanatot legérzékenyebbül nyomó bajainkra i s : meg 
fogjuk mindezekből látni, hogy azok nem folynak polgári al
kotmányunk' eredeti szelleméből 's épen nincsenek azzal 
szétoldhatlanúl összekötve. 

A' nemesi mentességben (immunitásban) sokan gáncsos 
kodnak; — vegyük előbb is ezt fel. 

Azon szemrehányásra: liogy a' nemesi rend minden te
hertől mentt, semmi köz költségliez nem járul, 's csak ingyen 
bírja szabadságait, 's éli az ország' áldásait, — könnyű a' 
felelet. — Hogy minden fizetésbeli tehertől ment-létiért őt' 
8' haza' otalmazásának terhe nyomja, 's ö vérével adózván, 
nielly nagyobb értékű éa súlyosabb adó minden más egyébnél, 
nem ingyen 's nem könnyen éli világát; e' szokott amaz ellen
vetésre a' mindemiapi felelet lenni, mellynek elmondásával 
közönségesen épen olly diadalmasan vélünk minden ellenünk 
támasztott vádat megczáfolni, mint a' melly tökéletesen le-
csilapitják jobb érzéseiknek hereségök ellen törekedő ollykori 
f^Uázadását azok is , kik legkisebbé sem lentiének hajlandók 
akármi esetbea is verőkkel adózni. Van ezen feleletnek is 
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megállhatósága, de nem egészben. Az a' mi azon az áron 
vásároltatik, valódi birtokunkban van, 's szünetlen használ
juk; az ára pedig igaz hogy nagy, de ritkán szinte soha sem 
fizettetik: 's a' mostani köríílme'nyeket felvéve nem is épen 
járatban lévő pénz neme. Be'ke' istenének köszönhetjük, nem 
vagyunk kénytelenek hazánkat vérünkkel ótalmazni; nyugalom 
*s csend' ölében lehetünk: — de nem is lobog már magyar 
zászló csatákban mint hajdan, nem harsog tárogató 's magyar
nak azon erőt 's lelkesedést lehelő érzés nemzeti tábor köze
pette haza' ügyéért harczolui, kebelét nem hevítheti: — 
Mondhatni azt is, hogy mivel a' hont veszély'idején fegyverrel 
ótalmazni a' legterme'szetesb tartozás, 's oUy köteleség miat 
ön magát védni; azért azon tartozást a' mindentől mentt létei' 
nagy jutalmát megérdemlőnek tartani nem lehet: ezen tarto
zások meg vagyon azoknak is, kik e' véráldozatért más áldo
tok alól, — mellyek minket nem nyomnak, — koránt sincse
nek feloldozva; Süt azon földnépe, melly verítékével nekünk, 
keserves keresményével az országnak adózik, 's véréta' fen-
álló sergek' soraiban katonai szolgálatra kénytelen -szentelni, 
— szükség' esetében az ország 's önmaga' ótalmára épen úgy 
mint a' nemesség áltáljában fegyvert fogni kétség kivid tartoz
nék. A mint ezt irott törvény is (II Lajos VU Decr. 10 Czik-
kelye) bizonyítja. Mire nézve igaz az, hogy a' h a z á é r t 
katonáskodni olly szent kötelessége a' magyar nemesnek, 
melly nélkül a' herék munkatlanságának egész vádja 's gyalá
zatja méltán érné, a' nélkül, hogy reá azon szükség is lenne 
köztársaságban a' mi amazokat szükségessé teszi méhek közt: 
de még sem tartom ezen természetes és minden polgárral közös 
tartozást elégséges 's illendő árnak azon semmit sem fizetés' 
semmi'közteher nem hordása' nagy 's temérdek hasznáért's 
könnyebbségíért. Azt mondottam feljebb; hogy könnyű a' 
felelet azon vádra, melly minden szabadságink' ingyen bírásiít 
veti szemünkre; nem is tartom ezt nehéznek, de nem úgy, 
hogy a' polgári társaság' egy részének minden tevés 's minden 
adástól fel oldozott állását vegyem ótalom alá: ez annyira 
ellenkezik a' helyességgel, olly gyalázatos bitorlása meg nem 
érdemlett javaknak, mellyeket csak elnyomott embertársán 
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^őgködő erőszak lehetett az elorozások' sziízadíbau elég 
l^emtelen durva erejeben bízva védni 's helyesnek kiáltani; 
most már, az igázok' 's tartozások' tudílsa 's érze'se tisztább 's 
j^ozönse'gesebb; nieguyiltak a' látások; érti már minden azon 
jyétség alá nem hozható igazságot, hogy a' ki élni akar a' pol
gári társaság' javaival terlieit is kell hordoznia; ezen igazság' 
^even érzése már tetté 's valóvá változtatta azt által majd min
denütt, 's a' hol még nem, föl fognak rázatni a' mozdulni nem 
j^arók henye álmokból, 's a' nyakassággal magokat ellene 
jjEÖgezóket tövestől kiszaggatva ragadándja el magával a' he
lyesség' terjedő árja. — Az említett vádra felelni kövektező 
Óloddal tartom könnyiinek. Előbb azt állítom: hogy a' ma
gyar nemesség igen is ad , sőt voltaképen ő adja az ország' 
költségeire kellő mennyiséget; másodszor azt vallom: hogy 
polgári alkotmányunknak épen nem fövonása, hogy mi ne-
ipesekül semmit se fizessünk. 

Az elsőre nézve: polgári intézeteink szerint az ország 
költségeire vagyon határozva, 1) Bányák és só. 2) Korona 
jószágai. 3) Harminczadok 's vámok. 4. Adó. Ezek köziil az 
elsőbbeket a' nemzet , az az: a' nemesség határozta, e' végre 
ÖBnönéből adta, azért úgy lehet venni, mintha annak jövedel
mét esztendőnkint adná; mert egyre megy minden esztendő-
|»en egy mennyiséget valamire fordítani, vagy egyszerre átadni 
jDgyan azon czélra egy minden esztendőben jövedelmet liajtó 
Sragyont: annak minden esztendei jövedelmét is csak az adja, 
fliég pedig tulajdonából, ki magát a' tőkét adta: mert ha azt 
nem tette volna, ö venné az esztendei jövedelmet is. — Atal-
i|4ban 's a' nemzet' köz vagyonából van ez kiszakasztva; — 's 
<igen bölcsen tették ezt eleiíik: mert ez által egyszerre lévén 
W ország' költségeire ezen töke vagy is fundus az uralkodás
nak átbocsátva, bátorságba helyeztették magokat attól, hogy 
«2 esztendőnkénti adásban a' mennyiséget önkény 's hatalom 
terhelve ne nevelhesse, melly ha törvény tiltaná is, de az an
nak oUykor nyakára nőhető erőszak megtehette volna. — A' 
Ttoiokat 's harminczadokat igaz oUy móddal határozta az or-
tóág ezen czélra hogy ne a' nemesség fizesse; de még is in-
*>irecte ö is fizeti azokct, mivel mindazon neki szükséges tár-
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gyakat, mellyeX «tán »' *"'' ' ' ' rendek vámot 'a hartniHczadot 
fizetnek, épen aze'rt drágábban kelletvén neki fizetni, azon 
vámok 's harminczadok mint vevőnek az övéből, nem pedig az 
eladóéból telnek ki. — Az adó nem régi eredetű; — régen 
a' földmivelök az általok birt földek' tennesztrnéiiyi 's jöve
delme után a' földes uraknak fizettek adót, Később mátjág 
alatt a' nemesség maga fizetett: 's még is sem a' nemesi sza
badság , sem az ország' constitutiója fel nem fordult. Való, 
hogy az, ezek ellen nagy sérelem volt; de nem azért, mert 
a' uemeség fizetett adót, hanem azért mivel ezen adó fizetését 
nem az ország, hanem a' király, tehát törvénytelcniíl rótta 
reá. — Utóbbi időben (1715. 8 ; — IVn. 4d.) határoztatotí 
országosan a' parasztok által fizetendő adó. Igazán felvéve 
ezt is a'nemesség fizeti, habár más keze közül foly is a' kincs
tárba: mert ugyan is , az adó a' parasztság által azon földek' 
esztendei hasznából adatik, mellyeket ö nemességtől bír; már 
ha ezen esztendei haszonból nem kéuytelenítetnek egy részt 
adóban fizetni, annyival többet adhatna 's adna földes urának; 
mind egy tehát , akár azon többet a' nemesség kezéhez venné, 
's úgy fizetné a' kincstárba, akár a' parasztnak hagyja, hogy 
egyenesen ő adja oda. — Hogy nem az elsőt t«tte 's teszi az 
ország, Igen fontos- 's épen azon ok vagyon arra, melljet 
fentebb említettem; azért tartotta fen magának a ' j u s t , hogy 
az adó' mennyiségét örökké ország' gyűlésén a' szükségliez 
képest határozza e l ; de soha annak felszedhetésiért jót nem 
ál l : mert ha állana, úgy olly uralkodás, melly a' törvény' el-
mellözése' veszedelmes útjára kapna, reá bírhatna egy meg
vesztegetett ország gyűlést olly adómennyiség' határozására, 
melly a' parasztságnak sokkal is felül múlná erejét; — mivel 
ha az elgyengült adózók nem fizethetnék, azokon vennék meg, 
kik jót állottak ért té: de ha a' felvehetésiért kezesség nincs, 
az uralkodás is csak oliyan adót kíván, mellyet az adózók 
megadhatnak, különben a' felette megterhelttől később még 
kevesebbet 's végre semmit sem kaphatna. — Az ország'költ
ségeinek illy tekintetű vizsgálatából világos, hogy csak kép-
2eti dolog, mintha a' nemesség most semmit sem fizetne; sőt 
mindazok vóltaképen 's nagyobbára az őréből teluekki. — 



187 

A' mellékes (iudirect) adók inhideg terhenebbek mint az 
l^yenesek (directek); legnyomóbb az, meily nem a' birtokra 
{jttnem az iparra (indnstria) van téve: de iegkeservesb, midőn 
f0y móddal vétetik adó, mellyel magának az iíidustriának za
jgatnak el csatornái. Hogy a' mi után nem lehet valakitől adót 
iitiuni, az ne is menjen kezébe, 's azon haszon, melly ebből 
jáámára bőven folyhatna, tőle elzáratván a z o i közé bocsát-
ftssék, kik annak egy részét adókép adják, — ez azon mód, 
jUéllyel mi sok és nagy adót fizetünk. 
jf; Második állításom az, hogy a' nemesség' nemfizetése nem 
•|8 vonása constitutiónknak. Tagadhatlan, hiigy polgári al-
";S«tmányunk' velős része a' nemesi szabadságok az azokkal bí-
"feikat valódi emberi 's nemzeti létre emelik. — Ám legyenek 
egy országnak akárraelly reiídii lakosi olly szabadok mint a* 
Éadár a' levegőben, ne nyomja őket bár a' tartozásnak 'a kö
telességnek még csak színe i s : de ha az említett jusokkal nem 
itíniak, egész szabadságok csak ollyan, mint ama madaraké, 
ftiSnden üldözéseknek's ragadó állatok' körmeinek kitéve; 's 
eiik fényesen elnyomott pompás szolgák leiietnek. — A' 
í^anyol grandé azért, hogy szabadságában álott néki királya 
0iitt feltett kalappal lenni 's általa atyafiának szólítatott, vala-
ílrint azon egész pemesség is jóllehet menten ált minden tar
tozásoktól, még is polgári léte nyomorú 's szolgai volt, mivel 
Éína jeles jusokkal nem élhetett. — Nem az egyes körben él-
iíl szabadságokkal, hanem a' polgári 's nemzeti körben sza-
Sttdságban élni 's bírni jusokkal, — ez tesz nemzetet tör-
l ^ y e s e n szabaddá, 's azért erőssé. — Törvény ellenbea 
•Wiídeljeu tartozásokat, szoros kötelességek legyenek az által 
kfezabva-, de ha mind a' nemzet, mind az egyes személyek' 
lílsai erejökben fentartatnak 's a' sérthetlen törvények' védel-
8 » alatt bátorságban vannak: úgy szabad a' nemzet, 's min-
tén fiai nemes szabadság' derült fényében élnek. Tenni, 
Illetni tartozik az angol nemes, 's még is melly alkotmány 
htvtathat olly privilegiált rendet, melly jus szíitle ereje' ér-
ííífében ennél szabadabb 's hatalmasb szülötte voltra hazá-
ÍJüak. — 
'•* Mindezekre nézve az , hogy mi nemesek terkiíktol 
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meiiftek vagyunk, nem olly vád, melíy minket lielyessé"' 
egész súlyával nyomna: mivel az ország' költségeinek nagyobb 
részét olly jövedelem fedezi, mellyet arra a' nemesség önnii-
nébűl határozott 's az ha más által i&, de részszerínt az övé
ből adatik. — 

Mindazonáltal, hogy a' nemzet az ország' terheit illy nem 
egyenes úton hordozza, 's hogy ebbeli kötelességének telje
sítése nem annyira practice történjék, mint inkább csak theo-
riában álljon; az nem is czélirányos, nem is helyes, de a' 
mostanikor' szellemével sem egyez, raellynek észrajzolta fő-
vonási közt legnevezetesbek: hogy íerlieket mindenki egyiránt 
hordozzon, —• hogy ezeknek mind elhatározása, mind el
rendelése a' nemzet által 's nyilvánosan történjék, és hogy 
kötelese'gét kiki maga, nem pedig helyette más teljesítse. — 

Szükséges azért, nyilván mondom és vallom, — hogy 
nekünk magyar nemeseknek adót kell fizetnünk. A' ki akár 
fösvénységből, akár azon balvélekedéstöl vezérelve, hogy 
szabadság 's nemfizetés egyet tesz, ellensége ezen állításnak 
's ennek kivitelét gátolni igyekszik; az polgári alkotmányunk' 
egyberomlását sietteti, 's a'nemesi jusok'fenmaradásának is 
sükerrel ártó ellensége. Mert ugyan-is, az, hogy a' nem
zet' egy része terhet ne hordozzon, láthatólag semmit se 
fizessen, a' népesség' más része ellenben minden terhek 's 
fizetések alatt görzsedjen, — ez helyességgel 's a' mostani 
míveltebb kor' szellemével homlok-egyenest összeütköző 
rendszer. — Ez felbomlásnak 's rothadásnak csirsiját tartván 
magában, akármelly különben jó polgári alkotmányt, ha darab 
ideig támogatva áll is, nem sokára fenekestöl fel fog forgatni. 
Adja azért Isten, váljék köztünk közönségessé az a' meggyő
ződés, hogy illő is, szükséges is azokat, kik most nálunk a' 
közterheket hordozzák meg könnyíteni; bár látnók mindnyá
jan által, miszerént polgári alkotmányunk' hasznait 's jótéte
ményeit csak úgy érdemeljük, 's következőleg csak xigy bír
hatjuk állandó bátorságban, ha azon polgári alkotmányt fen-
tartó 's öregbítő terheket hordozzuk is; oszoljonszét azon rit
kulni már kezdett ködös előítélet, hogy fizetni szégyen, 's 
hogy a' ki adózik, az nemes 's szabad nem lehet. — A' kí 
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j e n b e n maga' vagy másak' nevében valaha kész lenue arra 
Injlani, hogy akúrmi csekély, 's akármi szín alatti adót fizes-
jjönk másnak, e's nem önmagunknak; 's a' ki abban egyezne 
Bieg, hog:y a' magunk' közsziikségén kivűl egyébre adózzunk, 
Oiég a' számadás' szoros tartozása fel nem állíttatik, 's a' még 
ezen tartozás' mindenkori múihatlan teljesítéséért a' nemzeti-
né^' megnőtt erejében, a' nyilvánosságban és sajtószabadság-
:bsn elegendő kezesség nem lesz: gyalázat 's megvetés bélye
gezze annak nevét, 's a' nemzet' átka dúlja fel még porát is. 

. ^ d ó , raellyet idegen vagy külső parancsolónak önkénye ró 
iicmzetre, 's csikar ki tőle, azon szégyenbér, mellyel gyalá-
«atját 's szolgaságát drágán vásárolja meg. 
H Mostani állásunkban egyebet tennünk nem lehet 's nem 
szabad, mint azon fizetések" terhében részesülni, mellyek 
érettünk 's számunkra vannak — 's mellyeknek mire és mi
ként fordítása egyedül tőlünk és csak tőlünk függ. — Ezt or
szággyűlésen minél előbb tenni halasztást nem szenvedő szo-
Tos köteleségunk. Örök gyalázat, hogy már eddig nem tör
tént. — Soha le nem mosható szennye polgári éltünknek, 
hogy olly sokáig 's még most is a' nemességnek nemes köve
leit, kiket a' nemesek választanak, 's kik a' nemesekből álló 
Országgyűlésen a' nemesek' szabadságait 's jusait védik, 's 
izoknak boldogságáról tanácskoznak — a' parasztok fizetik 

0.4— ők, kiknek az ország' gyűlésében szinte csak annyi részök 
• tan, hogy ott határoztatik mit fizessenek, 's mennyi vitessék 
iezülök katonának. — Hogy a' vármegyéken a' házikincstár, 
taellyből a' nemesség által, ön kebeléből, önszolgálatjára 
választott vármegyei tisztek fizettetnek, — 's a' honnan tel
jek ki a' vármegyének azon költségei, mellyeket egyedül a' 
aemesség 's önhasznára határoz, — a' parasztság, 's egyedül 
•'parasztság véres verítékkel szerzett pénzéből gyűl: — ez 
gyalázatos, sőt vétkes is ; de épen égrekiáltóvá válik azon 
:ÍBtBntelenség által, melly szerint azon kincstárokat már olly 
j^akran szentségtörő kezek (még pedig nem ritkán büntetlen) 
Wegfelszegítették 's még gyakrabban lelketlenül haszontalan 
«sélokra 's oktalanul fecsérelték. — Mindez raegszünend ha 
te örök igazság' hatalmas szavának engedvén, az illyetéu költ-
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sédeknek egy részét ná fogjuk h&rdairí; majd szorosan fo
gunk ügyelni, hogy sem elorozás, sem vesztegetés ne történ
jék, mihelyt ugyanazon kiiicstárha önerszényünkbol oda ment 
pénz is fog lenni. — 

Egy más tetemes hibáját polgári alkotmányunknak a' 
parasztság' helyzetében látom lenni ; 's ezt épen oUy vesze
delmesnek tartom, mint valóban mívelt 's szelíd emberi érzést 
botránkoztató is. 

Erről is azt állttora, eísőbben: hogy nem eredeti vonása 
alkotmányunknak. — másodszor, hogy nem tartozik velejé
hez , 's nem oUyan a' mi ha megváltoznék, az egész alkot
mány' változását vagy szétbomlását vonná maga után, sőt épen 
az alkotmány' fenmaradásáért kell hogy változást szenvedjen. 

A' magyar birodalom' megalapításakor nem volt paraszt
ság ; ^- minden magyarnak egyforma jusa , egyenlő szabad
sága volt. A' parasztság' eredete a' mennyire azt tudni 's ré
szint gyanítani lehet, egyfelől azoknak büntetésekből szárma
zott , kik mint gyávák vagy árulók a' haza ellen vétettek, 
ezek maradékaikkal együtt örök szolgaságra jutottak; — más
felül a' fegyverrel és vérrel szerzett ország' meghódított lako-
sit 's foglyokká telt ellenségeiket az akkori kor ' durva szoká
sa szerint szolgaság' járma alá tették. Közelebbről a' Dósa' 
paraszthada után tudjuk, hogy a' földnépe büntetésül valódi 
jobbágyság alá vettetett. Vétkeseket tulajdon bűneikért bűn
telen maradékaikban örök időkre lakoltatni, vad kegyetlenség: 
meggyőzött lakosok<at szolgákká alacsonyítván le emberi létök-
tól 's jnsaiktól fosztani meg, erőszak szülte borzasztó helyte
lenség. Még is az ezekből származott jobbágyság, ezen un
dok fertelme az emberiséget levetkező embernek, melly ne
münk' történeteinek gyalázatos szennye, sok századokig tar
tott köztünk is, erkölcsi 's keresztyéni legszebb érzések' csúf
ságára. — De így van ez mindenben; az első lépés legbájo
sabb. A' míveltségnek észparancsolt első lépése' megteve-
sére, bármi könnyűnek látszó 's természetes legyen is, több
nyire hosszú idő, és sok küzdés kelletik. — Lassan, későre 
történik a' miveltség' első csírázása, bajosan fakadnak bimbói; 
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g tudatlanság' zordon telének fagya Tastag, indulatok' pusz-
|tt{& 's mord ziratari követik azt, 's ezekből süvölt ki az eríí-
flsak' éles szele, melly zárva 's meredve tartja az éledni akaró 
természetet; — 's csak mikor az ész' magasbra hágott napja 
felszaggatja a'jeget, fergeteg szülő fellegeket széthajt, 's 
gzeUd, lanyha szellője mindenbe virítást kezd fuvallani: aki-
4or jelenmeg a' míveltségiiek rég' várt tavasszá, el enyésznek 
if tél'hátramaradott kedvetlen jelei, gyorsan zöldül minden^ 
«rágok nyílnak 's a' gyors fejlődést semmi többé nem állítja 
0eg. — Világszerte sok küzdésbe került, míg a' miveltség 
csen valóban első 's egyszerű, de legfőbb 's legkeresztyénebb 
lépése t. i. a' jobbágyság' vagy is rabság' eltörlése megtör
tént; mocskos önszeretet, erőszak, dagály, mérget túrva 
emelték az értelem csapási alatt újra növő hydra fejeiket: de 
«égre főidre zúzatott a' szörnyeteg. — Nálunk körülmények' 
Jlatása, 's a' gyarapodó, terjedő kívánat, több izben kényte-
leníték hajdaninkat arra, a' mit ébredőbb emberi érzés 's el-
Jlríe látó okosság javasolt nekik. — Törvénykönyveink mutat
lak, hányszor nem kezdettek ezen tárgyban módosítást tenni; 
de nagyok voltak a' józan előlépési gátló, sőt hátrakénysze-
títő akadályok. Végre Ildik József minden korláton 's kora'n 
it tulható jóratörekedési hevében, csak maga fejétől törlötte 
^ a'jobbágyságot. Mint ember áldom érte nevét; mint pol
gár hálálom bölcs és kegyes tettét, mellyel még elég jókor 
tudott egy különben már el nem kerülhető véres megrázkó-
rfást megelőzni; de míiit hazafi kesergera, hogy erőszakos ke-
•ekkel cselekedvén a' mit törvénynek kellett volna tenni, meg-

iJIüsztotta nemzetemet azon szent kötelessége teijesithetésétőlí, 
bogy önmaga tegye meg ezen első lépést, 's végre is hajthassa 
•": megkezdett nemes mívet. 

A' parasztság' eddigi 's mostani állásának tisztább felfog-
^tása végett talán nem lesz feleslég, a' jobbágyság' 's p»-
•íMtság' eredetét közelebb nyomozni, 's hazánk törtéaeteíni 
•Wrcísztűl különböző helyzetöket bővebben vizsgálni. — 

Bizonyos hogy ezen tárgy felett nálunk még közönsége-
•«n nagy homály lebeg. Bár, kik hálát érdemlő szorgalom-
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mai az eredeti kútfőkből merítve alapos és bő ismereteket sze
reztek az iránt magoknak, vila'gosítna'nak fel benűiiket. Nekem 
isruereleim koránt sem olly terjedtek, hogy ezen szövevényes 
dolgot kimeríteni képes lennék. Csak a' mit törvényküny-
veinkből, 's kevés más, de bizonyos adatokból tudok, azt fej
tem itt egy két szóval ki. 

Legelején nálunk a' nép csak szabadokból, és szorosabb 
értelem szerénti szolgák — rabszolgákból (Sz . László II[ 
könyve 21 ez. szerint servus, ILxa, mancipiumokbol) állott. — 
Az ott nevezett plebeus földmivelö parasztság 's jobbágyság 
(rustici, villani, incolae, coloni, jobagiones, beneíiciati) ké
sőbbi eredetű. — Szolgák rabszolgák (servi) nagy számmal 
voltak. Ezeknek egy részét a' magyarok bejöttökkor magok
kal hozták; — itt a' meghódolt népekből is sokakat azzá tet
tek, — 's számos liadakozásikban a' foglyok győzőiknek tu
lajdonivá váltak; a' mi Hunyadi Mátyás alatt is még 1458. 
15 torv, czikkelyel megerősíttetett. (SyJl. Kovachich l í l6 lap.) 
Ezeken kiviil büntetésből is sokan vesztették szabadságokat 
(P . 1. t. 3. §. 2, 3 , 4, 5.) — Azon időkben rabszolgák' birtoka 
a'magyaroknak egyik fő vagyonok volt; 's később is , midőn 
a' keresztyén vallás' szelíd szelleme következésében a' rabok' 
felszabadítása, mint jóságos cselekedet nagy érdemmé, 's 
vallási kötelességgé vált, sok magyar szabadította ugyan tulaj
don rabszolgáit fel, 's vásárolta idegen rabszolgáknak is sza
badságát meg: de azon szokástól 's justól hogy háborúban 
nyert foglyokat, akármi hitűek voltak is, rabszolgáikká tegyék, 
«lállani nem akartak; elannyira, hogy midőn a' keresztyén 
foglyok' már akkor véteknek elismert rabbá tétele ellen a' 
Pápa kikelt, Sz. István másként nem segíthetett, hanem tulaj
don maga vásárolta meg azokat hóditójoktól 's úgy tette őket 
szabadokká; még pedig 100. byzantiurai aranyon fejenkint, 
melly, az akkori időhöz mérsékelt nagy ár mutatja, milly 
íjecsben lettek légyen a' rabszolgák (servi, mancipía ). — A' 
tulajdonosaik által történt szabaddá tétele a' rabszolgáknak, 
vagy feltétel nélkül esett, vagy feltételesen, (conditionate, 
conditionaliter); az elsőkből származtak a ' l ibertinusok, kik 

• nagy részint idővel raeguemesedtek: ezek előbbi Uroknak 



193 

eemmivel többé nem tartoztak; a' feltételesen szabadokká tet
tek többnyíre földet kaptak, 's nyert szabadságokért egy vagy 
inás szolgálattal vagy adománnyal (datiával) tartoztak: ez volt 
a' conditionaria servitus, melly mint az 1. R. 9. t. 5 . §. ban, 
mint pedig sok más helyeken is említtetik. — Ezen condi
tionaria servitus, úgy látszik, eredete a' f ö l d m i v e l ő p a 
r a s z t s á g n a k . — A' szolgákról a' legrégibb időkből több 
törvények vannak, Sz. István 2 : 17. a' szolgák' felszabaditá-
gárél, 19. hogy szolgák urok ellen tanúk nem lehetnek, 20. 
hogy szabad embert senki szolgává ne tegyen, a' 3 1 . 38. 39. 
41 . törve'nyek is a' szolgákról szólanak. — Sz. László, II. k. 
6. 9. 12. III: 6. T. törvényeiben azon esetek vannak felszá
mítva, mellyekben valaki büntetésből mint rabszolga eladas-
gék. — Kálmán' II. k, 74. törve'nye azt rendeli, hogy zsidó 
keresztyén szolgát ne vegyen; 75. hogy a' zsidók birtokot 
(possessiones) ugyan vehetnek, de azokat pogány rabszol
gákkal miveljc'k (raancipiis agriculturam exornent v. exer-
ceant); 77. hogy magyar 's magyarországon született szol
gát, habár idegen eredetű is, senki el ne adjon. Rabszolgá
kon kivid vagyon már Sz. Lászlónál p l e b e u s , kálmánnál 
h o s p e s , a c c o l a , és i n c o l a nevezet. A' hospesekről, 
kik mások' földét mivelik, mint szabad emberekről szól kál-
mán I. k. 80. törvényben, 's azt rendeli, hogy azok szabad
ságokért csak denariusokat adjanak. Accolákról I. k. S5. fej. 
Coloniisokrol 1. k. 19. törvényében szól. Ez igen nevezetes 
törvény czikkely; szavai ezek: «Veteres coloni ejecti, t e r -
• ra ra n o n h a b e n t e s a l i b i , ad suara revertantnr. — Si 
•tamen terra e o r u m data est monasteriis vei Ecclesiis, et 
• ipsi a l i a m h a b e n t ; hoc inviolabiliter ita permaneat.» Itt 
a* coloniis nevezet alatt a' conditionaria servitusban lévő, de 
személyekben szabad földmivelöket vagy is parasztokat — a' 
kikről a' 40dik fej. is szól, — látszik érteni, 's a' tetszik ki 
Biind a' s u a m és e o r u m , mind a' t e r r a m a l i b i n o n 
h a b e n t e s , 's a l i a m h a b e n t kitételekből, hogy ezen Co-
lonusok vagy is parasztok nem csak bírhatlak földet, de való
ban tulajdon föidjeik voltak is. — A' j o b a g i o nevezet tud 
toinra legelőbb nem mint j o b b á g i vagy is fő n e m e s , 

O 
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hanem fóldnepére ruházva 2dik András' 1 í>. art. jön e lő , hol 
rendeltetik, hogy a' j o b a g i o n e s c a s t r i a' Sz. István ál
tal nekik adott szabadság szerint tartassanak. — Már 1298» 
Illdík András TOdik czikkelyében nyilvánoson ki van a' jobbá
gyok szabad költözhetése fejezve: «Quilibet rusticus autjob-
«bagio alicujus nobilis, si voluerit de possessione domini sui, 
«habita licentia, et justo ac consueto suo Terragio persoluto 
«ad posessionem alterius nobilis, vei alias, quo ei placuerit, 
«cum omnibus suis rebas, iibere se, causa commorandi trans-
«ferre valeat.» A''ÍOdik czikkely viszont igy szóU: iSi quis 
'Tusticus seu jobbagio alicujus nobilis, se , de ipso dominó 
"SUO, ad alium nobiiem transferre vellet moraturum, ab eo-
«dem rnstico tempore translationis suae, seu 
•jobbagione, nuUum aliquod tributum accipiatur.x — Lásd a' 
Kovachich Miklós pesten 1818 ba ki jött Sylloge Decretorura 
Comitialium, quae in vuigato corpore juris hungarici, hacte-
iius desiderabantur etc. l ő köt. 50dik Lap. La
josnak 1351: 5. czikkelye'nek e' szavaiból: «Villicos (kétsé
gen kivül paraszt) et servientes in p r o p r i i s e o r u m p o s -
s e s s i o n i b u s commorantes,» az látszik, a' mi Kálmánnak 
épen felhozott törvényéből, hogy t. i. l e h e t e t t 's v o l t i s 
a' parasztoknak tulajdon fekvő birtokok. A' Odifc Czikkelyben 
is elő jő a' jobbágy kitétel, hol a' király' 's királyné, jobbá
gyitól általok veendő kilenczed (noná) határoztatik, 's hogy 
a' Bárók 's Nemesek is magok jobbágyaiktól hasonlólag vegye
nek, büntetés alatt paraucsoltatik ; ugyan azon esztendő' 16dik 
Czikkelye Colonusoknak mástól leendő elvitelét (abductio) 
tiltja; a' 18dik Czikkely rendeli, hogy azokat régi tettökért 
ne lehessen büntetni, vagy eltartoztatni. — Zsigmond alatt 
1405ben 2. Decr. 6. Czikkelye által nyilvánosan a' jobbágyok' 
szabad költözhetése rendeltetik. Hogy akkor a' jobbágyok 
nem voltak szolgák (servi, mancipium), világos abból, hogy a' 
Czikk kezdetén 's közepén e' van: (.jobagiones nostri regales 

« nec non Nobilium — jobagiones» 's 
niingyárt utána teszi az emiitett jobbágyokat bele értve « qui-
«libet l i b e r a e c o n d i t i o n i s homiues, de possessionibus 
"Kobiliuiu, in Ecclesiarum possessiones; teniporibus seinper 
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.guccessivis, universís, et perpetiiis, liberam, tutam, et omni-
ninodani, manendi causa et se traiisferendi, habeant faculta-
Étein.» Azt is kinyilatkoztatja ezen Czikk. §. 1: — hogy ha 
a' földes Urnák elmenni akaró jobbágya valami birsággal, bün
tetés pénzzel tartozik, (birsagia sna, quibus jobagio suus, ali-
quo tempore fuisset convictus) egy holnap'alatt vegye meg 
rajta, utóbb elvesztvén ahhozi jusát. — Ezen költözhetés' 
tóabadsíígát a' Dráván túl lakó jobbágyokra nem terjeszti «sed 
ipotius in suis antiquis consuetudinibus eos remanere decre-
•vimus." — Ezen törvény ugyan zsigmond' S. Decr. 14, 
Czikk. által ismételtetik, de már itt ezen nehezítő kifejezés 
Van bele szőve «hab i t a l i c e n t i a , j u s t o q u e t e r r a g i o , 
o e t a l i i s d e b i t i s eorum s o l u t i s liberam se trans-
«ferendi, habeant facultatem.» — Ugyan azon Decretum 
•15dik Czikkelye parancsolja, hogy bizonyos tartozásokat 15. 
nap után a' jobbágytól földes Ura fel nem vehet 's azért nem 
is tartóztathatja: «sed idem jobagio quo voluerit 
cqaietns et pacificus libere moraturus discedat.» Valamint 
hogy a' nyert szabadság után jobbágyát senki ne háboi-itsa. — 
1445b en a' László minorennitásában az ország rendéi által ho
zott törvények közt a' 22dik Czikkely foglalatja ez: quod 
• q u i l i b e t p o s s e s s i o n a t o r u m h o m í n u m j o b b a g i o -
«nes s u o s , justo terragio deposito, et aliis debitis justis 
• persolutis, ad a l i o r u m p o s s e s s i o n e s r é c é d é r e vo -
• l e n t e s , s e m p e r r e m i t t e r e t e n e a n t u r sub poena 
jnalias in decreto condam domini Sigismundi Regis 
• desuper edito contentis» Lásd Sylloge decret. Comit. 
lOOdik Lap. — 1458. ban is Szilágyi Gub. Decret. nak 15dik 
Czikkelye a' jobbágyok' szabad költözhetését «juxta a n t i -
«quam co n s u e t u d i n e m hujus regni .» rendeli, 's 
parancsolja: hogy havalaki jobbágyát nem akarná el bocsátani, 
a'Megye'Fövagy al-ispánja 6. marca büntetéssel szabadítsa 
meg «p rou t a n t i q u a c o n s u e t u d o r e q u i r i t . » Az 
ennek nem engedelraeskedők ellen jószágainak addigi elfogla
lását rendeli, még a'jobbágyot szabadon nem bocsátja, 's 12 
inarca büntetést nem fizet. — Ezen törvények bizonyítják 
1) hogy a' servus r a b , 's a' Colonus jobagio rnsticus vagy is 

1 3 * 
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földmivelci p a r a s z t közt iiagj különbség volt, 's ez utol
sók hihetőleg nagyjára amazokból t. i. kik conditionaria sza
badságot nyertek, 's a' beszármazott hospitesek 's accolákból 
lettek, és személyük szabad volt. 2) Egy helyről másra sza
badon költözhettek. 3) Lehetett ön birtokok is (possessió-
jok). — Az emiitett törvények a' parasztokra ne'zve mind ked
vezők voltak, 's 1474. ben találunk legelőbb őket terhelő 's 
szabadságokban megszorító törvényt; ekkor, — me'g pedig 
a' Mátyás' idejében, — de jól meg kell jegyezni, hogy az ö 
távollétében, — a' 14. Czikkely által eltiltatik a' jobbágyok' 
szabad költözhetése, de csak egy e s z t e n d ő r e . — Má
tyás alatt, ki a' földnépének olly nagy pártolója volt, bizonyos, 
hogy a'parasztságnak jól ment dolga; máig is fen van em
léke: — de alatta hozott törvény csak a' fentebb emliteíten 
kivűl kettő van, mely e' tárgy felöl szóU; első a' Corpus ju-
risbol hibázó 1468iki l ü k Czikkely mely azt rendeli, «quod 
•iin abductionibus jobbagyionum servetur antiqua consuetudo 
•regni, hoc est: Majores ita mittere debeaut suos jobbagyio-
«nes, ad bona minora ire volentes, sicut minores mittunt ad 
«eorum bona. — Et si facere recusarent, per Comites, more 
"solito, nihilominus compellautur. Quam quidem liberam 
"missioneiD, nos etiam in bonis nostris observari volumiis.» — 
Lásd Sylloge decret. comit. 19!'dik Lap. Mátyásnak második 
törvénye, mely a' parasztokról 's hasonlólag kedvezőleg szóU 
1486ba költ, későbbi lévén mint a' fel hozott 's szabad köl
tözést fel függesztő 14'74diki, azt meg semmisiti. Ezen 
39dik czikkely' kezdetéből látszik, hogy a' jobbágyok iránt 
sok erőszakoskodás vált közönségessé "quia de violentis inde-
"bitisque colonorum sive rusticorum abductionibus varii cla-

«móres variaeque querelae — oriuntur.» Azért ezen 
törvény 1. 2. 3. 4. §ban a' mások' jobbágyinak erőszakos el
vételéről 's vissza nem adásáról mint tilalmas 's maga után 
büntetést vonó tettről szól, az 5dik §ból világos a' költözhe-
tés'szabadsága i<nerao aliorum jobagiones violenter et c o n -
«tra c o n s u e t u d i n e m R e g n i , abire volentes aliqua ex-
"COgitata calumnia retinere audeat: ita quod pauperes liberam 
«et manendi, et discedendi habeant facultatem.« A' Tdik §a 
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ligyan azon czikkelyiiCK mar nem a' mások' jobbágyiról szól, 
Haiiem azt rendüli: lidgy ha valaki önjobbágyait " i m p o s i t a 
«>calumiiia, vei atiqua e x c o g i t a t a n o v i t a t e 
.retiiiuerit» hat marcaval büntettessék. — ügy látszik, hogy 
Mátyás után a' parasztoknak sorsok a' rendetlenség' 's a' ha
talmasok' zabolátlanságának következe'sében mindinkább ros
szalt. Torve'nyeinkben is van ennek bizonysága. Ulászló' 
1. Decr. öSdik Art. ból kitetszik, hogy a' költözni akaró job-
liágyok sokként nyomattak; azon törve'ny igy kezdődik: «l'ro-
aptcr violentam detentionem et damniflcatíonem jobagionura, 
•peliía licentia, justoqiie terragio deposito, aliisque debitis 
•suis persoliitis, ad alterius possessionem se transferre volen-
«tiiira.» Büntetést kellett az illy erőszakos eltartóztatásan 
tenni, a' mint azon Czikk. Isö §ból látszik; jele, hogy iilye 
tén helytelenségek nagyon divatba jöttek volt. — Ezen Czikk, 
2. §a megengedi, hogy a' telkén tett épületi felől szabadon 
lendeihessen. Ugyan azon Decr. 9-ldik Czikkelye a' kért, 
de nem nyert elmelietés' engedelme nélkül elköltözött jobbágy' 
visszaadását büntetés' terhe alatt rendeli. Ebből világos, 
hogy már ekkor a' régi szokás szerinti 's az 1405. 's 1458. 
nyilvánosan törvény által is megalapított szabad koltözlietés 
egészen ki volt erejéből véve; mert egyedül a' földes Ür' tet
szésétől függött őtet elbocsátani vagy nem. Megterhesitve 
van ez az 14í)5: 22dik Czikkély által, hol a' feljebb emiitett 
1492. béli í)3dik Czikk. 2dik §a raegváltoztatik 's eltiltatik, 
hogy a' költözésre szabadságot nyert paraszt semminemű épü-
ieteit magával ne vihesse. — így lett lassanként a' parasz
toknak sorsok terhesebb; a' nyomás nevekedett, mig az elke
seredés annyira nőtt , hogy 1513ban a' keresztes hadak 'be
jöttének alkalmával, részint a 'miat t , de inkább annak színe 
ílatt a' legirtóztatóbb lázzadás történt, borzasztó vadsággal 
kegyetlenkedett a' nyomás alatt régóta nyögő parasztság; — 
a' pórnép Dózsa vezérsége alatt mindenfelé gyUkolta a' főren
det 's nemességet; a' zápolya fegyvereinek kedvező szeren
cse, megálitotta az öldöklő angyal' véres lépései' továbbra ha
tását. A' nemesség győzött, a' parasztság meghódittatott. 
í^e a' győzedelmesek feledék, hogy keseredést új keserítés 
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nem eiiyhit; nem gondolák meg, hogy boszuállásból kiontott 
vérből mindig új boszuállók, vagy legalább a' boszuállás' 
szomja támad. Éktelenségek történtek a' lázzadás' vér-moos-
kolta zászlói alatt: 's erre eleink éktelenséget tettek, a' tör
vény' szent czimét használván boszu és rettegésszülte vad iii-
dulatjok' palástjául. 15l4ben hozattak ama'törvények, mellyek 
ezen tisztelt névnek 's nemzetünknek örök mocskai. — Meg
fosztattak a' pcrasztok addigi törvényes szabadságiktól 's em
beri jusaiktól. A' legbotránkoztatóbb vadságot lehellenek az 
Ulászló' VII. Decr. 14. 's 47. articulusai. Minő borzasztó sza
vak! art. 14. "Quanquam oranes rustici, qui adversus Domi-
«nos eorum naturales insurrexerunt, tanquam proditores, ca-
"pitali poena essent plectendi: Ne tamen tanti sanguinis ei-
i'fusio adhuc sequatur, et omnis r u s t i c i t a s ( s i n e qua 
" n o b i l i t a s parum v a l e t ) deleatur. §. 1. Statútum est; 
«quod universi, C a p i t a n e i , et C e n t u r i o n e s , ac D e -
' i c u r i o n e s , concitatoresque aliorum rusticorum, ac man i -
«festi h o m i c i d a e n o b i l i u m : praeterea v i o l a t o r e s 
í ivirginum, et m u H e r u m , orani gratia semota, occidan-
«tur; et ubilibet extirpentur. §. 2. Caeteri autem rustici, re-
«fusis, et persolutis damnis, ac homagiis praenotatis, in eo-
«rum personis salvi maneant. §. 3. Attaraen ut hujusmodi pro-
"ditionis eorum, memória, atque temporaiis poena, etíam ad 
«posteros eorum diffundatur et transeat; et quam enorme fa-
«cinus sit, in Dominos insurgere, omne Saeculum agnoscat; 
'<amodo deinceps, univei-si rustici in hoc regno ubilibet resi-
"dentes (deraptis civitatibus liberis et muratis, quae Majestati 
«Regiae fideles fuerunt: et iliis quoque exceptis, qui penes 
"Dominos eorum, et Sacram Coronam Regni hujus. In vera 
"fidelitate perstiterunt; cum ah'isque sceleratis rusticis, ia 
«hac seditione non participaverunt) per hanc iníidelitatis ipso-
«rum notam, amissa libertate eorum, qua de loco in locum re-
"cedendi habebant facultatem; Dominis ipsorum terrestribusi, 
«mera et p e r p e t u a r u s t i c i t a t e s i n t s u b j e c t i . §. 4. 
«jNeque de caetero, contra voluntatem et consensum Domino-
«rum suorum, de loco in locum recedendi, et sese moraturos 
"confereadi habeant facultatem. — Art. 47. §. 1. Uuiversi 
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(taíes praesuinjituosii, üeoque et hoiniuibus detestanili latro-
«nes, horrenda iiece pereant: et eorum quoque posteritates, 
.filli videlicet, et filiae, ac fratres cariiales ita puniantur; ut 
.deilloriini progenie judex , aut juratus civis, velvillicus, iu 
• medio aliorum rusticorum aliqiiis non eligatur: Nemoque iu 
• Curia Priiicipis, vei Dominorum, ac nobilium, ex eis famu-
<lari uiiquam possit: et nullus eorum ad aliquem honorem 
• promoveatur; sed tanquam izialedictae generationis, j u g o 
• p e r p e t u a e s e r v i t u t i s , e t r u s t i c i t a t i s s u b j e -
« c t i , reatus ipsorum poenam lugeant. §. 2. Si verő non uxo-
• rati talia patrasse deprehendantur, eorum nihilominus patres 
ípraemissa iufamia condemnentur. » — 

A' földiiöz lánczoltlak' (glebae adscripti) szomorú sorsok 
nyilvánosan kifejeztetik a '25dik Czikk. ben : "Hoc expresse 
• niiiüorninns declarato: Quod articuíus de jobagionum ulte-
«riori non recessu, vei commigratione praescriptus, et prae-
"declaratus (q«ia plurimae, maximaeque incoinmoditates, et 
• quotidiaua fere jurg ia , protextu abductionis, et retentionis 
•jobagionum hactenus suboriebanturj aeque ad omnia lóca, ac 
• uuiversos jobagionalis ac plebejae conditionis homines, ubi-
"libet intra limites regni hujus, et partium sibi subjectarum 
«residentes, referatur et inteliigatur; §. 1. I ta; ut caetero jo-
•bagionum dimissio vei abductio, per omnia cesset; perpetuo-
«que aboleatur, et exíincta maneat semper. §. 2. Verum de 
"Civitatibus liberis Regiae Majestatis, et Dominorum, in alias 
' Civilates similiter liberes eorumdem, conamigratio jobagio-
«num praenotata, inter sese, per hanc constitutionem inter-
«dicta non inteliigatur.» — Undorító a' 30. art. raelly rendeli, 

-hogy a' szökevény parasztot i'iton-útfélen mint a' vadat el le 
het fogni: «Et, si r u s t i c u s f u g i t i v u s , aut v i o l e n t e r 
• a b d u c t u s , per Dominum suum in Campo vei alibi detineri 
•poter i t ; Hbere detineatur, et ad pristina sua habitacula, cum 
«omnibus rebus suis, quae in manus Domini sui incidere pos-
«8unt, reducatur. • — A ' 2 1 . art. a' rabszolgaság' egész ke
ménységét mntatja: «Item; quod mulieres viduae, quae vices 
"jobagionum gerunt, etiam alteri nubentes, praeter Domino-
•rum suorum permissioncm, récédére nequeant: §. 1. Puella 
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• tameii, et aliae mulieres viduae, quae apud alíos habitant; 
«vel aiiíer jobagionum vices non gerunt; nuptui libere tradan-
"tur, et recedant: §. 2. Filios taraen si uubiles liabueriut •, 
"secum abducere non possint. §. 3 . Imo, si propíer teneram 
"aetatem, mater liliuin secum abduceret; nihiiominus taraen 
• filius ipse, perfecta, seu nubili aeíaíe advenieiite, ad habi-
«tacula sua pristina redire teneatur.» — Tartozások 's szol
galatjuk halároztatik meg a ' 1 5 — 20. art. ban, ezek állanak: 
1 arany forint ( florenus aureus, id est , 100 denarii) megje
gyezvén, hogy a' hol eddig többet fizettek, utóbb is úgy tör
ténjék-, hetenként 1. napi szolgálat; minden hónapban 1. lyíik, 
évben 2. récze; minden 10. jobbágytól együtt karácsonra egy 
hizott serte's. Minden termesztaie'nyekböl a' 9ed. Miad-ezea 
tartozások ezen szavakkal vannak berekesztve: «Caeteris quo-
«que proventibus Dominorum, et Nobilium, ultra haec hacíe-
«nus dari et percipi consuetis , salvis permaneutibus." — A' 
neki bőszült boszuállás' diihe'í láthatni a' 36dik Czikk. ben is, 
melly me'g a' megkegyelmezés' útját is irgalom nélkül elzárja: 
"Et qnod gratia l legia, tam rusticis malefactoribus, quantum 
«ad personas eorum, quam etiam nobilibus, eisdem rusticis 
• adherentibus, et partém eorum modo antelato tenentibus, 
• quantum ad bonorura ipsorum recuperationem, jam forsitau 
"facta, vei íienda; sufFragari non possit. Sed omnino juxta 
«eorum demerita puniantur; ü t de caetero, etiam alii per hoc 
« e x e r a p l a t i , a vera fidelitate non discedant. § . 1 . De reii-
«quis quoque malefactoribus, in ipsis judiciis, seu exequutio-
«nibus Comitatuum proscribendis; idem est iutelligendurn: Ut 
«omnes semota gratia puniantur; caeterique in posterum ter-
• reantur, et ad similia perpetranda facinora sese non appo-
«nant.» — 

A'Dózsa-had nem csak paraszt had volt, hanem átaljá-
ban az elnyomattaknak nyomóik ellen folytatott küzdésök. A' 
szegény nemesség a' hatalmasok által már régóta nyomatolt, 
's elkeseredése a' főrend ellen a' legnagyobbra nőtt; igen 
sokan állottak közülük a' parasztokhoz, mint látszik Ulászló' 
1514: 4 . "Quantum autem ad damnorum, per malefactorcs 
"tam rusticos, quara etiam i i o b i l e s partém rusticorum te-
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(Oentes etc.« — a' 34. Czikk. böl is világos «Et quia omnes 
ífere nobiles comitatus maramarusiensis partém rusticorum 
dtenuisse; et cunctis eorum pravis, perniciosisque actibus 
«participasse iiicuntur.» Valamint a' 35. art. ból is «Et quod 
^Regia Majestas bona t a l i um s c e l e r a t o r u m n o b i l u m , 
.Domiiiis et Magnatibus (qui etiam alioqiiin satis habent) non 
/conferat: et, si jam coníulisset, hujusmodi collatio nullíus 
>git íirmitatis; sed illis douet, quorum fratres, autpatresper 
•rnsticos occisi sünt etc." 

A' parasztok ellen hozott vad törvények következései 's 
az elnyomott alsóbb nemességnek a' főrend ellen forralt bo-
gzuja érezhető leve nem sokára. Midőn Solimán 1526. az or
szágba beütött, sem az elkeseredett kőz nemesség a' főrend' 
dtalmára nagyon nem sietett, *) sem a' boszúra velejéig mar-
czonglott parasztság nem látszott feledni akarni, liogy 12 ér 
előtt rajta mi tőrtént **). 
- Mohács' térén kelle mind az embertelenül kiöntött vérért, 
mind az embertelen tőrvényekért lakolni, mind pedig azért, 
hogy a' hatalomra kapott oligarchia már zabolátlanságában 
mindent merészen gázolt. — 

Húsz év raulva látszott legelőbb a' haragos ég' megrázó 
ítélete rémült eleink' fülökbe hatni. ISlIben Ferdinánd által 
Talóban magas lélekkel megintetvén, hozták az ország' rendéi 
a' X. 26. szavaira nézve valóban feledhetetlen czikkelyt; «cum 
•Butem variis exemplis, vetustis, et recentioribus, saepe nu-
•mero palám innotuerit Dei op t imi maximi v index i r a , 
•ob p e c c a t u m a l iquod g r a v i u s : neque ulla res magis 
*ab aliquotannis, florenti quondam Ungariae nocuisse videatur, 
• o p p r e s s i o n e c o l o n o r u m , q u o r u m c l a m o r a s c e n -
•di t j u g i t e r a n t e c o n s p e c t u m D e i : §. 1. Ad aver-
•tendam indignationem s u m m i r e r u m o m n i u m o p i f i c i s , 
•ejusdemque benignitatera, pietatem, et clementiam, aliquan-
•do tandem afflicto huic regno reconciliandam; praesertim, 

*) Lajos 1522. 21. 's 1523. 41 art. büntetés azok ellen, kik a' háborúba 
menni nem akarnak; jele, mi kevés kedv .s' lelkesedés volt. 

, **) 1526. 10 art. parancsoltatik, hogy a'paraszt is insurgáljon, de 
természetes hogy ennek majd semmi foganatja sem volt. 
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«qiiod Sua Majestas, coram, ejtis rel benigue ailmoiuietat 
"fideies suos in proximo coiiveiitu Posoiiieiisi: ordiiies et Sta
bilis regui inter alia, íjuae ex benigiia, paternaqiie Sacrae 
"Regiae Majestatis Doiniiii eoriim clemeiitissiiiii adinouitioae 
••in hoc conventu concluserunt, illiul quoque statueriint uiiaui.. 
vmiter: §. 2. Ut libertás subditoriiin iniserorum colonoruin 
«superioribiis aiiiiis, quacunque ratioiie illis ademta restltua-
«tur: liceatque in posterum, nolentibiis sub imperio, pote-
«stateve alicujus Doitiini, vei nobilis (durioris fortassis et sse-
«veriüris) vivere; alio cominigrare." — Üj időszak látszik 
ezen szavak által ezennel a' parasztokra nézve kezdődni. — 
De fájdalom, azon ronda felekezetet, melly csak más zsirján 
szeret 's tud hizni, me'g nem rázá meg eléggé a' nem sokat 
késett Nemesisnek sem csapása, sem dörgő fenyegetése. Azon 
felietek, mellyek mellett a'szabad költőzhetés meg engedtetik, 
annyi nehézséget foglalnak magokban, hogy a' feljebbi tör
vényt csaknem megsemmisítik-, a '21 — 28 — 29 czikkelyek bi
zonyítják ezt. — Már esztendő múlva 15i3ban, mintha a' 
mit tettek is megbánák vala, 32 d. czikk.ben felfüggesztik 
újra az 1517. 26 d. által adott szabadságot. — «Quod verő ad 
xcolonorum transmigrationem attinet: ilcet in proximo coii-
(•ventu Tyrnaviensi hujusmodi transmigrationem, sub certis 
« módis, et couditionibus ordines et Status regni liberani fece-
«rant: quia tamen vei hoc exiguo temporis spatio, magnam 
«colonoruin inobedientiam erga suos dominos, et insurrectio-
«nem contigisse constat: §. 1. Tum igitur, ex eo , tum aliis 
ibonis respectibus, conclusum est: ü t hujusmodi transmigra-
«tio pro nunc, usque ad alium generáléra conventum, ces-

set.» ' 
A' parasztok' nyomorgatása ellen ezen csak szóból álló 

rendszabás hozatik ugyan azon törvény' 2. §ban -"Ne tamen 
«per hoc dominis et regnicolis, aut aliis possessionatis homi-
«nibus potestas detur exercendae tyrannidis in miseros colo-
«nos, statútum est: Ut coloui in eorura libertatibus conser-
«ventnr, n e e u l t r a quara justam, honestumque et t o l e -
• r a b i l e est , taxentur, crucientur, aut rebus suis spolieii-
• tur.> Ugyan ekkor több következő articulusok által a' pa-
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físztok' tartozásai liatároztatiiak me^. — A' census vagy 
pénzbeli fizetésre nézve rendelik, hogy a' hol eddig nem fizet
lek, fizessenek a' közelebbi helységek'példájok szerint art. 3 3 . 
>-i szolgálat hetenként egy nap. — 34. aratás' kaszállás 's a' 
f)]iőlű munka' idején egy lie'ten két nap. — 36. de ligy, hogy 
egész esztendő alatt akár kézzel, akár lovával vagy szarvas 

-fljarhájával történjék, 52 napnál szolgalatja többre ne menjen. 
A' 41 . art. ezt mondja: «Nemosine m a n i f e s í i s d e -

• f i c t i s et e x c e s s i b u s , colonum suura in carcerem vei viii-
•cula conjicere, aut alüs fortassis etiam m a j o r i b u s c r u -
í c i a t i b u s afficere possit. ' Tehát azon úgynevezett nyilvá-
tios excessusok' esetében — a' m i n e k e l í t é l é s e p e d i g 

' f ö l d e s Ú r t ó l füa-ffött — in carcerem et vincula cou-8 ' f j ö 
j icere, out alüs fortassis etiam majoribus cruciatibus afficere 
potuit . ' . ' . ' — Ve'gre a ' 4 2 . art.ban azon eset adatik elő, melly-
ben még is a' paraszt Földes-Urától elmehet: »Si qui necDei, 
«nec hominura tiraore perraoti colonnm suura quempiam pacta-
sverint, et ad majora servitia facienda, et census, ac munera, 
«et victualia danda, administrandaque, vi coegerJnt, vei alio 
•quovis modo contra seriem praesentis constitutionis vexave-
• rint, ac oppresserint; talis colonus, liberam de bonis domini 
«sui discedendi hafoeat facultatem.» — Az elraehete's' módjára 
nézve azt rendeli ugyan ezen törvény, hogy nagyobb várme
gyében 12 , kisebbekben 6 becsületes 's törvénytudó nemes 
személy választassék, ki minden földes Úr 's paraszt közt 
támadó bajok' 's a' parasztnak abból eredő elmenő szándéka' 
eseteiben itéíjen. — Ez szép rendszabás volt, 's magában 
nevezetes is. Ezen kiválasztott személyeken van valami t r i -

' i i u n u s p l e b i s - s é g ' szine , és a' parasztok' ótalraára látszot
tak lenni. — A' parasztokról ezen évben hozott törvények a' 
45dikben igy végzetnek be. §. 4. «Sic autem super solonorum 
•migratione in praesenti conventu, modo, atqne ordine prae-
•dicto decretum fűit; ut in futuro proximo conventu generáli, 
•Majestas Sua cum ordinibus et Statibus regni revideat; num 
•praesens modus coionis ipsis praescriptus, an Tyrnaviensis 
'constitutio (1541.) sit regnicolis et coionis ipsis majori usui, 
•et utilitati, ac tranquillitati? Atqne ita super ea re certior, 



•et stabiiior constitutio, ac determiiiatio tiinc fieii potei'i 
..üt rum videlicet iii constltutione l'yriiaviensi, an in praestuf 
"fuerit permaneiidum?" — A' közelebbi ország gyidése, 
..löSO.ben a' Felse'g'javasló inte'se, 's az ország' rendéi kúzüi 
..sokaknak készse'gök mellett i s , csak sok szavakból áiiú, de 
"keveset érő törvények hozattak. A '34 . Czikk. szava! ezek-
«Quod ad migrationem colonorum adtinet, ad qnam libereper-
«mittendam multis, et gravibiis rationibus Majestas Regia fide-
«les suos clementer hortari dignaía est: §. 1. Tametsi Domi-
«nis Proeíatis, ac nounullis etiam ex Dorainis Baronibus pro-
"batur, migrationem colonorum liberam ubique relinqueiídmn 
«esse, nulla couditione interposita; cum tamen iu contrariaru 
• sententiam pluribus sufragüs itum esset; ut videlicet condi-
"tionibus quibusdam interjectis, migratio libera non relinqiia-
«tur, tandem communibus votis sic est couclusum.v 's mii,, 
gyárt utána hol már a' legértékesebbet lehetne várni, ez kö
vetkezik: art. 35. «Ut servitia, et alios census, et proventus, 
«juxta superioris anni constitutionera, teneantur coloni ab hoc 
«etiam tempore praestare. §. 1. Verum in impositione, edu-
«cillationeque vinorum, quae plerumque miseris gravis, et 
• onerosa esse sólet; certa limitatio fiat. §. 2. Supra quae ser-
• vitia, superiori anno limitata, colonus oppressus; alio mi-
«grandi habeat facultatem, modo, et ordine, ut inferius de-
«claratur.» A' 36. art. is a 'borokról beszél. — A ' S í . art. 
azt mondja, miként költözhetik a' paraszt; rendeli, hogy az 
alispán. Szolga Birák 's a' feljebb már említett választott ne
mes személyek elibe menjen minden panasz, kik az iránta ' 
helyse'g' bíráját, két lakost 's három szomszéd helybelit ki
hallgatván Ítéletet hozzanak, 's ha a' paraszt' panaszát helyes
nek találják, őtet mingyárt elbocsássak: de hogy szenvedett 
nyomorgatásáért valami elégtételt, vagy, földes ura zsarnok
ságiért büntetést szenvedjen, annak színe sincs, holott más 
felől a' parasztra, ha panasza nem találtatik helyesnek, 20 
forint büntetés határoztatik. — A' 38. art. szól az erővel elvitt 
vagy elszökött jobbágyok'visszave'telérol's adásáról; 200 fo
rint büntetés tétetik arra, a' ki illy elvett vagy elszökött pa
rasztot vissza nem akarna adni. — A' S9. rút emléke azon 
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l^entelenségeknek, miket a' parasztokkal ollykor végbevittek; 
^avai ezek: «Hoc praeterea addito; quod cum plerumque 
,contingat, aliquos Dominos, aut nobiles colonum qnempiam 
«gauni, sub praetextu alicujus fa Isi c r i m i n i s , captivare; 
i»et congregatis personis, quae sibi videntur, cum in sfmissione 
i«apitis, sub forma judicii, condemnari facere, vei etiam 
<aliter captivare; et tandem fidejussione obligare, ut sic sem-

^per coionus obstrictus alio raigrare non possit: §. 1. Propte-
<i«a statútum est; ut non obstante talis j u d i c i i admin i -

' . g t r a t i o n e , aut f ide j u s s i o n i s o b l i g a t i o n e , coionus 
nindebite hoc modo affectum se esse praetendens; per eum, 
•ad cnjus bona, migrare proposuerit, querimoniam, et omnes 
•processus, ac probationes modo praemisso agere; et, si in-
f'debite gravatus fuisse, vei aliter injuste in obiigatione fíde-
•jassionis positus, jure comperiretur; fidejussores absolvan-
•tur, et coionus modo praemisso migrare possit. §. 2. Si au-
«tem justo judicio condemnatns, et fidejussione merito obli-
•gatus fuisse judicabltur; satisfaciat Dominó suo, et maneat.« 

1552ben megint megszólalt a' Felség, de kevés sükerre), 
— A' 8. art. szavai: «De colonorum transmigratione, taraetsí 
• Status, et ordines regni, ex pia, paternaque Regiae Maje-
•statis admonitione, satis inter se multa tractarunt; conaban-
•turque omnino, permissa colonis migrandi facultate, hac in 
«re quoque, cum Deum optimum Maximum sibi reddere pla-
icatiorem; tum verő Sacrae Regiae Majestati, ut cupiunt, in 
• omnibus morém gerere, §. 1. Verum instanté, ac prae fo-
•ribus" existente expeditione, atque inde exactione subsidii 
•oblati, vei coUectione militum, secundum numerum colono-
'•rum; nullám moram admittente: Visum est ob eam causam, 
•in praesentia, sine magna confusione, nihil ea in re posse 
•decerni: §. 2. Sed relicto negotio ipso, in eo, in quo nunc 
•est, Statu, postquam Divina ope, ab expeditioue incolumes 
»redire licebit; tum in primo Conventu, migrationem ipsam 
•colonis liberam permittere, ordine, et modo ab hoc excogi-
'tato, atque adhibito; qui melior, et secundum Deum, ejus-
•qne justitiam adhiberi posse videbitur.« — 

Megint kibújtak tehát egy hátulsó ajtón, 's a' vétkes tenni 
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ne in a k a r á s , a' n e m t e h e t é s ' palástja alá rejtezett. -_ 
Azon ki)zeleí)bi országgyűlés, meliyre a' teendő könnyítése
ket i'oe'rve halasztották, eljött. ]553ban, a' parasztok felöl 
öt törvényt hoztak; de millyeket! a' legelsőben mingyárt azt 
határozták, hogy a' közelebbi országgyűlésen határozzanak 
valamit! Minő nevetséges alakban jelen meg a' rósz akarat, 
kivált a' törvény' szavai által: art. 10. «De transmigratione 
«aatem colonorum statútum est: §. 1. ü t usque proxime fu-
oturum generáléra conventum, in pristiua constitutione per-
«maneatur. §. 2. In quo tandem conventu, si praemissa mala, 
«praemissasque violentias, et oppressiones miseroruin colo-
«norum noncessasse , inter ordines, et Status intellexerint; 
«tum tandem communibus consiliis, quod magis visum fue-
«rit expedire, frequentiorique quam nunc Regnicolarum 
• caetu, commodius poterit decerni.» — A' I ld ik art. ban 
csak ugyan ezt teszik utána: «Ut tamen coloni ipsi interim 
«aliquantulum respirent ab oppressione, et levamen aliquod 
"sentiant malorum« — tehát az addigi 52 nap évi szolgálat 
leszálíttatik 40 napra. — A' 13. art. szavai ezek: «Admodum, 
«et ordinem super educillatione vinorum, quae inter colonos 
íifieri debet, antea constitutum, hoc addi debere visum est. 
«§. 1. Ut pviusquam colonus, cui vinum ad educillandum ira-
xponitur, vinum ad se adducat, Judex ejus loci , in quo co-
"lonus vinum educillaturus moratur; vinum praegustet: Et, si 
«malum vinum esse, indeque nimis damnosam ejus educillatio-
«nem colono futuram pronunciarit; non teneatur colomis illud 
xabducere. §. 2. Quodsi vi compellatur; liceat ei, quölibuerit, 
«ex ejus Domini bonis transraigrare.» Valóban dicső igazság! 
ha erőltetik, hogy a' rósz bort árulja, nem az a 'menedéke, 
hogy törvény'ótalma ezen nyomorgatástól mentse, hanem hogy 
alyai lakjából elbujdoshatik. A' 13. art. rendeli, hogy a' co
lonus' elköltözésekor ne kelljen 0 tanú 's.még 3 nemes ember 
a' szolga Bíró mellé, hanem csak 2 tanú 's 1 nemes ember. — 
A' 14. art. határozza, hogy mivel nem volt eddig törvény ar
ró l , hogy az előbbi földes ura által megkárosított jobbágy 
kárát miként kaphassa meg , illy esetben azon kárt új földes 
ura keresse az elöbbenin s' Vármegyén; — de raegkárosítá-
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ggval egybe kötött sérelméért hogy ő elégtételt, ama' bünte-
' lést kapjon, arról nincs emlékezet. 

155()ban újra látszanak az orsza'g' Rendéi a' sors' intő 's 
fenyítő szavára, melly fölöttök mindinkább tornyosuló felleg-
Ijől morgott, fülelni; valamennyire magokba te'rve oUyanféle 
j e l l e m b ő l hozták a' 27d. Czikkelyt, mint azelőtt 9 évvel 
<^ak ugyan a '27 d. szólott. Érdemesek szavai, hogy itt legye
nek: «Cum autem módis omnibus Dei optimi maximi indigna-
ttionem a se avertere, et benignilate conciliare, ordines, et 
• Status regni omnino cupiant; Sacrae Regiae Majestatis püs, 
npaternisque monitis inhaerentes, migrationem colonorum, 
•iibique locorum unanimi consensu liberam, in reliquum tem-
iipus perpetuam esse statuerunt: §. 1. Ita dumtaxat; ut in 
• dimíttendis colonis ipsis, de bonis unius ad alterius bona, 
«(quae tamen libertás migrandi ex uno loco in alium, intra 
• üngariam, et ejus partes , non extra regnum concessa sém
ii per intelligatur) is modus, idemque ordo observetur', qui 
• olim observari solitus fűit: Friusquam videlicet libertás haec, 
•multis ante annis colonis fuisset adempta.» — A' 28 d. art. 
rendeli, hogy a' Sz. Biró egy Esküttel menjen oda, hol a' 
költözni akaró paraszt van: a' paraszt tegyele terrágiumát 
(két X. f.) 15 nap alatt, ha földes ura' kérésére meg nem ma
rad, fizessen meg minden károkat, tartozásokat 's a' 15 nap 
múlva a' szolga Biró adjaki és által (mint a'portékát «in manus 
assignetx) annak, a' kihez menend. A' 29 d. Czikk. felsza-

.'baditja a' költöző parasztot, hogy házát, ha azt ö maga vette 
Tagy építette, becsületes embernek eladhasa's az mint colo-
nust maga helyett hagyja; ha el nem adja házát , földes urá-
pak maradjon. Ugyan azon Czikk. 2 d. §.a igy szól: i.Quodsi 
• colonus talis, alio commigrans, v i n e a s , ae t e r r a s , s e u 
* p r a t a p r o p r i a , n o n a d d o m u m , seu sessionem, quam in-
•habiiabat, spectantia; s e d h a e r e d i t a r i a , aut exstirpatitia 
•habuerit; tales vhieas, terras, et prata idem colonus, etiam 
«sub illó dominó, ad cujus bona migrare voluerit; libere pos-
•sidere, et iis frui qossit. §. 3. Dominó tamen suo superiori, 
•veluti terrestri, proventus omnes; de vineis nonas, seu ako-
•nes; de terris autem, nonas, seu capetias, aut fruges; de 
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"pratis etiani proventus, et raunera debita persolvat, juxfa 
loci consuetudinern.- A' 4. §. megengedi földes iiráuaK, hojy 
a' parasztnak illy földjeit becsű mellett magához ^ehesstJ. 
Ezen emiitett 2d. §. igen nevezetes, mert nyilvános ebhüj 
hogy a' parasztnak lehettek t u l a j d o n (propria) még pedi^ 
ö r ö k s é g i (haereditaria) földjei, rétjei, 's a' t. A' 30. art. 
rendeli , hogy ki a' törve'nyesen költözni akaró parasztot nem 
akarja bocsátani, elübb 100. utóbb 200. 's Itarmadszor azon 
helység' vagy portio' elvesztésével büntettessék, hol a' paraszt 
lakik. — A' 32. art. azon parasztoknak, kik előbbi iirokho?; 
jószáiitokból vissza akarnak menni, azt szabaddá teszi. A' ;i3, 
art. tiltja, hogy parasztok országon kívül ne költözzenek-, igen 
nyilt szivííen megválván, hogy itt rosszul van dolgok: "Coloui, 
"(jui in üngaria gravia jugiter oneraperferrecoguntur" 's majd 
ha mehetnének, hol jobb állapotjok lenne, kiürülne az ország. 
— Ezen art. 2dik §. a rendeli, hogy a' király' hadi elűljáiói 
's népei ne nyomorgassák a' parasztokat, mint eddig: 'IVe 
«—^- — Coloni a Capitaneis, etgentibus Siiae j^!a-
•'jeslatis, v a r i a s , e t p e r g r a v e s o p p r e s s i o n e s p a t i a n -
" t n r ; u t i h a c t e n u s p e r p e s s i s í int .» — Altaljábaa 
véve az láriíidiki törvények még a' legeraberibbcL, mslíyekeí 
1514 óta a' józan helyesség, a' vak és ronda önszeretettel !;: 
vívni képes volt; de ezen törvények közt is egy nagyon vrsd 
szellemű vagyon; a' 31 d. art. az elszökött parasztról szol, s 
annak 2d. §bau ezt mondja: '<ac insuper, sí talls coloiisis., 
«t. i. szökevény) in aliquo loco extra viliara, in quam maJe, ei 
"Contra modum transmigrationis se contiilerat, per dominiim 
«suum, vei homines suos reperiretur; enni doniinus suiis (si 
«sine s u o periculo, et laesione id l'acere poterit) captivare,, 
'•et ad propria reducere, omnimodam habaat facuitatem, < —• 
Ember vadászat, helota büz!!! 

De bár a' i'eljehbi törvények sükerrel biríak 's a' hatal
masok áUül ki iu; jálszaííítk \ el ne rueilözietiek volna i azoii-
ban úgy látszik, hogy bár a' tíirvények a' parasztokra nézve 
javultak, de sorsok 's a' velök bánás mind mostohábbodoíí 
Tíz év múlva iri'jd. a' Felség az ország' lleadeit megintetik, 
hogy a' parasztságot annyira ne nyomják; a' lleudek ezt me;: 



^osziíaték, 'a kértek a'Felséget, hogy a'katonaság által történő 
pyomorgatásait a' parasztoknak, részéről is szüntesse meg. 
Jórészt annyit tesz az egész törvény, liogy Te is nyomod, 
pji is nyomjuk, 's azt mutatja, hogy nyereg nyomta a' szegény 
parasztsa'g' hátát. — Szavai ezen 2fid. törve'nynek igy van
nak: «Hortata est quoque Sacra Majestas Caesarea fideles eos-
,dem suos Regnicoias, de alleviandis nimiis colonorum suo-
.riun oppressionibus, quibus hactenus affecti essent. §. 1-
«Pro qua quidem Suae Majestatis, non minus pia, quam of-
.ficio siio digna adnionitione. Status, et ordines llegni Sacrae 
• Suae Majestati, ingentes agunt, liabentque gratias: atque 
• secundum 63111 • QU! sque eorurn sedulam daturus est operám, 
• ne quo subditorura nimio gravamine, et oppressione, con-
• gcientiam suara merito sentiat gravatara. §. 2. E contra veio, 
• humillime siipplicant Sacrae ejus Majestati, ut quum clemen-
«ter intellexisse potuerit, quantas miserias, damna, et extre-
• mas oppressiones, coloni ipsorum, non minus aTurcis, quam 
• Suae Majestatis militibus, indesinenter patiantur, diguetur 
benigne providere; ut ab is quoque caiamitatibus tandem libe-

• rentur.» — Hogy a' közelebbről 1556ban szabaddá tett köl-
tözhetés mennyire megszoritíatott, úgyszólván semmisittetett 
volt, látszik a' 2tdik Czikkelyből, mellynek szavai ezek; 
«Et quia fertur esse plerosque Dominorum, pariter etnobilum, 
«qui superiorum anuorum constitutiones publicas, de colono-
«rum transmigratione editas, non observare, quin potius ipsis 
• omnibus motlib contraire soient: §. 1. Supplicant Status, et 
•ordines regni; Sacra Majestas Caesarea dignetur gratiosam 
•adhibere curam, ut illae ab omnibus, citra aliquod irapedi-
•mentum, serventur, etíneos, quicontrafaciunt, debita, inque 
"Constitutionibus illis expressapaena, serio, et citra cujuscuu-
"que personae deiectum, animadvertatur » — 

Letelt félszázad a' parasztoknak undok jobbágyság — 's 
í^bságba borzasztólag történt vetése óta. — Az uralkodás 
gyakran felemelte emberileg intő szaval; — sokak' jobb e'r-
2ese is ollykor felébredt: de a' százfejü hydra' sivítási közt a' 
jo akarat vagy nem válhatott törvénnyé, vagy csak félszegen 
lett azzá', 's ha jó törvények lettek is irasban, tettben ma'ske'nt 
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nu«iit ii' dolog. — ]5<)(3.oii iniicn fíjíy látszik az íiraíkodás is 
bfle uiií síikeri'tlen intéseibe. Az egész IG. században tubh 
(örvény a' parasztok' dolgában nem liozatik. IfíOSban azt mondja 
a' 13d. art. Iiogy a' meily megyúkben az ablicentiatio colonoruni 
szokásban van, ott maradjon; hol nintís, ott legyen a'Megyék
nek szabadságokban ez iránt különös rendszabást csinálni. 
Minő részvét nélkiiii hideg törvény! — A' 36dik (l í i íS) tör
vény parancsolja, hogy a' szökött jobbágyokat azon helysé
gek , hová vonták magokat, adják vissza; ez megríjíttalik 
IfílSbau a' 48d. art. által: valamint 1622ben is a' 27 's 28d. 
art. ban. — lí525ben a' colonusok' visszavételének perí'olytá-
rúl hozták az 54d. articulust, 's az előbbi módhoz hármat ad 
tak. «§. 1. üniun: ut si in cujns subditi fugitivi repetitione, 
«(deniptis annis a praescriptionc exeinptis) triginta duoriim an-
«norum praescriptío inoiirrit, ea deinceps teneat, et observe-
«tur. §. 2. alteriira: ni parti aggravatae, extra domininm rc-
"petiti coloni, novo judicio (absque appellatione ad Tabulam 
"Regiam) uti liceat. §. 3 . Tert ium: Ut sirepetitionis litepea-
«dente, pro parte repetiti coloni arraales obtinsrentnr; eae 
• nuilius sínt vigoris.« — 

1635ben az 1622diki 2'3'd. art. erősíttetik meg, 's rendel
tetik, hogy Szélhelyekre szökevény colonnsok be ne vétesse
nek, az 51d. art. által. Az 53d. art. parancsolja, hogy az 
1625 diki 54d. art. megjegyzett caiitela nélkül értessék a' prac-
scriptio a' colonusok' repetitiójának perében. •— Az líi;i8d)ki 
07 d. art. a' szökevény colonusok' befogadása iránti csínyairól 
(excessusairól) szól némelly helységeknek. — 1(555: 41. art. 
rendeli, hogy a' szélhelyekre vitt Colonusok 300 forint bún-
tetés alatt vissza adassanak; a' 42d. art az Erdélybe menő co
lonusok' vissza adásáról szól; a' 44dik pedig arról, hogy a' 
Kunok és Jászok közé menttek kéressenek ki. 1659: 70 d. 
art.nak tárg} a a' szökött jobbágy' visszavételének pere, melly-
hen ezen szavak nevezetesek: .restituaturque cum oiiiiiün!'-' 
«rebus suis, et família, ac bonis etianimedio tempore acqui-
"sitis." — ]7]5ben a' lOld. art. áiíal a'colonusok'visszave-
(elérő' szóló törvények raagyarázlatnak 's erösíttetuek nu'g-
A' VániQt'gyék ügyeljenek, hogy a' parasztok azon peres dol-
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<raikl)an e! ne nvomassanak. K' szerint 1500 óta 10 orszaV-
f '' ' ' 

gjülíísen mint! ol]y törvények hozattak, nielly^k gondosan lát
szanak őrizni, !)ogy a' nemesse'gnek jobbágya' szeraciyérc 
czélzó tlriíga jusa valami csonkulást ne szenvedjen: a'szegény 
paraszt' könnyite'sérül egy szó, e r̂y betii sem. 1722ban ve'gre 
d' 18d. art. ezen szavai valamennyire kedvezők nekik: §. 4. 
*Aut sübditi, e t inco lae , u l t r a r i t c c o i i f c c t u m U r b a -
. r i n n i , a Dominis snis terresíribua, quü.ujívis insoíitis e x t r a 
• Ü r b a r i a l i b n s , miiinsque debitis o n e r ü m s , cum dispen-
«dio Boni piibJici onerentur; in conformitate art. H)l, anni 
.1715. Magistratus Comitatenses invigilare; eí snbditos ab 
• o p p r e s s i o n i b u s D o r a i n o r u m immunes conservare; 
.ac üoütra eosdem Doniinos Terres t res , autliorifate Magistra-
• tnali animadvertere debeant; et teneantnr." — Ugyan azon 
törvény - Czikkely rendeli , hogy a' meg iiriilt helyekre a' vis
szamenő colonusokat tartozik a' földes nr befogadni; teliát nem 
volt sz-v'jadságában azt tetszése szerint, ha akarja, mint ma
jorságot is használni, már akkor meg volt szorítva a' birtoki 
(tnlajdoni) szabad jus olly földre néz^e, melly egyszer pa
raszt' kezében volt, — A' OOd. art. az 1715: 101. magyarázza 
a'Colonusok' visszavétenek mcklja 's perére nézve; Valamint 
a' 61d. ai-t. melly a' taxalistákríU szól, kik vagy Contractiis 
mellett telepedtek valakinek földére, vagy mint líberae con-
ditionis taxalistae kiilőnben is szabadon költözliettek. — A' 
62. art. tiltja, hogy földes Urak egy vármegyéből a' másikba 
jobbágyaikat át ne költöztessék. — Az 1729 's 1141diki or
szággyűléseken semmi törvény sem hozatott a' parasztok' dol
gában. De az idő mindinkább kezdte szükségessé tenni 's 
megkivánni, hogy sorsok javítassék 's kivált bizonyosabbá té
tessék. — Földes uraknak egészen önkényök alá vetve, azok
tól teméntelent kellet szcnvedníek; — balsorsnak is csapásai 
sok módon 's alakban rongálták ,• — a' köz rannkák — vectn-
rák — katonaság, erejüket, számokat fogyaszíották, Meg-
szinte elérve látszott az idő lenni, hogy a' IViiűnépének meg
mentésére 's elkeseredése' enyhítésére az ország Rendéi va
lamit tegyenek. Hallatszott is erre ütni az óra. Az 1704diki 
országgyűlésen a' COd. ölésben Dec. 17kén olvastatott fc! a' 
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Felségnek Dec. lökén költ valóban nemes érzést leliellö Leí
rása (rescriptum), raelljben inti az orsza'g' Rendéit, hogy kö-
telességők szerint a' parasztságra ne'zve olly módokról gondos
kodjanak, hogy azoknak sorsa valóban könnyíttessék 's hogy 
az ira'nt ő Felségének is lelki ismerete meg lehessen nyugtatva. 
Ezen nevezetes Leírásnak szavai ezek: «Quo ardentioribua 
«denique iidem Domini Status et ordínes per praeviam Contri-
• butionalisQuanti auctionem publicae necessitati subvcnire, et 
• suis etiam rebus tute praestandis consulere conter.debant, 
• quove nervosius calamitosum Contribuentis Statum repeíitiia 
„exponebant, tanto major eosdem Dominos Status et ordines 
«ex hinc etiam teneat sollicitudo, ut contribuentis populi, quo 
• ferendis quae ipsiira manent legitimís oneribus pro continuo 
«par sit, s u m m á m r a t i o n e m h a b e a n t , e o q u e i n d e -
" f e s s i s c o n a t i b u s a d l a b o r e n t , q u i b u s c o n g r u i s 
•<viis, ac m ó d i s i de r a c o n t r i b u e n s p o p u l u s , c o n -
«,tra q u a s v i s o p p r e s s i o n e s , e t i l l e g a í e s e n e r v a í i o -
- n e s , reflexe etiam ad art. 1 8 : 1T23. cujiis executio Suae 
"Majestati seraper curae érit, p r a e s c r v e t u r . — Ilinc igi-
• tur peraeque et p r o m u n e r e , d e b e t i q u e o b í i g a m i u e 
KSUO, r e m o m u e m i t a a g a n t D o m i n i S t a t u s e t o r -
« d i n e s , u t m e m o r a í u s C o n t r i b u e n s p o p u l u s c u -
• r a r u r a , s u m m a e q u e s o l l i c i t u d i n i s , p r o i U i u g 
" c o n s e r v a t i o n e i r r e m i s s e i m p e n d e n d a e e f f e c t u m 
" S e n t i a t , hacque ratioue ubi unusquisque, quasvis stricíae 
«obligaíionis suae partes eatenus expieri satagat, i p s a q u o -
«que S a c r a S u a M a j e s t a s p r o t e n e r i í u d i n c e o n -
" s c i e n t í a e s u a e s e s e p l e n e q u i t a r e p o s s i t . » — 
Hogy ezeu intést es ajánlást mi keve's részvétellel fogadták a' 
Rendek, látszik abból, hogy a' 65d. ülésben a' leírásnak czei-
zását 's bővebb foglalatját elmoílözvén, csak az abban toríéní 
említését az n2obe l i Sd. Czikkelynek fogtíík fel, ez alkalom
mal, midőn a' törte'nlietö urbarialis excessusok iránt kcnieiiy 
vitatás támadott volna, abban áílapodíak meg, hogy közöljek 
a Főrendekkel szándékjokat, meilynél fogva egyesített erő
vel eszkőzüihessék azt , mi az igazsággal leg megegyesőbb 
leend: •.Quürura occasione, relate ad factam B, resolutioiiibus 



.artkuli 18: 172^. uientionera oiía esií gra^is ckca uüuiigibi 

.les exceüsus IJrbarionim űisceptatlo. Cujus iutiiitu, taríilem 
«in eo couquieveriiiit íuciyti Status, \ú iiitentio liaec eorum 
.Bxcelsis Proceribüs denunciettír; qiio sic unitis viribus, et 
«niutuis consiliis, id constitui possit, qiiod Justitiae cousen-^ 
• taneum videbitur..> —. Még inkább látszik, meüy kevéssé 
voltak a' Főrendek a' fentebb emiitett Királyi ie - i rás ' czel-
zatának megfelelni készek, azon feleletekből, hogy nem tart
ják ezen tárgyat most a' királyi le-iráslioz tartozandóknak 
lenni: «Excelsos Proceres judicare considerationem hanc ad 
«B. llesoiutiones íiac occasione non perí inere, vermn occasio 
• explanandae üli fuíura est accommoda, dum articuli Diaeta-
•rles ia conceríatioiiem assummentur.» — A' 85djk Ülésben 
Urbárium' >agy ia inkább ürbarialis perek' tárgyában tesznek 
egy törvény javaslatot. A' 85 . 86. 87d. Ülésekben a' két 
Tábla közt sok vetélkedések folynak az iránt, íiogy az Urba-
rialis perekre nézve a' Felséget illető felugyelstről tétessék e 
emlités; ebben csak ugyan megegyeznek, de végre a' 88. 
Ülésben az egész törvény Czikkel felhagynak; — és igy még 
ezen Czikkeíy i s , — raellyet jórészt csak azért készítettek, 
hogy látszassanak valamit tenni , — füstbe ment , annyival 
kevésbé vittenek véghez oilyast, a' mivel az észhez és szívhez 
szóló üec. ISdiki k i r á l y i le-írásnak megfeleltek 's az ural
kodó' valóban erkölcsileg kegyes czélzatának eleget tettek 
volna. — Ekkor jelent meg előbb a' Sybilla 9 könyveivel; 
ajániotla: — nem kellettek, drágáltuk, — 's 2 tűzbe repült. 
Mingyárt azoa Diaeía után Mária TJieresía diaetáa kiviil tette, 
lehet mondani kényszerítve tet te , a' minek csak országgyűlé
sen 's annak határozásában lehete 's kell vala mindig 's örökre 
történni. ITTCig tartott mlg szép móddal 's erőszakkal is az 
ország' különbüiző részeiben az általa rendelt Urbárium, vagy 
is puncta regulativa, behozatott. Könnyiteít ez valamit a' 
parasztok' sorsán; de fenn 's életben volt még a' szörnyetegek' 
legundokabbja a' s z e m é l y e s j o b b á g y s á g vagy is r a b 
s á g . — Ildik József 178 — ban d i a e t á n k i v ü l erős kéz
zel törte meg annak fejéi. Nem lehet kételkedni, hogy ezen 
nagy ember, ez áldott de torvényteíeu tettével, egy második 
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Dózsa- i)ad' gyászos kiütésétől mentette rneg hiiz;í;i:..aí; ju,;,-
Erdé'yben oz úgyiicvczett Ilora világgal annak kezdete meif 
\oll.— l'JOIbeii, niidőu törvényesen eltürőlteíett a ' jobbágy, 
iá;;', 's midiin aiiiiak következéseit 's szennyeit is eítörJeüi, 
's ;t' parasztok' sorsát lielyesebb, kedvezőbb 's álianíióhb uia-
pokra tenni a' köriiímények 's józan éaz haíaiiiiiis; SZÜ\Í!Í pa
rancsolta, — ekkor jelent meg újra Sybilla a' inár csaiv i> 
konyvé>ei; újra dragaítuk, elutasítottuk: 's 3 könyv nicgiui u 
iáng' prédája It'tt. Azoa Diaetán a' paraszt' sorsát zavarbua 
hagyták, 's a' miatt áÜapotja az egésznekkipótoliiaíían k;íra'ia, 
zsibbadt és zsibbasztíí bizonytalanságban 'g csekélységben nij-
radt. A' tárgy hosszu deputatio' tárgya lett. 40 év telt le 
axüta, "s most újra elültüni,. á!i Sybiíla a' S utolsó köiiuyvveí. 
— Istenért ne engedjük, liogy ezeket is tiizbe •jesse; mert 
a' mennyekre mondón: a' láag , raelly azokat hamuvá teszi, 
minket 's házainkat fogja elemészteni!. . 

A' parasztság' azon helyzete, mellyben most van, hogy 
ö földes Urának szolgálattal 's ne'melly adományokkal tartozik, 
egészen más természetű a' jobbágyi helyzetnél. — Valamint 
amannak, t. i. a'jobbágyságnak eredete vétkes e's borzasztó; 
úgy ezen tartozások, habár módjok' vagy raennyiségökért van 
is bennök helytelenség, de az a' min alapulnak, helyes. Két
séget nem szenved, hogy a' magyar földnek birtoka kezdetben 
magyaroké volt, kik átaljában véve nemesek voltak. — Ezen 
birtoknak nem megszerzését, csak törvényes megerősítését 
mutatják a' magyar királyok'adomány levelei. — Előbb volt a' 
magyar nemesnek vérrel szerzett 'a őseitől kapott birtoka, 
mint királyja. — Királyjaiknak a' föld' birtokát soha sem is 
adták álta!; — ezt úgy tekintek mint az egész nemzet" közös 
vagyonát. A' magvaszakadtak' vagy birtokaikat büntetésből 
elvesztük' jószágaik a' Királynak úgy mentek kezébe, mint a' 
nemzet' köz vagyona' felügyeíőjének, a' végre, hogy azokat 
ugyan azon nemzet' más érdemes (Íjainak adja. Illy bizonyos 
lévén, hogy a' föld a' magyar nemességnek ősi 's telyes igaz
zal bírt tulajdona, meliy minden adomány leveleknek törvényes 
erővei biró értelméből is világos: az is bizonyos e's helyes. 
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hogy az, k5iiek «í tuíajtloii földeiből valauiit liasziiálai eii^eii, 
azon iiaNZüáiásert neki híiszonbért íizedii tartozik. — 

Fi saeréiit a' parasztságnak régi 's mO!*tani lielvüete két
féle iií'zö|>oiitb(')l tekiiiíetJietik 's két mineiniiségü. —• EI-iuLi-n 
úgy jelcu lueg mint jobbágy, vagy is hogy igaz nevével fejez
zük k i , iniut rabszolga; másodszor mint iiaszonbérlo. — ^ 
parasztságnak minden tartozásai 's mind azon uiegs/^urítások, 
inellyek kíízt vagyon, szóval egész állása, ezen kélí'eíe hely
zetből származik; de nem a' kettő közid egyikből, Imnem 
része az egyikből, része a' másikból; p. o. az , hogy a' pa
rasztság a' nemzet kózé 's annak egészítő részéül most nem 
számíáJtatik, nem annak következése, hogy mint Jiíiszonheiló 
másnak az attól birt földéért, akár pénz akár Ivézi munkabeli 
bér t í ize t ; mert angliában a' Farmerek, 's más országokban 
léíő haszonbérlők szintúgy bért fizetnek, 's még is valódi tag
jai a' nemzetnek. — Az, hogy a'főldnép, tórvényeiitk sze
rint, ki van most a' nemzetet tevő karok' és l?eiulek' sorából 
hagyva, annak következése, hogy ők 1515 óta nem voltak 
szabad emberek, 's olly jusokkal a' római törvény' értelme 
ezerint nem bírhattak, mellyek, egyedíil szabad emberek
ből álló nemzeti tagokat illethetnek. — Abból viszont, 
hogy a' parasztság a' nemzetnek nem egészítő része, foly az: 
hogy kép\iselői által köz dolgokba befolyása nincs, •— hogy 
személye '« vagyona felől tudta 's hozzájárulta uélkíil végez
tetik, — hogy fekvő Jószágot mint tulajdont nem bírhat 's t. 
effélék... Nem azért nem folytatliat paraszt nemes ellen óa 
nevében port, 's nem azért van kirekesztve, hogy főben járó 
dologban nemes ellen tanúbizonyságot ne tehessen, mivel ö 
mint haszonbérlő másnak napszámot 's a' t. tizet: hanem mivel 
a' régi képaetek szerint mint jobbágy, az az nem szabad ember 
(capite minutus) ezekre alkalmas nem volt. — Nem mint ha
szonbérlő jött a' paraszt földes Urának, az az annak, ki föl
dét neki bérbe adta, tóríényliatósága aJá: íianem mint job
bágya, kinek személye is földes uráé volt. —• Ellenben nem 
azért tartozik földes urának kézi munkával szolgálni, déziuát 
8 egyéb meghatározott adományokat adni, hogy jobbágy: 
haaeni tűivel e^ek azon feitételek, mellyek laellett a 'nemos 
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birtokostól, aimak tulajdon földet bírja 'a használja. — Nem 
azért lehet jusa a' nemes embernek őtet földéről az azon tett 
javításokat 's építményeket megtízetvén elmozdítani, imintha 
személye felett lenne valami jusa vagy hatalma: hanem mivel 
a' paraszt altal használt föld tulajdona lévén, azt annál hagyni, 
vagy annak adni, kinek nekie tetszik, hatalmában áll. 

Most mióta a' jobbágyság már törvényesen el van törölve, 
földes ur 's paraszt közt egyedül csak ̂ zon törvényes helyzet 
van, a' mi birtokát jbérét kiadó 's birtokot mástól bérben biró 
közt lehet. Mindazok, a' mik a' paraszt' állásában az ö rtígi 
jobbágyi helyzetének következései, 's abból folynak (mellyek 
közül némellyeket feljebb láttunk); azoknak alapját, i. a'job
bágyság már törvénytelenné válván 's megszűnvén, már most 
törvényes alap nélküliek. Azoknak akkor, midőn nemző okok 
megszűnt, magoknak is változni kellett volna. Ha a' jobbágy
ság' eltörlése első lépése nem hevenyében 's nem a' törvé
nyes úton kívül, hanem illő helyen, az országosan egybegyűlt 
Rendek' és Király' tanácskozási 's határozás! által eszközöltet
hetek vala; úgy hihetősön azon felséges munka nem maradott 
volna félben 's nem létezne mostan félszegű. A' jobbágyság' 
embertelen intézetét eltörölvén remélhetőleg azon undok kö
vetkezéseit (resultatumit) is megszüntették volna. — Ezen 
most már oUy növések, mellyeknek gyökerök kivágatott; nem 
tenyészhetnek tovább; hogy milly gyengén állnak 's ingadoz
nak, már is látjuk. Mellyre nézve, nem hogy most fenálló 
törvényeinknek szükséges következései 's azokkal szorosan 
egybekötve lennének azon intézetek, mellyek a' parasztokat 
leginkább szorítják 's tölök legtöbb jusokat tagadnak meg, 
de sőt azoknak már most törvényeinkben nincsen is semmi 
alapjok. — 

Másfelől azon állopotja 'a azon tartozásai, mellyek az ő 
bas2Sonbérlői tulajdonságából folynak. — azok egészben nem 
változhatnak, 's meg nem szűnhetnek, mivel törvényes az, a' 
miben gyökereznek t. i. hogy az általok bírt föld a' nemesség' 
tulajdona, 's hogy tulajdonát valakinek csak bizonyos 's köl
csönösen meghatározott bérért lehet használni. Ez már szo
rosan egybe van kötve törvényiukkel 'e polgári alkotmányunk-
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ial, 's mély seb ejtetnék azon, ennek eltörlésével: mert meg
semmisíttetnék a' birtok' örökre sérthetlensége, a' mi pedig a* 
társaság legfőbb 's szentebb kötései közé tartozik. — A' föld-

.népének az általa használt birtokbér gyanánt járó tartozásai, 
'g ebből következő helyzete nem csak fen álló törvényen épül, 
de annak elve (principiuma) helyes i s ; mert valamint nemes 
nem használhatja ingyen senkinek birtokát, úgy paraszt sem. 
Más nemzeteknél is vagyon illyen helyzetben földnép. Az 
Angol Farmer épen oUy kevéssé tulajdonosa az általa birt jó
szágnak, mint nálunk a' paraszt, szintúgy kell neki attól bért 
ndni, 's a' valódi tulajdonos akkor veheti el azokat tőle a' ha-
Bzonbérlés' ideje' kiteitével, mikor tetszik. 

Valamint a' parasztnak régi jobbágyi 's mostani haszon
bérlői tulajdonsága egymástól egészen különböző tulajdonsá
gok ; következései is különbözők 's szétválhatok. Mostani 
állásának azon részei, mellyek régi jobbágyi helyzetéből ered
tek, megváltoztathatnak 's megszűnhetnek a' nélkül, hogy 
azon tartozásai elenyésszenek, mellyek mostani haszonbérlő 
állásából vagy tulajdonságából származnak. Azért ha paraszt 
ember hivatalt viselhetne, ha képviselői által szava lenne Vár
megye' 's Ország' dolgaiban, ha pénzével szerezhetne magá
nak tulajdon 's örökös birtokot: — mind ezekért 'a egyéb ef
félékért nem szűnnének meg azon kötelességei, mellyek alatt 
.a' más tulajdonának használásáért áU.', és nem hogy azon tar
tozásokat többé nem teljesíthetné, de sőt jobb állapotra jővén 
azoknak eleget tenni sokkal alkalmasabb lenne. — A' feljeb-
bjek' tekintetéből abban vagyok meggyőződve, hogy a' pa
rasztság' állapotjára nézve mindannak a' mi régi jobbágyi"hely
zetéből ered, változni kell. Ez által nem csak hogy törvé
nyes alkotmányunk, (a' mellyben már most, mint látók, azon 
helyzetnek gyökerét nem találhatni fel) nem fog szenvedni, 
de épen az fogja erősíteni sőt lehet végveszélyétől megmen
teni. — Minél több szabad, jusokkal biró tagokból áU egy 
nemzet, annál hatalmasabb. — Ila polgári] alkotmányunk' 
malasztjait a' parasztság is érezni fogja 's azokban részesü-
lend: bizonnyal szivén fog annak fenmaradása 'a öregbedése 
fekünni, a' helyett, hogy most, midőn azon alkotmánynak in-
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kább csak terheit, de hasznát majd uein is ^ez i ; vagy ellen-
fiéges idegenseggel, vagy legalább re'szt nem vevó hidegség
gel van az iránt. — Igeii csekély számtudás keli érteni azt, 
hogy minden tekintetben nagyobb szinte tiz millió, mint alig 
nyolcz százezer szabad polgárból álló nemzet; azt is könnyű 
átlátni, csak igen keve's históriai ismeret' 's józan ész' segít
ségével is, hogy soha nemzetet nagygyá, hatalmassá, 's bol
doggá a' közte lakó akármelly uagy számú, de elnyomott nép 
nem tett; — csak szabad ember, 's kinek van mit köszönjön 
polgári alkotmányának, — az kész annak védelmére. — Nyo
mott sokaság soha sem ótalmazott 's tartott fen polgári alkot
mányt, — de számatlant fordított fel. — 

Földnépünk' nem jobbágyi hanem bértadó helyzetére 
nézve azt alítottam feljebb, hogy minden ezen tulajdonságá
ból folyó tartozásoknak alapja törvényes, elve- (priacipiuma) 
helyes. — Teljességgel nem azt akarám azzal kifejezni, hogy 
maga a' helyzet egészen helyes volna; azt sem, hogy annak 
részeiben 's módjaiban változás nem történhetnék; azon hely
zetnek csak alapját t. i. a' nemesi birtok' bizonyos és sérthe
tetlen voltát mondottam polgári alkotmányunk' belsőjével egy
bekötve lenni. — Hogy a' ki más tulajdonát használás végett 
birja, azon hasznot a' birtokosnak megtérítse, — ennek helyes
sége soha kétség alá nem jöhet: mert a'tulajdonosra nézve 
ki kell pótoltatni azon haszonnak, raellyct ő venne vagyoná
ból, ha aimak használását a' másiknak nem adta volna; de 
ezen theoriai helyesség esetekre alkalmaztatva csak úgy ma
rad helyes, e l s ő b e n : ha közös és szabados helybenhagyás' 
következésében történik azon egyezés, millyen és mennyi bér 
járjon a' használásra adott vagyonért; m á s o d s z o r : hogy 
azon bér mennyiségére nézve, számiltassék föl, mennyi költ
séget kénytelen a' haszuíUó nyerendő haszna' megszerzésére 
tenni; ezen költséget a' haszonból (mind egyikre nézve közép 
mennyiséget vévén fel) kivonván fáradsága' 's iparkodása' ju
talmában, gyarapodhatására neki fen kell még egy résznek 
maradni; ha nem marad fen, ligy meg nem élhet 's többé nem 
haszon — hanem kár — bérlő; de ezea fenmaradó mennyi
ségnek osok annyinak kell lenni, a' mennyi s' birtokosra néz-



219 

^0 azon haszonnal legyen egyértékü, tiogy 6 tuiajdonából, 
piiiiden arra teendő költség 's fordítandó gond nélkül vészen 
jjasznot, különben a' birtokos kap felette keveset , 's mivel, 
esak annyit lehet mondani hogy ő bérbe adott ki, a' mennyiért 
y feljebbi szerint — illő bért kapja, azon részt a' mi után 
neki bér nem megyén, 's a' minek hasznát csak a' bérlő veszi, 
[Zt ö ingyen adná. —• 

A' nemes és paraszt közt is tehát a' kölcsönös helyzet 
»ak úgy igazságos 's megállható, ha azon bér , mellyet a' 
saraszt az általa birt föld után a' fentebbi számítás szerint ad, 
lem nem igen nagy, sem nem igen kevés. — 

Lehet itt ezt mondani: '<a' birtok' 's tulajdon' természeté
iből következik, hogy azt oUyan feltételek 's bér mellett le
siessen kiadni, a 'mint tetszik ; csak hogy találkozzék a' ki 
lAZokra magát kötelezze; azért akármiilyen nagy, vagy akár-
»mi kevés legyen a' bér, nem mondhatni azt helytelennek, ha 
•kölcsönös megegyezés határozta; — sem pedig a' magát va-
tlamire kötelezőt 's a' bérben adó tulajdonost nem lehet a' 
•csak tőlök függő feltételek elhatározásában megszorítani." —• 
Ez magában igaz; de a' birtok' 's tulajdon' ezen eredeti jusá-

, ból, mellyel minden egyes személy bir egy rész a' törvény
hozásnak vagyon átengedve, 's befolyás van ezekben adva 
polgári köziutézetnek azért , hogy minden egyes személy bá
torságban lehessen más még szükségesebb jósainak bizonyos 
basználhatására nézve. — A' pénz p. o. annak, a' kié, töké
letes tulajdona; annak és úgy adhatja azt, kinek 's a' hogyan 
'tetszik és lehet; még is törvény határozza azt meg , hogy 
használás végett egy bizonyos mennyiség vagy is kamatnál 
liöbbért azt adni ne lehessen. — Ez magában véve a' tulaj
don' természetével 's az avval szabad tetszés szerinti bánha-
tóssal (a' mi a' tulajdon' criteriuma) ellenkezik; 's legjobb 
hol a' pénz' sokasága illy megszorító törvényt szükségtelenné 
teszen; de a' melly országot pénzbeli concurrentiának nem
léte kényszerít a' pénzteleneket a' pénzesek ellen korlátozó 
törvény által védeni, — ott ha ezen megszorítás alá minden 
egyes személy magát nem vetné: mindenki annak volna ki
téve, hogy körülményektől kényszerítve, kénytelen legyen 
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magát oUy kamat' fizetésére kötelezni, mellyet gondos Ipar-
kodása mellet is, azon pe'nzböl ki nem kaphat; 's igy tönkre 
jutván, legszükségesb társasági jusában, t. i. h o g y e l é l 
h e s s e n , lenne megszorítva. — Hlyen okból vagyon tör
vényhozásnak jusa azon feltételek iránt is rendszabást tenni 
raellyek mellett a' nemesség földeit parasztoknak használni 
engedi; de kötelessége is ezt tenni, különben kapzsiságnak, 
haszonvadászásnak *s önkénynek kitéve a' földnépe képtelen 
terheltetnék. — 

Monopólium, az az adás — vevés' — használás' — ter
mészetes' — vagy ke'szítésbeli kirekesztő jus , társaságban 
mindig veszedelmes; fojtja az ipart, és sokakat sért. Az illyen 
kirekesztő jus kétfelé: e g y i k , melly valakinek vagy vala
kiknek adva van; illyennek jól elrendelt társaságban nera sza
bad lenni; m á s i k , mellyet az szül, hogy bizonyos tárgy
nak, mellyre sokaknak szüksége van, azok kik arra szorultak 
nem, hanem csak mások vannak vcgy lehetnek birtokában; 
ezen kirekesztő jusnak (monopóliumnak) káros következése 
ollyan tárgyakra nézve, mellyek ha sokak által használtatnak 
i s , de nem elkerüllietlenek, nem veszedelmes; mert ha azok, 
kiknek birtokában vannak, a' tölök. azokat megszerezni kívá
nókat nagy ár' vagy nehéz feltételekkel terhelni akaiják, úgy 
ezek ha önmegszorítással is , de felhagynak azon tárgyak' 
megszerzése' kívánságával; — sok ollyan dolgokra nézve is, 
mellyekre elkerülhetlen szükség vagyon, enyhittetik a' fel
jebb említett kirekesztő birtok' meglétének vagy jusának terha 
az által, hogy azzal ha nem minden is, de sokak bírván 's bír
hatván, a' megszerezni kívánók' szabadságában vagyon azoktól 
szerezni meg, kiktől könnyebben kaphatják; hogy pedig ked
vező feltételek 's a' lehetőségig leszálitott ár által elszerzen-
dő birtokának minél több megszerzőt 's magának az által mi
nél nagyobb keresetet igyekszik akárki is szerezni, azt a' ha
szonra törekedés' mmdenkíben meglévő hatalmas ösztöne bi
zonyossá teszi. — 

Minden készítmény' 'a termesztmény* eladásának kire
kesztő jusával bírnak azok, kik azt készítik 's termesztik; — 
csak posztőcsinálók adhatnak el e l s ő k é z b ő l posztót, ka-
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lupot csak kalaposok; mivel a kik po8zt(SGslnálók vagy kala
posok nem vagyunk, olljast csinálni nem tudunk, következő-

i-leg első kézből el sem adhatunk. — Gabonája hajós lege'ny-
; Bek, gubacsa a' csak mesterségébői élő timárnak nem terem, 
y— nem tenyészt lovat vándor sorsú katona. Ki vannak ezek 
,̂ 8 más illyenek a' feljebb említett 's azokhoz hasonló tárgyak' 
elő állitásából (productiojából) jövő keresettől zárva, *8 azt 
kirekesztőleg azok birják, kik ollyasokat készítenek, termesz
tenek 's tenyésztenek. — De mindezen készítők' termesztők' 

jtenyésztők száma nagy lévén, megszűnne ebbeli kereseti hasz
nok (a' mi egyedül az eladhatásból jő) azoknak, kik olly drág-
jísok lennének, hogy a' vevők tőlök távozni 's más olcsóbbak
hoz fordulni kénytelenittetnének. — Epén azért szükségtelen 
polgári közintézeteknek illy tárgyak' árszabásába elegyedni: 
mivel a' számos előhozok egymásnak szabnak árat, 's a' Iia-
fizonnyerést egymástól féltvén, 's igyekezvéii keresetűket 
^y ik a'másik felett kiíerjedttebbé 's bizonyosabbá tenni, a 
Vevők bátorságbanvannak hogy semmi Illyésnek ára terhelő 
nagyságra nem nőhet. — Hogy pedig a' vevők többet adni 
nem akarván, a' termesztőket olly olcsó ár' elfogadására nem 
-iényszerithetik, melly vagy birtokok' kamatját 's azoknak, a' 
miket készítenek, termesztenek, tenyésztenek, megszerzés-
beli költségeit nem fedezné, vagy munkájukat 's fáradságokat 
nem jutalmazná, arról kezeskedik a' vevők' sokasága, kiknek 
«'megszerzésre szükségök lévén, egymás közt 's egymásfe-
lett a' lehetőségig emelik holminek árát. — Hlyen tárgyak-
fcan polgári közintézetnek csak annak elérésére kell töreked
nie, hogy a' termesztök 's megszerzők' vagy fogyasztók' szá
llta minél nagyobb, de egymáshoz 's a' meglévő szükséghez 
fllő arányban legyen, 's hogy megszorító rendszabások egyik 
»észt se terheljék. — Ha van vagy lehet azon e s ^ , hogy 
készítményt, mellyre sokaknak 's elkerülhetlen szükségök 
^ n , csak kevesen tudnak ke'szíteni, vagy termesztményt, 
•elly nélkül számosan nem lehetnek el, csak néhánynak van 
*>ódja termeszteni; úgy bizonnyal jusa 's kötelessége a' tör
vényhozásnak, árszabás által a' nagy számú vevőket ezen ke-
v«s számú eladók' önkényétől ótalmazni, 's azon igyekezni. 
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hogy az iUy termesztök' száma nevekedjek. Nem kiilönbeu 
azon esetben, midőn ámbár f e l e s e n vannak olly helyzet
ben, hogy valamit, a' mire másoknak szükségük vagyon, azok
nak adjanak, de ezen felesek koziíl, kisebb vagy nagyobb 
számú megszerzők a' hely 's körülményeik által egyhez kötve 
vannak; — vagy ha ezeknek nagyobb szükse'gök van a' meg
szerzésre, mint amazoknak arra, hogy kiadni vagy eladni va-
lój okát el szerezzék, sőt azt magok is tudják használni: ezen 
esetekben is polgári kozintézetnek kell az ebből származó so
kak' megterheltetését eltávoztatni. — Hlyen természetű azo.i 
viszontság, melly a' paraszt mint megszerző 's a' nemes mint 
oily elszerző tulajdonos közt fenáll, kinek egyedül van az bir
tokában a' mire annak elkerülhetlen szüksége van t. i. a' föld. 
— Azon nagy számú sokaság, ki földet mint tulajdont nem 
bir, úgy tekintethetik mint vevő, a' sokkal kisebb számú bir
tokos nemesség, mellynek bérért kiadandó földe van, ezen 
tekintetben úgy nézethetik mint el adó. 

Ezen eladók, vagy is a' nemesség a' birtok' hasznának 
kiadására nézve, elsőben azon kirekesztő jussal bir , mclly 
csak annak teszi lehetségessé, hogy valamit el — vagy ki — 
adjon, kinek van; másodszor, neveli ezen kirekesztő just 
azon intézet, hogy földeket mint örök tulajdont csak nemes 
bírhatván, azoknak, kiktől a' parasztság földet bérelhessen, 
száma, a' nemesség' mennyiségénél többre nem szaporodhatik. 
— Ezen nagyra bajosan nőhető számnál még sokkal meghatá-
rozottabb azon birtok' mennyisége, melly bérért van kiadva. 
— Ez azok' számához képest , kiknek arra szükségük van, 
kevés. Ezen kiadandó bírtok' becse szállana az által, ha an
nak száma nevekednék, de ez nem történend, mivel többet 
mint most nem igen bocsát a' nemesség birtokából bérért — 
kivehető földnek száma közé, 's gazdasági helyzeténél fogva 
nem is igen bocsáthat. — Ezekhez járni az is , hogy ámbár 
parasztnak van jusa, — ha az általa használt földekért adan
dó akárminemű bér 's abbeli helyzete neki nem tetszik, — 
magának kedvezőbb feltételekkel egybekötött helyzetet ke
resni: de ez egyfelől sok nehézségekkel van egybekötve, 
másfelől azon helyet, hol szülőinknek porai nyugszanak, hol 



Ifiuságunt' szebb éveit töltöttük, 's a' hotá a' megszokás' há
lálnia lánczol, odahagyhatni! a' legszomorúbb szabadság.— 
mindezek okozzák azt: hogy ámbár a' föld a' nemesség' va-
hídi tulajdona, még is a' törve'nyhozásnak jusa is, kötelessége 
ig rendszabást tenni az iránt, millyen feltételek vagy tartozá
sok mellett adassék vagy adathassák földek' használása pa
rasztoknak. 

Azon észrevételre, hogy olly birtokoknak kiadása, melly 
nem úgy, mint a' parasztok' kezében lévő, szolgálat, dézma, 
'g a' t. mellett, hanem pénzért szokott bérbe adatni, vagy is a' 
szokásban lévo árendába - adás, a' bér' mennyiségére nézve 
nincs serami megszorítás alatt, -^ azt felelem, hogy ez nem 
is szükséges: mivel nincs nagy számból álló, ollyan sorsú 
ember, ki kénytelen legyen, ha megakar élni, jószágot áren
dába venni; — ha egy birtokos felette nagy árendát kivan, 
máshoz megy az árendálni kivánó ; ha mindnyájan felettébb 
drágások lennének, egy árendás sem találkoznék, egyéb ke
reset módra adnák azok magokat. De a' foldnépe ezt nem 
teheti; kénytelen akármi módon 's feltételek mellett is fúld 
kibérlő lenni, mert ez egyedüli élelem módja. 

Világos lévén ezekbül aunak helyessége 's szüksége, 
hogy a' paraszt által, nemesi tulajdon' bírásáért 'a használá
sáért adandó bér törvényesen meg legyen határozva, az jÓ 
kérdés alá: hogy az e' tárgybeli hazánkban meglévő részint 
rendszabás részint szokás mineraiiségére 's mennyiségére néz-
»e czélirányos vagy illő 's helyes mértékű e'í — Igen hos-
Szas lenne az ebbeli intézetek' minemüségét 's annak a' hely
zetekhez képest meglévő többféle különbségeit bonczolgatni. 
Még bajosabban lehetne a' sokféle szokásokat rendre bírálni. 
— Csak átaljában fogok 's röviden, előbb az említett mine-
Müségről, azután a' mennyiségről szólani. — 

A' bér helyett járó tartozások' minemüségére nézve csak 
egyet említek meg azok közül mint leg nevezetesbet t. i. a' 
héti szolgálatot vagy is szakmányt (robot). — A' gzakmány 
Kincs ugyan jobbágysággal egybekötve, 's mint közös egy
ezésből folyó tartozás eredhet 's fenáilhat a' jobbágyság' mez-
lete nélkül is de még is nálunk jórészt onnan származott '̂  
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annak maradványa. — Midőn t i. a' parasztnak személye !s 
földes uráé volt, dolgoztatta őt, mint jármas marháját, 's adott 
neki földet élelmére, — mint adunk barmainknak legelőt, —. 
azért hogy dolgozhasson; most hogy már nem jobbágy, kézi 
munkája, mellyet földes urának teszen, a' mint már sokszor 
kifejeztem, nem egyéb mint azon bér, mellyet neki földeiért 
ád. •— Haszon bér sokféle lehet, p. o. pe'nz, termesztmények 
(naturalék) valamely átaljában vett dolgozás naponkénti mun
ka s' a' t; — hogy ezek közül az utolsó van nálunk legkö
zönségesebben szokásban, oka az: hogy midőn a' parasztság' 
Jobbágyi sorsa megszűnt, 's abból mostani haszonbérlői állá
sára lépett által, legkönnyebnek látszott, hogy a'robotnak 
addig a' személlyel járó tartozását a' földhöz kössék, a' föld
birtokosok' egész gazdasága ahhoz szabTa 's az úgy is már 
szokásban lévén, annyival inkább, mivel a' szegény állapot
ban lévő 's kevés keresetű parasztnak kevésbé volt terhes bé
rét kézi munkája által fizetni, mintsem pénzzel vagy termeszt-
ményekben. Más országokban is , hol hajdan jobbágyság 
volt, annak eltörlésével fenmaradott az még, egy vagy más 
mód által, 's változtatott a' föld' hasznáért adandó bér egyébre 
által. — A' robotot magában felvéve, tagadhatlan, van vis
szás érzést szülő 's botránkoztató abban: hogy valakinek le
hessen mást, akarja ne akarja ez, hetenkint egy vagy több 
napokon oUy munkára, mire neki tetszik, hajtani 's kénysze
ríteni ; — hogy másért veritékezzen valaki terhes munkában, 
's idők' viszontagsági közt sanyarogjon, olly tartozás' követ
kezésében, mellyre ő nyilvánosan magát soha nem kötelezte, 
hanem reá mint előtte ismeretlen eredetű teher maradott, és 
a' melly ámbár csak mint kölcsönös egyezés' következése áll
hat meg az igazság ítélő széke előtt, őtet meg is annak telje-
sitésére büntetés kényszeríti, 's magát az alól máskint nem 
vonhatja ki, hanem ha atyai lakását elhagyja; ez valóban gyön
géd emberi érzést sértve érdekel. De fájdalom, a' föld
népének helyzete 's körülményei oUyanok, hogy ebben nagy 
változást — kivált rögtön — tenni nem lehet. Hogy most 
egyszerre kézi munka helyett bérét egyébkint 's egyébbel 
fizesse, könnyítés helyett nagyobb teher, sőt bizonyos veszély 



225 

lenne. Eléggé tudjuk, mint felljebb is mondottam, hogy a' 
parasztnak sem oUy kereseti módja nincs, mellyel bér helyett 
adandó elégséges pénzt szerezzen, sem pedig annyit nem ter
meszt, mennyiből — az illő bér — érték mennyiséget földes 
Urának adván — szükségére 's élelmére neki elegendő ma
radjon. Az az egy mód jöhetne a' mostani szakmány — ro
bot' — helyébe, a' mi vagyon is helyenkint szokásban, hogy 
t. i. az általa használt földekért bérben egy meghatározott 
mennyiségű földet tartozzék megmivelni' 's betakarítani. Erre 
nézve is országosan 's törvényesen kellene elhatározva lenni 
annak, hogy mennyinél nem több föld' megmiveléset vagy ter-
mesztmények' betakarítását egy paraszttól kivánni. Ebben is 
az ezen munkákra szükséges napszámokat pénzre kellene 
számlálni, 's úgy határozni el, hogy mennyi napszám' értéké-
Vei jön becsarányba a' használásra adott biítok' illő évi bére. 
Ezen bér' elhatározásában is kulcsúi kell szolgálni, hogy a' 
jobbágy — birtok megmivelése a parasztnak mibe kerül; ki 
kell ezt vonni a' nyerendő haszonból: a' mi íelül marad, an
nak egyik része a'kibérlő' fáradságának, szorgalmának jutal
ma; a' másik rész a' tulajdonost illető bér. Az illy elhatáro
zás erre nézve is a' feneluhozott okokból szükséges, különben 
a' parasztnak azon kénytelenségét, hogy neki szükségeské
pen kell föld miből megéljen, a' földbirtokosok arra használ
hatnák, hogy felette terhelő feltételeket szabnának elébe. 
Hogy különben a' feltételek mik legyenek*? annak a' külön-
tözü hely 's környülállásokhoz mérséklett elhatározása ter
mészetesen a' két egyező féltől függ: csak hogy az Országo
san elhatározott mennyiségnél a' kibérlöre nézve terhelőbb ne 
jkgyen, és hogy épen ennek elérhetéseért a' törvényes elöl
járóságnak tudtával történjék. Ezen mód a' földnépére nézve 
kevésbé lealacsonyító 's nem is oUy terhes mint a' mostani 
Uriszoígálat. Emberhez illőbb azon munkát, mellyet tud 
aogy végre kell hajtania, önakaratja szerint tenni meg, mint 
'Sem egészen más' önkényétől függjön, hogy mikor és mit dol
gozzék, 's arra hajtsák. Embert hajtsanak! — 's könnyebb 
Beki a' maga dolgait is ezen tudva lévő bizonyos tartozásához 
•Ikalmazni, mellyet ha pontosan 's szorgalommal tesz meg, 
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annál több Id^e marad magának; tudván hogy a' kölcsönös 
egyezésből származó tartozása' következésdben, mellyik vaffv 
mekkora földet kell megmi%'einie 's betakarítania, mennyivel 
vidámabb szívvel áll annak barázdájába, mint midőn haidc, 
hajtja munkára, 's az áll gyakran nem heverő bottal minden 
lépten nyomában. 

ria a' robotokat mostani állásokban vesszük fel, kivált 
Erdélyben, ha megtekintjük, melly kevés 's mi rósz munka 
megyén így végbe, — mennyi idő vesztegettetík mind si' 
szolgálatra kiállás' rendetlensége, mind a' dolognak csak á-
molygo 's a nap' hanyatlását leső folyta miatt — minő bajos 
gazdának akárminémii mezei munkájában is előre idő' 's erő' 
tekintetében számitást tenni (a' mi pedig oUy elkerullietleníil 
szükséges): ezeket elgondolva mondom, bajosan hiszem, hogy 
rendet szerető 's okos practicus gazda találkoznék, ki ne oliaj-
taná, hogy bár lenne a' mostani szakmányozásnak (robot
nak) más és czélra inkább vezető pótolékja. — 

Ezen tekintetben törvényhozás úgy vélem csak annyit te
het, hogy a' parasztnak illő engedések 's kedvezések által sor
sát javítván öt azon helyzetbe tegye, hogy képes legyen ro
botjait földes Urával teendő e g y e z é s g z e r i n t megváitaoi. 
Ezen egyezésre nézve a' törvényhozás' tiszte leend : a' felte-
telek' elveit elhatározni; —• elintézni, visszaélések' 's meg
terhelések' elkerüléseért minő nyilvános biztosság' felügyelete 
's kezessége mellett történjenek az egyezések; — gondos
kodni az egyességre lépett felek' bátorságáról, hogy egyfelől 
a' paraszt, ha teljesíti, a' részére eső feltételeket, minden 
önkénytől ment legyen: másfelől, hogy a' földes Ur tökéletes 
bizonyosságban lehessen, az övének hiba 's haladék nélkíJi 
pontos megkaphatása iránt. — 

Erdélyben még sokkal szükségesb e' tárgyban valamft 
tenni mint magyarországon, mivel Erdély még sokkal hátrább 
van; országgyűlések' nemtartása miatt elhatározott 's az or
szág' állásához illetett Urbárium még nem hozattathatván be 
öakénynek szabadabb köre vagyon, 's ezen bizonytalaasag' 
nak a' legkárosabb következései vannak mind a' birtokosokra, 
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iilljid a' parasztságra nézre : ezek ezolgálattal oUykor az Ülőn 
gokkal 's a' szabadon is jóval üil terheltetnek: de ezért 's en
nek csak lelifitségecrt is amazok lakolnak, mert ama sok szol-
•ffálatnak áldási nem hozó neve ugyan meg van, de haszna 's 
látutja majd misincs. 

A' mit a' parasztok' állására nézve eddig mondottam, — 
•fi a' mit e' tárgyban hogy országgyűlése tegyen, szükségesnek 
'e lehetőnek vélek, — röviden im ezek. 

A 'mi a'parasztnak régi jobbágyi földhez kötött helyze
téből e red , az mind helytelen; a' mi tehát efféle maradvány 
még van, annak meg kell szűnnie. 

A' mik a' parasztnak haszonbérlői helyzetéből származ
nak, azok nem helytelenségek, alapokra nézve: 's hogy a' 
gyakorlásban azzá ne váljanak, szoros törvény kezeskedjék, 
~ - kétséget 's bizonytalanságot semmiben sem hagyván. 

Az említett eíenyészendőknek részint egyszerre 's — 
mindjárt kellene megszünteltetni, — részint lassankint. 

• A' tüstént eltörlendők közül csak kettőt, de a' legneve-
zetesbeket, emliíek: 

1. Hogy paraszt másnak önkényétől függ. 
2. Hogy jószágot örök jnssal nem birhat. 

•t Az őukéuy azon pokol' szüleménye, mellynek körmei kő
iéi ki kell a'parasztot vennünk: különben minden könnyitéa, 
^ g e d é s , ajándék a' mit nekik kegyelemből oda vetViiik, ha 
paszta hangnál több lenne is, de belső becs 's biztosság nél-

,- jfcBli, — sőt keserű gúny. — Am legyen a' paraszt a' község 
^ földes Ura iránt szoros tartozások alatt , érjenek ezek kö-

; á ^ ö k mindeneket személy válOi^.iíás nélkül, ne legyen alóla 
ílfcétel vagy kicsúszhatás, legyen azoknak nyomása bizonyos 
; « bár elkeriilhctlcn mint a 'ha lá lé ; de legyenek azon terhek 
.határozottak 's ne függjön ő semmiben és soha sem földes 
tJrának sem Vármegye' tisztcinek önkényétől, hanem minden-
•>eii 's egyedül a' kivételeket nem ismerő 's nem tűrő törvény-

's úgy bizonnyal igazságos lesz helyzete, igazságos sziin-
Wen javulandó sorsa. •— 

Most a'parasztnak személye, vagyona, ideje felett ön
kény heti 's gyakran űzi is hatalmát; •— l)ünteti föMes IVa, 

15* 
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bünteti a' Vármegye' t iszte; oUykor ha valamit tesz, megvere
ti értle az egyik, ha nem teszi meg a' másik. Sokszor az el
tűrt keserves botolas után a' legtisztább 's e'lesb e'sszcl sem 
érhetné fel 's láthatná okát által, mellyért neki szenvednie 
kellé, csak annyit fog meg, hogy a' szegény kénytelen szen-
veilni. — Hogy birtoka, vagyona önkény alatt van, ki nem 
tudná"? Ha szinte nehezítve van is a' mód tőle a* telket el
venni, de még is van benne mód 's másként bajosan is lehet, 
ha egyszer nem tulajdona azon telek; de az egésznek elvé
telén kiviil - jiroportio, hatúrmérés, kibecsüiés, 's még több 
más módok is mind csak földét kevesítik; — de hát hány ha
di, polgári, egyházi, udvari de gyakran nem udvaris személy 
vagyon, kik még az ö keserves kis keresményéből is számta
lan ürügy aíaít osztozni szoktak? — Hány meggazdagult 's 
igaz úton gyűlő jövedelménél sokkal is nagyobb költséggel élö 
udvari 's vármegyei tiszt nem bizonyítja ezt, kik a' paraszt
ságon hiztak fel, 's azokon élősködnek naponkint? Menyek
nek Ura! miért hevernek menyköveid, 's hogy nem zúzzák 
szét az illy vagyont undok gazdájával együtt! — Az alatto
mos tolvaj', az erőszakos rabló', a' fortélyos orgazda' szerze
ménye nincs több átokkal 's jajcsikarta könnyel terhelve, mint 
az illy csigázott emberek' szenvedéséből gyűlt bűnlepte gaz
dagság, mellyet a' lelketlen zsarló mindenek' tudására bir, 's 
szabadon használ a' pokolnak gúnyhahotája közt. — Idejében, 
osztoznak földes Ura, a 'helység, a 'Vármegye, az Ecclésia. 
Keservesek az említett önkénytől függések: de talán legkáro-
sabb a' földnépére nézve idejének bizonytalansága, mellyet 
hol a' Vármegye', hol a' helység' dolga, hol az Uriszolgáiat 
rabol tőle cl. Leginkább ijeszti 's kedvetleniti cl attól azon 
függőben létei, hogy nem tudja mikor"? hová"? hajhásszák. 
A' dolgozó erő 's az azt magában foglaló idő a' társaság' tu
lajdona, fökincse; ezt nagyot tehetővé, sokat magában fogla
lóvá emelni legteteraesb haszna, erősétése az egésznek; el
lenben vesztegetni a' dolgozó erőt, fecsérelni az arra szánt 
időt, országos kárvesztés, a' köztársaság' igazi raeglopása; 
-^ mennyi tömérdek munka, fáradság, idő vesztegettctetf 
nálunk már köz m u n k á k ' színe alatt e l ! — A 'k i ezt oUy-
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Jtor lítta 's figyelemmel szemlélte, csak annak lehet ke'pzete 
az illy sok ezerszeres naporozásról. A' drága időt hol vesz
teg, hol fáradva, de többnyire haszon nélkül pazarlani egy 
csorda embert össze csodítnek: ezeknek nagy része egyik a' 
másik miatt nem dolgozhatik, számtalan ácsorog nem tudván 
mit tegyen, 's a' halom ember felügyelet, utasítás, 's a' dolog' 
illő elosztásának nemléte miatt korántsem teszi meg egy tize
dét — 's azt is rosszul — azon munkáuak, meílyet annyi 
kéz a' legjobb 's tartósb móddal tehetne, lia fő igazgatná's 
időt és erőt mérve osztaná fel. Valakit károsítani, megfosz
tani akárminemü tulajdonától, olly polgári bűn, mellynek min
denhol nevezetes büntetése van. Nem föuemii e illy meglo-
pások közt, midőn lelketlen vagy tudatlan elöljárók sok ezerek' 
drága idejét 's a' község' erejét orozzák el. Kemény bünte
tésnek kellene Hlyeket érni; még az, hogy az elvesztegetett 
napszámokat egy fillérig mind megfizessék, épen olly kevéssé 
lehetne elég, mint a' tolvajnak 's utón állónak nem elegendő 
büntetés, hogy a' lait elvett, vissza adja. 

Nem csak a' földes ür ' önkénye az, melly a' paraszt fe
lett ötét gyakran nyomva 's lealjasitva lebegi úgyszólván min
den hatalraasal)b nyakára szokott ülni, mert a' törvényben — 
•— főként pedig annak félszeg kiszolgáltatásában — nem ta
lál elég ótalmat. Ezen hatalmasok közt a' Vármegye tisztje, 
némellykor igazi vérszipója. — Könyveket lehetne arról irni, 
h&gy a' paraszt egyegy Vármegye" tisztjétől mennyit és miket 
szenved. A' huzavonáknak száma is neme is végetlen. Leg
főbb oka ennek a' Vármegye í-isztek' r©sz fizetése. Nem min
dennek van tulajdonából annyija, hogy úgy élhessen mint sze
reti 's tisztségéhez illőnek véli; dolga ellenben annyi, hogy 
öngazdaságában gyakran elmarad, fizetés kicsiny, költség sok, 
olkalom gyakori 's széditö, — az ördög pedig ritkán alszik. 

Ezen nem segíthetni másként, mint egy gazdagabb házi 
kincstár' fel állításával, mellyben mi nemesek is fizessünk 's 
íiielly elégséges legyen tiszteinknek illő fizetést adni. 

Most Vármegye' tisztjének akár kapzsisága vagy haragja, 
akár kedvezése, dőlyfe 's más mi indulatja lobban fel 'a vala-
oiire ösztönözi; rongálásának szerencsétien tárgya oilykor a' 
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[íaiaszt; — ezen töltheti boszuját, csilapithatja mérgét. — 
Jvétséget nem szenved, van számos elöljáró, ki emT)crl érzés
sel, részvéttel 's kímélve bánik a' paraszttal; — megengedem 
soknak szivén fekszik sorsa; — de ez, szintúgy csak jószán-
toktól 's személyességüktől függvén mint ellenkezője, egye
dül csak úgy leJietne gondolni i s , liogy számtalan visszaélés 
ne történjék illy korlátlan hatalommal, ha a' tisztviselők nagy 
számát a' korlátlan hatalom' csábító kecsénél erősebbeknek, 
önfudulatjaikon felül emelteknek, 's erkölcsileg majd csak 
nem feddhetetleneknek tartanok. Gyarlók mi! hol vagyunk 
még a ' jóság' illy magasságától! — 

Minden okos ember elismeri veszélyét 's helytelenségét 
az egy személyben egyesitett uralkodás' korlátlanságának, — 
és csak azért, mivel van lehetség, hogy azon egy személy az 
okosság' szava helyeit indulatjainak fogja sugallását követni; 
— mennyivel inkább nem kell elismernünk melly irtózíiííó, 
midőn számtalan illy korlátlan nraSkodócskák vannak, kiknek 
embertársaikkali bánás mód kényüktől függ. — Ezernyi pél
dákat mondhatni a' paraszttal történt embertelen 's igazságta
lan bánásról; — de mi keveset, hogy azért Vármegye' tiszte 
büntetés alá jött volna. — 

Ezen itt újra előhordott vonások a' parasztokat terhelő 
körülmények közül, hihetőleg sokak előtt feleslegeseknek 
látszhatnak, midőn raár azokról több helyt volt említés. Va
lóban nem mint declaraátiókat tettem ezeket ide , hogy rész
vétet gerjesszenek vagy indulatokat hevítsenek. Olly világos, 
oUy szent az ügy , hogy minden felkiáltások szükségtelenek 
's azért oktalanok is. — Veszedelmeseknek ugyan épen nem 
tartom, mert mindazt, a' mit e'tárgyban irni lehet, a' földiiépe 
tapasztalásokba már tudja; — 's nem lehet olly szivreható's 
érzést rázó felkiáltást csak gondolni i s , mellynél mindazok 
szívet marczonglóbb 's idegeket renditöbb móddal ne roíatíak 
volna be keserves tapasztalásaikba.— A' toUnál a' mogyoró s 
láncz a' belsőt sokkal meghatóbban szól. — Azért ismételek 
Itt Mjra holmikét, mivel ezen fontos tárgyat nem mondhatjuk 
magunknak elég gyakran, 's valóban mig azon orvoslást nein 
teszünk, múit ama Persa Királynak megveretését szükséges 
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jjogy valaki íírökkc fülünkbe dörögje: «Ha nem akarod hogy 
ijnkény nyomjon, ne nyomj senkit önke'nyeddel.» De van is 
0án sok oUyan az ezt olvasók közül, ki az emiitetteket nem 
^dja, mert maga nem él parasztok közt, velők nem bánik; 
hogy P^'^'S azokkal az Udvari' 's Vármegyi tisztek miként bán-
liak, az előtte ismeretlen; — az illyen midőn oUykor falun 
negjeien, ha a hozzáférhetés nincs is megnehezítve (a' mi 
pedig nagyon szokott dolog), de mindent úgyszólván ünnepi 
alakjában, szép olduláról mutatnak neki. — Jó pedig és sziik-
géges, hogy lássa a' dolgot úgy a' mint van, mert igen lehető, 
hogy küzbenvetóleg vagy talán közvetetlen is szava leend a' 
parasztok elhatározandó sorsa iránt. — 

A' tőrvénynek minden esetre 's helyzetre szoros és nyil
vános kiterjedtsége által legyen tehát minden önkénynek le
hetősége is elzárva, 's igy megtörténik a' földnépére nézve, a' 
minek legelsőnek kell lenni t. i. személyének bátorságba 
helyeztetése. 

A' második szükséges változás az, hogy fekvő jószágnak 
fitala örök jussal nem birhatása szűnjön meg. E' tárgyról, 
's lehetőségéről alább bővebben; itt csak annyit: hogy ez 
ÍKOn egyedüli mód, melly a' fekvő birtokot valódi becsére 
etneli; csak az által kaphat fel az ipar és szorgalom, 's csu
pán igy lesz a' főldnépének sorsa az elnyomottság' rút vádja 
dói felszabadulva, ha t. i. lehetsége lesz esze 's munkássága 
ntán magának örökös birtokot szerezni, és nem csak sze-
ttélye, hanem vagyona is bátorságban leend. 

Holmi egyebet, minek hasonlólag mindjárt meglehetne 
,*S kellene azon már emiitett okból szűnni, mivel az is az örö
kös jobbágyságból foly, most a' rövidség okáért elmellőzvén 

~ íHyast említek, a' mi véleményem szerűit csak lassankint vál-
tozhatik. Hogy a' parasztság nincs a' törvény' értelménél 
'Oigva a' nép, nemzet közé számítva, — bogy közdolgokhoz 
M. ns szava 's hozzájárulta, ez is úgy hiszem régi jobbágyi 
helyzetének maradványa 's azért meg nem állható. De nem 
ftondoloms '̂ ogy most egyszene viíltozhatuék. A' főldnépe-
''ck igen nagy többsége bizonyos még felette durva 's mive-
*tlen, polgári einaucipáíióra még nagyon gyermek. — Köz-
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tigyhez ezólhatás a' maga 's az egísz' kárára élne. Orszá». 
gyűlési külön repraesentatiót a' parasztságnak, soha sem tar
tanék jónak's helyesnek; ott, legyen ö mindég a'nemessel 
közösen repraesentálva: csak a' Vármegyei polgárkodásárol 
lehet szó! — Hogy pedig Vármegyén, a' közgyűlésen, min
den paraszt megjelenhessen 's szólhasson, végetlen zavart 
okozna; — inkább kivihetőnek látzanék, hogy a helységek' 
birája jelennének ott meg — vagy talán a' népesség' mennyi, 
segéhez képest •—• egy vagy több személyeket választanának. 
— De ez is in praxi töméntelen nehézségeket 's bajokat szül
ne: — a' legnagyobb fortélyosságnak, felekezeti pártossá
goknak nyitna tág kaput; kicsapott papokat — prókátorokat, 
szóval szédelgő Lázítókat válaztanának legtöbbnyire. — Azon 
képzet, hogy független nagy birtokosokat, nemes gondolko
zásokról ismeretes hatalmasokat neveznének ki , nem gondo
lom hogy gyakran valósulna: ha oUykor megtörténnék is, de 
többnyire csak ollyakra esne válaztások, kik velők tanyázná
nak, — borért' 's torka Ígéretekért. 'S ezen képviselőknek 
minő befolyás adatnék*? Ha kevés, 's ők inkább nevével miut 
hatásával bírnának igazi képviselőknek; úgy semmit érne; — 
ha pedig sok, — könnyen mindent megzavarhatna. Ezekre 
nézve, én ugyan ezen képviseleti befolyást nagyon óhajtom, 
de még a' parasztok többségét arra igen durvának, 's mivelet-
lennek gondolom, 's azt vélem: hogy mig a sorsokon teendő 
tö1)bi javítás által valóban miveltebbek lesznek, addig legye
nek ők a Vármegyében bizonyos számú akár nemes, akár 
nem nemesek által személyesítve, kik a' többi hivatalokkal 
együtt választassanak, 's az utolsók közé ne tartozzanak; —• 
legyen a' mostani szegények ügyvédsége, 's Fiscalatus nagyobb 
mezejü tekintetű, 's többekből álló hivatal. — Nem ujdonat 
uj dolog lenne ez, régi időből van ennek nyoma. 

A' mint már mondottam, nem gondolom, hogy a' paraszt
ságnak nemzeti sorba, 's minemüségbe leendő lépése most, s 
egyszerre lehessen; ennek lassanként kell, de bizonnyal meg 
fog történni. — Akármikori létesülésére egy feltétet szüksé
gesnek nagyon szükségesnek tartok, 's erre olvasómnak figyel' 
mét különösen kérem. 
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A' magyar - nemzet fogja hazája' mostan csak lakójinak, 
a' meg nemzetesűlés' igen helyes es szép jusát jószántából ad
ni, ajándékozni; mint ajándékhoz lesz jusa feltéteket kap
csolni , de azonba igen helyes 's természetes, hogy azon just 
azon lakosoknak adja, kik képesek megnemzetesűlni, az az 
a' nemzethez tartoznak, azzal össze olvadnak. — Ml a' czéll 
Az: hogy azon csak lakók nemzetté váljanak. A'mostani nem
zet ezt akarja ama népességgel végbe vinni, evvel, 's ennyivel 
^tartozik azokhoz; — de ha nem kívánja meg tolok azt, a mi 
egy föld lakójit polgárokká, nemzet tagjaivá teszi, t. i. a' 
nemzeti sajátságát, 's nemzeti nyelvet: vigy azon nagy, és 
szép czélt, hogy őket nemzetté tegye, nem egészben csak 
félszegen fogná teljesíteni; mivel valamint a'polgárrá válandó 
embernek a' mozogható, 's cselekvő erőt polgári jnsok adják 
ugy azon szellem, melly éltet lehel belé, 's tart benne, egye
dül a' nemzeti sajátság 's nyelv. Azért nem csak helyesnek 
hanem igen szűkségesnek is vélem hogy országunkban csak 
azon feltét alatt részesüljön a' foldnép nemzeti 's képviseleti 
jusokban, hogy valóságos magyar legyen, — hanem azon 
nemzettel, mellyé válni akar, 's mellynek jusaiban is része
sülni kivan, egyé is váljék, 's nyelve, 's szokásai által egybe 
olvadjon. — Ez nem felette kirekesztő, nem is kényszerítő 
tuód: — olly nagy, olly felséges bérnek csak egy nyelv ta
nulását teszi árául: ez pedig seiikíjiek sem muija értéket fe
lül; 's a' most magyarul nem beszéüők, 's nem Magyarok, 
amint lassanként magyarosodni kezdenének ugy kapnának nem
zeti jussokat is. 

Ennyi arról, a' mi a parasztok régi elenyészett jobbágyi 
sorsokból származott, 's maradt 's a' minek részint egyszerre, 
részint lassanként szűnnie 's változnia keU. 

Már a' mi haszonbérlői helyzetét illeti a' parasztságnak; 
az és minden a' mi abból származik állitassék törvényes állan
dó alapokra. — Mind a' bérnek, akár kézi-munka, akár 
egyéb által fizetendő mennyisége — mind annak módja, 's 

, megválthatása legyen igazságos 's nem terhelő; — mind ezen 
rendszabás a' parasztot ne nyomja, a' földbirtokost pedig tegye 

fe..v 



2 3 4 _ _ 

bátorságba, hogy részére eső bérét mindég bizonyosan meg-
kaphitja. 

A' mint már látók, nem szenved kétséget, liogy a' föld
nek mellyet a' paraszt hasznai, birtoki jusa a' földes Uré. — 
A birtoki jus szent; ebbe elegyedni bajos és nagyon kényeit. 

Háborúk, sőt belső lázadások is ujabb időkben, 's miveit 
századunkban sértetlen hagyák ezt. Törvényhozásnak ha van 
is hatalma az egyes személlyek vagyona iránt rendelközni, •— 
de ezen hatalmával nagyon nagy meg fontolással éljen: mert 
ha a' tulajdon' hozzájárulhatlan sértetlenségének igézete egy
szer meg van szegve, szabad mezeje nyüik az ellene dulakodni 
törekedő vágyásoknak. Ezen sérthetlensége a' vagyonnak a' 
köz csend paizsa; ha ez nem fedi a' tulajdont, könnyen veszély 
érheti azt. Ha lehet — bár törvényhozás által kijelelt úton 
is — azt, a' mi most valakié, attól elvenni, ezen elvehetés 
lehetsége meg gyengíti 's becsétől fosztja a' birtok sérthetlen-
ségét; — ha lehet valamit szerezni, — másét megkapni — 
valamihez jutni a' nélkül, hogy azt megvegyük vásároljuk: 
ugy a' másénak kivánásá, idegen vagyon utáni áhitozás, szó
val a' legnyugtalanabb vágyások, leglázasztóbb indulatok jő-
nek mozgásba. — Azért ha a' tulajdonnal! szabad bánást koi*-
látok közé szorítani szükségessé teszi is a' köz jó , 's egy gyen
gébb fél kötelesség szerinti ótalma, — de a' tulajdon' sérthe
tetlenségének elve szent maradjon. Mire nézve annak, hogy 
a' földnek birtoki jusa a' földes tíré, 's azt tőle illő árnak meg-
téretése, 's az ő szabad meg egyezése nélkül elvenni nem l e 
het , kétség alá nem hozandó tisztelt igazságnak kell marad
nia. Az emiitett korlátozásnak szükségét, 's helyességét már 
láttuk. — Tárgyai ezen korlátozásnak: 1 a' bérnek országos 
elhatározása, mellyhez járul a' t ized, 's kilenczed mostani 
ipar t , 's szorgalmat fojtó állapotjának helyesb, 's czéliráuyo-
sabb lábra leendő- állítása. 2. Annak korlátozó elhatározá'-í! 
miért, 's mi módon vehesse valaki telkét, az azt használótó? 
el. — 3 . Azon rendszabás, hogy paraszt ember a' haszu.íiat-
jában lévő telhet szabadon adhassa, 's hogy iliy telkeket a' 
rajta lévő terhekkel örökre is megvásárolhassa's egy személy 
többeket is vehessen. 
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Mí-iű ezen könnyítésekuek fő alapja az : liogy a' parasztra 
nézve legyen a' lehetse'g mezeje meg nyitva, mellyen ő mhi-
Jen önkény alól feloldva, maga'nak előmenetelt, birtokot s. 
B. t. s z e r e z h e s s e n . — Épen mivel itt inkább a' lehetség 
kinyitása, mintsem valaminek birtoka adatik azért egy erős 
ellenvetés támad. Sokan lia nem tagadják is, hogy az említett 
rendszabások igen fognak sorsán konyíteni, de félszegnek, 's 
nagyon hijányosnak allitják mind azon könnyítést és segedel
met. — Azt mondják: hogy valaminek megszerezlietésére 
lehetséget nyújtani igen is j ó , 's elég ha a' megszerezhetés' 
módjai is meg vannak adva midőn a' lehetséget csak tilalom 
gátolja akkor elég szabadságot adni, de midőn ezen kivűl még 
nagy, talán általhághatlan akadályok vannak, akkor az adott 
szabadság, inkább gúny, — Szabad lesz birtokhoz jutni a' 
parasztnak, szabad megvásárolni telkét földes urától; — de 
mivel'? honnan szerezzen magának arra módot? — mivel ve
gye meg"? — hány fog a' sok ezerek, milliók' közíil azon 
werencsés lenni, ki ezt megtehesse? — a' többi — a nagy 
szám — csak ott marad, hol most van. 

Erre feleletem : szíves, de segííni nem tudó sajnálkozá
som mindenki iránt , kinek valamire van sziiksége, de azzal 
nem bír. Ilá valakinek nincs birtoka, kedvetlen; de azon 
segitni nem lehet. — A vagyonnak legnagyobb mennyiségé
től a' legkevesb, vagy a' semmi birtokig számtalan fok vagyon, 
's az azokon állók egymáshoz melly különböző, 's ellenkező 
helyzetben vannak, mind ez többnyire a' sors' szüleménye, 
azért az ellen zúgolódni balgatagság, sem ok , sem jus nincs 
a'birtok' kevéssége miatt panaszkodni: — ném léte sem sza-
baditt békétlenségre fel. 

A' birtok - nem - szerez h e t e s ez az , mi nagyon sér
tő 's helytelen; de mihelyt ez el van törölve, meg van a' 
terhelő környülmény szűnve: — a' szerezhetés jusbeli lehet-
sége áll, mihelyt a' nem nemesnek is szabad örökössen is von
ni, élj birni jószágot. — A' megvelietés' lehetsége sem lesz 
talán olly i''tka, mint első tekintetre látszik, mivel az említett 
engedések a' paraszt' sorsát átaljában annyival fogjiík javítani, 
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hogy nem keveseii fognak azon jobb maga - birás fokára 
jutni, mellyben magoknak birtokot szerezhetnek. — 

Eddig és csak eddig van gondolatom szerint az, a' mit 
tennünk a' helyesse'g, 's igazsa'g parancsolnak. — Ennél 
többre menni, a' parasztot többtől oldozni fel, ne'ki valódi, 
és olly birtokot adni, melly most nem az övé hanem a' ma'sé, 
ezt a' leg szorossabb emberi érzés sem kivánja meg 's a' 
helyesség, 's igazság elve épen nem parancsolja. 

De a' száraz igazság parancsoló szaván kivül — 's talán 
felül szólhat itt ugy hiszem a' szelid, 's gyöngéd emberi érzés; 
szolhat az okosság. 

Részvevő emberi érzésünk át látja azt, hogy valóban a' 
feljebbi engedések csak nagyon halkkal, 's nagyon félszegen 
fognak a' szegény parasztokon segíteni, — nem fogja titkol
hatni, hogy a' tulajdonosság reájok nézve az, melly minden 
valódi előmenetelnek, 's jó létnek egyedüli kútfeje, ez pedig 
minden említett engedések mellett is, kivált most eleinte — 
szerentsés kivéteket oda nem számítva — a' nagy többségre 
nézve be, és el lesz zárva. — Azok' szivébe, kik nem csak 
szóval de valóban kivannak segitni, hatalmas szóval fog visz-
sza hangzani az, hogy századok óta szenvedett elnyomiísok 
helyre hozására, 's kipotlására nem elég szépen hangzó de 
kevés sikerű engedéseket adni, hanem valódi segedelmeket 
kell nyújtani. Az emberi 's felebaráti érzés ezen mélyen 's 
elevenen érdeklő szavát erős hatással segíti elő, 's viszonozza 
azon polgári, 's hazafiúi tekintet 's buzgóság szülte intés, 
hogy az említett segedelmek 's engedések által csak igen egy 
oldalulag{, 's csonkán érethetik el a' nagy szám', 's feles né
pesség' birtokos polgárokká tehetésének nagy, és szép czél-
ja, mivel felette hosszú és sokak által soha el sem érhető út 
ez arra, hogy a' parasztok közül sokan olly jó maga bírásra 
jussanak, mellyhe sikerrel munkálható polgárivá válhatnának 
hazánknak. Főkínt a'nem egyes személyek, 's nem világiak 
jószágiban lakozó földnépének illyes kinézése nem is lehetne, 
— mivel illyen birtokosok bizonyossan soha sem adnának el 
telkeket, 's így míg a' nemesség', 's minden világiak' birtokai 
lassankint egyes adás - vevések '̂ által kissebbednének, az 
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illy corporatiók' jószágaik soha nem kissebbulö 's a' többi bir
tokot még inkább feliilmuló 's azt lenyomó súly' 's nagyságban 
maradván, azok válnának végtére az ország' egyedüli nagy 's 
hatalmas birtokosivá. — Ezen körülmény (melyet ke'ntelcn 
vagyok itt csak alig érinteni, de a' raellynek nagy fontosságát 
azok, kik magát a 'dolgot elértik, bizonnyal átfogják látni) 
egy fő ok arra, hogy helyesnek, 's tanácsosnak vélem ezen 
tárgyban a' szelid 's gyöngéd emberiség szavára halgatván töb
bet lenni, mint a' mennyit pnszta j u s , 's igazság parancsa kí
ván. Szíves óhajtásom azért, hogy bár minél előbb lenne az 
egész nemzet hajlandó, a'most parasztok'kezében lévő colonica-
lis földeket nekik adni's bizonyos, de nagyon egyszerű feltétek 
alatt tulajdonokká tenni. Ezen feltétek következők lennének: 

lör Hogy a' főidőn fekvő robotozás, dézma, s. a. t. 
terhe országosan elhatározott kulcs szerint ki dolgozandó 
idomzati mennyiségben (proportionalis quantitásban) váltassék 
meg: — hogy ezen teher váltság mindig a'birtokkal járjon, 
az akárki kezese kerüljön is: azon esetben t. i. ha a' tehet 
váltság nem egyszerre történt mint tökének le- tevése, hanem 
csak azon feltett (suppcnált) tökének kamatozásában áll. Azon 
mod sem lenne talán környülményeinkhez szabva egészen 
kivihetlen, a' mit Porosz országba követtek: ott bizonyos 
esztendő (ugy tudom három) határoztatott, hogy az alat ta ' 
földes tír embereivel a' robot s' a. t. váltságra nézve egy ességre 
lépjen, ha ezen idő alatt az egyezés meg nem történt, akár 
melly részen múlt - is az , a' paraszt keze közt lévő földek
nek egy negyed része ki vágatott az mind tiszta majorság (al-
lodium) a'Földes Uré let t ; a'többi pedig minden további teher' 
'startozásnélkiila'paraszt'tulajdonává vált. — Ataljábanvévea 
teher váltságnak mennyiben, 's mi móddal leend ö elhatározása's 
wérsékletsége fogja egyedül elhatározni, hogy ezen adomány
naklegyen e valami becse; — 'senneknem nagyra leendő alapí
tása lesz csalhatlan mértéke a' magyar nemes' nagy lelküségének. 

2or Illy tulajdonossá a' nemzet csak ollyat tegyen 
a ki valóban lehet a' nemzet tagja, az az ki azon tulaj
donokkal bir , mellyek valakit egy nemzet igazi tagjává bé-
'yegeznek, t. i. nemzetiséggel 's nemzeti sajátsággal; — 
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következőleg szfikségea 's elkerülheüen feltétel legyen, a'' 
nemzetnek ezen nagy becsű ajándékában u. m. a tulajdon-
nyerésben leendő részesülésre az, hogy magát magyarnak 
vallja 's magyarul beszéljen. Azért ki most nem magyar 's 
magyarul nem tud parasztjaink közül pénzéért válíiassek ugyan 
földbirtokossá — de a' nemzettől a' feljebb említett műd sz&, 
rint azon feltételes birtoki jussal meg ne ajándékoztassék 
máskint hanem minekutána magyarul meg tanult, 's magát 
magyarnak vallja. — Ezt csak ugyan mint erőszakos önkényea 
módot senkisem gúnyolhatja; mert midőn valaki ajándékoz, 
vau jussa ajándékához feltételeket csatolni; annyival inkább 
vau ezt tenni egy nemzetnek hatalmába. 

Ezen.sziv óhajtott, 's okosságjavasolt ajándékot tenni nem 
oliy nagy áldozat, mint első tekintetre látszik. Alitottam, 's 
hiszem - is hogy a' paraszt által használt, vagy is birt fűid
nek birtoki jussa a nemes emberé, vagy- is Földes ü ré , de 
ezen birtoki jns használhatási mivolta 's az avval szabad báii-
hatás annyira körül van nyirve; hogy valóban azon birtoknak 
vagy tulajdonosságnak szinte csak nevével vagyunk. Az volta 
képpen enyim a' mivel azt tehetem a' mit akarok, egy legfőbb 
feltété, 's sziikséges következése a' tulajdonnak a' felöl sza
badon rendelhetni; igen de a' paraszt keze közt lévő földeket 
nem lehet tőle akkor el venni, mikor tetszik és ezt nem a' 
véle tett, 's fenalló egyezés következésében, hanem mivel 
egy polgári rendszabás az én tulajdonosi jussomba elegyedve 
azt tiltja. Nem is kívánhatok, 's vehetek a' parasztkeze közt 
lévő birtokért annyi bért, a' meimyi nékem tetszik, vagy men
nyiben a' paraszttal meg egyezhetem, hanem ezt is polgári 
vagy törvényes rendszabás megint az éa tulajdonosi jussomba 
váfva határozza el. Nem hibáztatom én sem ezt, sem a' fel
jebb említett meg szorítást sőt igen szükségesnek, 's elkeriil-
lietetlennek vallom, de annyi bizonyos, hogy ezen igen helyes 
korlátozások a' birtoki just és szabadságot, annak létét zsib
basztva szorítják. Melíyekre nézve valamint most inkább csa». 
neve létez annak, hogy a' paraszt keze közt lévő főid a' miénk; 
úry valóban ha annak birtoki jussát neki adnók inkább névsze
rinti mint valódi lenne lemondásunk, 's veszteségünk. 
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Vdik E l l e n v e t é s : 
fcogy polgári aHotmányunk okozza hazánkban az Ipar (hi-

diistria) k e r e s k e d é s , p é n z ' ' s h i t e l ' hijányát. 

Jlzen négy, egymással szeress kaptsolatban lévő, 's olly nagy 
^lékü tárgynak nálunki csekélly karban állását, vagy jobban 
Djondva nem létezését, igen sokan egyenesen polgári alkot-
^ányunivnak tulajdonítván azt állítják, hogy míg ez fenáll, 
addig amazok nem lesznek, én pedig azt hiszem, hogy ha 
polgári alkotmányunk minden salakjától meg tisztitva erősen 
fog állani, egyedül ez adhat léteit, 's bizonnyal fogis adni 
Ojlndiinnak, a' mi után most sóhajtunk: 's viszont hogy kíi-
j^fikbe kell azokat idézni, 's el kell az utjokban álló akadolyo-
jkat hárintani, ha azt akaijuk, hogy polgári intézetink 's 
nemzeti létünk nem üres hang, hanem valóság legyen, 's ma
radjon. Ila polgári alkotmányunk' elemei 's fő életvonásai 
Biinden reájok ragadt szennyektől megtisztulnak, 's az el-
|»loványodost szinek megeleveniílnek; — ha ezen erős, és 
böltsen épített alkotmányról leszedetnek azon tisztátalonságok, 
pellyeket a' régi, 's gyakran mostoha idő nakott néá 's a' benne 
lakok, 's felügyelők rondán beléhordottak; ha azon Ízetlen, 
?« otromba ezikornyák le- 's ki hányatnak kül 's bel falairól, 's 
ama idegen szinek letöröltetnek, mellyékkel majmoló kezet 

yhltitottak, 's mázolták bé: ugy valóba nincs semmi azon al-
'i^otmányban, a' miért i p a r , k e r e s k e d é s , p é n z , 's hitel 
Vübban meg nem férhetne, 's belé nem illenik. 
!; Igaz, hogy vannak most olly törvényeink — rendsza-
, tásaink, vagy is inkább törvény elleni szokások mellyek nagy 
i «kai azok' nem létének. De fel emelkedett ízléssel 's nagy 

mértékre volt egész polgári alkotmányunk epitve, 's azért 
i szoknak is mellyek leg valódibb díszt, 's oltalmat adnak, el
fogadásokra tagos kapuk 's méltó hajlékok voltának hagyva; 
Womba ptija lelkű félelem 's irigy féltékenység meg szükitptte 
•Zokat, a' magos hajlékokba az egész rovásán élődő szükíflel-
Ifiség alacsony ,kunyhókat rakott, mellyekbe kizárólag's be-
Sárkozva vonult bé a' külonző önhaszon leses. 

Az említett négy egyiránt hasznos és szükséges köz in-
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tézeteV egyikének hijánya 's csekélysége a' másikét gzülj. 
mind egyik oka, 's egyszersmind következése a' többi nem 
létének; oUy szorossan egybe vannak ezek lánczolva, lioo-y 
egyike nemzője másika'nak. —• Ipar nélkül kereskede's nincs: 
de hol ipar van, ott kereskedésnek is kell lennie; valamint hol 
kereskedés van, csak ott lehet 's lesz ipar is. E' ketott a' pénz 
tartja, életben, ezt pedig viszont amazok szülik: ha mind a' 
három van (mert csak együtt lehet vagy mind a' három, vagy 
egy sem) ugy hitel is lehet. Ennek pedig ama három bizo
nyos gyűmöltse. 

Hitelnek ipar, kereskedés 's pénz nem csak egyenes kö
vetkezése, hanem éltetőlevegöje is: ezek teszik azon munkái-
kodási közt, mellyben az, óriási tenyészt erejétő gyakorolhat
ja. De a' hitel, azt alapitó 's elősegítő törvények nélkül fel
es fenn nem alhat, 's ezekben lehetnek olly rendszabások, 
mellyek annak örökös és átgázolhatatlan akada'Iyai. A' tör
vények már az által is nevelik az ipart, kereskedést, és 
pénzt, mint hogy azok' czél arányosságátol függ a' hitelnek 
mint az ö táplálójuknak léte, vagy nem léte; de külöra-
ben is nagy a' törvény' rendszabásainak azokra hatása, 
egyfelől közben vetöleg másfelöl egyenesen. Az értelmi 
józan fejlettség, gyarapodott népesség, a' fogyasztok 's 
termesztök közti helyes arány, a' birtok' szerzésének lehe 
tősége, birásanak bizonyossága azon feltétek, mellyek az ipar' 
pénz' 's kereskedés' létezésére elkerülhetetleníil szükségesek, 
ezek pedig egyedül a' törvény' bölcs rendszabásinak lehetnek 
következései, 's igy közben vetöleg is igen nagy a' törvények
nek azokra gyakorlott be - folyása. De közvetetlen, 's 
egyenesen is mozdíthatják azokat törvények elő, vagy meg 
akadályozhatják. Birtok szerzésnek sokakra nézve iehetetlen-
sége 's bírásának még többekre nézve bizonytaíansa'ga elölik 
az ipart; ki rekesztések, tilalmak, a' hozás, és vivés' elzá
rása vagy meg nehezítése a' kereskedést szintúgy mint az ipart 
mind magokban, mind pedig egyiket a' másik által felette 
zsibbasztják, 's a'perek hosszas, és terhes folytával együtt 
elrekesztik a' pénznek be 's széllyel folyási csatornáit. 

Igaz, hogy a' fentebb említett részint távolabbi részint 
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-gyenesen ható okokból ndmellyck törvényefiikben holmi t3r-
Ve'ny elleni szokásokban feltalálhatok, mellyek az ipar', ke-
jeskedtís' 's pénz' gyaropodását hátráltatják; hanem azt állítom 
mind ezekre nézve: hogy azon törve'nyek nem tartoznak pol
gári alkotmányunk' alapjaihoz, 's hogy azon reudszabások meg 
fáltozhatnak a' nélkül hogy polgári alkotmányunk se'relmet 
izenTedjen, de sőt meg erősödik általa. 

Hogy pedig a' hitel' hiányának polgári alkotmányunk' el
veiben 's törvényeinkben lenne oka, azt merőbe tagadom. 
Dk' hitel' hijányát főképen a' pénz' nehéz 's bizonytalan mcg-
taphatása okozza. A' pénz meg kaphatására nézve pedig régi, 
Je még most is egész erővel bírni kellető törvénycink igen 
lók, 's elhatározottak; a' hármas törvény könyv 3ik része, 
28ik titulussá 4ik §a szavainál nyilvánosabb mi lehet í ' E t idera 
»est intelíigendura, etiam de causis inter N o b i l e s praetextu 
• debitorum et damnorum motis e tsubor t is : Ut scilicet N o -
f b i l i s haereditates, et res mobües ad satis faciendum, de 
(debitis contractis, et damnis per eum illatis non liaberc com-
pertus; e t i a m in p e r s o n a s u a d e t i n e a t u r , e t ad 
• g a t i s f a c i e n d u m , p e r j u d i c e m , m o d o d e r u s t i c i s 
i m m e d i a t e p r a c d e c l a r a t o c o m p e l l a t u r." A' 2ik 
rész, ö8ik titulusa is elég világos, ez a' b i r t o k t a l á n ne
mesről szól , természetes hogy ezen törvény'tartalmát a'vesz
tegetés vagy akármi által b i r t o k t a l a n n á lett nemesre is kell 
ér teni , mert a' törvényok (ratio legis) ezen titulusnak követ
kező szavai által nyilvánosan ki van íejezve: «§. 3. Q u o n i a m 
• l i b e r t á s , e t p r a e r o g a t i x a , a c e x e m p t i o n o b i l i u m 
«a captivitate non liberat queraquam n e q u e e x e m p í u m 
» r e d d i t a ' p o e n a , p u n i t i o n e q u e p r a v i o p e r i s ; s e d 
• p o t i u s d a m n a t : v i r t u s e n i m , per quam nobilitas vera 
•fundatur, dictat, ut honeste quisque vivát, et alterum non 
Uedat." E következő szavak is szint-ugy illenek azokra kik 
JBÍndeneket el vesztegették, mint a' külömben birtoktalanokra 
• C u m p o t i s s i r a e p l u r e s i n t e r d u m p r o l e s s e h a -
•í>ere c o n s p i c i u n t , e t i l l o r u m j u r a , v e i p o r t i o -
•úes a m i t t e r e n o n p o s s e c o n s i d e r a n t ; 

1(1 
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"§ J.'" ünde quasi in usum apud plerosque succrevit: u t s p e 
" i n o p i a e d u c t i v e i p o t i u s s e d u c t i , q u o d n o n hg -
« b e n t q u i d p e r d e r e v e i a m i t t e r e v o l e a n t , raajora 
«saepe malorum genera poteiítioribiis, ditioribusqiie se , coin-
'imittere, et perpetrare non verentur." —• A' birtoktalau vaty 
azzá' vált nemesi'öl ezt mondja ugyan ez a' törvény, «et alíi 
•'possessionatiliomines, qui veroriun Nobilium privileí^io liber-
'itateque gaudent, desidiae taraen et torpori dediti, r e b u s 
" t e m p o r a l i b u s a d e o d e f e c e r u n t , ut non centuin Uo-
«renos, sed defíiculter etiam centum denarios solvere queant,« 
és fentebbi okokból azt rendeli felölle, hogy a' kissebb hatal
maskodás esetében is (in niiaori potcntiae íacto) a 100 fonn-
tott tevő büntete's' 's tett károk' meg fizete'séért a' bíró sze-
mélyebenis le-tartoztathatja, 's cl foglalhatja «§. 6. Quem sic 
"eoptum judex ipse quindecim diebus ( p r o n t i n f a c t o d e -
' ' b i t o r u m c o n s v e v i t ) apud inauus suas eoncordiae causa 
"Conservare, et si hoc modo, atque infra illud tempus, in 
«unionem cum adversa parte devenire non curaverit; t u n c 
• ' idem j u d e x m a n i b u s a d v e r s a r i i s u i i l l u m t r a d e r e 
«et a s s i g n a r e t c n e t u r . §. 7. Q u e m a d v e r s a r i u s 
« i p s e , t a m d i u a p u d s e d e t i n e n d i h a b é t authorita-
«íem; quoadusque detentus ille cum eo concordabit, et ipsura 
«simul eum judice suo, super praedicto onere centum floreno-
"rum c o n t e n t o s r e d d e t domnaque adversario suo irrogata 
«refundet §. 8. Interira autem actor, cum persona sua puiiire 
«vel impedire non poterit. §. 9. attamen d e t e n t u s i l l a 
o t a n q u a m u n u s e x f a m i l i a a c t o r i s e i d e m s e r v i r c 
" t e n e b i t u r , " azazugy, mint egy házi cselédjei, vagyisszoi-
gai közül. Az Ulászló 1492 diki 92d. Art: is világosan mondja: 
•'Sidebitor fuerit opcrtus et manifestus, qui debitum luijus-
«modi non negat quique vulgari, et materno sermone s z e m -
" b e v a l ö a d ó s nuncupatur; talis etiam debiíor detineri, et 
»ex parte ejusdem juxta regni consuetudinem judicium íieri va-
«leat.» Az 1659: 3 id . czikkely rendelt, hogy: §. 1. «l)ebi-
"torum autem solutio et executio in defectu paratae peciiniae, 
"juriuraque possessionariorum, in rebus mobilibns fructuosis, 
"ct iu pecuniam faciie couver tibilibus, fiaí.» — 
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Nyilvános ezekből, hogy az adósokra nézve, eredetileg 
törvényeink elég erősek voltak arra, hogy hitelt alapítsanak 
meg mellyet az illy szini pereknek az octavale judiciumokon 
történő rövid folyta is elő mozdított. Hibás azért véleményem 
flzerént azon állítás, hogy törvényeink miatt nem volt nálunk 
eleitől fogva h i t e l , 's hogy ezen hitel'nem léte rontotta meg 
'g szegényítette el nemzetséginket. Az én meg gyözödésem 
«zerént ezen mondást 's állitáct egészen meg kell fordítani 's 
azt kell mondani, hogy nemzetségeink 's hatalmasaink el sze-
gényedésők (mellyérteki zavarba siilyedésöket, leginkább 
vesztegetésük 's a' 18dik század óta köztök anyira el harapód
zott fényűzés okozta), rázta meg nálunk 's tette ingadozóvá 
a' hitelt, hogy ennek megcsökkenésével azon nemzetségek is 
mind zavartabb, 's roszabb állapotra jöttek, 's naponként jö-
nek, az természetes. A' legfényesebb házak, legnagyobb, 
nemzetségek nyakig vervén magokat adósságba, hatalmokat 
's nagy befolyásokat arra használtok, hogy az adósság felve-
hetése' porét az ügyészek, 's bírák által eredeti rövidségéből 
kivéve mind hoszabbá, 's tekervényesebbé tegyék. A' fentebb 
elő hordott törvények elmei!öztettek, sőt olly minden hitelt 
meg sPHimisitö törvényt is hoztak 1715: 52 art. mellynél fogva 
az ö felségéhez híven maradottakat feloldozták, hogy az 
1'Í02 —1710 ig csinált adósságaik után kamatot fizetni ne tar
tozzanak §. 1. — régibb adósságok'elmaradt kamatjainak pedig 
csak felét fizessék §. 3. «Census verő seu interessé ab ejus-
•Kmodi capitalibns pro praeteritis annis proveniens et restans, 
• in quantum videlicet necdum persolutum fuissct; non nisi 
«pro dimidia sui et temporis restantis parte exigi possit.» 

— Hogy a' magokat adósságok adósságok' örvennyébe 
fullasztott mágnásokat 's nemzetségeket ki segítsék, az ő 
pillantatai menedékekre, de az egésznek tetemes kárára ke
resztül vivta a' Főrend 1687ben a' polgári alkotmányunk' szel
lemével merőn ellenkező 9ik törvény czikkelyt, mellyel a' ma-
4watus' felállítása meg - engedtetik; czélja ezen törvénynek 
szavaiból is elég világos: «Ad averíendara magnatnm et pro-
"Cerum regni ruinam, refraenandamque licentiosara attentari 

1 0 * 
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"solitam bonorutn aballenationem, et prodigalitatem; jusfo 
• statútum est: quod si quispiam a modo inposterum eorundem 
•maguatum, seii procerum, de bonis suis sive per servitia, 
•aut propria marté, sive ex^fructibus aviticorum bonorum ac-
«quisitis, per dispositionem testamentarium, praevie in comi-
"talibus publicandam, f i de i commissum et ma jora tum 
«a sacra Caes Reg. Majcstate confirmatum, fecerit, consti-
(itueritque; haeredes et successores ejusdem, deejusmodibo-
"nis testamentariae díspositioni pateruae subjectis, coníra te-
• norem ejusdem, nuilara habeant quod capitalem acquisitiouis 
«iliorum summám impignorandí et abalienandi facultatem. §. 1. 
"Verum duutaxat de üsdem bonig, usum, et fructum capere 
"possiut, sub poena amissiouis majoratus§. 2. Hoc tamen ar-
«ticuIo ad nobiles se nulio modo exteadente.» l'í23ban mege
rősítették ezen törv éiiyt az 50dik czikkely által, mellynek 4d. 
§. a, a' nemeseknek is szabaddá teszi a' majorátus állítást. — 
Ezen majorátus' behozatala által nagyon sok birtok lett elide-
genithetetlenne', 's mind az, az adosságe'rt kezeskedő vagyon' 
vagy is a' hitelt alapító fundus' vagy tőke mennyiségéből kivet
tetett, természetes, hogy annak az által felette kellé csök
kennie. De a halálos döfést a' hitelnek ugyan azon esztendő
ben a' 4Sd. art. által adták, mellyben az eladósodtak'jószá
gaik' törvényes zár (sequestrum) alá tételét rendelik ezeu sza
vakkal: i'Ut eo melius pubiico, et familiis provideatur; ex 
"benigno sacrae suae Caes. Reg. Majestatis assensu conciusum 
«est; § .1 . Quam prímum ex unius, vei alterius, in immc-
"diate praecedenti articulo denomiaato ordinis processu, di-
"lapidatiobonoruminnotuerit; etdilapidatoremquempiara esse, 
'<aliter etiam edoctum fuerit; talibus per coniítatum magistra-
"tibus, in quorum gremio eorum bona adjacebunt, s e q u e -
• s t rum l m p o n a t ú r , bonaque condivisionali, vei eo non 
«existente, probo ac honesto, possessionatoque viro, (sub 
«onere reddendarum quotannis rationum) erga salarium com-
«petens, pereosdemcomitatuslimitandum, adminístranda coin-
«mittantur. §. 2. De quorum proventu, existentibus ne forg 
• creditis, legale interessé exolvatur, et de subsistentia eorun-
«dem proprietarii, ad bonorum proventum ot exolveada pas-
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<giva debita adproportíonanda, ac per comUatus Uinltauda pro-
•TÍdeatur.» — 

Ez által a'hitelezők, a' leg károsabb bizonytalanságba hely-
zettek, 'g a' liitelí rontó lelketlen adósság koholokuak meg 
nyittatott a' leg gyalázatosabb menedék kapui. — 

Ezen oktalan 's polgári alkotmányunk' természetevei epeu 
nem egyező rendszabások'behozatalával, re'gijo törve'nyeink' 
el mellőzésével, 's elfacsarásával, 's a' törvény elleni folyta 
által az adóssági pöroknek megcsőkkent 's végre meg semmi-
síttetett a' hitel. Itt keressük, — mert ezekben van, — 
nem pedig polgári alkotmányunk' eredeti mivoltában a' hitel' 
meg romlását. — 

Hogy a' hitelnek ílly móddal tó'rtént kiküszöblése 's or
szágunkban továbbra nem létezése okozta's kettőztette később 
bajaink' leg nagyobb részét, tagadni nem lehet. — 

A' hitel' liijánya minő nagy akadálya legyen a' gazdasági, 
szorgalmi 's erkoltsileg is melly veszélyes következései vannak^ 
arról csak egy-két szót, mellyből azon hijánynak okai is meg 
tetszenek. 

Ha nem kaphatni pénzt, midőn kereskedési jó alkalom, 
vagy bizonyos jutalmat ígérő iparkodási kilátás adja magát elő 
(raellyeket töbnyire pillanat hoz, de ha nem használják, örökre 
megint el is visz magával), ugy valóban pénz sem szerezhetni, 
mert nem rósz közmondás ez: "Csak pénzel lehet pénzt csi-
«nálni.» — Ha bőven elegendő bátorságot nyújtható vagyon 
mellett sem lehet pénzt kölcsön felvenni, sürgető adósság' 
lefizetésére 's gazdaságijavitásokra, hogy ne terhesedjék azok* 
súlya elszegénytöleg 's miként emelkedjék gazdasági alladal-
muük mostani csekélységiböl mivelteb állapotra^ Hogy pedig 
ez igy van bizonyos, de természetes is. Ki legyen hajlandó 
pénzét kiadni, midőn a' mindennapi tapasztalás szerént a' ka-
motokat töbnyíre rosszul, vagy épen nem fizetik'? még pedig 
azon oktalan, 's embertelen bizakodásból, hogy pörre kerül 
a' dolog 's majd igy jó darabig elhalad, az esztelen adós pedig 
'épen ugy, mint a' vétkei' örvényébe mindinkább sülyedő bű
nös, csak idöhaladékot óhajt, holott ez által mind kettőnek 
nö terhe. Ki tűpénze után él, 'sitinek kamatjaibau áll jöveuel 
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nic, attól azt meg tagadni annyit tesz, mint a' gazdának asz-
tagait — kozláit felégetni, gyapját, borát 's a' t. a' mikből 
jevedelme gyűl ellopni, vagy épen kész pénzben jött jövedel
mét tüUe el orozni. A' kamat' nem fizetés nyilvánságos lopás. 
Már ha az emiitett kártételekre nem csak hogy semmi büntetés 
sem volna szabva, de ^őt az okozott kár' viszszá pótlását is 
csak hoszas ollykor bizonytalan pertől lehetne remélleni, 's 
akkoris a' jövedelem nélkül maradiís' vesztesége, kedvetlen
sége, 's gyakra keserve soha sem tétetnék jóvá, szóval: ha 
gazdasági jövedelmünket oUy könnyen 's büntetlen rabolhat-
nákel tollünk, mint most a' töpénzéböl élőnek jövedelmét el 
orozhatják, 's valóban számtalanszor el is orozzák,- — ki ad
ná magát gazdaságra*? — A' hitelezőnek tőkéjére van szüksé
ge; — vagy sürgető költségei kényszeritik felvételére, vagy 
olly körülmény jelen meg, mellyben azon pénzel egész éle
tére általható hasznot, 's magát sokszorosan meg fizető javi-
túst tehetne; az adós nem akar fizetni, pör ered, költség fá
radság halmoztatik, évek telnek, 's ha jol megy a' dolog, 
végre meg kapja pénzét, de valljon azt kapja e meg, a'mit 
valóban kellett volna kapnia? — koránt sem. — szüksége' 
idején nem juthatván saját pénzéhez, elkerülhetetlen költségét 
nem fedezhetvén, a' sok aggodalom nyughatatlanság mellett 
ugy lehet, hogy hitelét veszté, tetemes kárt vallott, 's talám 
épen uzsorások' kezeire került, mind |ezt le kell vonni azon 
pénzbűi, mellyet ö valahára megkap, mert ezek már előre 
abból teltek. Ki pénzét kamatra adá, de midőn i'éá szüksége 
van, uem jnthat mingyárt a' kötelezés' értelme szerint hozzá, 
épen ugy van, mintha valakinek csűre pinczéjé teli volna, de 
uem bocsáttatván azokhoz kénytelenittetnék koplalni 's szom-
yuzni, vagy drágán venni azt, a' mi néki bőven van. Ki tőké
jét, mellyel egy kedvező vásárt, nagy következésii szorgalmi 
javítást, vagy bizonyos hasznú kereskedési lépést akara tenni, 
nem akkor, midőn ezeket tenni a' körülmények módot nyúj
tanák , hanem sokkal később kapja meg, midőn már az alka
lom el repült, valljon nem annyival kap e kevesebbet, a' men
nyi hasznot, a' meg nem kaphatásért kezéből kiszalasztott'? 
De hát ha még a' zárak' (sefjuestruniok') csapása jön közbe, 
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nem sírva néz e sok szegény hitelező egy kis íöpénzéböl álló 
véres verejtékkel szerzett egész vagyona után? ki a' hoszas 
pörlés áltai remélllietö húzás' 's haladás, reményében csinál 
adósságot, vagy a' ki nemesi praerogativajiban, 's még inkább 
a' szokásban bízik, 's önbörit nem féltvén pénzt szed fel, tud
ván , vagy legalább tudhatván, hogy nem is fogja viszá fizet
hetni: az illyenek nem csakhogy "bizonyára az ördöggel is 
van dolgán — mint a' H i t e l lelkes i'roja mondja, — de va
lóba örök áron adta magát az ördögnek, 's pellengért akasz
tófát sok azokra bűntetteknél inkább érdemelne. — Néhány 
ujabb hlbas törvény 's a' dolgok' elleni folyta által kizárt ezen tág
kapun, mellyen pénzbéli, 's vele együtt az erköltsi hitel elűzetett, 
számtalan hibák 's vétkek csoportoztak béhozzánk; jó rendet 
's pontosságot elgázolva rohant bé a' gondatlanság; a' szó' s' 
Ígéret le tiprott szentségén keresztül hatott bé a' fortélyosság, 
ámítás, csalás, és hazugság. A' meg szorultak* vérén hízó 
nzsorásságot is ez botsátá, sőt hozta mint titkon emésztő un
dok fekélyt-kebelünkbe. A' gazdaság 's kereskedésből eredő 
haszon 's jövedelem nem tökéletesen bizonyos visszás esetek
ben nagyon kevésre olvadhat, de kedvező körülmények igen 
fel- 's nagyon sok procentumura emelhetik: ellenben a' pénz' 
jövedelmének mennyiségét meg-határozta a' törvény, 's épen 
mivel olly nem nagy mennyiségre határozta azt, azért munka 
'sfáradságnélkül kell ahhoz juthatni, 's tökéletesen bizonyos
nak kell lennie; de nálunk olly sok akadályok 's bizonytalan
ság van a' kiadott töke, 's kamatjai' meg kaphatásában, hogy 
a' pénz' kiadása töbnyire egy bizonyos maga elszánással törté
nik; vagy a'kénytelenség, vagy személyes szívesség birják 
a' pénz' tnlajdonosát arra, hogy annak reménye 's számítása 
szerénti használhatásának veszedelmeztetésével is ki adja; de 
a' ki nem akarja vagy nem teheti hogy pénze 's abbéli jöve
delme veszedelmeztessék , még is kamatra kell pénzét adnie, 
azt máskint gyümötsöztetni nem engedvén körülményei, csak 
nem kénytelen uzsoraságot űzni. Hol a' kamat' mennyiségét 
törvény elhatározta, annál többet venni mindég helytelen; de 
sokan annyit 's olly móddal vesznek, hogy az valóban alacsony 
's vétkes kizsebölés; még is az uzsoraság átaljáu véve sehol 
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seifi meiUlietö aiinjira iiíint mináluuk. Midtíu valaki pénzét 
kiadja, a' törtéiiliető sok fáradsa'gra, bizonytalanságra 's ve-
szedelmezésre számitnia kell; a' gazdát megrontható idö vál
tozása őt adossának fizetni akaró vagy nem akaró változékony 
tetszésével fenyegeti; miként a' kereskedő portékai' meg ol-
csodásátol vagy hajol el sülyedése'löl tarthat: ugy retteghet ő, 
ha adósa' Ígéretének becse leszál, vagy annak fellegként fel 
tornyozott adóssági terhe a' sequestrnm' hajótörésével fenye
geti; ezek ellen nem találván a'törvényekben, vagyis jobban 
mondva a' törvény elleni szokásban kármentöi biztosítást, nem 
csuda, ha a' kamatnak előre kifogása vagy a' szokottnál na
gyobb mértékben vétele által iparkodik magát biztosítani. Mind 
ez a' hitel' nem léte okozza; ennek pedig mint a' mondottak
ból világos leg főbb oka az: hogy a' hitelezők ha adósaik ka
matjaikat vagy tökejiket fizetni nem akarják, azokat oUy bá
josan kaphatják meg a' hibás szokás által erre nyitott út hosz-
szas, tekervényes, és az adósoknak számtalan rejtező 's me
nedék helyet mutató lévén; meílynek következésébe sok tö-
pénzek 's kamatok már odais vesztek, — másoknak felvehe-
tése a' késedelem' kipótoihatatlan kárával töméntelen utánajá
rás, sok költség's még több boszaságe's számos evek után tör
ténhetik. 

Hogy a' hitel' hijányának oka nincs polgári alkotmányunk
ban már láttuk, hanem azt az eredeti törvényektől történt el
távozás, — néhány később hozott idegen szellemű törvények, 
— már lássuk, hogy ezen néhány törve'nyek' 's a' mostani 
szokás meg változtatása polgári alkotmányunkra nézve káros 
lenne el Természetes, hogy olly törvény, melly igazsággal 
nem egyez, meílynek következései károsak 's a' köz boldog
ságot — ezen minden polgári alkotmány' fö - czélját •— 
csonkítja, nem tartózhatik oliy helyességen épült polgári al
kotmány' velejéhez, mint a' miénk. Ha ennek a' már elő 
számialt fövonásait megfontoljuk, nincs abbau egy is, melly 
a' mostani hosszas pör' folytát a' tiszta adósságok' tárgyában 
szükségessé tenné, vagy csak javasolná is. A' nemzetnek 
semmi jusa, 8emmi szabadsága, az egyes személlynek egy 
igaza 's leg kissebb haszna sem veszedelmezíetik, ha azon 
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törvények meg változnak. Bátran állitom ezen utolsót fc; 
mert reméllem, senki sem fogja azt egyes személyekre egyi-
ránt kiteijedü haszonnak 's jote'telnek tekinteni, hogy egy 
rész t. i. az adósok, a' más résznek t. L a' hitelezők' kárával 
kedvezést nyerjen, sem a'tartozó fizetés', halaszthatása hely
telen könnyebbségét okos számítást ki állhato haszonnak nézni, 
melly a' pénz' nem kapás 's uzsorasok' kezére jutás által van 
meg vásárolva. 

Nyilvános példából is lehet látni, hogy a' tiszta adósság' 
felvehetésében a' magyar országon meg lévő hosszas por-' folyta 
meg változhatik a' polgári alkotmány' csonkulása, 's az olly 
drágán őrzött nemesi praerogativák csökkenése nélkül. Er
délyben azon dolog szinte olly hoszszú 's tekervényes úton 
ment. Időiben az ország' egybegyűlt Rendéi ezt megváltoz
tatták 's egészen új rendszabásokat tették. Törvényt hoztak 
a 136dik Czikkelyt meliynek erejénél fogva, tiszta adósságban 
a' hitelező keze közt lévő kötelező levelét párban közli az adós
sal, az adósságot felmondja 's az adóst 15öd napi fizetésre 
inti, mellyet ha az nem teljesít a' 15. nap elteltével, bi
zonyossá téteti (certificáltatja) a' 15öd nap múlva történendő 
executio felől. Ekkor az executiot az Alíspány kiviszi 's a' 
hitelezőnek az adós' vagyonalbol a' kötelezés értelméhez ké
pest eleget tesz; ha az adós ellent áll, a' hitelező folyamodik 
a'Vármegye Föispányához, ki, ha az adósságot tisztáunak 
elismeri, büntetés terhe alatt tartozik a' Vármegye erejét ki
rendelni, mellyre a' hitelező adósát bizonyosa teszi a' 15öd 
nap utáni vármegye' ereje' kiviteléről. — A' szokás ehhez azt 
tette, hogy ha az adós ennek is erőszakkal ellent áll, Föis-
pány álíal kieszkőzlendő katonai segedelemmel hajtja a' hite
lező, executioját végre. — Nem rázta ez meg leg kisebbé is 
polgári alkotmányunkat, 's az erdélyi nemes nem bír kevesebb 
jussal 's nem kevésbé szabad mint az előtt, sőt jobban van 
dolga, mert kinek kölcsön kiadott pénze van, könnyeben jut 
ahoz; kinek pedig pénz felvételére van szüksége, az több hi
tele lévén könnyebben kap pénzt. Hogy Erdélyben is a' hitel 
nincs azon karban mint lennie kellene, annak egyik oka az, 
hogy el van mellőzve, 's nincs szokásba a' hármas törvény 
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könyv Sdik rész, 28d. titul. 4dik §a 's több olly értelmű tör
vényeink •, 's midőn a' soha nem fizete's' el szánásával adóssá
gait halmozó kölcsönvevönek birtoka nem elégedendő hitele
zői' ki elegitésökre, nem szokás szeméiyéliezis nyúlni; ha ezt 
tennék, kit a'lelkiésméret élnem tartoztatna, meg gátolná a' 
félelem olly messze menni: más felöl pedig nem történne'k 
annyiszor a' nemfizethetés szinlése, mert inkább oda adná tá
lam akárki is utolsó inge'ig mindenét, hogy sem magát bezá
rassa ; a' második ok, miért nincs azon javított törve'nyes rend
szabásnak annyi haszna, mennyit attól várni lehetne, az: hogy 
azon törvény' hozatala nem történt elég practicai előre látas
sál, és töméntelen elmellözések' 's kibúvásoknak hagyott mó
dot fen, mellyet a' fortéiyosság csak hamar használtis, 's most 
a' törvényszűnetek' 's a' végrehajtók' (executorok) vagy bra-
chium adók' kedvezése, föke'nt pedig a' brachium-keresnek 
a' törvényben épen nem gyökerezett, de szokásba jött a adós
sal történő közlése, és a' hasonlólag törvénytelen; de divat-
lan lévő folyamod is vagy is recursus jelentés a' Főigazgató 
tanácshoz, sőt az Udvarhozis, ezen pör folytát annyira nyújt
ja , hogy ámbár a' törvény' értelme szerént 40. 60 nap alatt 
annak végének kellene lenni, oUykor Esztendőre is nyúlik, 
azon felül gyakran, az Executorok' részrehajlósa sokszor 
ojlyan Executiot visz végbe, mellymellett a' hitelező kárban 
marad, vagy épen a' kapott de sokszor igen csekélly portékák 
meg terhére vannak, 's a' bíróiképpen áltadott kezeiigyében 
nem lévő vagy jövedelraetlen joszágis olykor csak báját neveli. 

Ennyit a' hitelről, 's az annak gyarapodását gátló tör
vények' 's méginkább a' részint törvény elleni szokások hely
telen 's káros voltáról. Ezekből azt hiszem világos, hogy 
azok polgári alkotmányunkkal szoros összekötésben nincse
nek, 's hogy azokat meg lehet 's raegis kell változtatni. 

Tekintsük már meg, az iparra, kereskedésre, 's pénzre 
nézve vannak e még hátráttatolag 's károsanhatö törvényeink, 
's azokatis vizsgáljuk, polgári alkotmányunkhoz tortoznak e, 
's jó és szabad e azokon változtatni'? Fentebb azt áüitottam, 
hogy ezen említett három tárgyra egyfelől közbenvetöleg 
fmediate) lehet törvényes intézeteknek nagyobb befolyások, 
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a' mennyiben főkép ezektől függ a' nemzet' értelmi mivelt-
góge, népességének gyarapodása 's a' fogyasztok 's termesz
tők közti szükséges illő arány, a' mik pedig amazokra a' leg
erősebb befolyással vannak. Ha törvényeink mindezeket 
nem mozdítják eléggé elő, vagy éppen akad ályozzák, úgy 
hibák vannak bennök, és ha az illy rendszabások szorossan 's 
elválhatatlanul vannak polgári alkotmányunkkal öszve-kötve, 
égy az orvaslás lehetetlen, 's arra vagyunk kárhoztatva, hogy 
a' társaság' azon malasztjaiban örökre szűkölködjünk'; az elsőt 
állítom, a' másodikat tagadom. — Hogy a' meglévő hibák
nak egyik fő oka értelmi műveltségünk' hijánya, ez tagad
hatatlan igazság', legfőbb oknakis méltán nevezhetjük, mert 
nagyjára ennek következése a' másik föokis t. i. a' polgári 
intézeteinkben lévő némelly hibák; több 's elegendő értelmi 
műveltség törvényink' azon hibainak nagy részét vagy születni, 
ragy oUy sokáig tartani nem engedte volna, 's nem engedne. 
iEzen értelmi műveltség hijányának hasonlóiag vannak polgári 
•állásunkban is okai. Nagyon sokakat zár el közöttünk magok' 
müvelhetésétöl a' szegénység, mellynek ismét oka nagy ré
szint törvényeinkben van. A' népesség' nagy száma törvé
nyeinknélfogva nincs a' polgári szabadság'azon állásában, melty 
tf mivelödes, óhajtására és sükerére szükséges. Ha nevelés 
's oskolák jobb korban volnának törvények által helyeztetve, 
— ha ezek a' tudományokat inkább serkentenék, pártol
nák, gyamolítnák, — ha sajtószabadságunkkal élhetnénk: bi
zonyosan több 's valódibb műveltség lenne közöttünk' igaz 
világosság oszlatná szét a' tudatlanság' 's az annál még ve
szedelmesebb előítéletek' homályát: de ezen okok törvé
nyeinkben inkább csak hijányok, nem pedig meg lévő ingenle
ges (positio) hibák mert nincs ének nálunk törvények, mellyek 
a' nevelésre, 's tudományokra nézve íielytelenek volnának: — 
jó és sükeres tőrvények' nem létének hijanyát pedig czelorá-
nyos iij törvényekkel ki-pótolni polgári alkotmányunkal igen 
öszve férő leune, 's szükségink épen úgy, mint korunk' szel
leme megkívánná. A' sajtószabadság pedig valódi jusnnk. 
•Gondolatit, vétekedéseit valamint kimondani, ugy szintén 
leírni, 's másokkal kőzleni is vele született jusa az embernek; 
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ezen természetes Igazában ceak nyilvános törvény szoríthatja 
meg; iliyen megszorítás nélkül ege'sz me'rte'kben bír azzal. 
Nékünk nincs törvényünk, meRy a' sajtó' szabadságát korlá
tozná; 's illyen rendszabás polgári alkotmányunkal, mellynek 
a' szabad szólás 's nyilvánosság fövonása, nem is férhet egy
be ; — éltek is eleik ezen szabadsággal. Régen egyes sze-
méllyek ön házaknál tartottak könyvnyomtató műhelyeket, 's 
a censorának híre sem volt. 

Remélnünk kell, hogy az előttünk álló Ország Gyűlése
ken szabad nemzethez 's törvényes erejében bizó uralkodás
hoz illő rendszabásokat fog ezen tárgyban a' törvényhozó 
hatalom felállítani; érzi ezen hatalomnak egy része a' sajtó-
ezabadságnak kívánatos, és szükséges voltát; át fogja a' más 
rész látni: hogy sajtószabadság egy törvényes 's a' nemzet 
bizodalmát (arra okot adván) biró uralkodásnak ártalmára nem 
lehet, ha az avval történhető káros viszsza élesekre, mellyek 
a' közcsendességet, 's erköltsöt sértve érdekelhetnék, illő 
büntetések vannak határozva. A' sajtószabadságával 's né-
melly bejövő könyvekre tett tilalmak eltörlésével meg szűnné
nek az emberek a' tiltottat olly kívancsilag keresni, 's jót, 
rosszat csak azért, mivel tiltott, olly mohon fogadni. Ha le
hetne a' külföldön megjelent könyvek bejövetelét akadályoz
ni, ugy lenne azon most csak nevével biró, 's szembékötö tila
lomnak, 's censurának, épen nem mondom haszna, hanem sü-
kere; igy a' sajtószabadság megszorítása is szolgálhatna nem 
kedvelt képzetek terjesztésének akadályozására; de Ha
zánkba mindenütt, valamint az egész császári birodalomban, 
's annak fővárosában meg lehet akar melly tiltott könyvetis 
kapni, 's ez által sebesen, 's gyökerezve terjednek olly gou-
dolatokis, millyenek a' hazáját szerető 's uralkodását mellyen 
tisztelő magyarnak tollából soha nem folytak volna, 's r em is 
folynának. Egy törvényes Uralkodás, törekedésének nemes
ségében, 's kormányának erejében bízván felyiil érezheti ma
gát azon, hogy gondolatoktól, könyvektől félnie kellessen. 
— A' melly igazgatás sohais, sem gyengélkedő lágysíígga^ 
a' törvény által kiszabott hatalmának határán, sem innen 
nem marad, sem erőszakos önkénnyel azon tul nem hat, az 
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fiSaAig erős; 's rendithetlen alapú erősséghez támaszkodván 
lehet atyáskodó, kegyes a' jókhoz, 'a értz-keménységű a' 
gonoszokhoz; — az éretlen szédelgők rendbontásait, — a 
javart óhajtó nyugtatlan pártosok iázzasztásait vagy titkos ás-
Italodásait, — a' nyakasok zabolátlanságát irgalmot 's enge-
(lést nem ösmerű komorsággal büntetheti; 's bizonnyal le is 
fogja a' királyiszék, 'g köznyugalom ezen ellenségeit gázolni, 
mert nem önkény koholt veszíö pallos, hanem a' törvény 
lángfegyvere villog erőst jobjában, annak pedig súlya őssze-
íuk, éleszétvág mindent a' mi vétkes, az az törvénytelen; a' mi 
ellenben nem az, séríhetlennek kelletik lennie, bár mi veszé-
Jyes vagy gyanús nevet ruház, akár gyáva félelem, akar sötétbe 
fondorkó gonoszság arra. — De a' melly Uralkodás eltér a' 
jtórvényesség útjáról, melly tántorgó lépessel hol gázol, 
hol nyomot hagyni fél, 's lágyság, 's keménység közt ha
boz, illy kormány alatti szerentsétlen országba (mellynek 
einylődő sorsától a' meny hazánkat örökre mentse meg) egy 
letiprott törvény, egy elgazolt jus, egy adott, de meg szegett 
Ígéret több békételenséget, több nyakasságot szül, inkább in
gerel, 's terhesíti az engedelmességet, mint egy egész kazal 
liberális könyv. — Nem azon érzések, 's gondolatok válnak 
Uralkodásra nézve veszedelmesekké, mellyeket az emberek 
liailanak vagy olvasnak, hanem a' mellyeket bennök békétlen-
liég, 's el-keserédes szül. — Caestis auribus omnia casta. — 
Slmerika boldog lakosát nem heviti fel semmi lázaszto; ellen-
fcen az elnyomost szent írásban is feltalálja keserve panaszai-
fiák visszahangzását. 

Már a' mi a' népesség kevességét, 's lassú gyarapodását, 
ralamint a' fogyasztok, 's előhozok közt lévő hibás aránt il
leti, ez nem annyira szükséges tőrvények nem létének, mint 
Fenálló rendszabások' hibásságának következése. Lássuk 
döbb: mi akadályozza nálunk a' népesedést? 's másodszor: 
lehet e' annak okait polgári alkotmányunk veszedelmeztetése 
íélkül változtatni 1 A' népesedést az mozdítja elő, ml a 
•B^élhetését segíti; — kenyér szaporítja az embert. — A' 
lépesedés gyarapodásán nem koldusok; kereset 's élelmi niod 
•leikül sinylödö sokasodását értem; iUyenek' szaporodása nem 
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csak terhe, de veszélye a' statusnak; a' mnnkás, 's használ
ható polgárok' számának nevekedése, azon népesedés, melly 
erőt ád, 's áldást hoz. Ennek minálunk egyik fő akadálya ab
ban van, hogy birtok szerezheíésétöl oliy sokan elvannak zár
va, 's igy magoknak's szaporodandó maradékaiknak eihetesi 
's lepesedési módot nem szerezhetnek. — A' melly gazdánk 
mindég csak egy bizonyos el határozott mennyiségű takarmánya 
van, nem nevelheti az házi állatjai számat; vagy ha neveli 
azok soványsága, 's erőtlensége bizonyítja hibás számítását; 
ha nagyobb számot akar tenyészteni, takarmányát kell előbb 
sokasítania. — Az is nagy baj, ha meg lévő takarmányában 
marhái' egy része azt inkább tapodva, mint éve turkál, a' töb
binek pedig abból csak nagyon szűken van kiszabva része. 
Az elsőbbek ellomhulnak, megsürüdott vérok miatt vakulnak, 
kehesednek, bénulnak; a többi pedig erőre nem kaphat, 's 
ha hever is, még sem épül; de hát még a' szegény igások — 
a' kényesen tartott istálosoknak csak alját, 's a' heverő mé
nesnek izekít — huUadékit kapják 's még is nékik kell a' 
többi számára, 's azok helyett minden munkát végbe vinni, 
erejök nincs, 's a' munka roszszul mégy; érzi ezen fogyatko
zást a' pompás istálló, érzi a' heverő ménes de leg inkább 
érzi a' gazda; keserves a' hámban görzsedöknek, hogy gyak
ran ostorral akarják erötlenségöket pótolni; de mennyível ke
servesebb lenne, ha nem gazdájok, hanem amaz álláttársaifc 
hajszolnák, 's vernék, a' mellyekért, 's a' mellyek hellyeít ők 
dolgoznak, de az állatok szerentségére ez kőztök lehetetlen. 
A' gazda a status' a' takarmány a' földbéli birtok; — hason
latosságom további folyta fajdalom! elég világos fel oldozom 
magara bővebb alkalmazás alól. — 

Nálunk ámbár egészben véve még sok föld van, mellyre 
lakosok telepedhetnének, de annak, melly a' népesség' tá
plálására szolgál mennyisége állandón! meg van határozva, 
mivel ez azon colonícalís földekből áll, mellyek most a' főid-
népe által használtatnak, ennél többet akar nagyobb, akár ki
sebb birtokaiból a' végre hogy azok meg népesedjenek, ki ad
ni a' Földes ü r nem tartozik, 's haszon érdeke (interessé) 
nem javasolja; hogy pedig meg vásároltatván Hgy száljának 
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^osok a' már tulajdonná tett földre, annak útjában áü az, 
hogy a' paraszt jószágot nem bírhat, ('s így a' népesség csak 
gnnyí letet mi náUunk, a' mennyi a' mostani földekből meg 
élhet) a' most közbirtokban le'vö földekből pedig nem igen 
élhet meg több, mint a' mennyi azokat most lakja: tehát a' 
népesedés sem igen lehet a' mostaninál nagyobb. De hát csak 
foldmívelés, 's marha tenyésztetésböl éljenek e az emberek*? 
— hol ezt a' föld nem engedi a' nevekedő népestégből mért 
nem lesznek többen kereskedők, mester - emberek, nap
számosok? Bajosan lehet ott sok kereskedő, — hol nincs 
kereskedés; — nehéz mesterembernek elálni, ha nhics 
ki munkáját fizesse, — 's miként napszámoskodje'k, mi
dőn sem gyárok (Fábrikák) sem pénzel folytatott földmívele's 
áltáljában véve nincs*? az lenne tehát a' népesedés' gyarapo
dásának egy nagy előmozdítója, ha nem nemes is vásárol
hatna, 's bírhatna fekvő jószágot. Es ez miért nem lehet? 
Azt, hogy nem nemes ember jószágot ne bírhasson, nem lá
tom polgári alkotmányunk fövonásai közé tartozónak; az ál
tal a nemzet, 's Uralkodó közt lévő helyzet telyességel nem 
l^áltoznék, az Uralkodás erejéből, a nemzet jusaibol semmit 
te vesztene; a' törvényhozás épen ugy a' fejedelem, 's nép 
közt egyenlően megosztva maradna. A' képviselés ( reprae-
Sentatío) nem hogy gyengülne, de erösebb, 's igazságosabb 
tenne. Az egyes személyek' bírtoki, 's személyesi jusaik nem 
lt€vesednének, mert ezen igazoknak becse az által hogy ab-
ftln többen részesülnek úgy hiszem nem kevesedik; nem az 
lészí ugyanis azoknak valódi értekét, hogy oUyakat csak né-
Hiellyek, s' másokat kirekesztöleg bírnak: hanem az, hogy 
Izok az ember természeti igazaiból folyván, méltóságának 
meg felelnek, s' társasági jó létét, 's boldogságát elömozdit-
|ík. Nem tortom azt, hogy csak nemes ember bírhasson jó-
teágot törvényünk axiómai közöl valónak: úgy lehetne azt 
Wlyannak tekinteni, ha a'jószág birtoka nemesítene, és ha 
•Sak oliyan lehetne nemessé ki jószágot is kap, vagyis, hogy 
•Sak jószág nyerése által nemesíttethetnék valaki; de alkot
mányunk' lelke szerint a' meg nemesítés érdem jutalma, olly-
*0r jószág nélkűlis adatik, mint az armalisok, 'a indiginatus 
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bizonyítják; a' nemesség adásával fgenfs gyakran jószág ^^ 
adatott; de nem azért hogy a' jószág által váljék nemessé, ha
nem az is mint jutalom, 's hogy mint nemes élhessen; neni 
lévén azért a' nemességgel jiiszag bírás szorossan egybe köt. 
ve, miért legyen jószág bírással a' nemesség elválhatatlaiiul 
egybe kapcsolva"í Lehetvén valaki nemes a 'nélkül hogyjú, 
szagot bírjon, miért ne bírhatna jószágot a' nélkül hogy ne
mes legyen"? — 

Annak, hogy ingatlan jószágot nemtelen ne bírhasson, 
igaz több akadállyal vannak; azok közül egy az: hogy mi történ
nék majd az adófizetésre nézve *? — Hogy nemesi jószág >itán 
adó ne fizettessék, 's hogy adói teher földön nem fekhetik 
(onus non inhaeret fundo) ez, törvény által nagy fontosságra 
emelt rendszabás; éhez sokan nagyon ragaszkodnak. Nem 
ereszkedem azon meg külömböztetés töredékeny vékonysá-
gába (subtilitásába) hogy ámbár a' mostani ado porta szám
szerént van kivetve 's annyiba felróva mennyit az adófizető 
használ, 's hogy amenyivel több vagy kevesebb föld van keze 
közt, annyival többet vagy kevesebbet fizet, söt hogy Erdély
ben épenjugerum szerént van az adó kiszabva, 's hogy még 
is nem azon f ö l d e k e n fekszik az ado t e r h e , hanem azon 
földeknek hasznán (usus fructusan) ez a' meg külömböztetés 
mondom, nékem nagyon vékonynak latszik, 's megvallom, 
hogy képzetem szerént ki ez iránt magát meg nyugtatva liiszi 
valóban egy kevéssé önmagát csalja: de nem ereszkedem ebbe 
méllyebben, azt hivén hogy előbb jutobb e' csalódás elfog c-
nyészni, 's ezen mentességnek (immunitásnak) — melly semmi 
hasznot reánk nem hozott, de sok jónak gátja volt, 's raost-
már jó részt inkább álittatik, mint bizatik képzelt párája szét 
fog oszlani; a' helyesség 's ön hasznunk világosabb elisme
rése arra fogja törvényhozásunkat bírni, — mint már töbszóT 
is emlitém hogy a' köz terhek 's Ország költségei fedezésere 
a'fekvő birtokot fogják egyik jövedelmi kútfővé (fundussá) 
határozni, mellytől a' nemzet által határozandó mennyiség, ^ 
nemzettől el intézendő czélokra fog mindenki által fizettetni, 
melly pénznek mire lett fordításáról csak ugyan a' nemzetuek 
lesz jussa , és kötelessége teljes, és nyilvános számadást KI-
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vánní. De ha azon kincs gyanánt tartott , hanem raloságban 
nagyon devalvált állitásnak, hogy a' teher nem fekszik a' föl
dön, fenn kell is még maradnia, nem ütközik ez egybe azzal, 
hogy nem. Nemes bírhasson jószágot: mert az adó terhe 
alatt nem lévő nemesi jószág, ha nem-nemes azt örökre-
megveheti 's bírhatjais e' miatt a' fizetéstől-ment termeszetét 
nem vesztene e l ; hadd fizetné azon adózó a' ki birná, annak 
veendő hasznáért, úgy, mint a' most keze közt lévő hasonló-
lag nemes bírtok után fizet. Az, hogy illyen jószágot vehetne 
ollyanis ki haszonvételért a' mostani rendszer következésében 
adózni tartozik, azt vinné végbe 's húzná maga után; hogy 
nagyobbodhatván keresmény! módja, adót is könnyebben 'a 
töhbet fizethetne, 's így a' mostani, de ítéletem szerint nem 
elég bizonyos, 's nem is helyes alapja - fundusa — a' contri-
butionak nevekednék. 

A' szabad 's örökös adás-vevés, Ugy hiszem, azon mód 
melly nélkül a' jószágoknak valódi becse soha sem lesz, hitel 
felállhat, ipar kereskedés 's pénz dolga jobb lábra nem jöhet 
§. Ezen szabad 's örökös adás vevés nem ütközik homlokkal 
polgári alkotmányokkal öszve. A' magyar mint valóságos tulaj
donossá birtokainak régi időkbe tökélictesen szabadon bánha
tott jószágaival 's rendelhetett felöUök. Sz. István 2 K. 5 cba 
világoson mondja «Decrevimus regali nostra potentia u t 
" u n n s q u i s q u e h a b e a t f a c u l t a t e m s u a d i v i d e n d i 
i u x o r e , f j l i i s f i l i a b u s q u e a t q u e p a r e n t i b u s , s i v e 
i « e c c l e s i a e , nec p o s t e j u s o b i t u m quis hoc d e s t r u e -
• r e audeat» a '35ik Caputba pedig: «Consensiraus igitur pe-
• titioni totius senatus, ut u n i u s q u e d o m i n e t u r P r o -
* p r i o r u m , sirailiter et donorom regis , dura vivit, excepto, 
•quo ad episcopatum pertinet et comitatum.» Több régi tör
vényeinket, mellyek a' szabad rendelési jus világoson mutat
ják 's alább eléfognak fordulni itt nem emiitvén, csak néhány 
bizonyságot hozok fel an'a hogy régen a' szabad 's örökös adás 
Tevés divatba volt. Ilik András 1211ben költ oklevelében ez 
Tagyon: "Eidera Lendeguero et haeredibus contulimiis, libe-
^ta ei concedentes facultatem servitium praedictorum man-
•lonum, quod fisco actenus pertinebat, dandi et vendendi, sive 
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in decessu cuicunque placuerit relinquendi.» Lásd a' tiszte
letre méltó tudományú, 's hálát érdemlő szorgalmú Horváth 
István régi magyar nemzetségekről irt munkájának SSdik Lati
ját. — IVdik Bélának 1203diki oklevele — mellyet Pray az 
eredetiből adott ki — ezt mondja Comes Deodaíusrol: "par-
tem regni hungariae eidem Comiti Deodato Iiaereditarie tra-
diderunt (a' Sz. István ideje'ben) et contulerunt perpetue pos-
sidendam, ut cuicunque vellet alteri vendendam aut gratis pro 
Deo libere donandam liberam haberet facultatem.» Csak 
ugyan IVdik Béla 126Ydik törvényének 9dik Czikkelye igy 
szoll: <'Si aliquis ex nobilibus , non habens liaeredem, in 
exercitu mortuus fuerit, possessiones istius quocunque modo 
acquisita ad manus regias non cJevolvantur, sed cognatis vei 
generationi suae remaneant. — Emtitiae verő , cuicunque in 
vita sua conferre voluerit relinquaníur.» Lásd Nic. Kovachioh 
Sylloge Decr. Com. Tom 1. Pag. 14. ÍII András 129]ki 
törvényének szavai ezek «Item: concessimus, quod si quis 
• nobilium — — sine haerede decesserit, possessiones sic de-
• cedentis h a e r e d i t a r i a e emtitiae, ac e t i am acqu is i -
«tae nuUatenus debeant confiscari sed idera decedens propin-
«quis suis, aut alicui propinquorum seu uxori vei etiatn ecclc-
• siis pro remedio animae suae, l e g a r i in m o r t e , et con-
«ferre in vita, cuicimque voluerit liberam habeat facultatem.» 
Hogy az ezt akadályozó törvényeink polgári le'tiinkkel 's nem
zeti szabadságunkkal szoros össze kötésben nincsenek, 's hogy 
az adóra nézve, ha annak rendszerében változás torténil*,, épen 
nem akadály, ha pedig a' mostani « Onus non ínhaeret fundo-
fenmarad, ugy is a' -nemesi jószág, az az föld, fizetéstöl-
ment terme'szete meg álliat, ezekről szollánk most; de van
nak még több egyéb akadályok, mellyek a' szabad adás - ve-
vésnek útjában állanak. Lássuk ezeket 's vizsgáljuk bővebben. 

Ezeket három tárgjban lévőknek 's három szempontból 
tekinthetőknek vélem. Elsőben politicai okból szokták állí
tani; hogy annak ha a'jószágok örökre elidegenithetőkke te
tetnének a' meglévő nemes familiák' elraecsevészése 's elsze
gényedése fogna lenni következése; 's hogy a' jó magyar 
nemzetségek által birt jószágok idegenek kezére kendnének-
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Az elsőre nézre az állitást tagadom; továbbá azt liigzem, 
hogy lia lígy lenne is (de a mit meg nem engedek), az ve
szedelmet honunkra nem hozna. Tagadom azt, hogy a' sza
bad adásvevés által nemesi törzsőkeink's nemzetségeink elme-
cseve'sznének 's elszegényednének, következő okokból: ha 
örökösen 's akárkinek lehetne jószágot eladni, bizonyosan sok
kal kevesebb jószág-elidegenítések történnének mint eddig. 
Most a ' jószág-eladást vagy zálogba tevést könnyen szokták 
venni, ligy tekintvén azt, mint csak ideig oráigdani elidegení
tést; a' ki most könyelműen egymásra adja jószágait vagy 
rakja azokat zálogba, gondolkozóba esnék 's másként fontolná 
meg a' dolgot, ha örök vásárról lenne a' szó, mellynek meg-
tevése után örökre elesnék jószágától; — de adósságot sem 
csinálnának annyin oUy gondatlan esztelenséggel, ha tudnák, 
hogy terilök' nagyra halmozásának bizonyos következése az 
Jeénd, hogy örökre jószág nélkül kell maradniok. Másfelől 
a' szabad adás-vevés által a' jószágok' becse a' mostaninál 
sokkal nagyobra emelkedvén, kit adósságok nyomnak i s , jó
szágai egy részének eladásából kapna annyit, hogy az által a' 
többit megmenthetné, holott most egy átaljában kevés be-
csüek lévén a' jószágok, mindenét oda kell adnia, 's nem marad 
egyebe, szegénységén kivűl, a' visszáválthatás' soha bé nem 
teljesülendő reményénél. — E ' szerint azt hiszem, hogy ak
kor kevesebb pazarlók 's vesztegetők lesznek, mint most; de 
ha találkoznék i s , nem lehet feltenni, hogy egy nemzetség 
mind ollyanokbol álljon, 's a' jószágnak áruba bocsátása' ese
tében igen gyakran az atyafiak vennék azt meg. — Hogy egy 
országban birtokos, és vagyonosabb qgmzetségek el ne pusz
tuljanak, bizonnyal közel érdekli a' nemzet' boldogságát; de 
nem az, hogy épen az A. B. C. nemzetségek maradjanak, ha
nem hogy legyenek birtokos és vagyonos nemzetségek. — 
Valamint emberek születnek 's elhunynak, generatiók kihal
nak 's mások váltják fel, 's a' nemzet még is fenáll: ugy nem
zetségek is elenyésznek 's mások állanak helyökbe. A' dol
goknak mostani 's régi állása mellett is hány nemzetségek 
nem aludtak-ki, mennyin nem mecsevésztek 's szegényedtek 
el ; 's mi veszély származott abból a' nemzetre 1 Az elenyész
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£<«) 

tek helyett ujak támadának, az elajasodlak heljt 'be mások 
emelkedének aljas helyzetükből magas állásra fel. Gazdag 
nemzetségek multak el mint az Apafiak, Czoborok mellyek 
kevés hasznot több veszélyt hoztak honunkra; ujak léptek fel 
mint a 'Széchenyiek, Telekyek meJly csere bizonnyal hasz
not hajtó. Az egykor dús 's hatalmas Garák, Széchyek el
szegényedtek 's most a' Nádorok' 's ország birák' ivadéki eke
szarva mellett vannak; ellenben vannak, kik egykor ugy le
het ckeszarva mellett voltak vagy más ismeretlen 's alacsony 
sorsban éltek, 's most a' haza' javára szentelhető sze'p vagyon
nal bírnak 's lelkes hazafiakkal ajándékozták meg honunkat. 
Mi kár lenne hazánkra nézve, ha ne'melly nemzetségek 
mellyeknek fájdalom! feles ágai 's tagjai a' honért semmit 
gem tesznek, 's többnyire ön eszelösködésökért adósságok 
terhe alatt görzsednek, jószágaikat eladhatván azok nélkül 
maradnának 's az illyekeí más okosabb iparkodók meg szerez
vén, új birtokos nemzetségek állanak amaz elrcdvesültek* 
helyébe? — Hogy idegenek váltanák fel a' mostani birtokoso
kat, 's Görögök, Ráczok, Zsidók, —• ők lévén leggazdagab
bak, — keritnék kezokre a' legszebb 's leg több jószágokat"? 
— Meg vallom én ettől sem tudok nagyon félni. Hajdan ide
genből sok jó magyar vált; hány már most igaz magyar nem
zetség van, mellynek törsöke külföldi? Olly idegen, ki ha
zánkba szái-mazik ha kevésbé szabad országból j ő , még in
kább tudja polgári alkotmányunk' becsét 's szabadságunk mc-
lasztait érezni mint az itt született; ha pedig szabadabb nem
zetnek fija, szabad érzést 's világos képzeteket hoz a' mi hasf-
nunkra közinkbe. Ráczok, Görögök, Örmények, 's más eiTé-
lék mért nem válhatnának jó hazafiakká'í — ezektől sem von
ta meg mostohán a' természet a' ncraesb érzésekre emelked-
hetés' csiráját; ha maga a' szerző nem vergödhetik is fel ta
lán természetté vált aljasabb érzései 's képzeti közül, de nia-
radéki hazafiakká fognak válni,'s magyar lelket sajátságot fog-
•aak már gyermeki keblőkbe szívni, hogy ha nemzeti érzéssel 
lesz társasági éltünk' levegője el töltve, 's ki lesz tisztítva ab
ból azon mérges idegen ragadvány, nielly eddig a' legősibb 
vérbe is mirigyként belopódzott. A' Zsidóki-a nézve : ámbár 
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részemiól sein oUy roszakiiak sem olíy veszedelmeseknek őket 
nem tartom mint sokan, 's óhajtanám hogy ha valaha őkis épen 
úgy élhessenek polgári alkotmányunk' minden jótétivei-hasz
naival mint akárki más, — de ha ez rae'g most igen korán lé
vőnek ismertetnék el, ezen felekezet a' fekvő birtok' örökös 
vásárolhatái-átói még ideig-óráig kirekesztve maradhatna. 

ílogy ha a' törvényhozás, törvénykezés, közdolgok' folyá
sa, isteni tisztelet, felsőbb alsóbb iskola minden nevelő inté
zet a házi nevelés, mindenek felett pedig az asszonyi-nem ne
velése kirekesztőleg magyar lesz 's csak magyarul fog folyni, 
ezt pedig törvényhozás 's a' törvényhatóságok és a' már fej
lődő közvéleménynek hódoló egyes személyek buzgósága kön
nyen megteheti; —• hogy ha a' nyelv csínosíttatik 's mind ve
lős mind tetsző 's Ízlést lehellő munkák a' magyarul olvasást 
hasznossá 's kedvessé tevén azt terjeszteni fogják, és ezek 
által nyelvünk terjedségének's becsének illő állására j u t , ez 
pedig viszont nemzeti érzést mivelté 's közönségessé fog ten
ni : úgy nem tartok sem attól hogy a' vásárlások által bészár-
mazó 's birtokosokká vált idegen nemzetségek idegenek ma
radjanak, sem attól hogy köznépünk közt a' birtokosabb 's igye-
kezőbb Svábok 's talán Tótokis a' magyarokat birtokaikból ki
küszöbölvén ezek fogyjanak 's amazok mint nem magyar la
kosi országunknak lepjék el azt, főként ha a' magyarosodás 
terjesztését leginkább elémozditható azon két rendszabás, 
mellyröl fentebb lapon szólottam léteire kapna. — A' fentebb 
eraliteít módok honivá változtatnak 's nemzeti sajátsággal ru
háznak fel akarmelly idegent is. Ezen utaknál kevésbé czél-
arányosok s t részint félrevezetők az erőltetés 's kényszerí
tés. Föl leges törvény által parancsolni, hogy mindenki tar
tozzék magya rul tudni, hogy a' ki nem tud, liivatabba ne lép
hessen 's t. f i' egy felöl gyalázatot hozó bizonyságok lesznek 
jövendőben i 1 ti rvények, azt mutatván, hogy törvények 's 
büntető rend szabások voltak szükségesek a' magyart anya
nyelve tudására szorítani, más felől illy törvényeket igen is 
könnyű kijátszani; a' kedvezés hamar reá fogándja valakire 
hogy magyarul tud, ' s oUyan is könnyen kap erről bizonysá
got, ki alig kottyant egy két csigázott magyar szót; a' kény-
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szeritésnek csak tnell&esiiek ( indirect) kell leuai; üzuksú-
gessé 's elkerülhetteimé kell a' magyar nyelv tudását tenni • 
— ez, 's nem törve'ny szavai fognak mindenkit annak megta
nulására sükerrel szorítani 's kényszeríteni. Eddig is törvény
hatóságok 's birtokosok főkép a' nagyobbak apró meg jutalma
zások, iskolai 's papi tanitás által a' nem magyar köznép' 
magyarosítását nagyon eszközölhették volna, de fájdalom! er
re kevés gond vala ezelőtt; csak fizesse adóját, tegye robot
ja i t : nem bánták akár törökül beszéljen a' köznép, sőt né-
melly nagy bírtokuak, minden gazdasági dolgaikat idegen 
nyelven folytatván, azt inkább terjesziették, 's a' magyar be
szédet inkább ritkították, mintha helyökbe akkar, midőn ho-
nmikbamár minden magyarul folyna, egy egész csoport ide
gen nemzetség költöznék be. — 

A'szabad adás-vevés ellen eddig felhozott két ellenve
tés úgy hiszem az elő adottak szerént kevés fontosságú; ha
nem van két akadály, melly nagyobb, ámbár nem épen meg 
gyözhetlen. — Visgáljuk ezeket. — Az első az adóra nézve 
van. Most t. i. az adó' alapjául az adózók' keze közt lévő 
földek' haszna van téve; csak adózó sorsú tartozván fizetni, 
más sorsnak az az nemesek vásárolván meg azon colonicalis 
telkeket, mellyek után, vagy a' mint szeretjük mondani, 
mellyeknek haszonvéte után most adó fizettetik, a' nemesek 
nem fizetvén, ezen birtok vagy annak haszon véíe elzárva 
lenne azon kútfőtől, vagy forrástól, mellyböl az adónak folyni 
ke l l , 's azon fundus az által kevesedvén, minthogy a' szük
séghez mért 's mérendő adó sokkal nem kevesedhetik, a' te 
her azokra halmoztatnék a' kik adózó sorsnak, az az a' fuld-
népére. Ez most Is már nagyon lévén terhelve, uj megterhe
lés épen olly helytelen mint valóban lehetetlenis lenne. — 
Azonban az említett eset nem fogna olly gyakor lenni mi"' 
első tekintetre látszik; és lehetne is rajta segíteni. 

Az adás-vevés' felszabadílásával mik vásároltíitmmak, 
kik vásárolnának'? Vagy nagyobb birtokok, vagy egyes tel
kek adatnának el: — 's az(>kat vagy adót nem-fizetők, vagy 
adófizető sorsnak vásárolnák meg. Ha nagyobb részeket) 
több telkekből álló jószágokat adót nem-fizetők vásárolnának, 
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nem lenne az adóra nézve serami rövidség: snivel aa azon j'ó-
(zágban la'; ók' 's colonicalis sessiokat bírók azokban iovábbis 
naeg maradván adóznának úgy, mint elóbb; — ha pedig ado-
fizető tenne illy vásárlást, azzal nyerne az adó' fuudusa: mi
vel ezen szerzeme'ny által nagyobbra nevekedett jövedelmet 's 
keresménye után jóval több adót bírhatna el. — Ha egyes tel
keket vásárolna adófizető akár más adófizetőktől akár földe* 
úrtól; azzal hasonlólag még nyer az adózás, tehetősebbé vál
ván az illyen szerző. Csak az által csonkulna tehát az adó, ha 
nemes ember vásárolna egyes telkeket akár adúfízetötől akár 
földes úrtól. — Nagyobb birtokú földes úr birtokát nem igen CSOH-
kitja 's ritkán adna - el illy egyes telkeket. Apróbb birtokú 'a 
szegényebb nemesek 's nemtelenek közt történő vásárokra 
nézve az elsőbbeknek gyakori megszornltságokat, tehetség 's 
ezorgalombeli hijányokat tekintvén, fájdalom! igenis bizonyos, 
hogy soklial többen fognának telkeket el adni mint venni. 
Ezeket összevetve jó részt nevekednék az adózók' tehetsége, 
's ez által az adó fundusa nőne annyit egy felől, mennyiben 
másfelől apadna. — De ezen bizonytalan számításon megnyu-
gó'dni nem leliet. Ha a' mostani körülmények' következésé
ben nem kevesednek is nagyon az adó' fundusa, de elég az 
hogy kevesedesének lehetősége meg volna. Azonban mostan
ra nézve is csak ugyan bizonyos, hogy tehetősb nemesek 's 
nagy birtokúak több egyes 's eddig adófizetők által használt 
telkeket vásárolnának meg, mellyekért az eddig fizetett adó a 
többi adózók' nyakába háromlanék. Segítni kell tehát ezen, 's 
csak úgy lesz a' szabad adás-vevés' behozása lehető 's hase-
nos, ha ezen nehézség el lesz hárítva. De úgy hiszem, hogy 
ez lehető addig is míg a' mindenek által egyiránt hordandó 
köztehernek a' földön kellő fekvése el ismerve léend. — Ha 
nemes ember veszi ki egy más birtokosnak colonicalis telkét; 
azért, mivel nemes ember, még is kell hordania a' terheket, 
mellyek azon telek' használásával egybe vannak kötve; magá
ra veszi a' dézma adást, heti szolgálatot 's a' t. a' nélkül hogy 
az által nemesi szabadsága csonkuMst szenvedne; már az 
adózó kezében lévő telken, ha nem a' földön fekszik is az adó' 
terhe, de csak ugyan nem hozhatni kétségbe, hogy annak 
használásával eg'ybe van kötve 's ahoz kapcsolva az adózási 
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teher ; már ha nemes ember ezen terhet átveszi midi5n telket 
vásárol, melly addig adózó által használtatott, 's ő annak kezé
ből kivéve'n tulajdon maga használja, e'pen oliy keveset sérti 
nemesi jusait mint az előbb emiitett esetben. Adó terhének 
földön nem fekvése'ről akar mit mond is theoriának, — melly 
külöraben is már csak hanggá' vált, — de in praxi tulajdou 
ősi jószágában sem veheti ki valaki colonicalis telkeit 's föld
jeit az adózók' kezéből, ngy hogy az azok' hasznáért van arra 
szüksége; — 's ennek sziikségesképen igy is kell lennie; 
mert másként azt látván a' földes urak, hogy több hasznot 
kapnak az eddig adózók' keze'ben volt telkeket 's földeket al-
lodizálván számtalan földek 's telkek vétethetnének el, 's egész 
helységek allodialis pusztákká válnának, 's mi történnék akkor 
azon földönfutókká tett szegény emberekkel'? 's kifizetné 
azon adó' mennyiségét, mellyet addig ők fizettek? vagy lekel
lene azon mennyiségnek az adóból vonatni, — ez pedig — 
szükséges lévén az adó — nem történhetik, — vagy pedig 
az adózók' megkevesült számára kellene rovatnia, 's ez ha
sonlóul nem lehet, mert a' mostanit is alig fizethetik. Ha te
hát a' maga tulajdon birtokában sem lehet a' nemesnek telket 
vagy földeket, mellyek' hasznáért eddig adó fizettetett, azon 
teher alól kivenni 's oUy móddal használni, hogy azon adó 
meg szűnjön: mennyivel kevésbé lehet a' mástol vásárlott tel
keket vagy földeket úgy tenni magáévá 's birtokába venni, 
hogy azon ^dó, melly addig azoknak hasznán feküdt elmarad
jon. Ezekből röviden azt következtetem: hogy a' szabad 
adás-vevés behoz atalára nézve az általa történhető adó fim-
dusának megkevesedése 's az adózók' megterheltetése nem 
akadály, — mivel sem az egyik, sem a' mísiknak bekövetke
zése nem szükséges következés; — és hogy az eddig adózók' 
birtokában volt, de nemesek által megvásárolandó, telkek 's 
földekért az eddigiem adó líj birtokosai által fizettethetnék, 
nem állván ellent 's helyes okot az ellen nem támasztván azon 
ellenvetés, hogy az adófizetés a' nemesi jusok ellen van: mert 
hogy feje, 's adó' terhétől eddig is ment egyéb vagyona 's bir
toka után ne fizessen adót', ez tartozik jussai közé; — de oUy 
tehernek magára vállalása, melly bizonyos haszonnal össze van 
kötve, az épea oUy kevéssé szolgál kisebbségéve 's csonkítja 
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jgazit, mint a z , hogy v;trasi birtokiért adót fizet, úgy mint 
álarmelly polgár. — Azon másik ellenvetés sem bú- több 
erővel, miszerint az adó' terhe nemfekszik a' földön: racrt jó, 
nem a' földön, Iianem a' hasznon fekszik, 's annak kell azt 
fizetni ki azon hasznot veszi; — mivel az adónak csak ugyan 
kell valamin fekünni, ha nem a 'föld 'hasznán, úgy az adózó 
személyen fekVumék, már pedig a' személyen lévő adózás 
Jtövetkezésében az adózó személye 's marháie'rt fizet. Vilá
gos ebből, hogy az adózás' terhe csak bizonyos földek' hasz
nával van egybekötve; de ezzel úgy hogy akárki bírja is, an
nak azon iiiegkellraaradni, különben serami alapja sem leuue, 
semmin sem feküniiék, 's egy ke'ptelen valami volna. 

De azon eset, mellybea nemesnek vásárolt birtokért adót 
tel lene fizetni, iigy is csak akkor állana elő, midőn ő adófize
tőtől csak egyes darab földöket vásárolna, nem pedig egész; 
telket vagy telkeket. — Mert elkellene annak országul ha
tározva lenni, hogy ha nemes, akár egy akár több ollyan tel
ket vásárol, mellyen most adófizető lakik, ne mozdíthassa el 
arroI azt, 's ne változtathassa azokat lakostalan majorrá. — 
Ezt most sem teheti nemes ember még tulajdon ősi jószágában 
i s ; nem lenne tehát réane'zve terhelő illyest vásárlott telkekre 
nézve nem tehetni. — Valameddig a' contributio 's katona 
álitás, vagy is a' pénz- e's ve'r adó a'colonicalis telkekkel lészen 
egybe kötve ; mind addig kötelessége a' törvény hozásnak ar
ról gondoskodni, hogy legyen azon telkeken, ki mind az 
egyik, mind a' másik terhet hordozliassa. — 

Ellenben a' nemesi biríok 's szabadság sajátsága megkí 
vánná azt , 's az adó kútfejét nem apasztaná elhatározása an
nak, hogy ha adófizető, nemesi- 's adó alatt nem volt major
ság birtokot vásárolna, azon birtok, továbbra is elöbbeni ter
mészetét meg tartsa, 's a' mostani kirekesztöleg csak nemte
lenek által fizetett adónak kútfői közzé ne számittathassék. 

A' második nagy akadály a' szabad adás-vevésre nézve a' 
Fiscus' örökösödése. Én azt hiszem, az ország' Rendéi, át
látván millyen szükséges a' szabad adós-vevés, mind a' népe
sedésre, mind a' birtokosok' hasznára, készek lesznek a' fel
jebb emiitett nem áthághatatlan akadályokon keresztülhatni; 
de valljon fog é a' Fiscus hajlani, hogy öröküsödése az által 
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cfioukuljou') mert ha mluden birtokos szabadon adhatja jós;^á, 
git, a' magszakadós' esetében sem fog a' Fiscusra jószág ^zál. 
iaiii. E z , igaz nagy akadály, de gondolom meggyőzheti 
erre nézve allitásim ezek: 

Iször Ha a' Fiscus örökösödése változhallannak 's a' nie"-
szünése'bül származó kár a' Fiscusra nézve tetemesnek ismer
tetnék el, ugy annak pótlását kellene 's lehetne eszközüini. 

2or A' Fiscus' örökösödése nem egykori polgári alkotmá
nyunkkal, későbbi származású nem is folyannak lelkéből, azt'rt 
megváltoztatható 

Sor A' Fiscus vesztesége az által csekély, haszna pedig 
nagy; azért reraéllhetö, hogy kormányunk hazánk boldogsá
gáért ezen kitsíny áldozatot megteendi. — Az elsőre: minden 
tekintetben oUy nagy a' haszon, melly a' szabad adás - vevés-
böl az egészre 's anuak minden részeire háromlanék, hogy 
ezt ha szükséges, más tekíntetbeli áldozatokkal, söt magának 
a' tárgynak némiilegi meg szorításával is illő 's szükséges meg 
vásárolni. — Azon veszteséget, mellyet a' Fiscus az érde
klett változóssal szenvedne egyébbel kilehetne pótolni; az or
szág Rendéinek bolcsesége bizonnyal fog ebben találni módot, 
's ha két annyit áldozna is ezen czélra, azon meg mérhetlen 
haszon, melly abból származnék igen olcsón lenne megvéve. 
Ha az örökösödés jusa a' Fiscusra nézve raegváltozhallan len
ne, inkább e'részben meg kellene a' szabad adást- vevést szo
rítani. Igaz, hogy a' következések' hasznait nagyon kevesí-
tené 's csonka lenne az intézet, ha kivételek zsibbasztanák ha
tását: de mégis jobb ha bizonyos részében korlátozva i s , de 
bírunk olly szabadsággal, mellynek nem léte mostani szegény
ségünk' 's elmaradtságunk' fő oka. Azért, ha másként nem 
lehetne, inkább kikeJlene a' magszakodas' esetéből a' szabad 
adás-vevésbélí szabadságot rekeszteni, 's így az egész akadály 
el lenne háritva. 

De másodszor azt állitom, hogy a' k. Fiscus' örökösödíísi 
jusa polgári létünk' első kezdetében nem vólt meg, 's az ke-
BÖbb eredett , 's csak lassanként's különböző tünetekben fej
lett ki a' nemzet' 's polgári alkotmány a' történeteiből. — ^"' 
dön a' magyar nemzet mostani hazánkat fegyverrel foglalW 
e l , legelőször is ki jelel t bizonyos főhelyeket 's azokhoz lar-
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iozó TÍdékeket (Váraknak és Vármegyéknek nevezték) mellyek-
iiek jövedelineibül az ország' igazgatására 's oltalmára szüksé
ges Tisztségek 's Zászlóaljak tartottak fenn; ezek a 'nemzet ' 
jközbirtokává váltak, el nem idegenittethettel, 's azok' bírása 
'g jó'vedelmöknefc az ország' 's országlás' szükségéire leendő 
fordítása a' nemzet választott feje're bízatott. A' többi földön 
pedig öseleink vitézségök' jutalmául, a' nemzetségek' számá
hoz képest, meg osztoztak. líly osztály' következésében 
nyervén birtokát a' magyar nemes, az nem volt fejdelmi ado
mány; 's azért nemesi jószáginkba eredetiképen semmi sem 
vólt, a' mi csak távolról is Feudumhoz hasonlítana. A' feudum 
kitétel minden régi magyar oklevelekbe árendát tészen, a' 
naint azt a' nagy érdemű 's temérdek tudományú Horváth 
István, a ' régi magyar nemzetségekről irt munkájának 26—28 
lapjain bebizonyítja. De nemis lehetett nálunk feudum. Ugyan 
is feudum csak ott van 's lehet, hol minden föld előbb a' Fe j 
delem tulajdonának vallatik, 's arra bízatik azoknak kiosztása. 
Nálunk pedig a' Fejedelemmel együtt osztozott meg a' nemzet 

'a' birtokon, 's a' Fejdelemnek épen úgymint a 'nemzet több 
nemzetségeinek kiadatott íaját része, még pedig olly móddal, 

'liogy az örökre az ország' 's országlás szükségeire lévén ha-
'tározva, elidegeníteni nelehessen, a'mire mutat az arany-bulla 
l 6 Czik. is 's így az ország' legrégibb idejében a' Fejdelem 
csak saját javait ajándékozhattad, mellyeket az ö nemzetsége 

' a' nemzeti köz osztálykor osztályrészül kapott. A' nemzet
ségek osztály szerint jutott része kinek kinek saját keresménye 

' l évén , természetesen következett, hogy azokról a' birtokos 
mind éltében, mind halála' esetére szabadon tett rendelést; 
mindezeket bizonyítják a' szent István 2 : 5 es 35 ; az arany
bulla 4 ; 's a' Hárm. törv. l . r . 61dik czikk. A' szent István 2 : 
85 által az állíttatik meg, a' mi addig elő'fordnltnak nem lá
tszó, hogy t. i. a' király 's ország ellen vétkes magyarnak j ó 
szága, a' k. Fiscusra szálljon; 's ez törvényeinkben az első 
nyom, melly szerint a' k. Fiscusnak a' nemes jószágokban ezen 
egy oldalról örökösödési jusa támadott, 's következőleg ugy 
nevezett k. jusból adományt tenni lehetséges let t , mert azt 
lem mutathatni meg , hogy a' Hárm. törv. Í r . 3d. czíkben elo 
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adott eset, raiiiel fogva a' vezérek Idejtíben a 'véres kard el-
hordozasa iitáu meg nem jelent magyar szabadságát elvcsEté 
a' Fiscus' jószágbéli órükösődési jusát húzta volna maga után. -^ 
A' sz. Istvánt követő királyok, mind az Árpád iiemzetse''>i 
OBZtályrésze't, mindaz ország' jajait vesztegetvén, Kálmán 
ennek gátlására nem csak a' sz. István' ideje után tett ado
mányokat vonta vissza (1 k. 15, 16,) hanem a' halál-utánia 
tehető szabad rendelést is igyekezett meg szorítani (1 k. 20) 
's az által a' Físcusnak örökösödést szerezni, olly törve'nyt 
eszközölvén, hogy a' sz. Istvánt követő királjok által ajándé
kozott birtokok, ha a' birtokosnak sem gyermeke sem testvére 
nem maradna, a' királyra száljának. Ezen merény (próba) 
a' Fiscus hasznára még bátortalan volt 's nem is sokra vezetett-
mert azon törvény teljességgel nem a' nemzctse'gi osztály 
részekről, hanem csak a' királyi adományokról szólott, 's 
azok közid is a' sz. Istvánéiról nem. Az érdeklett kir. ado
mányoknak egy része azon jószágokat említi, mellyek elsű 
kezdettől fogva a' közhaszonra 's kölcségekre határozottak, 
's azért el nem idegeníthetők voltak; képest Kálmánnak azon 
törvénye, hogy az illyetén jószágok a' magszakadás esetében 
a' királyra v. is koronára vissza száljának, igen természetes 
vólt, mivel azoknak attól el sem kell vala szakadniok. Hogy 
ezen tőrvény kiterjed a' király által adott más természetű ja
vakra is t . i . ollyanokra, melly az Árpád nemzetsége'nek osztály 
részéül jutott 's tulajdona lett, az legfeljebb is csak arra mutat 
hogy a' Fejdelem saját tulajdona iránt nem rendelhet olly sza
badon mint a' többi birtokosok, hihetőleg azon okból mert az 
illy idegenitések károsoknak ismertettek el. — A' nemzetnek 
eredeti 's kőzszokása a' szabad rendelési jusra nézve továbra 
is fenmaradott, a' mint I Lajos (1351diki) törvénye 's a' 1: 
64 bizonyítják. Az arany bulla 4. czikkelyében, a'Fiscnsra 
nézve kedvezőbb állandóbb 's közönségesebb elv (principium) 
mutatkoziki Az t. i. hogy az örökös és végrendelés nélkül 
meg hólt nemesnek jószága a' királyé' legyen. Ezen törvény
nél fogva a' nemesi jószág csak akkor száll a' Fiscnsra raidón 
senki nincs többé, ki arra vagy verség' jnsán vagy az utolsó 
birtokos' akaratjából kezet tehessen mert illyenkor ugy tekin-
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tetik az mint senkié. — Ezen rendszabás tehát azt bizonyítja, 
jjogy a' Fiscusnak a' nemesi jószágokba örökösödési jusa lett 
volna, hanem csak azt , hog^y a' birtokos nélkül maradt 's már 
senkit nem illető javak övéi lehetnek. Mind az által ezen 
emiitett törvény új íitat nyitott a' raagszakadás és végrendelés 
nem tétel esetére a' Fiscus örökösödésének 's a' jószá
gokban lappangó vagy lappangható kir. jiisnak, 's ezen má
sodik út már szélesebb a' Kálmán idejében nyitott elsőnél 
mert nem csak az adománynál fogva nyert vogyononx'a hanem 
a' nemzetségi osztály birtokokra is kiterjed, a' törvény nem 
egyes esetre hanem közönségesen fejezvén ki magát. Kz idő
től fogva a' kir. adományt nyerni kivánó, felkérhetett bi
zonyos harmadik kéznél lévő jószágot oUy okkal vagy szinnel, 
hogy az magzat 's végintézet nélkül elhólt ez vagy amoz ne
mesnek igazaihoz tartozott, 's kezdődhettek az adományos's 
birtokban lévő vagy birtokon kivül ellenmondók közti keres
kedések. — Végre az 1351 törvény a' sz : István' 's az arany 
bulla' czikkelyeit a' szabad intézet tételről megscmmísifé, 's 
azon szín alatt , hogy az ősijtiszágokban a' rokonok' öríikösö-
-dése a' birtokos' szabad kénye által meg ne csonkittassék, a' 
kir. Fiscus örökösödésének nyitotttág utat. Mert ezen tör
vénynél fogva az ősi javak a' birtokos' végrendelése aló! örökre 
kivétetvén, következett: hogy minden magszakadás'esetében 
a' kir. jus elő állott, 's a' Fiscns birtokot vagy adomány te-
hetést nyert. így származott a' Ilárm. törv. 1 része lOik 
Czikkelyébcn világosan kifejezve princípium, hogy t. i. a' 
magyar korona (melly alatt csak ugyan soha sem a' király' 
BZeméllyét magányosan és különösen, hanem a' nemzet' egye-

• térnének egy eröpontban összevont személlyességét kell érteni 
mutatja ezt a' «raembrum sacrae coronac») minden zászlósnak 
's nemesnek igaz és törvényes örököse. Az 1351. törvény 's az 
abból folyt most emiitett princípium a'nemesi jószágok viszonyát 
Sokban változtatta: mert azóta magyar országon nincs jószág, 
iBcllyben a' királyi jus vagy jelenleg vagy jövendöképen benne 
iiem volna 's ejinek következései nagyok; innen erednek a' 
királyi Fiscus' számtalan kereseti, innen az adományt nyerők' 
íjabb meg újabb helyzetei, innen annyi bírtokbéli bizonyta-
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lanság 's az örök pörie'sek, — Világos exekböl hogy a' Fison? 
örökösödései jusa neiii egy korú polgári filkotmányunkal liaiieiu 
abba csak belé csúsztatott me'g pedig a' magyar birodalom'fel
állása után több századokkal; már hosszura nyúlt e'letkorrínak 
szinte fele folyt le a' nélkiil, hogy a' Fisciis örökösödési jusa 
meg lett volna; a' mint aze'rt 1351 ig fen állhatott polgári 
alkotmányunk azon intézet nem léte mellett i s : iigy ke'söbre 
is ellehetett volna a' nélkül, 's most is ellehetne. — Világos 
az i s , hogy a' Fiscus' örökösödése feudum' természetérc mu
tatván, 's abból folyván össze nem hangzii polgári alkotmá
nyunk' szellemével, mellyben feudiiranak helye eredetileg 
nem volt sőt nem is lehetet t , mivel a' magyar nemzet fegy
vereivel szerzetté birtokát, a' nemzeté volt ez, nem pedig a' 
királyé, ezzel csak osztozott sőt neki ö adta ki illő részét, nem 
pedig tőle kapta a' magáét. — Ezen két állítást 's következte
tést bizonyítja azis, hogy a' magyar nemzet' egyik legré
gibb 's törsökösebb része a' székely nemzet, melly eredetisé
géhez híven sokakban ment maradt idegen változások' bélo-
pódzásátol mai napig sem ismerte el a' Fiscus' örökösödési ju-
sát: ott a' fiág' kiholtával a' leányág örökösödik f i u l é á n y 
név alatt, 's midőn semmi atyafi sincs szomszéd kapja a' jó
szágot. — Mind ezekből kilátszik: hogy a' Fiscus' örökösö
dése változhatnék a' nélkül, hogy polgári alkotmányunk az 
által szenvedne; 's hogy ezen jus nem tartozik a' magyar ki
rályok' eredeti 's fő igazai közé; nem is a' királyt illető szc-
mélyességi j u s , hanem a' Magyar koronáé. Ezen pedig a' 
mint feljébbis érintem, nem a' királyt magát, hanem a' nem
zet' egyetemét kell érteni; kitetszik ez abból is : hogy törvé
nyeink' nyilvános szava 's értelme szerint minden nemes a' 
magyar koronának tagja, <.est m e m b r u m s a c r a e r. c o -
r o u a e - már ha a' korona alatt a' királly személyesen értetőd
nék , ugy ezt semmi esetben állítani nem lehetne. 

A' mi 3or a' Fiscusnak ebből származó kárát illeti; errűi 
egyfelől azt állítom, hogy ezt a' korona 's király meghatáro
zott 's szükséges jövedelme' csonkulásának nem tekinthetni, 
mert a' magszakadás által a' Fiscusra szálló jószágok polgári 
alkotmányunk szerént nincsenek azon jövedelmek kútfejei közá 



léve. Mik vannak ezen szükségekre szentéivel azt feljebb 
már láttuk, liogy azok a' király' 's korona' fénnyére 's az or-
Bzág- kölcségeire bőven elégségesek, könnyen átláthatni a' 
jövedelem 's kölcségeket meg tekintvén. 

Az országlás kölcségei közül legfőbb a' magyar katonaság 
tartása; tle ennek fedezésére van az a d ó , most már 4,395,244 
for. 38^ kr. a' határörök (granitzerek) magok tartják magokat. 
A' Hivatalbéliek' septem víratus Királyi Tábla, 's Districtuális 
Táblák fizetése, a' só felemelt árrából telik. A' várraegyék 's 
várasok mint polgári adniinistratiójok 's törve'ny székeik' h i 
vatalait magok házi pénztárjokból fizetik. Iskoláink (catholi-
cusok) fen-tartására szánt jószág 's pénz alapok Európának 
leg gazdagabbal közé számíthatok. 

Látszik ezekből, hogy a' korona jövedelme mind az or
szágban teendő javítások olly nagy, hogy az uralkodás kön
nyen el lehetne az úgynevezett Fiscálítások jövedelmei nélkül. 
Arról ugy sem lehet szó, hogy a' mi most van a' Fiscus' ke
zében azt elveszítse. íízeknek vagy elidegenithetlen korona 
birtokokká kellene tétetniök, vagy mind el - adatván az ebből 
bejövő értéknek nem elkőltetni, hanem örökös tőkévé válni 
kellene. Nem egyéb lenne tehát a' Fiscus' rövidsége, hanem 
csak az hogy a' szabad adás-vevés megszorítás nélküli beho
zatala után magszakadás 's nóta útján több jószágokat nem 
kapna. Ez a' veszteség valóban sokkal csekélyebb; hogy sem 
azon nagy hoszonnal melly a' birtok becsének nevekedése 's 
az ország minden lakosinak jobb állapotra leendő jövése által 
főkép az uralkodásra háromlanék, bőven kipótolva nem lenne; 
Annyival inkább, mivel az illy javakat törv. szerint ugy sem 
tarthatja magának 1 : 4 . — Andr. 1 0 ; — Alb. 1 6 ; — Ulászló 
1 : 9 ; — 1608: 1 5 ; — 1630: 3 1 ; — 1659: T5 ; — 1723: 
103. Hiszerais, hogy koronás fejünknek hazánk' gyarapodása 
annyira fekszik szívén, hogy ezen nem nagy áldozatot tévén, 
kész lesz azon tömérdek hasznokkal boldogítani országát, 
melly abból a' kereskedés' 's ipar' terjedése 's a' hitel meg 
alapodása által bizonyosan háromlánd. — De ha a' mint fel
jebb is mondottam, nem ítéltetnék lehetőnek, hogy a' Fiscus 
ezen jövedelmi csonkulást szenvedje, 's ha jónak 's illőnek is-



_2y2 

mérjük e l , ho^y azon intózet fenmaradjon, melly szerint 
szálni kell a' Fiskus' keze'be jószágoknak a' végre, hogy azok
kal a' most említett törve'nyek szerint érdemes Iiazaíiak meg 
jutalmaztassanak, 's ha az Uralkodónak ezen valóban sze'p ju-
siít fentartani sziikse'ges ugy a' szabad vásárlást, mint felje'bb 
is mondottam, meg leliet aimyiban szorítani, hogy az utolsó 
örökösök vagy felség- 's haza sértésben keveredtek ki legye
nek véve, 's ezek ne adhassák vagy idegenithessék el jószá
gaikat, 's így a' korona örökösödése is meg maradván, az en
nek eltörléséből származó ellenvetés 's nehézségek meg szűn
nek , 's a' szabad vásárlás Ichetsége is eszközölhető lesz. — 

Sok más előítéleteket most elhalgatván, lássunk befejezé
sül még egyet mely a' leg károsabbak közzé tartozik. 

Vannak sokan, kik ámbár a' felyebb szóbahozott hijányo-
kat megismerik; de mégis azt áiíttják: hogy az illyen igazi
tások' ideje még nem jöt t-el , 's hogy nem vagyunk vagy nin
csenek még nálhmk ez vagy amaz javiíásra megérve. 

Ezen mondás, ha nem rövid látás' vagy termiálalló tunya
ság' szüleménye, többnyire azon mentség's szin, melly alá 
azok rejtőznek, kik minél tovább 's ha lehetne örökre szeret
nék nemzet vagy annak egy része felett magokhoz csikart 
gyárahatalmokat űzni. Hibás számítás! jobb annak idejében 
becsülettel tenni-le a 'gyámságot, 's az ifjat önkényt szaba-
ditva-fel, átadni néki, a' mit öt' illeti: köszönettel veszi ö 
ezt ekkor, 's ha a' régibb számadásnak lehetnének kétség alá 
hozható 's nem egészen tisztában lévő pontjai, örömöst elnézi 
azokat a' szabadságának örvendő; de mikor a' fenyíték 's pa-
rancs-alól kinőtt, erővel 's perpatvarral kénytelen jutni saját
jához , akkor néki-keseredve emlékezik viszsza minden miilt 
— ha szinte ollykorhelyesenis —szenvedett kevetlenségekre, 
szoross számadásra szorítja nem kímélendő gyámját, ki aztán 
ollykor ön vagyonával lakol makacsságáért. — 

Igaz, hogy mindennek meg van a' maga ideje; előtte an
nak vagy utána nincs süker; a' mi igen korán van, az epén 
ngy, vagy semmi, vagy rósz következésü, mint a'mi elkésett. 

Az idő természet lehellete, azért mindennek valódi idő-
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pontjátis a' természet határozza-el. Olly tárgyakban, mellyek 
a' természet végetlen fojtában hozzájárultunk nélkül törte'n-
iiek, soha sem zavarodik az örök rend, 's mhiden a' maga illő 
idejében történik. Ml az ember munkásságától függ, v. job
ban mondva, mihez a' lelkes féreg óriási akarattal, de any-
nyira korlátozott 's többnyire gyenge erővel tevöleg járul , 's 
a' minek forgásába avatkozni a' keblében zárt mennyei szikra 
fellíatalmazta, — csak avatkozni mondom, mert a' kimenetelt 
az örök terrae'sízet uem bizza az ő gyenge kezére — illyen tár-
gyakbanis az igaz idő pontot a ' természet jeleli-ki, 's hiven 
megmutatja az embernek, ha gondos anyja bölcs intésére 
figyelmezni tud és akar. — De elhittségében v. elvakulva ö 
akarja előidézni v. viszszahozni az időt: — ő, ki az idő' ha
talmas és örök lehelletitül végetlenül hullámzó természet' ten
gerének csak egy pillantatig létezötünő habja. Ezen tévedés 
sok keservinek forrása. Füstbe ment kilátások' hiún elosz
lott remények' nagy része ebből e red , 's ez azon akadály, 
mellybe ütődve a' legmunkásb 's hatalmasb iparkodások szét
porlanak. — 

Nemzet' műveltségi elölépésinek, vagy alkotmányába t e 
endő kissebb és nagyobb változásnak is épen ugy van igazi 
ideje mint minden egyébnek. —• Boldog azon nemzet, melly 
eltalálja ezen helyes időpontot's azt használya! —• maga te
het ebben, 's ngy a 'mint akar. Gyászos példák bizonyítják, 
hogy ezt elmulatván, akaratja ellen jöttek kívülről-alulról 's 
többnyire erőszakkal reá változások, — Az emberek ohajtási 
vágyainak szüksége elébb csecsemő; ekkor a' törvényhozás 
kezei közé még igen gyenge: csak gondos felügyelet az a' mi-
Vei iránta lehet , 's kell hogy legyen; e' nélkül vagy elvész, 
vagy hibásan nő, —• ha igen jókor szoros rend- 's fenyíték alá 
veszi, eltörpül vagy raakacscsá válik; ha pedig a'még gyermek
nek értebb kort illető függetlenséget ád, nevelője kárára paj
kosul: — de ha midőn már valóban serdült, nem enged néki 
a' helyesség korláti közt elegendő szabadságot, majd kijiő 
kezei közül, maga vesz 's vív magának SEabadságokat — mert 
erősödik, azért mivel nő , 's hogy ne nőjön nem teheti az, 
kinek az idő' haladása, mitől ezen növés egyedül függ, hatal-
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inában nincs. «— Valamint a' nevelésnek legkényesb leggyak
rabban megvétett t iszte, minden korral kora szerént bánni, 'g 
nem mint serdültet tekinteni a' gyermeket, 's nem gyermek
nek tartani az ifjat; éppen ugy nemzetnek ön nevele'sében, — 
mellyet a' nemesb 's miveltebb rész tcszen-nagyon bajos a' 
nemzet élete' 's ereje' korát elhatározni: mély és tiszta látást 
's szerencsés elitélést kivan ez. — Gyakran vezetett már egy
nek vagy többek' heves indulattja, jóra vágyó ösztöne 's nem 
eléggé ért fontolása szabadság 's dicsőség pályatérére olly 
nemzeteket, mellyeknek még ara bő legelön kellett vala táp
lálva erosődniök, vagy idomítva könnyű teherrel mérsékleti 
futásba készűlniök. — Mi lett következése'? Az, hogy vagy 
kitörtek pályájokból, vagy inaikhoz nem mért sebes szala-
dásban az erejökön tul lévő czél előtt rokkanva dőltek-el. — 
Szépítni akarva játszó kezekkel sivatag' közepette is virító ker
tet varázsolhatni; zöld ágakat, fiatalokat, leszakasztott virá
gokat gyökér nélkül 's készitetlen földbe szúrva, bokrok tá
madnak, lugasok lesznek, 's árnyékos utak, enyhítve zárják-
el a' nap hevét; de éppen ennek sugarai csak hamar elszárazt-
ják az idétlen mivét, 's nem sokára száraz leveleket zörget
nek a' szelek, mint komor tanuságitaz emberi erőt fejíilrauló 
igyekezet gyarlóságának. — Idö előtti javítások síikeretlenek, 
sőt igaz hogy elöhaladás helyett hátrálást 's többnyire kárt 
szülnek nem hasznot; de idejét mulasztani helyes és szüksé
ges változásoknak szintoly veszedelmes. — Midőn egy nemzet 
meg szunyadoz vagy fáradt aléltságban hever, még akkor erőt
len hogy javítva ujíttson; elég ha lankadt kezeível a' meglevőt 
védve fedezi, kivált ha körülteis még éjjeli csend 's alvó nyu
galom vagyon, de midőn a' nemzeti lét munkás éltének haj
nala világ szerte hasad, 's már minden felé cselekvő mozgás
ban van szinte az egész föld' roppant népessége; midőn több
nyire minden nemzet, lassú vagy sebes, kimért vagy száguldó 
lépésekkel, jóra vagy roszra megy vagy vitetik; és midőn 
azonban az eddig akár álomba ringatott akár kifárasztott nem
zet már magais a' jusok', szabadság', 's jobb lét' szeszes ita
lától éledni — vidulni kezdett, 's szemei hításra, inai tevésre 
erősödtek: akkor kell tiszta látással, erős de biztos kézzel",/-



275 

tásokat javításokat tenni — mert később' azon mennyei ital, 
meliy nemes lelkesedést, hasznos erőt adott, ha csak henyél
ve űriti a' nemzet annak teli poharait, megre'szegíti; elká
bulnak vagy kettőztetve hibásokká válnak főbb érzékei, a' ta
gok rendetlen mozgásba jönek, neki dühödve rohan munkás
ságra; de már nem az ész és fő vezetik, — vad indulatok 
hajtják, durva kezei törnek, 's tipor mindent tántoi-gó lábak
kal. — A' már priiszköívc haladó ménnek — ha bírni akarok 
vele — futása között kell zablát ereszteni 's raérséklett húzás
sal csendesítni, vezérleni; mert a' kemény 's feszes tartás 
által neked erőd fogy, az övé n ő , érzése tompul vagy a' fáj
dalom' ingerlése vadítja, dühössé teszi 's lovasával együí 
veszélyre rohan. Újra fékezni pedig nyargaltában senki 
sem fogja. — 

Bliudenek felett fontostellát a'változásokra's javításokra 
alkalmas igazi idő pontnak elismerése. Ennek bízonnyos is
mertető j e l e : a' gondolkozás 's eszmélés-szülte képzetek ' ' s 
ész fogatok' elterjettsége, azoknak eleven óhajtása 's ezen 
óhajtásnak nyílványos kifejezése. — 

A' miről tiszta képzet van, annak előbbutobb valósulni 
kell. A' mit emberek óhajtanak 's a' mi utáni vágyásokat már 
kiís mondani merik, nem marad az keblökbe zárva, hanem 
cselekvés áltaf létesül. — A' mii századunknak' fő szine az 
eszmélés, mint előbbenieknek hol dicsszony, hol hitbeli á-
brándozás, hol rablás és hóditás voltak }»épvonásai. Ezen 
i'szmélés a' nyomtatás' szárnyain szétbocsátva annyira telitöl
tötte a' világ' letkörét (atmosphaera) hogy átszivárog, keresz
tül fu, berohan az minden hová, sem tilalom sem távolát nem 
rekeszthetik-ki azt sehonnan. 

Midőn a' már előhaladt év' levcgöji felmeíegült; a' leghi-
tlegebb 's rejtetteb völgyekbeis behat 's zöldellő munkásságot 
támaszt. — Most már nagy szám bir olly' képzetekkel, tisz
tád israér olly' tárgyakat, mellyekröl neliány tizeddel ezelőtt 
csók igen kevés gondolkodott, 's még kevesebb tudott vala
mit : a' miket régen csak ritka kijelelt fő meríthetett önmagá
ból, vagy tömérdek fárattsággal kellett a' régi kor' munkáiból 
's a' történetek összehasonlításiból kiszemelnie 's a' melly vi-
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lágosb képzeteket, azokis kik ollyakra szert tet tek, többnyire 
mint tiltott portékát csak rejtve bírtak 's alig merték másoknak 
miilatniig; — most már mindenki számtalan könyvekben 's uj 
Ságokban készen kifőzve talál. A' munkának — melytől olly 
sokan undorodnak — még; csak színe sincs azon az utón, 
mellyen olly sok szép ismeretekhez 's nyilt ke'pzetekhez jut-
Itatni: idötölte'sből, kávéházakban, pipa közt olvasnak most 
oUyakat, mellyek régen csak tudósok olvasó szobáikban nagy 
munka 's széles tudományoktól vették közre ritkán bocsátható 
letöket. Söt a' kik az olvasás' miuden nemétől irtózva, még 
újságokat 's időszaki írásokat sem vesznek kezökbe, azokis 
ha csak nem süketek, ollyakat hallanak minden nap, millyeket 
hallani régebben hiába mentek volna a' Icghiresb akadémiákra. 
Természet' , emberek' 's nemzetek jusairól már olly képzetek 
váltak folyamatbeli pénzzé, mellyek régen mint becses és ritka 
immizmák csak némellyek gyűjteményét ékesítek. 

Tilalom 's elzárás által igyekezni, hogy az emiitett ideák, 
ismeretek, 's azokból származó óhajtások egy nemzetnél ne 
terjedjenek, régebben talám lehetett volna valami sükerű, de 
ma már nem. •— 

Ha mód volna egy nemzetnek minden raásokkali közösű-
iéset me. gátolni; ha lehetne egy országot hermetice minden 
idegen 's uj gondolatok előtt e l -és bezárni —mellyeknek bi
zonyos hogy egy része nyugtalanságot 's jóra nem vezető bé-
kételenséget szül: — ugy talám minden vágyások nélküli 
csendet, sirbólti nyugalmat lehetne eszközölni. Mint ama 
bajor elzárt ifjú, ha a' haladó évek léte felett átrepültek, '3 
az előbb gyermek ifjúvá váltis, de minden vágyások 's kivána-
tok nélkül lenne a' minden sejtés, minden ismeret nélkül tengó> 
boldogtalan, ü e illy képtelen 'g embertelen elzárása egy nem
zetnek, nemis gondolható kivált a' mii századunkban, melly-
nek a' kereskedés, posták, — utazások által a' kölcsönös kö-
zösödés egyik fő tulajdona. — Régen egy egy nemzet múit 
kis háznép, különválva másoktól keveset tudott, 's azok' tudía 
néikiil folytathatta polgári életét; most minden nemzet a' nagy 
emberi ügynek 's nerazettségnek részvevő tagja. —• Chinai 
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kőfal sem tart()ztatliatjael az ujabb 's íorrásban Icvíi 's azt okozó 
]íé\)7,et(i\í bejöttét. Spanyol országban örökké a' legnagyobb 
elzárás uralkodott 's néhány esztendőkkel ezelőtt némely iinád-
ságokon kivűi, minden más könyvnek olvasása elvala tiltva; 
még Szent Dávid Zsoltárinak a' Királynak ajánlott 's tolle el
fogadott fordításais mint tiitandó elszedetett; idegen újságok 
bé nem bocsáttatának, helyben csak az uralkodás'kedveszc-
réntiek jelentek-meg; •— 's még is idegen maradt e' Spanyol 
Ország a' világ' több részeit elfoglaló 's munkásságba hoz(> 
gondolatok iránt? ismeretlen maradt e' előtte az, a' mit más 
nemzetek tet tek, kivántak, óhajtottak*? — nem erősviszsza-
hangzással dördíiltek e' meg nálok a' századnak mind javitást 
mind pusztítást szülő szozati'} Ha nem vóiíis szabad olvasni, 
még is sokann és sokat olvastak; a' titkos és nyilvános felvi
gyázatok nem gátolhatták a' szabad gondolatok terjedését 's 
meggyökerezését; — áthatottak azok a' Pyrenék' bármi jól 
őrzött ormain, a' sokszoros vizsgálatok alávetett kikötő hellyek-
nél béeveztek. — Ha minden rejtett helyeket vizsla orral 
feltudnánakis a' határszéli motozók fedezni, 's durva kötözl<ö-
de'seiket illő ajándék soha sem tudnais megszeliditeni; de van 
minden külföldről jövőnek két szekrénye, hová nem hathat 
semmi motozás, racllyböl a' tiltott portékát kikeresni elfog
lalni nem lehet: — ez a' fő és a' szív 's az abban lévő tudás, 
érzés 's szerzett tapasztalás. — A kereskedés most már olly 
világ szerte uralt hatalmasság, mellynek minden nemzet 's az 
uralkodások' minden neme egy iránt hódol. Ennek életmive 
a' nemzetek közti közösülés; folytatása elkerülhetetlenné teszi, 
hogy minden országból sokan mennyének külföldre; onnan 
pedig nem csak portékák, hanem tudósítások, képzetek, 
gondolatok 's mind ezekkel bővelkedő emberek jönek. — Az 
ujságlevelek, a 'múl t századnak előbb csak kisded, de folytá
ban nevekedett 's jelen századunkban óriássá nőtt szülöttei ma 
már az emberek első szükségi közé tartozó tárgyakká váltak; 
számok naponként szaporodik, 's az addig legdurvább vagy 
legelnyomottabb népek közt is kezdenek megjelenni, — Az 
njságokban ezelőtt nem igen vólí egyéb mint napi esetek, hi
vatali clőlépésck, megérkezettek "s elutazottak névsora, vagy 



hogy ez a' fejdelem megházasodott, amannak íija ezüietett; 
a' világ' íörténeteitis röviden 's minden fejtegetés nélkül ad
ták-e lő . Ma már egészen máskép'van. A' régent a'mostan-
nal egybehasonlítani vagy annak kiskörűsége't ennek határt alig 
ismerő tág törekedésivel jobban összemérni egy könnyen nem 
lehet , mint 40 — 50 éves ujságleveleket mostaniakkal egy
bevetve olvasni. Most okokkeresése, következtetések törté
netek' öszszeallitása 's azokból vont értekezések a' nemzetek' 
belső élti folytát, óhajtásaik' 's törekedéseik' szabását nyil-
váliyossá teszik. Számtalan ujságlovelek mint tanácslók, bi-
rál()k, 's oktatók, lépnek-fel, 's a' közvélemény' ezen hatal
mas orgánumainak hatások tömérdek. Az iiralkodásoknakis 
nagy része a' nyilványosságnak felvilágosuUságból vagy kény
telenségből hódolva, értelraök kifejezése, okaik adása, ma
gok' mentsége vagy mások hibáztatása tolmácsivá teve ezeket. 
Sok helyt a' már számos lapokra nőtt újságok 's napi Írások a' 
különböző 's leg külömbözőbb vélekedések' csata piaczczává 
let tek, a' legvilágosuUabb valamint a' legpajzánabb 's hevesb 
állitások, a' leg régibb bűzií 's legsötétebb szinűek mellett ál
lanak. Igaz hogy hatások ezeknek különböző; ez utóisók 
gyakran a' mérséklettség' képében jelenvén m e g , e' mezőt 
választják igazaik' kivivására 's az ellenfél' megverésére; — 
ámbár sok tehetséget 's ügyességet bizonyitnak, de kevés elő
menetelt nyernek, 's nem sokat lióditnak zászlóik' alá. Midőn 
a' pajkos huszár vérbuzditva űzi hadfogadási mesterségeit, 
hiába áll-elő a' jámbor egyházi szerzetes; akárraelly' ékesen 
igérjenis mennyeket, de ruhája barna, 's a' tüzes ifjúság nem 
öt követi, hanem amazzal ü t - fe l vagy czifra ruháját vagy de
rék paripáját 's jó kardját kedvelvén - meg. — Minden részi
ben a' világnak olvastatnak illyen újságok, 's ha lehetneis azo
kat most egyszerre mind kiküszöbölni, már igen sokáig ol
vasták, 's azon ismereteket 's világot, mellyet terjesztettek, 
velők együtt nem küszöbölhetni-ki. — De nincs ma már mód 
ezen újságokat egy országbólis egészen kitiltani. Egy része 
akárhoíis meg van engedve; igaz, hogy nem a' legszabadabban 
írottak, de a' forgásban lévőkbeuis bőven elég van, a' miből 
ollyakat látnak tanulnak, miket régen alig sejdítettek; sok 
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újságok iinittamoU tiltva vannak, 's nit5gis uein kevesek' ke
zében forduínak-meg, 's terjed foglalatjok, szellemök. Minél 
inkább van a' hozzájutliatási ut neliezítve — egészen elvágva 
nem lévén — annál roszszabb: mert a' ritkát 's tiltottat min
den óhajtja 's mohon nyeli. — így van ez minden időszaki 
írások 's könyvekkelis: a' leg nagyobb tilalom mellettis be
csúsznak minden országba akármely tiltott könyvek, 's éppen 
mivel tiltottak 's minél tiltottabbak, annál kapósbak. A' mit 
különben alig méltatnának valamely figyelemre, vagy a' mi 
előre el nem foglalt Ítélet alá bocsátva helybea hagyást nem 
nyerne; mint hogy tiltott az által nyer fontosságot 's ha egyéb 
nem, elfogultság ád nekik helyességet. A' szokott tilalom 
éppen elég arra, hogy az embert annál kíváncsibbá tegye atal-
jában egy nemzeteta' kor szelleme szülte 's divatba jött képze
tektől megőrizni lehetetlen; hogy minő alakban jelenjenek, 
mennyire hassanak, 's mi benyomást 's következést szüljenek, 
ezis csak némileg függ az arra ügyelők' tetszésétől 's hatal
mától. Az az eset van ezzel mint serdülökkeli bánással, bár
mi ártatlan tudatlanságban légyenis a' gyermek nevelve, midöa 
ideje eljő, a' nem' titkai fölébe akármi lepel légyenis vonva, 
de sejt az ifjú, mivel már az, 's tudni fog, mint hogy sejt, 
mert sejditésnél ember meg nem áll. Serkenő indulat ösztönzi 
vágyát, 's ezt kettőzteti a'titok'kecse, melly alatt ohajtási-
nak a' képzelödés kicsapongásitis felülmúló tárgyát álmodja 
rejtve lenni. A' mi leginkább fedetik előtte, azt törekszik 
mohóbban megtudni, 's a' mitől leginkább tiltják, az lesz fo-
róbb kivánsági czélja. Magát epeszti, ollykor homályban 
pezsgő vágy' dühe testét rontva lelkét gyalázva vagy termé
szettől tér el, vagy annak minden határit általhágja, És mind 
ez nem lenne, ha a' rejtett tárgyak' ingere a' titkolás által 
nem kettőztetett vólna, söt idejebeli okos felfedezés által ke
vésbé igérö alakjokan jelennének-meg. A'Spártai ifjú csen
desen maradott, szokva lévén a' szépnem legszéditőbb kecsei 
fedezetlenlátásához. Mii pedig hányan nem vadásztuk vad 
lángtól csapkodva a' régi írók' munkáiban az elmellözött vagy 
kihagyott sikamlós értelmű kifejezéseket 's trágár mondásokat, 
's feltaláltuk, megértettük azokat; de még többetis koholt 
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hozzá fellázadt képzetünk, csak azért mert rejtették elöltünk 
's tiltva vólt olfasások. 

Nálunk az elzárat nincs a' legfőbb poiczán; — akármi 
könyvet vagy ujságotis meglehet kapni 's olvasni. — A' kö
zönségesen felszabadított ujságokis bővelkednek minden ujabb 
képzetekkel 's óhajtásokkal; ezek talán ész - szülte esetek 's 
törekedések minden lapon láthaták. — Ben Országunkbanis 
jelennek-meg szabadabb könyvek; jele, hogy az uralkodás
nak nincs oka félni, — Mindezekért sok javítások' sürgető 
meg kívánása vau már köztünkís elterjedve, 's pedig nem csak 
a' míveltebb közt, hanem a' közrendűeknélis. — Ezek közül 
sokan mint katonák látták a' külföldet, 's a' földnépének sza
badabb állását; mások Austria' 's több ilíy' Országok' szélén 
laknak, többféle összejöttök van idegenekkel; — falusi 's 
más oskolákbanis számosan tanulnak; — átaljában nincsenek 
már hála az égnek! annyira nyomva, hogy ne gondolkodjanak, 
ne eszméljenek; elég pedig hogy ember ezen szent jusával 
élni kezdjen arra, hogy jobb helyzetről képzete 's arra vágyá
sa legyen. — De még is vannak nyomva és sorsok terhesebb 
minthogy eszmélesekszülte képzeteik epedő vágjássá ne vál
jék. — A' ki közelről 's figyelemmel tekinti a' köznépek, bá
mulva láthatja, melly sok polgári helyzetet érdeklő dolgokról 
van már képzete, 's mennyiről tiszta Ítélete. — 

Akármerre tekincsünk, látnunk kell, hogy javítást óhaj
tó 's arra törekedő vágyás nálunk is már minden rendek közt 
sok, és sokban van. Már az a' kérdés valljon azon javítások' 
elfogadására 's okos használására vagyunk e' és mennyire 
megérve? — Kinek valami jobbról van képzete 's jobbra tö
rekszik, többnyire meg is érdemli azt; — mire az emberek' 
nagy része vágyik, a' mit elevenen óhajt, arra jórészt meg is 
van érve; mert ezen óhajtás vagy az arra érlett' belsőjéből fej
lődött-ki, vagy kivülről jővén azért kapott életre, mivel an
nak elfogadására elkészűltséget, azaz , érettséget talált. — 
De ha hazánk' minden rendéit 's a' miveltség' legkülönbözőbb 
fokain álló honosínkat rendre vizsgáljuk, megkell ismernünk, 
hogy noha nem egyenlőn, de valóban mindnyájan vannak a' 
iavitasok bizonyos mennyiségére megérve. — Műveltebb iia-



zánkfiai közt , annyi <írte[raű erő 's tudás van már kifejtve, 
hogy nera csak meg vannak javításokra e'rve, de me'g az alilioz 
nem ke'szüít környíilményeketis arra érlelni már képesek. 
Műveletlen, lioi nincs a' világon*? nálunk, lehet több mint 
másutt; de éppen azért kell sok javítás, mert csak ez kisebbít
heti azok' számát; ha nállunk kevesebb műveletlen 's a' va
lódi műveltség nagyobb 's terjedtebb lett volna eddig, nem 
lenne most annyi újításra 's javításra szükség, mert ugy mind 
azt már régen birnók. Műveletlenség okozhatja azt hogy ja
vítás ne történjék 's meggátoltassék; de hogy javítás — ha 
ki lehet vívni — káros legyen, azért, mivel sok még nem 
eléggé müveit; ez t'ppen olly oktalan állí tás, mint azt mon
dani, hogy nem kell valakinek orvosság, mert még nem elég
gé egészséges. Ha most midőn a' világ' szelleme, — bel-
helyezetűnk, — 's a' már hatalmassá nőtt óhajtás, javasló, 
sürgető 's parancsoló hangon kívánja, hogy javításokat t e 
gyünk,— ha most, mídűn az uralkodásis erre utat nyit 's kész
séget mutat, — mii nem lennénk arra hajlandók 's egyenet
lenség vagy akárraineraű mellékes tekintetek abban gátat vet
nének: ez már valóban csalhatatlan, de szintolly gyalázatos 
mint veszéllyel terhes jele lenne otromba 's gyáva akarat 's 
észbeli műveletlenségiinknek. 

Más nemzetek'mostani állását ve'vén-fel, őket követve 
sok változás történhetnék nálunk, melly, hiszem, hogysem 
hasznos sem kivihető nera lenne ; sok javitásís eshetnék ama
zok' példájára, mellyekre, gondolom még valóban nem vagyunk 
megérve. Ilonosink' nagy része, igaz, még az ész' kifejlett
sége, 's az akarat' tísztultságának olly aljas és csekély idom-
zatában találtatik, hogy vannak jusok, 's szent igazak, mellyek' 
gyakorlására még nera elég müveit 's a' mellyekkel élni még 
most csak onkárára 's az egész' romlására tudna. Az illyekre, 
bizonyos hogy ők meg érve nincsenek. De azért hogy nincs 
nálunk a' többség minden javító újításra megérve, azt állí
tani, hogy minden újítás-javítás igen koránti, 's még mind 
ainiak nem jött - el ideje; 's mivel nem lenne jó hogy a' sokáig 
még rainden nemzeti jussal sokáig bírjon, azért helyes és jó , 
liogy ugy szólván egynek se legyen birtokában : minő vak 's 
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embertelen állitás ez! — Pedig milly' sokan voltak eddig 's 
fajdalom! még mais mennyi van, ki ezen mondással mind má
sok' mind ön jobb e'rze'se ellenvete'sinek kimeritőleg gondol 
megfelelhetni. Nagy re'sze az ezt pártolóknak vagy mondá
sokat nem értik, de inyök szerint lévén örömest utána papol
ják másoknak, vagy magok sem hiszik, csak szennyes önsze
retet' 's bitanglások' palástjául használják. — Azon vad álli-
tást régebben 's másuttis sokat pengették: mig az elnyomott 
rész sorsa' javulására 's jusai bírására meglévő érettséget az 
azt tagadóknak rettentőleg bizonyítóttabe. — Vannak jusok, 
mellyekre ember mindég meg van érve, azért, mert ember, 's 
mellyeket tőle csak vad önkény vonhat-meg. — Hlyen jusok: 
hogy senki más önkényétől ne függjön — hogy a' törvény 
előtt mindenki egyenlő legyen, hogy iparkodása után boldo
gulhasson, — hogy vagyont bírhasson 's annak birtokával bá
torságban 's bizonyosságban éljen. — 



É r t e s í t o. 

-iíalvélekeűésekről irt munkámnak 1832nek közepén kellett 
volna Pesten Ilartle'bennél megjelenni, de hatalmas kezek 
szniete'se't meggátolták. — Azon rendszabásoknak hódolván, 
vagy is inkább kénytelen lévén magamat azokhoz szabni, 
mellyek minálunk, nem törvényne'l fogva 's nem is annak szel
lemével megegyezőleg, hanem felsőbb parancsok által létez
n e k , elibe tevjesztettera ezen munkámat az uralkodás által 
kinevezett Censor' semmi törvényes menedéket vagy feljebli-
vitelt nem ismerő azon ítélőszékének, melly határtalan ön
kénynek tág utat nyitó utasítás mellett űzi hatalmát; még pe
dig olly móddal, hogy önkényesen szabott, akár csonkító, 
akár megölő büntetéseit önkezével végre is hajtja, vagy ha 
tetszik teljesen fel is szabadít. — Kiállván ezen hatalmas 
ítélőbíró elibe állított vélekedéseim, az általa reájok mért elég 
fájdalmas csonkító 's bénító bíintetéseket, felszabadította őket, 
reáírvan munkámra az i m p r i m a t u r t , ezen hatalmas i g é t , 
melly egyedül adhat nálunk elmeszüleraénynek életet. Ezen 
szabadságlevéllel, (melly eddig az akárhol megjelenhetésre 
tökéletes biztossággal birt) felruházva, eladtam kéziratomat 
Hartlében könyvárosnak; ő nyomtatásához fogott, — midőn 
ez legjobban folyna, egy felülről vett rendelés' következési-
ben a' Nádor további nyomtatását munkámnak — eltiltotta. — 
A' mint ő Királyi magosságának Pest' polgármesteréhez kül
dött rendeléséből látszik, ő a' magyar Cancellártól vett prae-
sidealist, melly azt adta tudtára, hogy értésére esvén a' Can-
cellariának egy munkám' Pesten történő nyomtatása, mellynek 
ott már kezek közt forgó (circuláló) két ívéből kitetszik poli-
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ticai tartairaa, (hololt abból egy lap sem c i r c u l á l t , 's a" 
két első ívben egy szó sincs politlkárül) azon munkámnak 
ine^íelenését a' Nádor akármi módon is gátolja meg. Hogy 
az e'rkezett rendelésben ez volt, azt szóval is mondotta a' 
Nádor, 's a' mit nékem is szerencsém volt tőle hallani, ezt 
tette. O Királyi magasságának sem böicsescgével, sem igaz
ság' szeretetevei nem egyezvén illy parancsnak végrehajtása, 
melly sem törvényen nem épűi, sem okot fel nem hoz, de sőt 
legkissebb ürügyet sem használ, a' mi illy erőszakos tettet 
menthetne, azon helyesség rendelt lépést választotta, hogy a' 
rendelés' végbevitele előtt a' munkát legalább maga megnézze. 
Ennek következe'sében parancsolt, hogy a' kézirat elibeter
jesztessék, a' nyomtatás pedigfelfiiggesztve légyen. A' kéz
iratból csak mintegy 24 irott ív volt a' nyomtatónál 's azok 
közt az első kötetből utóbb kihagyott születési előitéletekrölí 
értekezés i s ; a' munka' több része nálam álott. A' kezébe 
ment íveket kegyes vólt a' Flerczeg haladék nélkül megolvas
ni. — Azon nekem tett ígérete következésében, hogy meg
olvasván a' kéziratot nékem vissza küldi, 's ha abban semmin 
sem akadfel, további nyomtatását felszabadítja, kevés napok 
múlva Írásomat kezemhez küldé, de tisztelt soraiban tudtom
ra adá, hogy azt több tekintetből közdolgokat érdeklőnek ta
lálván, nyomtatását megnem engedheti, hanem előbb a' Kir. 
Helytartó Tanács ítélete elébe kell terjesztenie; mivel a' Cen-
sornak ugy mond nem volt volna szabad azt keresztül bocsá
tani, királyi normális rendelések parancsolván, hogy m i n 
d e n a' mi politikát érdekel a' Hely tartó Tanács elébe terjesz
tessék. — Az én munkám' nyomtatása' ezen okból esett el
tiltását nem könnyű józan követeltséggel (consequentiával) 
megegyeztetni; egyfelől, minthogy annak csak alig fogla! 
fele magában ollyat, mit politicai tartalmúnak nevezhetni, de 
főként, mivel csak most egy pár év óta, 's ezen esztendőben is 
több égészen politicai munkák jelentek meg a' Censor által 
átnézve, a' nélkül hogy a'Helytartó Tanács' elibe kérettek 
volna; ezen munkák' tartalmát igazgatásunk minden tagjai 
tudjak 's többek közülök olvasták is azokat, és senki sem szó
lította meg a' Censort, hogy miért nem terjeszté aKoLai »' 
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Helytartó Tanács elibe.—Miért kezdeni tehát ezt éppen most, 
's éppen az én munkámmal^ — De átalánosan véve is ezen 
cselekvés raegjjyűzödésetn szerint terhelő, és sajtónknak, — 
ha l'̂ ĵdalom nem mondhatom is szabadságára mivel az nincs, 
— de meglévő munkásságára nézve veszedelmes, 's minden 
tndomáiiyos iparnak halálos döfést ád ; mert ugyan is , így az 
uralkodástól arra megbizott Censor által nyomtatás alá bocsá
tott munka iránt, sem az iró, sem a' kiadó, a' nyomtatás kez
detétől egészen a' példányok' elkeléséig soha sem lehet bá
torságban, hogy a' politicai tartalmúság' színe alatt nem tiltják 
c' meg nyomtatását, nera veszik e el példányaití mert azt 
igen könnyű reálátni majd mhulen munkára, hogy köztársa
ságot 's polgári helyzetet érdekel; szakács-könyv is bajosan 
lehet ettől bátorságban: hiszem ez az egészséget nagyon és 
közéiről érdekű, 's a' gyomor jó vagy rósz álapotban létit ha
tározza , ^ ' minek pedig az igazgatókra 's következőleg az 
igazgatíakra is olly nagy hatása van. De nem is szükség ezt 
reái'ogni niuukái-a, ha annak, ngy mint az enyímnek, eltiltá
sát a'nélkül parancsolják, liogy azt az , kitol a' parancsolat 
ered, ismerné. — Azt felelik az illyes által történő megká-
rosodási'a, hogy ezt az uralkodás megfordítván ebben sérel
met találni nem lehet, — ha ez ugy történnék is (a ' miben 
pedig igen sokan merészelnek kételkedni) még is tagadom, 
liogy a' kár ki lenne pótolva; — a' kiadónak fáradsága, elve
szett ideje, megsemmisített haszoni kilátása, megtéríthetők 
el — Ki egy munkát ki akar adni; legyen az iró, legyen az, 
ki tőle az megvette b i r t o k o s a annak; a' Censor által fel-
szabadittatik, hogy ezen b i r t o k á v a l bátran élhessen, 's 
még is midőn nálunk is , mint minden más törvényt ismerő 
Országban minden birtokos bátorságba van tulajdonának bir
tokában, ezen egy neme az embereknek megfosztva légyen a* 
társaság'ezen föbecsü jótététől, 's örökké rettegnie kelljen, 
hogy birtokát tőle elveszik, — fáradsága, arra fordított ideje 
elvész, 's munkájának méltó jutalma füstbe megy"? Ki fogja 
magát így könyv kiadásra szánni'* Ezen tekintetekből — 
mellyeket szerencsém volt a' Nádornak is kinyilatkoztatni — 
nem láttam helyesnek, már censurált 's a' megjelenésre fel-
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szabadított tnunkámat másodszori ceiisura alá bocsátani, a' 
Helytartó Tanácshoz felküldvéii, 's ezen tetszésemtől függő 
tettem által, nem akartam elismerni ezen eddig szokatlan, 
véleményem szerént helytelen, 's káros cselekvés módot, sőt 
annak megkezdése're legele'bb adván alkalmat, azt létbe ik
tatni. — Darab idő múlva Hartlében a' köztünk lévő egyezés' 
következésiben, az általa megvásárolt, de nálam lévő kézirat
nak kezébe adását megkívánta, abból azon értekezéseket, 
meUyeken politica bűze sincs, kiválasztotta, 's azoknak külön 
egy kötetben leendő kiadására engedelmemet kikérte. — Eb
ben én megegyezvén, ő a' munka ezen részét újra a' Censor' 
kezébe adá, ki azt, — megjegyezvén, abban három, képzete 
szerént erősebb kitételt — a' Helytartó Tanács elibe terjesz-
té ; ez (nem a' Nádor elolülése alatt) újra vissza kűldé a' Cen-
sornak, azon igen fontos okból hogy a' kérdésben forgó három 
kitételt miért nem irta belé felküldött véleményébe, 's miért 
jegyezte azokat csak a' kéziratban 's ó l o m m a l meg, még 
pedig vékonyra hegyezettel. — E ' volt az első lépés a' csiga 
utón, mellyet azon rongált munkám első kötetivei tétettek; a' 
következtéket felhordani igen unalmas lenne. Elég az, hogy 
csak nem más fél esztendeig vándoroltatták le és fel a' Hely
tartó Tanács , Cancellaria 's Censor közt; mig végre, csak 
nem lehetvén ezen sötét 's tekervényes utbol a' megjelenhetés 
czéljához vezetni, 's azon utozás szennyeivel nem is igen lé
vén kívánatos világ előtt megjelentetni, — a' kiadó is bele 
unt, 's a' szerző sem akart olly megfélszegített 's bennítolt 
szüleményt magáénak vallani. — 'S igy azon — valóban 
nagyon ártatlan — első kötetnek is Pesten leendő kiadása 
abban hagyatott. — Munkák nálunki kiadására nézve, vilií-
gositásul még csak ennyit: némelly munka, mellyet eddig a' 
Censorok, minekelőtte az imprimaturt reá irták volna, a' 
Helytartó Tanácshoz beadtak, ott esztendőkig is elhevert, 
némelly el is veszett; 's ha végre elítélik, hogy valóban poli-
ticai geographiai, vagy statisticai tartalmú, fel kell a' Cancel-
lariához kíddeni; itt sem halad sebessebben; — onnan megy 
az udvari Censurához 's mindennek utolsó vége többnyire a 
halált lehellő n o n a d m i t t i t u r . — Munkám' elbeszélt sor-



sara nézve a' Cancellar igaz azt mondja, hogy â  Cabiuette-
bül jött a' Cancelláriához az iránt parancsolat: (de ezt a'Can-
cellária tagjai merik tagadni) 's hogy a' Nádorhoz nem ment 
rendcle's a' munka' megjelenésének nem engedése iránt, ha
nem csak kérdés, minő munka'm nyomtattatik. — Én a' mit 
felyebb mondék, csak a z t tudom, de a z t h i s z e m i s . — 
A' dolognak eredete bizonyosan ez: valami titkos feladó be
súgta annak, kitől azután a' parancsolat eredett, hogy nekem 
egy munkám nyomtattatik Pesten; minthogy az, 's több olly 
szabású nagy Urak engem' valóba érdemem felett nagy figye
lemre méltatnak, a' status fenmaradására elkeriJhetlennek 
vélték, liogy munkám világot ne lásson: — igaz, h()gy nem 
tudták mi vagyon benne; de hiszem igen tiszta logicai követ
keztetés; "Wesselényi, ki gyakran mert hazája' törvényei' ol-
otalmára bátran 's nyiit szívvel szólani, nem Írhatott egyebet, 
• mint a'törvények í'eiforgatására czélzót.» — Hogy a' g y a 
l á z a t o t , vagy b e c s i l l e t e t szerző'? nem tudom, de ugy 
nevezett fekete könyvbe én colossalis betűkkel vagyok beirva, 
azt természetesnek találom: mert gyalázatos, leikeiket eladott 
gaz teremtmények, seprei 's mocskai az emberi nemnek azok, 
kik abba diétáinak; kik csak hogy ne láttassanak ingyen venni 
bünbéroket, 's hogy annál hivségesebbnek mutassák magokat, 
a' legízetlenebb, 's otrombább hazugságokat koholják ; a' kik 
pedig írnak azon könyvbe, azokat gyanuskodás, ezt nemző 
's cítöl született félelem, 's tisztába hihetőleg bajoson lévő 
ön lelkiísméretök olly gyávákká tészen, hogy mind azon plety
kákat elhiszik.— Senki sem képzel fényes nappal ördögöt látni, 
's délben nem szoktak kísértetek jelenni; éjjel sötétben gyötrik 
ezeknek képzelt félelmei a' gyávákat; kik sötétségben járnak, 
*s éjjel bujkálnak, a* leg egyszerűbb tárgyakból alkot oUjkor 
azoknak nyugtatlan elméjök ijesztő vázakat 's pokol' kísérletit. 
Lágy velőket lázos képzelödés' forrósága könnyen hevít annyi-
i-a, hogy tulajdon félelmökön kotolva rémképeket kötnek ki 
öiiréraítésökre. Kii pedig mardosva bánt belseje^ ellenséget 
vél minden csendes bokor alatt megpillantani. — Ezen féle
lem okozza, hogy az egész vidéket eílőltik lappangó kémeik
kel az iiíy íjzelezve sietok, 's még is reszketve lépők. Ezek, 



bíinös tévedésekben a' minden jók által mélyen tisztelt királyi 
hatalmat 's a' buzgón oliajtott közcsendet, titkon puhatolók' 
bün - szülte 's vétek-táplált segedelme által képzik fenntart
hatni; — azt gondolják, hogy a' nélkül nem állhat fenn Ural
kodás , holott azt egyedül keresztyéni erkölcsösség's nemes 
cselekvés-mód óltalraozhatuak, — kivált most, midőn nem 
annyira ágyuk mint véiemények ellen vau ótalomra szük
sége; még is annak legfőbb biztosságát, ótalmát épen abban 
vélik lenni, a' mi minden keresztyéni 's erkölcsi kötelességek
kel leginkább ellenkezik, a' minek léte már megromlott er
kölcsöt tészen fel; —• ezen mások szavát 's titkát elorozó, 
minden bizodalmat 's becsületbeli hitelt legyilkoló mód által, 
mellynél megvetést érdemlőbb cselekvés nem lehet — akar
ják a' kormányt hatalmossá 's tisztelte tenni. — De ha már 
azok, kik az Uralkodásba befolyással vannak, a' nemzetek er
kölcsének bizonyos megszeplősitésére, 's az Uralkodás iránti 
b i z o d a l o m e l f o j t á s á r a 's ahoz visellető t i s z t e l e t — 
s z e r e t e t e l ű z é s é r e azon szerencsétlen, — merem mon
dani — felség áruló liiedeleniben vannak, hogy a' társalko
dás' egymásban bizliatáson épült bátorságát, a' kölcsönös gya
nús rettegés' maszlaga által megmérgesitcni, a' házi körök' 's 
titkok' szentségét, nyugalmát •—• gyilkoló haramiák, ólálkodó 
zsiványok által megfertőztetni s z a b a d ; ha azt hiszik, hogy 
a' ravaszság', fortély' 's leskelődés' alacsonságait a' pénz' csá
bító ereje által emberekbe oltván, a' vétek undok mirigyét or
szágszerte terjeszteni h a s z n o s ; — az ezt vallóktól lega
lább az t , tellyes jussal lehetne megkívánni: hogy mineku-
tánna ezen lelkeket bűnre vásárló, 's a' kibérelt titkos sereg 
által az Ország' csendes lakosit titokban üldöző intézetjekre, 
milliókat költenek az Orsz: vagyonából, 's azoti pénzből, 
mellyet a' haza' polgárinak nyugalma' 's bátorsága' oltalmára, 
nem pedig számtalanok' erkölcse' megvesztegetésére 's a' töb
bi nyugalma' feldulására ád, — tartanának oUy embereket, 
kik ha márielköket e' pokol' szolgalatjára eladták i s , lenné
nek ezen beszédek 's titkok' elorozásában orgazdájoknak hii-
s é g e s czimL -.ái, — vinnének i g a z liireket, — adnának 
a l a p o s tudósításokat, 's ne koholnának éktelen 's nevetséges 
hazugságokat. — K' mostaui czndar laí iok, mint méregtől 
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pBÍfadt pókok a' legtisztább virágból is ocsmányságot szívnak, 
becsúsznak sikíímló kígjóként minden köz és rejtett lielj-ek-
r e ; — a' házi e'let biztos tűzhelj'e — a' szeretet' 's barát
ság' szentelt oltára korul ólálkodva lappangnak, virágok 's 
gyíímólcsök alatt rejtőznek, 's leskelődve bujkálnak szeL'd 
örömöket lehellő társaságokba; — a' nyilt szivű gondatlan
nak keblébe másznak szíve vérét szívni, 's az ártatlansága' 
meztelenségében bátran lépőnek sarkát mardossák. — Nem 
esak a' bán szennyes kerítőnéje, a' sinlödő szegénység bir el
vetemedett halandókat arra, hogy nyomorú létök fenntartása' 
ronda bérééért ember társaik titkos kinzójivá adják el mago
kat, — nem: — gazdagok, — nagy nevet 's hivatalt vise
lők, — 's fényes czimerekkel felruházottak űzik ez átkot liozó 
's utálatot szerző mesterséget; nem rázza meg leiköket azon 
vérző sebek' látása — mellyeket rágalmazás' fegyverével 
orozba ők ejtettek, nem az általok eszközlötí üldözés szülte 
aggodalmak, megsemmisített kilátások 's legázolt szerencsé-
jök olly számos áldozatjaiknak: — szemérmet nem ismerő 
érzéseket nem zavarja azon köz utálat, mellybe az őket ujjal 
mutató közönség előtt vannak, 's azon undorodás, mellyel 
őket mint genylepte lelki fekélyeseket minden becsületes em-
ber távol kerüli. — Neiri elégesznek meg ezen sötétség fat
tyai szavát szájából, titkát kebliből az embernek kilopni, ha
nem mindent nagyítva elfacsarva adnak fel; nem csak hogy 
kinyomozzák minden lépését 's cselekvését hiénái éles szaglá
sokkal, hanem olly szavakat, szándékokat, tetteket fognak 
főként ollyakra, kiket martalékjoknak kiszemeltek, a' mi 
azoknak soha eszökbe sem jutott. Illy hamis hírekkel 's tu
dósításokkal zavarba hozzák az Uralkodást, oknélkűl gyaniit 's 
aggodalmat okoznak annak, 's gyakran ol!y cselekvésre bírják, 
melly nem csak keserít 's attól a' népet elidegeníti (a' mi 
Uralkodásra nézve mindég veszedelmes) hanem tekintetét is 
kisebbíti — értelmi gyengeségét 's következetlenséget (inco.'i-
scquentiát) árulván el, a ' m i még az elsőnél is ártaímosabb-
m(:it előbb utóbb jaj azon igazgatásnak, mellyet nem csak 
nem szeret, de meg is vet a' nép. Nem fizetést érdemel az 
iliy álnok szolga, hanem biíutctést kemény büntetést; mert 

lí) 
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több bajt ceiaál, több etégyent 'a kárt okoz gazdájának, mint 
mind azok kik haaudozásaik tárgyai. Önhasznát átlátni tudó 
Uralkodásnak lakoUatni kellene az illy hitetleneket; leiköket 
megvásárolta; miért ne lenne hát testök felett hatalma? -— 
Bőrtömbe vesztőhelyre vélek, hogy tanuljon a' többi, ne czi-
hdljon mint hazug kutya csalfa nyomon, ne vezessen egér 
lyukhoz a' medve barlangja helyett, 's ne jelenese rémitő u-
gatásával oroszlány' közellétét rebenczes gazdájinak nevetsé
gre méltó szörnyedést okozván, midőn csak rigó csörteti a' 
cserét. — Már több év óta engem az Uralkodásnak több ha-̂  
talmosai különös iigyelemökre méltattak; nagy szorgalommal 
üzi az óta a' hydra sereg mesterségét; minden szavamat' min
den lépésemet lesve, gazdag zsákmányként visznek meg min
den pletykákat róllam, de semmit sem ugy a' hogy mondot
tam; mindent másként mint tettem; nem beszélvén elég okta
lanul, 's nem cselekedvén elég esztelenül számokra, rakással 
költenek róllam hireket 's a' boszanton tul nevetséges feladá
sok tárgyává tesznek. — Hogy ez igy van nem gyanítom, de 
tudom; ámbár alig ismerem egy tizedét a' felőlem bejelentett 
híreknek, de kétséget nem szenvedő adatokból bizonyos 
vagyok a'többek közt ezekről: Még 1831 kezdetén felad
tak, hogy én és többek titkos szövetségben vagyunk a' Fran-
czia 's belga liberálisokkal, 's engem épen azon szerencsére 'a 
tiszteletre méltattalí, hogy a' nagy Lafayette - el levelezek, 's 
törekedésünk' czélja nem egyébb 's nem kisebb, mint az Ural
kodás'felforgatása. Ezen Ízetlen hazugságot a' h a t a l m a 
sok elhitték 's következésében titkos puhatolók bízattak meg 
vizsgálatára; hogy egy régi barátom is ki volt e' végre küldve 
'g ő ezt meg is tette, — nem csak közbeszéd tárgya, de 
szinte bizonyosan tudom, még is az emberi erkölcs tisztelem 
téré nem akarom hinni. — Több hónapok kellettek mig az 
igazság' nyomába tudtak akadni 's azon annyira rejtett valót 
kikurkászták, hogy t. i. semmi sincs a' dologban — hogy 
Wesselényi Miklós nem Catilina, 's hogy Magyar Országon 
csak betű szerénti nem pedig politicai czélzásu geux-ek 's 
Bansculotte-sok vannak; átlátták hogy csak önfőldjökben 
tenvésző ^'-scrbb-nagyobb fák, a' miket kémjeik árboczok, 
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szabadság fai, 'g óriások gyanánt mutattak 's festettek iázos 
képzelődésök előtt. Yitéz Don-Quixotte már belé feszítette 
magát nem egyenlő kengyeleibe, hatalmas dárdát emelt 's a' 
kőzdolgok - fojtá döczögö járású Rosinante-ját már csaknem 
Tágtatásra sarkala, midőn a' nemes lovag kénytelen rala liarcz 
szomjuzó szivének nem kis bujára észre renni, hogy a' vélt 
ellenség' sorai nem egyebek, hanem rendbe állított gabona 
kévék 's kalangyák. Lecsilapodott a' szirteken omló vizek' 
hősének, minden gyávát rémülésig ijesztő haragja. Már meg 
vala juhászodva, midőn megint rémítő hirek borzasztó hangjai 
üték meg nem buta füleit; — hogy minő képek jelentek meg 
önfénnyétől káprázó szemei előtt, vagy minő veszéllyel terhes 
fellegek közelgető tornyozodását jelenték éktelen vakogások-
kal csúszó mászó állatjai, kiket idő - jóslók gyanánt hizlal 
cselekvéseinek mocsárjában? mind ezt nem tudom; de ször
nyű képek lehettek azok, 's irtóztató veszélyt kellett gyanit-
nia, mert szokatlan, — félig undor félig nevetséges lépésre 
bírá. Azon hírt terjesztek 's adák ugyanis tudtomra, hogy 
czél vagyon, 's parancsolat érkezett engem elevenen vagy hól
tan elfogni. Az Erdélyi Kormány legelső személyei irták 'g 
bizodalmas titkolódás' leple alatt megsúgták, hogy engem 
nagy veszély fenyeget, 's hihetőleg minél elébb parancsolat 
érkezend elfogattatatásomra. Múlt Octoberben egy valaki, 
az igazgatásnak sokba beavatott 's hivséges embere, egy jó 
barátomnak az én velem történendő közlés véget tudtára adta, 
hogy a' katonai kormányhoz parancsolat érkezett kéí századot 
(corapagniát) vagy ha szükséges többet i s , 's ágyukat is!!! 
küldeni, a' még csak sövény vagy eleven kertel is köriíl nem 
vett 'Sibói lakásomba, elevenen vagy holton történendő nya
konfogására egyedüli kopogó fejemnek; azon hozzátétellel;; 
hogy ezen hadi operatio végbenviteíével még egy második 
közelebb érkezendő parancsolatra várjanak. — Hogy ezen 
elfogás' szándékáról a' felhordott, 's még több adatim (dátu
maim) vagj'nak, azt betudom bizonyítani; már csak az a' kér
dés: hogy l é t e z e t t e' v a lóban e' s z á n d é k , nyilvános 
bepanaszlás, — pör 's Ítélet nélkül Magyar 's főként Erdélyi 
törvények' világos értelme 'g szavai ellenire én velem azt cse-
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lekedni, a 'mit törvényünk szerént csak te t ten-ér t gyilkossal, 
?y"jt<'gatóval, haramiával lehet elkövetni 1 hogy t. i. törvénybe 
idézés, meghalgata's nélkíü Magyar Nemes embert az elfogás' 
szégyene, 's a' rabság' gyötrelme' martalékjává tegyenek; még 
pedig csendes laktából, imádva szeretett öreg édes annya' 
karfai köziil hurczolván el*? v a g y p e d i g , az egész csak ke
resztyéni intés, vagy is jobban mondva pogány ijesztés volt ,— 
's az Attilás nagy szinjadzó ezen együgyű 's nagyon prózai 
tárgyba is egy kis szomorú vig jelenést akart belé szőni'? 
Igaz, hogy ez által a' társaság' egy tagját, — kinek szint olly 

jussa van mint akárkinek a' társaság' legfőbb javiaval a' sze-
méljes bátorsággal élni-rosszabb helyhezetben t e t t e , mintha 
medvék vagy emberevő Cannibálok közt kellene élnie, mert 
azon vadon és sivatag közepette jó töltött fegyverek 's erős 
kunyhó annyira bátorságba teheti az ott lévőt, hogy nyugton 
eheti eledelét; nékem pedig naponként azon gondolattal kel
lett szememet befognom, hogy mejjemnek szegzett bajonnet
tek fognak, az önkény ezen kedvelt eszközei csillámlásának 
szemléletére felkölteni. Nem vad kegyetlense'g e' így valakit 
megfosztani személye' bátorsága iránti nyugalmától, a' mi 
társasági életének legbecsesb jóté te , és méltó, 's érdemlett 
árra természeti feles jussai társasági létéért történő megszorí
tásának 1 Nem vétkes dolog e' haramiák közt 's minden pil
lanatban vessséllyel körülvett lakással egybecsűvé tenni létét, 
a' mívelt társaság tagjának, ki polgári alkotmánnyal bíró ha
zának szabad fia, 's kit jó Fejedelmének letett szent hite bátor
ságba helyzett , hogy törvényei' oltalma alatt semmi illy ve
szély nem háboríthatja'? — De talán az illy cselekvés mód 
pártolói azt alítják, hogy tulsíígra (extremura) vetemedek, 
midőn latrok közti tanyázáshoz 's fenevadaktól nyűsgő erdőkbe 
éléshez hasonlítom azt, midőn a' csendes polgár' ártatlansága'-
nak érzetében sem lehet gyugottan, hogy a' közelebbi pilla
natban nem hurczolják e' senyvesztő bőrtömbe — «hány or-
«szág nincs, — mondják — hol ez szokásban vagyon, hol azt 

• törvények nem tiltják, 's még sem lehet az ott lévők sorsát 
• vad emberek közé íévedtekéhez hasonlítni.» — Melyik or
szágot tetszik ezen Uraknak érteni'í én, midőn társasági élet 
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'» emberekhez illő létről szollok, polgári alkotmánnyal's sza
bad intézetekkel biró országot ér te t . Ha Portugált, Spanyol 
*s Muszka országot, vagy talán éppen a' nagyon kedvelt Török 
igazgatást hozzák például: ugy igaz, nincs feleletem mert 
ezek valóban szép mustrák, mellyeket már mások is nem kis 
előmenetellel utánsznak; — de minden más civilisált ország
ban, hol szabadságában áll is az Uralkodásnak valakit elfo
gatni; valamint ott i s, hol törvény által sérthetlenné van a' 
személyes bátorság szentelve, de azon kedvetlen eset adja 
magát elő, hogy törvény törvénynek hágván nyakára, azon 
szent polgári jus darab időre felfüggesztetik; mindazon helye
ken ezen erőszakos cselekvés módot, 's az elfogás' gyászát 's 
gyors folyta; kereskedik az önkény' csapásai ellen a' dolog
nak nyilvános, ország 's világ láttára történő mente, minde
nek felett pedig a' sajtó szabadság; — kifejlett közvélemény, 
's az erős nemzetiség káiiytelenítik az Uralkodást ezen hata
lommal ritkán 's kiméivé élni; de nálunk számtalan példa mu
tatja, hogy elvólt emberi közösüléstől — segedelemtől zár
va, ki status' rabjává tétetett , nem járulhatott hozzá a' társa
ság' részvéte, sőt olykor nem is hallott az többet felőle. Ná
lunk a' pörök hoszas 's hoszabbitható folyamatja, a' bünteté
sek önkényes határozatlansága a' leggyászosabb alakot ruház
za az illyetén elfogásra; hát még ha eszünkbe jutnak a' régi 
szomorú példák, midőn rendes pör folyta 's törvényes Ítélet 
elmellözésével, vagy idegen szolgai lelkű birák által döntetett 
el az ílly szerencsétlenek sorsad — Sajtóink önkény hatalma 
által lesajtólva nem mozdulhatnak, szóllani senki sem merhet, 
vagy siker nélkül magát áldozza — köztudásra legfelyebb a' 
kimondott — de minden adatok 's bizonyítások nélküli Ítélet 
(sententia) jő , 's a' nemzet illy szerencsétiénnek sorsában leg
felyebb annyi részt vehet, hogy az ágyuk és zsoldosoktól körül
vett vesztőhellynél bámészkodhatik;, — hogy ha tanácsosabb
nak nem tartják ezen tettet egész csendességben végezni, 
vagy pedig a' halálos Ítéletet olasz országi kegyelemmel az 
amannál tízszer kínosabb ö r ö k ö s fogsággal nem cserélik 
fel. — Ki nálunk mint status rabja pör 's ítélet nélkül fogatik 
el, arra már önkény börtön' sorvasztó gőzét, 's vérpad bűzét 
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lehelli. — Kik ezai szép jövendőt, vagy hihetőbben annak. 
fe'Ielmét reám mérték, (ha valahogy egykor talán egy komor 
órában magokba találnának szállani 's lélekisméretek igazi 
színében mutatná a' lélek gyötrés' kegyetlenségének undok
ságát,) megnyugtatásokra mondhatom, hogy nékem valóban 
«emmi gyötrelmet sem okoztak, félelmet pedig még keve
sebbé *) — Octoberóta is több feladások történtek ellenem. 
— Két Vármegye gyűlésein mondott beszídimet igen nagyra 
vették, pedig csak ollyan volt tartalmok, millyet, sőt még töb
bet 's erősebben mások is felesen mondottak más Vármegyék
ben. — A' telet Pesten toltém, majd mindég beteg lévén, 's 
felejthetetlen jő anyám elvesztéséért minden mulatság előttem 
Ízetlenné válván, emberek közé keveset mentem, hozzám is 
nem sokan jártak; még is Bécsben hire vólt, hogy én Pesten 
egy titkos egyesületet (Comitét) alkottam, az ifjúságot ma
gam körül gyűjtöttem 's a' külföld titkos egyesületeivel szö-* 
vétségben vagyok. —• Erdélyben a* törvény elmellőzése, ta-
podása 's a' helybeli igazgatás helytelenségeinek pohara mái 
csordultig telvén, a' mit igen régőta több 's majd minden Vár
megyék sokszorozva kijelentettek, most már sürgetőbb panasz-
szal, 's keservesebb elszomorodással, de mindég szabad nem
zethez illő tisztelettel 's nemes bizodalommal kezdek Fejedel
münk elibe terjeszteni; ezen törvényhez ragaszkodó e l e 
venebb mozgás ez esztendővel kezdődött, az óta hogy én 
Erdélytől távol vagyok, még is a' feladók hazugságai szerint 
*8 a' hatalmasok mindenütt rémképeket látó szemei előtt, en
nek is oka 's inditója én vagyok, az én mesterkedéseim veze
tik távolról az ott történő lépéseket. Pedig valóban szükség
telen illy rejtett okát keresni Erdély elkeseredésének: azon 
szép kis Ország keblében a' gazdagságnak minden csirái meg
vannak, még is a' legszegényebbeknek egyike; szép és szabad 
szellemű törvényekkel bir, 's még is elnyomás alatt nyög **), 

*) Személyem bátorságba tételére semmi lépést sem tettem, hanem be
csületem iránti 's hazafiúi kötelességnek tartottam, az Ország Tör
vényhatóságaihoz egy kinyilatkozást intézm. Ezen lapok végéhez 
vagyon ez * jegy alatt mellékelve. 

*•) Erdély helyzetének felvilágltására némely jegyzetek vannak ezen 
lapok után *• jegy alatt. — 
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nézve két kérést teszek az igazgatáshoz: egyet a' multakra, 
mást a' jövendőre nézve. 

E l ő s z ö r kérem ezennel a' kormányt, *8 hazám és a' 
világ hallattára felszólítom: lépjen fel ellenem azon vádak
kal mellyek ellenem léteznek; — polgári hibáimat, vétkei
met, mellyekért ennyire tart gyülőlségre méltónak fedezze fel; 
— közöJje velem, a' mivel feladtak, hogy tehessem nyilvános 
mentségemet; idéztessen törvényesen törvényes ítélet elibe, 
mert kemény büntetést érdemel, ki törvényes Királja, hazája 
törvényei 's a' köz - csendesség ellen törekedni mer, 's a* ki 
törvénytelen utón jár, lakoljon. De ha nincs mit mutasson 
bé ellenem törvényes itélö szék előtt mint alapos vádat, — ha 
gyanujit bebizonyítni nem tudja; ugy hadjon békén, 's légyen 
előtte szent a' polgár' csendé; — mert csak vesztét érző 
igazgatás szokta ezt háborgatni. 

A' mi a' j ö v e n d ő t illeti: a' multakból látván minő 
alaptalan, ostoba 's nevetséges hírekkel kedveskedtek hatal-
mosainknak nyomozó 's motozó zsoldosaik, mellyek nékiek 
olly minden igaz ok néikűii aggodalmokat okoztak ̂  ím egy 
ajánlást teszek: rendeljenek egy száz szemű, jó orrú, finom 
hallású, de nem hazug uri embert fekete sergek közül mel
lém ; — lakása, gyertyája, fája, mosása lesz nálam — ételére 
's italára is jó gondom leénd, hogy légyen ereje 's kedve tisz
tességes hivatala fojtatására; — de még többet teszek, — 'a 
tehetek e' nagyobb áldozatot az uralkodás kedvéérti — el
fojtom magamban azon utálatot, mellyet az illy pribékek iránt 
érzek, 's ezen gazembert tűrni fogom társaságomban, magam
mal hordozom, hogy mindenütt sarkamba légyen, minden fér
fiakkal! társalkodásom, beszédem, minden cselekvéseim felöl 
vigyen napi - könyvet, — szívesen mindég magam is aláiroti 
hivatalos jelentéseit; — csak hogy atyáskodó uralkodásunk 
nak hamis hirek által ne üssenek olly gyakran szeget fejébe. 

Részemről most ezennel kifejezem polgári hitem vallo
mását, olly nyílton, szabadon teszem ezt az Isten szent színe 
előtt, millyen nyilt szivvel 's szabad lélekkel bátran mérek 
akármelyék órában a* Teremtő 's minden teremtmények elibe 
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Ic'nuL Félelem valóban nem tartóztat egy gondolatomnak is 
nyilvános kifejezésétől. — Földi félelmet én nem ismerek; 
a 'mim nékem van fe'ltendőra, az előtt bar mi hatalomnak is 
elporlik ereje; l e l k e m f ü g g e t l e n s é g é t lanczai nem be
kózhatják, 's ön t u d á s o m ' n y u g a l m á t ágyuji sem zavar
hatják. — Más lánczok engem e' világhoz nem csatolnak, 
csak hazám' boldogsága 's az emberiség' szent ügye. Vúlt 
még egy láncz, melly e' léthez kapcsolt, (a' többiek már rég 
elszakadtak) egy tisztelt jó anyának hiv szeretete, édes kö
telességeket szabott ez élőmbe, 's lépésimet vezérelte: de ő 
már alszik; — most magamban állva, egyedül érzem magam 
e' világon, olly magánosan, mint a' köszirtrór felszárnyaló sas, 
de olly szabadon is. 

Én hazám' boldogságát egyedül a' nemzetiség' értelmi mi-
velődésitöl 's terjedésitől i'emélem. A' nemzetiség fő élete
vének tartom: a' haza 's törvények iránti buzgóságot; azért 
ezek mellett hiv lángot óhajtok minden magyar'keblében; a' 
haza 's törvények iránti lelkes hivség, azoknak féltése, és 
törvényes ellenzés 's férfias elszántság, midőn azoknak sértése 
történik, hitem szerint a'hazafiúi kötelességnek azon teljesí
tése , melly a' nemzetiség' említett életerét t. i. a' haza iránti 
buzgóságot leginkább tartja az élet 's egészségre szükséges 
mozgásban; azért ezt előmozdítani, terjeszteni, fontos tar
tozásomnak ismerem. — Ezen okból az ugy nevezett ellen
zést'(oppositiot) igen hasznosnak és szükségesnek tartom, 's 
következőleg magamat annak hiv és buzgó tagjának vallom. 
Ellenzés (oppositio) az a' nemzet' polgári éltében, a' mi az 
ellensúly erömíivben; a'nélkül megáll, elakad, vagy mindent 
öszve-törve forog. Egy józan 's észtől raérséklett oppositio' 
ereje és védje a' polgári jóllétnek; eszmélteto, kérő, pa-
naszló szavával, ez ..Tiutatja meg az Uralkodónak a' nemzet 
ohajtásit's szükségit igaz alalíjokban: ez serkenti az igazgatást 
törvényes utján előhaladni, 's ha lépései tántorodnak, ezt té
ríti vissza az elhagyott helyes ösvényre. — E ' szerént nem 
olly oppositiot értek 's nem ollyanak kívánok tagja lenni, melly 
vak hévvel vagy epés gáncsoskodással mindennek ellenniond, 
a' mi az Uralkodástól jö , csak azért mivel az onnan ered; eíít, 
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okosemberhez éppen oliy illetlennek — mint a' köz-ügyre 
nézve veszedelmesnek tartora. Olly oppositio mellett vagyok 
én, melly mindenre 's következőleg az igazgatás tetteire is a' 
helyesség 's törvényesség mértékét illeti, a' mi evei megegy-
gyez, azt burgón fogadja, ha az Uralkodástól jő, annál inkáb, 
mert bizonyosabb sükerét látja; a' mi pedig azzal ellenkezik, 
azt minden törve'nycs fegyverrel megtámadja, 's abban, sem 
remény sem félelem miatt meg nem egyez. Illy helyes oppo
sitio nem azért tesz az igazgatás' lépéseire nézve megjegyzé
seket, ellenvetéseket, hogy azok mentőkbe meggátoltassanak, 
hanemhogy annálczélarányosabbak legyenek; mindeii félszeg 
a' mi csak egy oldalról tekintetik, azért az oppositio minden
nek más oldalát is felkeresi, 's csak illy kölcsönös fehilágo-
sitás, súrlódás által születhetik a' valódi 's próbát kiállható 
jó . — Uralkodójához hű polgár nem csakhogy l e h e t op
positio tagja, de sőt csak az lehet ahoz valóban liiv; nem az 
hűséges és hasznos szolgája urának, a' ki mindent, — ha 
szinte aat rosznak 's urára nézve károsnak taHja is — a' mi 
u r a n e v é b e n (a' miről az, lehet, hogy seramit sem is tud) 
parancsoltatik vakon telyesit; hanem az cselekszik becsületes 
ember módjára, ki a' helytelen 's káros ellen felszólal, hogy 
essék az urának tudtára, vagy ha már tudta , hadd legyen al
kalma a' helytelent helyessé 's a' károst hasznossá változtatni 
át. Az, ki a' Fejedelem nevében vagy bár általa is adott tör
vénytelen parancsolatot végbe vinni kész, éppen olly rosszul 
szolgál néki, mint azon gyáva szolga, ki gazdája' vétkei 's 
erkölcstelenségei segédje. Én abban tartom mélyen tisztelt 
Királyom iránti férfias hivségemet, hogy ha szükség, inkább 
kedvetlenségét vagyok kész magamra terhelni, mint sem el
nézzem, hogy nevében, vagy általa helytelenség, 's esküje 
által szentelt törvények' megrontásával hitszegés történjék; 
drágább előttem Fejedelmemnek becsülete 's lelke, mint t e 
tszése, képzelt haszna vagy tanácsosinak akaratjok. — Továbbá 
azt hiszem és vallom: hogy csak ugy boldogulhat hazára, ha 
a' nemzet a' fejedelemmel 's a' fejedelem a' nemzettel egyet
ért , ezért meleg szivei óhajtom, hogy hazám fiait semmi ei 
ne tartóztassa hálás buzgósággal fogadni minden jó t , a' mi az 
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lIi>alkodá8t<il j ó , '8 hogy 6' végre a' meggyőzöddg-szftUe bi
zodalom terjedhessen közöttünk, de erre az Uralkodásnak min
dég okot kell adni, mert a' bizodalom oUy nö'vetény az emberi 
szívben, mellyet csak helyes ég bőics tettek' hosszú sorának 
napja fejthet ki 's nevelhet óriási nagyságra; czifra szavak, 
ígéretek, 's egyes tettek ollykor csillámló de megint sötét fel
legtől eltakart sugári nem gyökereztetik azt. Hiszem és val
lom azt is: hogy mostani uralkodó házunktól elválnunk nem 
lehet, 's hogy borzasztóbb 's gyászosabb nem történhetnék, 
mint.ha külső körülmények vagy belső mirigy hazám kebelében 
az ellenségesség' pokol gyújtotta fáklyáját vetné. Azért nem 
csak hazám, hanem királyom' személye 's háza ótalmára, 's 
a' törvényes csendesség', fenntartására kész vagyok véremet 
áldozni. — Az idő szellemivel 's helyzetűnkéi megegyező fe
les javításokat újításokat szükségesnek látok 's forrón óhajtok, 
de csak törvényes utón, 's az ujat mindig ösi alkotmányunk 
felséges alapjaira építve. 

Ezen vallomásimat tévedés' elkerüléséért egy kinyilatkoz
tatással fejezem bé. Én a ' k o r m á n y , u r a l k o d á s , i g a z 
g a t á s nev alatt koránt sem értem mindig királyunk* sze
mélyét. — Constitutionalis nemzeti-lét' folytával 's helyze
tével a' ki ismeretes, jól tudja azt, hogy a' fejedelem sért-
hetlen személye 's az igazgatás közt — mellyet a' fejedelem' 
tanácsosai 's az általok vagy befolyásokkal kinevezett több 
tisztviselők tesznek — igen nagy különbség van; amaz rosz-
szat nem tehet, 's ha gyarló vagy hibás személyessége tiszte
let fényétől körülőmölt állását homályosítani fenyegetné, fe
jedelmi magas helyzetét fogná a' szenny, hanem mint az ér
telmileg nevelt közvélemény, mint a' jöveudőség' nagy bírá
lása előtt, csak az embert éri benne minden vád, de a' királyt 
nem. Szomorú volna minden törvényes királynak sorsa, ha 
minden hibák 's tévedésekért őtet lehetne 's kellene hibáz
tatni. — Hogy igazgatás számadással tartozik e, 's arra lehet 
e' venni? sok vitatásra adott alkalmat, pedig nincs könnyeb
ben megfogható 's egyszerűbb annál, hogy midőn az, kire 
csak egyes személy ügye is bizatik, 's a' ki valaki dolgát ma
gára válalja^ számolnia kell; annyival inkább tartoznak ezzel, 
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tikre egész ncmzef jelen 'a jövő sorsa bízatott, ^B a' kik an
nyi milliók' ügyének folytatását vállalták magokra. Hol ezen 
nyilvános igazságot még világos törvény ki nem fejezte, 's 
gyakorlat nem létesiti, ott is meg van az Igazgatók számadási 
tartozása; a' közvélemény megteszi ellenük vádját, kérdőre 
rántja, 's ha a' jelen 's jövő kor előtti 's áldást vagy átkot hozó 
felelet erkölcsi terhét nem tekintjük is , de a' jelenben 's lé-
tezöleg hat reájok a' józan többség' köz-véleméne, mert a' 
mélly igazgatók ellen ez vagyon, ingadoz azoknak kormányok, 
's nem sokáig tarthatják kezökben. Az igazgatókat nyomó 
ezen felelet' terhe mentté teszi a' fejedelmeket, hogy nem 
őket éri minden hijány- baj- 's vétségért (raellyet ollykor a' 
legjobb igazgatás is okoz) a' vád 's kedvetlenség. Ez és csak ez ál
tal tartathatik fel azon vonszódási szeretet, 'sbizodalom, melly-
nél nemesen érző fejdelem szívének édesebb semmi sem lehet, 
's a' minél királyi széknek erősebb ótalma nincs. — Jó, ke
gyelem tőle jön 's hadd áldják ötét ezért; ha rossz, ha hiba 
történik, essék ennek terhe az igazgatás nyakába. 

OUy polgári alkotmánnyal biró országban, hol a' fejedelem 
minden törvények' megtartására magát hittel kötelezi, min
den törvény megrontás, h i t s z e g é s ; — már minő borzasztó 
volna a' fejedelemre nézve, mennyire rontaná a' nemzetnek 
hozzá viseltető szívességét, kevesítené tiszteletet, 's mi 
könnyen cseréltetnék fel amaz gyűlölség, — ez megvetés
sel, •— ha midőn törvénytelen cselekvést tesz az igazgatás, 
mindenkor a' fejedelem jelenne meg mint hitszegő t minden 
Illyésnek vétke az igazgatást 's nem a' fejdelem személyét kell 
nyomnia. — Azon borzadás, mellyel tanácsosok (ministerek) 
számadás' terhétől undorodnak, könnyen megfogható, — 
Nem lehet hiúság- büszkeség- ön haszon vadászás- 's minden 
indulatoknak kedvezőbb helyzet, mint felelettel nem tartozó 
tanácsosság; jobb dolgok van akármelly koronás főnél; — 
nemzetek' állása milliók' sorsa függ tőllök, jutalraok' kecse 
mosolyog 's számtalan váz -kép agyarkodik ki keblekből a' re
mélő és rettegő gyáva ember csordára; — kiosztott kegyel
mekért gyújtott tömjénnek buja kedvteléssel ők nyelik illat
ját , — a' büntetést követő keserv — teherért támadó panasz 



soo 

— 'a tett hibákért indult vád elől pedig a' fejdelem' palástja 
mellé bújnak. 

Majd minden igazgatás közt 's körül van egy felekezet, 
melly királyisze'kek köre'ben szokott létezni, ez sem Angoly, 
sem Franczia, sem Német, sem Magyar, hanem nagy ur, vagy 
is mások zsírján hizó 's mások nyakán magosán álló hatal
mas ; ki ezen felekezet tagja levetkez az minden nemzetisé
get , hazája annak a' hatalom köre. Ezen felekezet a' királyi 
hatalmat mentül határtalanabbá igyekszik tenni, de csak azért 
hogy a' nemzeteknek, mellynek minden rendű népein ő kivan 
uralkodni, annál kevesebb ereje légyen. — A' királyi szék 
körül csúszva űzi hatalmát, 's mély alázatosság közt szolgai 
fogásokkal görzsedez, de uralkodás vágya dagasztja dölyfös 
keblét. Nincs ennél királyoknak ártalmasabb ellensége, ez 
rabolya el tőllök népeink' szivét, bizodalmát, hízelkedve liiati 
a' gyanú mérgét, 's mivel az o bűnbe redvesült testének min
den század szellemű előrelépés halált okozna, a' fejdelmet is 
népeivel együtt teendő minden elöhaladástól vissza ijeszti, 
tartóztatja, pedig csak együtt menve emelkedhetnek, ha vesz
tegelnek, elmaradnak, 's az omló özön majd erőszakkal raga-
dándja zúzva magával; ha szét válnak 's a' nemzet halad, ural
kodást, melly merőn akar henye állásában maradni, nem tart
hatja fel 's nem ótalmazza meg a' rohanó ár ellen sem nehéz
sége' sullya, sem száz ezernyi karjai, de legkevesebbé azon 
felekezet, melly többnyire gj'áván szokta veszély' napjaiban 
oda hagyni azt , kinek addig bálványozott. 

Hogy az igazgatás 's az uralkodíi' személye közti különb
ségre visszatérjek: a' mi polgári alkotmányunk 's törvényeink 
tesznek különbséget a' király személye — 'saz igazgatás vagy is 
tanácsosai közt, 's ezeket büntethetökké az az felelet alattiakká 
teszik, a'mintáz világosTJlászlótörvényéből. Ezen törvényes ér
telembe (wjra is mondom) én sem tartom magát a' fejdelmet az 
igazgatással vagy is igazgató tanácsosaival annyira egynek, hogy 
a' mi hibák 's törvénytelenségek az által végben vitetnek tőle 
^származóknak tartanám, es sérelmeinkért őtet vádolnám. — 
Valóban ha tisztes ősz királyunkat tekintem, kit olly sok csa
pások közt vezetett a' sors , mennyi szép vonásokat láthatni 
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benne; az ó szelíd egyszerüse'ge, laradliatlan munkássága, 
mértékletes józan erkölcse tiszteletre gerjesztenek, — házi 
körében élete példás, jó fe'rj, atya, rokon, kik hozzá közel 
Tannak, mind szeretik ; — ezek pedig csalhatatlan jelei a' jó 
szívnek's tiszta léleknek. Illy emberről, kinek lelkitismere-
tessége, kegyes szive 's vallásossága világszerte isme'retes s 
'méltán tiszteltetik, személyességét felvéve a' rágalmozas is 
visszaijedne csak fel is tenni azt, hogy készakarva cselekedett 
vólua ön kisebségére, kárára s' lelkcveszélyére annyit letett 
hite ellen, a' mennyi törvényeink ellenére 's megrontására 
valóban történik. — Nem! bizonnyal tiszta az ő lelke* De 
azon özöne á'munkának, gondoknak, melly roppant birodal
ma' minden részeiből reá omlik lehetetlenné teszi, hogy ám
bár éles, de még is csak emberi eszével 's szemeivel mindent 
felfogjon, mindent tisztán lásson; vannak pedig körülte oUya-
nok, kik önhiuságok, nagyzások' 's hasznok' allyas tekinte
téből az ő tisztelt 's szentelt nevét hozzá nem illő czélokra 
használják. — Nem hogy a' nemzet' szükségeit 's óhajtásait 
nyilt szive elibe terjesztenék, 's a' dolgok valódi állását fedez
nék előtte fel , sőt azt igyekeznek vele elhitetni, hogy az 
i g a z g a t á s kénytelen törvényeinket a' hazafiak ellen ótal-
mazni! miként képzelhetné-igy, hogy azon igazgatás neki 
hitét 's a'nemzetnek törvényeit tapodja? — Kik a'törvényt vé
dik, kik régi alkotmányunkat támogatják, azokat előtte szé
delgő nyugtalanoknak pártoskodó lázasztóknak festik. Ná
lunk az ugy nevezet oppositio tagjai kik t. i. Ország' 's Vár
megyék gyi'íiésein az igazgatás ellen szólnak, nem tesznek 
egyebet mint a' fennálló törvényeket az azokat untalan sértő 
igazgatás ellen ótalmazzák. Eg és főid a' mi 's némely mág 
nemzetek' oppostioija közt: o t t újságra törekednek annak 
tagjai, 's a' meglévőt igyekeznek felforgatni; n á l u n k az op
positio ha átlátta i s , hogy józan újítások elkerülhetlenek, de 
kénytelen volt még mindig a' réginek, az az polgári alkot
mányunknak véd őrje lenni, melíyet az igazgatás hol egyik 
hol másik ódaiáról támadott meg. Azért harczol nálunk az 
ugy nevezett oppositio a' régi 's fennálló az az a' törvény mel
let t , egy felől , mivel törvény 's törvényesen áll fenn, és mi-
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Tel abban eok jó van 'a szelleme szabadsági, taia felól, míot 
hogy szükséges újítások sükerrel csak törvényes utón történ
hetnek, ezen útban pedig minden raegli^vö törvénynek ön
kényes az az törvénytelen elgázolása, tettel történő megsem
misítése, meg annyi akadály, tévesztő jel , 's ólálkodó ve
szély. — Nálunk az igazgatás közt vannak a' m o z g á s em
b e r e i , ök az újítók, kik hol erőszakkal, hol aktomban 
rontják a' meglévőt a' régit; mi vagyunk pedig a' meg lévőnek 
ótalraazóí, mert meglévő 's régi törvényeinket ótalmazzuk. — 
Valóban csudás szerep (roUe) 's fonák, mellyet igazgatásunk' 
emberei játszódnak; másutt mindenfelé ezek ragaszkodnak a' 
régihez, nálunk pedig ök bontogatják 's rontják a' régit; és 
minket kik csak nem ezer éves polgári alkotmányunk 's ös tör
vényeink mellett vagyunk kintelenek velők ellenkezni, vesze
delmes újítóknak neveznek. —-

Az igazgatásról szólván nem hibáztatom én annak minden 
tagját; ismerek a' legfelsőbb polczon valókig oUyakot kiknek 
szép leiköket éppen ugy tisztelem, mint nagy eszöket bámu
lom, — ezek közül csak tisztelt Nádorunkat említem, ki lel
ki tehetségei, nagy tudománnyá 's nemes szíve által fényes 
hivatalát diszesiti. De fajdalom: ellenséges törekedések gá
tolják ezeknek jó Királyunk' 's dicső nemzetünk' valódi boldog
ságára intézett munkásságokat. — 



Tekintetes Rendek! 

Jöízen esztendő Octoberl2ékNapján, egynév nélküli német le
velet adott nékem bizonyos uri-ember által; ki sem a' maga sem 
annak nevét, kitől ezen levéllel hozzám küldetett, megmondani 
nem akarta. — Ezen gyengéd érzéssel 's aggodalommal irott 
levélnek foglalatja e' volt: egy tekintetbe lévő 's szava beve
hető ember, kinek a' dolgot tudnia kell, olly' felsőbb pa
rancsolat' érkezését adta az írónak tudtára, melynek követke
zésében, most közelebbről, katonai erő fog jönni az én elfo-
gattatásomra; melyért az Író kér 's kénszerit, hogy ha még 
elég jókor veszem ezen intést: siessek magamat megmenteni, 
'« haladék nélkül távozzam ez' országból. — Szóval tettem 
meg az írónak felelő izenetemet, előrebocsátva hálás köszöne
temet azon esetre: ha szándéka szavaival megegyező tisztaságú. 
— Tudtára adtam: hogy nem csak egyillykétes eredetű 's bi
zonytalan fontosságú levél; sőt a' legbizonyosabb veszélynek 
nyilvános látása sem elég erős, lelki nyugalmomat csak meg 
is zavarni; annál kevésbbé gerjeszthet az félelmet bennem.— 
Ezen szerencsétlen érzést még eddig nem ismertem; 's re
ményiem a' nélkül fogok akármikor 's mi utón történjen is az, 
siroraba szállani, hogy azt valaha megismerjem. — A' vett 
levél' eredete után, további puhatoló lépéseket tenni, eltil
tott a' névtelen Író' aggodalmos kérése; gyanitások pedig mind 
csak alaptalanok lévén, éppen nem törtem fejemet találgatá 
Bokban. — A' többféle lehetségek közt: ezen dolgot helyte
len tréfának, vagy éretlen ijjesztésnek tartani, inkább akar
tam , mint arra valamelly, ugy lehet nem érdemlett fontossá
got ruházni; elég bátorságot érezvén magamban, akármely 
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veszéi.jel szembenézni; de nem az önnön magam előtt lehető 
rnegpirulás' lealacsonitó érzése't eltűrni. Több heteket töltöt
tem el e'ppen olly lelki nyugalomba, a' milyenben most vagyok, 
's a' levél vétele előtt voltam. — Már felejteni is kezdettem 
az egész levelet, midőn ezen napokban tökéletesen megbi
zonyosodtam abba, hogy azon levél nem tréfa-üze's 's nem 
ijesztés' cze'lja'hól Íratott. — Ért idejíí, eszű, 's az egész Ha 
zában méltán tisztelt férjfitól jött . Ennek kijelelt katonai hi
vatalba lévő személy fedezte fel azt: hogy a' mostani uj Er
délyi Coraraandirozó rendelést hozott és adott egy Kompániá
nak, vagy ha szükség több katonai erőnek 's ágyúnak is , az 
én akár mi módoni megfogattatásosrira leendő kiküldetésére; 
azt tévén hozzája: hogy ezen rendelés' végrehajtása fel-
vagyon függesztve, egy második, de minden órán várt paran
csolat' megérkezésétől. — Ezen titok' közlése, azon kinyilat
koztatással történt; hogy a' felfedező' neve' tudatása 's vesze-
delmeí-zetése' elkerülésével az velem közöltessék. — Ez az 
ok, a' miért itt nevet nem nevezek; de vágynak többen kik 
azokat tudják; 's ha szükség nevezni is fogják. — A' felyebb 
Írtakat a' kitől vagy is inkább a' kiktől —• megtudtam, ollyan 
személyek, kiknek szavokhoz serarai tekintetbe is kétsi'g 
nem férhet. — Nem csak szívem; de hidegen fontoló ész 
parancsolja, hogy nékiek hidjek. — Azon tisztelt férjíinak 
pedig, kitől a' levél jö t t , nem hinni , vagy ártatlan's tiszta 
száudékában kételkedni illetlen 's vétkes lenne. — A' ki néki 
a' dolgot felfedezte, annak is sem személyessége sem hely-
hezete nem ollyan, hogy a' levélíróval — 's ilyen formán 
tréfát űzhessen. —• Ezekre néi;ve — képzetem szerent — 
most már csak három lehetőség létez: — ^agy ijeszteni akar
ják azt, a'kivel e ' tárgyat közölték, 's általa engemet; vagy 
mind kettőnket megakarnak próbálni, mennyire fog az ijesz
tés rajtunk; vagy harmadszor valóság a' dolog. — Ez utolsó 
esetben, megint két lehetségét látom e ' tárgynak: elsőben le
het, hogy valami Teraondán 's feladáson építve, sebei-Jobbal 
a' parancsolatot kiadták; de telyesebb raegbizonyodásra vár
ván, annak végrehajtását utóbbi rendelésig felfüggesztettek. 
— Lehet hogy ezen erőszakos lépés, eltökéllett szándék; 's 



azt végre is fogják hajtani. — Ez utóisón kiviil, a' tobbl le -
Iietségek'becsét elitéliii, az erkölcs '- és e sz ' - , niiudeii józa
non látni tudó' 's akarónali belscijében meglévő itélő - székére 
bizom; •— hogy pedig sükerek uii lessz, azt a' követkés í'o-
gadom nem engemet megszégyenitve fogja bebizonyitani; 's 
ezért mindazon lehető esetekre valami óvó vagy eltávoztató 
lépést tenni, önnön becsem' érzése alatt 's azzal meg nem 
egyező lenne. — Ellenben magam 's Hazam eránti köteles-
ségemuek érzem, erős hangon szoUani fel azon esetre; ha az 
erőszak' eddig bitangoltálorczajáí szerateleniil félre vetvén^ 
önnön uudokságában jelenne meg. —• 

Tudom én azt, hogy ]ia elfognak, midőn keblem nem 
szívhatja már a' szabadság' édes levegőjét, abba hangzani sem 
fog többé lelki-szabadságom sziílte szózatom, 's polgár tár
saim' fiilébe lelket megrázva nem hathat; csak tömíöczöm' 
penészes falahiak echoi fogják csúfolva vissza sziszegni. — 
Blost tehát, midőn meg önnönömbol látom a' szép napot áldott 
hazámra feljönni; midőn még testem is olly szabad mint le l
kem mindég volt 's örökké lessz — most szóiíamlol meg egész 
Hazám előtt. — Csak azon esetre légyen ezen kinyilatkozta
tás a' Tekintetes Rendek eleibe terjesztve; ha szabadságom
tól megfosztatom. — Rabság' kinos gyötrelmi fognak enge
met akkor, midőn a' Tekintetes Rendek ezeket olvassák, mint 
rémítő kisértetek körűi lebegni; akkor a' polgári halottnak 
hangja sötét sírjából az élők közzé fel nem hathat ; de hidjék 
meg a' Tekintetes Rendek! azon hideg falak közt is hév ma
rad érzésem Hazára iránt; 's reménylem, soha sem leszsz te
stem erős lelkemnek olly Isüségtelen frigyessé, hogy erkölcsi 
puhaság 's gyávaság által szennyet hozzak Magyar nevemre. 
— Munkáson 's szabadon élőkkel •— boldogokkal — sebessen 
repid az idő: ellenben ón-terhelt szárnyai földre tiporva sújt
ják a' rabot, 's csak emésztő körmeivel mász keresztül annak 
sinlődö lételén, ezer részekre bonczolváu fel minden pillan
tatja' végetlen üregét. Öröm' 's kedv' virágit örökre elhervaszt
ja, ezen sir' senyvedő levegője. — Én Tekintetes Karok és 
Rendek! — mind ezeknek eleven érzésével, de nyugott lé
lekkel nézek az erőszak' prédát kereső szemébe, — melly en-
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gem' elevenen temet ezen borzasztó sirba; mert azon boldo
gító érzést viszem oda is niagaminal, hogy szent kötelesség' 
érzése vezérelte minden lépésemet. — 

Tekintetes Rendek! ha a' polgári clliunytnak bár egy 
piüantatnyi résztvevő érzést szentelnek: hálás köszönet érte. 
— Át fog az hatni önkényrakta fogha'za' vastag boltjain; — 
az őrző poroszlók' közepette keresztül lebeg, 's mintegy men
nyei jelene's az éj ' horaa'lyába, szabadsa'g' világát fogja egy 
piliantatra a' fogoly' borúit lételére sugározni. — De egyebb 
's fontosabb az, a' miért a' Tktts. Rendeknek esdcklek. — 

Kérem 's kényszerítem a' Ilaza' szent nevére: forilittsák 
a' Tktts. Rk. egc'sz figyelmöket az()ji sebre , melly ez<;n eset 
által törvényeinken ejtetik ; fájdalmosabb 's veszélyesebb az 
polgári alkotmányunkra, mint reám nézve. — Hol nem egye-
dííl csak törvény 's Ítélet, hanem erőszak foszt meg polgáro
kat szabadságoktól, nincs ott társasági életbe személyes bá
torság, — ezen becses bírtok, — mellyel a' társaságba lépő 
ember, sok természeti igazinak megszorítása 's kötelességek
nek felvállalásával vásárolt meg. — A' személyes bátorság 
azon egyedüli feltétel, melly alatt akármi más vagyonnak, 
örömnek boldogságnak becse lehet; a' nélkül bizonytalanság 
Ízetlenné 's rettegés keserűvé teszi azokat. — Hogy Magyar 
Nemest törvényes meghívás 's törvényes ítélet monJás előtt, 
elfogni semmi esetbe sem lehet, a' törvénybe kijelelt vétkes • 
tetten való meglépés, vagy azt követő" folyvasti üldözés' esetén 
kívül: szent Jussunk. -— A Decr. Trip. Iső része 5)k Titnlus-
sának ezen értelmét, erössitik az Aprob. Const. lik Része Iső 
Tit. 2kAr t , I k Condítiója; a' 3k Art. 5k Cond. a' 4k Art. 
12k Cond. az 5k Art. 7k és 8k Conditioí a Ck Art. 7k és 
8dik Cond. a' 7k Art. 8k és lOk Cond. Ugyan ezen lik Rész 
1 Tit. 4k Art. a' Comp. Const. lik Ítésze lik Tit. Iső Art. l(»k 
és l i k Cond. és végre a' Leopold Diploma 3k pontja. — Mind 
ezekre megeskíidt felséges Fejdelmauk. — Erdélybe ezen 
jszent jussunk, melly effiberí igazinknak, 's a' Társaságba hívó 
bátorságí cz'Jlnak első következése, serami kivétellel sincs 
meggyengitve; 's az l l l ' j k i Mr. ürszági Hk Art. Erdélyre 
nem szóll. A' Magyar Nemesnek ezen jussa, nem kiváltság 
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vagy különösen kedvező szabadság, midőn a' törve'ny ezt el
határozta, nem eránta bizonyította kényeztető kedvezése't, 
csak azon határt ösmertc e l , mellyen túlle'pni Törvényhozást 
természet' 's okosság' törvénnyé tilt cl. — Akármi törvény
nek ugyan is büntetni csak biiuöst lehet, bűnös pedig a z , ki
nek vétke tudva, bebizonyítva, tette elitélve van; —• a' míg 
ez nincs, addig még nem bűnös ; tehát büntetni sem lehet. — 
l)c elfogni, szabadságától megfosztani, kiragadni kedvessel 's 
baráfjai kÖ2zűl valakit, már magába keserves büntetés. •— Az 
elfogás vétkességet tévén fel gyalázatot rzül, 's így testi bün
tetésnél nagyobb büntetést hoz arra, kinek bűnös volta bebi
zonyítva nincs, 's ártatlansága lehető. — Becsülete, főként 
polgári becsíilete — drága vagyonja minden polgárnak. — 
Hogy ezt sértetlen bírhassa, tökéletes Jussa, melly minden 
másba azon tökéletes lekötelezést szüli, hogy azt sértetlen 
hadja, de a' status kettősön tartozik ezzel; mert nem csak 
hogy nem szabad néki polgárjainak telyes jussaikat megsér
teni ; de cselekvüleg á!l kötelességében ótalmozni azokat ezek
nek megtarthatásiíban. — Minden hazafinak becsülete fidei 
comissuni, mellyet egyes személy, az egésznek őrző 's liataí-
mos kezei közzé tett le. Hol pedig az elfogás, nem raeggya-
lázás; 's ezért erkölcsi büntetésnek ezen szempontból venni 
nem lehet, ott az cniiak bizonysága, hogy bűn nélkül és tör
ténnek elfogások, — jele az igazgatás demorálisátiojának 's 
annak, hogy ez 's az alatt valók közt meglévő kötés már nem 
egymást fenntartó 's erőssitő; hanem feloldásig tágult vagy 
szakadásig feszített. Kimondott itéiet nélkül elfogott, a' per' 
ellátásáig, melly ugy lehet nagyon is sokára nyúlik — a' fog
ság' kínjait szenvedi. — Ila bűnösnek ítéltetik e l , ugy is ak
kor szenvedett büntetést, mikor még bűnösnek elhatározni 
senkinek jussa nem volt, ha pedig ártatlansága nyilvánosvil, 
ki teheti néki jóvá elfogatása' gyötrelmeit, gyalázatját 's fog
sága szenvedéseit ? Ki adja vissza szabad éltéből kirahlott 's 
kinnok közt töltött idejét'? Ki teheti a' meglettet meg nem 
let té? INincsen 's nem is lehet szabad nemzet, 's törvényes 
alkotnrár.y , melyben törvény parancsa 's itéiet nélkül szabad 
polgár elfogatíatliatik. — ('sak undok Despotismus íizte 's 
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íizi vad játékát illycn tettekkel; csak prédát vadászó őiikiíny 
rogadozza martaiékit ezen ve'tek borított sötét utón. — Hol 
Uralkodás illyet mer tenni: 's büntetlen tehet, elrepül onnét a' 
nyugalom' 's belső békesség' angyala, melly egyediíl ád állan
dó boldogságot. Jobb haramiák' tanyái közt, biztosabb fene
vadaklakta vadonba, mint illy országba élni; mert ezek ellen 
leliet fegyverrel 's kemény elzárással magát óltalmoznt; de 
ezerfélék' üldöző fegyveri, számtalanok marczonló tagjai, 's 
engesztelhetetlen dühe, egy szabadságrablás után száguldó 's 
ember prédára magát lealacsonitó űnkényvezérclte Uralkodás
nak. — Az én elfogattatásom minden nyilvános feladás — 
velem közlött vád, — 's annál kevesebbé per , vagy hozott 
Ítélet nélkül, azon jelszó melly legszentebb törvényeink, — 
annálfogva egész polgári szabad lételünk' fcidulására vezére!. 
Mi a' vagyon' bátorsága, — melly jusnak lehet birtoka biztos, 
midőn a' személyes bátorság, — ezen eszköze 's czélja min
den más Jusoknal — illy égre - kiáltolag, ennyi törvények' 
ellenére, főidre tiportatik'? — Botránkoztató megvetése, ki
csúfolása ez a'közvéleménynek; vagy azt mutatja, hogy azt 
olly sükeretlennek, 's megvethetőnek tartják, mint erőtlen 
gyermekek' zajgását, 's rongált rabszolgák sikóltásit; vagy 
hogy elakarnak zárni minden utat, mellyen köz-vélemény ma
gát kifejezhesse. — Mert hogy lehet illy tettet menteni, ha 
Ország' ha Vármegyék' gyűlései lesznek; 's azokon hazafiúi 
kötelességek szerint a' lleadek felszóUamlani akarnak 's mer
nek? Az én elfogattatásom által, minden Magyar szint' olly, 
sőt bizonyosabb veszéllyel terhes helyzetbe tétetik, mint a' 
milyenben én vagyok azon fenyegető Levél' vétele óta. — 
Senki sem fogja tudni, midőn fejét nyugalomra hajtja, hogy 
békés ágyából nem fogják e katonák felrángatni*? — Az én 
esetem, 's hazámra mért azon csapás, melly azt követni fogja, 
a'fennebbi szempontból tekintve, igen veszélyes; de ha vál
hat még rémítőbbé, azzá Icssz annak meggondolásával, hogy 
miért tették ezt. — Én sötétséget gyűlölök; 's mindenben 
világosságot keresek. Polgári éltemnek minden pillaualja 
tudva, 's mindenek' tudhatása körében volt. — Nyilvánosság' 
világába 's birálása alatt volt egész létem. — Hazám 's az 
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Örökkévaló' gzlne előtt mondom: Soha rejtett 's alattomos utat 
nera követtem. — Söte'tségben csak vétel bujkál; vétektől pedig 
szeplőtlen lelkem; mert lételemmel egybeforrott minden tö-
rekedése életemnek, Hazám' 's Királyom' boldogsága volt és 
lessz.— Gondolatimat szándékimat mindég nyílt szivvel mond
tam ki 's írtam le. — Polgári cselekvésimben sinórmértékem 
a' Törvény volt, 's ennek utján minden megtámadástól bátor
ságba vagyok. Kerestek gáncsot, vádoltak; elhatározták, 
parancsolták hogy megpereltessera, — óhajtották hogy bün
tetést szenvedjek, de mind e' mellett is nyólz holnap tőit eJ, 
's törvény utján peremet, minden ellenséges törekedés mel
lett i s , még meg sem kezdhették. — Elég bizonysága ez, 
hogy polgári bűnt nem tettem. — 

Mindezeket megfontolva az erőszak' ezen lépésére, melly 
törvényt forgat fel, helyességet lábbal tapod, 's szent just gá
zol e l , egyébb ok nem lehet , hanem hogy mindég 's köz
gyűlésekben is szabailon beszéltem. Az embernek vele szü
letett , a' Magyarnak pedig irott törvénnyel is megszentelt 
jussa , hogy szabadon szóljon. Hódítók ezereket ftízhetnek 
rablánczra; de nem a' gondolat' szabad repülését. — Békót 
nem ösmerő szülöttje ez, az emberben lévő mennyei szikrá
nak. — Szóllás' tehetségével ajándékozott meg Teremtönk, 
hogy a' gondolatot életre valósítsuk. — A' Lélek nemzi; de 
csak a' szó szüli világra gondolatinkat. — A' szót elfojtani 
annyit tesz', mint örökre méhébe zárni akarni annak gyümöl
csét, mellyet világra hozni szülő fajdalmok ösztönözik azt. — 
Hol szabadon szóllani nem lehet, nincs szabadság ott, polgári 
élet 's nemzeti létei, nem csak elnal; de a' megholtnak utol
só temetési tisztességét sem lehet megadni. •— Törvényes al
kotmányunk' élet erét a' Vármegyék' 's ország-gyűlései te 
szik. — Hogy ezekbe minden köz - dolgok a' Hazafiak' tud
tával, hozzájárultával történnek, ez tészen szabad nemzetté; 
de az oUyaiií^gyülések, meilyekbe csak azt 's addig lehet szól
lani, a' mi az erőszaknak szája-ize szerént van, 's a' mig éles 
körmei a' szóllót meg nem ragadják, nem egyébb, mint a' 
macskának az egérrel űzni szokott kegyetlen játéka. — S.-̂ a-
badság 'a igazak bírásának nevf, Cí̂ alv csúfságul vau meg 



hagjva, az azok' bírásától inegfosztottaknak kiczégérzéséro. 
— Minden köz-gyűlést egyszerre elzárni, kirekeszteni a' 
Hazafiakat kóz-ilolgokbell re'sz\ételektől, e's külső erőszak
ka l , katonai erővel vinni végben ezt, — csak vad Despotis-
mus tehetné; de mégis kegyelmesebb cselekedet lenne, mint 
üUy formán hagyni meg azokat, hogy minden beszéilűnek a' 
titkos erőszak' bajonettjeit kellessen nem védett hátának sze
gezve érezni. — Hlyen rémitő állapot az mellybe az én esetem 
Hazámat siijjesztheti, vagy síijjeszteni fogja. — Ennek férj-
fias megfontolására szóllitom fel a' Tekintetes Rendeket. — 
Törvényünkre megesküdt Fejedelmünktől magától. Hlyen tett 
nem jöhet; csak gonosz Tanácsosok, a' Hazának 's néki el
lenségei bírhatták illyenre. — A' rosszul értesített 's törvény
telen útra csábított Fejdelem' cselekedete ellen, szóllítsák fel 
a' Tekintetes Rendek, a' jobban értesítendő 's törvényes út
jára vissza térő Fejdelmet. Nem lehet hogy azon Fejdelem, 
kinek homlokára fényes Koronáinál tartósabbat tett a' szelíd
ség, tisztes ősz fejét egy nemzet' szabadsága eltörlésének vé
res mocskával akarná sírba bocsátani. — 

A' mi engemet illet: én a' Tekintetes Rendek egész Ha
zám 's a' világ' minden szabad nemzeti előtt, ezennel protes
tálok azon törvénytelenség 's igazságtalanság ellen, a' mi 
rajtam történt 's történik. — A' jelen 's jövőkor legyenek 
biráim; erre bízom már egyedül meglévő birtokomat, — 
becsületemet! Kérem a' Tekintetes Rendeket: méltóztas
sanak ezen tisztelettel tett egész írásomat Levelestárokba 
eltenni, 's megtartani. A' midőn pedig akármikor is Or
szág-gyűlése leénd: adják ezen magam-kinyilatkoztatásom
nak mássát követeik' kezébe: hogy azt az Ország Rendéi 
elébe terjesszék. — Reménylem hogy ezen liihetősen utói-
só kérésem sükeres lészen; mert végső hagyományom ez ; 
's végrehajtójának a' Tekintetes Rendek szelíd 'emberi- 's 
férjfias liazailni érzését választom. — Részemről telyesen 
megbocsátok azoknak, kik ellenem vétkeznek, 's azzal vég
zem ezen soraimat, a' mi akármimódon történendő halálom
kor is utolsó fohászkodáscm lészen: — Éljen törvényes 
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FcjdeliiKiiu olíy sokáig 's a' vt!gre, hogy Hazám' iiiimku 
sebeit megorvosolhassa: éljen a' nemzet; 's legyen mindég 
méltó, hogy szabad legyen! Mély tisztelettel marad a' T e 
kintetes Rendeknek — szabadoa •— vagy fogva — közel — 
vagy távol — a' sirig — 

hiv polgár társuk. 

Sibóií Nof. 12éu 1831. 



Erdély mostani helyzetéről. 

ü o g y Erdélynek mennyi oka van békételenségre 's meg ron
tott törvényeie'rti gyászra, ennek felvilágosításáért teszek né-
melly jegyzéseket, mellyeket a' külföd éppen nem, 's Magyar 
Ország is csak mellékesen tud. Ezekből meg fog tetszeni, 
hogy azon ország nem azért panaszol, mint ha arra késztet
nek, hanem mivel ejtett 's naponként ujitott sebekkel a' pa
naszt belülié kicsikarják. Kínpadon a' kik gyotrenek szenved 
az, 's érti fájdalmát a' nélkül, hogy valaki arra eszméltesse, 's 
ha jajgat 's panaszol, nem az annak oka, ki mellette kér 's a' 
poroszlók' kegyetlensége ellen felszólal. 

Erdély szabad választás' 's kölcsönös egyezés következé
sében , 's hit és fejdelmi oklevéllel megerősített kötések mel
lett adta magát — alig régebb egy századnálmostani uralko
dó házunk' kormánnyá alá. — Isö Leopold' Diplomája, melly-
nek szoros meg tartása volt az uj igazgatás elfogadósának fel
tété, azon oklevél, melly az ország' régi jiisait megerősíti 's 
azokért kereskedik, 's melyre azóta minden törvényes fejdel-
műnk meg esküszik; de ennek 18 pontjai kőziíl lélek ismere
tesen csak ^z tartatott meg, mellyben a' fejdelem ezt mondja: 
«az erdélyben lévő katonaságnak pedig mindenkor németet fő
águnk vezérének kinevezni." Többnyire mind elgázolva, leta
podva, elfacsarva van. — 

Az abban el-határozott minden esztendei o r s z á g g y í i -
l é s csak ritkán, 's most már 21 év óta nem tartatott , holott 
azt mostani fejdelmilnk uralkodása alatt hozott 1791béli tör
vény ujrais határozza. Ez az Erdély' 's érelméinek legí'öbbi-
ke , ebből származik nagy részéut a' többinek számos csoport-
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ja. úlly nagy eérelem Is a z , hogy már magában elegendő 
polgári alkotmánnyal biró országot, annak minden jotéíe'től 
meg fosztani, 's szent valóságát gúnyoló hazugsággáferte's!-
tetnl. Ha nemzet törvényesen's országul egybegyűlve, sze-
me'íyesi által nem üzheíí polgári létének élet művét, nem éí, 
hanem csak sínylődve t e n g ; ha fejedelmével így országul 
nincs közös munkalodása által egybe kötve, ngy el van azon 
szép és erűskapcsolat szakítva, melly a' közös bizodalom 's 
szeretet' lánczával uralkodót 's nemzetet a' meny' örömére 
egyesíthet. 

Azon Diplomába az adó béke idején állandóul 50 ezer 
tallérra, magyar vagy erdély ország ellen folyó háborúkor pe
dig 400 ezer forintra van határozva. Ezen adónak elosztása 
's felszedéseinek módja az ország gyüíe'sére bízatik, melly 
gzerént tehát az ado' egész tárgya ország gyűlésére tartozó
nak van elismerve, mert midőn m e n n y i s é g e állandóul meg 
vagyon határozva, csak f e l o s z t á s a 's f e l v é t e felől lehet 
végezni, 's ha azon mennyiség változik, természetesen az is 
Gsak ország gyűlésén történhet. Azon Diplomának e' 12dik 
pontja nyilván mondja, hogy mi a' fen emiitett mennyiségen 
feh'il az ország' szükse'geire kelletik, azt a' Felség fogja ki
rályi jószágok, só, bányák' 's vámok' jövedelméből adni. Mind
ezeknek ellenére az adónak mennyisége igen sokszor emelte
tett, 's mind nagyobbra hágott az ország' tudta , 's meg egye
zése nélkül. Az ország rendéi l ' í92ben az ország gyűlésén 
kívül behozott adói rendszer iránt azt végezték, hogy az, t o 
vábbi országos határozásig megmaradjon, de abban ország
gyűlése megegyezése nélkül változás ne történjék, még is 
az olta abban országgyűlésén kivül igen sok változást tettek, 
és sok képen nevelték; 1823ban a.zt egyszerre két és fél 
annyira rúgtatták, az addigi papirosban lévő fizetést ezüst 
pénzben tejendöre változtatván által. Az adónak törvénytele
nül cszközlött mostani mennyisége az adózok' szegénységét 's 
nyomorult sorsát felvéve felette nagy. Eze'rt, a' kegyetlen
ségig menü keménység mellett is, mellyel az adőszedés vite
tik, sok marad abból fizetetlen. — Most az adónak mennyi
sége már l,500,000re vau emelve. — Az adónak elosztása 's 



814 

felszedésének módja !s egeszén ki Tan az ország' kezéből ve'-
ve , a' törve'ny hatóságok' elmellöze'se'vel a' TJiesaurariatus 's 
exactoratns folytatván azt a' Várnieg'yeí adószedűíi.kel (per-
ceptorokkal). — Az Uralkodás nem csak hogy a' Diplomá
ban határozott 's a' mostaninál olly sokkab kevesebb adói 
mennyiségen felííi menő oi-szágos költségeket nem pótolja, a' 
Diploma'értelme szerént a' korona-'s fejdclmi jószágok só', 
bányák''g vámok'jövedelméből; hanem ezeket, mellyek a' 
fejdelem' 's ország' közköltségeire vannak szánva, egyenesen 
mint privát vagyont 's jövedelmet iigy tekinti, az azokból jóvö 
pénz' leg nagyobb részét az országból kiviteti, 's az ország' 
költségeire az ugy nevezett Tartományi - Tárnak csak köl
csön szokott adni. A' feljebb emiitett jövedelmeknek mennyi
ségét tisztán ugyan nem lehet tudni, de réá mégy 18 millió 
forint ezVistre. Az ország' legfőbb költségei nem mennek 500 
ezernél többre; a' katonaságra I millió megyén, — ezek az 
adóból kitelvén mennyi fordíttathatnék az eralitett 18 millió
ból az ország'hasznára, 's szükséges javítás okra, a 'mik re 
egy tartománynak sem lenne annyi szüksége, mint ezen olly 
sokban hátra lévő, kereskedés, pénz 's ipar nélkül szűkölködő, 
el szegényedett fejedelemségnek. — Az a d ó ' tárgyában 
még nem kis sérelem, hogy a' katonáskodás alávonástol 
mentten maradt része a' székely nemzetnek adó alá vonatott, 
pedig törvényeink szerént a' székely nemzetnek minden tagja 
valóságos nemes, 's következőleg törvény szerint adózni nem 
tartozik. Nem külöraben az egyházi- vagyis szolgáló emberek 
nélkiil szűkölködő nemesekig, adózásra kényszeríttetnek; ho 
lott mind ezek arról több ízben 's közelébröl az 1809ík ki ne
mesi felkeléskor a' fejdelem' nevében bizonyossá tétettek. 

A' V a l l á s o k ' Leopold' Diplomájánál fogva nem csak 
egyenlő jusokkal birokká vannak téve, sőt a' hivatalokra néz
ve nyilvános és szükséges egyenlő számbéli proportio rendel
tetik (Leop. Dipl. Isö és 9dik pont. ITíöldik 53 Czikk.) még 
is az elegyházasságok' — abból származók' — 's vallás 
változtatás' tárgyában keserves megszorítások vannak. — A' 
h a t h e t i i n s t r u c t i o t (az ínquisitio ezen maradványát, 
ama letiport izörnyeteg' ezen még létező kölykét) behozták 
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llcscriptuin által Maria Theresia alatt, 's divatba tartják. — 
Hivatalokból protestánsok majd nem egészen ki vannak zárva. 
A' főbb (cardiiialís) hivaíokban most egy protestáns sincsen, 
holott a' Leop. Dipl. Oik 12dik pontja nyilván rendeli, liofcy a' 
12 tanácsosból álló fo igazgató Tanácsnál csak három catlioli-
cns tanácsos, 's a' kir: Táblánál csak három catholicus as-
sessor legyen, a' többiek protestánsokból áljának. — A' görög 
vallásuakat, kik nincs enck agyán a' ne'gy bevett (recepta) val
lások közt, de hitük' gyakorlásának teljes szabadsága törvény 
által van meg engedve, (11:44 Art. 6. — 1191 Art. (50) elanyi-
ra nyomják, sőt üldözik, hogy kik a' te'rités lelke'tvadászó 
otromba mesterkedéseinek nem engednek, vagy meg bánják 
akár önmagok akar szüleik által a' catholica vallásra tett csak 
külszinü által lepésőket, — melly szinte egyedid a' Pápa felsö-
sége' elismerésében ál l , mivel ezen ugy nevezett unitusoknalc 
vallásos 's templomi rendtartásaik, botjuk, kalendárinmok 
egyenlő a' görögökével, papjaik házasodnak mint azoké, — 
kik mondom a' nyakokra nyomott 's kevésbé ismert, de nagyon 
gyűlölt hitfelekezettel egyesülni nem akarnak, vagy attól e l 
szakadni kivannak, azokat számtalan színlett okokkal gyötrik; 
templomaikat elveszik, papjaikat köztök lenni nem hagyják; 
a' hat héti instructiora kényszeritik, 's azt mindenf'le űrügy 
alatt végetlenné tudják tenni; raeüynek következésében, van
nak egész helységek, hol már több esztendők óta sem isteni 
tisztelet nem tartatott, sem keresztelés, házassági egybekö-
tés, vagy temetés vallásos rendszabás szerint nem eshetett, 
és minden tanitás 's keresztyéni oktatás megszűnt, mivel 
ezen üldözöttek vágyások 's meggyőződések ellenére más, az 
az a' romai hitet vallani nem akarnak; hogy pedig a' görög 
rendszert követve maradjanak keresztyének nem engedik. In
kább akarják tehát, hogy pogányok legyenek mint nem ro
mai hitűek. — A' protestáns vallás ellen a' cathoí. papok 
nyilván templomokban mocskolódaak, 's a' legrágalmazóbb 
könyvek jelennek meg, de ezekre feleletül valamit irni vagy 
mondani niim szabad. — A' Jesuitismus titkon forr az ország' 
kebelében 's üzi alattomos mesterkedéseit; a' Congregatio 
szövetségét ellenséges törekedéssel terjesztik. Minden titkos 
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lírsaságban létei szorossan tllalmaztatik, még Is a' Mariann 
Societas nagy kiterjedtségben állfen a' romai hitűek közt, ab
ban titkos esküve's által egyesülnek 's már gyerekeket is belé 
avattak ezen homály alatti társaságba. — Hogy a' protestáns 
ifjúság külföldre 's az ottani Academiakou lévő stipendiumai' 
használására szabadon mehessen I t S l béli világos törvény 
parancsolja, még is sok esztendőkig egyet sem bocsátottak ki, 
'a most újra nem engedik ki-menetelöket . 

Nagy sérelem uralkodik ei-délyben a' hivatalokra nézve: 
ezek küzzül a' főbbeket törvényünknél fogva csak az ország 
gyűlése töltheti be választás' utján, 's csak az illy móddal ki-
nevezetteket tekinthetni törvényeseknek; de most az egész 
országban egy törvényesen kinevezett sincs, 's következőleg 
azon kormány 's Ítélőszékek, mellyek illy törvénytelen tagok
ból állanak, magok sem törvényesek, 's azért nem csuda ha 
törvénytelenségeket tesznek, de még kevesebbé csudálhatni, 
ha illy törve'uytelen kormánynak törvénytelen parancsait tör
vényei oltalmára 's szoros megtartására hittel kötelezett Vár
megyéink telyesíteni undorodva huzalkodnak. — Polgári al
kotmányunk szerént a' Fő igazgató tanács az, melly az igaz
gatást viszi, ennek egyenesen a' fejedelemtől kell fügnie; de 
az erdélyi bécsi Cancellária, (melíynek nem kellene egyéb
nek, lianem csak egy agentiának lenni, raellyiiek útján a' fej
delemhez utasított tárgyak mennek) oUy felsöségi hatalmat 
csikart magához, mellynél fogva őnakaratja szerint parancsol 
a' Fő igazgató tanácsnak, azt dorgálja 's csak olly tárgyakat 
juttat a' fejdelein eleibe, mellyek néki tetszenek, vhgy a' 
mellyek felett tagjai magok közt meg egyezni nem tudnak. — 
Az igazgatás éppen olly ingatag mint lassií lépésekkel megy. 
Ennek legfőbb oka azon tekervényes út, mellyen facsarog, a' 
machínának idoratalan complicáltsága; még is ebez, szinte 
csak ötödik keréknek 's a' közkölcségek' 's ország, jövedelme 
nyelésére, egy csak nem egészen külön Dicasterium ragasz
tatott l 'í42ben, az e x a c t o r a t u s , meliyről a'törvény sem
mit sem tud, - ez a' Guberniumtol külön válva irogat a' tör
vényhatóságoknak, 's parancsol a' Vármegyei adószedőknek, 
sőt pörök ellátásabais vág, ő határozván el az adó alóli kivételi. 
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A' fenálW k a t o n a s á g o t a' níl illeti: mivel E r d e V 
nemességeis a' haza' oltalmára felkelni (insurgálin) tartozik, 
nem vállalta ezen ország a' Leopoldal tett köte'sekor zsoldos 
katonaságnak, sem tartósát, sem állítását magárig; a' mi ka
tonasága a' felse'gnek erdélyböl volt, azt hadfogás (VVerbung) 
által szerezte. — 1740 óta állitot az ország előbb egy ezred 
gyalogságot, később me'g egyet, 's egy ezred lovasságot, de 
mindenkor olly feltéttel, hogy azt jiotolni nem fogja. Midőn 
1791 — 94 — 96ban az uralkodás országgyüle'se'n katonai s e 
gedelmet kér t , adott az ország, de azon jusát , hogy ezen 
tárgyr()l mindig egyedül ország gyüle'se határozhat, fentartot-
t a ; még is azóta egy harmadik erdélyi gyalog ezered állítta
tot t , 's ennek 's a' többinek, de sőt még más uem erdélyi 
ezeredeknek is pótlására minden ország gyűlése nélkül, a 'Vár
megyék' tudtán és meg egyezésén kívül, titkos parancsolatok 
által, majd minden esztendőben számos ujonczokat fogatott 
az igazgatás, ugy hogy lS17töl fogva, békesség' idején, 10 
esztendő alatt, 14 ezer álittatott. Ezeknek kötél által tör
ténő fogdosása a' legborzasztóbb 's emberi érzést megrázóbb 
esetekkel gazdag. E m b e r v a d á s z a t , 's megyei t i sz tek ' s 
katonai orvosok által űzött e m b e r k e r e s k e d é s egye
sültek a' külömbcn is annyikép sanyaritott főlduépe keserű 
's átkot sarjasztó könyei záporának kiöntésére. 

lT64ben az uralkodás (undorodva kell mondanom) er
délyiek' tanácsára a' székely szabad nemzetet, örökös katonai 
szolagáltra kényszerítette. A' magyarok' ezen legrégibb 
hazánkba lakó tör 's ökének a' hazát 's annak határait fegy
verrel oltalmaziii törvényes kötelessége; de az nem, hogy 
béke'idején katonáskodjon, hogy német tisztek alatt ezeredek-
re osztva minden háborúkor az országból idegen földre 
menjen, hol örökké a' veszélyek legbízonyosabbjai közzé kül
detik, oda hol a' had' dühének legsűrűbben hullnak áldozati. 
Midőn a' szabadságát szerető, 's ezen tízszázadosnál korosabb 
örökségét férfias lelke által mégis érdemlő nemzetet, az Ans-
triai zsoldos sereg' sorai' közé iktatták 's szolgai fenyíték, ká
plár bot, 's idegen parancsnak vakon hódoló engedelmesség 
alá jármolták, égre kiáltó erőszakkal törte'nt ezmeg. — Érez-
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veii hogy töllök helytelenséget kívánnak, tnűván hogy ezzel 
nem tartoznak, nem akarták a' réájok ke'nytelcnített fejryvert 
fclveimi; — több ízben 's isme'telve foivaniodíak köüyörgé-
Síckkcl az ndvarlioz: (bajosan jutliatoít ez azon lielyre, melJy 
magyarok' panaszai ellen eleitol fogva álnok haza ánilók által 
Volt körül sánczolva) — töbiiyire csak halogató feleletet kap
tak a' honi 's katonai eliíljároktól. — Ve'gte're egy elhatáro
zott válasz' hallására a' székely nemzetet Madéfalvára öszve 
Iiivták; néhány ezer gyűlt egybe, — üregek, asszonyok, 
gyermekek jiittek a' fe'rfipkkal, hogy jövő sorsokat megtud
ják. — Te'I vala, a' nem nagy helységben rakáson voltak, 
éjeire minden ház, pajta, csűr te le; niidon e' Iiosszú téli cjjet 
si'másnapi sorsvégzo-határozás' várása 's rebegése közt ki-
jAiizíák, mo'g nemsziirkiile réájok a 'ké tes nap, ágjuk, pus-
)^ák kezdenek dörögni; — ezeknek halált hozó lobbanása 
villamla keresztül hajnal-esillagniiak életre serkentő szelíd 
i'enye' csillogása hefyet a' téí' hideg ködén, — a' gondjaik — 
's álmokból fölretíentek fejőket vesztve rohannak k i , tag-
marczongíó golyóbisok hullnak a' rémülve szaladó sokaság 
k ö z é , 's a' rejtezöket menedékeikben azok zurrák szét, — 
puska lövések 's onzapor fogadják a' f;iló széleihez érteket; 

— kétségbeneső csoportok a' közel folyó oltvíze' még nj 's 
csalárd jegére tolongnak, liol annak darabjai közt merülnek 
hullára sirjokba. — De eléretett a' nagy czé l ; meg volt a' 
iiiyakosság törve, 's a' még éleiben maradtak — ha sok közíi-
lök nyomorékká volt is lőve — igen is felvették a' fegyveit. 
— Midőn ezen szerencsétlen serget előbb az országból k i -
leleuség' eleibe vitték, a' rajtok el követett helytelenséget, 
€zen uj törvénytelenséggel halmozva látván feltámadtak; — 
fegyverrel nyomták őket el, verőkbe fulRsztották akaraíossá-
gokat. — Két halom, hová a' szerencsétlenek ásattak, látható 
most is mint erőszak' emléke. — Most ezen székelyek magok 
költségén katonáskodnak. Nem csak a' katonai szolgálatra 
nézve, hanem peres dolgaikban is katona elöljáróik ázik felet
tük hatalmakat. Katonai nevelő házban taníttatnak gyerme
keik, 's uemzetiségökböí kivetkeztetve németesittetnek. Ok 
ámbár mint székelyek törvény szerint valódi nemesek, jobbágy-
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gági meg szorítottságban tartatnak, mert lakásokat elhagyni, 
más hová költözni nem engedik. 

A' törvényhatóságok erdélyben az l'JíOlbe'li 12dik tör-
ve'ny czikkelly következéseben sokként jóval kevesebb hatá
súak mint a' Magyar Országiak; de ezen keveset is mind in
kább gyengíti 's naponként nyirbálja a' lieiybéli igazgatás. Az 
említett törvényczikkely megbocsáthatatlan rövidlátással meg
fosztotta a' Vármegye rendéit í'eisöbb tisztjei' választása telyes 
jusiítol. A' főbirák ( erdélyben az , mi magyar országon a 
Vice Ispány) 's vice ispányok a' fő ispány által candidáltatnak, 
még pedig minden hít-sorsosak körűi hárman, ezek köriil 
ugyan szozatolás által köz-vagy is marchalis - széken válasz
tanak a' rendek; de ezen választási Laistrom felmegy a' fő 
igazgató tanácshoz, melly azt a' maga megjegyzéseivel a' Can-
ceilariálioz küldi. Az udvar által történik a' Coníirmátio. Ezen 
megerösitéskor a' történt Vármegyei választásra 's szózatok' 
(voksok') többségére gyakran semmit sem ügyelnek, hanem a' 
kit tetszik, akármi kevés votumot kapott is kineveznek, ez 
által az egész választiís az igazgatás' kezében van, mert a' 
Candidatiot annak orgánuma a' fő ispány tévén, nem a' Vár
megye, lianern az ö tetszése határozza, kik menjenek abba, 
ezek közül pedig akár kit választ a' töbség, még is csak az 
nyeri el a' liivatalt, kire azt az igazgatás akarja ruházni; 's 
így a' Vármegyék' választási jusa választósdi játékká van ki
játszva. De még ezen tiszti választás is (raellyet csak az al
sóbb iiivatalokra, mint jegyzők- , fő és alszolgabirák-, 
fiscalísokra nézve lehet jusnak nevezni) minden módon csor-
bittatik: az emiitett 1791béli törvény parancsolja, hogy min
den harmadik esztendőben tisztújító-szék tartassék, de van
nak \ ármegyék, hol 10 esztendeig sem tavtatik. — Az adó
szedők 's némely helyeken a' fő, és aljegyzők és felsőbb hely
ben-hagyás mellett iktattatnak tészteikbe, holott a' törvény 
nem számlálván ezen hivatalokat azok közé, mellyekre ud
vari megerősítés szükséges, azok közt hagyta, mellyekre a' 
választás minden felsőbb helyben hagyás' közben jötte nélkül 
egyenesen a' rendeket illeti. A' szilágyságot kivéve, a' szol
gabirák' kinevezését is a' törvény ellenére a' fö ispányak ma-
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gok bitangolják. Olly rendetlenség uralkodik ezen tisztvá
lasztás' felküldése, 's meg ertísitese tárg-yában, hogy né-
melly felküldött v;ílasztásra a' felsőbb megerositési határozás 
estendökíg; késik; söt tudok példát, raidőii a' fő igazgató ta
nácsnál illy választási oklevél eltévedett 's egeszén elveszett. — 

A' Várraegyék leg szebb törvényes jusa közgyűléseink 
tartása, — csak egybe gyűlve alkotnak a' Várraegye rendéi 
törvényesen munkálódható testet, csak ekkor él az , egybe 
gyűlésein kivül iigy nézethetik mint alvótest. A' törvény ezt 
nyilván érezvén rendeli, hogy minden esztendőben négyszer, 
's ha szükséges töbször is tartassék közgyűlés, még is sok 
Vármegyék vannak, hol kötelességekről megfeledkezett fii 
tisztek esztendeig sem tartanak; sőt vannak olly megyék, 
mellyek öt esztendeig sem élhettek ezen jusokkal, hanem 
elöljárojok' bűnös hazafiságtalansága, vagy gondolatlansága 
miatt, kénytelenek voltak a' törvény által határozott 3 holnapi 
újitó, 's munkásságra erősítve készitö' nyugalom he lye t , olly 
hosszas ideig senyvesztö álomkorságban tengeni. — A' fő 
ispány a' Vármegye tisztjeivel együtt majd minden Várraegyé
ben különködik a' rendektől, ezen tiszti kar magát más tarto-
zásúnak tekinti 's szét választja kötelességét a' Vármegyéjé
től , ennek rendeléseit követni, óhajtásait tcljesítni mellékes 
dolognak — 's főnek csak a' felsőbbekliezi vak engedelmes
séget tartja; nem ugy viseli ez magát, 's nem ugy cselekszik 
mint Vármegye tisztyeihez illik, hanem mint az igazgatás, 
zsoldos szolgai. Tisztség (officiolatus) név alatt (mellynek 
törvényeinkbe nyoma sincs) olly tárgyakat vesznek a' Várme
gye elöljárói határozások' 's végre hajtás' tárgyául, mellyek 
egyenesen a 'Vármegye rendéit , 's közgyűléseit illetik; ho
lott a' töbször említett ITöldiki törvény nyilván határozza, 
hogy minden felsőbb rendelések egyenesen a' Vármegye ren
déihez (ad universitatem) utasíttassanak, 's minden fontos tár
gyat a'Vármegyei igazgatók annak terjesszenek elibe; a' mi 
pedig a' dolgok' minden napi folytához vagy haladékot nem tar
tozik, szenvedő kevésbe értékes tárgyakat a' tisztek igazítsanak 
vigyan el, de mindenről a' közelebbi közgyűlésnek számot ad
janak; még is ez igen ritkán 's ritka helyt történik; — ha 
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pedig olly rendelés jön, melly sérelmes 's a' törvénnyel nem 
egyező, tartoznak azt a' Vármegye elöljárói törveiiyünt szava 
's értelme szerént v é g r e h a j t á s a e l ő t t haladék nélkül 
tartandó közgyűlés elibe terjeszteni; de alig teszi ezt ollykor 
egy egy főispány; •̂— közönségesen pedig hivséggel végbe 
visznek minden törvénytelenséget; a' Vármegye rendéi ké
sőbb bottal üthetik nyomát. A' Vármegyei tisztek' törvényié-
lense'greis ke'sz, szolgai engedelmességének nagy oka azis, 
hogy fizetésőket nem a'Vármegyétől, hanem a' kormánytol 
vévén, ezt az igazgatás büntetés czéljábol tetszéseszerént tői-
lök megvonja. — Törvéiiynatóság'második szép jusa: óhaj
tásait, panaszait törvényes fejedelme elibe terjeszthetni; ettől 
i s -nem törve'ny - hanem törvénytelen szokás által — szinte 
egészen meg van Plrdélyben minden törvényhat()ság fosztva; 
töbnyire minden felírást a' i'ő igazgató Tanács, mellyhez azok 
a'felküldés véget mennek, magánál szokott megtartani, 's 
csak több összegyültekből tetszése szerint csinált kivonatokat 
juttat a' fejedelem elibe. — Ezen fő igazgató tanácsnak a' 
Vármegyékhez utasított irományai' Írásmódja, 's többnyire 
tartalma is az Erdély' régi állásának 's durvaságának marad
ványa, az az törökösen gormnba 's önkényes. —• Ellenére 
törvényünk' szellemének, melly minden közdolgokba köztu
dást 's nyilvánságot kivan, 's ellenére a' törvény' szavainak, 
— melly a' mint fentebb mondára minden felsőbb rendelést 
egyenesen a' Vármegyéhoz küldeni határoz — sok rendelé
sek jönek, még pedig egyenesen a' közönséget érdeklők, ré 
szint annak fejétől elölülői — (praesidialis) az az titkos utón 
a' fő ispányokhoz, mi által önkényesen szükittetlietik a' Vár
megyék' közdolgokbéli befolyása 's hatása. 

Egy helyes Urbárium törvényes behozatalának szükségét 
az ország Readei elismervén I tOlben a' 6-1 törv. Czikk. által 
annak kidolgozására küldöttséget rendeltek. Ennek mun
kája, orsz. gyűlés már csak nem egy negyedrész századóta 
nem tartatván, elő nem vétethetetett. — Ezen tárgyban, 
mely egyenesen az ország' Rendéit illeti, az igazgatás ISlSben 
önkényes útra indult. Királyi-birtosokat küldött Erdélybe, 
kik ott egy Erdélyen kivül dolgozott, 's Erdélyre nem illő 
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Urbáriumot behozzanak. A' Vármegyék törvényes köteles
ségek gzerént ezen törre'iiytelen lépésnek ellene mondottak, 
kinyilatkoztatván, hogy a' parasztság sorsát czélarányos Ur
bárium által jobbá 's biztosobbá tenni óhajtják, 's kötelessé
geknek tartják; de az, csak orsz. gyűlésén történhetvén, tar-
tíion ő felsége Diaetát. Minden ellen mondások mellettis az 
Urbarialis össszeirás (conscriptio) elkezdetett 's végre is haj
ta tot t ; — minekutánna ez meg esett, az egész dolgot abba 
hagyták. Az Urbárium nem létesült, 's mostis oly megszorí
tás és önkény alatt nyög az erdélyi paraszt, mint az előtt. 
Bizonyosnak állították sokan, hogy az igazgatásnak ezen em
lített cselekedetében, nem az Urbárium valódi bé-hozatala 's 
a' parasztság felsegillése lett légyen czélja, hanem a' követ
kezendő : Erdélyben az adó a' parasztság által használt földek 
menyisége szerént lévén réájok róva, ezen raenyiséget a' le
hetőségig szokták titkolni, 's azt nyilvánságra hozni nem le
hetet t ; azt adta fel tehát valami javaslat-koholó, hogy az 
Urbarialis conscriptio legjobb mód ennek k i - tudására , 's az 
ado-meuyiség' az általi nevelésére, mivel azon alkalommal a' 
paraszt bizonnyal igazán befogja minden földeit vallani, fél
vén, hogy mi az urbarialis öszeirásba belé nem iktattatik, azt 
földes ura tőlle elfogja venni. — Hogy a' Conscriptio végben 
vitele után az addig oUy erőszakos buzgósággal vitt tárgyat 
egyszerre félre tették, sok hihetöséget ád ezen gyanúnak. — 
Ki minekutánna szenvedők megszabadítása' színe alatt ostrom
lott vár előtt ütközetet nyer, midőn a' kevésre apadt őrizet ha 
elszánt bátorságát el nem vesztette i s , de már elkénszeredve 
tovább tüzelni megszűnt, 's a' vár' kapui nyitva állanak, — 
még is a' várba bé nem megy, araagszenvedö fogj okát meg nem 
szabadítja, hanem lakásaikat az ő tüzes golyóbissal által gyúj
tott lángtól emésztetni hagygya, meg elégedvén, hogy a' fel
dúlt tábor' addig őrzött 's rejtett butorira kezet tehetet t ; ai--
rúl valóban azt lehet hinni, hogy önkény-vezette zászlóit nem 
a ' v á r ' m e g véte - 's az abban uralkodó helytelenségeiv eltör
lése' czéljábol, hanem csík azon magában véve szigorú 's a' 
mindkét részről szenvedett veszteségekhez képest csekély 
zsákmányért lobogtatta. — Minden esetre , nagy sérelme Er-
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délynek, hogy orsz. gyűlés' nem tartása mián sem birtokos
sal, sem fold népe nem részesülhetnek azon jótétben, melly 
mind a' két félre egy bizonyos 's igazságon épült egymás 
iránti helyzetből háromlaua, 'g hogy ember - 's honfita'rsai se-
githetése ezen okosság szülte leg édesebb kötelessétöl elza'r-
va, a' íoldnépe elnyomott sorsáért a' nemzetet e'rdeklő szé
gyent tűrnie kéntelen. — 

Azon tárgyak közül, mellyek Erdély' törvényeit sebzik, 
helyzeteit szomorúvá teszik 's békételenségre kénszerítnek, 
-— sok másokat elhalgatván — még csak a,' só dolgát emlitem 
meg. Ezen ország sóban oUy gazdag, hogy egészen meszte-
len só - kőszirtek fénylenek némelly részeiben; de ezen isten 
áldását katonaság őrzi, 's az ahoz közelítő lakosra lobban 
fegyverök. — A' pásztor azon vidékben só darabon iílve eszi 
kenyerét, de jajnéki, ha egy darabot tarisnyájába mer tenni. 
— l'742ig a' nemesség az aknákból csak a' vágás árát fordít
ván meg ingyen kapta savát, most ö is fizeti, sőt ha ugy ne
vezett só praevaricatiovaí vádoltatik, nem törvényes ítélő 
széke, hanem a' só hivatal itel felette. — Erdély' fóldnépé' 
szegénységéhez képest olly nagy a' só' mostani ára (meliy 
országgyűlésén kivül emeltetett illy magosra), hogy azt a' la
kosok' nagy része marháitól sőt magától is kéntelen megvon
ni; — pedig bizonnyal a' jó Isten ezen országot nem azért 
áldotta meg ebbéli jótétének olly nagy áldásával, hogy annak 
lakosa ne használhassa azt, és sótalan egye egészségét ront
ván ízetlen kenyerét. — 




