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Egy nagy tartozást leróni gyülekeztünk ma öszve, 
nagy tekintetü Academia, a' kegyelet és hála' tartozá- 
sát azon fejedelmi férfiú iránt , ki erélyes kozbenjár- 
tával e' nemzeti intézet' életbe lépését hatalmasan se- 
gítve , megalapitását bökezüleg elömozdítva , azt léte- 
lének egy kevesbbé kedvezö szakában a' maga tekin- 
télyével fedezve , és folytonos gondoskodásaival min- 
den lépten gyámolítva, magának körüle maradandó 
érdemeket szerzett. Ez érdemeit elösorolnom, azzal 
mintegy a' Tekintetes Academia' részvevo figyelmét 
felkölteni igyekeznem , nem szükséges : e' gyüleke- 
zet' ünnepies komolysága, e' minden arczon kifejezett 
részvevo fájdalom néma de félre magyarázhatlan ta- 
nuságol teszen azok' elismerésérol. Hanem igyekezni 
fogok egyszeruen elvezetni e' fenséges élet' folyamát 
emlékezetünk elött, melly gyümölcsözött inkább mint 
ragyogott , 's nemesebb volt mint nagyszerü : de mint 
az emberi és polgári erény' tükre oktató és ero síto , 's 
így legszebb tárgya egy szivélyes ünnepnek , melly- 
nek czélja érdemei és tulajdonai iránt hódolatunkat 
kihirdetni , 's ezzel hálánkat leíizetni. Fö törekvésem 
a' való leszen, nem mondva semmit, mitaz elhúnyt 
nemes onérzetében magától elutasítana , 's nem sértve 
a' szent árnyat aljas hizelgéssel, mire csak az érdem 
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hiány szorúl, 's mit csak kislelkü hiuság tür. Ha éket- 
len, ha hímezetlen is: méltó hozzá beszédem csak így 
lehet. 

József Antal austriai föherczeg, Magyarország' 
királyi herczege , II. Mária királynénk' 's lorraini Fe- 
rencz császár' unokája , toscanai Leopold nagyherczeg 
utóbb királyunk', és spanyol Mária Ludovica' fia, távol 
ég alatt , Florenczben láta napvilágot a' múlt század' 
hetvenhatodik évében. Ha áldás fejedelmi vérbol szü- 
letni, oda állíttatni a' szerencse által olly polczra, 
mellyen minden erény milliókra áraszthatja jótéteit , 
's a' nagyra törö Bkarat a' hatalom' gyámkezével talál- 
kozik: kettös, söt százszoros áldás egy olly fejede- 
lemtöl nem csak születni, de neveltethetni is, millyen 
II. Leopold volt. A' mi hazánk két rövid évig sem 
nyughatott jótéteményei' árnyékában; de tudjuk mi 
volt ö ama' kisded országnak , mellyet egy emberiva- 
dékiglan kormányzott , 's mellyet nagygyá nem tehe- 
tett, de annál többnek tett, boldoggá mások felett. 
II. Leopold az erohatalom' helyébe a' szeretetet és 
emberiséget , a' pompa' helyébe az egyszerüséget ik- 
tatta a' fejedelmi székbe , koronájának drágakovei az 
erény, munka és takarékosság , nyakláncza a' felse- 
gélt szegények' és kórok' hálakonyei voltak , palotája 
nyílt mindenkinek mint az isten' egyháza , nemessége 
a' szív és ész' nemessége, 's torvényhozása a' bölcsé- 
szet: csoda-e, Tekintetes Academia, ha illy atya, 
kinek nevé csak azért nem ragyog a' föld' legnagyobb 
fejedelmeié között , mert a' sors véle csak egy pará- 
nyi részét boldogította e' földnek, ha, mondom, illy 
atya olly fiat nevelt , mint József nádor volt ? csoda 
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e , ha mind ezen erények e' fiúban mély , kiirthatatlan 
gyökeret vertek ? A' minden hizelgés felett álló atya' 
irányának hü teljesitöje gróf Manfredini Fridrik volt, 
az öt idösb föherczeg' nevelésének közvetlen vezetöje. 
'S a' szív mellett az elmetehetségek is a' legnagyobb 
gonddal míveltettek. Kilenczedik évében az olasz és 
német nyelveken kivül derekasan értvén mar a' latint 
és francziát , 's elvégezvén a' szokott elökészítö tanul- 
mányokat, József föherczeg mindenek fölött a' tör- 
téneti és természeti tudományokat kedvelte és üzte, 
a' füvészetet pedig gyakorolta is olly elömenetellel , 
hogy , mint bizodalmas oraban onmagát egy alkalom- 
mal enyelgve kifejezé , az akkori idöhöz képest e' két 
tudományban valóságos kis tanár volt. Az alaki , név 
szerint a' mathematical tanok által kevésbbé vonza- 

tott. A' törvénytanba is csak amaz austriai nagy jo- 
gásznak Zeillernek sikerült a' föherczeget, tizenötö- 
dik életévétöl a' tizennyolczadikig, foganattal beavat- 
ni , és pedig különösen azon bôlcsészeti , az itéleteröt 
folytonos munkásságban tarto módszer által, melly 
szerint a' boles tanító egész szakaszait a' tudomány- 
nak csak fö tételekben terjeszté elö, a' lelkes tanít- 
ványra bízván azoknak bövebb kifejtését 's eloadását. 
Illy tanitási mód e' tudományt nem csak megkedvel- 
teté 's bölcsészeti ala pj ai ban felfogatá a' lelkes növen- 
dékkel , hanem azon szép és nehéz pályára készité el 
sikeresen , melly nem tudatva , nem gyaníthatva , re- 
ája várt. Mert testvér bátyja Sándor Leopold az ifju- 
ság' teljes erejében és épségében viselte a' magyar 
nádori pálezát , midön a' nem kevésbbé váratlan mint 
szomorú vég Laxenburgban érte. A' király' bizodalma 
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a' tizenkilencz éves , de elevensége és életkedve mel- 
lett is ônmívelésében komolyan munkás Józsefre szál- 
la. Tizenöt nappal a' gyászeset után az ifju föherczeg 
a' király' helytartója volt. Ezzel rögtön új 's még isme- 
retlen világba látta magát József általtéve, elébe új pálya 
tüzve , darabos és kényes egyszersmind , de mellyen 
a' legszebb jutalom aratható : egy nemzet' szeretete és 
hálája. Ezt megérdemelni volt a' föherczeg' szivének 
szent fogadása. Az új hazával új gondok fogták el , új 
tanulmányok lettek szükségesekké. Elsö dolga a' 
nemzeti nyelv, az ország' közjoga. Lakics Zsigmond 
egyetemi torvénytanár hajdan, akkor tanulmány-bi- 
zottsági tag, az Ion a' magyar királyi helytartónak, 
mi elébb Zeiller az austriai föherczegnek volt. 1795. 
julius 29. láttatott ez elöször nemzetileg öltözve a' ma 
gyar kir. udvari tanács' ülésében ; September' otödikén 
fogadá az elsö üdvezlö küldottséget Magyarországból, 
's már ez a' fiatal herczeget meglepöleg elkészültnek, 
bátornak, 's könnyü beszédünek találta. Két héttel 
utóbb , September' tizennyolczadikán , lön gazdag kö- 
vetkezésü kiindulása Szépkútról Buda felé. Utja dia- 
dalmenet volt, mert a' hír Sándor' méltó testvérét kür- 
tölé. Óbuda felett díszes sátorokban várta a' két varos 
fônemessége. Itt mondotta el isten' nyilt ege alatt szi- 
lárd feltételét: napjait e' haza' kozjavának 's a' magyar 
nemzet' díszének szentelni, mit ö olly híven beteljesí- 
tett. De addig is az elsö év közöttünk leginkább tanu- 
lással tölt el. A' hagyomány fentartotta emlékezetét e' 
szerénységnek , mellyel az ifju kormányzó a' tapasz- 
talás' férfiai eránt viseltetett ; e' fáradhatatlan figyelem- 
nek, mellyel mindent mi körüle a' hivatalkörben tör- 
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tént, a' legapróbb részletekig kísért, a' nélkül, hogy 
a' nagy egészet szem elöl vesztené ; e' hihetetlen szor- 
galomnak, mellyel a' kozigazgatás' minden tárgyait, 
úgy a' hazai tôrténetet és tórvényt, kimerítöleg és ala- 
posan magáévá tette; 's már ekkor ragada meg min 
den alkalmat ön szemeivel ismerhetni meg az orszá- 
got, mellyet utóbb minden irányaiban összeutazott és 
betapasztalt ; szemei elött tartván, mit gyakran szo- 
kott vala mondani : magyar herczegnek Magyarorszá- 
got úgy kell ismernie, mint saját zsebeit. A' könnyü, 
majdnem naponkénti , hozzáférhetés , e' nem eröltetett 
nyájasság, minden véleménynek szíves kihallgatása , 
azon kimerítö szóváltások miket a' köz fogadásokon 
minden szönyegre került tárgyak felett folytatni sze- 
retett, 's mikreánézve aranybányái lettek az állapa- 
tok, nézetek és emberek' ismeretének: másfelül e' 
komoly felfogása az országos dolgoknak ; a' tudomány 
és korát megelözö belátás, mellyet minden alkalom- 
mal tanusíta : betölték vala immár a' legszebb remé- 
nyekkel a' nemzetet, midön 1796-ban királyi bátyja 
az ország' rendeit Pozsonyba gyüjté , hogy a' veszély- 
ben forgo haza' megmentéséröl velök tanácskozzék. A' 
rendek , szívok' szép bizodalmától hajtatva , mindenek 
elött a' kir. helytartót örökre a' hazához kötni siettek, 
's illetetlenül hagyván a' nádorjelelést, egy értelemmel 
ot kiálták ki, öt kivánák nádorúl a' fejedelemtöl. És 
megadatott. Az emlékezetes nap november 12. volt. 
A' következett év' nagyobb része fegyverzaj között 
tölt el. A' lelkesedés, melly az egész nemességet ttí- 
zelte, rendkivuli volt, a' felkelés buzgóságra és fény- 
re nem csekélyebb bármellyiknél, mellyet tijabb év 
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könyveink felmutatnak. Az ország' fökapitanya ifjui 
tùzzel megtette a' magáét: mindenütt élesztett, buz- 
dított ; a nemesi had' szerkesztése , gyakoroltatása fö 
vezérlete alatt olly sikerrel folyt , hogy a' szombathe- 
lyi szép napok , mellyeken a' tizenkét ezer nemes da- 
liás ügyessége' köz elismerését vívta ki, szép hadi tet- 
tek' bizonyos elöhírnökei valának. De megköttetett a' 
campoformiói béke , 's a' nemzeti áldozat dicsöség nél- 
kül lobogott el a' hon' oltárán : noha nem haszon nél- 
kül, mertillyhös legiótól fedezve, a' béke biztosab- 
ban és több becsülettel köttethetett meg. Három évvel 
utóbb, a' franczia háboru vészesb kitorése után, el 
nem csüggesztve az elébbi itthon-maradástól, újra és 
négyszeres számmal gyült fel a' vívni kész nemesség 
Sopron felé, de, nagy fájdalmára, ismét ki nem vezet- 
tetve a' becsület' mezejére, gyülölt tétlenségben álla, 
míg a' lünevilli béke' megkotése után, pompás had- 
gyakorlatok között hon bocsátlaték. És így a' nádor 
felett az a' sors látszott uralkodni , melly nem engedé, 
hogy a'hüség' polgári koszorújába babér' ágait fonhas- 
son. De e' helyett mar e' század' második évében a' tör- 
vényhozási tér nyílt meg elötte. 'S ezen üdvözlette ö 
az országos rendeket amaz emlékezetes szavaival: 
„A' felség, mint szerencsés koronázásakor fogadta, 
az ország' alkotmányát épen és illetetlenül fen akarja 
lartani , és semmit ennek ellenére nem kiván : de ha 
mimódon megesnék , hogy a' sarkalatos torvény ek' sé- 
relmével más gondolatokra vezettetnék, én mint az 
ország' elsö tiszte 's kozbenjáró király és rendek kö 
zött, ahogy szentül esküvém, semmit nem mulasz- 
tanék, segedelmül luvnám a' testvéri szeretetet is, hogy 
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könyörgéseimmel mindeii sebet megelözzek." 'S ím 
a' tér, mellyen szerzé az elhúnyt e' nehéz és zivataros 
fél század alatt a' legszebb érdemeket a' haza körül. 
Mert jöttek idök 's a' nádor tette, mit semmi toll 
föl пет jegyzett, de mit a' haza nem látva is érzett, 
mint érezzük a' csendesen szövö természet' hatásait, a' 
nélkül , hogy muhelye' titkába béhatnánk. És mar ez 
országgyülésen lépett fel József nádor úgy mint a' ha 
ladas' józan barátja, csakhogy a' föld, mellybe e' mag- 
vak hullottak, azoknak kicsiráztatására elkészülve még 
nem volt. A' következö évek sem kedvezöbbek erre. 

Ezer nyolcz száz ötben t. i. ismét új veszély kozelítvén, 
a' nádor' pártolása mellett a' nemzeti nyelv új foglalá- 
sokat tett ugyan , de minden egyéb tárgyat a' jelen 
vész háttérbe szorított. Az o felgyulasztó beszédére 
köz felkelés határoztatott, de sorsa, fájdalom, ismét, 
söt harmadszor, a' régi volt. Két évvel ez után a' bi- 
rodalom' állása nehéz szereppel látogatta meg. A' köz 
kincstár' hanyatlása aggodalommal töltötte be az or- 
szágol , 's a' nádor kény telen volt a' nagy többséggel 
ellentétbe jöni azon kérdés felett: elöterjesztessék-e 
az ország' rendei által a' fejedelemnek a' haza' állapot- 
ja: József tartott e' nyilatkozástól , melly a' közbiro- 
dalom' betegségét a' világnak, az ellenségnek fölfe- 
dezendö volt, 's a'gyülés' nevezetes részével ütkozésbe 
jött. Mind a' mellett nem vonakodék a' rendek' kérel- 
mére egész befolyását használni királyi bátyjára , mi- 
dön egy koztiszteletií hazafi és hadvezér a' fotáblánál 
tartott nyílt beszédeért rangvesztéssel büntettetett. E' 
büntetö parancs a' nádor' kozbenjártára azonnal visz- 
szavétetett , 's a' szólásszabadság' fentartása iránt ki- 
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rályi biztatás nyeretett. Még szerencsésb vala mükö- 
dése az 1808-ban kóvetkezett gyulésen, melly a' leg- 
szebb egyetértés' paizsát mutatta fel a' király ellen új 
terveket koholó franczia egyedúrnak. Nem csak egy 
nemzeti hadi academia' terve készült , mellyhez a' ná- 
dor is járult áldozatával — a' viszonyok ezt még nem 
engedék életbe lépni — , hanem az ö befolyásának 
gyümölcse a' nemesi felkelés' új és jobb módja , melly 
e' gyülésen tórvénynyé lett; az o utasitásai' nyomán 
és onkeze'javitásaival készültek az évvel utóbb világot 
látott hadi szabályok; 's mit az ö fáradhatlan cselek- 
vôsége, a' közbirodalom' legnagyobb veszedelmei közt, 
a'gyözödelmet elszántságával olly annyira megérdem- 
lett nemesi felkelés' sebes felállítása , rendezése , gya- 
koroltatása, ellátása, kórházak' emelése 's gyakori 
személyes meg>izsgálása által tön , hálás emlékezeté- 
ben élazoknak, kik a szomorú idöketvele élték; él 
emlékezete azon lankadatlan éberségnek, mellyel a' 
haza' inségét minden, az ellenség által fenyegetett 
vagy sanyart pontokon boles rendelkezésekkel elfor- 
dítani vagy enyhíteni törekedett : 's ha az ö , 's a' ne 
mes sereg' on-odaadása koszorúkat nem arathatott, ezt 
nem a' vitézi szellem' híának, hanem egyébnek kö- 
szöné, mit az ellenség, saját önnöneinknél méltányos- 
ban itélve, elismert. E'bús, de azért nem kevesbbé 
lélekemelö idöpontnak 's nádorunk' gondjainak emlé- 
kezetét örzi a' polgári örhadak' intézete is, melly az 
ö eszkozlésébol vevé kezdetét, melly zsengéiben a' ren 
des hadaktól megfosztott városokban csak a' belsö rend 
és bátorság' biztositását czélozá, de midön az alkotó' 
szellemében tovább menve , a' esendes mühely' polgá 
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raiban lassanként nemesebb féríiasságot , erök' fejté- 
sét és köz szellemet fogott ébreszteni és nevelni: 
egyikét alkotandja azon emlékeknek, miket József 
nádor e' hazában magának a' kozjó' érdekében emelt. 
Az iránta való bizodalom, szeretet , tetözött. 

Annál súlyosabban derült a' nádorra az 1811. 
év. Majdnem húsz esztendeig szakadatlanúl folyt há- 
borúk a' közbirodalom' kincstárát végkép ki látszat- 
tak meríteni. Ezüst immár nem forgott köz kézen , az 
évröl évre inkább eláradó papiros roszúl pótlotta azt, 
mert e' papirosoknak az állodalom' kincstárában meg- 
felelö biztositékok nem volt. Bekövetkezett tehát el- 
fordíthatlanul ama' mindenünk által érzelt szomorú 

idöpont , melly mindenkit készpénz vagyonának négy 
ötödevel szegényebbített meg. De mi biztosíthatta az 
új papirosok' névbecsét, ha egyéb mint az ország- 
nak jót állása? Illy torvény kivántatott a' hazától, 's 
az 1811-ki országgyülése megnyilt. A' torténetiró' 
tiszte elfogulatlanul megbirálni, mit követel vala a' 
sarkalatos törvények' szigora a' kormánytól, mit a' 
méltány, söt a' hazafiság az országtól: a' nádor, e' 
súlyos helyzetében, a' közbirodalom' hosszas szeren- 
csétlensége által erre nehezült sürgetö szükséget 
itélte az okok' legfontosbikának : „salus reipublicae 
suprema lex esto" hivé ö, 's áldozatot kért. Tudjuk 
hogy ez meg nem adatott, 's kevés évvel utóbb egy 
második crisis fejezte be, mit az elsö megkezdett. 
De bármint itéljünk most, midön a' sebeknek már 
csak helyei látszanak, nem tagadhatni hogy a' nádor 
nem kevesebb hazafiságot bizonyított, mint az ellen- 
zék' leghajthatatlanabb tagjai, 's hogy másfelül ez 
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országgyülésen nyílt elöször alkalma stálnsférfiúi és 
elnöki magas tehetségeit egész fényôkben ragyog- 
tatni. Nem nyers erök' viadalma volt ez : itt ö maga, 
kevés segedelémmel, viaskodott szemtöl szembeegy 
roppant és tömött ellenzékkel a' legszebb vegyes ülé- 
sekben, miket a' bongyülések' évkônyvei fentartot- 
tak. 'S itt, a' mi a' fiatal nádor' szellemi magas elhi- 
vatásáról leginkább kezeskedett: nem ttidjuk a' lelki 
éberséget ésfinom észt, vagy e' fenséges nyugodal- 
mat magasztaljuk-e inkább, melly erönek szülötte 
volt, midôn a' csata folyt, 's a' tôbbség' tiszteletéé, 
midön a' csata elveszett. A' beszédet, mellyben a' 
királyi biztoshoz a' hon' nevében szólt, már nem a' 
kormány' nézetének védqje, hanem a' nádor, mint 
a' nagy országtest' elnöke 's kiegészitôje mondotta. 
Homályos sejtései között jos szellem szállotta meg öt, 
midön bucsubeszédében e' szavakkal nyugtatta saját 
szive' fájdalmát: „ Reményeinket a' magyar nemzet' 
szerencsés nemtöje tartja fen, melly a' beteg hazát, 
midön megmaradhatása áldozatot kér, még soha sem 
engedte visszavonulni ; melly a' haza' üdvével leg- 
bensöbbleg összeforrt királyi méltóság felett nagy- 
lelküen örködik; melly semmi viszontagságok által 
a' felség' szent személye iránti ragaszkodást megfo- 
gyasztatni nem hagyja; melly végre húség, 
nagylelküség, türés és állandóság által 
minden keserüségeket vagy megelözni, 
vagy elviselni, vagy enyhíteni tud." 

E' sajnos percz óta, Tekintetes Academia, ö- 
römtelen idök borúltak a' hazára. Évek múltak évek 
után, 's a' nemzet ügyef köz megvítatására többé 
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össze nèm hívatott. A' magyar történet meg látszott 
szünni. Mit érzett legbelsejében , mit tett József e' 
hosszú szünet' idején, azt tudmink nem, de sejte- 
nünk, de hiimünk lehet, söt m'nnünk kell abból,mi 
ö azelött, 's abból mi utóbb volt. És ne legyen tôbbé 
emlékezetünk ez idok' számára. Azok sokat érlelîek 

meg csendben , mi utóbb örömdiis virágzásra nyílt, 
's szülték az 1825. évet, melly a' roskadozni indult 
alkotmányt új biztositékokkal erosítette meg a' tör- 
vénykönyvben , 's egy mindenek felett draga bizto- 
sitékkal, a' legjobb kiráiy' szent szavával, ki, va- 
lahányszor ön szive' sugallatát háborítatlanul követ- 
heté, csak nemesen, csak feirályilag cselekedett. A' 
mi az ota e' napig a' torvényhozás' mezején nagy, 
onzéstelen, a' valóságos közjora irányozva létesült; 
ez áldozatok és engedélyek, miket a' kiváltságos rend 
minden külsö kényszer nélkül , egyedül az eszme és 
méltány' hatdmának hódolva, önkényt megada; e' 
nagy lépések a' való szabadság és való statusbölcse- 
ség felé: torténetünk' ez utolsó szakát a' leggyümöl- 
csözôbbé tették nemzetünk' ezeréves életében, 's 
széppé, nehogy mondjam — söt büszkeséggel mon- 
dom, nagy tekintetü gyülekezet — páratlanná tészik 
a' nemzetek' évkônyveiben. Ugyanis a' földmivelö 
osztály az anyagi és erkölcsi emelkedését gátló régi 
terhek és korlátok alól felmentetvén , nevezetes ja- 
vakkal és jogokkal ajándékoztatott meg ; a' kozkato- 
naság' sorsa a' hadszegôdség által emberivé emelte- 
tett , míg másfelül e' szabály a' vitézi szellem' ébre- 
désére és terjedésére egy új hathatós eszkozzeí gaz- 
dagította az országot; a' bünösök' javttása 's haszno 

4* 
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sítása végett országos javaslat készült, melly ha még 
tôrvénynyé nem lett is, de ez emberszeretö mozgalom 
sokfelé a' hazában a' börtönallapatot már is teteme- 
sen megjavította ; a' zsidók' ügye is enyhíttetett ; a' 
nem-nemesek' jogai idörül idöre terjesztetvén, a' ki- 
váltságok' uralkodása hanyatlásnak indult; az igaz- 
ság-szolgáltatás czélszeru intézkedések által meg- 
gyorsíttatott, a' köz hitel, kereskedés és ipar felvi- 
lágosodott szellemu törvénykonyvek' alapjára téte- 
tett; a' mezógazdaság a' mezei rendörséget 's vizi 
munkákat tárgyaló törvényekben új oltalmat nyert; 
a' kozlekedési eszközök, állóhid, csatornák, vas- 
utak, szinte torvényvédelem' tárgyai lönek, 's az 
elsövel egyszersmind az agg alkotmányba egy új , a' 
kozvirágzást egykor csodálatosan elomozdítandó elv 
oltatott bé; a' nemzetiség új biztositékokkal vétetett 
körül; tudomány és müvészet az academia' felállítá- 
sával, a' museum és nemzeti színház' megalapításá- 
val új támoszlopokat nyert; a' vallási szabadság a' 
kor', az ész 's a' szívnek egyformán hangos követe- 
lései szerint bátrabban emeli szárnyait; ezekmellett 
halmaza kész az életmuves javitásokat magokban 
foglaló munkálatoknak, söt már a' felség' elhatáro- 
zásait váró törvényjavaslatoknak is: — mennyi ér- 
dek emelve ! a' kozboldogság mennyi új eszközökkel 
gazdagítva e' rövid húsz év alatt ! De ez csak a' tör- 
vényhozás' utján. Mit nem teremtett elö e' korszak- 
ban az emelkedö nemzeti és köz szellem , mit maga 
a' kifejlett egyesülési irány? Nem gyozném csak el- 
sorolni. 'S miért ezeket most, midön József nádor' 
tetteiröl kell szólanom? Nem követem azok' példá 
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ját, kik újjá születésünk' minden részleteinek díszágait 
az ö koszorujába tüzik. Az iiralkodó formák nem té- 
szik azt lehetségessé országban, hol a' kezdeményi 
jog alul van. De gondoljunk székében férfiút, elfo- 
gultat régi eszmék, avult erkölcsök 's megszokott 
formák által , kinek minden javitás egy egy jog' vesz- 
tése, egy egy szép forma' osszetorése: mennyi szó 
haland akkor el az ajkon , mennyi indítvány fojtódik 
el csiráiban, milly rogóssé leszen a' haladási pálya, 
melly késedelmessé és oromtelenné , mit végkép gá- 
tolni nem lehet, mennyi betü leszen, melly igazga- 
tói hatalmának fagyos kezei alatt nem kapand életre, 
vagy kór és fél éltet élend csak? — És mit tett József 
nádor? — Nem, Önök ezt nem kérdezik. Kortársai va- 
gyunk mind szép éltének e' legszebb szakában, 's 
mélyen be van vésve szivünkbe, mit köszön közben- 
járásának a' jnegerösített alkotmány , a' vallási sza- 
badság , mit nemzetiségünk' emelkedése és a' hala 
dási rendszer' diadalma : söt díszlése minden javitás- 
nak. Mert nap vala ö, mellynek melegíto sugarai- 
ban minden elhintett magvak kicsiráztak. Lelkében 
hely volt az állodalom' minden érdekeinek számára, 
's nem volt tigy , anyagi , vagy szellemi , vagy er- 
kölcsi , mellyre íigyelme szívesen ne szállt volna. 'S 
azért volt hatása érezhetö mindenütt , ilt tanácsa , ott 
helyeslése és bátoritása; itt hatott tekintélye' súlyát 
vetve a' mérlegbe, ott mérsékelve a' szertelenséget, 
másutt tolva az akaratlanságot. 'S épen e' mindenre ki- 
ható gondban és hajlamban árulá el e' m^gas lélek fe- 
je delmi természetét. És azért, nagy tekintetü gyüle- 
kezet, a' nélkül hogy számos kitünö honosinknak 
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részletekben áldást érdemlô hazafiúi tôrekvései és 

tettei' érdemét kisebbítenok: ez egyetemes haladás' 
lélekemelö képében József nádor' szeretö lehelete' 
nyomait nem látnunk, befolyása' áldásait számba nem 
vennünk hálátlanság nélkül csakugyan nem lehet. 

Eddig leginkább a' torvényhozó lebegett elöt- 
tünk. A' bírót és igazgató fönököt nem kisebb eré- 
nyek díszesítették. Az önkény' ellensége, szorosan 
törvény 's fenálló szabályok vezették, 's ezt kiváná 
az alája rendeltektöl is. Maga példája a' csüggedhe- 
tetlen szorgalomnak , egymaga annyit dolgozott , 
mint egy egész hivatal ; 's hol kormányszerkezet 
vagy korülmények meg nem kötötték, gyors az el- 
határozásban , és nyomos. Veszedelem' idején vigyá- 
zó , mérsékelt és erélyes. így midön a' dögvész ütött 
be déli határinkon, így midön a' nyugatot ellenség' 
fegyvere háborgatta , így az epemirígy' ezomorú idö- 
szakában , 's midön a' Duna' árja fovárosainkat pusz- 
titá. Szeretö gondjainak kedves tárgya Pest vala. Egy 
az egészség',biztosság és kényelem' kivánalmait betöl- 
tö fövärost a' hazai emelkedés' egyik nevezetes [emel- 
tyüjének tarta. Minden tekintetek Pest mellett szóltak. 
A' szük Mtkörü polgárok' kormányzása 's egy felsöbb 
igazgató széktol függés mellett a' czélszeru intézkedé- 
sek vagy alulról lehetlenné, vagy felülröl késedel- 
mesekké lettek. Kivette tehát e' város' szépíto bizott- 
mányát mind a' két befolyás alól , 's független királyi 
hivatallá alakítá. Mint elnök ennek valóságos lelke is 
volt. ÉpitészJ rendszert adott a' városnak, a' szabályo- 
zásba önmaga befolyt, az árvíz' napjai után a' régi hi- 
bákat, mennyire a' romboló veszedelem lehetövé tet 
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te, helyre hozta, 's a' közlekedés', biztosság és ké- 
nyelem' elómozdítására utczákat vágatott , egyebeket 
szélesített, négyújtért nyitott, a' vályogépitést toké- 
letesen eltörlötte, az építkezók' segélésére hasznos 
kölcsönt eszközlött, 's a' seregesen beküldött terveket 
önmaga vizsgálván meg, az inség' napjai után foly- 
vást három kezet fárasztott tollba mondott végzései' 
leirásával. Szenvedelme olly élénk volt , hogy e' tár- 
gyakat utazásai közben is maga után küldetve a' leg- 
gyorsabban ellátá , söt azokat vég betegségében sem 
biza más kezekre. Csoda-e , hogy az ismeretes nagy 
veszélyalatt könyezö szemeit e' várostól el nem for- 
dítva állott vára' ablakaiban , emésztódve a' csapástól, 
melly alatt az ifju óriás roskadozni látszott? 

Nemzeti nyeh ünk' viszontagságai tudvák a' Te- 
kintetes Academia elött. Az ö kozbenjártának köszöni 
a magyar, hogy e' törvény mai szélességében áll. És 
ö a' gyözödelmet édessé is tette. Mert kimondá , mi- 
dön a' haza' atyái vég ízben sereglettek körüle , hogy 
noha a' rendek' gyongédsége öt az új törvény alól ki- 
fogta, 's elöhaladt kora' daczára, reményli, mikép vi- 
szonlátáskor magyar igékkel szólhatand Magyaror- 
szághoz ; és bár a' gondviselés nem engedé neki 's a' 
hazának e' boldog napot elérniok, bebizonyítá, hogy az 
igéret szilárd feltétel' szüleménye volt, mert nem csak 
a' legszigorúbban 's legtágabb határok kozt lépteté 
életbe a' torvényt, hanem maga is hódolva neki , mi- 
dön helytartói félszázada' szerencsés betöltét üllé, ma- 
gyarúl szólítá meg a' helytartó tanácsot , 's magyarúl 
kedves jász-kúnait, midön hason ünnepre közöttök 
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utolszor megjelene. És a' nádor gyermekségében nem 
hallott magyar szót , 's most hetven éves volt ! 

Ennyi munka , illy cselekvoség mellett mik vol- 
tak József nádor' örömei? Mik egyebek, mint minden 
magasb lelkeké : a' tudományokkal barátkozás. Azért 
nem volt már élte' alkonyán vidék az emberi ösmere- 
tek' nagy birodalmában , mellyben tájékozva nem va- 
la, a' tórténetben pedig, régiségtanban , országtudo- 
mányokban, a' természetiek- és gazdaságban neme- 
gyedtil tanult, de valóságos tudós volt. E' készület ki- 
villant koronként köz beszédeiböl is, mellyek rendsze- 
rint rövidek és szorosan a' fenforgó dolog' nyomán já- 
rók voltak, de meglepövalaa' szakemberekkel társal- 
kodása az említett mezökön , mert mindig a' tárgy' lé- 
nyegére irányzott kérdései nem kevesebbé árulák el 
alapos ismereteit, mint mindenkor rövid , de a' tudo- 
mány' mélyeiböl felgyümölcsözött észrevételei. Az 
utazások' leirásai különösen kedves olvasmányai vol 
tak, innen merítette ö, ritka emlékezo tehetsége által 
segítve, e' csodálatra méltó ismeretét a' világ' minden 
részeinek, melly országtani nézeteire is hathatósan 
befolyt. Alcsút és Kisjenö, mellyeket egyvalaki a' ma 
gyar gazdák' Mekkájaul jelelt ki, gazdasági ösmere- 
teinek úgy, mint gyakorlati tapintatának emlékei; 's 
példányai egyszersmind annak, mint lehetne e' ter- 
mékeny hazában a' hasznossal egyesíteni a' szépet. 'S 
megilletö volt néha látni az országos aggályokkal ter- 
helt férfiút, melly gyengéd gondossággal ápolta ker- 
teinek virágait. Szép — monda egy neves francziairó, 
midön Józsefet, a' még gyermeket, a' florenczi nagy- 
herczegi kertben füvészni látá — szép a' királyok' 
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gyermekeit a' természettel lársalkodva látni! Tegyük 
hozzá : tiszta , nemes indulat' jele , ha e' vonzalom a' 
természelhez az ösz hajak alalt sem híil meg. A' régi- 
ségek és irodalom' szeretetének örök emléke a' ma 
gyar nemzeti museum, mellyet midön bármelly em- 
lék' megszerzése által nevelhetett, az nap nálánál sen- 
ki boldogabb nem volt. Nem csak jai tas vala a' szép- 
müvészetek' torténeteiben , hanem magán erszényéböl 
is nem egy hazai münevendékel segített, de mint min- 
dent, úgy ezt is zaj és nyilvánosság nélkül. 'S mind 
ezen éleményeit isten egy mással, egy ollyannal te- 
tézte, melly a' fold' fejedelmeinél olly ritkán tér be: 
szerencsés férje volt egy az erény ésjótét' malasztai- 
ban élo nönek ; és saját lelke' képére teremtett lelkes 
és jó gyermekek szépiték hanyatló napjait, kiknek ö 
nem csak gyongéd atyjok volt, hanem kikbe ember- 
szeretö szíve' érzéseit 's magas szelleme' nemes irá- 
nyait is bécsepegtetni ügyekezett. 

Ha tettek, ha hatás tészik az ember' életét, ime 
ez élete az elhúnyt nádornak. A' képet jellemének 
vonásai egészítik ki. Egyszerû mint beszédeiben, vi- 
seletében, egyszerü volt udvarában is: a' valódiság 
mindenütt több a' kül színnél, vagy épen a' látszatnál. 
Palotája nyílt mindeneknek, kik rendeléseit venni, 
kikkérni, kik helyeslésébol bátorságot és eröt merí- 
teni hozzá hetenként sereglettek. Elöleges beirás , be- 
jelentés nem kelle, név nélkül bé lehete lépni ahoz, 
ki mindenkit olly tiszta szívvel fogadhata négy szem 
kózótt. Leereszkedése nem érezteté a' lépcsö' magas- 
ságát, mellyröl a' szólóhoz leszálla, 's azért azon ün- 
nepies hódolat, melly vele szem közt kitkit elfogott , 
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's melly egyedül belsö méltóság' hatása volt, 's azon 
felsôség, mit a' mindennapiason felülemelt ritka jel- 
leme, ismeretei és bolcsesége akaratlanul gyakorlá- 
nak, nem volt nyomó vagy fajó, hanem emelö és mele- 
gíto. És így, míg a' föherczeget elfelejteté elöttünk nyá- 
jassága , a' nagy ember elött meg kelle hajolnunk. Kit 
érdemesnek tartott reá, kitöl részleteket érthetett 's 
felvilágosítást várhatott, annak ajkait megoldotta e' 
nyájasság, meg kérdései; a' hallottakat megjegyzé, 
de meggyozodései kozé csak akkor vevé fel , midön a' 
tárgy minden oldalról meglatolva volt. Jósága sokszor 
bízék, és megcsalatkozott ; de e' jóság épen abban 
nyilatkoztatta nemes természetét , hogy ha az élet' ké- 
söbbi éveiben az embereket, miután annyiszor látá 
sülyedni és bukni, kevesbbé becsülte is, de az era- 
bert mindenkor szerette. Lassúbb Ion itéleteiben , vi- 
gyázóbb választásaiban , de kit így is teljes mértékü- 
nek lelt, attól bizodalmát tobbé el nem vonta. Az árul- 
kodást nem turte, 's ha szíve még az árulkodót sem 
szégyeníté megszembe,az ész visszasujtá a' vádat arra, 
ki azzal a' jót akará sujtani. 'S ha mikor ferde véle- 
mény hatotta át még is a' levegöt körötte , 's balul tör- 
tént itélnie arról, kit önmaga nem vizsgála meg: ha 
ezt megismerheté és ártatlannak találá, bizodalma' 
egész mennyével tette jóvá az onvétlen hibát. Kérést 
visszautasítani szíve nem volt, 's ha kéreték, midön 
nem adhatott, hallgatással 's arczvonásaiban olvasha- 
tott sajonnal felelt, hogy a' megtagadás ne fájjon, vagy 
épen ne pirítson. A' nyugalom, melly alakján 's e' 
méltóságos arczon ült, sem vérmérséklet' kovetkezé- 
se, sem mesterkélt nem vala, hanem tükre a' magá 
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val tiszlában levo léleknek, s eredménye az akarat- 
erönek, ínelly nein engedé, hogy érzésef tengerét az 
indulatok' szellöi felháborítsák. Ha valamelly tettét si- 
ker érte, ha a' vita' terén okai gyöztek, örült, 's ez 
örömet пет rejté el, hanem eltölt képe jószívü deriilt 
mosolygással ; melly töl azon mosoly különbözött , mit 
másokét halado tiszta felfogás s biztató önérzet vont 
össze ajkai körül, 's melly giinyos kifejezést vett vol- 
na fel, ha soha nem hallgató jósága ezt kifejlödni en- 
gedi. De ama' mosolygás néha a' fajdalom' takarója 
is volt, mikor családi körben más' veszedelme fölött 
el kelle rejteni az aggságot; emezzel pedig a' halált 
nézte , melly et úgy fogadott mint gyözö , és nem mint 
gyözött. 

Merl beszédem' fonala a' nádor' kórágya mellé 
hozott. Emlékezünk mindnyájan a' szomorú öszi na- 
pokra, mellyek az országos örömet búra, félelemre 
változtaták. Ö sejté , hogy a' betegség' szele az élet' 
tüzhelyéhez kozelített. Az orvosi jelentéseket szemmel 
tartotta, nein mint ha félve a' vegtöl akarna feh ilá- 
gosíttatni állapatjáról, hanem hogy arra készülhessen. 
De így a' szomorú helyzetröl teljesen nem értesültünk. 
És javult is ez, 's e' Tekintetes Academia szerencsés 
lehetett öt a' nádori íelszázad' reggelén ragaszkodása' 
emlékével megörvendeztetni. De az enyhülés íegyver- 
szünet volt csak, nem béke. Az új év beköszöntötl , 
hogy ö azt utolszor üdvezelje. Az új hír felriasztq ben- 
nünket : o nyugalommal várta az elutasíthatatlant. Ked- 
vetlenség, elsülyedés nem voltak rajta láthatók; hanem 
vallásos bizodalommal , on-odaadással viselte az éles 
szenvedéseket , mik az elsanyart testet utól érték. És 
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még ekkor is a' inunka végképen nem lön felfíiggeszt- 
ve, inert valamint lelke munkában élt, úgy ment a 
halál elébe is. Mégis önnöneivel nem érezteté , hogy 
sorsát ismeri, nehogy fájdalmokat nevelje; de maga 
számot vetvén istenével , maga val , 's kôtelességeivel, 
tollba monda bucsulevelét a' királyhoz, csendben és 
derülten, azalatt hogy az irónak szíve repedezett. 'S 
oda irá nevét — utolszor. Egy oh aj tasa volt még az 
életben , 's egy aggodalma : István fíat , lelke' gyerme- 
két láthatni, megáldani, 's utolsó tanácsaival erosítenie 
egy hosszu pályára , mellyet ez atyátlanul futand meg. 
Ez egyet ne tagadd meg töle , o ég ! — És István be- 
lépett. Egy dicsöülthez illö derult nyugalommal mon 
da: „István, nem sok hía volt, 's elkésél. Tudom, hogy 
meg kell halnom, még sokat el kell vala végeznem 
— aggódnám gyermekeim' kiskoruságán is — de, 
István, te atyjok lészsz!" Következett az éj. A' fensé- 
ges nö egy kisded kalánban nyújta neki gyógyitalt : ö 
azt megelégedett szelid mosolygással megkószonvén : 
nyújtsd, mondá, a'csészét, még lehet a' szokott mó- 
don is." Lelkét erósíté a' magasszívü nö' öngyözelme 
is, melly engedé, hogy a' vég óráig gyöngéd, hü 's a' 
lélekjelenlétet soha el nem vesztö ápolója legyen; 's 
szépíté elválását a' virágzó gyermekek' köre, kiket 
hiány nélkül, rendre megáldhatott. A' fóérsek belé- 
pett, a' testi fájdalmak elálltak, a' nádor néhány 
percz múlva lelketlen tetem volt. 

Elhallgatok. Illyen halál, Tekintetes Academia, 
a' legszebb emlékbeszéd. 
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Fogadd, elköltözött lélek, e' testülettöl, melly 
a' hizelgés' ál füstével féríias szelleme' tükrét soha 
el nem homályosítá, fogadd kegyeletének e' vég téte- 
ményét. A' mit annak ôregbedésére tettél, feledetlen 
lészen elöttünk ; *s ha a' hazával együtt felénk is egy 
jeles fejedelmi sarjban vigasz és új remények moso- 
lyognak: kinek köszönhetjük a' szép jövöt is, ha nem 
az atyának, ki illy fiat nevele honának! Mí pedig, tár- 
saim ! mint emberek erényben , mint a' tudomány' fér- 
fiai munkásságban példányul elsö pártfogónkat éltes- 
sük lelkünk elött: maradandóbb koszorút sírjára nem 
függeszthetünk ! 
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