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A’ MAGYAR 

-ACADEMIA 

кбнйь 

GBÚF SZÈCIIENYI ‘эту/См. 

1842 

PESTEN, 

NYOMT. TBAT'l‘NER-KÁROLYI BE'I‘ÜIVEL, 
um U'rczA ma. szAM. 





A’ magyar Academia elnökének, nagyméltósagu gróf 
Teleki Józsefnek távullétében ram haramlott az idei nagy 
gyülés elnöklete. Szint’ én valék kénytelen ez okbul a’ 
mult hónap 27-kén lefolyt köz ülést is valamelly elöadással 
megnyitni. ’S így született a’ t. Pest vármegye teremében 
elszavalt, ’s im most ваш által nyílványositott elöterjesztés. 
— Miután azonban sem mást, sem rövidebbet, sem jobbat 
nem bi'rtam elöallítni, öszintén esdeklém az Academia nagy 
ülése elött folyó e. november 24-dikén — a’ mint a’ 
nyilvánosan vittjegyzökönyv mutatja-“méltóztatnék engem 
elöadásom nemcsak felette hosszu, de kivált polemiai léte 
miatt, annak elszavalásatul feloldani, minthogy nem volna 
illö, sem nem szokásom даны möge bujva, onnan puskázni 
vagy fegyvernélkülit tamadni meg, ’s különben is az egészet 
kinyomatni szándoklanam.” De a’nagy ülés -- щит" ez 
esetre azen rendszabályen, mel! y szerint efféle elöterjesztések 
egyedül a’ társasag évkönyveiben szoktak kinyomatni — 
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sürgeté az elöadást; mit én tulszerénysêgbül azért nem 
gondeltam megtagadhatni — jóllehet e’ sürgetés nagy 
részint tán nem volt еды), mint elnök irántí udvarias bók 
— mert haladéktalan ’s magam költségén, a’ netaláni 
gyümölcsözésnek valamelly köz czélra fordítandása теней, 
kínyomatva csakhamar köz гашиша válnék az egés-z, és 
ekkép bárki tüstént azon helyzetbe jöne: minden idétlen 
belekottyanás helyett egyenesen a’ kinyomtatott elöadás fólött 
mondhatni el itéletét kéuye kedve szerínt. 

'S ím ez a’ dolog egyszerü menetele. 

Pest, december 3. 1842. 

Gr. Széchenyi шт. 



Tisztelt Gyûlekezet! 

valamint káros, söt némi esetekben valódi Шоk, 
ha társasági és emberi viszonyinkban összekevertetnek 
a’ szerepek, szintugy burjánoz'hatik csak rosz sы ve 
szély olly intézetekbül, mеllyek irányaikbul esnek ’s 
czéljaikat vesztik. Mert egyedül Нашa fogalmak alap 
ján i‘ejlödhetik ki az emberi jobblét, 's egyedül saját 
határaik közt szorosan mozgó intézvények érhetik el 
teljes virágzásukat. — Tiszta fogalmakat terjeszteni, 
zavartakat pedig salakjaikbul lehetöleg kitisztítni 521n1 
olly kötelesség tehát, mint szükséges minden egyes 
intézvénynek szoros határit lehetö legnagyobb szaba 
tossággal tüzni ki, hahogy a’ köz élet mezején mun 
kás részt venni bátorkodunk , és több roszat nem ki 
vánunk életbe hozni mint jót , és ha ábránddal be nem 
érjük, de sikert ohajtunk. 

Legyen szabad ez okbul, tisztelt gyülekezet, 
elöterjesztenem itt, mi lebegett en elöttem, és milly 
czélnak elérése után sovárgott én lelkem, mikor némi 
nag'ylelkü eldödinknek már rég megpenditett шпинa 
tása nyomán, kedvеzöbb sorsomnál fogva nekem is 
jutott azon szerencse: е’ jelen intézet felállításához 
járulhatni némilеg. Lcgyеn szabad pedig legfò'kép 
azért tárni itt fel most keblemet Aeademiánk hivatása 

fölött öszintén és határozottan, mеrt — mi tagadás 
1 
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bеnne — yeszély, nagу уе52é1у 1`е11уеgе11 -meg mindig 
5151 -nör/еkedi'ileg -fajtánk nyelvétì’s ez által nemzeti 
-ségünket, minélrdrágább kincsünk nincs, minthogyr 
esak ennеk kiemelése, ennek müvelése által lépheL 
nemzet sajátságos fényében a’ dísznek fokára, mеily 
narázskörön künt 1еng11е1 ugуan еmЬеr, söt gyara 
podhatik is hosszú óvek sоrán kerеsztül, mint na-. 
pontai a’ példa, ámde csak az еgу kissé lelkesbnek 
keble örökkén szomjan marad , a’ lelkileg kitünö pedig 
esak kinos epedósek unalmai közt költi életét. 111 
azért ideje, úgy hiszem, hоgy mind azon ábránd,- 
rQszul fékzett kesеrüség ’s álfelfogásu vitózség elle-- 
nére, mellyel nem еgу hazánklia buzgólkodik nem 
2'е11 ügyünk körül , kivált legközelebbi idökben , végre 
tisztába jöjön: olly drága, -de olly annyira kényеs- 
kincset, 1n1n1 nemzetiség, nemzeti sajátság, némi. 
biztossággal, ós a’ siker némi hihetöségével mikép 
lеhessen 11r12n1, mikép lehеssen ápolni ’s növesgzteni 
l'eginkább, söt kirеkеsztöleg. . 

Midön 1825—beni'enálló Acadеmiánk eszméje ujra 
megpendült , ujra mondоm, mert hiszen, mint éri11-' 
tém — ’5 11ео5111е1 azoknak, kiket becsület illet ——— 
rég elismerték hazánknak némi messzebbre látó márk 
most elhunyt hivei, hogy nyelvünk körül forogna 
nemzeti létünk, és ekkép ennek gyámolítása volna a’ 
tееndök legaggasztóbbika; sоkan, igen sokan nem 
birták felfogni, a’ teendök 011у 11055211 sorábnl mikép 
iehete éppen еgу tisztán philologiai 1n1é2е1е1 szemelni 
ki eiölegesen, ’s körülte annyi szorgalmi, idöi és 
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1161121 6r61 ugy szólván feesérleni el, miután„mint 
állíták: “Valamint önámításokhan, ugу szavakban is 
untig gazdag volna már a’ böbeszédü magyar; an 
nyi másban, kivált a’ természettudományok sokágu 
mezején ellenben olly szegény, olly szánakozásra 
1né116 52едénу, т111éр inkább másra, ’s kivált erre 
111611 volna emelni hazaliui 0116r1 ’5 áldozatot, mint 
hogy a’ természettudományok kifejtésébül, és a’ pol 
gári életrе alkalmazásábul háramlik legtôbb müvelt 
ség, tudomány , é5 1gy valódi 6r6 a’ néре111‘е; a’ 
i‘üggetlensègnek, köz szahadságnak ’s nemzeti dísz 
nek pedig erö volna egyedüli, valóságos és tartós 
5a1‘11a1a1а.”— Mások mеgint, ’s tán 1еg1б1)1)еn,5е11 
1én, vagy tán egészen 115216n 15 érezvén, mikép ki 
vételes kôrülményeinknél fogva, még is tán nyelvünk 
biztosítása Volna mindenek 01öt1 еszközlendö, átldtták- 
ugyan, 1n111éр nyelvére kellene ügyelni a’ magyarnak 
mindenek 01öt1, ha é1n1 a11a1‘, és е1111éр 6521n1én1aр 
soltak , 11оgy mindenek 01öt1 olly intézetre pontosí 
tánk össze csekély 1е11е15égе1n11е1, mellynek 11öz1161 
len befolyása volna nyelvünk ügyére, é5 ekkép ha 
bár közvetett, még is nagy hatása nemzetiségünk ki 
fejtésére; de abban nem láttak czélirányost, hogy 
intézetünk nem annyira nyelvünk terjesztése, mint 
inkább annak — ha így mondhatni — ‘hecsemеlése’ 
vegen lön felállítva. -- “Mit ér ’s 1n11 11a52n6111a1 

-olly intézet— így okoskodának megint ezek—melly 
négy fal 11ö21, és е11116р a’ világtul és 1102 é1611111 
elszigetelve, jobbadán esak szókat gyárt,mondatokat 

1# 



—4_ 

simit , beszédköröket illeszt; mert bármilly tö 
kélyre vigye is a’ nyelvet, nemzеtiségünk biztosítá 
sára és feldicsr'iitésére bizony vajmi kis haszonnal 
járuland még is, minthogy mindaddig, míg nyelvünk 
nem terjed, ’s a’ palotáktul kezdve, a’ lakosok min 
den árnyéklatin és- színezetin keresztül általjánossá 
nem válik, mindaddig segítve rajtunk bizony nem 
lesz; nyelvterjesztö tanodákat kellett volna 1011á110 
kább állítni, mint philologiai tudós társaságot alkotni, 
tam'tókat képezni inkább, kik elszélesztve a’ 110n11ü 
lön ajku népségei közt a’ magyar nyelvet terjeszték 
vala, mintsem olly intézetet szerkeszteni, melly egye 
dül tudósokat egyesit, ’s egyеdül szógyártókat nущ 
pénzel.” 

Nyomadékos észrevételеk, nem tagadhatni, és 
felette csábítók; csábítók pedig azért, mert Magyar 
ország, a’ mesterség, müvészet, tudomány bármilly 
ágaira vessük szemeinket, valóban hátra, felette hát 
ra van, mi ugyancsak kevéssel еzelött alig volt 
köz Íigyelem tárgya, most azonban olly általjánòsan 
el lön ismervе, mikép többek közt nem egy kérdezi 
azt is magában, tán még azok sorát sem vóve ki, 
kik az Academia felállításához járultak, vagy azt 
legalább megtapsolták: valljon nеm lett volna-e jobb 
"s czélszerübb, inkább akármi ollyas másra, mi a’ 
gyakorlati életbе vág, példánl polytechnicum 10151111 
tására egyesülni, 1n1n1 annу1 kiállító eröt költeni 
puszta philologiai társaság mеgindítására, ’s kivált 
miután, föleg njabb idökben, ugу is annyira nött ’s 
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mindcgyre nö lvlagyarországban a1 52012151 viszketeg, 
mintha egyedül a’ nyelv mr'iködése által akarna ki 
buzogni a’ magyarnak minden energiája, 1011r0 110111 
maradván semmi. Milly eset nem ritka; 1n0r1 innert 
dolog, hogy valamint például olly igazgatásnál, 1101 
11010r0n 1111 501101 111n011, sokat irnak, annál keve 
sebbet ’s felszincsbet cselekszenek; hol a’ törvény 
csinálás és egymásra halmozás már 1111n0r116 nуеrе 
ségnek 1ar1a1111, 011 rendszerint a’ végrehajtás 11111 
nу05; ’s 1101 a’ 110р2016 0r6 gamón jár, 011 az 11010 
101101501; 101152111 r0n11520r1n1 porban: ugy 521n10 111 
vétel nélküli dolog, mikép az, 111 szóval 0r65, 1011 
ben gyenge 52011011 10nn1; vagy máskép kitéve: ki 
minél többet szól, annál kevesebbet 10520n, minthogy 
általján véve еgу bizonyos tehetség tulcsapongó, 
felcsigázott gyakorlata annyira kimeríti a’ gyenge 
ember 0r0101, mikép aztán mi 0’ 1115 0r611111 megma 
rad, nem elégséges bármi egyébre. —Nemzetisógünk 
pedig, ha éppen nem is megyеn hátra, 05 egészen 
nem is pangó — mi még kérdés — minden 0se1r0 olly 
bágyadtan, olly észrevehetlen léptеkkel halad, mikép 
nem csuda, ha 0’ tekintetben megint 521n10 sokak 
01611 az 1n111a11102111,1n1n111a valóban olly intézvények 
érdemlettek volna-az Academia fölött elsöséget, mel 
lyek gyorsabban terjeszték vala nyelvünket, ’s 0’ 
520r1n1 illyesekre 1011 11010a1101010550111 egyеsítni azon 
0r61101, mellyekbül tudós társaságunk támadt. 

Igen elérthetö ennéll‘ogva, ha 5011 01011 n0111 
nagy haszoni hilelbеn áil Acadеmiánk, minthogy 
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mondom a’ cselekvési tespedésnek közepette annyi 
haszonta-lan-'szóvita -"s szólirka 11021, 111011уb0n 11110 
dozunk, bizonyára olly 111111n6 050b1)01 1n111011102111 
minden ollyan intézet, melly gyakorlati 0101r0, '’s az 
általjánosságokbul 11101n011100‘10 egyes 1a1рrа 05011 
5р001011105011r0 110р02n0 0’ 100831011, mikép valósággal 
árnyékba 05111 А001101n10n11, 00 1101110b0 például- 0531' 
010100 vágó polytechnicumot képzelünk; valamint —_" 
ha már nyelvnek tulajdonítatik az elsöség — olly` 
1n1020115 50111101 1100503101600'521n00n m.utatkozik,ì 
melly nyelvünket 101105210n0, 11a20n11na11 legtávulabbi 
0r01b0 gyorsabban lövelné, mint Academiánk, melly 
csak belterjüleg müködik, 05 011110р 05011 1010110 lassn` 
léptekkel ’s közvetve hat nyelvünk közönségessé té-. 
telére. ' 

Vizsgáljuk azonban a’dolgot еgy 111550 mélyeb-' 
ben. М1 0nn01 szükségesb,'mert valamint 011110r, mi 
(1ő11 'Academiánk születék , nem еgy, 111051 052110216,' 
1‘01r0 vonó javaslat gördítetett 016n11b0, ’s mí minden" 
megmutathatás nélkül szinte csak ugy gyözheténk- 
azok nagy tömegén, hogy 1. 1. 1n1 se111 1n051 mint ' 

philologiaitársaságot, se1n 111110nb01 1n1n1 belterj1'ileg 100110061, 01111n1 nem 0110r11n11, 561 ajánlatinkat visz- - 
sz'ahúzni vagyunk 1n110bb 11052011: úgy hallik ma na- - 
р0n1a 111n0n aтоnnan, majd 511110n00n majd nyilvá- . 
11050n, de növekedöleg n01n egy megbáná's, nem egy - 
gáncsоlás, hogy még is valósággal 05a11100b1010Ч 
volna valami 1n051 01111n1, 1n1n1 nyelvészet-i társasá 
got, “aду ha 11101 111у0511011, 521n10 1111n100 valami - 
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makranc'zbul ш'ые'м vala a2"egészfleljességgel kelle 
születni; ‘итak csakugyan nem nyelvünk kifaragása 
’s kireszelése, hanem annak terjesztéae körül lett 
volna hasznоs miîködnirminek`most már áldctt gyü 

môlcseit éldelne'nk, hоlоtt. az Academia már szólván divatbul eset't. Midön, mondom, most is. 
elféle hallatik,- szükség, hogy végre tisztába jr'ijön a’f. 
d0l0g,vagy legalább kisértessék meg annak жмáм" 
hozatala, mert ha illy nézet véleménynyé kezd ala 
kulni — 's mint Шаzи‘ , valósággal azzá kezd ala 
ku'lni—’s szalmatííz alkоtta intézettê aljasnl Acade-g 
miánk is, hacsak különös testületi szellem , éberség- 
és becsület nem дatja keresztül minden ища“, mint 
hogy illy egyeztetö , egymást felbátorító z0máncz. 
nélkül, vajmi kevés еmber olly szilárd- és r'illhatatоs' 
jellemü, kivált honunkban , hоl a’ -szapora beleunásì 
akármibe is olly közönséges jelenet,' az állhatatcsáág- 
viszont olly nagy ritkaság, hogy -saját magára ha 
Дaшa, a’ közvélemény nyájas itélete nólkül söl`,n 
ellenére is, azon lelkesedéssel jârjon el tisztében,- 
mellynek híjával Мишей!‘ intе'zet ugyan és több' 
ideig fenmaradhat, de mintegy lelkét vesztve veszti- 
minden varázserejét is', ’s ez által azоn hatását,melly 
nélkül habár él is anyagilag, еrkölcsile-g оkvetlen a’ . 
holtak sorába sülyed. 

Had'd mutassam tehát meg, hogy kivételeîs ál 
lâsunknál fogva, sem egyéb , sem máskép müködö 
in-tézet nem volt _olly sürgetöleg napi'renden a.kkorl. 
мы Academiank fеlánaàrek, mine ébpen мастик. ` 

r] 
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’S ha ebben sikerrel járоk el, ugy hiszem, ismét 
közméltánylat tárgyává leszen az; ha pedig ezt meg 
mutatni nem vagyоk képes, mi Мене hihetö, теrt 
nem csak tehetségem határzott, de mai felcsigázott 
állapotunkban nem nagyоn kedveltetik a’ lassabban 
érö gyümölcs, ’s ekkép könnyen gyanússá tétetik 
a’ mellette emelt szó; akker nem igen sokak. 
várhatván a’ nagy kôzönségtül, intézetünk minden 
tagját ezennel ünnepélyesen felszólítom: legyen azon 
szent kôtelesség-érzetében kettöztetve éber, mellyel 
minden tag tartozik, kivált akkor testülete iránt, 
mikor az közvélemény künti söt elleni kezd lenni,’s 
öltse magára azon zarándoki komolyságot, melly hi 
vatásának emlékezetét ne engedje sоha is lìgyelmé 
bül esni, irtsa gyökerestül ki a’ viszálkodás legki 
sebb szálkáját is keblébül, ’s melegüljön öszinte kéz 
fogásra, szilárd vállvetésre minden bajtársával , mi 
nélkül testület, még boldog napokban sem igen ér 
czélt, annál kevesebbé, mikоr bоrúra söt zivatarra 
kezd sötétedni az idö; ha pedig e’ felteteleknek nem 
felelhet meg, vagy megfelelni nem akar, lépje‘n in 
kább ki 's hagyjon magunkra. — Heterogen szálka 
ne sértse egylelkü testületünket, mert 111 maja, 011 
nagy Isten! távul van-e még tölünk .azоn gyászidö, 
'snemzeti életek mértéke szerint nem borul-e szapo 
rábban ránk, mint gondolnók, mlkor csak testületünk 
fоgja tán ereklye gyanánt vagy inkább bágyadtan 
pislogó lámpaként örizni azon nyelvet, mellyet leg 
drágább kincsének, nemzeti ’s függetlenségi alapjának 
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elismert ugyan a' magyar, de forró vérétül hajtva, 
bálványaitul elszédítve, nemcsak örizni nem birta, 
hanem saját lábaival tiporta el. 

“Valami gyakorlatira kellett volna egyesítni erön 
ket, ollyasra, mi az életbe vág, ’s nem valamire, mi 
nek legjobb esetben is csak szó és szó marad eredmé 
nye." — Ugyan ngy? Ámde mibül támad emberek közt 
legtöbb zavar és ekkép legtöbb nyomoruság? kérdem. 
Tán abbul, mert szívtelenek, roszak? Valóban nem; hanem 
legfökép azon felette egyszerü okbul , mert nem értik 
egymást. Száz eset közt tán nincs tíz, hol valami ki 
fejlett bajnak alapját Szántszándékos gazság tenné; 
félreértés, ebbül eredö szenvedély, ezt követö boszú, 
's innen folyó gyülölet és rosz akarat, meg vakság 
képzi szinte minden emberi nyomornak sarkalatát, azaz: 
hogy nem értik egymást. De ugyan miért nem értik 
egymást? Legfökép azért, mert az emberi nyelv — 's 
itt egy nyelv sem érdemel tökéletes kivételt - olly 
kevessé kiképzett, olly kevessé határzott, hogy nem 
ritkán egyetlen egy roszul deliniált szó még a’ legrégibb 
jó barátokat is rögtön heves és engesztelhetlen ellen 
sógekké változtatja. Már most haigaz, mikép a’ köz 
jóllétnek, köz boldogságnak elérése végett mindenek 
elött zavart és ebbül fakadó nyomort kellene, valamint 
a’ legnagyobb ugу a’ legkisebb emberi társaságbul 
lehetöleg kirekeszteni, és ennél nincs sürgetöbb teen 
dö; ’s ha továbbá igaz, mikép legtöbb zavar és ezt 
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kisérö ny0m0r,félreértésekbůl ered, mellyeknеk hibá-s,f. 
természet elleni rendszerokvetlen köifetke'zésе: akkdf- 
ugу látszik, nincs nemzet a’ szеrецсзе és elömenet' 
olly magas fokán még, mihezképest kedvezö körülmé 
nyei dáczára is lehetnc valami józanabbat eszközlenie,- 
mint mindeneket fêlretéve elölegesen nyelvejavitás'a'1t. 
venni munkába. 'S ugу van; mert valamint nagyobb-.- 
szerü munkát, mint például a’ szemeink elött épülö'- 
dunai hidat, csak ugy folytathatni akádatlanul és Mailly-.- 
lag könnyü szerrel, ha, bár látszólag milly nagy költe' 
séggel és idövesztéssel is, minden elömunkák elölee 
gesen jól elrendezvék: szintugy egyedül csak elöleges, 
szorosan meghatárzott delinitiók következésében lehet' 
nagyobb szövevényü fejtegetések- és vitatkozásokban).î 
aránylag könnyen vagy csak általjában is, czélhoz 
шni, ъ. i. az igazságot teljes világba helyezni, 's- 
ekkép rábeszélni ’s гуözni. Mi okbul nemcsak látszóf; 
lag, de valósággal sem lehet nem-zetne'k sürgetöbb és 
komolyabb tenui-valója, mint nyelvét lehetöleg közßlf-- 
vinni a’ s'zoros tudományok s-zabat0sságáh0z; тег‘ 
csak Olly nyelvvel, melly ehhez leginkább közelíg` 
lehet aránylag legtöbbet legszaporábban saját érdeke ' 
körül felvilágosítni, a’ haшет mind bel mind kül 
viszonyokŕa nézve ped ig ott van, t. i. azon nemzet 
nél van — legfökép mai felvilágosult idökben, mikor .' 
eg'yedül a’ való gyözhet, minthogy anyagi- (Лaд61 nem i 
gyözelem , hanem elnyomás — hol a’ legnagyobb szá-' 
motlegszaporábban lehet sадаёt érdeke kôrül összepon 
tosítni. Mit aránylag könnyen egyedül kikópzètt nyelvvel 'Z 
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eszközölhetni;.` és -ekkep - ему; és.'«nem kevesebb 
felsöbbséget rejt kimüvelt nyelv mag'ába1'l. Minel 
fogva hem- isKlehetne most a’ szabadabb vitatkozás- 
századában-., egyes nemzetekre uду mint a’ köz 
emberiségŕc nêzve -bza'u‘mi érdekesb ,-mint 'o-lly nyelv 
nek szerkesztése, melly, válamint a’ stenographia 
b'izon'yosań' tökéletesb. a’ közönséges irásnál, jól 
lehet mé.g- a’ stenographia is olly (elette nagy- 
jávításra képes,' ugy haladná шl mai nyelveinket 
mind rövidségben mi-nd szabatosságban; minek ki 
yihetösége'egyébiránt éppen nem- ütközik a’ lehetö 
seg szabályival ôssze, és az emberiség kifejtése nem 
еду elöfutójának agyán villant már keresztül, Майl 
aёъ шмák mondani: megelözte nemzedékét. 

\ 

sйеrkéт veszszük is az emberi nyelvet1 -az elöadot 
Habár egyedül elömeneteli és hatalomnövesztöi " 

takbul azt hiszem elég világos — ’s tán ebben min 
щk; megegyez — hogy, ha nem legelsö helyet foglal 
ishannak kiképzése a’ nemzetek elömeneteli- lépcsöze- . 
tén, legalább a’ lehetö legfontosabb ügyek lçözé tar 
tozik még olly nemzeteknél is, mellyek az Önfertözte 
tés és elkorcsosulás-undok bünétül menten, мы tisz.- ' 
taságukban emelhetik fejüket -az еgе!‘ felé.' 

De ha ez áll, és a’ nyelvkiképzése minden nemf-Y и 
zetnél a’ lehetö -legfontosabb tigyek közé való, bárf ¿ 
m'illy szilárdul és bármilly szůze-ségi fényben álljon- is 
ott nemzetiség -é-s nyelv: ugyan legyünkgöszinték, i 
mikép és m'illy szinben mutatkozik nálunk magyarok 
nál ,-. ezen ûgynek sürgetös .aggaszttí. léte meg? ' 
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kérdem; nem éppen olly tantalusi kinok közt-e, mint 
szélvészszel küzdönek a’ révpart, a’ határtalan siva 
tagban eltévedtnek menedék, börtönben sovárgónak 
a’ megszabadulás , a’ végvonaglásban fuldoklón-ak le 
vegö; és mi mind ezeknél több, sokkal több, becsület 
vesztettneli a’ beesület visszanyerése? És ugyan,tisz- 
telt gyülekezet, nem illy aggasztó színekben mutat 
kozik-e minden elfogultlan elött nyelvünk és ещеl 
olly szorosan egybel‘üggö nemzetiségünk ügye тег; 
тa1 idökben is? Mert mi tagadás benne, nem “1113 
lik-e még most is olly gyengén és olly bágyadtan 
köztünk azon nemzeti életszikra, melly kevés liivétellel 
nem sokkal ezelött egyedül szalmalödelek alatt pislo 
gott vag'y kirekesztöleg a’ tudományok szi'ik körére 
sz0rítk0zék,vagy csupán mintegy kivételként köz he 
lyeken idöszaki alkalmaknál lobbant Iobbant fel, és 
innen is еgу darabig `egészen ki- vala Íiltva mái‘? 
Ámde ha az egy kissé elörelátóbb тег; тa 15 remeg 
nyelvünk és nemzetiségünk sorsa l‘ölött, mikor törvény 
чéт azt, és nem egy magyar nézett az elkercsosulás 
és önfertöztetés tükrébe már, ’s maga magán eliszo 
nyodva, buzgólliodik minden módon helyrehozni ‘югу 
legalább малыш eldödei büneit; ha még mai idökben 
is гетед,г az elörelátóbb legdrágább kincsünk fölött, 
mellyel mindent elérhet a’ magyar, nélküle ellenben 
semmit: ugyan' kérdem, tizenhét évvel ezelött lehetett 
‘Ютa-е ezer bajaink köztaránylag olly kis tehetséggel 
akármi ezélirányosbat is eszközleni, mint hazánk el 
hunyt, de a’ messze távulba nózö hiveinek utmutatását 
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követve, csekély erönket is elölegesеn nyelvúnk vé 
delme kôrül pontosítni némileg össze; tizenhét évv'el 
ezelött, mikor az 1823-ki gyászos esetektül felrázatva 
aggasztólag kétes jövendö borult honunkra; mikor 
nyelvünk törvényesítése messze háttérben azon merész 
remények képében mutatkozék elöttünk тég, mellyek 
megvalósítása körül kétségbe esve, nem egy hi'i kedély 
törött meg, ’s nem egy lett volna annak életbe léр1é1 
szívvérével megvásárlani kész, de elesvén, mielött 
ismét é161 felé fordulna a’ magyar, vigasztalatlan 1611616 
111 jobb sorsra méltó 10111é1; т11101‘, mint az irodalom 
mezején, ugy a’ társasági viszonyok kozt, ha nem is 
fertözteték a’ magyar nyelv, a’ magyar nemzetiség, az 
aljasság bélyegével többé — és pedig ennyire hagyták 
eldödink sülyedni létünk és becsületünk ezen drága é5 
olly annyira nemes zálogát! — olly divatkünti vala 
тég 15 a’ 110n1 hang, és тég mindig olly heterogen 
elem kiképzettebb köreinkben a’ magyarság — oh hoz 
zuk csak emlékezetünkbe 6’ 111n05 napokat — hogy 
alig ismerhetett csak hazaiára is, és rendszerint a’ 
távul idegenben volt kénytelen vélni magát a’ lelkesb 
anyaföldének közepette, ’5 ha ráismert is öt szülte 
földére néha, mint koszorús lantosunk ‘magyar költô'je’, 
ki szavakba foglalá minden h1'í magyarnak öszinte é1‘ 
201т11, egyedül saját néma keserviben lelhete 1r1é5 
vigasztalást. 

Cselekvési logikánkat, mint sok másban ugy eb 
ben is, sokan fel nem foghatják, és azért rendszerint 
külônösöknek, visszásoknak tartják lépteinket. De illy 



körülmények közt -- mellyekrül azonban csak az itél 
het méltánynyal, ki elött nemzeti sajátság, nemzeti 
egészség, nem puszta hang, ’s ki önámítás nélkül fel 
birta fogni, rothadásnak mennyire indult legyen vé 
rünk már — illy körülmények közt', nem lehete, oh 
bizony nem lehete sokat tétovázni, de rögtön paran 
csolólag mutatkozott elöttünk — és ehhez nem kíván-F 
taték sem különös ész sem felette nagy közgazdasági ki 
képzettség, hanem egyedül íhűség' — mikép csekély te 
hetségünkkel nekünk is okvetlen nyelvünk megmentésé-s 
hez kelle járulnunk mindenek elött, minthogy a’ be 
csületnek tisztába hozatala mindenek elibe, és így 
még a’ mindennapi kenyér elibe is való; korcsosulás 
nak induló nép pedig — fökép ha ennek tudatában 
él, ésmég sem vesz magán eröt -- becsületet ha 
saját nyavalygó álmaiban nem, bizony sehol sem lel 
a’ világon egyebütt. 

Felüdülési nagy kérdésünket tekintve nemcsak' 
ferde logika után nem indultunk tehát, de kirekesztöleg 
azon egyedüli szerint, mellyet valamint becsület, uду 
saját nemzeti fentartás, és ekkép a’ legszentebb-kö 
telességérzet jeleit ki. Egészséges nemzet nem kény 
telen elféle álszínben mutatkozó lépcsözet után járni; 
kiléphet az legott, a’ müveltség bármilly fokán álljon, 
egyenesen a’ cselekvés mezejére, a’ nyavalygónak 
azonban egészség kell elöbb, a’ némának szó, mielött 
neki józan, neki szabad volna, egészséges népek lép 
csözetit követni mindenben. 'S ímez kulcsa — mert 

hiszen nemzetiség. dolgában még most is távul vagyunk 



aïteljes .egészségtüll söt- nagyobb -mozgalmak -kòzé' 
állítva, még tán veszélyesb állapotban mint ezel-ött -1 
miért kever olly sok és kivált a’ lelkеsb magyar bár 
mibe is annyi nemzeti fellengzést, miszerint Ы mind 
шоk, kik állásának шkaфa nem hatának — ’s ugyan 
magyaron kivül , dc még született magyarokat is ide 
értve, hány van, ki erre elég idöt's fáradságot szen 
telt, vagy kinek erre elég tag lelke volna — olly 
ábrándteli lénynek tartják, kivel teljes lehetetlen a’ 
gyakorlati élet bármilly kérdé'sét is , minden utbulvá 
gás és mellékes Фетиш nélkül, egyszer1'ien fonto'lóra' 
venni és.o1dani fel. Àmde ki sokáig élt becsûlet mél---- 
kül, és aт, visszanyerni kezdi, részint visszanyertef 
már, az százszorta féltékenyebb e’ kinc'se körül,mint. 
az-, ki illy erkölcsi agonia шт soha nem élt. Nem 
ritkán házsártos lesz ez okbul az, és a’ megbámásnak 
densak árnyékát is véresen megboszulni hajlandó,' ki 
azelött igen i-s hanyag vala е’ kinase kö1‘ül. --- Szi'ntígy 
v.an-a' magyar nyelvével, nemzetiségével. H01 más? 
nemzetegyedül -loyalis versenygést Шьем közüle leg»- 
tòbb, kivált most, midön egy -idö (Нa minden szen 
vedelmek ugy „дм“ elvileg és rendszeresen felkor 
bácsoltatnak,' elnyomatást , utbanállást , tůrhetlen 'sé-' 
relmet gondol észrevehetni. Midön más nешие! —ь jó- 
e'gészségü emberként, ki sem ôltözetére, sem elede 
1ére nézve tulgonddal nincs ——- egyedül a’ dolog jó 
sága után hajol , nem igen aggódván, milly oldalrul 
’s mi formákban jö az: addig a’ magyar mindent, a’ 
legnagyоbbat ugy mint a’ legkis_ehbet, magyar kòntösbe 



__16— 

г - -‚ v1 .xv-z-F- - ' ” " "Ч ""Ñŕńw 

akar диет, ós mi nem ebben Мент meg, már gya 
nús elötte. Míg más nашет, imáiban az еgе“ uránál 
gazdagságért, hatalomért, vagy erényért és bölcseségért 
esdeklik,hadd áraszsza a’ menny ezeket fajtája fölött el, 
azтaм nem еgy buzgó magyar térdre esve azért so 
várog az egek relé, bár csak a’ magyar nyelv vâlnék 
általjánossá; és annyira magy , ищем gyülekezet, e’ 
féltékenység, mikép még testületünkben is — ós nem 
hiszem , hogy csalódnám — tán a’ nagyobb rész tisz 
tán fel nem fоgva az emberi szózat legdicsöbb czélját: 
“lelkünk legmélyebb érzelmit lehetö legvilágosban 
tárhatni ki”, éppen olly mértékben örül az u], habár 
homályosabb kitételnek , legyen csak magyar, mint a’ 
legvilágosbnak kész megtagadni a’ honosítást, ha ide 
gen. — Ennyire emeli tán legtöbb tag‘társunk , nyel 
vünknek nemzetiségünk kifejlésével egybefüggö szep 
lötlenségét annak gazdagulása fölé,ennyivelmagasbra 
a’ szüzeség rideg ideálját mind azon böségnél, gaz 
dagságnál ós ebbül folyó uralkodói hatalomnál, melly 
Minerva minden lelki tehetségének tárt agyábul há 
ramlanék ránk. 

És szintígy emeli a’ lelkesb magyar текут a’ 
magyarság kül szinét is nem ritkán magasbra, mint a’ 
dolgok velcjét, ha idomuk nem magyar. 

De ugyan mit mutatnak és minеk jelei mindezek? 
Tán aggasztó symptomák, láznak kitörései, mikor 
hagymázra hevül a’ velö’s minden eszméket összeke 
ver, vagy tán a’ végvonaglás kapkodásai már? Ko 
rántsem ; söt éppen ellenkezöleg nemzeti életerönknek 
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- kezességei, hод- t. i. vêrünk jobb résza a’ megsem 
misüléstül vis'szaborzadva, nem csak mind azon ôldöklö 
méreg ellen, mellyet nemzeti testünk magába szítt, 
küzdeni elég fogékony, hanem az élet egy javát, egy 
kéjét sem hajlandó félelembül magába venni, ha nem ' 
viseli a’ honi szint , csakhogy idegen 'elemektül még 
inkább elszédítve , minden nemzeti sajátságibul 111%! 
kezve, ne düljön örök enyészetbe. Nemcsak nem érdemel 
e’ féltékenység ennélfogva gúnyt vagyv éppen száнa 
kodást, mellyel те; született magyarok részérül is ——— 
oh szégyenteli vakság — olly sokszor érintetik; söt 
те; csak tévedésnek sem lehet nevezni ш; minthogy 
egyedül nemzeti h1'iségben veszi eredete't, azon szent 
hazaliui lelkеsedésben, melly ha nem is erény, mint - 
sokan állílják, hanem egyedül csalódás, mея; is a’ leg 
szebb erényeknek senkìtül sоha kérdésbe nem vett 
alapja , és az emberi ábrándoknak habár nemleghasz 
nosbja is, minden esetre legnemesebbike, ’s mellynek 
legalább mí magyarok köszönhetjük, ha eddigelé 
minden jellem nélküli szolgagyarmattá nem sülyed 
tünk. — Üdv nektek ’s áldás rátok ez okbul ti hivek, 
kik illy érzelmektül, illy lelkesedéstül hevítve, h1'î 
kebellel örködétek nemzeti létünk fölött, mikor az 
már hajszálon függött. Titeket illet a’ legdicsöbb pol 
gári koszorú; mert ha vajmi derék tett is sikeresen 
szembe szállni a’ halállal, vagy annak karjaibul kira 
gadni embertársat , mennyivel derekabb még a’ vég 
veszély óráiban egy egész népet megsemmisüléstül 
úv-ni mcg. Igen, titeket illet az örök dicsöség, midön 

d 
9 
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mi ujahbakra, 10111 legnagyobb vеszélyeitül megmentyе 
vеttük át nemzetiségünk ügyét, ’s kikre hasonlíthat 
lanul kedvezöbben fordultak az idök , azon szent kö 
telesség szállott: meg nem rontani otromba kézzel, 561 
1111n1 szemünk fényét, mint lelkünk üdvét, óvni min 
den hátraeséstül , ’s ápolnierönk szerintazt , mit annyi 
veszélyek 11ö21 egyedül a’ legh1'íbb, leggyöngédebb anyai 
kеdély birt megmenlenì, minthogy egyedül hasonló 
érzelem, hasonló türelem hárithatja el a’ magyarnak 
végenyészetét ezentul 15, é5 egyedül ezekben rejlik 
azon feltámadási életszikra és е1‘6, melly fajtánknak 
jîwendöt` igér. 

Nemcsak ócsárlani nem годa a’ nemzeti üdülé 
sünk szövevényébe mélyebben 1е111n16, ha körömsza 
kadtáig küzdünk nemzetiségünk ügye fölött, és e’ 
11ér11é5 11ör111 semmiért a’ világon alkura nem lépíink, 
bár a’ legfényesb csere-ajánlatot soha el nem 103a11 
juk; 561 (1105érn1 vagy legalább becsülni fogja е’ lel 
111116161, 1n1116n honunknak azon, fájdalom, nem kis 
számát — mеlly álnaveléstül, idegen iránytul elfer 
dítve e’ lelkületet tudja milly ábrándnak né21, é5 
üdülésünk e’ nyelvét nem érti, felfogni nem képes — 
ha meg nem is sza'mandja, meg nem is vetendi, leg 
alább soha azon forrásnak, mellybül a’ magyar u] 
díszhen kiforrjon, és 'soha azon alapnak, mellyen 
a’ magyar néр nemzetté alakuljon , bizonyára tar 
tani nem fogja. És valóban itt ideje már, felvilá 
gosítni, “agy 11a161‘02011aЬЬan mondva: azon régóta 
161 1a1ррa1 056r611 és így hevert eszmét helyreállítni 
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elvégre, hogy korńntsem az a’ szánakozásra, megve 
шаrе, kikaczagásra méltó magyar, ki véréhez, faнд 
jához h1'i, még is ezer méltatlanságnak vala és van 
kitéve, azért, теrt külföldi csín és nyelv nem ékesíti öъ, 
hanem megfordítva egyenesen az érdemelszánakozást, 
megvetést és kaczajt, ki — mеrt nemzeti h1'íség he 
lyett, némi külföldi elsöséget быть magára kiváltsá 
gilag — ezer méltatlansággal-érinthetni gondolá és 
gondolja honlitársát büntetlen. 

Ámde azért, имен gyülekezet, mivel minden 
kétségen шl egyedül azon féltékenység és soha meg 
nem törhetö lelkület alapján fejló'dhetik nеmzetté a’ 
magyar, mellynél fошa lelkesbje mindent alárendel 
a’ nemzetiség angyalának, azért korántsem következik 
még, hogy ezen féltékenység, ezen lelkület, jóllehet 
csak ezekben rejlik feltámadási erönk , nemzeti kifej 
lésünk alapjául is szolgáljon okvetlen; nem, de csak 

-még az sem következik, valljon е’ féltékenység, e’ 
lelkület nem fодa-е elöbb sírba (Штат a’ magyart, 
mint pislogó élete maga magátul alutt volna el; ’s 
pedig nem következik azért, mert valamint például az 
erö sem áraszt mindig áldást, söt nem ritkán átokká 
Щul, jóllehet erö az egek legbecsesb adománya , és 
minden élet ebbül buzog: szintugy ront a’legszüzebb 
féltékenység , a’ legszebb lelkület is kimondhatlan 
többet, mintsem használna , söt még a’ legigazságta 
lanabb gyilkossá is válhatik, ha mértéken tul csapong 
és szenvedelemtül hevítve , maga ellen böszíti a’ Иsz 
szahatás kérlelhetlen boszuját. - 

2a@ 
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Legyen szabad ez okbul, tisztelt gyülekezet, ezen 
még hosszabbra terjedö elöadást, mennyire a’ kérdés 
életbe vágó léte engedi, lehetö rövid vonásokban az 
zal folytatnom: mikép lehet — saját, tán hibás, de 
öszinte felfogásom szerint — legbiztosabban, söt tán 
kirekesztöleg nemcsak enyészettül megóvni nyelvün 
ket és nemzetünk ezzel szorosan egybefüggö létét, 
hanem szilárd állást is szerezni mindkettönek a’ nagy 
világ színpadán. 

“Praeparandiákat kellett volna állítni, inkább 
közvetlen terjeszteni a’ nyelvet, mint annak becsét, 
méltóságát, és ez által a’ nemzet legdrágább kincsét 
emelni." De ugyan feleljünk egyedül azon egyszerü 
kérdésre, melly körül forog a’ csalódás, és nekem 
legalább ugу látszik, mintha rögtön le kellene esni 
a’ legvakbuzgóbb szemeirül is a’ fátyolnak,hogy vall 
jon “ha valaki magyarul tud, magyarul beszél, innen 
következik-e, mikép neki ezért már magyarrá is kel 
lett volna átalakulnia.” Mert ha így, ám akkor fordít 
suk legutolsó fillérünket minden tétova nélkül “nyelv 
mesterekre," söt legyünk rögtön magunk is mind 
azokká, “hadd tudjon csevegni magyarul az egész 
világ", ’s meg lesz mentve ’s feldiesöitve fajtánk. 
Nyelvet, nemzeti sajátságot, illy felette könnyü szerrel 
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azonban, én legalább ugу hiszem, mög' csak biztosími 
sem ММ, ’s annál kevesebbé 'szilzirdzeibb 's tágabb 
alapokra állítni ; minthogy — és itt különös figyelemért 
esedеzem — a’ szólás még korántsem érzés, a’ nyelv 
nek pergése korántsem dobogása még a’ szívnek, és 
ekkép a’ magyarul beszélö,söt legékesebben szóló is, 
korántsem magyar még. 

Ki nem látja itt a’ különbséget, és ki azon elfo 
дан, ki elött nem világlanék tisztán fel, milly ezer 
sajnos tévedések közt botorkál olly sok magyar. e’ 
lehetö идиотоs!) ügyünk körül. 

Csüggedni érzem erömet, жztем gyülekezet, és 
tehetségem parányiságának tudata görcsbe vonja keb 
lеm’, midön‘ ezen olly Мене kényes életkérdés tag 
lalásába bocsátkozom, mi már ezelött is nem egy ízben 
történt, noha siker nélkül; ’s реЩг;п kivált, mert va 
штат — tudom — nem еgy capaóitas мы vallomása 

'szerint nem bír a’ dolgok mélyébe hatni, mielött lgon 
dolatinak szót tudna találni , ug-y én korlátozot 
МЫ) tehetségü megint gondolatimat nem vagyok képes 
mindig szavakba foglalni, fökép ha annyira áradoznak 
belsömben azok, mint a’ jelen olly felette foutоs kér 
dés körül. ' 

Axioma-tisztaságban vélem шип nézetem kirе 
kesztö helyességét; midön más részrül tapasztalni 
vagyok kénytelen, hоgy hazánknak még legh1'ibb F1ai 
’s legkitünöbb tehetségei közül is többen, mintha 
nézetem csalódás volna, felette kevés kivétellеl mind 
más,söt éppen ellenkezö utakon járnak azоn uzél l‘elé, 
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mellynek eléréséhez szintugy ‘5 olly öszintén kötöm 
én is fajtánk megmentését és egykori feldicsöitését, 
mint, teljesen 1115201n, ök. Egyeztetö, közép 111a102 
esetben pedig nem látok. — Milly kinos epedések közt 
nézek én ennélfogva nemzetünk jövö sorsának elibe, 
kiki elértheti, ki fajtámhozi hi'iségemben bizik, mint 
hogy vérünk еgy részét nemzeti ügyünk fòlôtt még 
mindif,r halálos fagyban szenderegni látom , és esküdni 
mernék , hogy bizony ez, sem megmenteni sem ma 
gasbra 01n01n1 nem fogja a’ hazát; midön más rószrül 
azon irtózatos kép áll elöttem - és itt 1011101n01 
merném rákötni , hogy 0’ kép nem tünemény, hanem 
valóság — 1n1110211éр051 mind azon gyönyöri'i érzelem 
és 520n1 lelkesedés, melly hazánknak, hála az ég, 
számra mindig növekedö h1'i liaiban îbuzog, ’s mi a’ 
legnagyobbnak, logdicsöbbnek, 101101n0 aрa(111a11an 
forrása, nemcsak nem fogja magasbra 01n01n1, de még 
csak biztosítni sem a’ 110n1, söt egyenesen meggyil 
1101n1 a21 016111), 1111n1 gondolnók, ha, mielött késö, 
legalább vérünk jelesbjei nem okulnak a20n 1n0510r 
ségben: olly drága, de olly annyira kényes 111n0se1, 
1111n1 nemzetiség, n01n2011 sajátság, némi biztossággal, 
és a’ 511101‘ némi hihetůségével mikép 10110550n ör12n1, 
mikép lehessen ápolni ’s növeszteni leginkább, söt 
kirekesztöleg. 

Mint fentеbb biz0nyítám,senki nálam tágabb kört 
nem enged azon féltékenységnek , melly n01n2011 h1'i 
ségbül eredve,bármit is n0т2е11 szi'nbe 0110n1 vágyik. 
Ha jobban buzog a’ magyarnak vére, mint akárki másé, 
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110n0n011 р115210 0111111050n is; 110 11101- т0nnу011110 ra- - 
300101n1 véli 1n0301, mikor 0’ magyar hölgynek 0201611 
olly sokáig n01n0 011100 0’ 110102011 110n3 200301102 ; ha 
010101 110021101‘0 110050101 11052, mikor vére 100010101 
05011 1n03110r02011/0 15 30n00110: 1n1n11 02, 101101101 sok 
01101 1n03 1n051 15 03у011111' nyavalyás 111101‘050011101’10 
1111, 1010110 1101у05 ’s vajmi örvendetes 1010n01, mert 
02 03уе11111a’ visszatért becsületérzés és 0’ 100301102 - 
1111 0r6n011 01‘0111n0nу0, ’s 05011 01111111 ре253 010105 
1011111 1010n116. Ennélfogva 1n03 a’ 11011010n01 10111101 
10nn1 1111230 110101503 11112051115 n0101103 1n031100501110 
1011n011 10r10111; mert ki 520311011 520rn101 02 0101 
101’0521101‘0110n 02011 10111050110511011, 1n011у 0301 110r, 
1101 1n0303011 ugyan néha magát, me'llynek híját azon 
110n 110101 1101101110n semmi 0’ 1111030n n01n р0101110110 
111; mert az 1510n1 521111‘0n011 n1n05 5111‘1‘0301111n0. ’S 101, 
5202520r10101 020n 110101n011, 111n011 101110 10510110n1n1n 
1113 111031011. 

Fériitul 020n110n 10111101 101101, 10111101 52011011 kö 
vetelni, 's kivált 011у1111, 111 ‘1020161 5201‘0р1‘0 0т01110 
11111. De 1110n 1111110 1n0r111 101110111, 1n01‘1 0n 103010111), 
1010110 1101/05 kivétellel, 0113 151n01‘011 03у 1010110n 1111230 
т03у01‘1 15 — 05 ezen 6521010503301 101‘10201n 520n1 
ü3у11n11n011,п1011уn011 minden személyes 101111110101010 
"01011 —111, bármennyi 652 1101 1011110 15 10101, bármilly 
tapasztalás 05 01011101050503 r0116210 volna is egyébiránt 
velejét, mint elmetévedett, 110r032е52п1010(11х011100) 
110n111101111 1n03, 1011110 kevesebbé ki 110 11011102n011 0’ 
kölcsönös méltányosság 501 02 1302503 szabályaibul is 
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némileg, ha nyelvünk 's nemzetiségünk ügye kerül szö 
nyegre. Illy alkalomnál a' leghidegebb vérü elragadta 
tik , a’ legélesebb látásu vaksággal van verve, és a’ 
különben legméltányosb, legigazságosb is, hajlandó 
felejteni, söt néha valóban egészen is felejti az örök 
igazságnak soha nem változó még azon legelsö szabá 
lyát is -- mellyet egy alkalommal sem volna szabad 
szembül szalasztani — miszerint másnak soha ollyast 
ne tégy, mit töle sem fogadnál örömest. 'S annyira 
megy ez elfogultság, ezen felingerült állapot, mikép 
mindennapi eset, kivált "mostani a’ természetesen tul 
még mesterséggel is felcsigázott napokban, éppen azok 
kikeléseit és gyanusításit hallani legsértöbb változa 
tokban, ha más ajku, egyenesen csak példájukat kö 
vetve, ön vére mellett buzog, kik legcsiklandósbak 
saját nemzetiségük körül. Valóban szomorú, szívre 
pesztö látvány. Boszdtlan egy hajszált sem enged 
fején csak érintetni is, és ez helyes; ámde mást 
üstökénél ragadni hajlandó, és ez is egyes viadalban 
vagy verekedésnól, mikor ember áll ember ellen, és 
anyagi erö ’s állati bátorság határoz legtöbbet, felette 
helyes lehet; nemzetnek békés ujjászületési müködésé 
ben azonban ha nem is gyávaság,valőban felette nagy 
bűn, és a' legkimélőbbikitótellel minden esetre nem 
kevésb, mint szánakozásra méltó, maga magán ural 
kodni nem tudó pajzánság; mellynek, tisztelt gyüle 
kezet, ha a’ mélyebben gondolkozók tapintata, és által 
ján véve a’ nemzet súlya, mielött késö volna, féket, 
zablát nem vet: bizony mondom, a’ magyar nem 
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“lesz", mint a21 többen olly gyönyörtelien álmodánk, 
de rövid idö mulva egyedül е’ négу betü “v0lt" fogja 
illustrálni valahai létét; ’s pedig mert a’ nemzetek 
békés átalakulási m1'iködésében, mikor minden., bár - 
a’ Iegkisebb eröszak is ellenhatást, és egyetlen еgy 
igazságtalanság ezer megboszulót szül, semmi nem 
дуöа, mint egyedül шип felsöbbség és az örök való. 

A’ kérde's — hogy t. i. kirekesztöleg csak еду 
mód által biztosíthatja a’ magyar nyelvét 'és ezzel 
elválhatlan nemzetiségét — elöttem olly egyszerünek, 
olly kézzelfoghatónak mutatkozott mindig és mutat 
kozik ma is, mikép soha nem tudtam eléggé bámulni, 
és bámulatombul ma sem tudok kivetkezni, honnét 
jöhet az, hogy én е’ kérdés körül ugy szólván iso 
lálva lelem magamat. 

Sokszor tölték legfeszültebb elmélkedésben na- ‚ 
p0kat,éjeket ez élеtkérdésnek tisztába hozatala iránt; 
mert tudja az еg, könnyelmü, hirtеlenkedö, nemzеti 
ujjászületésünk szent йgyе körül soha nem voltam. 
Kétkedtem , epedve habzottam , szigorún теk тa 
gaттa1 számot, hogy valljon — mert vérem hide 
gebb, béketürésem több — tán nem szeretem annyira 
hazámat, mint kik mindig forrnak, lelkesedéstül еgy 
huzomban áradoznak; vagy hogy tán nincs annyi 
bátorságom, mint azoknak, kik mindenben az oroszlán 
szerepét játszani hajlandók; vagy hogy végre tán 
hiusági viszketeg, különczködési szesz, vagy óppen 
megcsontosult makacsság homályosítják nézetemet, mi 
nélfogva nem tudnám hclyeselni, söt' egyenesеn 
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kárhoztatni volnúk kénytelen azon utat, mellyen, fe 
lelte keveset kivéve, mint тоnает, a’ legnagyobb 
rész, kůlön árnyéklatokban ugyan, söt hazánk némi 
legkitünöbb eapacitásai buzgólkodnak közelítni azon 
ezélhoz, mellynek elérése saját szívemnek is legfor 
róbb vágya: “fajtánknak t.i. nemesak biztosítása, de 
egykori feldiesöitése is.” Azonban soha nem tudtam 
’s most sem tudom magamat e’ kérdések körül hibáz 
tatni; és ekkép vagy velöm beteg, vagy azok nó 
zete hibás, kik véleményemet nem osztják. — ’S 
most lássuk: 

A’ magyar mélyen alutt. E’ kózben nyelvét fe 
lejté, nemzeti szinét veszté. Sok azt hitte, nem 
eszmél már fel tôbbé , ’s el van olvasztva. De a’ 
magyar felébredt; milly halovány színben, milly’torz 
alakban, kiki elött ismeretes. Allg van nemzetek 
közt illy iszonyatos példa. Sоk ezt azonban fel sem 
vette, söt álfényében, mint Armida kertjében, még 
tetszett is magának. Többnek azonban türhetlen volt 
az önmegismerés e’ keseri'i képe, ámde erö nem szl 
lárdítá keblét; kétségbe esett, 's magára hagyta a’ 
hont. Voltak végre ollyasok, kik dagály ’s szélvész 
daczára nem gyengültek el, ’s férliak maradtak a' 
veszély óráiban. — ’S ismét élet felé kezdett for 
dulni a’ haza. Olly hervadólag tengett azonban sze 
renesétlen vérünk, hogy lehetetlen vala, mikép mi 
ujabbak folyvást pirulván fejletlen, aljas létünkön, az 
elöttünk olly ragyogó példák utmutatása szerint ne 
ébredeztünk volna azоn szent kötelesség érzetére, 
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hasonlólag járulni híi kebellel kòz anyánk ápolásához. 
És e’ nemes érzet nöttön nött , 's hála a’ nagy isten 
nek, már olly szép gyökereket vert, mikép a’ leg 
szebb virágzásnak bizton elibe tekinthetni, hahogy a’ 
visszahatás ‘felhöszakadása’ nem sodorja azokat ismèt 
töstül ki. Ámde itt a’ baj , és е’ veszély mutatkozik 
aggasztólag. 

Az ujabb kоr, buzogva a’ legszebb lelkesedéstül 
's vágytul: minél elöbb ragyogni a’ nemzeti egészség 
fényében, nem bírta szellemdús hevében felfogni, hogy 
javulási lépcsözetünk okvetlen esak halk lehetne, mert 
sülyedésünk sem vala rögtôni; felejtvén e’ fölött: 
nemzeti tekintetben mennyire javultunk 1еgyеn már, 
eliszonyodott esigalépteinken, ’s fajtánk más nemze 
tekhez képest még mindig olly alaesony állásán. ’S 
így lön, hogy legtòbb magyar vakhevében ugy jutott 
azon tévutra, mellyhez képest magán kivül keresett 
segítséget, valamint a’ hullámokkal küzdö is ha ma 
gában nem bizik, mindent megragad, mire esak kezét 
teheti. “Jaj milly kevesen vagyunk — így sopánko 
dának — lehetetlen, mikép ennélfogva a’ roppant 
számu német- és szlávban el ne olvadjunk; terjeszteni 
kell tehát a’ nyelvet ’s nemzetiséget mindenek elött.” 
És ez felette helyes, csakhogy a’ ‘mikép’ körül forog 
a’ siker, minthogy nem minden modоr vezet czélhoz, 
söt a’ mostan divatozó attul egészen eltávolít. Engem 
soha nem ijesztett'esekély számunk, de 10n11111 
radhatásunkért annál erösebben rettegtem mindigr azon 
okbul — 's ezt ki kell vógre mondani — mert fajtánk 
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anyagi mint szellemi léte olly felette könnyü. Ш 
a’ baj, és essünk át elvégre az önmegismerésnek ezen 
legkeserűbb adagán — mert csak ez után javulhatunk 
teljes egészségre — mikép t. i. nem a' mennyiség, 
hanem a' minöség a’ szellemi erönek sarkalata, 's е’ 
szerint éppen nem azért forog veszélyben létünk, mert 
kevesen vagyunk, hanem mert súlyunk olly parányi. 
És ezt sok magyar sejti , és azért tüzeli saját magát 
's másokat törhetlen bátorságra, mi felette dicsöséges, 
csakhogy itt megint más esalképzetbe bukik, mi annak 
jele, hogy ha felébredett is már nagy száma, azért 
mindnyája korántsem ábrándult ki még; 's a’ тuпы 
a’ jelennel 's Magyarország azelötti és mostani bajait 
összekevervén, olly hangulattal ül lovára most is, 
mintha jelenleg is törökkel vagy francziával kellene 
vívnia, észre sem vévén, hogy az nem kontyos, se 
nem veres sipkás, kivel dolga van, de egyenesen a’ 
eivilisatio , mellyen kard nem fog, ’s melly elött a’ 
legtündöklöbb vitézség is térdre esni kénytelen. 'S 
ugyanis a’ bátorság több árnyéklatu. Van t. i. ollyas, 
melly mindent megrohan, és még az ágyuszájtul sem 
fordul el; meg van ollyas is, melly kitürni tud, 's 
minden handabanda ellenére bevárja az alkalmas idöt, 
meg a’ polgárok hevével szembeszállni, 's hirtelen 
kedésünknek gátot vetni kész. Mindkettö maga helyén 
arany. Sok azt hiszi: az elsöben több anyagi tán állati 
vegyület, a’ másik nemüben ellenben több lelki ve 
gyület van, ’s hogy az elsövel birók e' földön rend 
szerint — ’s legtöbb esetben a” nélkül hogy tudnák .~ 
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gép gyunánt szolgálnak; midön azon másik nemü bá 
10r56; шщдоnоsш viszont rendszerint a’ gépf‘orgatók. 
Már ez bármikép legyen is, tagadhatlan marad , hogy 
azon katonai bátofság, ha ugy nevezhetni, mellyhez 
képest a’ hös bárminek is neki rohanni kész, mit 
egyébiránt egy pohár pálinka, mint tudva van, nèha 
igen elös‘egít, még korántsem elég olly szövevényes ’s 
rendszerint olly hosszadalmas munka sikeres folytatá 
sára mint egy egész nemzetnek ujjászületési můkô 
dése, hol az enthusiasmus ritkán használ , a’ hóbort 
pedig mindig árt, de egyedül a’ józan , a’ kiábrándult 
felfogás, és kirekesztöleg csak az összevetö ’s kiszá 
mító felsöbbség gyöz. 

А’ nagyobb számban vélnek lelni üdvöt — boldog 
isten — mintha bizony például 30 1n11110 ЬarЬar népben 
több magához vonzó, több magába olvasztó varázs 
volna, mint bármilly kis számban is, ha ez a’ civili 
satio kincsétül felcsordul. — Ha ókölre, botra kerül 
a’ dolog, akkor mcgengedem, a’ nagyobb számban az 
olvasztói varázserö, a’ felsöbbség. De csak háboruban 
sem mindig, mert a’ néhány macedoni bors megtöri a’ 
számtalan persa borsót; és a’ kis számu hellen dicsö1'ti 
fel Marathon síkjait; még` csak háboruban sem mindig, 
’s hát minél kevesbé még a’ lelki tehetségek szabad 
surlodási mezején, ’s kivált mostani századunkban, 
mikor az eröszak elöbb utóbb egyedül saját magának 
ássa sírját. — De ha egyenlö körülményileg a’ nagyobb 
számban a’ nagyobb erö, mit senki nem tagad, ugyan 
azthiszszük: nemzetiséget csak ugy rákenhetni bárkire 



is, ki éppen kezeink közé jut, mint például meszet fal 
ra, vagy mázat fazékra? És azt hiszszük: parancs már 
elégséges,hogy valaki nemzeti sajátságábul kivetkezzék? 
Ugyan mí magyarok türnök-e ezentuJ — ezentul mon 
dom, mert egyszer már majdnem hogy megtették raj 
tunk, és igen is engedelmesek leltünk -— türnök-e 
mondom, ha bármilly hatalom akarna is minket úgy 
minden legkisebb czikornya nélkül saját mintájára 
kaptázni, kivált ha e' minta felette messze fekünnék 
a’ tökélyesbtül, ’s valljon engedelmeskednénk-e olly 
parancsnak, söt még olly törvénynek is, melly ha 
nemzeti hütlenséget egyenesen nem követel is, sokak 
alkalmazása , és kivált tartalék-gondolatja által még is 
zsarnokká válnék? Azt remélem, azt hiszem, még 
akkor sem engedelmeskednénk, ha {örül före mind 
megegyeztünk volna illy szabályban, ’s annál kevesbé, 
ha ez nem történt vala így ; mert e” világon elidege 
níthetlen sajátok is vannak, miket tilos áruba bocsát 
ni, mi ugyan nem egy hazai reformatornak peng ajkán, 
vajmi sok esetben vajmipompásan, csakhogy rendsze 
rint vagy nem olly sajátokra alkalmazva, mint például: 
becsület, erény, nemzeti hüség 's több elféle, miken 
valóban soha és semmi esetben tuladni nem szabad; 
vagy egyedül saját érdekeinket méltatva, másokéit 
azonban, régi de néha néha még is fel-feltünö Döbrögi 
szellemben, litymálva, söt gyanusítva. 

Mondják ugyan, hogy törvényeink nemzeti nyel 
vünk ügyében semmi illyest nem követelnek. És ezt 
tudom, mert törvényeink egy hajszállal sem rendeltek 
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többet, mint hogy a’ holt latin szó helyébe az élö 
magyar lépjen, és a’ közigazgatás nyelve azon faj 
nyelve legyen, mellytül nemcsak az ország vevé ne 
vezetét , hanem, melly az alkotmányos létnek is tör 
zsöke. Minél semmi sem lehet igazságosb, méltányosb. 
És ha szorosan, de valósággal szorosan és nemcsak 
önámítgatásilag, ennél marad a’ magyar, és ha nem 
fénylik is legkedveltebb, legnagyobb divatu színben 
még — mi egyébiránt semmi esetre nem lehete néhány 
rövid évek gyümölcse, mert hiszen kifejlett nemzetiség 
nem rögtön termö növény — vérünk legalább nem áll 
a' maga ellen felböszült szenvedelmek aggasztó ve 
szélyivel szemközt ngy, mint ma, mert hiszen: “Nem 
zetnek fentartási, kifejtési küzdelme, hahogy másban 
is méltányolja azt, miért maga vív, olly gyönyörteli, 
olly dicsö látvány, mikép nincs a’ világon olly aljas 
kedély, olly durva kebel, mellyet illy jelenet öszinte 
rokonszenvre ne melegítne"; midön viszont nem lehet 
semmi borzasztóbb, elidegenítöbh, mint fuladás közti 
kapkodót látni, ki ha feleszmélne, saját erejével ment 
hetné meg magát, de е’ helyett más életébe kap, ’s 
visszalôkve elsülyed. 

És most kérdem, 's hazánk fö heveseitül kérdem: 
ugyancsak annál maradtak-e, mit a’ törvény parancsol, 
t. i. hogy a’ latin szó helyébe lépjen a’ magyar, vagy 
nem kalandoztak-e ezen határon néha tul? Régibb 
intézetek 's egyesülések körébe, hol nem magyar volt 
a’ szó, mert alkotóik sem valának magyar ajkuak, 
ugyan nem tolta-e a’ magyarság magát itt ott márul 
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holnapra erövel hé'? Némi Рщуй1еm1ъе11, némi vigalom 
ban — oh boldog isten, nem gyermekek vigalma-e 
ez? — nem lön-e a' magyar kedvéért — igaz, csak 
kísérlet végett — kiküszöbölve gyakrabban minden 
egyéb nyelv, mint mirigy? Ugyan hány szent szó 
noklat nem vala elvileg 's parancsra intézve magyar 
nyelven olly hallgatókhoz, kiknek tizedrésze sem ve 

"heté be azt lelki táplálékul? Bár a’ legkisebbe, mi 
idöhiány és szövevény miatt márul holnapra magyarrá 
át nem alakulhata, ugyan nem furta-e magát be a’ 
magyar nyelv nyakra före, ’s ha erre gyenge vala, 
magas goliátként nem hangoztatá-e nemzetboszúlói 
haragját a’ nyilvánosság nem egy orgánuma? 'S hány 
lenézésre, hány méltatlanságra adott alkalmat az, ha 
valaki az elmezavar ez árjátul mint lelketlen törzsök 
nem hagyá magát egészen elsepertetni e' hazában, hol 
éppen azok részérül hallatik nem egy fellengös szó “a’ 
kitürni tudásrul, az emberi méltóságral, a' szabadság 
nak boszú nélkül fertözhetlen létérül 'sa’t.", kik illy 
zsarnokságok , illy rögtönzések föpapjai? ’S ugyan e' 
mindent egyszerre elárasztani akaró magyar hév nem 
növekedett-e már annyira, hogy az, ki elég bátor 
bármilly szerényen is emelni szavát, mintha egy kis 
kímélet, egy kis béketürés, tán messzebbre vezetne és 
jobban érlelné a' hazai növényt, mint a’ most divatban 
levö azon szünetlen korbácsolás, mellynél sok még a' 
kancsukot sem tartja roszabbnak, ugyan nem növe 
kedett-e, kérdem, e' tulhév már annyira, mikép az, 
ki illy alakban látja a’ dolgot 's bátran fel is szólni 
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mer, ne legyen kítéve, a’ rosz, a’ gyáva hazafiság, 
söt a’ hazaárulás legémelygetöbb piszkaival is azok 
részérül minden változatokban bemocskoltatni,kiknek 
--mint mondják —minden csepp vérük a’ kölcsönös 
méltánylat és az egészen szabad elmesurlódás elve 
mellett buzogz ’s kik a’ gyanusításnak komoly el 
lenei? 

Az elöhozott viszketegek, mellyek — megen 
gedem — jobbadán a’ legnemesb, csakhogy egészen 
még ki nem ábrándult kedélyekben veszik eredetüket, 
azonban általján véve olly csekélybe vétetnek — t.i. 
a’ magyarok által, és “mert hiszen nem magyartör 
vóny elleniek”, és itt lappang a’ bökkenö , hogyt.i. 
fól és biró еgу kalap alatt áll, és a’ méltánylat, 
loyalitas ’s Ьб1сsеsё,5г,Р törvénye még vajmi sokat tilt, 
mit a’ magyar törvény nyilván nem ellenez- mikép 
mintha Mátyással valóban kimult volna Magyaror 
szágbul az igazság, legtöbb fel sem foghatja, mi 
nagy megbántást és sérelmet lelhet mindezen kicsi 
ségekben (Н) a’ más vérü, a’ más ajku; söt nem ' 
egy magasztos пишет nemzet-önállási ábrándiban 
bona lide тéё,г bámul is: egyenesen kegyelemnek 
miért nem veszi mind azt például a’ szláv, mit érette 
és vele tenni szándoklanak, és ha kelleténél heve 
sebben védi vérét, miben annyi magyar szintugy 
hibáz, ’s sokszor vajmi erös példával jár elö, теr! 
mindennek megvan saját haшa, ezt neki korántsem 
bocsátja meg, de midön olly gyanún szinte d1'ihre 
hevülve, és mèltán, mellyhez képest valaki róla azt 

3 
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mondaná: “minden, miil véredért teszesz,csakürügy, 
és a’ közbirodalomtuli elszakítás lappang kеbledben", 
sarkán fordul, és keleti komoiysággal — ’s hozzá 
lehet сети, keleti igazságszeretеttel is --- minden 
lelkescdését сsak ürügynek mondja, és a’ legocsmá 
nyabb czimborasággal kész vádolni öt. — Ugyan 
fórñui , lovagias-e ez , ’s hozhat-e áldástf? 

Ámde isten elött mind azon kisérletekben , mel 
lyekkel a’ tulhév vórünket tеrjeszteni és ekkép nem 
zeti létünket biztosi'tni buzog, nem kénytelen-e шип 
Magyarországban minden más ajku — ’s kérdezzük 
meg ökы, hadd szóljanak 5k — sokkal többеt, mint 
a’ magyar nуе1\1 törvényesítését? Legyünk végtóre 
igazságosak. Mert valóban az emberi nemre is mind 
inkább “Шrad a’ mennynek azon napja, mikor egyedül 
az igazságosak hazája fog gyarapulhatni. Álljunk he 
lyükre, ugyan ki hagyja csak hajszálát is kirántatni 
eröszakkal,ellenszegülós nélkül; mi ищу csuda tеhát, 
ha vérük tulbuzgói még a’ törvény ellen is szegülnek? 
Mi nagy csuda, mondom, minthogy eldönthetlen, min 
deníìtt ’s mindenkor taрaмыt tény — mеllyet nem 
hagyhami ugyan helyben, melly azonban mindenült 
i'gу fejlik ki - hogy minden törvény, mellynek al 
kalmazása szellemi körén egy rész által tulhajtatik, az 
által helyzi mag-àt aránysúlyba, mikép az, еgу rész 
által viszont szigorun meg nem пaпaшk. 

Nem elég mai idökben törvényeket imi; de azok 
iránt sympathiát is kell gerjeszteni. És ha valaki ollyas 
törvénynek nem hódol, melly elötte gy1'ilöletes, mcllylül 
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termész'ete visszaborzad , sujthatja 61 a’ bet1'ínek 
szigorusága ugyan, de .czélját veszti; mert mar 
11r1 ете1, ez pedig fanatismust szül. És ha min 
denki rögtön nem hódol olly törvénynek, melly 
csak idövel, ’s egyedül szeretetre méltó lét által 
vesztheti el sanyaruságát, illik-e 5öt szabad-e ne 
künk magyaroknak minden átallás, minden illetödés 
ne'lkül ollyasokra anathemát szórni , kik illy bünökbe 
esnek? Mi olly annyira kristálytiszták vagyunk-e? 
Nyuljunk keblünkbe ’s feleljünk 6521n1én: illik-e, Sza 
bad-e nekünk illyest tenni , kik szinte nemcsak piru 
lásra 1né11ó hanyagok vagyunk törvényeink 11é8rе118] 
tásában, de még azoknak sem engedelmeskedünk min 
dig és mindnyájan, mellyek hozatalában nemzeti lel 
kesedéstül 101‘1‘011 vérünk, vagy îllyest legalább af 
l‘ectált a’ nagyobb rész. 

Valóban akarat ellen is elfordulni kénytelen illy 
5201n01‘11 jelenetektül a’ kiábrándult, mély búba sü 
lyed lelke: ha tapasztalja , -hová vezethet vak. hév és 
r052111 fékzett lelkesedés, ’s hogy egyesek bünös 
tulzásai néha milly rosz világba ’s ferde helyzetbe 
állíthatják a’ nagy közönség legszentebb érdekeit. 

Oh vajmi jól 111110111 felfogni, milly kimondhatlan 
irigységi színben mutatkozik nemzeti nagyság a’ nе 
mesb kedély tükrében, ’s milly kinokat kénytelen 
érezni honunk minden h1'ibb lia, ha parányi, 5ö1é15é1; 
1ü1 körülvett, maga keblében duló vérünket ama sze 
rencsésb fajtákkal hasonlítja elfogulatlan össze, mel 
lyek a’ civilisatiotul környezve, vagy a22a1 naр0n1a1 

3* 
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érintkezésben téve, nagy nemzetekké alakultak, 's hol, 
habár náluk sincs kiküszöbölve minden aljas — mibül 
halandó tökéletesen kilábolni soha nem képes — még 
is nagy és kicsi, boldog ’s boldogtalan csak egy nagy 
családot képez, ’s hol legalább fövonásokban egy 
érdekért, egy hazáért élve ’s halva, mindent már 
csirájában meg nem ront, meg nem gyilkol a’ viszál 
kodás , az irigység daemona. Illy boldogság, mellyhez 
képest anyaföldünk körül, bármennyi színre oszoljunk 
is egyébiránt alább rendelt lépcsözeteken, mindnyá 
junkat csak egy nagy érdek főzne össze egy családba; 
illy boldogság azonban távul tölünk. Ezt el kell ismer 
nünk. De azért sem kétségbe esnünk nem szabad, ’s 
ellankadva a' vak sorsnak átengednünk jövendönk 
kifejlését, sem önhittségtül felfúva , ’s minden hatal 
makat felböszítve és ellenszegülésre kihíva, erövel 
törekedni az után, mit kirekesztöleg csak bölcseséggel, 
t. i. élet-, ’s nem egyedül szoba- és könyv-bölcse 
séggel érhetni el. 

Köztünk --- azt hiszem — nincs , ki, ha éppen 
szívvérét és életét nem is akarná adni »- mik egyéb 
iránt ugy is szinte csak harcz mezején bocsáthatók 
áruba haszonnal — legalább ne volna kész , ideje 
fáradsága, értelme, vagyona, szóval: tehetségének 
kisebb vagy tán nagyobb részét is áldozatul hozni, 
miszerint nemzetisége ne csak tengödve éldegéljen, de 
mindinkább terjedve ’s nemesülve, vagy .inkább ‘ne 
mesülve és terjedve' -~ mert ez a’ kifejlési logika — 
elvégre nagy, hatalmas és dicsö nemzetté váljék is vére. 
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Ámde ezt,jóllehet saját bennünk nemcsak a' 
I‘eltámadási , de még a’ felemelkedés-i erö is, sоha el 
nem érjük, ha csak мы l‘elSöbbSég áltai nem. Em1ek 
eléréseért kötelességünk шт buzgólkodnunk. 

’S ím ez az еgész titok, mikép menthetjük meg 
fajtánkat buka'1stul, ’s mikép emelkedhetünk nagy, 
hatalmas, dicsö nemzetté. Felsöbbsé‘:r által, ‘иgу se 
hogy sem. 

Könnyebb volna, elhiszem, ’s hasonlíthatlanul 
kényelmesb, ’s sokkal kevésb -fáradsz'xggal ’s elözvé 
nyekkeljáró, ha ‘Еgy, quia sic volo sic jnbeo, a’ 
honnak már minden lakosarögtön magyarrá is vállnék, 
vagy ha már azért magyarrá МН volna, mivel három, 
nógy nyelv mellett szólani még magyarul is tud. Illy 
kényelmesen a’ dolog azonban nem magy; mert vala 
mint egyetlеn еgy kiképzett emberi velöben (бы) ma 
gához vonzó , több magában elolvasztói erö van, mint 
ezer üres vagy zagyvateli föben, éppen ugy ищеш 
het nemzetiséget is egyedül felsöbbség és semmi ещé!) ; 
midön a’ legszentebb buzgallom, a’ legdiosöbb vitézség, 
a’ legszilárdabb akarat, mellyekkel jól irányozva — 
megengedem -— ezer csatát lehetne nyerni, nemcsak 
hоgy еgy hüvelyknyivеl sem mozdítják elö a’ magyar 
ság ügyét, de éppen ellenkezöleg a’ lehetö legaggasz 
tóbb veszélybe bonyolítják aт, hahogy ezen Мене 
nagy dicséretre méltó tulajdonok háttérében nem vi 
láglik az erkölcsi felsöbbség ellentállhatlan súlyával 
a’ civilisationak varázshatalma. — Minthogy, hála az 
ég, е’ füldgómbön -~ hol nemcsak fajtája, de cgf'zsz 
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neme érdekét köteles szívén hordani minden jobbra 
törekedö ember, ki, mert vérét bálványozza, más 
fajtáját azért meg nem veti — e’ földgömbön, mon 
dom, nem a’ jobb olvadoz az aljasban, de megfordítva 
’s ármány daczára, az aljas a’ jobb-ban; miszerint minden 
nép, egyet sem véve ki, csak magában, t. i. liaiban 
hordozza az élet ’s dicsöség, vagy a’ halál ’s szégyen 
csiráját. 

Erkölcsi felsöbbség mindig 's mindenütt gyözött 
eröszakon. Még China félénk népe is magába olvasztá 
gyözöjét a’ hajlatlan tatárt, mert nagyobb, jóllehet 
aránylag olly csekély erkölcsi felsöbbséggel bírt. — 
.'S így akárhány a’ példa, jóllehet eddigelé ugу szól 
ván csak a’ sötétség és eröszak idökorát élte az em 
beriség, ugу hogy ha már a’ multban , az anyagi erö 
korában, is gyözött a’ lelki felsöbbségnek hatalma, alig 
lehet bizonyosb, miszerint annak ezentul még kön 
nyebben ’s még bizonyosabban kell uralkodnia minde 
nen, miután már már kezd szürkülni azon hajnaltáma 
dat, mikor a’ felszabadult gondolatnak ereje mind 
sérthetetlenebb világba állítandja a’ valót, melly elött 
valamint le fognak omlani az elöítéletek bálványai, 
uду fog elhaloványulni minden zsarnokhatalom is ok 
vetlen. 

Ne keressük ennekokáért mentönket sehol is 

egyebütt, mint saját, vagy inkább (személyes' eré 
nyeinkben ’s lelki felsöbbségünkben; személyes tulaj 
doninkban mondom, mert nemzetnek erénye ’s fel 
söbbsége csak annyiban van, a' mennyiben lehető 
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legtòbb egyes ищa ugyanc'sak betûlti saját helyét 
férliulag ós szеplötlen. 

Képzeljünk magunknak hàbár csak еgу millio 
l'öbůl úlló nemzeti családot, mеllyben annyi értelmi 
súly, polgári erény, szép szokás, izlési varázs, ki 
müvelt tudomány, életbölcseség, gyakorlati tapintat, 
’s több ell‘óle elsöbbség volna felhalmozva, mikép 
mindenben segédkezet , helyes шпинaта, bölcs. ta 
nácsot tudna adni, minden készítményei tòkélylyel 
vоlnának végezve, körében akaratlzmul is jól és kel 
lemesen érezné kiki magát, теrt mind családi mind 
társasági viszonyai bájteliek volnának, ’s mellymint 
еgу bölcsöjе’s kincstára volna minden emberi мы 
mánynak és eli'îmenetelnek, intézményeinek jótékony 
voltát рейд‘; kiki egyiránt -éldelhetné, szóval: melly 
ríil értelmi felsöbbségénél fод“: azt lehetne mondani 
“az oknak népe." ’S meg kell engednünk — hahogy 
az emberiség elömeneteli, tökélyesülési „адаt kér 
désbe venni nem akarjuk — mikép illy ideal-népben 
lassanként mind aктa!‘ el kellene olvadnia, ki azzal 
szоrosb érintkezésbe jö. Maga magátul, ’s a’ nélkül 
Ищу tolakodó volna, nöne és terjedne az; mert mi 
dön mindenben типам szolgálhatna ’s példakép vé 
letnék, természetes, hоgу lassanként mindenben щá 
nozva is ienne, ’s ekkép mind nézetit mind szokásit, 
és ezekkel mulhatlan érzеlmit is ~« melt jó példa: 
jó tett, és ez általján mпиц‘; hálát arat—lassankónt 
azokra ruházná, kik vele érintkezésbe jönek, mi ál 

-lal nyelvе is tvrjedne mulhatlan; те“! ébredjcn csak 
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egyszer érzet, ’s bizony annak tolmácsa a' rokon. 
hangu szó sem marad sokáig el. 

Képzeljünk magunknak illy ideai-népet, ’s kér 
dem: nem leszünk-e kénytelenek megvallani, mikép 
illyesben határ nélkül több Olvasztói varázs rejlenék, 
mint bár negyven, ötven millio fejletlen ’s tudatlan 
egyajkuban ; 's hogy e’ szerint minden nép, és így 
a’ magyar is, sokkal nagyobb olvadási veszélyben 
van, ha minöségi súlylyal jö érintkezésbe, mint ha 
egyedül a” nagy számmal volna dolga, melly eláraszt 
hat, гашuшaъ, söt meg is gyilkolhat, de elolvasz 
tani, megsemmisítni soha nem képes; midön más 
részrül világos, hogy minden nép, és ekkép a’ ma 
gyar is, egyedül minöség és nem szám által olvaszt 
hat más vért magába. . 

Illy ideai-nép azonban soha nem létezett, igaz, 
de azért még sines egy nép is,melly közelebb vagy 
távulabb ez ideálhoz ne állana, azaz: melly más 
népnek átellenében, olvasztó vagy olvadó ne volna. 
-- És ím ez tárja fel elöttünk az emberi események 
mult és jelen titkait, hogy valljon miért nöttek és 
olvadtak, ’s miért fognak nöni és olvadni nemzetek. 
Minek legkomolyabban szívre veendö tanulsága az, 
hogy a’ melly nép élni akar, annak okvetlen olvasz 
tói szerepre kell emelkednie; mert elgyengülése és 
kora halála ellen e’ földön nincs más ír. 

Olvasztói felsöbbséggel kell bírni. Igen. Ámde 
bír-e illyessel az, ki szeretetre méltóság és rokon 
szenv gerjesztés helyett kuruzslóként csak külsőleg 
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hat, ’s тем grammatikát tanít, mindem‘ivé zsinort 
vari', 's mindent veres, zöld és fejérrel eltarkit, már 
azt hiszi, szíveket bájolt ’s velöket hódított? Vagy 
bír-e az olvasztói felsöbbséggel, ki másban nem tudja 
becsülni, miért maga követel megbecsülé'st? Vagy tán 
az ért е’ mesterséghez, ki hös ellenét, теr! olly lel 
kesedéssel viv Vérе mellett, mint ö saját véreért, а’ 
helyett, hogy lovagias szellembеn magához emelné, 
pogányilag sujtja, ’s hír-nevét alacsony gyanúval be 
mocskolni nem pirul? Vagy tán az a’ mély felfogásu 
olvasztó mester, ki uyughatlan hevében a’ magyarsá 
got mostani nyers állapotjában, mielött elfogadhatóvá, 
izletessé vált volna, mindenkivel rögtön bevetetni 
aken‘ja? Vagy tán az, ki hatalom-csalódásai közt, mint 
oroszlánt, a’ síkra kiállítja a’ még fejletlen magyart, 
mikép minden eröt, minden hatalmat ellene böszítsen, 
ellene riaszszon‘ëVagy tán az ért е’ gyöngéd mester 
séghez, ki könnyebben 's szaporábban nyerhetö fény 
végett, prókátori Szeszélylyel mindent gáncsol, min 
dent ellenez, a’ helyett , hogy inkább a’ hon bármilly 
késö javát is tiizné ki magának szempontul? Vagy tán 
az jár ez életkérdésben hi'i 11е111й1е3Р és mély felfogás 
sal el, ki ---- -- - 

Ámde nem szükség , tisztelt gyülekezet, Мут 
nom e’ festvényt, mert a’ mondottakbul, mennyire 
kópes vaдо}; kitárni keblem érzetit, azt hiszem,eléggé 
kiviláglik, nézetem szerint milly tengely körül forog 
létünk, és ekkép valamint nуст, úgy nemzetiség ügyé 
ben is, mi a’ hivatása söt legszentebb kötelessége 
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11ет05a11 társaságunknak mim 1е511111‘1n011,' de Ih'onunk 
bármilly nagy bármilly kis fiának is. 

Nincs a’ haza terén egy, ki nemzetiségünket ne 
terjesztené, vagy azon csorbát n0 ü1n0. Ki erkölcsileg 
bármilly kicsinynyel is felsöbb, az terjeszt; midön a’ 
bár hajszállal alantibb, 050r1111. 115.0’ körülmény közt 
nemcsak a’ magyar vér létezik, de honunk minden ajku 
lakosa. Mert valamint nem ritkán inkább az ellehség 
hibái f1'iznek hírkoszorút a’ gyözönek homloka körül, 
mint személyes elsöbbségei: úgy emeli a’ magyar vért 
is e' hazában minden másajkunak alantisága,tulzása; 
’s viszont. 

'S ha ez áll, mit nem igen vonhatni kétségbе, 
hahogy a’ lélek fölötti uralkodást nem zavarjuk össze 
a’ test fölött gyakorolható zsarnoksággal, és azon 
ámításban nem élünk, mintha már szellemileg is hódí 
101111n11 volna, mikor anyagilag gyöztünk: akkor az 
Önismeretnek tükrébül, feltéve, ha öszintén és mélyen 
vettetik abba 10111n101, sok elött tán a’ legváratlanabb 
igazságok fognak visszasugározni. Nem egy lesz köz 
111n11 még az itt jelenlevök sorában is, ’s annál inkább 
a’ 11a2a tág területén, megvallani kénytelen, hogy tán 
éppen akkor 111ö11 legnagyobb csorbát fajtánkon,mikor 
a’ sokaság lelkesedósétül felmagasztalva és elszéditve 
leginkább volt azon édes hiszemben: milly óriási lép 
10111101 5111 sasreptileg mozdítá legyen a21 016; ‘5 egye-- 
dül azon pillanatokban munkált terjesztése körül еgу 
1110511, 1n11101‘ magába vonulva és keves tanuk elött, 
bármilly kis erényeiért is sympathiát és utánzási vágyat 
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011r05210. Е2 03у01111‘001 1101‘101110р 103-у00 15, ’5 110r— 
т000у11 ’s mi 01101 10r1111 legyen is kiki vérünk gya 
rapításához vagy оlvasztásához, annyi igaz 100r00, 
т1110р 02 01101010 most 1011102011 052100 101n0001110011 
05011101100 hévmértékül 52013011101, mellynólfogva, 110 
saját magával 6521010 ’5 52130r11 520т01 110101 01101‘, 
kiki csalhatlanul azon 1100se5 1110010051102 jöhet,'h0gy 
valljon vérének olvasztásán mi'iködik-e 520r00050110 
0ü1, vagy 520r00050500 т0501101 olvaszt-e abba; hon 
001 520102 13025031103 02 foly, mikép 001005011 т11 
1052105, 00 10111011 01101 15 101101 0110521301010’110200, 
vagy más szavakkal: hogy nemcsak 0’ “se1n1111100111 
101011, 013у00у0r011 11021 01611, 0’ 11020 2511101 103у00 
szivók” 11055211 50r030 járul kôz any‘ánk 3у00311050 
1102 05 végképi meggyilkolásához , 00 11050010103 0’ 
010305 р0r1р00 111611 020n р0r0005010 052101у0 15 r001 
0’ 110200, 10011у indiscret negédtül hajtva, elég 016 
11052ü101 n0111111, minden 0r6111101 520101105201101 1111203, 
05 011110р 113у veszélyezteti hazánk felmagasztalási 
01101, mint minden fejletlen 0r6 okvetlenül 1е3у620 
1111, 110 versenygésnek indul. — Mikbül elvégre az 
világlik 111, hogy 0111011005101 0200 110105011 011011011, 
dajkálják és növesztik fajtánkat 103101101111, 111111ő111011 
100 nem is ismervе, keveset említve, ’s 0рр00 nem 
méltatva, minden pompa, zaj 05 követelés 00111ü1, 
520r00у00, 00 híven 10r00110115100-1‘0n00110 minden 
00р1 11003у01n1101101111100. - 

Ha azonban 0200 hiveknek, de 020r1 1n03 15 
3у0110r1011a1111011 — 111011) 101010001 0201‘1 0т01е01 111 
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különösen ki, теrt sok elött osak a’ fellengös a’ 
haza hü lia --- csekély szúmát tekintjük, kik jóllehel. 
nagyobbak mint körük, még is olly kétkedö szigo 
rúsággal töltik be helyůket, mintha arra kettöztetett 
erejük sem volna elégséges — és illy ember emel 
hazát, és nem ellenkezöje — ha, mondom, ezen he 
lyüket tökélylyel álló hiveknek csekély számát 's ре 
dig mindenben tapasztaljuk — kiknek mennyei vi 
gasztalás lebegjen halántékik körül_ akkor lehetet 
len nemzeti olvasztó erönk parányiságátul vissza nem 
borzadnunk. 

Marie-Jeanne Boland franozia hölgy vég epedé 
вещей emléke tíinik illykor akaratlanul is elöttünk 
fel. — Е’ szerencsétlen, mint tudva van, mikor leg 
nemesb ámításibul a’ rideg való göröngyére kilökve, 
éltének _ mellyet bevégeznie kelle — tavaszkorá 
ban elérkezett volt a’ vesztöhely tövéhez, története 
sen a’ szabadság szobrával, mellyet nóplelkesedés 
emelt oda, találkozék szemközt,’s helyzete iszonya 
tosságárul mintegy felejtkezve, elérzékenyůlt kebellel 
igy rebegett az egekbe: “0h szent szabadság, te 
égi malaszt, mennyi aljas, mennyi igazságtalan,men 
nyi embertelen bitorolja szent nevedetl” ’S i'gy kiáu 
hatunk m1' is vérzö szívvel, söt piruló arczczal fel, 
ha elönkbe tátong azon nemzeti ônfertöztetés-ásta 
me'lység, mellyet már régóta iszonyatosan feltárva 
látott köztünk nem egy, mikor a’ legmélyebb de leg 
veszélyesb Штоф alutta még sok, ’s mellybe még 
mindig òrökre *s könnyebben elmerülhet a’ magyar 



.___ 4.5 _. 

nemzetiség, szabndság és becsület, mint valahn. Va 
lóban vérzö szívvel, piruló arczczal így kiálthatunk fel: 

Oh dicsö hazaliság, te az egek legnemesb mag 
zatja, ki a’ halhatlanok sorába emeled az agyag liait, 
mennyi rút, mennyi aljas buvik tisztes palástod alá, 's 
hány ocsmány szégyenli, mert ajkán nemzeti szó peng, 
ékeskedik czímeddel! 

’S tisztelt gyülekezet, ha igaz, hogy egyedül az 
ònmegismerés keseri'i gyümölcse által nyerheti el teljes 
egészségét az emberi lélek; ’s ha igaz, hogy egyedül 
ennek egészséges léte emelhet valamint embert úgy 
nemzetet is valódi hivatásának fényfokára: akkor ürí1 
sük a’ megismerésnek keseri'i serlegét fenékig ki, ’s 
valljuk meg, hogy tán nincs ország e’ földön, hol an 
nyira össze volna zavarva a’ hazaliságnak magasztos esz 
méje a’ hazai nyelvvel,mihezképestnem egy gyalázattal 
megrakott, erkölcsi fekélytül émelygésig rosz szagu vér 
rokonunk tartatik mentségre ’s kiméletre méltónak, 561 
nem ritkán még a’ legjobb hazaliság hitelében is áll,’s pe 
dig egyedül: mert magyarul jól pereg nyelve, nagy 52ó 
nok ’s ügyesen tudja viselni a’ magyar szerepét; mintha a’ 
hazalìság е’ kül jelei már elégségesek volnának a’ ha 
zaliság legveszélyesb mirigyeit eltakargatni. Mi nem 
egyebet jelent, mint velö elibe tenni külsöt, lényeg 
elibe színt, élet elibe halált; minthogy n1n05 еlidege 
ni'több , nincs semmi visszataszítóbb, méltó antipathiát 
gerjesztöbb, mint az üres, nyavalyás, bi'inös kebelre 
rámázolt hazaliság. 
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A’imagyar 5zó még nem magyar érzés, az ember 
1п61‘1 magyar, még nem erényes ember, és a’ hazaliság 
11ö11165é11611 járó még korántsem hazafr. ’S hány illy kül 
1116205 dolgozik 6’ 11626 meggyilkolásán , 111, те1‘1 ép 
pen nincs más tulajdona, és a’ vak hév 61161 még is 
felhökbe emeltetik, azok hazaliságàt is gyanússá 16521, 
11011161у11a 6111116, 5öt 0116n1111 6n11р6111161 é5 gyülöle 
tet gеrjeszt , kik 526р16110n 1161101101, minden 611é16 
undok salaktul 1n6n16n,a’ 110n5261‘6161 legtisztább 5261 
16тé116n kapcsolvák vérükhöz. — 'S 11n 62 16 0116, 1111 
ér1 611 a’ magyar hazaliság sokkal kisebb becsben, 561 
nem legtisztább fényben a’ világ nagy színpadáń, ’s 
miért nem képes civilisatioi sympathiát 's hódító 11öz 
véleményt gerjeszteni a’ legmagasztosb magyar polgári 
erény is oda kün. Ám mert annyi bitor fényü 61116 
zaliságtul van környezve é5 elrutítva, melly tapsot arat 
's bálványul emeltetik ide ben. 

De forduljunk most 01 ez undok képtül, hol a’ 
maszlagos fény üli bitor ünnеpét, ’s liabár iszonyattal 
vagyunk is kénytelenek 161111, a’ rothadasnak mennyi 
jeleit viseli nemzeti 165111n11,62ér1 116 csüggedjünk, 561 
bizzunk magunkban , ’5 fordítsuk reményinket egy vi 
gasztalóbb kép 101é, melly 521n16 tárva 0161111n11, mert 
noha számban kevesek, ’s 62611 561n mind 11521611, 62ér1 
megtörve még nem vagyunk, ’s nem egy 1111 kedély, 
nem egy nemes erény viraszt még vérünk 1n011611. ’S 
ha igaz, mikép egyetlen egynek erényeiért százezrek 
büneit boszulatlan hagyja az egek haragja, 1n16r1 n6111 
volnaremélenünk szabad,hogy mind 620n hiiség, melly 
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vérünkben 1605165 61,’5 mind véres küzdelmink mind 
11616105 nyugvásink 11ö21,116116r végre egyes lámpaként 
csak pislogva is, mindig é11 és 1611é1616566 16é3 56116 
01 6616 611111, 66 УОШa 52161011у 11éр65 6206 611101 15 
011161‘1161 fejünk 16161, ШВПУВЁ 116266116611 — fájdalom- 
mondani — 6’ 1631‘é311111 166111111 fogva máig nem egy 
111111666, 6661 egy 6111ö1056, 16161116 52666é11101166 idé-- 
2611 vala r6611. 

В1226611 166366111166, 111226611 61‘66111166, 11é5211161166 
62061166 50116 ne lépjünk síkra, ’s 61‘66111101 jobban gaz' 
dálkodjunk mint eddigelé; 166r1 1116116, 66162616611 r6 
36661‘61101 161111ö665é1166, 1101 11116666 , ’5 kivált az idö 
olly 6r636, é5 1616666 1éр1611 annyira gátolvák , vajmi 
1ö111161 т02611 6’ szerény 16é11, 6’ 161161165 11663у6, 16161 
a’ sok szópompa, meg 6’ sok 101116566é51 Zajf-' ’S 
legyünk meggyözödve , т1né1 11620161111 616011166116111611 
1616é1 1ö111166 6206 6éр-166611102, mellyet 1611102611,66-' 
661 11121056111166 ’5 526р01-6111166 ér1 01 1'ér6611 1ö161116 
11é1; т1666 viszont 66661 bizonyosabban é5 116т61‘é1›11 
6111 511‘3ö61‘é116, mennyivel 161161111 ’s tobben távozunk 
611111; 1615261’161, 11521011 3у11161162е1,1é11é1166у6n óva 
kodva, hogy ne 61‘1506, ’5 1ör661166 61111616105563361 
müködve, mikép használjon, köztünk 1ö1111é kevesebbé 
mindegyik, 561 11626611т166611 lia: vérünk mentöje, 6éр 
családunk jótevöje , 661626111611 1‘016105611616 161161. — 
Örömteljes ö6111661; ’5 62ér1 1ö1156 116 1101уé1 minden 
magyar, 1111 5616r1163. 'S 116 6616 11652661, 66 buknunk 
11011, ’5 6161161‘611 01611 ki is 165266 1örö1116 6161é1111611, 
163616111) 6206 161116161166 1661111 ‘1é3611, kik 61611 166 
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nem egészen megy veszendöbe mind az, mi az emberi 
nemer felmagasztalja, mutassuk mеg, hogy volt fajtánk 
kôzt nem еgу, ki nemzeti fenállásért, nemzeti felneme 
sítésért utolsó leheletig lankadatlan küzdve, szebb sorsra 
lett vala méltó. 

És most, miután nem vagyok olly botor hinnì, 
mintha elöadásom csak fogékony kebelre talált vala, 
söt teljesen meg vagyok gyözödve, mikép nézetim igen 
távul esnek a’ mai népszeri'i eszméktül, mert sem a’ 
nagy tömegnek nem hizelkednek, sem tulságokra l‘el 
nem hi'vnak, és ekkép jóakaróim (1) csekély számáttán 
még inkább gyérítendik, mitazonban türnöm kell: legyen 
szabad a’ még mondandókat nem ugyan kiresztöleg, 
de még is különösen a’ magyar tudós társaság tisztelt 
tagjaihoz irányoznom. 

Lelkesedés nélkül csak félig-meddigi tökélylyel 
sem megy semmi, bár a’ legkisebb is. Hála ez okbul, 
hogy hazai lelkesedésünk felébredt immár ugy, mikép 
kül befolyás nem sülyesztheti vérünket régi Рaд-‘511 
maiba többé, söt minden ellenséges beleavatkozás, mint 
inger, csak nevelni, szilárdítni fogja azt; hála, mondom, 
mert innen buzog népekre élel; , ’s innen fejlik rájuk 
jövendö. Lelkesedés azonban nem mindig egészséges 
állapot, ’s vajmi sokszor tor nyavalyás lobba lázba ki, 
's ekkor többet ’s szaporábban ront, mint maga a’ 
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tespedés; hiszen valamint a’ Pest-kerepesi színházat 
felrögtönzé , 1n6r1 Magyarország pillanatait drágáknak 
'tartá, ’s már most szinte 61ér16 a’ végczélt! a’ csuda 
lovat is hasonlókép csak lelkesedés vonta be Ilionba, 
é5 a’ 112 évi drámának véget vetett osakhamar. — Faj 
tánk, vagy legalább annak igen nagy része egy 1111568 
11111 a’ másikba 65611, és így 11111616 — ’s bár ne vol 
nánk kénytelenek 626n ll-)gCS- legkeserübb serleget ki 
ürítni — hogy bizony helyes példákat követni, ’s rosz 
példáktnl óvakodni nem igen 11111ó vérünk is csak saját 
kárán fog tanulni, ’s pedig mert valamint azelött 016 
menetelünk legsürgetöbb kérdéseit esak papirosra tudta 
mázolni, 's é161116 hozni nem bírta a’ tespedés; úgy 
compromittálta már eddigelé is é5 fogja még inkább 
compromittálni a’ tulhév, hazánk némi liainak nyavalyás 
lelkesedése ujraalakulásunk legsürgetöbb , legéletbe 
vágóbb érdekeit; miszerint jövendönk valóban aggasz 
1ó1111, 1111n1 bármikor ezelött. Közelébb állunk ugyan azon 
komoly kérdés eldöntö napjához, hogy valljon leszünk-e 
vagy nem; ámde, mint minap olvasánk,“sziklacsucsra” 
felcsigázva, 110пné1 ugyan hátra többé nem, de elöre 
óppen olly kevessé léphetünk okvetlen nyakszegés né1 
kül, hahogy nem lépünk a’ lehetö legnagyobb óvako 
dással, minden ámítás-,felhevülés- 's szédelgéstül men 
16n,1n11162, megvallom,nekem naprul napra fogy remé 
nyem, mert ezerszer tapasztalt és soha máskép ki nem 
fejlett tény, hogy hol mértéken tuli eröltetés és zak 
latás makacs ellenszegülést szül, 011 a’ viszontorlások 
elmulhatlanul mindig bekövetkezö hada közt annyira 

lr 
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I‘elhevül7 ‘s olly- vak ’s makacs szenvedélyességre Щu! 
а’ nag-y közönsóg, mikép bármilly óvakodástgyanusítva, 
bármilly оkо! fúlrelökve, felböszült, fékeibül kibon 
takozott árként mindent magával sodor a’ megtáma 
dási párt, hahogy erösb ; vagy csontmerevedtség 
re , halálos mozdulatlanságra ridegül a’ haza , ’s nincs 
ok, nincs rábeszélés', melly csak еgу hüvelyknyi tá 
g1'tást is eszkôzölhetne, ha viszont az ellenszegülési 
osztályzat gyöz. Mihezképest, mmthogy valóban és a’ 
зzмa!‘ devalvatio-szüksége nélkül “sziklacsucsra" fel 
csigázva, illy hangulati, illy érzési körülmények ós vi 
szonyok kбzt kel ós alkonyodik Мышu!‘ a’kétes nap, 
vagy bukni fog vérünk elöbb, mint gondolnók, vagy 
magasztos, de ‘шт! ehes és sovány sasként ülhet a’ 
civilisatiotul elszigetelt szikla kupján a’ magyar, mig 
nyavalygós, öntulbecsülési álmainak vége nem szakad; 
mikor aztán már minden késö lesz talán. 

Illy helyzet kбzt, kettözretett kötelesség, azt hi 
szem, hogy kiki lélekismeretesen betöltse helyét, 's 
abbul ki ne kalandozzék; mert a’ lehetr'î legnagyobh 
bölcseség is egyedül csak így képes , a’ tespedök 211 
tonyai, ’s a’ tárogatók felböszült elemei шт, diadalo 
san elórni a’ nemzeti üdv partját. 

Màsodik Fridrik porosz fejdelem Нatal korában — 
i'gу bеszélik — szerfelettihévtül Нaнт, bizonyos csa 
tában lovasságával a’ józanság elvein annyira 526%“l 
dozék Lul, mikép штl visszacsapva, мы a’ csatatér 
Шl bizonyos hid alatt lele menedéket, hol azonban yégre 
ráakadott — 's szerencse — nem az ellenség, hanem 
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azon örvendetes hírt hozó küldött, hogy míg öcom 
promittálta a’ csatát, addig lépten lépve elöre nyo 
mult törhetlen phalanxával, mellynek minden tagja 
helyét állá, ösz Schwerin, ’s a’ liatal hévnek daczára 
nagy nehezen ugyan, de még is Valamikép csak ki 
csikarta a’ gyözelmi babért. 

Legyünk mí, a’ magyar tudós társaság tagjai,'s 
e-gyáltaljában társaságunk is mint testület, illy pba 
lanxnak kiegészítö része; 's ha igaz, hogy nemzeti 
ség és alkotmányos haladás azon egyedülikét factor, 
mellyen emelkedhetik vérünk, dolgozzunk rendíthetlen 
állhatatossággal, de itt is óvakodva, nehogy a’ régi 
elöítéletek 's szokások rabjait kétségbeesési ellentál 
lásra felböszítsük, nyelvünk lehetö legmélyebb'sleg 
tágabb kifejtésén; mert habár nem is szülí a’ szó a’ 
gondolatot, hanem a’ mély gondolatbul fejlik az al 
kalmas szó: még is kimondhatlan varázszsal jár a” 
rövid, szabatos, gazdag nyelv, ’s ha mint nyelv köz 
vetlen nem is bír nagy terjesztési hatással, még is ki 
mondhatlanul drága kincs, mert magában rejti a' nem 
zeti l'enmaradásnak zálogát. 

Őrizzük tehát e' kincset, tisztelt tudós társaság, 
's ápoljuk soha nem lankadó hüséggel; mert hiszen 
a’ most felhozott tulkalandozási vétekbe,mellybe még 
az érintett nagy fejedelem is esett, éppen ugу bele 
vergödhetnék nemzetalakulási küzdelminkben legjobb 
akaratja ellen is nem egy honi vezér, ís' akkor, ha 
hogy aggódásim még sem volnának tulg'ondnak, tul 
féltésnek szülöttjei, de szerencsétlenül én látnék tovább, 

[pre 
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akkor еgy jobb, еgy szerencsésb 110rna11, melly a’ 
kiábrándulás sanyar iskolàjában a’ 110521011 boldog na 
pok 111n1011 visszaemlékezete 11ö21, tán egészen meg 
semmisítve még nem 1052, tán jól fog esni, ha jól 
lehet csak már négy falak közé szorítva 15, még 1ö 
kéletes némaságba nem dült légyen a’ honi nyelv. 

’S ím 0’ 520п10r11 kép, 1n011у 110r6n1 51n05 a’ 10 
hetöségek körén 1111n, lebegett lelkem 011111,1n11101‘ 1ö1111 
évvel 0nn01101öt10, noha 1011 a’ legszebb remónyekkel, 
még sem tudtam magamat vérünk felette kétes állása 
körül soha is elámími,és akkor gondolám : 11521a 101011, 
11521a szándék és 511101‘ ; vagy legalább : h1'iségi 1100511101. 

’S mélyebb értelemben, a’ nélkül, hogy társasá 
gunknak legtávulabbrul is valami р0111111a1 521016110] 
dom'tni ohajtanék , felfogásom 520r1111, 0’ n01n051) 02011 
111110т, 1111 sáfárkodásunk határin n01n05a11 1111 nem fe 
1111nn1, 11an01n hogy társaságunk csak ugy jár el valódi 
szerepében, ’s hivatásának csak ugу 1‘0101 meg magasb 
szellemileg, ha a’ magyarnak nyelvkincse körül annál 
anyaibb gonddal 111r11521, és annak becsét, méltóságát 
01n01n1 annál inkább buzоg, minól kétesb jövendö b0 
rul n01n2011 önállásunkra, ’5 1111n01 nagyobb’s nagyobb 
sülyedési veszélyekbe honyolodik a’ hon. ' 

А’ legderültebb napokban is jó a’ 1112105 теnе 
dék, 's így tán honi körülményink közt sem éppen 
felesleges, nyelvünkre nézve a’ biztos 11111ö16. 

Е2 azonban legroszabb 0501, т011у01 a2 05011 ura 
távolítson, és mellyet tán távolítni is fog tölünk; hí 
szen vajmi 5011a1 liiövethei` 01 az ifjuság aranykora 
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büntetlen, mit férliaknak meg nem bocsátnának a’ men 
nyei lakosok; vérünk pedig bizony Щu, kétségtelenül 
igen Щu , mert hiszen nincs az iljuság egyetlen egy 
hibájának is híjával, és ez egyedüli de semmi által ki 
nem pótolható kincse, t. i. kifejthetö léte. — Remél 
jünk tehát legjobbat, ’s dicsöség a’ sikeres vezetök 
fejére, ha kis intézetünk háttérben, és nyelvmenekedési 
tekintetben, szükségtelen, hasztalan marad örökleg. 

Miután egyébiránt ok nélküli remény vajmi gyön 
ge alapon áll, ’s isteneket nem annyira a’ szónak mint 
a’ tettnek imája indít, ’s ideje volna már, ha elvégre 
járszalagok nélkül vágyunk haladni, a’jérliui kornak 
körébe lépnünk, könnyítsük és segítsük mí is elö leg 
jobb tehetségünk szerint a’ haladók magasztos pályá 
ját; buzgólkodjék ennekokáért társulatnak minden tagja 
nyelvünket a’ delinitiónak lehetö legtisztább fokára ál 
lítni, mi által felette sok veszélytül megmentjük az 
igen is gyors léptekkel haladókat, mert hiába — 's 
vegyük a’ dolgokat mint azok vannak, és nem mint 
azoknak lenniök kellene — igen sok ember csak ugy 
bír tiszta logika után cselekedni, ha tisztán eszmélhet; 
tisztán pedig csak akkor képes eszmélni, ha tiszta, ha 
tárzott szavakba öntheti érzelmit. Gazdagítsuk tehát 
tiszta, határozott szavakkal a’ haza nyelvét,'s e' szerint 
ha szerencsésen csak egyetlen egy kitételre tudna is 
alkalmas szót fellelni az Academia, ugу mindazáltal, 
hogy azt necsak gyülöletessé ne tegye , söt általa tet 
szetövé is váljék az eszme; egyetlen egy szót, mellyet 
a’ német így tesz ki 'Klugheit': és azt hiszem, már már 
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megtette vala kötelességének jó részéttársulatunk,'s 
ha ma bukik, egészen hiába már nem élt, теr! bát 
ran kiléphet nép a’nemzeti verseny Шаz-,(10 veszély 
teli terére, ha elegendöleg felfogta az órintett szó 
egósz jelentöségét, ’s a’ gyakorlati életnek mezején, 
hol minduntalan kineveti a’ tény az (ай/еды, annak 
parancsát teljesítlen sоha nem haндa, minthogy ez 
azon tulajdon, mellyel valamint ember úgy nemzet- 
is, habár elibe vág is eleinte a’ lelkesedés, villogó 
ész, elragadó szónoklat,szélestudomány,elvégre min 
denen gyöz, 's melly tulajdonra ekkép minden nem 
zetnek nagy szüksége van, 's így annál inkább Те] 
letlen, fеgyver шт többó nem,de erkölcsi штам 
ban annál veszélyesebben forgó vérünknek. 

Azon szónak azonban, melly az érintett eszmét 
kitenné, különösen kedvesnek, kûlönôsen rokonszen 
vet gerjesztönek kellene lenni, Нsztец Academia; 
теr‘ jaj, ha bé nem fogadja a’ honi kebel,minth0gy 
akkor valódi méreggé válik,’s pedig mert nincs озд 
bítóbb, nincs kôzönségesb, és - f‘àjdalom — nincs na 
pi renden levöbb semmi is, kivált nálunk 's так 
most, mint gyanusítni ’s a’ nevetsе‘g színpadára állítni 
mindent, mi a’ mérséklet, óvakodás ’s türelem 521n131‘ 
nyéklatát viseli bármilly gyengéden is, mikre mind, a’ 
gyávaság, félénkség, sz1'íkkeblůség, söt roszlelküségnek 
bélyegét süti, vagy legalább ollyannyira hajlandó sütni 
a’ Нaшl hév, a’ magát tulbecsülö viszketeg, meg nem rit 
kán a’ polgárok lelkesedésétmellékes ezélokra ügyesen 
használó ravaszság. — Kedves,bájoló kitételt kellene 
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fеltalálni, mondem, mikép azon nehéz, sulyos erény gya 
korlata lehetöleg könnyitessék, melly a’ feltalálandó böl 
cseség-árnyéklatu szónak életbe léptéhez van кот; 
minthogy az embereknek határtalanul nagyоbb, kivált az 
elet tavaszkorát élö része, sokkal hajlandóbb gyakorlani 
olly tulajdonokat, mellyek számos tanu-elöttiek, rögtön 
tapsetnyernek, és ha semmi mással nem, legalább hon 
lia!: meleg kézfоgásival tüstént jutalmazvák, mintsem 
zarándokilag оlly erényeknek élni -~ és azért nevezém az 
illyeseket nehezelmek, sulyosoknak — mellyek fel nem 
foшa, félreértve, gyanusítva, söt néha a’ rágalom és 
gyülölet leglseser1'ibb mérgével illetve, rendszerint egye 
dül az életnek fagy-szakán aratnak hála-kedélyt, söt elly 
sokszor egyedül a’ sírhant alatt. 

Mozdítsuk tehát elö, kônnyítsůk, ha bármilly kiesl 
ben is, az illy erények gyakorolhatását, mennyire csak 
bírjuk, mert kialakulásunk hosszadalmas, szòvevényes, 
gx‘ìröngyteli pályáján egyedül еzе!‘ által tartlmtjuk ma 
gunkat fen, ’s emelkedhetünk más népek l'ölé; és azért ke 
ressünk azon annyiszor gyanusított tulajdonra,helyes, 
alkalmas, magához édesgetö kitételt elölegesen, melly 
minden erények kôzt Шут/1111!) vezet —tán megszereti 
és szert tesz rá, ki móg híjával van — melly mindnyájunk 
elött, mint érintém, a’ ‘Klugheit’ szó alatt ugyan eléggé 
ismeretes már,csakhogy mindnyájának cselekvésiszó 
tárában valamint magyar szóval nincs kitéve eddigelé, 
ugy soknak csak eszméjében sem foganzott még ; m1hez 
képest е’ kis szócska életbe hozása, e’ Iris ige testté ala 
lu‘lása által is járuljunk ahoz, hogy Magyarország ne csak 
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külsöleg és ámítólag jószínünek, megelégültnek, gaz 
dagnak, fényesnek lássék; 

Ámde mindig növekedve’s hosszú idökre terjedve 
belsökép is, valódilag jó egészségü, boldog, dicsö es 
hatalmas legyen! 
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