
 



 

 







   

 

NÄ

PoLGÁm Шт.

lRTA

KUTHY LAJÜS.

 





/Égìäéŕff .

`,ff/Zw»

~POLGÁRI szhózAT

Á кЕштё NEPEHEZ 1841.

IRTA

{Бинт ьмоз.

Virtuti praevalet sapientia.

PESTEN,

Kiadta Heckenast Gusztáv.

1841.



Nyomtana Landerer és Heckenast.l



MÉLTÓSÁGOS

NÉMETUJvÁRl GRóF

ВАттпШЫУ LAJos

URNAK

_ HAzA’ És NEMZETISÉG’ LEGLELKESB BARÁTJÁNAK; ’s A'

FELsöHAzBAN А’ РошАш ЕВЕЫУ’ És NAGYSÁG.1 EGYIK

l KEPVISELÖJÈNEK

HALA’ És TlszTELEl”

MÈLY .És ÖRÖK ÈRzETÉvEL.



  



TARTALOM:

ELSŐ FEJEZET.

Szív és ész.

I. Az ész’ meghatározása . . . . . . .. l

Il.Mia’szív?............ 2

Ш. Párvonalok szív, e's e'sz között . . . . ., 4

IV. Szív és ész mint statusélet-erők . . . . . 8

V. Szív és ész mint reformelemek . . . . . ll

MÁSODIK FEJEZET.

Mellyik elem’ tulnyomósàga minő eredményeket fejtett ki a1 egyetemes

világtörténe tekben.?

I. Egyiptom . . . . . . . . . . . . 14

Il. Spanyolhon . . . . . . . . . . . 24

ш. Anglia . . . . . . . 31

IV. Lengyelnép .' . . . . . . . . 45

V. Északamerìkai egyesült statusok . . 51

VI.Róma.............59

HARMADIK FEJEZET.

A' magyar nemzet' életében mellyik elem`volt uralkodó, polgárszer

kezete- 's történeteiből ítélve?

l. Előjegyzetek . . . . . . . . . 67

II. A'kíköltöze's . . . . . . . . . . . 70

Ш. Arpád’ kora. -. . . . . . . . '. . . 75



Lap.

IV. A’ szeri alkotvány . . . . . . . . ц 77

V. Sz. István’ hora, ’s alkotványa . . . . . 81

VI. Nemzetünk a’ különbözò' házbelì királyok alatt 90

VII. Jegyzet a’ késò'bbi idò'krô'l . . . . . . 99

NEGYEDIK FEJEZET.

Minô helyzelben шиш bennünket a’ jelen század, ’s jelesen az 18M.

év, polgári alkolmány’ anyagi élet' 's пешей jellem’ és müvellség’

lekintetében?

I. Polgárì állodalmunk . . . . . . . . . 102

Il. Anyagi körülményeink . . . . . . . . 109

III. Nemzeti jellem . . . . . . . . . . 133

IV. Erkölcs és můveltsv'g . . . . . 144

V. Észrevételek nemzetünk’ helyzetéröl a’ XIX.

század’ elején . . . . . . . . . 150

VI. Az 1840-ìk évet követô' korszîìkségek . . 163

VII. Az izgatás’ terme'szetérô'l . . . . . . . 179

Vlll. Kìtérés Journalistìcánk’ ügyében . . . . 186

IX. Ne'zetek gr. Széchenyi ,Kelet népe‘ czíml'i

könyvének czélja és eredményì felett . . . 192

X. Néhány szó a’ sajtónyìlvánossági modorról . 200

  



'ELsò FE'JEZET.

Sziv és èsz.

l.

Az ész’ meghatározása.

Az ész lelkünknek azon ereje, miszeriut min

dent, mit felfog, meghatározott czél’ szempoutjá

ból tekint. Azért a’ tárgy’ vagy eszme’ természe

4 tét , mellyet szemlél , vagy felòlel , megkůlönbôz

teti, felosztja., ’s ha. az alkatrészek’ viszonyairól

elmélkedik , miudeu egyes körülményt az egészre,

mint itéleti közpoutra viszen vissza, ’s e'szrevéte

leit ahhoz képest határozza meg. És minthogy еще"

visszavitelben itéleti okot keres , azaz о kosko

dik; az okot pedig ismét az idea’ természeté
böl itéli meg: önként következik, hogy az ész

okatlanúl vagy ál okból mitsem tesz.

Nen) akaroln fárasztólag taglalni az ész,és

él' tel em közötti különséget , mìszerint az é s z,

minden dologban az ideákat fürkészi , köti ösz

sze , ’s azoknak egyetemes egységét az ,i s

teu‘ben központosítja; az 'értelem pâdig magán



'állva fog fel mindent; ’s előtte каютами а’ szel

lem az anyagtól, vagy is az eszme a’ tárgytól, а’

tárgyak egymástól, úgy hogy azoknak nem ál

talános Összeköttetéseit , hanem saját viszonyait

tekinti. Nem akarok az elméló , és g yakor

lati ész' természetéről értekezni; miszerint amaz

észreveszi , ’s megitéli a’ mi van , ez pedig felfog

ja, ’s belátja a’ minek lenni kell. Nem akarom a’

Kant’ felséges, de nagy község” éleményevé so

ha nem válható okoskodásit felhozni: mert köz

vetlen czélom egyedül az, miként fogalmát ad

jam, minó jelentésben használom jelen-iratomban

az észt.

Az ész” fogalmába Ölelem az érte

le m’ j ele ntését is. A’ felfogó, ítélő, és

okoskodó tehetségek, összehangzó mü

kÖ dései t, — mellyek szerint minden tény' ki

vitele, ’s minden idea” megtestesítése körül, an

nak természete , eszköze, ’s eredményei, a’ czél

hoz képest, mellyért a’ tény, vagy eszme léte

sülni akar, rendeltetnek el, ’s hajtatnak végre, -

értem az ész atatt.
  

Elhagyva а’ szív’ állatmüvézeti jelentését, mí

szerint ereiben a” vérforgást élteti; annak ide tar
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tozó második értelmét határozzuk meg, miszerint

a’ szív, érzés’, érzelem”, érzékenység',

érzel gés` ’s erzékíség’ kutfeje. Igy véve a’

SZIV, lelkünknek azon tehetsége, melly a’ lla

мы, ’s benyomásokat felfogja , öntudat’ tárgyai

va.’ teszi, ’s а’ felvett ybenyomásßk’ természetéhez

képest bizonyos ösztönt idéz elö. l

a) Er z ésnek nevezem azon indulat'okat, mik

nek okossági , erkölcsi , ’s vallásos tárgyai van

nak, ’s olly tetteket feltételeznek, mik az emberi

ség’ javát tárgyazzák ; mint példáúl tudomány

Этот], hgnszeretet , részvét, barátság ’s a’ t.

b) Erz elem n'ek hivom azon kis körü; ’s

többnyire magunkra vitt indulatokat, mellyeknek

czélját ’s terjedelmétsaját viszonyok határozzák el;

mint teszçm: a’ becsületérzés , szerelem, ’s a’ t.

с) Erzé ken ysé g alatt értem,ha. valaki ne

mes érzetekre llajlandó, ha а’ tökély’, és boldogság’

eszméi iránt elôszeretettel van; ’s különösen, az

erkölcs’ , és okosság’ tôrvényeitöl érdekeltetik;

példáúl igaztalanság , visszaélés , s’ a’ t. boszanf

ja; Világmüveltség , közjó , erkölcsi fejlôdés , ’s а.’

t. pedíg örömre bozza. — Az érzékenység eulel ki

az állatok’ rendébôl, ha az okosság’ határaiu tul

vágyui nepi akar.

d) Er zelgésuek mondom azon tuluött , ’s

egyedárůs indulatot, melly alaptárgyát gyáván, át

adólag keresi. Vágyak utáu_tétováz, a’ jelent med

dôvé teszi, ’s mindeu tén y eröt elhigit; ’s legyeu

az lelkesültség’ llamvasztó Iáugja. , чаду allyagi
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fertelmek’ emésztö kanócza, egyìránt tenkbe vi

szi az észt , ’s akaratot.

е) Erzékiség, midön egykì llajlamainak ан

nyira rabnyûgébe engedi lelkét igázni, hogy min

den cselekvési irányt szenvedélyektòl feltótelez.

Az érzékiség тем: abban különbözik az érzelgés

tòl, hogy tényeròt nem öl, akaratot nem

higl' t , вы mind kettöt eleven ingerültségben tudja

tartani, de in d ul at után oszlja fel az életet, min

den befolyása nélkül az észnek. ‘

Azt hiszem, emlitnem sem kell , hogy az elso

rolt szívtehetségeknek — mint minden elemnek, nii

a’ VAN’ eszméje alatt foglaltàtik, — fejér, és fe

kete, чаду is , jó , és bal oldalai vannak. Egyéb

iì'ánt különböztetésîmet azért течёт, hogy érlhe

tökké magyarázzam az alábbîakat.

lll. .

Párvonálok ész, és szív között.

Az ész mindig okot keres; a’ szîv minden

ben ösztönre indúl. A’ szív benyomások után

inditványoz; az ész törvénycodex szerint intézke

dik. Az ész megitéli a’ mi van, ’s elölxozza a’ mi

ninos; a’ szívet megilleti- mi van, ’s vágyra hozza

mi ninos. Az ész, szép és igaz’ eszméi

че1 mint örök el'v áll: a’ szív, benyomásai

val, mint idóközi , változik. Az ésiz, mint еге
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deti erö betölt, és éltet: a’ sziv, mint szár

luazott tüz gyulaszt, és kíalszikÄ Az ész

sulla sem pazarol , de szükölui sem llagy; a’
szív, ша kincseïbe fúlaszt, Àholnap kizsákmá

nyol. Az ész hîrteleil fejlik а’ gyermeknél, nö

vekszik ifjukorban, kitisztúl a’ férfìunál , ’s meg

érik а’ vénnél: a’ szív százfelé kap a’ gyer

meknél, tulzásban csapong az ífjunál , önzövé lesz

ат féí-nuban, ’s emma’ véunél. Az ész emlékezet

által таща meg felfogásait; a’ szív ujbenyomások- `

kal törli el a’ voltakat. Az ész egybeveti emlék

ben birt tapasztalásit jelen tárgyaival, ’s a’ ha.

sonlitásból okoskodik; а’ szív miudíg magában te

kinli а’ napi bellyomást , ’s'annak ereje szerint tesz.

тем: amaz állandó erÖk мы munkál; ez változó

eszközökkel kormáuyoz. Az ész llaialnlas monar

chia , mellynek aristocratiája logica , országa böl

c_selet, ’s miuisierei a’ felfogó, itélö , ’s okoskodó

tehetség: а’ szív, forradalomteljes respublica, melly

ben vándorló elemek adják a’ tout

Miután сети а’ Szìv , és ész , különbözö erök;

a.’ cselekvés’ упада: pedig ezeu erók ídézik elö:

természet'es, Люду minden tény ahhoz képest Гоша

eredményeit meghozui, a’ mint szivösztön, чаду

észÍ'outolás’ utján született. Mínthogy azonban az

ember test- és lélekbôl áll, mellyeknek képviselôi

a’sz1'v, és ész: önként következik , llogy vala

mint egyik eröt а’ másiknak minden legkisebb be

folyása nélkíìl elszigetelve gondolni nem lehet, (ki

vevén a’ tébolyodottakat,) ugy valamelly téuy, egy
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általában, az erők” különvált egyikének józanon nem

tulajdonítható. Ugy hogy midőn egy ember' vagy sta

tus’ életéröl ez mondatik: „szív u r as á g al a t t

áll“ .- nem annyit tesz , mintha tőle az ész” leg

kisebb jelensége is megtagadtatnék; mint szinte

megfordítva , az é s z k or m á n y" fogalma a’ szív’

befolyását ki nem rekeszti ; hanem a’ tétel a” sze

rint щипает fel , al mint szív, vagy ész , azaz

0k , vagy ösztön gyakorol tulnyomó hatalmat a’
Q kérdésbe vett tényen , vagy életen.

És ha ezen kifejezés' értelme, az észt , vagy

szívet kirekesztő általánosságíg terjesztetik: vég

telen különbséget okoz az ítéletben. lgy példáúl,

а’ b. Eötvös József" ,Kelet népe és Pesti Hirlapt

czimü röpiratában azon nevezetes állítás , melly a’

16. lapou iratik, a’ fent meghatározott fogalom , és

logica szerint egészen ellenkezőleg fog állani. Az

idézett tétel imez: „а’ nagy császárban én nem

tactí cénak (azaz észmûne k) diadalát, ha

nem épen azt látom,miként sülyed minden

tac tica ’s ü gye sség mellett az,1ninek alap

ja nemjó, miként veze tbe t Austerlitz, Je
n a, Borodino ’s annyi n yert csata ,l ’s gyô

zelem, ’sa' tacticán ak mind en csudái vég

re Waterlo olloz, és sz. Ilona’ szigetére; ’s

a’ dicső lengyel nép” veszté n ek okát, nem

a’ tactica’, hanem ín kább egyessség' , ’s

azon bizodalom’ hiányában keresem, melly

nélk ül semmi valóban nagy ot, véghez

vinnü nk nem lehet, ’s mellyet e’ boldog
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talan nép, talán épen azért nem érezhele

vezetői iránt, mert több ügyességet,mint

férfias egyenességet vön észre tetteik»

ben.“ E' tétel, a’ fent kifejtett logica’ nyomán így

áll: A’ nagy császárban én nem а’ hős lelkedés

(azaz szívlobbanaf) diadalát, hanem épen azt lá

tom, miként sülyed minden magasztaltság, ”s

ügyesség mellett az, mi a’ taeticától , azaz ész

fontolástól eltér, miként vezethet Austerlitz, Jena,

Borodino 's annyi nyert csata, ”s győzelem , ’s a’

szivgerj edele m nek" minden csudái végre Wa

terloohoz , és sz. Ilona’ szigetére; ”s а’ dicső len

gyelnép' vesztének okát , nem az érzelmi he

vület”, haneminkább azon egyesség” , ”s bizoda

lom” hiányában keresem , mellyet egyedül a” fon

toló, ’s értelmes nemzetélet fejthetki, melly

nélkül semmi valóban nagyot véghez vinnünk nem

lehet , ’s mellyet e’ boldogtalan nép , talán épen

azért nem érezhete vezetői iránt, mert több ön

zést, (azaz szivösztön t) mint férfias egye

nességet , (azaz ész ak a r atot) vőn észre tet

teikben, - de ez csakx személyes nézetem. Azt

azonban nem kell magyaráznom , hogy Napoleon

épen a” ,csász ári' czimben tért el megfonto

lási tacticájától. Addig mindenért а’ nép” ér

dekében látszék küzdeni , ’s ha nem ngy lett volna

is , a’ nemzet, consuljában mindenesetre olly párt

fogóját látta , ki őt önfénynél többre becsüli, mert

hiszen, ha tetszenék, az europai koronások' sorába
állíthatná magát. De miután a’ szí v’ nagy ra v á
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gyása alá kezdé rendelui az ész’ llideg te r

veit, miixtáu császári szék, nepotismus, ’s tel

hetlen llódoltató vágy ingadoztaták számitó né

zetét, ’s a' kôzvéleményt, ’s miután ezen uj erök’

izgatására kezdett hajolni ’s tenni: bizonyosan nem

az észtan’ tacticája bukott meg, hanem 166116211—

lanéág buktatta meg a’ szív" terveit.

lV.

Szív, és ész, mint statusélet-erök.

Életünk’ folyamában mint két intézö erö mü

ködik szív és ész. A’ szív, felvett bellyolnásoknál

fugva minden esetre akarja, 11111 а2 6521611 5 2 ü k s é

56556 1611.А2 652, 011051‹0‹16|и3,а’ 526р 65 való’

eszméivel egyesíli, mit az itélet haszn osnak talál.

A’szív, ösztönétòlfeltételezi az életirányt, az ész,

miudíg okra viszi víssza az akaratot. Ezen ok а’

526р 65 való, melly minden tökély, és erkölcs

nek alapja. Azért ha. szívünk’ ösztöne nem hall

gat az ész’ okaira, iókély, és erkôlcs nem lesz

biztosítva éltünk’ körében; és ha tökély ’s erkölcs

lliányzanak, a’ lliányt bün, 65 félszegség tölti be,

’s ezeknek kisebb nagyobb foka, nemei árnyék

lata, csonkítja, akadályozza, vagy ép`en elmerl'ti

a’ szépet 65 valót, mellyek az észnek feltételei.

Ebbôl kitetszik , hogy ollyan életben , hol szív

uralkodik, ha néha а’ szív’ ösztöne 526ре1 65 va

lót 1611116 is szükségessé, azt állgmdóúl nem bir



9

hatja, mert az ész” okai által, mint nem szerzé,

ugy védeni sem képes. Ugyde, ha a’ szép , és va

ló ideiglenesen érinti éltünket: ideiglenes leend a’

tökély és erkölcsis, mikbőljóllét, és nyu

galom származik: ’s innen önként következik,

hogy a.’ szívuraság, ha. 'ollykor ad is, csak idő

_ közi boldogságöt adhat egyes életnek.

A’ statusélet, egyes életek,~összetétele. Er

re nézve tehát a’ szív és ész nem egyesekben

fejti ki erejét, hanem a’ tôbbség’ akarata általhat

az egészre. Ha a, többség, mellynek akarata hat,

a’ szív ösztönéból akar, szív uralkodik а’ status

életeu; ha az ész, okaitól feltételezi akaratát, ész

kormány ülend а’ közügy” jobbján. Különben a”

szív; vagy ész, a’ fentebbiek szerint víendi vég

hez munkásságát. A’ boldogság’ alapja, mit egyes

életnél jó l l ét- és ny u g а 1 o'm nak nevezünk,

statuséletben szabadvagyon- ’s személybá

torságnak mondatik. ’S igy, a.’ fentebbi okosko

dás szerint, minthogy az ész' feltételei szép és va

ló; a’ szép- és való’ megtestelüse a.’ tökély és er

kölcs; а’ tökély és erkölcs” eredményei а’ jóllét és

nyugalom, vagy is szabadvagyou, 's lszemélybá

torság: tisztán áll, miként a’ statuséletet csak az

ész teheti állandón boldoggá.

Tehát a’ statuséletben e’ két erő müködik;

vagy ellenőrködve egymás” tulnyomásí ellen logi

cai arányban, ’s így ütlvözitóleg; vagy átnőve egy- '

mást; ”s így szélpontokon esapougva. veszélyhozó

lag. Ha az ész nagyon kiszorítja a’ szív’ igényeit
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rendkivüli szigor áll elô , melly a’ szívre farasztó

benyomástjesz, ’s ösztö n ét költi az észjárom’ le

vetésének. Ha szív az uralkodó , a’ szenvedélye

ket veszi udvarába kegyenczekül, kik irtózatosan

magoknak kezelik a’ statuséletet.

Három fô elem van, mellyek körül a’ status

ban kiterjeszteni törekszik hatalmát a’ szl'v.

1 Az önélet, ’s ekkor haszonvágy’, rang

kór’, ’s fényüzés’ szeuveit idézî fel; mint Cleopa

1ra’,. XIV. LajoS’ ’s a.’ t. korában. A’ szívnek illy

nemü uralgása, linanczügyi megbukást, kimerült

séget, ez ismét erkölcsi sülyedést, ez ismét gyá

vaságot elaljasodástlszül.

2. А’ hit; mellyuek irányában fanatismu'st,

vakdühöt, ’s önéletfeledést, (шеПу sziv’ és ész’

munkásságát veti el fôczéljáfól,) szokott költeui;

mint Nero, Domitian alatt az ó , ’s reformatio’ kez

detekor az ujvilágban; úgy hogy a’ már I. Ferencz’

korában hatalmasan fejlödö , ’s értelmesült Franc;

hon sem tudá. bölszültségétôl keblét megóni. A’

szl'vnek illynemü uralgása inquisitíouale tribunált,

1572-ki véréjeket okoz , mellyek , a’ méltóságából

kivetkezett embert állattá sorozzák.

3. A’ p oli tic а. Е’ tárgyban eldoradoi vágyak

ra., rögtönzött manías reform- ’s eröszakra széditi

а’ népet, mint Mirabeau’ szavai tevék, mint Во

bespierre’ ’s a’ t. korában történt. A’ szívnek illy

uralma, korlátlanságot, ez ismét zendületet, ez

ismét'megtörést, igába jutást hoz a’statusra, ’Séle

tét megszünteti.
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De ha a’ 5217, elsorolt veszélyeit a’ statusbau

szélsö eredméuyekig nem fejteué, vagy épen a?

kijelelt föelemek’ ügyében valami jót elôhozna 15:

okvetleuûl rövid, 65 állhatlan segély az, melly

egy résznek használva az 6565261 тег111.

На az alattvalókat ragadja el a’ 5217, anar

chia fejlik ki; ha a’ felsöbbséget: despotismus. ’S

kényuraságot nem esak egyén üzhet, hanem testü

let is, mint Romában a’ patriciusok, Velenczében

a’ tizek’ tanácsa, ’s Oroszhonban a’ senatus. Azért

‚ igen veszélyes az olly Monarchia’ állása , mellyben

az 61521561611, ’5 ön befolyás nélkûl terhelt nép felett,

a’ kormány 65 аг151осга11а, 1111111 1161 ellenerök, 052

toznak a’ status’ dolgain. Mert, minthogy a’ nép,

csekélyebb můveltségéuél fogva, mindig hajlandóbb

a’ szívuek engedni: amafkét küzdö erök közül ah

1102 fog szegödni, a’ mellyik 71116 vagy ál de

mindenesetre szívszerü érdekkel csábitja magához.

A’ népnek szívhatalma ellen tehát egyetlen bizto

sitó mód a’ Mouarchiára 116276, ha. azt jogérdek

által köti a’ status’ életéhez, e’ jogérdek pedig:

fòldbirtok, 65 116р7156161.

V.

Szív 65 652, т1п1 reform-elemek.

Statuséletnek két esetben lehet reformra szük

sége. Vagy szigorubbá válik, mintsem nópét bol

dogithatná; vagy kifejlettebbé, 111111156111 а’ 116р
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megbirná. Mind kettöt körülmény, vagy visszaélés

idézi elö. Elsö esetben az alkotmányt kell kiter

jeszteni, másodikban korlátozó tôrvényeket hozni;

’s mindkettö reform мы történik. A’ reform’ ügyé

ben szl'v , és ész ellenkezö akarattal birnak. A’

szív benyomásoknál fogva határoz meg minden lli

ány! , ’s a’ reform’ ösztönét arra szorítja , a’ mi

rosszúl hat. Az ész, okát vizsgálja minden hiány

nak , ’s a’ reform’ szükségét abból itéli meg, mi

a’ rosszat eredményezé. A’ szív rögtön , és magán

állva kap fel minden javitási tárgyat; az ész fon

tolva , ’s általános viszonyokkal egybevetöleg. A’

szív akadályok мы ingerültséget, az ész kitartást

nyer. A’ szív zendülettel llévenyész; az ész törvé

uyes haladással alkot. Innen világos, hogy az ész,

soha sem nélkülözhetlenebb, mint reforlnban. Wa

shington észszel reformált.Franczhou a’szív’, An

glia az ész’ rendszerét követi.
I Az erkölcsi élet’ reformja Initian által történik.

Itt épen a’ feljebbieket kellene ismételn-em, halleirni

akarnám miként kezelia’ hiteszközét а’ két ellenerö.

Csak az a’ valódi reform, пне"у nagyszerü világ

nézetekkel hat „ниша, ’s jövöbe. [tél a’ történtek,

jósol a’ leendök felett, rendäzereket állit, eszméket

teremt , elveket tisztit, irányt тише; vagy a’ szak

törvényeket müveli, bövíti , ’s határzott értelemre

bozza; módosit, felfedéseket tesz, a’ tökély’ és

jóllét’ országát llelyes törvényekkel elöidézî. De

helyes iörvényllozáshoz свай ész vezet, шеи-Ф csak

az ész buvárkodika’körülmény’ ,és nemzeti jellenŕ
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okai között , pedíg Montesquieu szerínt a’ jó tör

vényeknek „annyira a’ nép’ lelkéhez, mellynek javára

irvák, kell alkalmaztatniok, hogy vakesetül ve

hetò , ha egy nemzet’ törvénykönyve , idegenre il

lik.“. (Elles doivent être tellement propres au peu

ple pour lequel elles sont faites, que c’ est un tres

grand hasard, si celles d’ une nation peuvent con

venir ä une autre. De L’ Esprit des loix liv. l.

Chap. 3.)



MÁSODIK FEJEZET.

Mellyik elem’ uralma, 1111116 еге11т611у6

1161 fejle ki az egyetemes status-tór

ténetekben ?

1.

Egyiptom.

Az 6 világból 111111011 616 egy nemzetet, melly

buta lelkében kevés 616761156561 Ь1г1; melly kasz

takra osztott 116р526г116261е,’5 1п11111611 65у’162561

’5 iparág’ czéhezése míatt, mint színte а’ min?

dent közvetlen 1516111 befolyásnak tulajdonitó hit

’s innen eredö varázslat’ nyügeinél 105711. ,'п165

kevés elevenségů 1611161 15 111111165у Ьпго1111а11 1111г

62016; ’5 11165 15, 1111761 gyakorlati számoló, 65 5217

25агп0111а1161 ment politicát követett: az 6 711115

nak erö- 65 müveltségben imponált; Róma 65- Gö°

rögország’ pallérozottságának pedig bölcsejévé

1611; 's 62: Egyptom.Nálok a’ babyloni Hermes, —

’5 1611111 1111111 mindenütt, `е5у65 férliú, -terjeszté

az 6156 11167611565’ sugárit, melly 112 6 11111и5 656

kély pallérozottság’ viszfénye volt. ’S mert az 611
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eszmélet’ elsö ereje, iránya törekvése, a’ saját

élet’ 'bensô akaratára, szükségeire, világám lön

fordítva', intézve, központosítva, az azokon {Шуй

gyó képzelet pedíg korlátoztaték: minden külbefo

lyások’, vándorló népvegyület’, igazgatási változá

sok’, ’s fentirt politicai ’akadályolë daczára tulnyo

mó vírágzásban fejlett ki. A’ buta, bágyadt. tom

ра erejů, égövtôl lankadt idegzetů , légtöl beteges

nép. tudomány,és müvészeti fölfedezéseket tön; po

liticai rendszerét kifejté, pallérozá; kereskedését

virágzóvá.tette, ’s lörténetlapjain épen úgy, mint

földjén, oriási vázait hagyá nagyszerü éltének.

Elöször а’ mindenek’ anyját, az idöt oszták föl,

’s szánn'ták ki; naptárt csináltak, melly egy анаш

nos cselekvési számitás’ nagyszerů eszmealapját

eredményezé. Ezt követte önszükségükböl in

dulva, a’ nlértan; mit a.’ Nilus’ szabályozása szük

séglett. Innen vízmérö, csatornák, zsilipek; mik

ismét hydraulica’, ’s erômüvek’ tanát feltételezé.

[gy midön eszök, erejök’, akaratok’, önszükségeik’

-pótlása, számitása. körül mükôdék: forrásait nyi

lák a’ nemzeti gazdaságnak, mi körül ismét status- 

oeconomia’, ’s finanztan’ fejtését, pallérozását kelle

{ìgyelembe venniök. ’S mind ennek logicaieredmé

нуе jóllétlön ’s a’jollét megliozá a’ fejlettebb igény

teljesbélet’jogaitköveteléseit; ’s aprónként kif'ejlett

az erôs alapra alkotott, ’s ön birtok által támaszolt

szellemi fejlödés; melly egy gyékénybölcsòben viz

re vetett lelenczet, ország, nép- és imposant tör

” vényalkotóvá hagyott nevelödni Mózesben; ’s melly
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kalmároktól vett, név- és születéstelen rabszolgát

elsô statusministerré emelt Józsel'ben. Igen, de az

ész mindig tulsulyt tártott, ’s ez mindeu dolgaikban

jellemzve lön. Mig egy-felöl roppant csatoruákat.

földmüvi csodákat, kimeríthetlen termesztést, ’s ki

terjedt ipar, és kereskedési viszonyokat alkotott

a’ csekély , ’s müveltebb földrészektòl külön szige

telt nép: másfelöl a’ képzet’ számára teremtett

Czikkek, fölszinti egyszerůségbeu maradtak. Haug

szereik nyomorú lláromhuríilant, kísded sip, dob,

’s trombitavégů kürt maradának; mellyeknek hang

jegytelen használata csekély éleményt adhatott

azon kevés alkalomnál , - midön alkotmányilag

megengedteték. Szobormüveik kiállhatlan szá

razak , egyhanguak valának; ’s Мс még költésze

tök? — De a’ durván, mázoltinkább, mint fes

tett kövek , ’s szövetek közt , mikben fesztészetök

állott: egészséges-étkekkel lakottan, szükségtòl

nem kergetve , léleknyugalommal ült a’ mértékletes

nép; mellynek életrendét, tápszereit ’s a’ t. опо—

sok határozák meg épen úgy , mint a’ királyét; kit

~ a’ közérdek’ mindeu ügyében alattvalóival rokon

törvények korlátoztak. Nem voltak szinházaik , ’s

lázos mutatványtáraik; de igen egészséges für

dôk , körůlmetélkedés , ’s а’ t. Nem voltak ранто

nok, kioszkok , fény- és kaczérházaik; de roppant

таи-(63 templomok , Obeliskek , labyrinthek , piramis

’s а’ с; mik , ha. pompaszerüek is , de nem ingerlök

nem esábitók. Nem voltak czifra festéseik, képeik,

de földképek, vízszabályzási rajzok ’s a’ t. акта!
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több. ’S miuö volt nemzeti érzehnòk? tanuja azon

adat, miszerint a’ tengerre azért haragudtak, ’s

voltak sokáig idegenek а’ hajózástól , nlert nemzeti

istenöket, a’ Nilust elnyelé.

Тапок, játék, éneklés, ’s ’a t. iránt gyü- `

löletet viselt a’ nép; de józan , szorgalmas , mér

tékletes, kitartó jellemmel birt; ’s még hitvallása

is olly komoly volt, hogy minden vidám érzel

met kizára, de az áhitatosságot fentau-táv Tehát

ezen népélelben fö elem, fö alkatrész volt a’ szá

mító ész,’s itélö tehetség; mellék, szüktérbe

nyomott, ’s senyvedö eletmíivezet pedig a’ ké р

zelet; ’s tekintsük meg a’ polgári, és magányélet’

oldalait, miket ezen reudszer eredményezett, meg

feleltek-e egy természeti jogokat lehetöségig meg

közelitö, ’s azért helyes közélet’ philosophiájá

nak, alapeszméjének? Országlásuk’ alapelveül,

mint lenni kell, közjólét vala kitüzve; ’s ezt, a.’

jónak virágoztatása, a’ rosznak irtása, akadá

lyozása által rendezték elérni; amazt népnevelés,

emezt рыдай ’s fenyitô törvényszékek’ utján.

A’ népnevelés’ ügye nem egyoldalu daraboltság

han, egyik ágról másikra ugrálva, mitsem végez

ve, hézagokat hagyva, osztályokat mellözve, sza

badalmazva, vagy tulterhelve gyakoroltaték; ha

nem együtt test- és lélekfejlés országos goud’

tárgya volt. A’ gyermekek’ testi erö- és izomfej

lödésük’ évei alatt ruhátlanúl, pongyola. szabad

ságában nôttek a’ természeti szükségnek; ’s ké

söbben is, midön öltözetet nyertek, egyszerů

2 .
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пенекеэь; а’ képzelef, hiúságg féuyüzés’ méce

lyes ragályát sem föl nem költhették , sem,.ha tán

kelendett, nem táplálhaták. ’S bár az udvar, és or

szágnagyok napkeleti fényt üztenek: egyik osz

tálynak sem juta eszébe, azon, törvényszerüleg

öket nem illetö módot majmolni, mi alkotmányilag

аптек; ’s ininek némi gyakorlata temetés, чаду

gyász ideje alatt engedteték meg. De taniták дуег

mekeiket azon osztályi életnemtöl igénylett tanok

ra, mellyhez kötve voltak; mellynek törzsökéból

szùletlek; ’s mellynek tagjaìvá, az alkotmány’

alap’törvénye szerint felnövendettek. Mindenki

saját köréhez alkalmazott oktatást von , közkôl

tségen íizetett, ‘s külön мак-сациви; által; és inin

den néposztály’ növendékei a’ munkásság' ’s szor

galom’ azon gyakorlatábau növeltettek fel , melly

minden kicsapongó elineábrándot kizár; a’ lélek’

fattyú szétszóródásit akadályozza; minden eröt,

’s Íigyelmet saját válalata. körül központosít; ’s ön

foglalkozásiban otthonos ügyességet, biztos tapin

то: szül. És a’ népszorgalom’ országos gondja

általánosan kiterjeszteték. Мёд а’ király’ naprend

je, munkássági köre is szorosan kiméretett; mit

mulasztani épen úgy nem lellete, mint mások мы

végeztetnie. És mig a’ népnevelésben, egyfelül a’

lélek’ elfoglalása, ’s jó irányú munkáztatása. мы

minden túlcsapongó tévutak ellen а’ közszellem

hiztosíttaték; más felül, — а’ természetes testi ne

velés, egészség-fentartás’ rendszere által, — а’ vér’

és idegzet’ heteges rohamai, féktelensége, ’s kor
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látlan eerdménye ellen vezetteték folytonos óvás.

Fesztelen öltòzet, tisztaság, fürdés, mértékletes

élet,környůlmetélkedés ’s a’ t. alkotványos köteles

sége volt a.’ nép’ mindeu egyeseinek; sòt az ételrend

nem csak alsóbb osztályok’, de kil-ályi asztalok’ igé

nyeit sem engedé tulesapongni; ’s így betegség, in-`

gcrültség, vérterhelt agyláz nem uralkodván: egész

séges lélek egészséges testben můködheték. ’S mig

test’ és lélek’ ôszhangzó idoinitásában, 011у tulnyo

mó sZerep adaték az észnek; ’s 011у szûk szakmány

ra szorittaték a’ képzelet: a’ hitágazat,’ ’s erköles

tan’ elvei adatának kárpótlékúl a’ politicai hév- és

öröm-meddö szívxiek;1niböl ismét az lôn, hogy a’

túlvágyó képzetnek szent ösztön, ’s léleknyugalmi

irány adatván: ennek müködése, vagy közbejôhetö

tévutai is, egy közforráshoz, ti: a’ рыдай cseud

’s jólléthez folytak vissza boldogitólag.

E' józan alkotványos jellem bélyegzé magát

a’ bünkönyv’ ’s fenyítörendszer’ gyakorlati szer

kezetében is. Sem túlvitt irgalmat nem pazarlott,

egy e m be ri mé ltá n y n а k keresztelt beteg 'érzel

gés; sem lépten nyomon vad szigdrral nem `gyil

kolt а’ criminalis ábránd’ таща maniája. Áleskü,

’s ölés — t. i: isten és ember elleni két í'ô vétek,

` bosszúltatott halállal; más eseteknél többnyire

а’ bün’ természetéhez lélektanilag alkalmazott чё

teksuly gyakoroltaték. Az áruló’ nyelvét, а’ 1е

véltörò kezeit veszté; ’s a’ t. És jeles törvényiróik

Menes, Bochoris a.’ nemzeti élet’, néposztályi vi

szonyok’ ’s körülméuy’ szükségeit vevék mérfokul,

2 i#
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lélek és természeti bölcselettel alkotott czikkeik

hez; mik, részlehajlatlau igazsággal, llamar, ’s

törvényszigorun _kezeltettek országos fö törvény

szék elött, a’ felek’ ügyvéd nélküli, — ’s Еду ma

gokért legjobban ellátható, —— ügyeik felett. Es

bár a’ kírálynak, e a’ mellett Ьоду sem terhelni

az it'életet, sem hozására. nyilván , чаду titkon Ье

folyni eszközei nem voltak, - lágyitó kegyelem

jog iraték kiváltságúl: ezen uralkodói. akarat is

közhatalom’ felvigyázata alatt állt: ’s Еду, а’ fej

delmi jogok’, ’s\ kiszolgáltatási rendszer’ kölesô

nös ellenôrsége, hideg, számitott alkotvány szerke

zettel biztosl'tva, még a’ véringerültség, ’s túl

csapongó érzelem’ könnyelmü szelét is erejé

hez ragasztván, összehatva, еду kereket forgatott,

melly a’ közélet’ javát, érdekét-, folytonos hala

dásban vitte. És midön шаг а’ lassù érettség, a’

паду дёр’ minden rugóit mozgásba, eredvényeit

életbe, élvezôit virágzásba hozta: еду politicai

éber íìgyelem kiséré a’ rendszer’ egybehangzó

müködéseit; melly azt, mint еду felôl a’ tulfeszi

tö так veszélyétöl óvta, úgy más oldalról min

den elemet eltávoh'ta , melly a.’ müfolyamnak gátot

vethetue. Igy történt, hogy a’ nép, ’s nemzeti

jellem minden külnemzet’ heterogen befolyásaitól

szorgosan védetett; ’s a’ görögökkel kötött szo

rosb közlekedési viszonyok’ nyomán elharapózni

kezdett néphenyeségnek,  melly ama' gép’ min

denható kerekeire a’ restségszülte ké pzet’ isza

pos, temetö-árját özönlendette, — Amazis’ korsze

rů törvénye által дм vetteték; miszerint minden



il

polgárnak еду, neve ,» hivatása, életmód- ’s évi

munkássága felett , felsòbbségnek esztendönként

bemutatandó számadás’ kötelessége, szigorú bün

dlj alatt elrendelteték. Igy а’ nép, hideg, józan,

számitó nevelés mellett egészséges testté növeke

dék, ’s a’ közélet’ egésséges légje — t. i: a’ hi

deg, józan, számitó, ’s éber gonddal ůrzött or

száglási rendszer’ — táplálatában, kifejté a’ eselek

vés’ teremtö erejének minden eredményeit, mikre

égöve, -fekvési helyzete, szomszéd népei, külvi

szonya, ’s a’ jólét’, és közérdek’ belösztöne,

igényt, eszmét, akaratot ébresztett. Az eredeti

jellem, nemzeti erény lneghonosúltak. Bányamü- ‚

velés, építészet, földmüvelés , ipariigy, szóval a’

nemzeti gazdaság’ gyakorlati forrási meguyittat

tak; ’s a’ neinzet öneröre kelt; melly sajátmagá

ban mindent fellelve, sem féltékeny irigységgel

idegen népok’ szerzeményeire nem kaczérkodott;

sem elégültlenség’ ördögétòl oslorozva, ömnagá

пай, ’s alkotványos- és népelemeinek mardosó

skorpiója nem lön.

Most tekintsük м rôviden históriai életét, mi

lon az eredvény? Az, hogy a’ jogviszonyokkal

közérdekhez forrt osztályok’ kapesait selnmi vész

föl nem oldhatá, Воду а’ statnsélet еду tömött,

átszilárdult szoborrá edzödék, mellynek vasfejét,

’s érçz hordáit sem eszmemozgalmi agyláz’, ’s bel

forrongás’ örlö szörnyei szét nem vetheték; sem

külllat-ások’ ostroma át nem rostázia; ’s melly még

is , roppant terjedtségü életmüvezetét biztos kér
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ygekke] óvta. Eredmény löu, hogy bńr a’ nemze

tet pap,’ katona’, baro|||te||yésztôk’, pásztorok’,

мимозою, gyártók', halászok’ hétfejü hydrává

fajnlható különérdekü, ’s külònvelejü osztz'ilyi ké

pezék; ’s bar a’ papok’ törzsöke, uemcsak elseje

volt a’ több kasztáknak, hanem részint jogszerü

polgári igény, részíut érlelmi túlsuly, kitervezett

csel, ’s örôk éberönzés’ következtében, Ök valá

nak néptauárok, statustisztek, orvosok, birák,

csillagászok, ’s befolytak az ész- és hitphi|0'

sophia’ ügyétöl, a’ kalmárnövendék’ elsô hyerog-K

liphtanáig, mint sainte a’ királyházi ételrend’ ’s

hálóterem’ titkaitól a’ halolt körüli intézkedésig

mindenbe; szóval ôk valának élet’ és halálnak pol#

gári’ katonai’. ’s fenyi'tö hatalomnak képviselöi,

rendôrei, erömüvészei; ’s igazgatói, mindennek;

’s bár ez'en papi politica, sajátságos beljegyénél

fogva, —— miszerint öntagadó lenni sem lud, sem

akar, —— az egyetemes nemzetirányra, ha nem mín

dig, bizonyosan sokszor közérdek’ ügyétòl eltérö

leg törekedett hatni , ’s épen azért a’ nemzet’ hit

tana, mythologiája, ’s philosophiai iránya, a’ рыда

г1 történetek’ forgató pontjai között, _- mint példáúl

az Ösi Mozes’ korával , Mozesé Herodotus’ szaká

han, ’s ez ismét a’ Ptolemaeusok alatt, —— teteme

sen változott; ’s bár végre ennyi szellemcserék,

eszmeváltozatok , ’s elvforradalmi átnlenetek, több

nyire sulyegyenvesztö ingerültség’ ’s politicai szen

vedély’ mindeu félelmével szoktak jóni, ’s pusz

tításokkal kitisztúlni: még is, öntudatos vezérta

pintat, következetcs országlási modor, ’s hideg
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sze'unitó politica’ alapelvéhezi hü ragaszkodás, az

elmecsend’, ’s léleknyugalom’ szárnyain vezeté át

mind ezen félelmes elemet; ’s mi nemzeti sirt ad

hatott volna, nemzeti dicsöséggé teremté. ’S mint

a’ szellemélet és értelmi érettség, minden elmehá

bor- zendület- ’s szenvedély-harczoktól érzelem'

fék által biztositva, korszerü haladásban tartaték:

úgy'az anyagi életmüvezet, ama' hi degszellemü

kórmányreudszer’ gondja alatt, emelkedési fokain

fényes pontig hágott. Úgy hogy, bár statusviszo

nyaik kůlôn korszakokban, külön érdekirányt vet

tek; bár az állodalmi helyzet, most öuálló ország

lás’, majd provincialis kormány’ kezeiben módosít

taték; bár most zsidó, majd görög, persa, чаду ró

mai statusnézetekkel , vagy épen viszonyokkal jött

érintkezésbe; ’s bár a’ zsidó Jeroboámmal szövetke

zett Sisak a’ Diodorus által kiemelt T n e p h ас t u s,

’s a’ tisztaszellemů törvényalkotó As y Chis sokban

különbözö irányú fejdelmek valának; bár az aethi

opiai felsöség alatt töltött félszázad , a’ harmiucz,

’s nehány évig terjedö polgári anarchia, a’ lizen

ее év alatti tizenkét fejedelem’ collegialis uralko

dása, majd ismét a’ Psammetich által alapitott

monarchia, mint szinte késöbbeu Cambyses’ és

Nagy Sandor’ idegen hatalma, ’s a.’ Lagidák’ or

`выйди házának fényes solid pálczája, különszel

lemü igazgatásformák valáuak; ’s bár végre , ennyi

A`kormányváltozat, halalomingás, érdekcsere , ’s vál

tott befolyások, a’ nemzeti-élet’ erejére ártalmas,

gyengítö, sülyesztö, kapkodó stadiumokat szok



24

tak okozni: meg-is Egyíptom , 1111105,— tudomány,

’s földmüvi virágzó példánya maradt az ó világnak;

mignern Cleopatra’ feesérlô könnyelmüsége meg’

vesztegeté az erkölcsöt, hiúvá tevé az értéki be

cset,elhigitá a’ nemzeti sz-ilárdságol, fölolvasztá a’

közérdek’ kapcsait, ’s érzel em és szenvedély’

sülyesztö, aljasító mételyében puhává, bizalmatlan

ná, egyet nem értövé törpitve a’ népet, а‚’ már

Ptolemaens Philadelphus’ fényüzésében kezdôdô

igény szerínt , Roma’ hatalmába dönté а’ паду$2егй

110111; siroszlopúl hagyva királynôi szennyes hirét,

’s megvetve alapját a’ пер’ végerůtlenedésinek,

mellyböl többé kiemelkedni lnem tudva, saracen- ’s

arab-kezek köztt hulltak porba. töredékei.

ll.

Spanyolhon.

És most hagyjuk el а’ nagyszerů roinokat,

miknek ösi dicsöségét száraz hid ед р 011 11 еа а1

kotá, ’s harmadfél ezredig védte ; ’s lépjünk еду ó vi

lági tragicus nemzet’ szinpadára, 1101 ké р 2 elm е s

ség játszá а’ századok’ véres fôlvonásit; hol szen

vedély-volt a’ sugárló, ’s a-z öngyilkosjelenetek’ ro

hami egymás’ llatását nyeldesék; ’s mellynek egész

nemzeti léte , еду politicai hideglelés’ folyama;

melly csak azért látszék közönként egészségi erö

telt nyerni , 110ду а’ követö láz’ rohami annál mér- `

gesbekké legyenek , ’s ez Spanyolország.
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маг maga a’ hon’ természete, sziv- és vérha

talom’ kifejtésére van alkotva, ’s azt népeinek jel..

lemében folytonosan kisérni lehet. A’ hegyi, ’s ten

двигаем“ száraz tiszta levegô, erôs mellů, inas

népet nevelt, mellynek, a’ dusternléků föld’ bu

ján nött , egészséges , ’s másuttiaknál táplálóbb

növenyi, bövérét örôk táplálatban tarták; ’s a’ te

mérdek erös hevítö illatos borok, mindennemů fü

szerek, ingerlö fözelék , ’s italtermékek a’ déli me

legöv’ járultában, fogékonynyá tevék a’ neinzet’

lelkületét mind azon elemek’ nem csak elsajátolá

sára, de elbirására is, miket vér, érzelem, ’s szen

vedély szokott hatalomeszközül, ’s forradalminak

kutfejéůl fölvenni , mint költészet , szerelem , büsz

keség , pártdüh , hitláz ’s a’ t. ’S minthogy а’ 1ег—

mékeny haza könnyen, ’s bôséggel tiermeszte min

deu táplalékot; könnyen uralkodást nyert a’ he

nyeség, melly a’ kényelmesség’ elfajulásához tért

nyitott; ’s ez ismét, a.’ bö, és meleg vérben, ég

ôvben , ’s fůszerektöl bódult , tikkasztott agy’ fék

telenségeiben dus tért, ’s anyagot talált. Mit kel

lett volna tenniek , hogy azon é r 2 е1 1111 tú 15 11 1 y

szl'vzsarnoklatmelly a’ magános népéletet bé

lyegzé, tépé ’s zaklatá, az alkotványos nemzeti

lét’ jellemébe át ne lopja magát? ’s zavargás’, zen

dület’,> elégültlenseg’, 's mindeu polgárzati ször

nyek’ magvát ne oltsa méhébe ? felelet, az é szp 0

litica’ hideg kezébe kellett volna szorítni a’ ma

gány érdekek’ ’s eszmék’ szétágazó szálait, melly

azt, számitó elvek’ ’s alaptervezet’ nyomán , еду
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közérdek’ tartós vezérvoualával szöje fel, ’s az in

gerültségtôl szakadozott szálak’ erejét, az egész

nek tömött ôsszefüggésével pótolja. Nem úgy lôn.

Midön még alkotmánycodex, ’s formába öntött kor

inányszerkezet nem vala; még a.’ német népek’ van

dorlása elött, egyes város’, néptörzs’, vagy csalá

dok’ szenvedélyböl eredt , nôtt, ’s elf'ajúlt érdekei,

vitái, csapongási pusztiták a’ hont. ’S bár nem

zeti erö, ’s cselekvési tehetség, óriási adatait te

remték a’ merész akaratnak: meg-is, mert szoros

rendszeres egység nem füzé еду irány felé az erö

ket, mert minden merész vállalat, és tény, еду fel

lobbant szenvedély’, vagy napi szükség’ hevenyé

szett kitörése , ’s kényszeritése volt; a’ köz életre

nézve eredmény nélkül veszett el a’ tettek’ nagy

saga, ’s átmenetében böszroh'amot, következtében

pusztulást ’s fájdalmas emléket hagya. Midön a’

’ versengö Roma, és Carthago elveté koczkáit a’

p'oliticai hatalombástyáúl ismert Hispania fölött; ’s

táborteleppé alakítá e’ roppaut félszigetet: minö

merész, meglepö, hatalnlas jelenetekben mutata,

magát'a’ polgári tůz ‘ë Sagunt, hös szántság’ ’s tör

hellen kitartás’ erényeit hagyá örök emlékben; Lu

sitánia.’ féríiai еду müvelt harcztan’ tervét, oseleit,

’s erejét tudák lelkesedéssel tehetetlenné tenui;

Numántia’ polgári pedig két róxnai vezért tenkre

harczoltak; sôt Hostilíus’ szabad bocsátasában,’s

a.’ Scipio’ éhostroma alatti önelégetés мы а’ nem

zeti erény’ emeltebb fogalmát jelelték, mellynek

egyes nagysága a’ celták’ Megarájában képvi
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selleték. ’S még 15, ennyi 61е1, еппу1 tůz, 1111116

eredmény’ rakétája 1611; щепу п1ад61 е1рег25е16,

de közfény- 65 hévpontja, 11076 511д6г1171552а71

дуе 116111 1676п , az ontott vér’ csepjeiben tört meg,

’s aludt ki. Es a’ felettök folyvást csatázó idegen

vetély, nyomatás’ járina, kirablott jog, szétsza

kadt 6161, ’5 116661076 sülyedés, méltatlan érzel

met, ’s eszméjét költé идуап а’ népegyletnek:

de nem az ész’ lassan müködö utját választák; ha
nem az ingerültség rögtönzött ajánlata kellett; ’s el-l

tévesztve а’ felvirágzás’ elsö alkalinát, polgári

jogszerü philosoplxicus szövetség helyt, a’ 171116111—

161 161762611 közzendület fogadtatékel, melly .aß

lázadt eszméknek ugyan eselekvési 1611 nyitott,`

'de ivadéliok’ nyugalmát törte meg; polgári lét’, 65

6161156д’ eszközeit szoritá háttérbe; ’s zajgási

sympathiát költött , melly, — bukott római népfók’,

’s nagyok’ élesztése által,  kétszázados harcz

ezá nyúlt, végeredményül, római igába játszván

Spanyolhont.

’S imé az isten’ legdusabb , ’s kellemesb föld

jére települt nép, ég’ és föld’ választott adomá

nyi köztt, mielött független, alkotványos nem

26116 alakúlt, vagy közérdeků rendszer’ boldogító

természetével inegismerkedett 701116; 11676д26 idét

len negativ éltének elsö felvonását; ’s vér 65 iz

gatott érzelmek’ szétvonó ördöge miatt, idegen

hatalom’ provinciájává lön, mellynek saját kor

inányzata. négyszáz év alatt önnyelvét, szokásit

meglionositván, minden eredetiséget megtört, le
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vetkeztetett; de életjelét adá egyszersmind ama’

boldogitó politicának, mellynek kormányát ész vi
iszi; mert hadtan , ’s tudományok virágzásba jöt

tek, ’s az ország, hazája lön Seneea’, Traján’ ’s

Theodósiusnak. De a’ пер’ 151епе, 1111111 ennemze

tünkkel is tón, nem hagyá végképen kiveszni a’

nemzeti vágyat, ’s öntudatot; melly a.’ lélekaka

rat’ végerejét titkos mély gyökérben szokta meg

tartani egy zendülö korszak’ számára. Igy , midön

a’ vándorló népeknek, római századok után alakult

birodalmait, az épen olly lángeszů, mint vállalkozó

Vallia megdönté, ’s a’ gothok’ nyugati országá

han megveté-a’ spanyol nemzetiség’ bölcsejét; mi

dôn Leovigild Galiciában épite országot, ’s a’ bi

ralom terjesztö E urich, alkotványt ada. a’ gyermek

nemzetnek; az, rémes multjából tanulva, elfoga

dá kötését. `De mi elòtt a’ közérdek’ életét, 0261

ját, eszközeit tisztába hozta, ’s bel- és külviszo

nyok’ adataiból az állodalmi irány’ kulesát 111ед11а

tározta volna; egy új `nagyszerü tan foglalá el a’
polgárilag kiskorú nemzet’ elméjéti, a’ katholicis

mus: melly a’ kitörlölt gothnyelv’ helyébe közös

ösit hoza пдуап vissza; de épen azért, a’ spauyol

népek’ egységét, а’ hit’ szellemében, ’s papi kor

mány’ befolyásán alapitá meg. Így a’ hit lön a 5 ta

tusélet' alap eleme` mellyjogokatnyita az ér

zele nl terjeszkedésének; ’s uralomra emelve а’ kép

zetet, most a.’ kebelbeli királyságok’ rangfokoza

tára költe eszmét, melly irígy vetéllyel mérgezé a’

a’ szétfolyó irányt; majd a’ паду Cid’ ’s lovag
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költészet’ tulragadó korát, ’s a’ nemzeti érzés’ ama’

beteg magasztaltságát idézé elö, melly mindent az

egyház’ erejében vélve föltalálni , elveszté a’ kor

lnány-bíztositás’, ’s ön munkásság’ ösztönét; majd

a’ гапд— ’s család-elsöségi osztályzat’ mirígyét,

nemzetségiY czivódásokbauhozá a’ haladás’ nya

kára, kasztákat szabadalmazva a’ nép, ’s köröket

a’ kaszták között, melly az ellentörekvés’ szelle

mét, az ígazgató, ’s törvényhozó testületek’ köré

ben egyaránt elhinté. És ezen tul-szoktatott pol

gári ábránd, e’ nyugtalan véruraság, minden for

mában megpróbálá erejét, ’s többnyire sikerrel.

Most, nemzeti szegénység miatt, zsidóknak oszta

jogegyent , pénzügyi miniszterré , országtiszt, ki

rályíbérlök, ’s nagyok’ udvarmestereikké emelve

öket, majd ismét, midön azok , az öntudatlan,

hagymázos nép’ éber álmai alatt, pénzt, és hatal.

mat magokhoz eseleztek: pusztitó gyülòlet ’s ül

dözésre tört ki ellenek, melly ismét a’ status-elet’

beteg müvezetét rongálta. Most, a’ törvényhozó

testet tevé heterogenné, szétvágó érdeků alkat

részekböl szerkezve; majd szent szerzetek’ számát,

’s jogait szaporitá, mig más felöl az egyház’ aján

dékozásával fogyasztá a’ változó pénzügy’ _erejét.

Ennyi indúlat túlzásban most a’ rendek akarák

korlátozni'a’ király’ .hatalmát, majd a’ király tö

törekvék impouálni а’, corteznek; de a’ nélkül,

hogy törvényes lét, ’s állodalmi szerkezet’ elve че—

zette volna, mindig szenvedélyböl; ’s a.’ пер, mint

dolog, mint szél’ >és pillanatuyi vakérdek’ laptája,
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most ez, most amaz párt’ e'rdekei szeriut hányó

dék, ’s változtatá közvéleményét, semmit nem lla

ladva saját jóllétéhez, ’s а’ közjó’ erejére. Mig

ekképen a’ pogári ligyelem, a’ statusélet’ költöi

oldalán’s inkább ékeire mint életvázlatá

ba n lön felozsolva: а’ statusgazdaság, adózta.

tási rendszer, ’s képviseleti /szerkezet, rendetlen

változatokon hurczolt-attak által; ’s bár a’ cortezjog

földbirtokon alapult; ’s nagy befolyásu igényekkel

birt: még is, — kivéve a’ legújabb kort, -— soha

nem kormányoztaték a.’ nemzet, saját országgyü

lésétöl eredt törvények által.

Most tekíntsünk röviden végig а’ spanyol n_ép’

nemzeti, és magános életén , mi az eredlnény ‘È Az

lon, hogy a’ spanyol pór — ki, mindenütt a.’ nép'

magvát teszi ’s jellemét elhatározza, — phantas-'

-magorieus szélsöségek közt надумаю, hitében

vakbuzgóvá politicábau párldühössé, házkörében

rendetlenné, reményiben gyanússá, ’s jellemében

bosszuállóvá, és kétkedövé lön; hogy a’ gazdag

honban többnyire szůkön, ’s való-élvtelenül ten

gödött. Igy lön, hogy a’ nemzeti élet’ arcza most

kórhalvány majdtulpiros szinben járt; hogy az al

kotványos ügy„, fönség’ és sülyedés’ pontjai közt

bukdáesolt; hogy nagysága, mintegy felnyurgult

növény, kinyitá ugyan ollykor hervatag szirmait,

(le gyökértelen pompáját mindig elsö szélnek ad

та; igy lôn, hogy a’ nemzet, mit az új America,

mint az europai status-rendszer’ ifjú és llatalmas

` fejét köszöntöttl, a’ habsbnrgi törzsök’ korá
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han hirtelen elvénült; hogy a’ bourbonházi kirá

lyok alatt vísszanyert hatalma, ismét szenvedéllyel

üzött franezia rendszer- ’s napoleoni hatalom

törvényben veszett el; hogy az 1812-ben alkotott

uj forma , két év után önkény’ >és inquisitio’ 252111

mányává lön; hogy az 1820-ban hadsereggel visz

szavivott alkotmány, a’ pártl'elek’ belküzdése mi

att elesett, ’s külviszonyaiktól földhöz Sújtaték; -

’s hogy végre legujabb évtizedeiben , olly szörnyů

dramát `121152011 le7 mellynek végjelenetei közt nem
i annyira tragícus halál’ mint öngyilkosság’ 01661

zetében vonaglik. Igy 1611, hogy'a’ rendkivůl ter

mékeny, hároni tenger’ kereskedésí közlekedésé

vel, kikôtök- tengeröblök- folyók- ’s Pyrenaeken

átvágott utakkal, roppant érczbányákkal dús, ’s

az újvilág’ aranyával egykor gazdálkodó haza,

melly annyi század alatt mindeu néppel, ’s földré

szekkel kereskedési viszonyban állott, most nép

pusztúltan, sülyedve kimerůlten áll: mig a’ ködös,

szůk Albion, a’ tômött nagyság’ oriás-istenévé

nevelte magát.

lll.

Anglia.

Igen, ott áll Anglia, Egyiptomot képviselve

uj kiailásban , nemzeti tömött erÖ’ 65 uagyság’ 611
tudatával; ki csak azért látsìik vizre települni,

hogy kétéletů erejének mind két elemét felhasznál
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bassa. A’ világ csudálja, ’s irigyli öt,mellynek

kincsét, ponlpáját, ’s nagyszerüségeit szük telké

re épité. Könyvek irattak, vélemények surlód

tak nagysága’ okáról. Külön kutfòkböl, most hi

hásan, majd közelítöleg, ’s gyakran okot eredmény

nyel tévesztve magyaráztaték e’ roppant életkifej

lés. Maga Montesquieu, törvényhozó- itélö- ’s

végrehajtó hatalmak’ különzött szakmányozatában

keresé az angolkormányerôt, mi ha állna is, 

bár, hogy több történeti példával inoisat ne hal

mozzak, önállodalmunk’ e’ tét’ nagy részével ro

konszerkeszte elleneredményt tanúsít,  már ma

ga okozat leendne. Es a’ gazdagság, szorgalom,

müveltség, ’s mind azou elemek, mikben gyönge

szemek, — felmetszett gyümölcshéj alatt közvet- -

lenül magvat keresve , - magasságát hiszik, ki

forrásai egy közmederbe vezetett, de osztályi

szükségszerüleg szétosatornázott érdek- és ôsztön

egységnek; ez ismét nép- és kormányalkat’ ösz~

hangzó kiszámolt szerkezetének; ez végre gya

korlati ész kétszerkettöjének; :s most a’ nagyság’

keresett kútfejénél vagyunk. Es nevezzük ezt jó

zan tapintat’, értelmi mügorid’, önmérséklet’, ész

kormány’, чаду bármelly erö és öntudat’ iskolá

jának, az eszme és fogalom mindenesetre hatá

rozott; ’s mind azok elótt tisztában áll, kik az

alkotványos élet’ philosophiáj át buvárkodó szemek

kel nyiták fel.

Igen, erösen ’hiszem, vallom: miszerint az

angol nemzeti lét, izmos, inas, egészséges testét
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egy táplálólag étkezett , mohósággal , émelygös

osemegékkel nem terhelt, ’s mértékletlen dobzó

dásban nem romlott gyomortól kölcsönzé: ’s igy

megvelö- es esontosodott alkata, minden vérlázt,

vagy börbetegséget kiálla, organicus kórba. pedig

soha nem esett. Vagy , az anyagi képet mellözv-e,

biztos, kül- ’s belbajokból kivivott, virágzó szá

zadait, azon hideg, fontoló, alkotványos mérsék

letnek köszöni; melly népe’ véralkatát is félreis

merhellenül jellemzi: ’smelly a’ szív’ ’s érzelem’

tévutait rögtön vágásba igazitja. De hogy ok- és

gyámtalan tételem, szörhasgatóknál kétkedést, ’s

rosz'ak'aratuak elött gánosot ne szüljön: némileg

taglalni _fogom állodalmi alakulását, még pedig

mińthogy elemek’ tekintetében mienkkével sok ro

konságát látom, a’ „contraria clarius clueescunt“nál

. fogva vonatkozólag.

A’ szász-alkotvány’ ös lelke az, melly az an

gol nép- és kormányalkat’ fogamzásában oll)T ha

talmasan můködék; melly csipös levegöként kitisz

titva az ó britt szellemet, ’s kitartáshoz edzve ter

lnészetét , nem csak a’ durva dán-eröt , ’s norman

harczokat átvivta; ’s nem csak az allyaországban

veté el tény-erö, ’s polgári önálló élet’, ’s világ

uraság’ ép , és csiratelt magvait, hanem Walest,

Irhont, ’s Skótiát is meglelkesité, hogy a’ köz

fejlés’ nagy müvének eszközi, ’s osztályosi le

gyenek; söt angol-gyarmatok’ életmüvézetébe is,

mint annyi liakba átvivé lelkét, mintha пешие“, ’s

nemzendö országokban akarná kinyujâani dicsö,

/
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boldog életét; ’s örôkösit szerzeni bizonyos kin

csének. ’S e’ titkos hatalmas erò s z ab a ds ág, ’s

k özé rz elem. Honadó apáink épen e’ vágy’ ér

dekére egyesültenek, ’s mîdón hazát harczoltak,

midön háladat’ oltára állt a’ vérdijas teren: sza_

badság’ nevében tönek esküt a’ nemzet’ jövôjére; ’s
mint Angliában itt ris szabadság 1611 az alkotmány’

eredeti jelszava. Es a’ drága gyermek megszüle

ték , mind a’ két nép’ szerkezetében; de nevelése

igen eltérò lön. Ott éber, ôntudatos anya , а’ ш ér

séklet fejté eszméletét; itt elfogult, tulszeretö

ölnzés kényezteté el. Ott messze kilátás’ tervé

ben ápoltattak gyermekévei, itt pillanatnyi öröm'

vagy szükség’ eszközivé lônek. Ott rendeltetése’

minden ágaira szoktaták figyelmét; itt egyoldalú

érdeke'k’ szük fogalmához törpíték. Ott logicai kö

vetkezetes elvböl merité iranyát, itt változó czé

lokért vágta zavarta keresztül önútait. Ott velös

védangyallá. nòtt, középponton örködve a’ köz

család’ joga. felett; itt vásott suhanczczá képzö

dött , ’s béres vazallként álarczban járt vendégsze

repekre, egyiktöl másikához csapongva a’ köz

vérség hasonlott feleinek; vagy többnyire csekély

zálogbérért bitorolni engedve ôsigényeit. Ott nem

engede hanyagúl foglalásokat, ’s torvényes uta

kon akadálytalanúl tartá fön biralmát; itt, gyakran

elalvá , vagy hagyá cselezni a’ haladás’ szakát, ’s

veres zendület’ zászlói alatt, ollykor kárpótlólag

akart utánrohanni; mig ismét áléletbe sülyeszté

zsibbadt tagjait.
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Declamatiomat adatokhoz támasztom; ’s lett

dolgokat jelelendek ki, miszerint Anglia , a’ nép

alkotás’ ügyében gyakorlati észszel, vigyá

zatos gond’, ’s sulyegyen’ vezérelve alatt kezelte

a’ szabadság’ eszméjét: a’ magyar pedigsziv után

in d u lv a , s z e n v e d é ly’ nyomán könnyelniüleg

bánt vele, ’s a’ befolyó párthatás’ köre szerint szél

pontig vivé, чаду szoritá. '

Angliában a’ nemesi rang, eredetileg nem volt

örökös; alkotványunkban mindjárt azzá téteték; ’s

következöleg , ott az emelkedési ösztönnek szabad

igény és siker hagyatván: irigység’, meghasonlás’

halálragálya háritva lon; törvényeinkben pedig ki

einelt jogokra praedestináltaték egy ismeretlen , ’s

azokra könnyen méltatlanuá fajulható ivadék, azon

sokkal nagyobb osztály’ rovására , mellyet maga

a’ mellözô kiváltság, minden kiterjesztés nélkül

eléggé ingerültté tón. Angliában a’ normanuraság

alatt lett örökké, de hůbéri kötelesség mellett, mi

okból, egész század alatt inkább üres név, puszta

méltóság, mint jog és szabadalom’ osztálya volt;

’s igy, azon lassú átmeuet, melly azt késöbben

rang’, tisztség’ ’s hivatal’ fokainál fogva jelentö

alkotványi befolyásra emelte , megszoktatá, kien

gesztelé, sôt az együttjáró terheknél fogva hozzá

jok ragasztá a’ köz kedélyt és véleményt. Tehát

az angol lovagrendet hůbéresek’ egyeteme tevé,

kik földbirtokaiktól, bizonyos kulcs szerint had

szolgálatot viseltek. lgaz, hogy e’ kotelesség ari

stocratiánknak is törvénybcn irt szakterhe vala;

за}
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de miután az ujabb országtau, Europa’ rendszerét

megváltoztatá , ’s a’ kiváltságos rendek’ katonás

kodása felesleggé, vagy legalább rendkivüli eset’

végeszközévé vált: Angliában adózással cserél

te fel megszünt szakxnányát, nálunk pedig bérmen

tesen hagyaték avult kiváltságaiban , terhére egy

erôtlen , kizsákmányolt osztálynak. Késôbben,

Angliában n'iint nálunk , grófok’ ’s bárók’ osztálya

emelkedett a’ lovagrendböl, ’s ott, mint itt.amazok

maradtak a’ törvén) hozás’személyes gyakorlatá

ban , mig а’ nemesség kövelek által képviselte ma

gát. Ennyi változat, ’s népelemek születése kö

zött, mi terinészetesb, mint hogy a’ nemzet’ anya
gilag legjelentóbb része, a’ polgarok’ V’s szabad

földmüvelök’ száma. megkevesült; llaszonbérlók,

gyártók, kézniüvesek’ jobbágyokká tétettek, ’s

köztök titkos elégültlenség’ lelke terjedt el? Mit

tön Anglia? Éber, egybevetö _szemlével kiséré

azon' ellen-irányt, mellyet a’ londoni polgárság’

’s bérfizetö jobbágyok’ шаг а11110г 11а1а1111а5 геш13е

1111'е31е11; ’5 там azon irány, Il. Richard alatt,

a' bárók’ nyomása miatt túlemelve, népzendület’

alakjában jelent' meg, azonnal eltörlé a’ rabszol

gaságot. E’ korszerü orvoslat snlyegyenbe liozá

a’ test’ müvezetét, összemunkálásra liarmoniázva

az eröket; ’s ujolag, midön kétszáz év alatt a’ né

pesség’ anyagi- ’s értelemteljes szellemi ereje tá

gabb, kéjelmesebb formát kivána: megszüntetett

minden jobbágyí viszonyl; ’s szabad birtokot en

gedve, a’ képviselet jogát’ pedig birtokalapba gyö
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kerezve, kibékité a"kor’ kivánatát. Nálunk el

lenben a’ szabadság, aristocratai egyedárú maradt.

A’ polgárrend fel sem véteték; több századdal az

alkotvány’ alapulta után emelteték Zsigmond alatt

törvényhozó osztálylyá,’s akkor is a.’ nemzetiség’

vesztére. Jobbágyink’ tömege pedig mint dolog',

mint öntudat- ’s szabadakarattalan lënyl tekin

teték, mellynek élete, mozgalmai, idegen érdek’

számára, teremtvék; ’s az önkényes bánásmód, -—

ше11у rajtok gyakoroltaték, - zendületeik’ meg

bukása ntán is békeengedmények helytt, erôszak’

rendszerével szorosb szigorral üzetett. lgy, midön

Anglia kiegészitö részůl esatlá közérdekéhez a’

roppant' elemet, Magyarország háttérbe tolá azt,

bizonytalan éredvények alatt hagyva jövöjét. Lám

mit tesz a’ gyakorlati izánu'tás! Mit Anglia alap

szükségnek látott, t. i. népének nemzeti elemmé

forrasztását, azt öt század 61611 megtevé; nálunk

pedig , félig utolsó o_rszággyülésünk’ müve lön, fé»

lig pedig jövônk’ feladata.

Tehát Anglia két népelemet alkota; nemesi

rendet ’s polgárokét; Magyarhon ellenben sza

badságot és nemzetiséget egyetlen osztály’ kivált

ságává, ’s származati örökévi 16п. Anglia a’ két

elemböl: nobility, gentry, ’s commonalty-k’ há

rom alkotványos rendjét formálá; de azért törvé

nyeivel csak két eröt hagya foglalkozni, 16611510

craták’ házát,f’s polgári kamarát, hová alnemes

ségét is vegyíté. A’ magyar alkotvány egy elem

bòl: förendek’, papok’ nemesek’, ’s polgárok’ négy
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osztályét fejté ki; mellynek mindenike önálló eröt

gyakorol országgyüléseken. Ott, a’ papság, rang

fokozat’ utján osztaték föl a’ három rendben; itt

hivataloktól igényelvén befolyást, külôn rendet

is képez. Angliában a’ rangkülônség nem hoz feszt,

hasonlást a’ közegylet' éltébe, inert nemessége a’

nép’ adózásában osztozott, képviseleti jogát pe

dig megosztá. Azonban családai összeolvadvák a’

polgárokkal, mert minden nemes jog elsòszülött

fiú’ ôröke; fôtisztség- ’s ranghozi út pedig köz

szolgálat’ legfontosb ágaiban az érdemnek polgá

rok’ számára is nyitva áll; úgy hogy еду részrôl

a’ kiváltságos osztály, másodrendů szülletés’ útjzin

polgárrendbe vegyül; más részröl a’ polgárrend,

szorgalom-szerencse-tudomány- ’s lélektehetség’

eszközeivel , — nemeslevél , emberi kedvezés nél

kül törvényes uton - követek’sorába ülhet; melly

kölcsönös viszony’ kapcsaival súlyegyen , ’s pol

lgári alkotmány’ ereje biztosíttatik. Nálunk ellen

ben mind a’ négy rend heterogen érdekektól izgat- '

va, különirányú elvböl indul ki; ’s miután vala

melly ügy felett nézeteiket központosl'tni sikerült,

terjesztetik ismét a’ törvényhozást kiegészitö ki

rályijog elibe; ’s ennek egyezö járúltával születik

a’ törvény, melly'többnyire, legnag) obb részben

ollyakat kötelez, kik hozásában képviselet utján

részt nem vehetnek. Angliában a’ felsöház, föitélö

szék lévén , törvényhozás mellett birói hatalomban

is osztozik; az alsó Parlament, magányos billek

nél fogva, a’ status-igazgatás’ ügyeiben паду, és
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valódi részt vesz; a’ тоны-0110 pedig titkos- vagy

eabinettanáosban gyakorolja azon jogokat; ’s igy,

a’ korniányzó, birói, ’s törvényhozó három status

hatalmak olly szövedékben állnak , miszerint egyik

sem független a’ másiktól. Nálunk különzött ille

töség a’ törvény’ és végrehajtás’ joga, — mert a’

hatósági itélö 1161, királybirák’ kinevezése iránti

holt törvény, ’s a’ képviseleti nádorválasztó jog,

az angol garantiálloz nem hasonlitliatók; — ’5 а’

birói hatalom, ha független nem volna, bizonyo

san nem országgyülési befolyástól nyerne irányt,

’s anual kevesbbé a’ néptôl.

"Az angol polgáralkat ölnnagában veté meg

saját garanliáját. A’ monarehát, aristocraták el

lenében a’ népnek democratiához szítható hajlama

védi; nép irányában pedig aristocraták’ érdeke,

kiknek polgári szabadsága , a.’ népével ugyanazon

gyökérböl virágzik. Az aristocraták’ bástyája nép

ostrom ellen az elemjogok’ közösbirtoka, királyi

visszaélések’ akadályára pedig igazgató hatalom

bani tettleges részvét. A’ népet végre -bár ös

` alkotvány szerint, a’ képviseleti házak’ egyikében

sem nyert saját ügyének törvényes, ’s szûkség

képeni tribnnust, —— sarkalatos jogok, ’s azoknak

élö'gyakorlata,t. i. törvényszék a’ juryban, 511316

szabadság, ’s öngyülések támasztják; melly 161

vények’ bíztosító súlya ismét abban áll, részint

hogy az aristocratákat királyi önkényü uraság el

len ugyan azok védik; résziut ama` lehetöség, mi

szerint ha tölök megfosztatnék, tán többeket is
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magához ragadna. Összerkezetünk illy alkotvá

nyos garantiáról nem gondoskodék; ’s a’ nép’ ki

rekesztésével inegfosztá magát azon tartalékerô

161, ше11у 611611616 egyedůl kölcsönös bitorlások

nak, ’s egyent tart a’ 656161116 hatalmak’ súlya

közt. t

E’ hiányokat gyakorlatos, önkárán tanúlt

ésszel pótlani , forrón szeretett nemzetünk ujabban

válalkozék; ’s békevédô kormány’ járultában, nagy

müvét 111111- tettleg, még pedig -— 1111 által a’ ke

resett üdv leginkább sikerülend, »- angol reform

Äbill’, ’s Parlament’ cselekvô szellemében kezdé

meg; t. i: önmérséklet, ’s mig új ninos, ó rende

letekhezi szoros ragaszkodzis mellett. E’ biztos mód‘

nyomán , nem félhet alkotinányunk, hogy mint egy

kor szükkezů tulsággal mindeu jogot magához

szori'tva, a’ fö 6161 61616 611611 hagyá. `fejleni: úgy

most, másik szélpontig ugrólag mindenét egyszer

re megosztva, éretlen túlnyomóság alá rendelje

magát; ’s midönjogot oszt,egy tán nem eléggé ér

telmesült 616 túlvitelében, a’jog’ szerzeményi t

is koczkáztassa.

Fellebbi párhuzaiuos bonczolatom’ közvetlen

czélja volt,`hogy a’ számitás’ sikerét, felületesség’

vagy tévesztés’ béna szülöttével szemközt allí

tsam. Minö életre nôtt nemzetünk, leirt bölcsejé

1161, alább látandjuk: most Anglia’ késöbbi politi

cájára röppenjünk át rövid pillauattal, melly ön

mérséklet’, ’s belátó ész’ utját soha meg nem
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tagadva, ép gyümölcsét termé a’ polgári érett

erönek.

Tehát a’ belpolitica’ örök, változatlan lelke

`s szellemévé , két gyakorlati erö 1611: önálló

egyleti szabadmunkásság,mellyazegyetemes

törekvést , ’s közlelket angol jellem’ legkiemeltebb

vonásivá edzé; ’s önmérséklet, melly'népterheket

folyvást korszerůleg könnyitve, sorsát szeliden en

gesztelòleg kezelve, ’s igy keseredettség’ eröszak’

eszméjét, eszközeit távolitva: a’ munka iránti köz

kedvet nyugalonl- ’s ösztönegységben élteté. ’S ha.

bár - inert hiszen nihil est ab omni parte beatum,

— 1г110п’ ügyében e’ tétel kifogást szenved is , az

anyaország’ túlsulya, annak veszélyes erednlényét

háttérben tartá, ’s tudja tartani , mig ama’ Íiók

nép’ szönyegre vett reformja 1116 arányba teendi

magát E’ belpolitica’ kifolyása 1611 а’ haladássali

vigyázatos bánás, ’s csak olly ujitási elvek’ el

fogadása, miknek eredménye bizonyos számitás

sal elöre látható; mint szinte az, hogy Anglia min

dent , mit más nemzetek, példá'úl a’ Franczia, zen

dùlet- ’s háborúval kerestek, békekorban szerzé

meg; ’s mit egyszer alkotott , küzdések közt óvni,

’s vesztés helyt erösb alapra helyezni tudá.l Igy,

midön a’ gyilkos, gyáva, üldözött János a’ Ma

gna chartát kiadá, ’s késöbb, a’ pápának ország

nevében ajánlott hódolattal' közpártütést költött:

belesatái nem hogy «шмелей példák’ többsége

szerint -- alkotványcsorbát szültek volna; 561 tör

ténetének jelentö fordulatponját alkoták; mert or
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szágbáróik, a’ helyt, hogy eseményi kedvezö al

kalmukat elszigetelt, tulvitt, ’s azért állandóan

nem birható magasság’ eszkôzeůl használnák: gya.

korlati számitásból а.’ nagy oklevél’ szigorú kap

osaival szorosbban magokéihoz fúzvén a’ népérde

ket, a’ királyi. hatalmat meggyengiték. Igy 1611,

hogy I. Károly alatt, Buckingham’ ármányos cse

lei között , a’ hitláz’ rajos szélveszében , puritanu

sok’ independensek’ Cromwell’ ingerült véres

évei, - otször összehítt, ’s oszlatott parlamentek’

korlátlan kitörései, -— ’5 királyi vérpadnál 76526—

6611 polgárcsaták közül, életét, alkotmányát sér

tetlenül tudá kivívni. Igy ‘1611, hogy II. Jakah’

viszálytelt korszaka, ’s af korona-jogért 116521116

York és Lancaster házak’ pártdühe, pusztitásai,

szinte' csak muló láz, átmenö forróság 1611е11 а’

135011105 tagokban; ’s foszlékony felhö az álló esil

lagon, melly alatt tünt borúlt ugyan, a’ fény’ ÖS

ereje, de lényegében ugyan az maradt.

Számitó mérsékletét, külpoliticájának is ve

zérelvéül vevé ujabb idökbe'n; ’s miután a’ fran

cziaI forradalom’ küzdései alatt, mint európai 526

vetséges hatal'mak’ feje,` három évtizedig pénzét

áldozá , néperejét feesérlé, vagy tán kimerité: le

monda 60 erötetés’ ’s gyözelniek’ igényeiröl. Kö

zönyösség’ szoros korlátiba lépett, nem követelve

Europa ügyében itélètjogot; 561 alkotni hagyva

a’ szövetsëg’ rendeleteit, miket országlószéke ál

talában nem helyeslett. Késöbben az americai, ’s

portugal fontes inozgalmak törték meg neutralità
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561; а’ 1161611 11611165’ ügyében pedig határozottan

mérséklet’ elvére folyt be; az ujabb portugal- ese

ményekhez mutatva avatkozási sympathiát, melly

nek, ismert kormánytanából itélve, 1161 1111105, de

igen jelentö okát hilletünk.

Most kisértsük meg átnézni az észsuly’, or

száglási 11615261116116’, ’5 a’ folytonos vetélyében

csak ez által biztosítható ipar’ és szorgalom’ rop

pant termékeit, ha ugyan pillanatunk egyszerre
körül ölelhetné. Anglia pályaképe az ujabb Euro

pának. Tömött diesö hatalmas fejlettsége mélyeb

ben hat, irány- 65 versenyigazgatóbb különnemze

161116, 1111111 az 6 világ’ fegyvere, hareza ’s 616

rendszere. Mi valaha a’ világot érdeklé, mozga

lomba 11026; 1111 birvágy’, törekvés’, végczél’ tárgya

-lehetett, Anglia megszerzé, ’s élvezi; ’s elhiteti

velünk, miszerint világsors’ mérfoka leend jövöben;

mert a’ vészterhes elem, - földbirtoktalanok’, ’s

elégůltlen gyár’ 65 kézmüvesek’ mindig növekedö

száma, — mellynek élöfélelmében , kisszivüek, az

alkotványt ingani képzelik, Owen, ’s Hazfield ne

mů elmék’ terve’, s’ leginkább a’ teljes öntudatú

parliament’ belátása nyomán kétségen kül fel

oszlattatik. Anglia, népe’ legtöbb részét boldog

gá tevé, ’s így megfelel a’ statustökély’ alaptéte

lének'; inert hiszen milliók’ minden egyesét elé

gültté üdvözl'te'nj, földi erönek nem adaték. Anglia’

századi, tudomány’, müvészet’, mesterség’, szor

galom’ minden ágait tökélf, és terjedtség’ fény

pontjáig 1111611. Költés'zet, szaktanok, hang- táncz
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szobor- képirás- ’s\szinmüvés'zet; namut- gyapjú

bör vas- réz porozellán- üveg- selyem- “152011

papiros-, érezöntö- ’s fénymü-gyarak; vashajók,

kocsik, hidak, csatornák, felséges utak; ezukor

ser- ’s pálinkafôzök, kereskedés, kikötök, 116216

kedések; bankok, kármentô intézetek , ’s ezernemü

egylet, mind, mind kimeríthetlen gazdagság’ for

rási. Angliának épen úgy van Schakespearja,

Byronja, mint roppant д62 д6ре1; ша11611651ег1 finom

czérnája, mint 1165 hajóhada. В6д6 harangot, ’s

szívrepesztö harmonioát, oozeánfékezô horgonyt,l

’s hajszálnyi hölgytüket egyiránt készit; ’s lovai

szintolly hírben állanak, mint hizlalt ludjai. ’S

mindent ólcsóban ád, mint más nemzet . önmagá

tól birhatja. lgen mert a’ gyakorlati országtan,

jogaìban mindenkit véd és biztosit, mert egyé

ni ügyesség- erö- ’s tehetségnek szabad tökélyes

kifejlést enged, ’s eszközöl; mert minden nagy

eszmét, mi közjót nevelhet, rokon szenvvel fogad,

felsegít, ’s ügyében egyesül.

Tehát Anglia roppant tárházzá 1611, mellyben

eszme’ 65 1раг’, fény’ 65 616, 12161’ 65 16т61156д’

шйче1 rakvák; ’s melly 6, és uj ezredek’ határ-p

pontjára telépülve: dus museumul mutatja két vi

lágidö’ kincs'ét. Mig Magyarhon, szint olly függet

lenül, szabadalkotvány, egykorú nemzetisëg ’s

gazdagabb föld mellett, — végteleñül, ’s helyzet,

’s kůlbefolyások’ kulcsával ki nem egyenlíthetöleg

elmaradva, — 52ед6пу, ’5 пуошог1е11 multak után,

most kezdi a" nemzeti eröteljes 6161’ 6156 parán yait
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öszveraggatni. — vÓll ha alkotó keze .nem téved

ne a’ teremtés’ müvében; ha összhangzólag építné

az'életgép’ minden kerekeit, ’s egyiknek éles fo
gaival, a’ másik’ tengelyét át lne nletszené! «

IV.

Lengyelnép.

És most, a’ földi nagysag’ esarnokaiból egy

nemzeti sírboltba térek át, hol szenvedély- "s ki

csapongástól _nyůtt rokonunk aluszik. Еду ha

lott’ életét akarom vázlani, kit törvénj'es rend,

’s korlátolt szabadság helytt, könnyelmü féktelen

ség hurczolt, kit rajos indulat kapkodott önszül

te bajokban; 's kit — épen olly szánólng saját

tévedésit, mint boszús érzettel az eröszakërt -—

kisértek sírba európai testvéri. Közös halottunk,

a’ Lepgyelnép.

Ostörzse, mellyböl leszármazott, duló, erösza

kos, hadhoz szokott Szarma-tafaj g inkább vad esor

da, mint határzott jellemů nép, melly egymást ölô ,

rabló belháborúk, ’s zsákmányzások közt két szá

zad alatt, rugalmas de lelvtelen, változó ’s vad

tůz alá rendelt erôt fejte ki. Késöbben a’ Lechek’

képezhetöbb, irástudó, ’s keresztyénhitů Szláv

nemzetsége költözék közéjek: 's a’ Piast- vá

választott országló haz’ kórmánya alatt alakultak

közös nemzetté. De egységök puszta ezím, üres

képzet, tárgyatlan eszme volt, minden' törvényes

forma,(alkotinányszerkezet, ’s jog és kötelesség’
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felosztott rendszere nélkül. Nemzetiségök, a’ szár

mazati egység’ köz név’ és uralkodó család’

I erötlen férczeiben feküdt. Politioai létöket, azon

egyoldalú, ’s veszélyes alapra tevék, hogy esak

nemes legyen statuspolgár. E’ tétel minden nép

elemet a’ nemesség ellen izgatott; a’ valasztásjog’

korlátlan , partos gyakorlata pedig öntestületét is

hasonlás’ ’s szétszakadó felek’ kitörésivel топай

lá. És ezen durva száz érdeků, ’s fejů kivált

ságos rend, sem a’ polgári függetlenség’ határo

zott, tiszta. fogalmához nem juta; sem szabad

lelkének kôzirányt adni nem tudva, egyesek’

szabadságát, az egész’ erejével biztosítni ké

pessé nem lön. Mi okbúl, a’ nemzeti függetlenség’

feltételeit, belcsendet, tengert, határhegyeit el

vesztë, ’s belsejében egyléteröre nem jutva, kül

ellenektůl biztos határokkal nem védve, folyvást

idegen politica’ _játéka- ’s zsáknlányává lön.

Midôn a’ Piast öi'ökösók köztt Fejedelemsé

gekre oszlék Lengyelhon, a’ krakói királyban, ki

társai felett elöjogot nyert, százágú belzajgásaik

hoz központosi'tó gyulpont adaték. ’S elsö ország

lóházuk’ ivadéki köztt, hatodfél század alatt. az

egyetlen nagy Kazimir uralkodék némileg számi'

tó politicai renszerrel. Városait részint jogaikban

megerösi'té, részint újakkal adományozá. A` pol

gárságot, nemesi nyommasztó befolyás alúl felol

da, ’s igy szorgalom ës egységnek ingert szerez

ve, biztosb jövök’ alapját kezdé letenni. De nem

zetjellemi sajátságos bélyeg, az érzelmiség ját
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szék bele országos müve'be. Еду zsidónò szerel

me, az izraelitákhoz шага csábitni kiváló hajla

mat, kedvezéseit; kik pénzváltói egyedáruság’ ’s

jelentöbb iparágak’ bitorlása által, a’ keletkezen

do közjót tenkre buktaták. '

A’ Piastház’ ki-halása után, trónkövetelôk’, ’s

zsibáruvá. sülyedt választók’ alkujára hurczoltaték »

minden polgári jog, szabadalom, kiváltság. A’ töb

bet igérö erösb pártot szerze, ’s a’ drágábban vett

~ választók, pártdühösbek voltak..’S szenvedélyes

vitáik kôzt, nem segl'thete Lengyelország ügyént

a’ rokonelemů magyarral Lajos alatt végrehajtot,
vegylet. Lithvánia szövetsége alatt, midön a’ diesô

Jagelló-ház’ ôrökévé lettek, ismét túlvitt öh

zés, képzelmes szabadságkór szaggatá a’ nemzeti

nagyság’ ’s vírágzat’ egypár századát. Mert mi

utan litván szövetséggel öshatárit, nehány tarto

mányt, ’s polgárzati védfelsöséget nyert; miután

a’ lithván nemességgel megye követek által kôzôs

országgyülésen képviselé magát; miután önállásra

еще]: alkotvzîny, ’s abban 'gyôkerezett érdekegység

gel magát éjszak’ leghatalmasb statusává teremté

újolag szenvedélyt bocsatva, felgyógyúlt keblére,

belsejében önnépét, Lithvániában szövetségeseit

атм el ’s tette ellenséggé. Honi polgár rendét t. i.

végképpen kizárá a’ nemzeti képviselet’ jogából,

hogy függetlenůl l'izzön országöröklési nyerészke

dést, melly iránt a’ Jagellókkal sok viszályt viselt;

a’ lithván nemeseket pedíg megfosztá föbb hivata

lok’- igényétůl, mi szerint minister, érsek, íajda,
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püspök, ’s várnagyi rangokat, vagy is a’ kôzös

országgyülési fò senatus’ körét kizarólag önmaga

alakíthassa. A’ foglaló kapocs ekként kiszakadt,

’s a’ különvált polgári erò pongyolán alla egymás

ellenében, mint kötelékiböl kibomlott szôlötö, melly

egy kelö viharban tépni kezdi önmagát. A’ bon

czolt elemek’ háborgási között,meghódílá az orosz,

lengyelhon’ örbástyáját, ’s Smolenskben rugpontot

. szerze körmeinek ‚ honnan mintegy neki huzalko

dott oroszlán, martalékára ugorhasson. Azonban

a’ Jagellóház’ kihaltával lengyelhon’ védnemtöje

sírjába költözék. '

Választott királyok kezdtek országlani, ’s

mindjárt az elsöt, egység képzés helyett, — mit az

értele m parancsolt, « pacta conventara esketék,

melly a` nemesi önzö szenved élynek ínyesze

rintebb volt. ’S kinek emlékét ne idézné itt fel, a’

Charta magna, bulla aurea-, ’s pacta conventában

ültetett európai hármas életgyökér, melly rokon

eröböl különbözö fákat nevele? igen, különbözö

fákat! mellyeknek egyike vészbetört ágakkal ve

szett ki; másika terméketlenůl nyúrgúlt fel, késön

llozva elsö virágait; de harmadika századoktúl erö

teljes gyümölosözésben all. Késöbben újolag népre,

polgárokra mitsem figyelve generalis con fo e

deratio’ jogát ragadák magokhoz a’ lengyel ne

mesek; melly belforradalom’ vagy épen honáru

las’ ügyét is pártolni, törvényszinleg magyaráztat

hatott. És - mivel érzékrohamban ninos liatár, —

mintán a’ nemesség magát féktelenségig feljogozá,
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kitünési ve!ély”' ingeréböl, egymas ellen штат.

Csaladgyůlölet,fés pártok önték el, ’s tevék epe

kórrá a’ hazát, melly idegen eröket kérvén fel

párîos ve'rségek’ kölosi'ìuös4 megdöntésrůl: alkal

mat nyújta a’ nemzeti biraloin’ csonkításihoz. Ki hin

né? a’ pusztúlás’ taul'tó szakában sem tagada meg

magasztaltságát a’ szenvedély. Számító viszszalé

pés helyett, a’ liberum veto val ajándékoza fel

önmagát az aristocratia, miszerint egyetlen megye

követi ellenszó, tobbség’ мамаш akadályozhatá.

Így lön hogy a’ zagyva érdekek’ vezérvonala, vég

kép’ összebomlotl; hogy nyůgeivel szaz akarat-ot,

’s ugyan annyi eszköz felé kapkodást költve, каг

mentetlen nemzeti vesztéseike! kozák-elszakadás

követé, ’s biztosíió hatarszéleikel az Orosznak kel

le engedniek. Kazinu'r király orvosló közértést ja

valla; ’s „миндалем szóbau тер-е ki rendei elött:

miért, ki мы, ’s minö kulcs szerint fog egykor fel

osztatnilengyelhon‘? de az ini() prophélia nem esék

szívekbe, inert hiszen ha egy reformer’ mélysze

mů ушат a’ löbbség átéi'leni nem birja, nemde

gúny, g-yanú, ’s álmagyarázat llonszerel

mi díja?!

Egy dicsvágyó Cardinal, az ép’ olly ravasz,

mint nyugtalan elmů Radziecowskí, ismerve szen

vedéI-ytòl kormányzott nemzetét, saját hi-rnevért

fölingerlé öt ama’ hábori'ihoz, melly Urosz'hont

észak’ föhatalináva emelve, Lengyelország’ sor

sát veszni határozá. És hogy az aristocratiai

ИЩУ, és ábŕándkór gyakorlatban lïgyen, a’
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protestans, sociniana ’s óhitů úgy jelelt dissi

dens felek, köztisztség’ törvényszék’ ’s ország

gyůlés’ jogából kivetve, zsidókkal köz védkor

many alá igáztatának. Énnyi vérlobbanat, inge

rültség, dacz ’s vivó szenvedély köztt szennyig al

jasúlt a’ nemzeti jellem. Durva kény, dobzódás,

fény- és pompaszenv ragadá meg a’ gyúlékony

kedélyt, melly, áru-hiányban elvet, akaratot tön

eladóvá; ’s e’ megvesztegethetés’ fekélye a’ köz

erö’ izmait undok genyedésben olvasztá fel. És jö

те a’ gyáva király, az` ingatag nökegyencz, Il.

Katalin’Poniatowskija; ki nem birva a’ nemesi fék

telen dölyffel, oroszvédség вы" hajladozék. És

jött új szenvedély, a’ szivkór’ legdühösbike, hit

láz: melly a’ vallásszabadságot gatolva, polgári

harczot gyújta meg. Oroszhon avatkozék; ’s a’

dissidensek mellett, nemzet ellen kelt, hogy alkalmat

vegyen egy megölt hon’ halottrablójává lehetni.`

A’ lengyel nemesség tán segíthet vala még honba

ján, tán békejogokért kezet adtak volna a’ hitfelek,

de a’ nemzeti érzelem, ama’ legnemesb lobogvány,

túlgerjesztô szélben tůzvészszé гагат, elégeté

a’ házat, mellyben òrfényůl kelle világolnia. Igen

a’ vérláz confoederatiókra üldözé, ’s franczia gyá

mot kért. Most kitört az orosz elleni hal-ez; ’s a

Smolenski oroszlány rárohant a’ beteg nelnzetre.

Idegen seregek pusztíták lengyelhont, ’s esztolen
pártvezéri rongálák haldoklóágyán. Magyarországl

visszafoglalá szepesi zálogvárosait; ’s Pétervár

а’ felosztás’ iszonyú gondolatára jött. _'
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Mint vetének sorsot a’ felvagdalt zsakmányon?

’s mint temeték el késôbben vonagló tagjait, üres

nevet hagyva sl'remlékeůl? nem parentálom, inert

czélom nem izgatás. Hiszeu még reszketnek

szemeink a’ könyü’nedvében ‚ még elòttünk rohad

az új halott, vázán inutatva ó ’s új sebhelyeket,

mikkel önmagát nietszé fel szeretetlen kézzel, ’s e’

látvanyfelhija elménket egy józan nemzettan’ szi

lárd követésére. ’S örömest reméllem, miszerint e’

hon új életre kelend: de lla a’ népmaradvány, ész

kormányi gyözerö helyett, lázllajlamban érlelne újo

lag nemzetiséget, inkább maradjon terméketlen

minden idök’ méhe, mint öngyilkost szüljön idétlen

‘életre. -

V.

‚ О .

Eszakamerikai szövetseges statusok.

Van egy polgárzat, az újkor’ hatalmas osu

daja, melly fotélelünk’ okszerét, czáfollatlanúl iga-_

zolja, ’s ez Eszakamerika. Ott a’ statusélet’ ereje,

túlnyomólag észpolitiea’ müvezetébôl veszi ere

detét. Alkotványa hengeróra můhöz hasonlít, melly

n'ek biztos tengelye, korlátozó ész’, ’s polgári

egyenlôség’ gyémánt-telepén forog. ’S igy hala

dása akadálytalan; jelenje tökélyes, jövöje biz

tos. Pedig Amerikának nemzetisége ninos. Azon

sokszinů vegyület melly népében займу, Aama’
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különféle égöv, alkotmány, lxitvallás, першит ,

vagyjellelntarkaság, melly Iömegét foltozza; aina’

puha spanyol’, egykedvü „пиши; rajos franczia,

szörhasogaló némel’, vadhevů olasz’, ellïgůltlen

gòrög’, nyerész izraeliták’, bnta пашем, ’s ravasz

szl'nesek’ töredékiböl чел-ММ! пера") ag, melly

nek lelke ezcrféle eszinék’, elv-érdek’ és szenve

dély’ elemeiben oszlék fol: sokkal ln'gabb, ’s hc

terogenebb olvadék, mintsem eddig nemzetiség’

zomanezával egyenlůen lehetett volna szinezni.

Úgyhogy, ha egy néptest" alaposzlopiúl alkotványt,

’s nemzetiséget föllételezünk: bátran mondhatnók,

mikem Ёщакешегака темы". мл. не а’ félnb’

izlnaiban olly gazdag életerö van, melly egész

terhét fontartani képes. '

Maga a’ szabadságllábori'l, ’s alinakIÍ'ordú

lati, változó'eselnényei, ’s a’ miatlok enropai po

liticával «тем viszonyok, érintkezések: éles bc

látó tapinl'atot'fejiének ogy országalkotáshoz. A’

Wasllingtonban képviselt elvek, ’s Franklin’ еще,

minöket isten esak jó -kcdvében ad, lnegtisztilák

a’ nép’ eszlnéit; ’s fogalmát szerzék egy józan

alkotványtannak, melly eröt jóllétel, ’s köz -nyu

galmat adandjon nemzeteinek. Eszakamerika’ el

méleti készületéllez járull amaz egyetemi és ma

gany tapasztalat, mit részint az európai rendszer’

évezrodes eredményiböl, reszint шаг régtöl задат

toi-vénynyel igazgatott beltartományok’ adataiból

merite. És e’ ltöbb oldalú alkotványos képzetlség,

e` müvel't orszagian , egészen száraz észnek adott
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uraságot szerkerzetében; ’s a’ tisztúit szövetségi

rendszer, _ melly 1789dîki nlareziusban az eln

beriség" tavaszát munkálatival megkezdé, _ pol
rgari egyenlöséget engedve közös osztalékúl, a’

személ'yes szabadság’ ’s jogok’ garantiaját olly ál

land'ó kapocsba tette le, melly a’ szövetkezett test’

minden részeit egésséges életre foglalja össze. Es

hogy a’ fentartó erö önállással birjon: közös Ю 

ala rendezé az érdekegységbe olvadt tagokat; mi

képen, ~ bár saját szaknlányát lnindenik külön

mód, ’s gyakorlat szerint végezi, _ legyen egy

közép hatalom, melly az összeható munkásság’ irá

пут Lijelelj'e, ’s folyalnát, czél feléu intézze. E’

föt a’ congress képviseli. Egyes tartományok, kik

függotlen alkotmánynyal kórmányozzák magokat,

ama fö érdeků általános ügyekben, mik кашек

ereiként egèsz testben szétágazólag a’ tényi вти

dat’ eröizmait Össze'tartják , önmagokból közjoggal

alkotott congresstöl függenek Úgy hogy e’ kölosön

hatasú můkör, a’ nemzetet штат élötestté alakít

ja, mellynek tagjai kûlönböznek, de természete

ugyanaz, ’s mellynek széttérö munkája elv’ ’s

alapszabályok’ rokonságában egyesůl.

’S mint az alkotmány, úgy annak igazgató

szelleme, _ melly egy Ш irány’ választott vona

látköveti, _ észuraság’ számított szülöttje. A’

szövetségi kórmányzat’ fö gondja, _ те"у , mint

egy vezérsúgár minden intézlnényeit амида!

ja, _ ama’ siker: misaerint a’ tényerös, ’s би

tudatú szorgalom’ folyanlát henyeség, hiú fényzés,
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jogbitorlat, ’s ragályos példák ne fonnyaszszák;

vagy más szóval az értelem, minden érzéki

befolyástól védve, biztositva legyen. A’ helyes

mód pedig, mellyel e’ czélra dolgozik, minden

érdek’ közössé tételében all; hogy kiváltság,

szabadalom, elöjog, kiilönböztetés szenvedé

lyeket ne költsön, ’s vetélyirigység’, mellözé

' si düh’, vagy polilicai ábránd’ mételyében, egye

sekért, el ne mérgezze az egészet. Ez okból

ninos rend, rang, polgárosztályzat, vagy uralko

dó vallás. Hitjog kinek sem jnta eszébe, pedig

Reformáltak, Catholicusok, Óhitüek, Praesbite

rianok, Baptisták, Lutherkövetök, Congregati

onalisták, Angol-egyháziak, Herrnhuterek, Mem

noniták, Dunkerek , Izraelíták, Shakerek, -Har

moniták , Universalisták , Bálványozók ’s a’ t. lak

nak szomszédúl az istenadta föld'ön. Képviseleti

jog, adózási teher, hivatalos igény, ’s hon-szol

galati kötelezettség mindenkivel egyiránt kôzös.

E’ köz szeretet’ elvét idegen vándorlottakra is

önként kiterjeszti: még pedig bolos terv’ nemes

rendszerével, melly midön a’ természet’ és igaz

ság’ jogával emberségesen gazdálkodik, egyszers

mind közcsendeért ellenörködni sem feledi el.

Települö gyarmatnak ugyan is a’ congress ád kor

mányzót ’s birákat, hogy lehetô izgása, magá

nak vesztét, az egyesületnek baját ne eredményez

ze; de ha öt ezer tökélyes вот szabad férliak’

hazájává lön', népképviselök’ kamráját alkothat, ’s

ebbôl választ számára a’ congress kormányzó ta
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náosot. És ha népessége hatvan ezerig nött , füg
getlen alkotmványt teremtve, önállólag, saját acto

rátusával foglal széket egyesült testvérei kö

zött. E’ teher’ és jogközösl'tés’ nagy elvét, — melly

az eröknek belülröl kifelé fejlesztése дна] velös,

tömött közéletet nevel, —— külpolitieájokban is

jellemzék az egyült statusok. Hadaik után, ön

álló cselekvüségük’ elsö tette lón, miszerint

minden. hajózó nemzetet, kereskedési megszorí

tais, kivitel’, ’s vám-pénznek viszonyos,.szorítatlan

ugyanazonságú feltételeire szólitának fel. Önter

mékeik’ cseréiben pedig nem csak idegen hozo

mányokatmem tilalmaztak; de saját áruikat is olly

kules szerint szabadalmazák, vagy veték har

minçzad ат, minöt kölcsônös külviszony’ egyen

litésére, az osztó igazság hozott magaval. Emez

öszinte osztályegyen mutatkozik az lSlö-tôl 1824:

ig, Angol Svéd- Dán- Porosz- Sardinia- Német

alföld- 0rosz-, ’s Francziával kötött hajójogi szer

zödéseiben; mint szinte az 1824461 1828-ig

Columbai respublica-,Brazilia- ’s délamérikai fiìg

getlen testületek’ nagyobb i'észével kialkudott ke

reskedési szövetségekben. °

Amerika’ politicaja, mig egyfelül népszorga

Ioni’ ’s iparügyét, siker’ és jogos remény’ fejében

meghonositva, közmunkásság által közvetöleg aka.

dályozá képzet’ ’s é'rzékiség’ hatalmál; más

oldalról positiv rendeletekkel közvetlenůl hatott

azoknak ragálya ellen. Statusünnepeket nem sza

badahnazott, mik sokszor üresen fellengô, ’s alap
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tárgyaiktól elszakadó, eszményiesůlt népábrándot

szoktak költeni; de a’ vasárnapok’ szentsége pol

gńri lilalonnnal védetik, hogy mételyes шек—

korcsmázás- hevitö lakonlákban, ’s idegható, csa

bos, képzet-rohasztó kedvtöltésekben az érz é

kiség anyagot, ’s útat ne talztljon a’ néperköl

csökhöz férhetni. Ez okból alkotá javítóházakká

bürtüneit, ’s irtá. el dologintézetek’ тузы a’ he

nye unahnat, melly vagy ůrültségre vezet, vagy

bůnöryényeket nyit egy tévedt lélekben.

Es ime az értelmi hatalomsúly fönsé

ges erednlényekben Inagasztalja önmagát. Egy

földön, melly sůlů rétség’, járhatlan ingovńny’,

erdöld, tavak’, mocsárok’ vad térek’ kietlen terje

(lehne volt; mellynek inogorva, egyma'st falò, ’s

nyersvadakkal lakozó benszülüítei, még a’ pásztor

élet’ nemét sem ismerék; egy füldön mellynek

elsö települöi éhség, dögvész, ’s elemek’ zsákmá

nyivá lönek: e’ Í'öldön mondonl, nyomorń csüg

geteg üldüzött nép, buta мама, ’s elégůltlen

vándorlók’ gyülevész osoporlja, kik kótyavetyén

egy' két Inázsa dohányért vettek lnaganyákat; e’

foldfntó menedéktelenek, ihletvc, s lnásfél szá

zad alatt igazgatva az'ész’, értelem’, ’s egy

bevetö bölcselet' pünkösti tüzétöl kiképzik a’

szabadság’ eszméjét; annak szent nevében együl

vék törve'nyt, jogokat 'alkotnak; az igazságos

alkotmálly’ becsét lelkökben viselik; mult százunk’

végfelében czélbavett, InégA osak születendö

zsarnoklat ellen мазь, késôbb fegyvert elnelnek;
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fényes szabadságharezot vinak szövetséges kar

`ral; ’s új világban új rendszert emelnek, nagyot,

diesöt liatalmast, mellynek’ vetélytársát ó ’s új

kor nem штат; mellynek alapja termes-zet; ered

ménye erkölos; támasza igazság': «letereje jó

zan észben pontnsúlt közakarat; czélja népbol

dogság. lgen, iávol Europátúl, küzdve, nyolnorg

va eröszak között alkotának llont, hiibéri nyů

göktöl атм, szabadot függetlent, hol szebb

jövö önmagából fejlik; hol nincsenek robot, ti

zed, adómentse'g esaládhivatal; ’s hol mégìs,

minden llaladási akadály, külharcz, ’s belhason

lat esak közlelket ébreszt, véleményt сыт, ’&

minden erötközozélra irányoz; hol hat éytized. fél

földteke’ vadságát tördelé fel miìveltségével; ’s

hol maga a" fejlödési elökor , késöi sors’ ’s polgári

nagy jellem’ alapját raká meg. ’S bár a’ rabszol

gák’ sorsa vércsíkúl bélyegzi igazságköntösét;

méltányos lenne — azoknak, kik fényárban is fel

fitatnak egy hajszálnyi поташ, — nieggondolni:

miként, -- nolia rögzött tévelyt, kivált lia érdek’

menedéke, leölteni, népéletnek ép olly nehéz,

mint egyes lelkületnek, — Amerika,északsarki tar

tartományiban már `lS20ban eltörlé a’ rabszolga

ságot; 1834-ben pedig hajóhadat telepíle a’ 'föld

közi tergerre , a’ rabvásár’ fenyitö tilalmaul. Es ha.

déli tartományíban, földlnůvi nélkiilözhetlen sziìk

szükségůl, polgári éltének elsö századában mégv

rabszolgákat tart, aligha nem esekélyb jelentésů

amaz enrópai példáknál, miszerint alkotványos
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rendszerök’ szinte ezredes korszakaiban az Orosz,

nemzetet törůl ki; Anglia évtizedig küzd az anya

gi érdekekkel közvetlenül össze nem függô catho

liea emancipatio fölött, ’s veszekszik О’ Connellel

Irhonért; a’ magyarképviselet pedig lassú viták

közt most emeli népét polgárrá. Ellenveti talán

egy ázsiai nieleg fejů polgár, ki költész elveit

néptanába is átteszi: hogy mit ér amaz új hon’

dicsösége, ha benne seinmi fenkölt emelkedés,

semmi müvészi ihlet? ha a’ lelkesség, középfokon

pang? ha. minden észméje kalmári bůzt lehel? ha

az iralom iránti rokonszenv hirlapok’ hasábjain

merůl ki, vagy költeményi gyermekségekben emész

ti föl magát, nem birva erkölcs- történet- bölcse

ség- ’s természetlani müvek kôzé szárnyalni? ’s

ha egyetemes müveltse'ge alig haladja európai alosz

tályok’ bárdolatlan ízletét! ? Ne feledjük, uraim!

hogy Amerika nem régi szù'lött; ’s bár szokat

lanúl hamar saját lábán jár, nem volt ideje éret

tebb kor’ minden szükségét már beszerezni. Azon

ban az egyesült ország’ polgára tervekben nem él.

ò gyakorlatilag azi шлёт, ’s boldogúlnia ken.

Ö nem Wolf”, Fichte’, vagy Krug’ könyveit boll

Czolja, hanem alkotinányból, ’s szl've után tudja

meg, mi természet szerint szabad ’s igazságos?

Ott nem okoskodik Smith, Lüder, vagy Schmalz,

’s mégis népgazdasági ügye legtisztább lábon all,

’s legdúsabb hon széles világon. ’S azután miért

. ama’ túlfeszůlt élvezet, anla’ -fellengés néptömeg’
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éltében. melly okvetlenůl szenvedélyre vezet? In

kább túlszoros életrend hozzon némi merevénysé

get a’ közél'et’ izmaiba; mint bövér miatt szél

hüdés- agyláz- ’s gyuladásokra legyen veszélyez

ve. Az ész’ zsarlásai különben is viselhetöbbek,

mint a’ szenvedély’ fanatismusa. Csak olly status

ban, hol'hideg fontolás garantiroz mindent, vár

hatni , hogy ha egyesekben _ pénz- vagy észaris

tocratia mellett, _ terjedettebb élvigény fejlik

ki, vele párvonalban idonlúl egy gyakorlati lé

]ekerö is, melly amannak fajulását ellenörzi. ’S

feleljen amaz ázsiai кыш, mellyik nagyszerůbb ’s

méltányosb lelkesůlés egy nemzetben: az-e, ha

tánczterem- színház- tarka mutatványok- hitelbe

vett pompaünnepeken, vagy aranyfüstüs multak’

álsugáritól hevl'il, ’s forralja véréf, munkaösztönt, l

’s drága idöt vesztve? vagy az-e, ha független

sége’ bajnokát, nemzeti vendégůl, képviselö kam

ráiban kitünéssel fogadja, pénz- ’s földajándékkal

üdvözli, ’s örökre szivébe zárja?

Vl.

Róma.

Az ó Rómát kellene még taglalnom, melly

Í ezredekig képviselte a’ fold’ hatalom-asszonyát.

Rendkivüli éltében forrongott, kifejlék , ’s szakot

alkota minden statuselem. Éles , jelelt bélyeget

О
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ölte minden erö; hatni törekvék, ‘s birkozásaiban

az eredmények’ változatos nenlét, formait hozá

gyakorlatba. `A’ hadtan’ 's hit’ zászlói alatt, 

miket sorsforgató kezében felvált'va viselt, - ösz- `

szetódúlt, nwzgalomba jött, вершить, bomlék,

’s változott az anyagi erö’ ’s lélek-eszmézet’ min

den paránya. Harez’ ’s béke’ csudáit, polgár- és

llösnagyság’, magasztas erény’ ’s Örült bün’, dühig

vilt honszerelem’ ’s nndok árulás’, tiszta bölesé

szet’ ’s buta állatiság’ képeit állitja elÖ életrajzá

han, mellynek millió esoportulati köztt elteved

a’ szem. llicsö és tudományteljes festemény! de

illy világnagyság , nem liagyja inagát vázlati szük

lapokon feltördelni.

тем: osak felbélyegén vonjuk el szemünket.

~ A’ kép’ alakjai mind sajńtnemů,erös vonásokkal ir

vák; de külön jellem lebeg a’ részek’ alkatán, ’s

többféle szinezet al. egészen; niintha fény’ és ár

nyéklat’ külön osztályait kétféle eoset kente vol

na rá. Igen, inert értelem’ és szenvedély’

gyakorlat-i, és ábrándos kormánya osztozott Roma’

századahr -

A’ római polgárszerkezet’ enedendö elemi

senatns, patricinsi örök rend,_’s a’ nép. De’ a’ gya

koi-lati országtan, az ész’ értelem’ tulnyoinósńga.

пении hihásan alkotott. A’ llárom osztályzat’ jogai

ban arány, érdekében egység nem vala. A’ ki

rályi llatalom határozatlan volt, mint szinte a’ con

suli, melylyel amaz feloserélteték. A’ senatus tul

zásig vih-eté миазм а.’ patrieiusokraf ’s ezek tul

ь



(il

zásig nyomhatak a’ népet, mellynek sem kello 30

gok, semképviselet az ösalkotványban nem ada

ték. Ez okból különbözô irány fejlék ki a’ cse

lekvö erökben, melly sajátját f'éltve, ’s terjeszke

dò alkalmakat eröszakolva , pártönzésí politieát
honosita meg. Ha egyik osztaly, еп'ъ- esel- or- l

szágos körülmény , vagy külviszonyok által jelen

töséget nîyert, tnlsulyllozjutott: tüstént nyolnmasz

tó, korlátozó állást. von a' hanyatló szárny ellen,

mellyben nem leslvér-eröt, hanem larvatus rokont

képzele. lgy lön , hogy az Aországlási modor elöbb

királyság’, majd respublica’, végre császárkodás’

alakjában járt. lgy lion , hogy most patriciusok’

egyedárújáva rabolt hatalom költe népzendülést,

mint Super-bus Tarquin elüzése ut:'rn; majd az ari

stom-atiáv'á 'fajnlt senaius izgatott népfelsöségi párt’

рахите esaäáit , mint Tiberius Gracehus’ korában ;

majd a’ versengö lovagrend ’s tanács között Í`olyt

ígazgató jog feletti honemésztö per, mint 664 kö

ri'il. lgy lön, hogy a’ senatns`, ha a’ ран-101115011
korlatnl emelkedni törtek, l|iépláza.sz‘t.isban szer

zett menedéket, mit Cajus Graechus’ meggyilko

li'isa tan'úsit; lla pedig a’ nyomott, zaklatott pór

rend’ lia., országos befolyasig nött, megdönté az

alkolmányt , mint Marius tevé. lgy lön , hogy most

eg)7 véres Sylla -törekvék e'lfojtani a’ szabadelmü

partot ;Ímajd a’ delnooratisnlus’ gyözelme , — batal

mas egyedek’ status korniányával, — olígarchiát

kez'de támaszlani; melly ellen islnet egy szörnyü

Сан-151.11 lázaszla a’ nep’ seprejét. lgy Iön, hogy
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ma osztályok’, holnap egyesek’ érdeke bitorlá a’

közügy’ czinlét ’s zászlóját; hogy hiúság , önzés

kapkodá., birá ’s kezelé a’ kormányt; hogy Pom

pejus, Cato ellen, néppárthoz osapta magát , de

triumviratusért újolag Caesarhoz szegült, .ki öt
l ismét eszközeül használta a’ tervezett dictator

ságnak.

Úgy van! ha a’ belesemények’ nagy 151102012!

A tát felfogjuk, minden zavart, alkotványi alaphiány

ra lehet visszavinni. ’S bár a’ nép, a’ sacer- ’s ave

niohegyi polgárbuosuval igényt,’s érdeket csikart,

hár az állodalom’ elisnlert hibáján , _ mint a’ föld

törvény’, ’s népszónoki hivatal’ változó történeti

mutatjak, _ javitó korszakok nn'lködtek: soha

ama’ szoros , érett egység, melly gyakorlati poli

tica elött nélkülözhetlen, nem kapcsolá össze az

osztályokat; ’s nem vetheté biztos, ingatlan alap

ját a’ közös jövönek.

Ezer czáfot hallok egyszerre: miért volt hát

Roma két ezredig nagy, diosö, hatahnas?. . . Nagy

uak lenni, uraim! egészen más , mint folytonos ~bol

dognak. Róma’ statusélete két lábon állott; ’s bár

alkotmánya sánta volt, nemzetiségével merész lé

pésekben haladt , ’5 е2 sikerüle.i Maga a’ uevelés,

szinte vak, elfogult elöhajlamot fejleszte minden

iránt, a’ mi nemzeti; ~’s ebböl erôs, következetes

honszeretet származék. Azonban fegyver- é's test

gyakorlat tevé edzetté, kitartóvá az ivadékot.

Minden polgár ‘külhódításban hitte feltalálni Roma’

nagysagát, ’s a’ honnagyságban önbecsét, mél
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tóságát. Ez eszmében pontosult , ’s tartaték fön

a’ köz-lélek. Roma’ népe ,  bár magában pártok

ra hasonlott, _ kül ellenre együlni minden perez

ben kész volt; mig eleink külviszályok’ irányában

is szétszakadoztak. Róma’ nagy vezérei, müvelt

hadtana , oselei, harczérettsége mindenütt gyözel

met arattak; ez bátorságot növesztett, ’s azt, a’

nemzeti lelkesülés’ tüzében hôsszáiitságig emelte.

Gyözelmeik- gyarmati zsarló helytartók- badi

zsákmanylat- ’s külfejedelmek’ ajándokí мы rop

pant kineset hoztak a’ fövárosba; mig kivül föld

biralmukat terjeszték. Róma meghódolt földrészek’

jelességit szállitá. keblébe; mesterség’, tndomány’,

müvészet’ vilagát megnyitá, ’s hatalmával hatal

mat nevelt. Igy szünetlen kül'röl befelé halott mü

ködése. Boppant nagyszerü életet vitt, de önma

gával örök Bajban küzdött. Hasonlita egy kigyön

gyözött `órahoz , melly csak az igazitáskor jár hi

bátlanul. Ugyan azért a’ jóllét’ magvai fattyu vi

rágokat hoztak. Hatahna liiuvá, kincse pazarló

vá, müveltsége fesletté korcsitá. önnépét; vagy

legalább e’ bünök iránt irthatlan hajlamot ébreszte;

mit a’ külön szellemů párt zavargás történetileg

bélyegez; ’s mit Sem censori szigor, sem tékoz

’ latfenyítö, ’s nötlenségtiltó törvény korlátoznì

nem tuda. Igen, _az indulat, _ mit értellni él

nek kell vala kimetszeni, _ elféktelenült a’ sta

tus’ belsejében. A’ szelid ’s élethe olvadó hitphi

losophia, melly a.’ mytllusban elleneröket is össze

házasita: vak böszült buzgalommá fajult. A’ пер,
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ki Numa Pompilius’ ’s Servius Tullius’ korávban

enyelgve iile' Flora’ gyönged ünnepét; Nero, ’s

Domitian alatl szurokba mártott Keresztényt gyuj

ta világul a’ fanatieismus’ reni-éjeihez Az erkòles,

_ melly az Ös Hóina’ Lucretiaját öngyilkossá tada

lelkesi'tni ,Y ’s melly iniatt Tarquin Superbusban ki

rályszék bukott meg, _ czegéres botra'nyig alja

sult; egy világok’ Caesarját is cleopatrai feslett

karokba hagyva csábúlni. Az öromélv, melly egy

kor Terentius’ vigjátékiról elégüllen tért meg: ké

söbben a’ cirnus maximus’ lázasztó látványi közt

üzé szilaj csapongásit, most ököl- , majd állatvia

dalban , ’s végre gladiatorok’ vonagló tagjain hiz- ~

lalva szemeit. 'S mert nem használlaték é rt e lm i

er ö; inert gyakorlati tapintat, _ melly minden

ügynél józan sulypontra siet, _ nem tud-á mag-at

alkotvanyváltozat’, ’s közirány’ útján kormányhoz

emeIni: az érzéki ö rvén ye k, önvesz'é'hez sod- *

rották Róinát. Hasonlíîa hegycsúcsról rollanó,

fékvesztett géphez, melly znhantaban minden nö

vényt feltép, 's gyors rollamával zagyva gyomot is

virágszi'n'nel szivárványoz körül: de nagyszerü

útja homlokegyenest .ragadja egy vesztö erönek,

mellyen szét kell tornie. lgy lÖn , hogy Roma’ éle

Iét, egy eröteljes férj , a’ hadta n , ’s egy hyste

rica nö , az alkotvány’ gyökeréböl eredt in d nl at

s ul y képviselé , kik egyenetlen llázasságban él

tek; igy lön, hogy annyi férji keresniény neln

hozhatá rendbe a’ haz-at; hogy fényes mezek alatt

fájt a’ »nemzef szive, ’s drága kérgeben belkór
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podvaszlá az életfát, mignem önviharja törzsét ki

tekeré, ama’ sarjadéknak adva életet , melly Bor

giák’ ’s ...... törtéueteibôl szépen ismeretes.

Bar tehát a’ had, a’ szokatlanúl fejlett nem

zetiség, a' 'középpontilag шпщепьаш föváms, 

melly egész biralmát önnevéröl czimzé, _ ’s az

ollykor hel'olyáshoz julott gyakorlati észpárt, öreg

idökig dús nagysággal tarkázá az óriás hazát:

mellyik törvényhozó, vagy reformer lenne botor,

4 hogy illy üveg hengerekre álh'tsa saját vérségét ‘È

’s hatáskörében ingatag, vég eredményiben halálos

elemnek adjon elsöséget?

Ime, uraim! 6 ’5 új világot bejártuk. Kor',

égöv’ ’s országformák' különségeivel buvárkodánk.

Az ész’ politicáját mindenütt allandó fény és

erôben láttuk öltözni; a’ gerj e d elmeké mind

ütt muló csillámot, vagy véres gyászt viselt. Al

kotványos ügyben örök axioma: v i r t u ti s e m

per praevalet ’sapientia. Egyébiránt meg

vagyok gyözödveí miszerint esak középleg 11111

velt fö, fejtegetés nélkül látja , a’ két ег6’ tulsú

lya köztti végetlen mélységet. Értekezö kivona

toni’ ezélja nem 15 puszta capacitatio. Azt hiszem:

idegen statushibák’ taglalata nemzeti bajunk’ va

lódi kutl'ejére vezeti a’ hav'alias figyehnet; ’s a’ bon

czoló eszmézet, tisztába hozza öntudatunkat, hogy

ne csupán sors-,külviszony-, bel nyomás-, szóval

invincibilis okokban keŕessük kiesinységünket;

hogy haladó rendszerünkben ne kirekesztöleg azok

ellen gyůjtsünk elemeket; ’s hogy az erök’ egy
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befüzésénél , _ czéltveszközzel tévesztve , - ne

essünk vissza eredendö Ilibák’ örvényeibe.

Azonban csalódásba ne jòjünk, mint jöttek

ama’ középkori scholastieusok , kik ,- ezernyi irók’

_ különbözö elv, ügy, ’s körülmény feletti __mon

dataikat, iitogatólag, de sokszor fonákúl vitáikba.

rángaták. Igen igen, ne mindig. kész auctoritást!

Idézetek helyet gyakoroljuk öneszméletünket;örö

kös külföldizés helyett tanuljuk hazánkat. Idegen

népsorsok’ elözményibòl ne vonj unk közvetlen re

form-alkalmazást. Szerkezzünk szabályos syllogis
must. Mondjuk ki, miként: léha, tapintat- ’s észhi- i

ányos, túlhév politica, mindig rosszat szül; úgy

de hazank" öskoráé illyen volt: teliát, ha javitni

akarunk , ezt, vagy az( kell tenni.. Мёд csak >fö

tételünk (propositio major) van példákkal hitelesit

ve; ’s ha a’ törvényes mozgalmi irány’ ’s elöme

net’ ügyében okadatos véleményt akarunk nyerni:

minorunk’ philosophiáját kell megkisértenünk, ’s

е’ végett a’ nemzeti jellemet’ ismernünk, melly

történetek’ ’s polgári alkotvány’ szellemébôl leg

hůbben tükrözik. a .

Tehát, az eszmézet’ természeti rendén , ön

ként emelkedik lelkünk elibe , egy_



HARMADIK FEJEZET.

A’ magyar nemzeti életben, mellyik elem

gyakorolt túlnyomóságot, országszer

kezete- ’s történeteiböl itélve?

l.

Elö-jegyzetek.

Mielött tárgyamhoz fognék,kénytelen vagyok

kifejezni: egyrészröl , miképen történetkönyveink’

_ bonyolodott , honiályos, ollykor részrehajló,

gyakran széttérö , ’s mindig tettllalmozó _ tömke

legében , minden kor’ szelleméhez biztos irányt

keresni, ’s népphilosophiánk’ lánezát, minden ága

zatával, folyvást feltalálni, még törvénylelke".já.

rultával is igen nehéz , részletes , kimeritö rajzát

adni pedig rövid idö alatt lehetlen lévén: vázlatos

czikkemet illy nemü dolgozatom’ egyeteméül, _

mellyre ha sorsom élni hagy , higgadtabb éveimet

szántam, _ tekintetni épen nem akarom; más rész

röl, hogy mind azt, mit mondanom engedtetik, köz

ügyünk iránti meleg, de józan részvétbôl lerjesz

tem e165. ’s hogy , ha véleményem itt ott ôszintén,

mezetlenůl jelen meg , sem òseink’ homloksugárait

lefúni, sem népnek hizelgve, igazgatást bántva köz

' kedélyt izgatni nem czélom , annyival inkabb, mert

5*
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szabad alkotványú orszaghan , hol a’kor|n'«iny tör- ‘

vényeken fekszik, a’ törvényt pedig országgyülések

irjak, nemzetet és kormányt külön érdeků testü

leteknek elismerni, vagy nekik olly nemü hiede

lemre igényt nyitni, mint polgár, nem akarhatok.

És ha értekeze'sèni’ folyainában itt ott »_a’,kor|nány‘t

különálló értelelnbcn veendam, politicai állásunk’
I jelen helyzetéuélifogva engedem meg magamnak.

Bár volna erônk, a’ multak’ aranyporát letörleni , ’s

mü ala venni jelenkorunk’ feldolgozallan drága kö

veit, hogy érvényes ékszerré váljon a’ nemzeti ön

érzet, melly 6 századaink alatt, vagy túlhittség’,

’s önkicsinykedés’ szélsóségiben hánykódott,vagy

megoszolva , tehetlenül hevert. Forrón óhajtom,

hogy törvényhozó testünk , király és nemzet, ’s

nemzetünk’ alkatrészei bizodalom’ útján , viszonyos

méltány, szálkátlan érintkezés mellett, köz-fello

gás’ ’s akarat’ koszorújában tényekre egyesülje

nek: Ehhez törekszem járulni gyenge szózatom

mal; ’s mit czél’ és egység’ érdekeül hiszek nyu

godtan elmondani; de inkább az alábbi korlátolt ke

veset öszintén, mint lehetö sokat szirénhangon.

Nemzetünk’ ôsjellemében háronl fövonást lá

tok kitůnni. Elsö, bizonyos költôi ábránd; má

sodik , ízgága , akadékos , in gerl éke ny h aj

lam; harmadik mértéktelen önzés. Elsöt keleti

sajátságnak hiszem; második, az elöharczok’ ra

gálya, ’s az utolsó, egyetemes természeti ösmag;

melly elemi harczoktól , a’ cseppvizben egynlást

faldosó férgekig, mindenben bélyegzi magát; ’s melly
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minden természeti állapotú nemzetek’ törlénetét ve

zeti. Amaz abran d, remény és einlékezet-, vagyis

messze tárgyak közt , örök magasztaltsággal esz

ményiesité a’ napi szakmányt; ’s ebböl munkátlan

élet , segélyesetre sovárgás , pillanali lobbal szag

gatott hanyagság származék; de szůlé egyszers

mind a’ llonvágy’ ’s nemzeti érzés’ rögzölt esznlé

j'ét; szůlé a’ tehermentségi tôrekvést, azaz függet

leu. szabadság’ szellemét; ’s szülé a’ lelkesülés’

egyes korszaki tényeit, ’s ezek _ mint rekedezò

nedvů beteggy'ökér’ kiliajtásai — megóvák az egy

kori élet’ esiráit. Az ing e rl éke n ys é д , inga

tag, állhatlan kedélyt képeze; idegenliarez’ ’s honi

pártosság’ kül- ’s belsebeit okozá; de egyszers

mind bátor, vállalkozó jellem’ ’sjogvédů élénkség’

anyja lon, ki megörzé idegen elelnek köztti fel

oszlástól. Az ö n 2 é s , egyoldalú polgárszerkeze

tet, ’s velenagysági lehetlenséget szült , de egy

szersnlind éles Íigyelmet , ’s makaes politieát,|nelly

az alapjogokat olly rendkivüli viszály’ ’s változat’

századain életben tarta. Gazdag hároni elem nép

charaoterben , lia szánn'tó ész nemes írányra kor

mányozta volna! De hibázék a’ nyugodt é r te l mi

súly , ’s igy meglloztak jó . rosz gyiimülcsûket;

ezekben positiv veszélyeket érlelve , amazokban

negativ magvát rejtve szebb jövönek.

Azouban tételemnek hitelt kell szereznem , ’s
ezt >történeteink tehetik. Vigyük enllékünket az

ösz Ázsiába, hadd költözzék ki aniaz iguri egés

séges fajjal,’s kisérje le mai napig kaland- és ve
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Szélyteljes életét. De mig bú- és örömfogult lel

künk annyi idök’ szinvegyületében ezerféle tör

ténetí képek köztt tévedez: itéleti szemlénk ismer

je fel az ecset’ egységét. Látandjuk: miképen a’

föjellemvonások, mint mindig, mais ugyan azok: csak

fürkésznünk kell, hogy müvelödés, vagy viszo

nyok miatt mellyik korban minö irányt ’s'szineze

tet vettek? mikor mit eredményze ,az шамот:

szak? ’s ma miképen ágazának szét a’ nemzeti

életben ‘2 '

ll

A’ kiköltözés.

Маг maga az Ázsiából lett kiköltözés"eszméje

okvellenül költöi kedély’ ’s ingerültség’ jele. Ha

egy vesztett hon’ ’s eltôrölt nemzet’ menekvöit a’

kényszer kiostoroz, vándorlásuk prozai szük

ség; de hogy földbìró, tösgyökeres népbôl,

hét család kiválik, földét, faját, jogait elhagy

ja, ’s magát hontalanna tevén kalandokra indul:

mindenesetre könnyelmů, ’s izgatott vért feltételez.

Mert , hogy némelly irók’ véleménye szerint mon

gol faj üzte volna öket; két okból nem hiszem: ré

szint inert edzett, harczias nép , ki szomszédival

bátran szembe száll, ’s ha ma veszt , holnap gyö

zelemre számít, _ ha egyszersmind hideg vérrel

hir, _ honából végkép kibujdosni megtört napjai
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ban sem vállalkozhalik; részint mert ott maradt 16111)

sége, honát , ’s az eredeti fajt aztán is fentartá, ’s

képviselé; mit mongol-tulnyomóság alatt nem te

het vala. A’ kevésbirtokból fakadó szorgalmi szük

565, 7а5у önfeleikkel viselt viszályok indithaták

Öket. Amaz , munkátlanság’ szenvét, ez , türelmet

len lelket árul el, ’s mindenik vissza-vihetö a’ fent

irt jellemvonásokra.

A’ Don Dnieperi, ’s Atelcuzi (Ételköz) két

hazában, mint önálló nép lépe fel e’hét férlias nem

2011565, ’5 bár elvágott tag, mindenütt a’ 161-

256111051’ természetében jelent meg. Ama’ költói

á b rán d , állhatla'nság- _könnyü élet- ’s ka

landszenvedélyben gyakorlá magát. A’ Chioviába

szorított orosz- ’s oumánok’ békeajánlatát, rop

pant pénzdlj mellett, ruha, élelem ’s házi eszkö

zök` évadójával toldaták meg, hogy minden legkis

sebb goud, szükség, más szakmánya levén, sá

toros lakomáikban ellnondllassák,„se baj.“ Azou

ban, hogy az egyhangú pangás valahogy unahnat

ne hozzon , ide oda szegódtek változó kalandra,

most VI. Leohoz, a’ bolgárok majd Arnulfhoz

Svatopluk ellen. Az atelcuzi hont megoszlott vé

leulények szerint két külön okból hagyák el. Vagy

a’ Pannoniáról hallott kanaáni 0105611, egy tej- 65

.mézfolyós föld’ vágyát áhnait’költék a’ rajos 16

lekben; vagy inert a’ morvák elleni zsáklnányjá

rás alatt, a’ bolgárral szövetkezett paczinákok, le

ölék az otthoni örserget . kiverték véreiket, ’s fül

düket elfoglalák. Es 611, restelve bajlódni, a’ má
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Sutt tán könnyebben nyerhetö birtokért, indultak l

hont keresni. Amaz, valódi ábránd , ez, könnyel

můség, mi ismét költói jellem’ sajátja. Azonban e’

durva, de merész lelkesedés, e’ vad magasztalt

sag, _ annyi salak, legalább léhaság közölt _

megtermé az élet’ legnemesb érczét, az aranysza

badságot. Ez tevé , hogy a’ maroknyi пер, hét csa

lád’ rongált ivadéka, nemzetté tudott képzòdni;

hogy a’ szilaj, ’s müveletlen взором, melly sem

organisálva nem volt, sem ha lett volna annyi vi

ták, harcz, ’s rendetlenség köztt szabalyos kormányt

nein vihete: nem osak föl nem oszlék, ’s el nem

veszett annyi idegen elem, ’s ellenséges nemzetek

közölt, söt függetlenségét kivl'vta, megtartá, ’s

fajegységét vérkorosulástól megóvta. Az inger

lékenység, harcztéren lelé iskoláját. Ha önbaja

nemvolt, idegen dolgot kerese. avatkozott, be

folyt szükséggé tette magát csak hogy izgága,

akadékos szenvét töltllesse. Igy Dnieperi laktok

ball a’ chazarok' vérontó, eröszakos népének se

gédi . szövetségesi valának; de végre összehábo

rodva , ’s közttök pártszakadásokat lázasztva, a’

nép’ еду részét , eabarok’ czimével , osaládaikhoz

nyolezadikúl csatlák. Atelcuzban pedig Bolgárok

Morvak- ’s Pacinákok ellen, most önérdekbòl,

majd kelet- és nyugoti esászárok’ ügyében háborút.

viseltek. E’ szünetlen gyilkosság, makacs kérges

poroszlói lelket, korlátlan , üldözö , vérszomjas

lnaniát fejte ki, melly minden eszmét , ’s tényeröt,

kárvágy- ’s örönnnel mérgezett be. De egyszers
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mind puhúlás’ feslettség’ ellenszerévé lôn; gya

korlatban tartá az eröket, csüggetlenséghez szok

tatá, ’s szerze _ miben az ó kor’ nyomorú poli

ticája gyámját keresé _ vitézséget. Ez tevé,

hogy hadi jelesség, ’s féleleninek tartaték kisded

'seregök; hogy fejdelmek kérték szövetségét az is

mert erönek; hogy a’ eliazarok’ királyvòt igénylô

chaganja,a’ kalandor vezérek’ egyikének, Elend
nak jegyzé el leányat; ez tevlé ,y llogy a’ сита."—

néppel szövetkezett oroszt meggyôzé, zsarlá, ’s

ama’ gondolatra hozá, miszerint _ hogy tölök

szabaduljon _ Attila’ ösföldjére Pannoniába amit

gatá, mit, hogy maga el nem foglalt butaságában

ránk nézve okosan tevé.Vítézségök’ hire eszközlé

végre, hogy Chioviától Magyarhonunkig tet_t ut

jokban. Lodomería’ fejdelme roppant ajándék- ’s

három heti lakmákkal, Galliciáé pedig hódolat- ’s `

egy hónapos vendégszeretettel fogadák; ’s mind

kettö gazdag rajzo'kat'regélt elöttök Pannoniáról,

hogy nyakukról a’ havas erdön (Karpatokon) túl

. tehessék. A’ fövonások’ harmadika az ö n z é s, nem

ltelen irányt, ’s gyakorlatot vön ezen elöszakban,

de mit a’ durva kor’ általános szelleme némileg

nlenthet. Or-szaguldozás, zsákmány, rablások vol

tak al. önszeretet’ keresetí'orrási; ’s gyôztes erö

vel könnyen jutván ragadmányaikhoz: hasünnep,

áldomások, lakoma-divat, ' ’s tékozló szeszély bé

lyegzé házi életöket, minek annyi jó eredlnényt

köszönhetének, hogy önbizókká tevé újak’ szer

zésihez, ' ^
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[me az elsò korszakban, eredeti nyersesé

giben maradt hů magához a’ nemzeti jellem.

Indulat viselé a’ hatalompálczát, számi'tó ér

telemröl szó sem volt. Igazgatásformájok pa

triarchai, ’s hihetöleg korlátlan kényů. Minden

családfö egyszersmind .hadvezér vala. Politicájok: ’

erôszak, ’s idegenbôl élés. S’ e’ volt egyetlen köz

érdek, melly egységre olvaszthatá öket; de bar

e’ veszélyes czél egyetértést szükségelt: ver

sengésben éltek a' családok; ’s kivált ha ve

szély jôtt, vélelnénypártokra szakadtak. Jobb

jövök’ fejében közös fejdelmül valaszták Árpá

dot, megvetve a’ monarchai rendszer’ alapját; de

egyszersmind ötczikků alkotványuk’ Я. 's 3. pont

jaiban birtok’ ’s kormányzat’ közjogával aristo

cratiát építve, mellyuek hatalula az 5-dik pont sze

rint hittörés’ esetében a’ fejdelem ellen is kiterjedt.

Megfoghatlan lenne, hogy e’ józan, ’s belátó el

méleti szerzödésre képes nép, ama' tökélytelen

gyakorlatát vivé közéltének, ha jellemét nem is

mernôk már, melly pillanati rohamoknak vete min- ‚

den elemet.

Óh ha szemlélödö országtannal intézkedtek

volna, mivé teendé öket a’ siker- ’s alkalomdús
korszak.' Az igábahajtott orosz’ birtokát magok-A

nak tarthaták, bolgárok’ morvák’ ’s paczinákok’

földén császárokkal osztozhatnak vala. Éleud’ há.

zassága a` cházárokkal, Leo’ ’s Arnulf’ ügye

pedig kelet’ és nyugat’ hatalnlaival kötendö erös

szövetségre nyújta alkalinat; ’s a’ terjedt orszá
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got mig önszorgalma gyümölcsözendett, roppant

hadzsákmánynyal ellálhatták volna. De igy felbon

так 1‹й1у152011уа11‹а1‚ сшить шад011 шт, feldob

zódták a’ véres szerzeményt, elveszték honjo

kat, ’s lnint ide jôttek egykor, mindentelenül ke

rekedtek lóra, még csak népességöket sem gyara

pítva, mert a’ csatán vesztek’ száma okvetlenůl

kiegyenlité a’ szaporodásét; a’ cliabarok’ idegen

faja 'pedig nem volt vérök’ eredménye.

E’ kétlaki éltôk, általában hasonlit a’ csinta

lan genie’ itjú kalandjaihoz, ki egy városban me

rész, korlátlan szenveit nyak-före könnyelmüleg

ůzi, ’s midôn kípusztúltan merůlve, de sorsterem

.to erôben burleszk szinhelyét elhagyja: lángesze’

egyetlen gyümölcseůl azon érzetet viszi,‘miként

mindennapi lélek, hason viszályokba bele veszett

volna. '

1111

‚А1р611’ kora.

Most következék a’ honfoglalás’ kora. Gaz

dag’°idôszak! mellynek rendkivůlisége öröm-’s bá

mulatra ragad. Nem tudnék irók közé tartozni,

kik 'történetünket lerivó ezifraságokkal babává öl»

шейк, hogy pitykékiöl пе lássuk тьмы de

a’ hét vezér’ tiz évi dolga , 895'- 905 világbüsz

keségünk  leliet; mellyel, idöt ’s körülményt

tekintve, Graecia’, Cyrus’, vagy Roma’ legtömöt
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tebb lapjához mérhetjük nemzeti naplúnkat. Az Ös

vállalat vad, és igaztalan. Mert nemzetek’ köz-Ãl

jogára eröszakot vinni, döntòtt idegenek’ romján

építni házat k'étértelinů nagyság; ’s a’ törlött ne

vekböl öszszeirt önczimhez fénytelen betůket öntet

a’ statusphilosophia; de ha a’ század’ vérpolitieája

népek’ orgazdájává tudott fajulni, késö minden

értekezés; ’s vegyük a’ tò'rténetet korszerů szem

pontból. Egy távol földövi jaratlan Га] , nein tudva

hogy ’s merre? térkép- nyelv- és mértan nélkül,

a’ mármarosi Karpath’ vad., ’s iránytalan hasábi

- között' betódúl az ismeretlen országba: költôí lel

kesedéssel kikiáltja örökségi jogát„mit egy pusz
U ta hirböl ismert néhai rokon’, néhai birtokához for

lnált; Attila’ nevében harczhoz fog; tíz, tizen

egy év alatt Laborczot Zalánt Men- Marótot Ge

lout, Zobort, 61 föbb hatalmaktól védett fejdelme

ket székeikböl levet. Magyar, Erdély, Tót és

Horvátországot, erdök- nadasok- folyók- mocsá

rok- hegylánezokon, ’s iót, morva, oláh , bolgár,

olasz hadesoportokon általgázolva elfoglalja; a’

bolgár királyt adóba ígázza; Csepelben fejedelmi

lakot épit; köz szerzeméllyét per nélkül nieg

osztja, ’s magának alkotványt ir! _ Tizene'gyév

alatt.' Nem tudoin, Arpád’ képzett lelke eszköz

lött-e irányt, ’s akarategységet, vagy viszályok

érlelék reá a’ nemzetet ? de az eredmény, hatal

mas jelekben mutata: mire képes, egy fentirt nép

jellem , ha szabályoztatik. Munka, foglaltság tar

16 örök cselekvésben a’ lélekeröt, s’ ez mint egyes
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charactert, úgy nemzetét is megóvja szevedélyek’

elf'ajulásálól, sôt hatást nyitvàn egyiknek a’ má

sikra, egy föczél’ ôsszhangú gépelyévé teszi.

Amaz Ösi ábránd, mint _biztató renlény mutatá. a’

felpompázott jövöt, ’s vezérszellemůl járt a’ köz

lélek `elött. Az ingerlé k e nység hös buzdú

lat’ alakjában ragadá nyomain a’ honért fogott

fegyvert; ’s bár Laborcz’ és Zobor’ felakasztása

kor , vagy gyözehnek’ túlvitt vadságában kegyet

len bélyeget viselt: mint eszköz’ maniája, a’~czél’

nagyságában mentséget talál Az önzés, hódolt

tartományokkal telék be ’s telhetlen mellék kap

kodással nem veszélyzé az általános irányt.

lV.

A’ szeri alkotmány.

Azonban _mennyire ismerjük _ a’ Szernél

készůlt alkotmány , bár mint lnagasztalják iróink,

felette el h'm tévesztve. Gyökérelvében, nem csak

a’ nemzeti erö’, ’s tömôtt terjeszkedés’ csirái vol

tak elfojtva, hanem egyoldalú szerkczete- mel

lett_ az elérni akart czélnak sem felelt meg, ’s

így philosophiája egészen eltért az4 atelcuzitól. Mar

az osztálymód, melly azt megelôzé, két igényt

ada fejedelmi kezébe. Árpád közös országuk’ nagy

részét családôrökůl vágta el; mibôl háza’ el

hatalmazása lön várható. Azonban a’ fönxnaradt
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részeket öntetszése szerint osztá el, honnan

donatie-jog eredhete. Maga az alkotmány pedig,

önálló végrehajtást tòn kezébe. Itélet’, ’s kegye

lem’, harcz’ és héke’, alku’ és szövetség’ nemzeti

jogait kirekesztöleg a’ fejedelemre ruhâzá; fel

jogosítva ekként kül- ’s belviszonyok’ 526

bad kezelésére. Továbbá polgár- 65 hadfòk’,

’s megyekormányzók’ kinevezését szinte fejdelmi

illetékeůl adá. Es ama’ pont, melly a’ fejedelem’

_ részére , minden megyében еду vár’ kizáró birto

kát engedményezé: biztositó súlyt ada a’ nemzet

ellenében. Ezért állítám, miképen e’ rendszer,

62 alapezélnak t. i. a’ lovagrend’ vagy is nemzet’

jog- és életbiztosl'tásának nem volt megfelelö; ’s

mig az atelcuzi kötés, aristocratiának adott sulyt,

a’ szeri, monarchának veté meg alapját. De volt

egy kár- 65 veszélydúsabb kúlfö 6’ szerkezetben':

maga az alapelv. Szerinte t. i. a’ meghódított

népek minden nemzeti jog- és igénybôl kizárattak,

saját birtok ’s befolyás nélkůl szolgálandók ide

gen urakat, můvelve számukra a’ tölök elrablott

földet ’S e’ kötelességökért, sennni viszonosság;

inert ama’ ln'ibéri pont, miszerint külharcztóli vé

delmök elhatároztaték, üres negativ vigasztalás

nál több nem vala. Tehát a’ паду 16тед, a’ helyett

hogy jog- és érdekosztályban testvérül fogadta

tott volna, mintegy ellenséggé téteték; ki szabad

ság’ alkalma után sóvárgott. vagy dologtalan jel

lemet ölte urai ellen ;’s e’ rendszer alatti pangásá

ball kedvét rokonszenvét veszté minden vállalat

hoz, melly egy kiskorú nemzetre gyarapítólag hat.
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E’ tömeg pedig annál méltánylandóbb lett volna: _

mert hadfoglyok- bündijúl lovagjogvesztettek- ’s

önivadék által folyvást növekedék, mig a’ hadfo

.gyott nemzet, örök csatázásban pusztítá szaporo

dását. Ezért mondám miképen e’ rendszer a’_

nemzeti erô’ ’s tömött terjeszkédés’ csiráitelfojtá.

Elismerem, miként azon vad ököljog’ korá

ban tökély nem vala várható, ’s eleink a’ század’

közhibáiban osztoztak; de ha rögzött kór’ orvos

latáról van szó, kútfejét ’s .átmeneteit kell ismer

nünk, bár szenilénk kedvetlen tárgyhoz visz; és

niegvan-e bántva egy nemzet’ gyermekkora az ál.

’ tal,_ ha kimondatik, miként mit akkor testében 6161—

izomnak hitt, kelevény?

Azonban a’ dicsö évtized’ vendégszelleme el

lobbant. A’ nemzet visszatére saját characteréhez,

’s mintegy kioldva a’ közvállalat’ kapcsából, sza- _

naszét gyakorlá. összenvedélyit. Alig ülték el a.’

hon’ és alkotñiány’ ünnepét: már zsákmánylás- ’s

tániadó kalandokra törtek ki vértôl alig száradt

határaikon. ’S igy, 111161611 а2 0гв2650115111ег11Ь

nemzet- s’ magánylga'zdaságot rendezni, vagy az

alkotmányon gyakorlati tapintattal javi'tni vállal

koztak volna, új bajokba dönték ügyôket. Igen,

ama’ viszályáhitó ázsiai ingerültsé g újolag 116

borhadakban kergeté 61761, a’ nemet császárok

kal örôk szablyapert folytatva. Es 1161- 1. Henrik

a’ megtört békeért sergöket esaknem pnsztulásig

összavágatá; a’ helyt, hogy elôgondú politica sze

rint, a’ fejlódò hadtan’ elemeit, ’s gyakorlatát nem
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zeti táhorukban meghonositni törekedtek volna:

szenvedély’ vak’ hatalmát követve, mihelyt erejök

ama’ veszteséget némileg kinötte, uj csatákra szágul

dozának. Az okatlanúl megtámadt ismét német Ottó

_rendkivůl megveré a’ vakmerö tábort; de a’ nép’

politioáját érlelni az új veszély sem tudá; sôt a’

tulvitt szenvedély, fülevesztett hontársaik iránt, az

ismeretes, ,gyász magyarkák‘ czimben gúny-és

megvetésben tört ki ; a’ hatahnasb szomszéd ellen pe

dig mély gyülöletté rögzött. ’S úgy látszik e’ kor,

jellemi sajáttá tevé anla’ hajlamot, miszerint a’

magyar, minden akadály iránt, lett légyen erô

vagy testůlet, minek elmozdítása idöt "s egyet

értést, feltételezett gyülólködö lön. llly nemzeti

utálat’ tárgya volt Ösi idökben a’ Német, késöbb

a’ Török, 's végre azon tárgyak, mellyekre most

h egység- és a’ kor’ világos lelkével hatni törekszik.

Fejedehneik, tizenhárom, tizennyolcz, húsz év

vel ültek uralkodni, ’s vagy nem bi1-tak az erôs

indúlatos fajjal, vagy véralkati rokonszenv, ’s iÜú

rajosság ragadta a’ köz-szellem’ örvényeibe. Pe

dig szánn'tó férfiúra volt volna szükség, ki a’ béke

évek’ annůvelö kötelességét any _egyetemi клада:

tá tudja emelni, mint Arpád a’ hadat. E’ férliú

Gézában jött el. Meglön mozditva a’ nemzeti ön

tudat’ ’s bensö élet’ gépelye. Közlekedés, föld

můvelet, ’s mesterségi képzettség, kezde gyö

kerezni. De idegen népelemek kezdtek beszál

lingózni ’s a’ keresztény hit is jelentkezék. A’

nemzetnek soktól kellett volna egyszerre niegvál
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nie. Hadazásitól visszatartaték ; könnyů életét szor

galom szoríta; földén můveltebb idegent kelle lát~

nia; a’ durva szellem nem birt egymáson ennyi

камыша kezel; nemtudott, nem akart minde

néröl egyszerre lemondani. Így késik gyakran e1

egy nemzet’ géniusa, ’s inert ébredésével sok ten

ni valót hoz: könnyen zavar támad az erök ’s

szakmányosztályok közt. Jelenben épen illy kort

élünk. 0h ‘ha isten megszánná e’ hazát, azaz ha

eszünkre térnénk! ’s tanúlva` századink’ sírírataí

ból, egy pünkösdi közlelkesedés, szálkátlan egy

séget, áldozatot hol telik, tettet hol kell, ’s tü

rclmet mindenütt tndna ébreszteni!

V.

Sz. lstván’ kora ’s alkotm'ánya.

Géza’ kezdeményi Sz. Istvánnal nyertek Öreg

bůlést; ’s igy alatta fejlék ki siker és viszhatás.

Sz. István képzett fö- ’s nemes lélekkel birt.

Átlátá mikint a’ kor javitást szükségel, ’s azt

tenni nemzethů szíve buzgón torekvék. De egy

Yszerre ada nemzetének hitet, ’s alkotmányt. Olly

két targy, mellynek egyike is hév eszmezsurló

dást hoz legml'iveltebb népnél is. Önkénytelenůl

korszakunkra esnek szemeim, melly szinte referrin

mal küzd, de aránytalan viszonyban. Most erö

fogyott nemzetünk indítványozá a’ javitás’ nagy

můvét alkotmányos úton; ’s ez okból a’ törvény

6
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hozást kell elvéhcz készítni. Politicai váliozatok

mil egy nép’ akadálya mindig több, ’s eszköze ke

vésb mint ha végrehajtó hatalom újít; miszerint fel

adatunk már termêszetében nagy. A’ reform’ tár

gyai rögzôttek; aránytalan önérdekéhez vénůlt min

den osztály, ’s az elemek, mikre 11а1п111611,ег6

fejlettek , de öszszeůtközô alapzatúak is. És mint

ha egy ólálkodó szellem 1111105 számi'tással hen

gerítné föl az eszmeoszlás’ minden almáit: nemzet

és alkotmányképzés’ ezer baja közé hitügy ke

veredék a’ vegyes házasság’ ’s protestansfelek’ `

egyleti kérdéseiben. Illy tárgyak _ bar a’ mai ér

telem’ lelkét fanatismusi viszhangra nem költik,

_ kétségkivůl izgatók, ’s nemzeti fì'iirányra már

azért is 765261yesek, ha gondolkodó fejek’ mü

ködésit. szét vonják, ’s a’ vezérügyi esznlék’ cse

réiben késlekedést szülnek. Ha tehát most, nem

zeti haladásunknál — 111611у а1111у1 támadás ellen

àlkotmányos erök’ egysége nélkůl nlire sem mehet,

egységet pedig csak képezni kezd _ azon vég

rehajtó můvezet, mit népreformjában nyilványos

stig képvisel, ha mondom e’ végrehajtó nn'ivezet

irányt tévesztve: gyülölet’ elelnével hatna

a’ népre, ’s megvetés’ tárgyaúl tenné ki

egymás 61611 a’ törvényhozó test’ tag

jaít; vagy _ eredeti gyarlósáng miatt.

'soha ki nem irtllató _ egyes hibák’ is~_

kolázásiban coordínalatlan k épvisele~

tünk’ érdek vált elemeire íntézne nyi

lakat, nem fájdalnlas' lenne-e? És ha az,
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ki mo'zgahnunkat ébreszté, ki nemzetért él, ’s

üdvet üdvében leli, gr. Széchenyi, a’ nyilvánosság’

fö organumában illyesmit látva felszólal, polgári

aggodalma nem méltó-e? ’s ha bar _ a’ hazai

viszonyszövedék- és véleménypártî kicsinykedés

ben, _ az általa jósolt zendůlés’ ellenörét látjuk:

nem kell-e elismernünk, miképen egy iratában

megrótt álut, legalábbis idö- és rokonszenvvesz

téshez vinile, de történetink’ szelleméböl szól

va, könnyen nagyobb mélységbe is tévesztne?

Bár István’ egész, reformja kòzjó’ szentv nevé

ben történt,'.’s üdvös eredményi láthatók valának:

a’ hántahnas mód és politica, nem csak `ellenszenvi

forrongást hoza, de a’ nép’ elégültlen részét zen

důletig izgatá. Mar országlása’ kezdetén partütôk

támadtak széke ’s törvényei ellen, kik az idegen

kegyenezek’tisztségdijaiban elárult igényöket faj

_ lalva, a’ fö hivatalok’ Ösjogát visszavini keltek föl;

kezdetét adók az önvérség elleni gyászos harez

rag-álynak. Azonban a’ kitört eröszak elfojtatott.

Késöbben a’ somogyi fejdelem gyüjté zâszlója alá

a’ lázadt elemeket. Azt hiszem: Kupa, az atel

euzi harnladik kötéspont’ megtöréseért támadt báty

ja ellen, miszerint az Ösi választó családfök’ iva

dékát orszagos tanáesába folvenni mellözé; de, bár

ezen tettet, az 5-dik pont, népközüli kirekesz

téssel határzá büntetni: tán a’ hitüldözés’ jel

szavát erösb` pártkapoesnak vélve, készebb volt

magát emlékkönyvünk’ lapjaiu pártosnak iratni,

mintsem взимаемые: elárulja. Legyeëißgy, vagy
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amúgy , merényét mindenesetre a’ reformnlod idézé

eló, ’s bár a’ vele szövetkezett pogányság, épen

gyůlölt német vezérek által elnyomaték: a’ titkos

Inéreg, ’s forradalmi hangulat nem lon kiirtvà,

csak örlesbe vonúlt; bélyegzó fordúlatát szůlve

a’ népjellenmek, ’s aljasodást hozva a’ vadság’ ed

dig genialis kitöréseire. lgen, amaz eredeti in

gerlékenység, melly minden .irányban nyil

vánosan gyakorlá magát, most a’ túlsuly’ félelmé

ben titkos ármány’áskálódás’ llarag’ és boszú’ ’s ha

mis eskü’ setét utait keresé.; mit pizonyitnak István

nak gyilkolást tárgyazó törvényei, ’s azon kifej

lett fogékol'lyság, miszerint minden szinů érdek pár

tot tuda alakitani, ’s minden vegyůletů elem ra

gályt eszközle. Az ön z és, orzás’, tolvajság’ fattyú

szellemében kezde tcnyészni, mit eléggé igazol

nek ismét István’ László’ ’s több kìrályok’ ez iránt

irt szigorú czikkei.v A’ k öltöi szellem,_ csáb

jait aruba veto kéjhölgyként, _ most liitkórság’

rohamába sodrá a’ nép’ gerjedelmeit,majd egy clé

gültlen Vazul’ dühéhez lelkesůlt; kôltve teremtve

egyfelöl kedvezöbb jövök’ munkátlan gyáva. remé

nyét5más részröl a’ független multak’ üres vágyait,

mik a’ nemzet’ lelki be ezeriziglen átszármaztak.

Egy népforradalom, ha elferdůlt, Önmagát

ejti zavarba; 1eredeti forrásától szerteágazik,

minden eredményben új okföt talál, ’s hasonlit

a’ roszûl gyúlt tůzmůllöz, melyröl nem tudni,

hol, merre, mikor szikrázik, perzsel, vagy ráz

kódtat? Nemzetünk’ sorsa az Árpád-lláz’ három
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Szaladában rongaló szélpont-ok köztt hánykódék.

Медведи а’ királyezím ianti bizodalom, ’s trónkö

vetelôk találtak viszllangra a’ népben, Vazul’,

АЬа', А|шо$’‚ ВогйсЬ’ pártjaiban. Most j0bbágy

hůség’ álszíne alatt, titkos boszúból konczolák

fel egymást az aradi gyülésen az országnagyok;

majd ismét kettös király, apa. és iiú, czivódék

az itéletjogon, mint az 1222. 18. törvény ta

nusi'tja. És míg a’ királyszék ennyi orkánban sû

lyedezék, nem tudom titkos política vagy for

rongási túlság? de minden esetre veszélyes erö eme

lé túlhatásra a’ papságot. `'S ennek megnött hatal

ma , _ melly a’ III. Béla. [iai közt kiütött viszály

kor rendkivül llaladt, _ eszközlé, hogy a’ Kal

mán alatt üldözött vándor-keresztesek’ elvét, a’

nemzet késöbb elfogadá; ’s rongált `beteg hazáját

gyámkar nélkůl hagyva, a’ hitábránd’ siralmas

ezéljára. kalandozott. Illy összeütközö elemviták

közt alkalom nyl'lt külhatalmak’ avatkozására, mint

példáúl László és István’ örökségi _harczuk’ al

kalmával; ’s bár IV. Bela egy ízben a’ hůtlen

nyugati szomszédot elirtá: III. Andrásnál , a’ szü’

netlen zavargás csábja közt, Osztria újolag tigyel

ni kezde hazánkra. Ugyan hogy védhette volna

illy körůlmények közt honát a’ tatárok. ellen, sze

gény magyar, kinek fogyó nemzete, Kalman, Il.

Géza, ’s 1V.László alatt behozott kún, szász,

' görög, ’s oláh gyarmatokkal vegyült, honosított né

meteken ki'vůl?! lgy játszaték'le harmincz évti- l

zed’ romantica tragoediája, és a’ függöny, v éres
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végjelenetnél gördůl t le; lnert az uralkodóház, melly

Árpáddal, buzgó közvéleménnyel kezdé kor

lnányát, lll. Andrá'sban lnéreggel óltatott ki.

Kell-e 'fejtegetnenb hogy ez idószak’ lelkét is,

értelem helyett indúlatokbirták; ’s hogy a’

nemzeti character idonn'llt ugyan, de beteg fer

de irányban?

Most fussunk végig az eredményeken. A’nemes

származati törzsjog, hůbéri тамада kezdett

alakúlni. Az òsl'aj’ ’s osaládnagyok’ fogyatkozó

száma idegen donatariusok közó merůle; ’s a’ pa

pi osztály, forend’ igényeiben osztozék. Azon

ban, a’ mellett hogy az ösnemzet illy idegen ele

lnekkel zagyváltalék òssze, maga az alkotmányos

rész sem volt garantirozva; mert az uralkodó, би—

választotta. senatussal kormányzott. Mind ez, a’

nemzeti elet’ szinét напоит; d e az ebból fejlett

királykorlátozó tòrekvés , a’ fejdelmi-tanáes’ szer

kezetét jóltevöleg idonn'tgatá. Elószor csak az

egyház’ ’s polgárzat’ kinevezett fejeibòl állott az, _

majd megyei kòvetek’ járúltával szabadabbá lon,

mig végre a’ Rákoson egyetemes országyûlés’ alak

jában jelent meg. _ 0|áh, tót-, német, |n0rva,

kún-, szászfaj vegyůlt hazánkba: de altalok né

lni gyártás, nn'lipar, loldmüvelet 's kereskedéSi

.szellem kezde honosúlni. Tòròk-, pogány-, zsi

dú-,_’s gôròghit telepedék meg, ’s itt nincs vi

дыша de; mert hitfelek’ едущей; ellen ingerült

pártjai. kôzéletben osak vészt támaszthatnak. A’

saentdüh` külharczai alatt kiulerůlt a’ nép. Нищета.
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в musulmanbérlôk bitorlák n' nagyok’ javait. A’

nemesek eladósodtak, ’s kárpótlásért szolgaiikat

sanyarak; a’ tehetlenebb osztály kizsaroltaték ’s a’

folvirágzás’ reménye vonaglani kezdett. Hát az

erkölesi elet?! Szent lstván Il. k. 4. czikke mu

tatja, mennyire le volt kötve a’ nép a’ papságbau

képviselt erkölcs iránt: ’s hinni leliete, mikint

a’ jogphilosophia, e’ szoros viszonyban czlélját

érendi, azaz súlypontot, bástyát adand a’ morál

nak; ’s megalapítandja az erkölcsi můveltséget.

Óh nem! Sz. lstván. 25, 32. Sz. László: 6, 7, 38.

Kálmán; 7, 8, 12, 83, ’s töbh, a’ közdivatú nö

rablás, eröszak , hitszegés, tolvajság, nöszükés, ’s

méregkeverés ellen megújitvallozott szigorú czik

k'elyek, szánandó rajzát adják a’ kor’ erköleséuek.
l A’ polgari al kotmány, e’ korszakban két

paroxismuson ment által; de egyik sem segite a’

népen. Sz. lstván, Árpád’ nyomán indúlva a’ ki

rályhatalmat erösite, az aranybulla pedig a’ nemes

së ’ önlétét tevé túlsulyra, de a’ legterjedtebb

elemi-öl egyik sem emlékezék. Tehát a’ magyar

alkotmánytan, folyvást a’ fejdelein’ ’s aristocratia’

érdekében kerengett. Es mivel Árpád után, a’ túlha

talmasúlt megye-kapitanyok, rablólovag nemů éle

tök miatt, a’ _trónra nézve félelmesekké lònek, minden

fejdelem székbíztosító’ alkalomra várt:2 mit Sz. Ist

ván hozott sikerbe. Utána pedig az alárendelt

nemesség’ viszhatása xnůködék , mig 1222-ben ozél

_ját elérte. Ugy, hogy e’ negyedik intézkedésnél

seul llaladt tovább, esak oda tisztúlt viszsza az al
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kotinány’ philosophiája, hol az atelcuzi kötésben :

t. i. korlátolt monarchia, jogosztályos aristocratiá

val. E’ mellett, a’ szerkezet german alakban jelent

meg.` A’ nemesjog’ hůbérisége, kiralyhatás alá

rendelé a’ nemzetet; melly hogy öntestében se le

gyen homogen, egyházi és polgári förendrelôn

különzve a’ köznemesség fölött; a’ zászlósok, tisz

tek, „királyi ügyészh ’s kamaraszemélyzet pe'

dig királyi kinevezés ala rendelteték. De az arany

bullas nemesség, _ bár az ügyefogyott II. And

rássabkényszerůn alkudott: _ mind ezzel mitsem

gondola; ’s bár tapasztalásból ismeré a’ királyi

hatalom’ túlhatasát, értelmi gondolással nem

csatlá érdekéhez a’ népet , rövidlátó önzésnek ad

va egész alkallnát.

Egyébiránt Sz. István’ alkotványa, némelly

népelemů osztályokat különböztet meg; jelesen:

jobbágyok- udvaronczok- praedialisok- és jö

vevényeket. Nem merném határzottan állítni, nii л

volt ez alkotványos kijelelés’ philosophiája’.2 иду

törvényhozói elögondbó'l szemelte ki, a’ nép’ 816

kelöbb részét, fokonkënt nemességre szándékoz

van érlelni, hogy benne kiengesztelje a’ félel

mes egészet; vagy _ mi kor és alkatványszel

lem után valószinůbb, _ dicskört akart alkotni

belölök a’ királyi ’s förendi méltóságoknak. Annyi

bizonyos hogy rendeltetésök szerint a’ két elsö

fejdelnli, a’ harnladik papi, ’s negyedik osziály pol

gárnagyok’ köréhez rendelvék valának. Ezekhez

jarulegyötödik: Castri; kik talán nlüipar’ ’s gyár

'\`
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tas’ elöinozdítasaért birtak némi szabadalommal.

Tehát nein esak a’ tönieg zaraték ki érdek-, ’s

jogegyenböl; de azok is, kiknek kegyelemböl

szerencséjök volt jogrészecskét nyerni, mintegy

hozzá told'atának kiváltságosok’ ragyogványihoz. '

Igy, a’ zürböl kiterjeszteték a’ magyar alkotiiiány,

deV mint pompaég, mellynek napjakirály lett, hold

ja fôrendek, csillagi a’ neniesség; de шипа" szét

vert föllegül maradt szét a’ iiép. _ -

Az 1222. országgyülés által független jogá

hoz juta a’ nemzet, melly Árpád óta folyvást na- °

gyobb kisebb ônkény alatt vala. Azt bitte, hogy

- bal sorsa királyi hataloinsúlyból szárinazók, ’s most

e’ hataloinfordúlatban a’ meniiyeket hivé elkö

zelgni. Nein úgy lôn. мы inikint a’ jóllét, vagy

közélet inkább, II. András után is парома sü

lyed. Okát, ’s egy jobb változat’ eszközét kere

sé, de érzelnii szi'vösztöntòl vezérelve isniét

tévesztett Gyakorlati szeiiile inegbizonyítandá:

niiképen mind ez, niegoszlott érdek’ szorgalnii

egységhiány’ ’s innen jött viszály’ eredménye; de

a’ nemzet, azaz nemesség, miiidenben ’s mindenütt,

esak önmagában nem keresé a’ hibat, mignem ta- °

'núlni kezdvén'mai korunkat, beláta saját hiányi

közé. Ama’ korbanUÍIIyes felett nein törte fejét,

csakszive után járt. Azt hivé, tán nein aiinyi

ra független, mennyit boldogság »föltételez; sza

badsága korlátit pedig, a’ királyi örôkjogbanvél

te; ’s hogy választási formához jùsson Ill. András

ban az ösházat kivégzé.
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.V l.

Nemzetünk, a’különbözö házbeli királyok

alatt. .

ltt ujabb Örvényei nyiltak az indulatoknak

’s egy észveszett zavarban hágott tetôpontra a’

föjellemvonások’ harozversenye. A’ dûs osaládok -

királyszékre vagytak; a’ szegény ’s llenye rész,

° árúvá tevé választó szavát. Hivatalszomj, vérség ’s

minden izgató érdek mozgásba jött. 'Másfelül ve

télyirigység, gyülölet, árulás tálnadoztak egy

más ellenében. Ha. egy veszélyes párt bukott. ket

tö három kelt nyomában , kik ellen ismét ujak ala

kúltak. A’ gyöztes zsarola és boszúlt; az elégült

len összeeskûvék, vagy idegen segélyért árulta

hazáját. E’ pártzavargásban a’ közügy külpolitica`,

kezein hánykódott; belöl pedig rabló lovagszellem

terjedt el. A’ várak meg annyi orfészkekké lettek.

Ólálkodó ármány’, nlerész eröszak’ ’s gyáva onte
ledés’ szerepeit játszá az yingerlékenysé g;

.melly gyakran személyességig aljasult, mint pél

daúl érsek Szalkay ’s a’ Horvát bán között, kik

országos ülésben arczcsapás- és szakálltépésig

sülyedtek. Jobbágyzsarnoklat’, bérszôvetség’ ’s

ragadozás’ 'szerepét vitte az önzés, törvényho

zás’ helyén sem tudván fedezni fajult természetét;

mit a’ hatvani gyůlés alatt kirablott Kanczellári

társzekerek , ’s nehány kegyencz oligarchai palo
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ták igazolnak. ’S a’ költöi ábránd hiu csalké

pekkel százfelé kapta a.’ közakaratot. A’ mit ér

tele m , ’s mérséklet' ereje olly könnyen tehet va

la, hogy nemzeti kilrályt válaszszanak, két száz

husz év alatt alig történt ki-tszer. _Cseh, lengyel,

olasz, bajor, német uralkodók emelkedtek az egye

netlen nemzet’ székére; mindenik saját statustan

nal vegyitvén konnányrendszerét, ’s küzd ve a’ eso

porttal tóduló akadályok ellen; _mellyeknek nagy

részét magok okozták. Egy részròl királyi kény

vérezd el a’ korszak’ emlékét, a’ Zách-család’,_

Hedervári Kont’ ’s Hunyadi Laszlo’ gyilkoltatási

ban; más. részrôl nemzeti boszú vete börtönre

Zsigmond királyt, ’s öleté meg Nowigradban lá

zadt AHorvátok által Erzsébet királynöt; ’s harma

dik felöl, _ mint a’ velenczei tizek, _ hetek’ kor

mányában szakadozott a’ királytalan ország; vagy

a’ születendö magyar király’ számára nyolcz ne

velö közůl csak két magyar határoztaték, mint Al

bert’ végrendeletében. Egyik fejdelem évtizedekig

nem tarta országgyülést , mint Robert Károly; má

sik , hitszava ellen hurczolá fogságra a’ nemzet’

kegyenczét mint német László; harmadik az evan

gelium ’s o'ltárszentségre esküdött népszövetséget

töré meg, mint I. Ulászló, ’s igy tovább. Másfelül

a’ féktelen olygarchák nem tekintve istent, tör

vényt, nenlzetet; dacz- vér- és boszúrendszerrel

tépték a’ hazát: Trenchenyi Máté , ’s a’ Drugetek,

a’ koronaorv Gara, a’ szörnyů Cilleyi faj , Giskra,

’s a’ Gara-Ujlaki part, mind meg annyi vércsikok
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a’ korszak’ távolában. Esztelen fényůzés, feesér

16 könnyelmüség törpité a’ közcharactert; ’s tevé

siralinassá, az udvarokat. Zsigmond, szepesi váro

sait adta zálogba, hogy legyen pénz kalandokra;

Dobzse Laszlo, könyelml'ileg,` ország- és saját

inindenét kihányta kegyenezeknek, mignem nevén

veszett Laczi konyháról kelle hitelben ebédet

eiinie. Mind. ez, vegyi'tve a’ koronajog- ’s avatko

zási háborúk’ pusztitásival, elárviták a’ hout. A’

tôrök, átlátá, inilly szeretetlen a’ Magyar honja,

’s egymás iránt; .átlátá, miként velnek kogzkát

külérdekek Pannonia’ birtokán , ’s miként nem tö

rekszik a’ nemzet egyesüliii saját javára. Folin

gerlé vagyát a’ változó gazdájú szép .birtok; ’s '
feltevé,elhalászni a’ gyöngyôt, mit önhullánia idel ’s

tova hányt. Már nagy Lajos alatt beütött; ’siezu

tán , mint egy látogató kéz, hosszú századokon át

nehezedett meg rajtunk a’ nemzeti bi'inökért. A’

miiidig föld- ’s jogtalan paraszt, most hazai kény

majd külharcztól pusztitva, vigasztaló einlék, ’s

szebb remény nélkül, vsajtolt erövel emelte a’ ter

het: de lelkében boszút érlelt a’ várurak ellen, kik

lienye dôzsölésben, vagy pártvitával tékozlák a’

zsarlat’ sikerét. Az idö intett, Dózsa mint egy bo

szuló daemon, üté föl a’ lázadás’ zászlaját; az

ег6, mit honvédelemre kell vala forditniok, boszú

eszköz 1611 zsarnokaik ellen,merthiszen nekik holi

f juk nem vala, ’s a’ „olitellas dum portein meas“ 1161

cselete mellett, gyülòletökkelkitörni jól esék. Es

mint a’ Várn'ai pusztúlást egykor, pápajavallat
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eredményezé: Dózsa vésznapja 15 török elleni fel

keléstöl feltételezett bünbocsánat miatt borult

hazánkra; ’s a’ mohácsi sir., Tonlori é rsek’ befo

lyására nyilt meg. _ Korszaki törvényekböl itél

ve kétségkůl igaz , hogy a’ papok 65 nemesség él

lel hegygyel álltak egymas iránt. mit az 1525 rákos

hatvani fegyverzett országgyülés tisztán tanusít;

midön a’ tized’ elvont jövedelmeit, a’ lion’ kôzvetlen

szükségére követelték használni. Es hogy az ért e 1

mi egység- ’s számitó politicahiányos kornak

legszörnyůbb leozkéjét is megtanulhassuk, jött a’

mohácsi nap. Nem kell. taglalnom; egy sirirataúl

maradt közigében minden ismeri 61: a’ magyar,

lementivel dieséri napját! Elhullott nem

zetünk, ’s a’ ‘nagy temetön , mint egy kiliolt csa

lád’ örökösi, három osztályos hatalom üté föl zász

lóit; a’ Török, Zápolya János és Ferdinand; ret

tenetes elöjeleůl a’ lengyelekével hason felosztást

követhetö végnek. '

Az úr’ angyala mondá. Lótll’ nejének: ne for

duljon vissza hagyott városára. De mi, épitö nem

zedék, tekintsünk multúnkra , és ha mint égö Go

mora, tüzvészi pirt _vet ránk az elökor, tanuljuk

meg üszköt nem szórni alkotandó házunk’ alapkö

vei közt, inert füstté leend a’ végerö’ szorgalma, ha

můvébe gyuladás’ elemét vegyitend. ` .

150161 vilz'igosan all az idôszak’ lelke , ’s >nem

kell hosszas fejtés, hogy. а’ 761", ’5 érzé kek’

bélyegeit felismerjük. Most fussuk meg rövid Váz

latát az eredményeknek. 
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Ennyi egymásra ható zavar , ’s történeti bo

nyolodás közt ha - nagy és jó születék , egyes

jellem’, vagy közirányzat’ tekintetében, sem nyer

hete tökélyes, czélszerü körívet. Fejte ugyan a’

kor polgári lelkesség’ pályaképeit, mint a’ pór

származatú Csókát. a’ férjszabadító elszánt Fran

gepannét, ’s a’ törvényes óvás végett magát szék

ben hurczoltatott köszvényes Perényit; söt nevelt

lvilagtörténeti nagyokat Hunyadi- ’s nagy Lajos

ban; de tůnö meteorként lobbant el minden rend

kivl'iliség , .az ön-kicsinykedési gyáva éjszakában.

Es maga Matyás, kinek. lángeszét, ama’. beteg

századok’ vezérlelkeůl hítta föl isten , kormány

tani számve'téseit önzöleg intéqzé; ’s kiterjesztett

királyhatalmával nem csak alkalmat ada a’ ne

mességnek másik szélpont után törni, mit II. Ulász

ló alatt szinte fòtlenségig vitt: de a’ hůtlen bünök

röl alkotott törvényben tévedési lehetségek’ utját

nyitá meg. És, ha túlemelt lelkek’ szelleme hibát

követhete el vérh atalmi ingatagság miatt: hogy

lehet vala sikert varni vallalatokból, mik a’ köz

ség’ léhább jellemétöl feltételezik eredményeiket?

Elmulaták a’ nemzeti liirályszék"megalapi

tási többszörös alkalinút, ’s legszembetünöbben Hu

nyadi Jánosnál. lgy bukott meg a’ honvédelmůl,

régi tapasztalás után esküdött polgári akarat; mi

szerint 1_505ben a’ Bákoson, idegen király’ soha el

nem fogadása határoztaték; egy év után pedig,'II.

bajos’ születésével _, kiben a’ mohácsimezön, tán a’

nemzeti állhatlanságértjel'ent _meg Nemesis’ boszúja
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_ eltörlek végzésüket. Az 11616 igazság elsülyedt,

vagy haszonvágy’ keri'töjévé aljasult; jelelik ezt

a’ birz'ik elleni gyakor törvények. Mit szóljak~ a’

közigazgatás’ vétkeiröl, melly nagy részben át

kölesönzé a’ polgári életnek partos , és részrehaj

lási szi'nzetét? Kell-e adatokat fi'iznöm korszaki

oklevelekbòl, az 1507: 7. ’s több tôrvényekhez,

mik királyi tanáesosok’ fôispán’ ’s niegyetisz

tek’ visszaélési ellen irattak? Az erkôlcsi élet, ’s

álszenteskedés', szeretetlen egyedáruság’ folyaina

volt inint az Árpádház alatt. OrszággondúA 1111-6

lyok is pietisniussal tölték napjaikat, mint Bóbert

Karoly; a’ nemesség pedig niindenét szent alapit

ványokra adta; úgy hogy a’ végreiideleti jogot I.

Lajos’ 11. pontjával korlátozni kelle; ’s mégis,an

nyi vallásosság mellett, rablóvárakban huzták a’.

veßsernye’ harangját; erôszak , orzás, jobbágysa

nyargatás hagytak nyomokat Verböczi’ könytfében,

’s mind azon ágai a’ vetemültségnek , miket emel

tebb,vagy esak középszerů erkölcsi é'rzelem svani

ůzni szokott. Az uralkodó vallas , melly l. Lajos

alatt pogány- ’s törökhitet 526111626“:` а’ reformál

tak’ uj felekezete.ellen isniét hatalmas szót еще“,

’5 az 1523: 54, 1525: 4. czikkelyekben hosszú

hitcsaták’, ’s honemésztô zavarok’ magvait hinté

el. És épen ez jellemzi legélesbben a’ kor"tacti

cátlan érz е1т1 túlsulyát: miszerint, a’ külostrom

161 rongált, ’s multjait 511116 nép , egyrészröl 1111111

1162655131 161] ui szakadásokat; más részröl az ér

dekkülönséggel ú-gyis szétvált elenieket, legalább
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nemzeti köznyelvvel egyesítni nem iparkodék; mert

az I. Lajos, Zsigmond és 'Mátyás által szerzett

pécsi, budai, ’s pozsonyi tauodákban, magyarnyelv

nein tanittaték; ’s különben is olly felsò tanulmá

nyok adattak, miket az al-iskolátlan honi ifjúság

sikerrel nem hallgathatott. Igy nem volt egyetlen

összevonó pontja is a’ közügy iránti lángolásnak.

Bábeli nyelvzavarban hagyattak az egymásra tö

rö népfajok; a’ nemzet’ nagyjai pedig holt diák

nyelven igazgaták a’ hont, ’s irogaták magyar

törvényeiket.

A’ polgárialkotmány’ szelleme ugyan az

maradt. Némi foltozások mutatkoznak rajta, mik

idůkivánati adókká lönek: de általános számitási

ból, vagy inkább számitástalan politioájából, mint

.hajdan, minden közboldogsági elvet kizárt. Ismét

független monarchia, ’s aristocrata felsöség lgözt

lebegett a’ törekvés’ mérlege. Robert és nagy La

jos átvl'tták magokat az aranybullás rend’ túlnyo

móságán; Zsigmond мы: pedig visszahanyatlék a.’

királytekintet. Mátyás újolag felemelte а’ felseg’

hatalmát, hogy második Ulászlónál, _ a’ gú

ny_os tiszaparti magyarok’ Laczijánál , _ orszá

gunk’ sorsával együtt ismét nleghnkjék. Es a’ két

alkotmányos tag’ vetélkedése közt, folyvásthiz

tosan épité bástyáit a’ hyerarchia. Nagy Lajos

függetlenné , ’s szabad polgárokká tevé sz. István’

„Castri“ czímü osztályát; Zsigmond pedig or

szággyülési testůletté vette föl. E’ képviseleti

szaporodásban , biztosúlni látszék a’ törvényhozás’
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népiránti állása; de a’ lovagrend egyszersmind,

két táblára osztaték. Mágnások, ’s egyház’ fejei

alkoták a’ felsô házat , kiknek coordinál atlan

tômege, túlnöheté a’ hatósági képviselôkböl ha

tározott számmal alakult also kamarát. A’ ki

rályi polgár-követeket pedig elkötelezé az új ke

gyelem. Tehát ôk, az egyháziak, ’s polgári fòrend’

egy része Zsigmond’ részén, a.’ lovagrend pedig

önerejére hagyottan! Látszik, hova czélzott a’

nyommasztó körůlmény’ philosophiája. Egyébiránt

a’ parasztok’ egyetemes fölemeléséröl eszme sem

jelentkezék. Ama’ sovány kedvezések, mik: határ

zott kilenczedi illetöség-, szabad kikóltözés-, ’s

több apró engedményben itt ott elllintettek, több

nyire földesuri zsarlások’ korláti, ’s kevésb je

lentöségüek valának, mintsem a’ kor’ növö köve

telésit kielégithetnék. Azonban létrehozatali lnód

`jokban, szörnyů veszélyek’ magva feküvék. A’

népvédö intézkedés, többnyire királyi kegybòl,

’s nemesség’ megátalkodása miatt nem osztó igaz

ságú törvényhozás’ útján történt; söt a’ szabad

költözés’ országgyůlési változatos sorsa, a’ lovag

rend’ szůkkezůse'gét jelelé; ’s innen a’ paraszt

ságban egy gyülöleti alaphit gyökerezék meg

’s szállt firól lira korunkig, miszerint a’ nemes

rendet ellenségeůl ismeri, ki ellen udvari kegyel

mek által védetik. E’ mellett díjatlan terhein ki

vůl új, ’s keserves adó szállt vállaira. A’ lovag

rend, részint puhúlt élet, részint fogyottság, ’s

leginkább örôk viszály miatt, a’ sokfelé szükség
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lett haderöt öntestéböl kiegészi'tni képes nem lé

vén: minden nemes, Zsigmond’ decretuma szerint

harininezhárom, késöbben pedig Szilágyi Mihály’

2. czikke’ értehnében, husz jobbágytól hu sz art,

azaz egy lovaskatonát tartozék alli'tni; mi apro

donkint a' parasztok’ nyakában maradt. Mi könnyü

vala kilalálni, mit javali e’ helyzetben, egy би

zéstelen politieai böleseség. De az ér telein’ szám

vetése mindig háttérbe nyomaték ingerült szeii

vedélyek allai: ’s a’ helytt. hogy a’ megviselt nein

zet, erötlen testéhez kapcsolná a’ biztosi'tó tá

inaszt, inélyebre merité öt sok százados kesere

désihe. Midön annyi alkotniányi mellözet, kin,

nyonior, küzdelein, kinierültség után, Dózsa’ vad

irtó rohainaiban jelét ada a’ töineg, mikint ö élö

’s érzékeny test, kire a’ méltatlanság izgatólag hat:

felvéteték talán a’ nemzet’ testébe? ’s inegnyiltak

számára a’ jogkönyv’ lapjai? Nein! Anglia már

az elótt századokkal felszabadi'tá ll. Richard alatt

a’ zendůlt parasztokat, ’s késöbben bii'tok- és

választójoggal elózé meg a’ jöhetö vihart. Az é r

telnii javaslat, ’s gyakorlati okszeri'i példa ké

szen volt; de jobban esett a’ vérhevenyben boszút

tölteni, `s azt tevék. Az 1514: 7 _ 25 törvények

hosszú nyomasztó sorát hozák be a’ robot, ki

lenczed-, тюк: ’s több _ helyzetökhöz ni.érve -

szinte visellietlen terhekiiek. A’ földesúr, birája

lön parasztjának saját követeléseiben; sÖt a’ fe

nyitö rendszer’ közjogát is kiváltságaúl birta, ’s

több uradalmakban maig is élethalál’ itélô ига job
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bágyai felett. Es a’ mondhatlan súly, mennyire nem

enyhitteték szelid gyakorlat által, jelelik a.’ pa

rasztok’ ügyébeu kelt ídòszaki kírály-leiratok;

Mária Thel'ézia beliozott urbére; Hora-’ Kloska’

korszaka; a’ cholerai zendůlet, ’s az 1834. évi 10.

nov. ’s 10 dec. országos fejtegetések’ naplója; mig

nem annyi év, ’s hosszadalmas vitak után, ré

szökre némi enyhůlet nyujtatott.

Ismét egy korszak’ végpontján állunk. Sze

münk fájdalmasan tévedez, a’ szélvészbe irt rajzon.

Tán nagyon is sötétek képeiln? tán itt ott több

fénybe merülhetett volna ecsetem? ellenveti egy

jószivů hontárs, ki meleg keblével átérez a’ hol

tak’ országába, ’s a’ koporsók’ ragyogványitól

nem látja a’ sir’ fenekét. Ha történetet irnék, egyes

tényekre is terjeszkedtem volna; ’s mint költö,

megénekelném ihlelt polgárok’ lelkesůlésit: de fel

adatom a’ kor’ politicai lelkeI volt, ’s szembetün

tetése egy gyász igazságnak, miszerint nemzeti

történetinket túlnyomólag vezette a’ szív, ’s ve

zérlete mindig mélységhez vitt, eleven halottúl

sülyesztve ízenként alább közéletünket.

Vl.

Jegyzet a’ késò'bbi idökröl.

A’ XVI. század’ harmadik tize, erö- és nép

fogyottan vette át Magyarhonunkat. Az atelcuzi

genie, ki erötára volt önszilajkodásinak, rongál

va, hibavénůlten, korcsulás’ küszöbén alla шаг.
l L
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Az értelem’ jobb szelleme még sem birt költeni

számitast, ’s akarategységet. Két pártra hasonlék

a’ nemzet. Egyik I. Ferdinandban pártolá az Oszt

riai házat, a’ papság’ segéd járultával; másik Zá

polyában védte a’ kebelbeli király’, ’s hitszabad

ság’ jogát török segélylyel. Mind két fél ivadé

dékokra származtatá vetélkedö szenvét ’s inter

duos litigantes, török sajtolá a’ hont. Külônben

magas polgári, 65 haderények fénylenek vissza a’

borúlatos korból; mint véggondolati egy merevůlö

szívnek; de bukni kelle a’ közorkán elôtt egyes

köszálaknak, mit föl nem tarthattak. Béke hanvatok

kal nagy halottak. Méltatlan kor’ érdekeiért 1111116,

tok el, de a’ temetôdomb, melly alatt alusztok, fo

kává lön a’ polgári bölcseség’ visszanézò haladá

sinak; ’s egykor világnemzet’ ajkan, szabadköny

vek’ lapjain nyilandik dijatokúl az emlék’ örök

léte. _ Ne igyekezzünk e’ kor’ lelkébe hatni. Hagy

juk a’ vizsgálatot, úgy is a’ múlt idôk’ bonczából

eleget tanúlánk. _ Nézzük at hideg szemmel, ’s

röviden a’ puszta eredményt. A’ nemzetiség földig

hanyatlott, ’s kebelbeli királyai tôbbé nem levének.

Az ország kimerûlt, ’s éh vidékein inség volt

az úr. A’ gyér müveltség, idegen szellemben vert

gyökeret. A’ tudományosság egyoldalú kinövést

kapott a’ hitfelek’ dogmás vitáiban. A’ választó sza

badság díjakért igázta le magát; az emelkedni vá

gyó pedig, hívatalokért árulta jogait; ’s e’ betegség,

sokkal hosszabb életů lôn, mintsem ne ismernök. A’

kor’ végén a’ Habsburgiház örök uralkodáshoz jött.
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l. Leopoldtól fotyt az öröklés. Mária Teréziánál

megszakadt a’ rendszer, de a’ magyar újra kötött; ’s

kötése folyvást él. É rt elem volt-e a’ túlnyomó ha

talom vagy é r z e lm e k? megfejtik az 1741, ’s 1809

ki insurrectiók; az 1795-ki események, és a” többi.

Minden részletről le kell mondanom. A’ kor

nagyon új, sebei napjainkig érnek, ’s igy minden

karczolat izgatná azokat; pedig czélom politicai hi

deg értekezés; ”s e’ mellett kell maradnom. Ezen

kor igen tanulságos; de érettebb közszellem kell

bonczolatihoz a’ mainál. Ugyvan, érettebb közszel

lem kell! Egy osztályunk, rendkívül előhaladt ér

telem- '“s itélőtehetségben; de ne higyük hogy a’

nagy tömeg szárnyalásit bírná. És ha a.’ nyilvános

ság, könyveit nem csak értelem, de nagyobb ré

szint érzelmek, kezébe hihetjük jutni; vigyázattal

írjuk, mert legjobb akaratunk használni vágyik, ”s

végetlenűl ronthat. Miket eme’ szakoknál tollamban

kell hagynom, ha jő idő leírom máskor, vagy el

mondandják avatottabbak; azt hiszem minorunk'

való volta a’ mondottakban is igazolva van. Tehát

а’ sylogísmus' két tételével készen volnánk: t. i:

az érzelgő politica mindig rosszat szül; úgyde

nemzeti életünké illyen volt. — És mivel a.' logica’

ntján szerencsétlen eredményeit bőven ki is fejté,

javításáról gondoskodni egyetemes nemzet-köte

lesség; mit ô, ihletve az európai fejlődés, lelkétől

megkezdett. De hogy haladásunk” további jellemét,

fokait, ’s szükségét méltánylani, vagy épen meg

határozni tudhassuk, nézzük át röviden:
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NEGYEDIK FEJEZET.

Minô helyzetben шт bennünket az új

kor, ’s jelesen az 1841. év, polgàri alla

dalom’, anyagi elet’ ’s nemzeti jellem’ ès

můveltség’ tekintetében?

Alapos gyógytan, ha rögzött kórt vesz javi

tás tárgyaul, nem csak a’ navalya’ fokozatát, bé

lyegét, ’s korát veendi szemlére: hanem a’ beteg’

lelkét, ’s véralkatát. lgy a’ bölcselés’ sulypont

ja is , mellyre minden reform-elmélet szükségkép’

visszavitetik: a’ hiányok’ természetének vizsgá

latán, multak’ történetén kivül, a’ jelenhely

zet; ’s ezt kell, mint sine qua nont, áttekinteni; ha

napi feladatunk’ életgyakorlatos czikkére „mint

és mik ép еп?“ kérdésére felelni akarunk.

I.

Polgári állodallmunk.

Alkotványunk’ alakja , mint az , ann válto

zat, ’s tòrténeti zsurlódás után újabb korunkban

megjelent: aristocratico monarchicum; de melly
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ben, egy felől a’ végrehajtó, ”s nemzeti közjogok'

ereje a’ főhatalom” kezébe jutott; más felől az aris

tocratia' eljátszott befolyása, magány0s, vagy in

kább osztály kiváltságokkal kárpótoltaték. És ezen

elnövésben, az aristocratia, ama’ hatalmat melly

rá nehezült, a’ nép felett szerzé meg ismét ma

gának, miből szükségképen következtetni kellett,

hogy mind ő, mind amaz elégültlen legyen. E’

mellett, épen ez aránytalan jogosztályban vőn

eredetet egy minden irányú felsőségi törekvés,

melly byroeratia*, olygarbhia„ ’s hyerarcIiia' alap

ját szokta megvetni. A’ törvényhozási jog, teljes

hasonfele uralkodói illetőség; ”s ezt igazgatásfor

mánk' osztőigazsága hozza magával. A’ királynak

ebben garantia az: miszerint járulta nélkül törvény

nem alkottatik; a” nemzetnek kettő lehetne; vagy

az, ha. а’ királji érdek Övével ugyan az volna,

vagy az, ha Országgyőléseken, indítványai, a’

fejdelmi kivánatok előtt tárgyaltatnának, ’s fejez

tetnének be: mi nálunk megfordítva gyakorolta

tik, legalább az ellenirány mind eddig foganattal

nem sikerült. Miért nem? mindjárt kitünik. A’ tör

vényíró test, másikfele két tagbőlj's mimdenik

tagja külön érdekű elemekből áll. A’ felsö ház”

asztala, nemzetileg választott elnök alatt ül, de

legnagyobb “részét felsőbb kinevezés alá rendelt

egyházi , ’s polgárméltőságok alkotják, azon in

digenákon kivűl, kik idegen élet, nevelés” érdek' és

értelem, eszméiben nőttek fel. Az alsó kamara” el

nöke maga a’ király, képviselve önválasztottjában.

l
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Azouban а’ káptalanok, Turopolya., 11162,- Kún,

Hajdúkerületek, ’s királyvárosok, kik benne kép

viselvék, a’ megyéktöl gyakran eltérö nézet, ’s

többnyíre ellenczélú elvekböl indúlnak , (kell in

dulniok). нм Horvátország . _ .? mellynek ország

gyülési sors@ ha~0nlít az egykori lengyel-litváno

kéhoz! . . . Es ha elemi,‘ "s érdekegység nincs,

mikint lehesseu közakarat? Tisztán áll, mikint sem

a’ törvénytest’ egyik felében öszhańg, sem egyik

felének másika. můküdéseiben ellenörpontja, sem

annálfogva а’ két-fél’ cselekvô erejében egyeu

súly nincsen. Ugyanazért az alkotmányreform’ fö

nézetének a’ kellô arány’ megszerzése körül kell

forognia. Azonban tenuia rerum initia. A’ dolgot

elején kell kezdenünk. Elöször a’ törvényhozó

test’ második felének második tagjában kell össze

függést, ’s eröt teremteni. Reformunk még itt jár;

’s ebbe is еду fájdalmas napi féreg fészkelte magát.

Az igazgatási rendszer’ apró ágazati

szinte a’ föhatalom’ vezérmedrébe sůlyednek. A’
megyei építöszékek, választnak ugyan tisztvise

löket, de az elnök - kinek személyes joga а’ ki

jelelés — adatik. Azonban, nvinden hatósági köz

dolgok, két föbb igazgatószékre vitetnek; a’ Hely

tartótanács- és Udvaricancellariára Ez képviseli

a’ királyt, amaz' a’ nemzetet. De amaz, а’ mellett,

hogy ennek alá van rendelve, a’ fôhatalom által

szabad tetszés szerint alkottatik ’s nemzeti felelö

ség’ terhe alatt ninos. Még is vannak politicusa

ink, a’ kik шиш; miképen ostronmyůtte nem
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zetiségünket, municipalis rendszere tarta fen; pe

dig azon altisztviselök, kik a' valasztás’ szaznemů

tekervényein kůl, felsöbb kijelelés, befolyas, man

datumok, ’s ki gyözné elmondani hány korlátok

altal fonattak körül, miként fejthettek volna ki

fentartó eröt? Es a’ hatósági gyülések . . .? те1у—

lyeknek ingatag szelleme fejlettebb korunkban is

homlokegyenest összeütközö elvekért viv?! Nem

zetiségünket amaz eredeti véralkat , ’s jellemsaját

sag tarta fen, melly soha, semmi viszalyban ma

gát meg nem tagada; ’s melly az értelem’ můgya

korló kezében örökalappa fog palléroztatni. De

erröl maga helyén. Most visszatérek igazgató-ha

talmunk’ egy oldalú rendszeréhez Kevés szavaim

eléggé jelelik mennyi hiany var itt is javitó kezek

re. De a’ kö igen nagy; emelö eröt csak most aka

runk szerezni; ’s mit semmi esetre nem birhatunk

vele idöt ’s tehetséget veszteni, vagy probatétek,

által ingerültséget idézve, lehetö sikert is akadá

lyozni esztelenség lenne. Azért véleményem sze

rint igazgatasügyi reform’ ideje még nem ért meg

. . . . Tételem’ bizonyságaúl legujabb kol-unk’ tör

vénykönyvi két adatat idézem fel: miszerint a’

váltószékek’ ’s sajtó-biztossági tagok’ kinevezését

fejdelmi kezeknek adá a’ nemzet. És ha res nul

liust foglalni nem tudott, miként volna képes va

lami használttat sajatjavá termi?

Az itélö hatalomra nézve törvényköny

vünk, birainkat önalló függetlenségůeknek hatá

rozza el: melly a’ gyakorlati mód’ philosophiaja
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tól külöubözik. Kivéve az altörvényszékek’ sze

_lnélyzetét, — kiket a’ különrendszerü hatóságok,

külön llatáskörrel magok választnak, - minden fel

jebbviteli, sôt jelentóbb ügyek’ kezdeményes

székeis, királyiszcmélyjog Szerint neveztclik ki. És

igy a’ mellett, hogy emberi sziveikllez a’ kegyé

rintés’ útja путан áll, minden garantía nélkül ."lll

nàk azon nemzet felett, шеНу az ítélö rendszer’

illy kezeltében, egyedůl felelhetés’ jogával bízto

sitná magát 5 de mellynek, jog llelyett, pol

gári itéletekben megnyugvás, fenyl'tökben legl'eu

Söbb kegyelem “На llagyaték föl. Milly ártalma

san hat léleklanilag a’ törvényhozó tesi.’ feleire,

egymás ellenében e’ rendszer? mint költhet дуа

nút, biztalanságot, ’s elégülllen kedélyt a’ nem

zetnél, luég olly esetben is, mikor oka ninos? ’s

mint veszélyeztetik általa, a’ fñlmtalonf hitele igény'

uélkül is, vagy ingereltetik баста, tulszigorra?

fejtegetni jelenleg nem czélom. Annyit meg kell

jegyeznem, hogy a’ biráskodó jog’ más formába

öntése szinte egyik (аудита: 1енне, mellyhez нар

jaink’ mûhelye elkészülve ninos; de tennivalói sür

getösbbek is, mintsem —— az egyszerre nemlehe

tés mellett — egy ínkább késhelò tárgyban ossza

föl erejét. Azonban , ama’ javitást , mit ez ügyben

jelen körülményink közt mullmtlannak hiszek, vé

leményzett uapikötelességinkröl irandó kötetemben

megemlítendem.

Inlez’ Osztályarányban állunk, a’ törvény

hozó itélö, ’s igaz gató föstatushatalmak’` szer
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keztére nézve. Azonban alkotványunk a’ каждо

gok’ legjelentòbb pontjait, szabad, független gya

korlattal , szinte az ország’ fejére vinte м. A’

király oszt katonai, polgárì rangot, ’s ren'djele

ket , egyházi тамады, ’s jövedelmeket. О eza

poríthatja) a’ nemesi rendet, adományzás, чаду аг

malis által. Szabadalom , kiváltság. gyár- és kéz

nlůvek’ gyakorlata. találnlányi egyedáruság, czé

hek , czimek ’s iparügyi korlátok, mind akaratától

függnek. Hazánk’ dús bányáit, pénzverési rend

szert, ’s statusjövedelmeket tetszés szerint kezel.

Az értelmi élet’ elemei: sajtóügy , külföldi könyv

szállx'tványok és posta, parancsi alá rendelvék. A’

kûlbátorsági alapkapcsok — had és békejog 

nem különben a’ nenlzet által országosan adott se

гед feletti intézmény , színte jogai. ’S végre egy

igen fontos igény, miszerint országgyülésinket mi

kor tetszik szétoszlathatja.

A’ nemességnek felségjogok íránti viszony

ban szánnazott vesztesége: a’ nép, és aristocratia’

egymás iránti helyzetében kárpótoltaték. Polgári ál

lodalmunk, minden közjogot többnyire felségnek ada,

’s minden magánost a’kiváltság0s rendnek;mintha ari

stocratiánk’ szellelne агга tört volna: hogy országos

gondját királyi , anyagi terhét népvállakra téve, a’

két erö közt bajtalanul tartsa fön meddö életét. A’

parasztság viseli mind azon bajt, gondot, szük

séget, pénz- és fáradalmi szakmányt, mi egy sta

tus életfolyamat feltételez. Az országnak, adójá

ban nehéz keresményít, ujonczaiban öntestét uyujt
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ja. A’ papsag’ részére szůk élelme’ tizedét elsza

kasztja. A’ hatóságnak. mellyben él, hazi kellé

keit fedezi; tiszteket fizet; katonát szállasol és

élelmez; utat, hidakat épit , javit, ’s a’ közmunka’

minden nemét viseli. Földes urának pénz- kilen

ezed- ’s szakmánynyal adózik; helység’ ’s elöljá

rók’ szükségét ellatja , ’s a’ t. ’s a’ t. És a’ nemes

ség, ez egyóldalú arány’ alakultában, többuyire

talio’ rendszerét követte; melly minden atengedt

felségjogért hasonnemů kárpótlást vôn a’ nép’ elle

nében. Igy példaúl, miután az adomanyozhatás,

kiralyi kivaltsaggá téteték: önrendét, a’ nemesi

földjog’ kizáró alapitásával óvta meg. A’ hiva

talosztó jog’ kibocsatásaért: a’ népet tiltá el min

den tisztségi ígénytôl. A’ hůtlen bünökért fejét,

’s jószágát köté le zalogúl : tehát alkota törvényt,

miszerint a’ paraszt, actus m a joris-ért ö elle

ne, épen ugy bünhödjék. Magvaszakadt jószagit

a’ kiralyi úgyvéd’ örökeůl határzá; de jobbágyi ki

halások’ hason jogát cserélte értte. E’ szászszor

ismételt, de soha eléggé nem fajlalható terhes vi

szony lôn az új idi'»k’ föakadalya. De napunk’ di

csöségeül vallandja a’ történet, miként az iró nem

kénytelen lammenaisi modorral kaczérkodni, hogy

a’ nép’ sorsát fesse , ’s részvétet kòltsön. E’ tárgy

ban leghöbb lelkesség kezdi vezetni az országos

rendeket, ’s mar eddig is szép uyomokkal fénye

zék törvéuykönyvünket.
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ll.

Anyagi körülményeink.

Magyarország а’ legtermékenyebb fôldöv’ 057.

tályosa; ’s éghajlata,minden tenyészetre igen ked

vezö. lìiskása, buza , rozs , árpa , kukoricza, zab,

köles, pohánka, burgonya; mindennemů hüvelyes

vetemény; konyha-gyógy- és takarmányzöldségek;

ezerféle gyümôlcs; kereskedési növények, gubacs,

len , kender, komló, sáfrány, так ‚ pamut, finom

dohány fajok; temérdek fehér és vörösbor; viz’

föld’ és levegöi állatsokaság , barmok , halak, szár_

nyasok , mind mondhatlan sikerrel tenyésznek.

Hegyein végetlen erdök, tůzi, ’s épülctfák’ gaz

dagságival. Hegyeiben tömött bányák, calcedon,

karniol, opál, rubin, granát, jaspis, amethyst;

változatos fajú márványok; arany, ezüst, réz,

vas, ón, czink, ólom, kobalt, vizmut, egérkô,

konyha- és timsó, salétrom , többféle gálicz , kén

kö , köszén, kô olaj , kréta , mész-, pála-, malom

és tůzkö ’s a’ t. ’s a’ t. teremnek; térségein für

dök, hideg ’s meleg gyógyforrások , hajózható ta

vak , roppant folyók, nádasok ’s a’ t.; szóval

pompa.- és kinos-teljesen jött ki а’ természet’ ke

zébôl, mint a’ kegygyermek , kit anyja egész sze

retetével megrakott; ’s mégis mind maga, mind v

népe szegény. Ha közszükség érkezik , koldu

lunk; ha iskola.’, szegények’, ’s nyomorúk’ ügye
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jò szóba, koldúlunk; ha nemzeti intézet kell kol

dúlunk , 's ha közeredményů vállalatra eszme kél:

ismét koldulunk. Ugy van uraím! legyen bár ala

mizsnánk önkéntes , birjon rés'zvény czimmel, чаду

rögtönzött törvénykötelességgel; mindenesetre 0r

szágszegénységet bélyegez ; mellynek szennye még

felötlöbb , ha könyfogta szemeink tisztán átnézik,

miképen alapitványink’ sorsa is meddô feng-pan

gás. A’ magános életet épen illy szegény színezet

bélyegzi; mert hiszen mindig а potiori fit denomi

natío. Gyakran a’ középosztályú földbirtokos, nem

hogy kéjelmet ismerne , söt az élet-szükség’ fö

czikkeivel sem bir. A’ nép között , öt, hat faluban

találkozik еду mesterember, ’s az is napszámmal

tengeti földhözragadt тамады. A’ paraszt maga

épít, szö , fon, varr ’s шт Ье minden hiányit, mert

szakmůvessel végeztetni nincs módja. Széles szem

lére nem térhetünk , melly fö irányunktól vonna el;

elég legyen általános gyôzokúl, ama’ gyakorlati

adatot felhoznunk , miként nem csak egyszerí ter

méketlenség idéz elô mondhatlan inséget,még föld

birtokosok’ osztályára is; de termékeny évben is

legtöbb vidéken átéhezi nyarát a’ ruhátlan nép. E’

Szegénység’ okai részint közszerkezetünk- ré

szint belkörülmények- ’s nemzeti characterünk

ben rejlenek.

Különösen, a’ status’ anyagi sinlôdése , több

ишак között , ama’ helyzetéböl ered: miszerint

külkereskedése nem független, 0rszág

gazdasága, ’s papirosai nincsenek. Ke
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reskedési szerzòdés végett nem all közvetlen érint

kezésben külhatalmakkal Mint nyugati birodalom’

alarendelt tagjai közvetve bir némi agazatot

amaz egyetemes életerekböl , mellyek Európa’ ke

reskedését viragzásban tartjak, de csekély erecs

kéi is szenvednek. Mig Lengyelorszag volt: bor

szallitványok’ útján szép jövedelmet nyert tôle ha

zank ‚ ’s hasznat annal 'tisztabban kezelé , mert jó

forman mitsem vön a’ lengyeltöl; ’s igy érintkezé

se nem vitt, csak hozott. Most ezen ér zsibbadas

ban van, Lengyel nincs többé, ’s az Orosz, ó

csóbbért kapja honi palinkaiat, mint mi adhatnók.

A’ hegyalja, ’s több bortermö vidékink jobbadan

megbuktak д ’s velek ama’ gazdasagi czikk , melly

re mult korunk, kivalóbb szorgalmát fordita,tenk

ben van. Törökkeli kereskedésünk nem hoz, csak

kívisz, ’s altalaban merůle'sünkre van. Tölünk cse

kélységet vesz, ’s nekünk legdragabb fényáruit,

bört, szöveteket, ’s nyers pamutját nagy mennyi

ségben adja el, ’s mi több, közvetve. A’ fekete

tenger felé ninos mit eladnnnk; a’ fiumei öbölnél

gyér közlekedés fut össze , 's a’ sovany eladas arat

sokkal kell pótlanunk a’ draga német készitmé

nyekért. Osztria’ tartonlanyival marliat, dohanyt,

’s gyapjujat cserélné el orszagunk; de miként ver

senyezzen a’ gallicziai hizott ökrökkel, miket vas

uton, fél idö-költség- ’s faradsaggal lehet szál

litni? és a’ 'gyapju , dohany ’s a’ t. milly kereske

dési korlatok alatt van.. ‘.21 ha nem emlitjük is amaz

öszszetartó zsidó szövetkezést mi szerint a’ ter
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mesztö osztály, minden áruczikkelyek’ eladása 116

гй1 kijátszatik. Azonban , mi , szôrnyů árlfal lìzet

jük a’ német fényůzö gyárak’ mind azon czikkeit,

mik a’ tölünk ólcson vett termesztményekböl ké

szülvék; ’s miket nagy részben szintugy nélkü

lôzhetnénk, mint amaz idegeu éghajlati füszer- és

asztalczikkeket, mikre sok pénz ki megy. -Bel

kereskedésünk 52111 te gyér, és részletes. Legin

kább nyers termékeit cseréli által, egyik vidék а’

másikéval; példáúl az alföld gabonát, ’s marhát ád

a’ felsö vidéknek , mellytöl vasat, fát ’s a’ t. vesz.

De kùlônben is a’ belkereskedés, nem annyira

emelkedö gazdaság’ forrása, mint a’ szůkséggé

vált , ’s fizethetô czikkek’ szétoszlatási eszköze. -

Kereskedésünk’ aránytalan szerénél, mivelsem tö- '

kélyesb az általános

P é n z ü gyi fo l y a 111. Országjövedelmünk

a’ koruna javak, fiscusjószágok, vacans egyházi

birtokok, adó és regalék utján` legkevesbet ôt

ven milliót tesz; melly összegböl az jô vissza ha

zánkba, mi a’ kir. kamra által, igazgató rendszer’

seregzsold’ ’s köznevelés’ költségeire kifizettetik.

De а.’ megyék’ tiszteit, ’s egész igazgatását adózó

köznép fizeti; szabad kerületek, királyi városok,

’s kiváltságos községek, magok viszik ezen ter

hôket; országos egyetemek , közintézetek, 's ca

tholíca iskol-ìk’ egy része, és a’ papság, gazdag

alapitványokkal ellátvák; ’s a’ protestánsok’ egy

háza , nevelésszerkezete saját költségéu vezette

tik. Azonban а’ katonaságot is nép élelmezi. Igy,
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azon tiszta kiadás, melly ezen országos szükségek

végett a’ közrendszer’ elszámláltakon kůlesö czik

keire tétetik, csekélyebb mintsem az egésznek ki

húzódó réSzével egyensulyt tartson.

Pénzügyünk’ kelete továbbá Меде" statuspa

pirosok’ sorsától Гйдд. 0§ztria statuskötelezvé

nyeket bocsát ki, ’s adóssága’ ügyében a’ kölcsön

zött tökéket külônl'éle, ’s gyakran változó rend

szerrel kezeli. Országunk , Osztria’ nemzeti bank

jegyeit készpénziil fogadja. Az osztrák slams

ISIS-ig e’ ban'kban ötven ezer részvényt birt; ’s

Еду, vele összeköttetésben lévén, ha önérl-éke sta

tusadósság’ utján садике.“ ‚ részvényhitele is 0k..

vetlenül alább ment , és ez bankveszteséget око

2011; ’s ez ismét, bankjegyeivel kicserélt >pén

zünk’ bukását eredményzé. 1ду lön a’ franczia.

forradalmi вшшдййшегтёзимён, az lSll-ki de

valvatioe; ’s késöbben а’ váltókra cse'rélt papiros

pénzhez _járult elöjegyek’ (anticipationsschein)

megbukása. - Az >18m-ki bankügy-változás; az

ISIS-ki u_j rendszer, az adóssági alapok’ eggyé

Szeljkesztése, ’s az annak nyomán felállitolt tör

lötöke , ’s kalnatozási series rendszer, mint szinte

az ennek alapjáúl , ’s egyszersmind eszközeůl ter

vezett Metalliquek , чаду is szabad kölcsön’ ggz

méje; különòsen pedig az 1820-ban, Rothschild

társaságtól kölcsönzött ötvennyolcz. millio pengö

forintnyi osztrák-st-atusadósság, pénzügyünk’ fek

vésére igen mély , ’s elllatározó befolyással lönek.

Ezel: _Parisch-Rolllscllildkölcaön’ határigeje 1840
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Ьен telék el. Es bár'lSIS-ball, Osztria, nemzeti

bankjának engedve a’ tôle birt ötven ezer részvényt,

azt önmagatól fûggetleu allásba lielyezé: annyi 111

zonyos , hogy a’ bank 2 épen e’ kölesönidö’ telése

elôtt vonta be tòkéit, minek következtében jelen

évi hirlapjainkon egymast éri a’ kereskedói buka

sok’ kifogyllatlan Sora.

Igen csalódnank , l1a_vélnôk: hogy illy in

tézkedésekben kárvágyólag számit statusbuktatá

sokra egyik, vagy masik Íinanczministerium. Öt

sokszor akaratja ellen, ideiglenes gyógyszer

re kényszeríti a’ hibás alapeszme, ’s régiebb

ügyszerkezetból fejlett napiszükség. Hiszen ki

ne cserélne fel múló menedéket, egy biztos, ’s

nyugtató eredeti tervért ? De ha évtizedek

elótt mar szövevénybe bonyolodék az ügy, nem

könnyů vissza lépni , vagy eszközök nélkül túlug

rani minden hináron. Erre nemzeti érettség kell,

llogy kormanyaban ne mindig üldözö tribunalt las

son; ’s a’ kormanynak népisméret- ’s bizalon'imal y

szükség birnia, hogy statu-ait minden józan ügy

segély’ hittagadóinak ne vélje. A’ két erò’ egy

értelmébòl okvetlenül születendik a’ megvaltó dog

ma, melly kormanyt és nemzetet financzügyi meg

testesůléssel egyirant üdvözit. America, alap

szerkezetében szerzé e’ talizniant. На а’ nép

erös: a’ status nem leliet gyenge; ha ama’ gaz

`dag, ez sem szůkölllet. Ha népünk, fensö jaru

lat altal gazdagga lenni eszközöltetiiék , mire Ma

gyarhon’ istene olly'temérdek természetí alapot te
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1611116, 05211111’ 111111151611и111а 116111 (15611 p'eriodicus

financzcrisiseítöl menekülne meg , de eröteljes 6".

166111121! 11621161116 111111116" europai mozgalmat, melly

116211, 611 statuserök’ kapcsaiba fogóznék.

Azonban pénzügyünk’ sorsa természetesen

Osztozik ama’ közvetett eredményekben 15, 111111

egyetemi okfôkbòl szoktak kibuzogni, ’5 п111111е11

állalános hatását minden status , kisebb , nagyobb

mértékbeu megerzi; mint példa'úl Don Carlos’ har

czai; a.’ hitelkereskedési mértéktelen visszaélések;

’s a’ t. De hazánkban a’ gazdagság’ roppant, ki- I

merithetlen, biztos telepe. Csak vétesseuek gya

kon-latba a’ heverö földek, czélszerü mühe a’ 11011

tárkodó 1ра1’, ’5 dologba а’ 52111111уа116 61611; csak

keljen föl а’ világos elmék’ szorgalma , ’s nyittas

sék szabad eszmecsere: okvetlenül ki fog örlödni

egy hatalmas rendszer , melly nem csak a’ felség’,

’s Oszlria’ irántunki érdekviszonyait csonkitás 116

уе11 nevelui fogja, de'közjóllétet, ’s anyagi önál

lást leend képes teremteni.

De eddig jóllétünk ki nem fejlhetett. Idegen

készitményekkel , külföldi vásáron nem versenyez

. 116161111, inert annyi pénzt uem vehet be az ország,

meunyi gyárak’ llámorok’ müintézetek’ concurrens

felemelésére kivánt-atik. Belkereskedésben pedig

nem eszközölhet árúczikkeinek arányos kelelidösé

get,. mert több pénz kiszivárog, 111111156111 а’ ha

zai czikkek’ megvételére а’ népnél elég maradna

ben. Es e’ szůk péuzforgásnál fogva kénytelen 6"

116р ‚ nyers termesztményeit olcsóu 'vgsztegetnß
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1шду нар1 terlleitöl bár mi áron meneküljön; а’

gyárnokok, gyártók, kézmüvesek pedig drágán

adni középszerü készitlnényeiket', inert kevés ela

dáshól kényb'zerülnek ellátni magány- ’s vállalati

szükségeikel. 1ду illendò siker nem ébresztheti,

általánosilllalja a’ nemzeti lnůszorgalmat, ’s ter

jeszkedö készséget. Azon gyárak, hut-ák, hámo

rok , miket ujabb korunk’ lelke 111011 létrellozott,

hasonlóúl panganak régicbb můintézeteinkllez, mely

lyeknek némellyike megbukott, némellyike lelnon
daték . чаду ahlloz áll közelebb. U Az adózó 'nép

nek ninos (гневе. hogy rullázat', gazdasági esz

közök’ épület’, ’s más szüks'ég’ czikkeit pénzen

váfsárolja: a’ középosztály’ vétele csekélyebb, mint

зет — lla агга megért volna 15 — еду (lus ország’

készitményeit _jelentö részben felemésztllesse: a’

felsö rend pedig rullatárát asztalát ’s kéjelmét leg

inkább idegen czikkekkel lálja el; ’s némileg meg

bocsáthatólag, mert llazánkban a’ fentirt kulcs sze

rint, hasontökélyůt, llasonz'iron nem kapllat.

Mig а’реп210гдй5‚шадйнуе1е1’111350 is illy kiszî

i várgó költekezéssel csökken, más részröl a’ inegfész

kelt szúkség., ’s bizonyos költöi kônnyelmüség, ideig- '

lenes, de sülyesztö segédeszközben rögtönzí me

'nedékót A’ уадуонон osztály, 1.1. kinek hitele van,
nagyobb pénzlárakból, ’s sokszor bécsi tôkéket,

leginkább pedig olly llelyekrôl kölcsönöz, llol

с$2е11еш1 1`йдде11еп5ёде is j() formán a’ kötlevél’ tin

tájába vész. МеПу дуа1<0г1а1,— jelen камыше

nyek köztt ipar’ és kereskedés’ ntján visszaÍìze
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tés nem történhetvén, — anyagilag épen úgy me

rit, mint erkölcsileg mételyez. Mert speculativ

igazsag ugyan: hogy pénz pénzt nevel; de csak

ott, és úgy, hol, 65 ha: vidor szabad, életteljes

kerengésben van pénz és közlekedés, értékmoz- ~

galoln ’s hitelcsere; ott, 65 úgy: hol, 65 ha sza

mitni lellet ügyforgas’, bevétel’, ’s szallitványok’

határidejére; ’s gyakori körútban kerülvénkézhez

. а’ hasznalatba tett pénz, nem csak kamatot hajt,

hanem törlö tökére alapot nyujt, ’s egy magánalló

vértéket, mint szorgalmi eredményt eszközöl. Mind

ez, ügyszerkezelünkben nem nlellet; 561 ki alap

vagyon-an hitelszert allit, ’s lakar idegen tökék’

kezelését , akár sajat papirosait honi kölcsönosz

tásokban kivanja (111-65 közhaszonra intézni: vagy

magat, vagy kötelezettjeit koczkaztatja, ’s mind

két esetben llazank, nemzetünk veszt érték’ és 111

161’ dolgaban. - Mig pénziink’ killuzódasa , a’ be

szivárgas’ gyér utaival illy arányban all-and, ——

pedig systematicum connnerciale, ’s mas intézke

dés nélkül mindig igy marad7 _ akarmilly vallalati

tôkék ki fognak 111-1611111 legnagyobb részben a’ ho

ni keletbôl; ’s akar idegen hitelezök kivanjak visz-l

szafizettetni forgásban mar altalunk nem birt 161161

ket, akar hazai alapitók kényszerüljenek beval

tani idegen birtokba jntott papirosaikat: a’ 111—

1611е1ер llazai lévén, a’ bnkas csak arra haro

molhatik. ’S részemröl, cbbeli meggyözôdésenmél

_fogva jelen helyzetünkben a’ váltó törvényt karos

nak vallom, ’s nem akarhatok nemzeti bankot;

\
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561 1'611111ага1165ш111’ egyik eszközeůl tekintem,

hogy a’ nemzet, illy körülményi 116211, sem gazda

sági alkuba 116111 boksátkozék , 56111 papirosokat ki

nem bocsátott.

Egyébiránt épen nem igaz mit sok kül-irók

5261611611 (6152111165 elmondani , ’5 több belföldi, —

1105у 51. Széchenyi’ szavaival éljek, - 11165 felüle

tesbeu',után-pitypalattyolni‘: 1105у а’ та—

gyar mindenre alkalmatlan, ’s szorgalom- 65 ipar

ügye 161365 hanyagságbau tespedez. Hiszen ho

nunkban uövény- 65 ásványosztály` több 65111 116111

165161111 kezdemények létettek. Lovak , juh, 52111

vas marlla, 561165, 5011 65 11611165 fajbau 161137652—

nek; 11’ füldmüvelés itt 011 11311011 160115261" 626105

találmányival divatozik 11161; ’5 1105у éber öutudatos

fìgyelem kezd a’ köziparra fordittatni, a’ lóverseny

,gazdasági hirlapok, ’s intézeteink tanusitják. A’

kereskedési növényekközül: dohány, 1611, 116111161,

repcze, `5 а’ 1. 561 661101 16516 65611еп5 15 termesztetik.

Bányászatunk, mind 6111161611 18.11’, mind gyakorlat’

tekintetében , 11’ szakbeli világmüveltséggel verse

nyez. A’ termékek’ feldolgozásával 0rszáguuk

ban legalább 5262 mesterségfaj foglalkozik. Posz~

16-‚ 561уе111-‚ 1161-, vászon-, р016261611— ’5 tôbbféle

gyárak, vas- rézhámorok, üveg- és hamuzsirhu

1611, рар1го5 ’5 fürészmalmok ’s 11’ 1. ’5 11’ 1. 112

1раг111025а1011111а11 çsalllatlan jelei. —- Tételem 116111

áll ellentétben а’1161112е11 1651565161а16ЬЬ111 6116—

1162655е1пт61, 111611 11111111611 elszámlált szorgalmi

eredmény sokkal csekélyebb, mintsem 1116165116
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ipnrjelekůl vehetnôk. És mind ez, ’s парон

ként szaporodó vállalatink, a’ kereskedési 25111

badt szerkezet mellett nem boldogulhatn:«1k7 ата

lában hasonlitva ama’ pöíï'edt, erötlen , kelevényes

hushoz, melly dugult májú emberekre betegségůl

szokott rakodni. '

А2011Ьа11 szegénységünk’ oka nem csupán

а’ mondottakban rejlik. Еду számitás nél

küli, kapkodó szellem, melly a’ dolgot so

lla, vagy ritkán kezdi elején, ’5 е5211112е11 sem

czélszerüleg választja; szinte hibáink’ egyike. Nem

csak ügytörvényink hiányosak, de a’ belkereske

dés’ eszközei is mind eddig elhanyagoltattak. A’

régiebb utak, csatornák, kevesbek, ’s rosszabb

lállapotúak, mintsem minden irányú közlekedésre

kivántatnék. És а’ termékek’ feldolgozásában ujabb

eszmék szerint is vétöleg jöttek gyakorlatba, né

mely iparágak. A’ czukorgyárak’ t. 1. fényüzô szen

vet segélnek elô, melly különben is idökórságunk;

a’ szeszgyárak pedíg erkölcs- ’s egészség’ tekin

tetében hatnak a’ népre; mellynek .egyfelül csap

székeit szaporitjuk, mig másfelöl országos neve

lésire egy czikkelyt sem alkotunk. Földmüvelé

sünk épeu olly tökélytelen, mint részleles. Mert

azon gazdasági virágzat, mit lelkesb nagyjaink,’s

nehány elölátó gazdák birtokaikra idéztek, igen

csekély factorai számvetésünknek а’ můtlen lleve

rô puszták, szabályozatlan posványok- ’s til-tnl ba

rázdált vidékek’ temérdekségihez. De legtcalálóbb

tapintat, ’S választott rendszer sem adhat-na com
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mercialis javitások nélkül illendö sikert. Több or

szagos példakból elég legyen adatúl felhoznom a’ 

juhtenyésztés’ sorsat.Nehany év elůtt jelesb pénz

forrasúl mutatkozván a’ gyapjúvasárok: gazdáink’

nagy része  alígha nem gondolatlanúl _ fel

liagyott a’ marllalartassal. lniben orszagunk, si

lany multjaiban is gazdasági hirnevet szerze; ’s

birkanak szanta kövér pusztáit. Az allatfaj гадит

elszaporodék, ’s dicsekedve moudhatjuk, nemesi

tés’ rendszerével együtt. Mi lön az eredmény? a’

gyapjú ára lnegbukott; ’s most a’ két annyl tenyész

mény után, alig kap valamivel többel az orszag,

mint kezdetben félenyiért. A’ szeszgyarak hason

sorsban osztoznak , ’s fognak osztozni kétségen

kůl minden iparagak, mig ben pénz, és emésztô
telnetöség. kivül pedig kedvezòbb kulcsok nem

nyitjak meg a’ szoritó zarakat.

Belszegénységünk’ oka tovabba a’ n é p et le n

sé g. M alth us úgy szamitgatá, llogy az emberi

szaporasag, mértani haladatban ugrik elöre, ’s a’

miatt aggódni latszik az emberi sorsról. No. né

pességünkre nézve legalabb,ugyan csalódék. Több

politicusok állitjak , hogy a’ pallérozottság .-’s ah

hoz szött fogyasztó okok akadalyozzak a’ népte

nyészetet: nalunk ezen kútfôre sem vihetjük a’

bajt; mert hiszen a’ tulvitt můveltség miatt, még

nem lepett meg sem elerötlenedés, sem mértéklet

lenségi dögvész: sem elterhelt, gondteljes évek

miatt, legtöbb osztályink’ éltére nem nehezült ko

ra balál’ adója. M öser, alkotványkönyvre iga
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zitja a’ Szaporútlauság’ fürkészôit; ’s itt mi is rá

találunk a’ lliányl'orrásra. Népûnk nem tenyészhe

tik nyomorban; jólléttel pedig nem birhat тоннаж

nélkiil; sajátja pedig ninos az ôsiség miatt; ’sigy

uj/olag ott vagyunk, hová a’ kereskedésügyi szem

le vezetett: az alkotványnál. ’S itt ujra elmoud

juk: mig nz eke kevés kézen forog, mig а’ nép,

elsô szükségczikkeit is idegentöl veszi,~ mig a’

honföld’ паду ’s magdús része můtlenůl liever: ad

dig a’ eoustitutio nem felelt meg léte’ elsö feltn'x

telének.

Anyagi nyomoŕunk’ factura штамм а’ пень,

zeti restség. Ez, résziut ázsiai maradvány köz

jellemünkön; résziut nevelési rendszer` iattyunih

vése , ’s dolog-ment kiváltságinkból eredò ragály;

melly nem свай öni-vadékuukon uralg, de a’ vn

lünk vegyillt |1épfajok’tòbh részét is висте. Te

kintsünk ш a’ néptesten; ’s látandjuk: miként

miuden tagján átvonul egy tampa., merevény éme’

veszteglô szenv. Az elòke'lö rend, drága ümlep

folyammá nyujtja életet. Kéjból kéjbe hull , ’s kn

moly mozgalmaiu is bizonyos élvi виляет: ömlik el.

Foglalkozása csekély ’s részletes; дашь sze

szélyvirág, mint kiszámolt» elvvonal. Világáiban

park , pázsit, virágosztályok , liikörtó, ára-yßk,

fůpamlag veszik el а’ горращ; elösziut; vetennény-P

iábláì szůk lláitérhe Szoritvák, gyakran llitváuyok,

’s ritkán gyomtalanok. Igen , igen; szóljunk kép

nélkül Életök iöbbuyíre meddö. Tau-ka és тщед

dek élv zsibbasztja el a’ téuy’ lelke't. Můveikhen



122

01 hatodrész, d ulce’, ’s az, utile’ csekély mix

turáját, jobbadán önzés’ melege 1'021 ki.. Tisztel- ‚

vék а’ lelkes polgárok, kik e’ rendbòl щипка szor

galom- ’s kitartó tůzzel kiváltanak; kiket az idò

nevezend, vagy inkább kikröl az idô neveztetni

fog; hanem érdemeikért, rangegységů de szellem

idegen sorsosik’ egyetemére kinem terjesztendi

dicséretét a’ polgári szemle, ’s utókor. - Mennyi'

lélekeröt ád a’ magasb nevelés’ gazdag, ’s айда

2011 életere; mennyi eszközt az anyagi kutfök! ’s

még is milly silány, ’s aránytalan az eredmény’

sora! '

Józan kivánat nem акт-0111311, hogy a’ sze

mélyes értelem’ minden sugára önfeledten má

sokért lobbanion el; nem akarhatja, 110ду а’ sze

mélyes-ipar’ mi n d e n fillérje idegen perselybe 0501

düljön ; söt szégyenli a’ közù'gy’ kólduló jellemét,

’s reszket az alamizsna-rendszertöl, melly a’ moz

galmi ösztönt, ’s önerö’ törekvéseit rohasztja: a’

józan kivánat’ tartalma. nem is, ebben áll. Az, 10111),

mélyebb , általánosabb mint minden ideiglenes pol

gári kaczérkodó segély. A’ józan kivánat, nem

külröl tapaszt lefoszló gyámolt a’ közlét’ falaira;

hanem állatjában óhajtja kövé szilárdl'tni a’ nem

zetjellemet. És ez7 ama’ benfészkelö , othonos

ösztön’ kifejlése által történnék , melly, mint egy

Ге1й10г01с munkában tartja tetterejét, úgy más

felül, munkásságának, önköréböl választ .tárgyaf

kat, hogy minden llazai szellemiség , чаду anyagi

teljmék , melly életét környezi , alkotja , feltétele
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zi, ’s aiiiiak szükségévé lett: tökélyre jusson. E’

rendszerböl közvetlenül két fô haszon jò, melly

végetleii alarendelteket szi'ilend. Egyik az, inisze

rint kifejlesztetvéii ész- és aiiyagipar’ minden ele

mei, kines és értelemérték töbszöröztetik; inasik

az: hogy az élet, öninuiika altal, ônkörében tart

va, ’s szükségét megtalálva nem vagyik idegen

sphaerába; nem számůzi magát azon körülmények’

téréböl, mellybe sorsa idézte, ’s mellybôl kikelve

elveszti hazájat, hogy azt sehol se talaljon. Al

kalmazva tán világosabb leszek, Hazánkbau, ¿ki

vált ezelött csak di'is családok adhattak tökélyes

nevelést. A’ több oldalú képzéstöl , mellyiiek útai

náluuk nein valanak, melly külföldön ’s föváro

sokban vala összeszedendó , csekélyb értéků há,

zak’ gyermeki el valának zarva. Tehat igazi , öntu

datos értelein, ’s életmüveltség _ a. potiori, _

csak förendnél lelietett; inert hisz’ az, nein isko

lai köiiyvek’ halomra tanultatásából szarniazik, pe

dig édes honunkban eniiél többre menni mult idòk

ben nem igényelteték. E’ förendi tulnyoiiió kép

zettség, kétféle hatas’ okfejévé lehetett. Vagy az

volt várható, liogy tudomanyát , szenvedélyeit a’

honi targyakra átviszi, ’s kifejlett igényeihez azok

ból teremtend világot; vagy, hogy a’ nemzeti pusz

ta, javitatlan élettôl elfanyalodik; idegen kész

élet utan sovárog; ’s életét kétéleti'i tettiiieddöség

ben osztandja fel. Fajdalom, az ~utolsó történt. Igy

idegen szamat keiiödött a’ fensöbb körökre; kez

deinényre sajnaltak veszteni a.’ masutt készeii ta
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lált élvezet’ от“; tenni valóját mindenik kor ulód

jára lialasz!á_,’s köztök a’ nemzeti bélyeg nem hogy

terjedt volna , de elferdült, ’s erötlenedett.

Tehát mondom, sem hazánkat nem ig'yekeztek

müvelt lelkcikhe'l. emelni, sem benne találni fel, mi

szellemöknek szükségévé lôn. Nem gondolák meg,

mikint vágy- elemeik, itthon. saját hatáskörükben,

’s idomiió szorgalnnlk alatt fényesb, tömöttebb fej

lödést nyernének, mint minöéri lelkök innen el

óliajtá, magv t. Pedig olly terjedtjavak, olly alkot

mányos szabadság ’s ñnálló értékkezelés’járúltáva],

minò nékiek sorsszakmányúljula, kéj' pompaszenv’.

’smůvészef minden czikkei meglionosíthatók valá

пак, ’s kivihaták vala: lingy idegen nép futkos

son `hoy/1.51111( azen élvekért, mikel 6k s_vakran

Sajátbirtokaiknál kisebb tartományok’ Í'övárosi

ban kerestek. Kivillaták vala, llogy пение“ sziut

adjanak amaz élettökélyre, melly , mostani köz

gyakorlat szerint, тиши majomköntösben járt.

[gy a’ dús Osztály , mellynek törvényhozó висне

me szinte úgy, mint nemzetisége pályaképůl tal-t0

zék _fellengenh hasonlita ama’ boldogtalan тать.

hôsökliez, kik önszobáikból ténykerůlve futnak;

.márványjátékházak- köztermekben uapolnak; ide

gen páliolyban üldözik el lomha estvéiket, osak

pihenni menekůlve saját házukba; melly hontalzm

.kóbòrszenvök miatt szegényen , reud-, ’s kényelem

nélkiil „анаша òket. 1

Hogy eiféle életbölcseség minñleg f_oly be

çharaçterfejlésre egy hazában alább látandjuk;
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most esak' anyagi okozatra szoritkozzmrk. Te

hát a’ honért — melly jóformán vendégl'ogndói

szerepetjátszolt a’ legtehelôsb egyedek’ részérôl 

mitsem áldozának; ’s nem a’ birtokért, mellynek

félígmeddig kizsarlott jövedelme, idegen ezélokra

volt számolva. És, mint alkotmányszerůleg mit

56111 1126101, úgy ipar’ tekintetében mitsem tenui,

az aristocrataélet’ jellemévé vált. Söt a’hanyag

kezelés’s szorgalomügyi gondatlanság, némi úrias

kellékůl gyakoroltaték; mert 11152 minden můkö-f

11651 hiányt pótoltatni véltek javaik’ temerdekéé-`

geben. Nem esak душ-10, ’5 kereskedési маню-в

211500111; 0621611 rangjok alattinak , mit Albion’ leg

dusabb lordljai nem szégyellének; de tel'meszlésî

i'endszerök’ ágait, llelyzetét, 52111156де11 15,1чаду

nem, чаду 1`е152101ед ismerék. Ravasz gazdatisz

tek osztoztak leheiönél tizszer kevesb bevételei

ken: чаду haszonbérlôk potro'hosodtak aránylag

sovány tán'czáik’ rovásá'ra; kik pillenni 560111аду—

ча, да2112111ад semjavl'tva sajtolt füldjeiket: foly

111151 6г16110501111е0165ге dolgoztak. Hozzá véve a+’

"101130га105’ 65 05156д’ е1ч61, 050051162 aliil lelietö

Szárnmzását a’ jószágoknak, mik 151061 szorgalom

010 11161е1уе1‹: nyilván van , mikint a’ fôbirfoki ese

kély jövedelmezést, ’s abból folyó szegénységet,
Jfentl'ejtett okainkon kůl, a’ ге5156д 15 6105ед611ё

E’ förendi tétlenség, átolvadt közép" aristo

ci-atiánk’ természetébe 15; mint mindazon 61611110—

`dori tartozék, mi után'zó osztályokra, ragályŕrl

szokotl lesziváŕogni. Ki ne ismerné а’ нете51 rend’
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szelleiiiét, mellynek cselekvö ereje liajdan kivalt,

az asztal- és érzéki élvek körül forgott? Ragalinat

irni polgarbůiiiiek tartanam; tollani nem viszketeg

bÖl irja ezt, sem könyvpolcz-inögötti okoskodas

ból. Sok vidékét gyakorlati éltében isnierein ho

noinnak; ’s meg kell vallanunk, hogy az i'ijkor’ ke

vés tanítvanyain kivül, jeleiiben is szöriiyi'i henye

ség tartja nyůgébeii a’ törvényhatósagi véiieket ’s

такт. Iskolak utan tôrvénygyakorlati év a’ p_a

lyasor; de milly kevés órakbaii osztozik a’ szak

Czél! A’ lakomazó kedély, niulatsag vadászat, vagy

az épen üres pipa- és szónapok’ töinérdeksége,

ainaz aldott faradalmatlaii heverés, elmefuttató de

végtelen vitak apró iiyomtalaii targyakról, ’s a’

szenvedélyek’ kedvtelései, mint inegaiinyi rablók

álljak el a’ szorgalom’ útját; melly a’ késöbbi

évekiiek is ritka, ’s allliatlan vendége. Söt iiiagok

a’ lelkesbbek , kiket egy vagy több iiégyszeginért

földnyi közvéleniény kieniel; ha. egy két üiinepi

csödnél, vagy gyůlésekeii az ébredés’ iiiarmar

repedésig fútt kürtjébe egyet, kettöt lelielnek;

ha altalanos elv’ és kifejezések’ valtozatit többféle

Szerkezetben itt ott összefi'izik; ha minden részle

tes taglalatot, egyeteiiies alli'tasokkal könnyüden

inellöznek; ’s a’ 7,korunk baladas’ kora; ösz

szevetett vallakkal fogjunk tettekhez;

e gyesi'tsük az eròket;“ ’s több eiféle felkialta

sokban, _különben mély, tiszta’s nagy becsů —

laugjaik enyhůltek: azt hiszik hogy polgari ren

deltetésöket betölték; hogy nekik , kik szavaliiak,
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tenni való nem jut; ’s ha az ostor in genere pat

tog, a’ napi szükségek in specie magoktól betelnek.

És a’ mellett, hogy az elméleti fejlôdésnek is kôny

nyebb , ‘s velünkszûletettnél alig több módját ,

és eszközét gyakorolják , ’s így ebbeli munkássá

guk is egyoldalú: eszökbe sem lálszik jutni, hogy

az, tökélyig teljesitve is csak egy szakága len

ne életkötelességeiknek; hogy mind az közj ó

ért történik, ’s gyümölcse késôbben fog érni; hogy

viszonyaik több oldalúak, hogy magányjó ad

dig is kellene, ’s mi, annyi hézng ’s akadály kö

zött segedelemůl maradt, — а’ szorgalom- nél

kûlözhetlen feltétel.

A’ legnagyobb rész fél gonddal veszi min

den dolgait; iparja legfejebb az é`vi szükségfe

dezés’ határpontjáig terjed. Tettei vezérvonal

nélkůl higúlnak össze; ’s ha önmagától szoros

józan számadást venne: mikint osztám fel idó

тес? minô egyensúlyt tartéktennivalóimban ? vagy

tettem-e valamit , minek positiv eredménye ime elöt

tem van? ’s nem feledtem-e viszonyaim’ mindeni

két párhuzamban betöltni ‘ë bizony bizony elégültlen

öntudat nehézkednék kérdéseire feleletůl. Pedig

ez a’ mindent restellö szenv, értelemì és anyagi

rendszerôk’ egész világát is hanyaggá, felszínessé

tészi. A’ szellemi tárgyak’, tervek’ eszmecserék’

alapját, természetét fürkészni türelmök elvész; az- .

az meg sem jò. Inkább hiszik a’ mi szívhatóbb hau

gon inondaték, vagy vörösebb lobbal van irva;

csakhogy logicus bonczczal veszòdniek ne kelljen
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Gyakran ebbôl jònek ferde fogalmak, сита

lan äůz; kárhoztató heveny, ezekböl ismét би

kár, és pirulat. Anyagi intézkedéseik r gazdasági

ágak, esalád- és hivatalos szakterheik e’ miatt

Ilasonlóúl szenvednek. Mind ezek, ’s család és hi

vatali ügyek, következetes шаги eselekvést ki

vánnak; de mikint fontoljon, miként oszsza fel ere

jét, ’s éberkedjék a’ lélek, ha tétlenségben zsibbad?

Azonban itt, свай a’ szegénység’ ebböli- leszá-r

mazását kell kimutatnunk; ’s e’ tekint-elben veszé

lyesb eredményt fejte ki a’ restség alnemességünk

вы, mint a’ дама; osztályban Ezek legnagyobb

részénél t. i. esak мощами: hom-á be a’különbe||

is felvont igényů élet’ eszközeit; de igy a’ még

lebe-(Ö ferr-¿mok is bedugatván: nem említve erköles’,

’s polgári függetlenség’ szůkölésböl eredò kisér~

leleit, vagy vagyonpuszlúlás, чаду eladósodás,

mi шпата! egyre меду, idéztetik elo: ’s a’ mellett,

lmgy az фата! kiállíthataudott erö mind benvész:

а’ nemzet elégůltlen, szegény vagy épen földön

fufó ivadékkal szaporúl.

E’ vestségi hajlam eléggé mutatkozik a.’ hi

УМЫ szobákban is. Példáúl elég legyen idézni

а’ scontrók’ roppant könyveit, ’s жоп tapasz

talást, misz'erint gyakrnn gyámok, gondnokok

_ és sáfárok, meró eljárási, vagy épen naplóveze

_ tési hanyagság miatt buknak meg.

A’ nép szinte паду részben dologkerülö. Minden

terhe mellett is,szorgalom’ utján tobbre mehetneJle

igy fél sikerrel végzi robotját; megcsalja sokszor
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kötelességeit, ’s iiéha saját szakmaiiyat. Azoiiban

ha gyarak’ banyak’ ’s dologliázak’ iiapszamosait

atnézzük; okvetlenůl sokkal több idegen iiépfajt ta

lálandunk közöttök iniiitmagyart. A’ szász és német

gyarmatok pedig általabantehetösbek. Kereskedé

sünket szinte iiéiiietek, zsidók, görögök képvise

lik, közttök aráiiylag igen kevés a’ magyar, ’s a’

gazdag még kevesebb. Taiiúi tételeninek ama’ me

zei gazdak is , kikiiek vidékein lia épen évi élelein

teruiett, rendkivi'il nehéz napbéres'eket kaphatiii;

’s tauúni szinte ama’ tapasztalas: miszerint a’ föld

im'ivelést, éltök’ egyetlen eszközét, olly hanyagúl,

egyoldali'ilag ’s liagyomaiiyos czéltalaiisággal i'izik,

hogy jóforiiiaii liarmadát kapjak a’ fold’ termů ere

jéiiek. Nénielly esetben pedig aiinyii-a aljasúlnak

korlielységökben , hogy sokaii készebbek koldi'ilni

vagy nein enni, csak dolgozniok ne kelljeii.

 

Nálunk, hol critica 's érdeklett felek, nein an

iiyira az irat’ lelkét, mint targyalasat eiigedik ma

gokra liatiii: ismételnem kell, hogy mind ez, nein

egyetemi igazsagúl alli'ttatik eli'i; lianem\hogy a’

kifejtett közhiba alúli kivételek csekélyebbek,inint

sein gyengithetnék az alaptételt: miszerint, sze

géuységünk’ egyik forrása. a’ nemzeti restség.

 

Anyagi elöineuetünk’ nyi'igeira’ gög, ’s bal

í téletek is. Az Ó Zsidóhoii’, és Egyiptom’ ivadé

9
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kait, bizonyos kötelességi kör szoritá saját kasztjaik

hoz: úgy hogy ott, közügyi speculatióból tiltaték а’

polgár, születési osztályából kilépni. Nálunk el

lenben üres gög, származati fitogatás- ’s csaiád

pôf (Ahnenstolz) miatt lnarad a’ nemes status

terhül, úgy nevezett úr nak, még akkor is: ha osz

tályilletéke egy ép gynmrot ellátni nem képes;

vagy merültebb, mintsem a’ vele ôrôkölt adósság’

kamatját behozná. Ki a’ középnemesség’ éltét szem

lére veszi, stok ezernyi apát találand: ki elölátott

inségre is készebb gyermekét kalácsou, ’s pity

kés ruhábau úrfinak nevelni, mintsem nevét szak

pályázók közé, kereskedò könyvbe, vagy annál

ínkább gyártók’ névsorába irassa.Ezeknek tômege,

mint egy üszögös kelevény terjedt a’ nemzeti tes

ten, siker nélkül fogyasztva a’ külônben is igen

szůk tápnedvet; ’s élödés’ adósodás’ vagy csel’

és ármány’ útján nadályozva. a’ keresô rendet. A’

gö g, magánállva is képes tenkre juttatui 05:11:1

dokat. _y Hány birtokrész tétetik eladóvá, hogy e’

gyáva szenvedély, éleményibôl ki ne kopjék? hány

háznál bitoroltatik nagyságos czím, hol a.’ mé

szárszéki árjegyzék is executiora введу? hány ud

varban látni paszományt az éhes cselédségen?’s

czimerezett hintót, hol igavonó barom sincs? hány

záloglevél keletkezik azért, hogy az ifjú úr, fes

tett ösökéivel hasonrullában üljön menyegzöt ? Úgy

van, a’ családnévi Решать? balitélete, vétkesen

foly be szegényités- ’s szegényedésünk’ ügyére; mit

felette növeszt



131.

A’ fényüzô szenv is. Mindenik kör, a’

fentebbi után kapaszkodik; ’s az utánzási kiadá

soknak vége hossza nincs. A’ můveletlen vagyo

nos, külfénynyel törekszik magát a’ pallérozott

ság’ avatottjává játszani; a’ můvelt vagyontalan

pedig kényszerůl életmódját жоп emeltebb osz

tályéhoz idomítani, mellyhez lelke tartozik, hogy

külségek miatt igényeit nélkůlözni ne kelljen. A’

városi élet’, lakás’, öltözet’, étkezés,’ élvek’ költsé

geiben egymás’ rovására vetélkedik mindenki ; holott

a’ szükségi,és fényczikkek’ árfolyalna, hazánk’ pénz

ügyéhez különben is mód nélkül feszített viszonyban

áll; a’ nyerészkedůk’ aljas viszszaéléseit pedig

váro»policzia nem ellenôrzi; sot az egyedárnság’

bölcselete olly túlvitt elvben kezd közvélemé

nyünkbe fészkelni , hogy már, а’ llúzavona árkeze

lésnek, szegénységünkhözi méltányos mérfoko

zata is ezéhezö és iparzári eszméůl lartatnék. És

miután a’ fentjelelt hiányok miatt szegény orszá

gunkban, ész nem érdemelllet, szorgalom nem

kereshet; a’ közdivat’ költséges rohama pedig

kényszerít: nemde emelkedö szegénység idéztetik

elö? mellynek elleuében, mellék kulcsok’ járulta

nélkül, а' hiteltörvények csak azt eszközlendik,

hogy a’ birtok парома olly körôkre szivárog,

mellyeknek alkotványlmk szerint, nemzetünkhöz

’s így érdekeihez is , sennnì közök 5 pedig ha авуа

gi túlsúly nemzeti kézen kůl fekünnék hazánkban,

nem lenne kivánatoe eredmény, annyival inkább,

mivel pénz- és észaristocratia, Init nenì alkotvány,

{В}
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liaiiein önterinészete tei-enit, mindig leend. És lia túl

vitt fényüzés , ’s vele nött szenvedëly, eròs biro

dalmakat megtuda dönteni: meniiyivel borzasz

tóbb gyilkosavá leliet olly honnak, hol seni telhet

lensége alapot, sein féktelen arja értelem- ’s er

kölcsbeii hatarokat nem talal? E’ szintolly szapo

ra, mint emésztö métely ellen két vesztöszert vé

Iek rögtönözhetni. Vagy a’ förendnek, _ kitöl

minden illyneniů iiiipulsns ered,` _ határzott visz

szalépését, mit einberterniészetünk szinte lelietleni't;

vagytörvény altali kijelelését a’ körök’ illetékeinek,

mellyeii t'úl se saloiiélet ne követeljen, se diplo

шабса eiókelöség пе eröködjék. És ez, Шведка

нет fog nevetségesiiek tefszeni, lia Sparta’ codexét`

"s Róma’ nötlenség- ’s feiiliéjazas elleiii törvéuyeit

bensö lelkökben vizsgáljuk. Az aiiyagi halaszthat

lan intézinéiiy-mindeii esetre iiapi életkérdésünk;

niert érték a’ jóllét’ fÖ alapja, ’s jóllét a’ nemzeti

elégültségé, melly nélkül közboldogsag iiincs. ’S

ne liigyük, miiitha értéki és szelleinélet egymást

okvetlenůl kifejtenék; liiszen China igen gazdag

ész nélkül, a’ néinet statusok’ kincstarai pedig

üresbek koponyaikiial.

Egyébiránt elöadasi rendszerenitöl eltériieni,

’s e’ lielyeii javító iiiódokat iiiditvanyoziii nem sza»

bad. Különben is mind azt, init vázlatombaii mond

tam ’s niondaiidok , mint nemzeti életbölcseségünk’

gyökéreszméit kivaiitani közÍigyeleinbe hoziii: inel

lyekröl largyaló értekezéseket, kiineri'tö terjedt

ségbeii adandani, korszaki sajtónk’ polgári köteles
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sége. Jelen czéluuk шк annyi yázlatot feltéte

lez: mennyi egy általános reformirány’ ki

tů z Il e té s é r e kivántatik. Most miután alkotmány'

és anyagilét’ körülményivel megismerkedénk: pil

lantsuk át minöl természettel bir

lll.

A’természetijellem,erkölcsiélet’s müveltség

Jellemismeretllez több oldalú buvárlat kiván

tatik. Véralkat, fö- és szivmůködés , életviszonyok,

éghajlat, tápszerek, nevelés, történetek miudannyi

idonn'tó kéz népcharaeter körül. Knigge' bôlcs köny

ve szépen fejtegeti, hogy az élet’ ’s tapasztalás’

drágán lizetett leczkéi nélkül éles és biztos jel

lemtapintathoz jutni nem lehet. E’ tétel egyesekre

nézve van темнит, de a’ nemzet egyesekbôl áll.

, Az egyest jeles regeny- és drámaköltök ismerte

tik meg; ai’ nemzetet kitünöbb férfìainak életraj

zai, ’s történetkönyve. De mint'egyesek körül az

élet, úgy nemzetisméret irányában az акта]: szel'

leméveli társalgás, ’s napjainak egybevetö szemléje

legbiztosb iskolánk. `

Az általános characterböleselet’ széles, gaz

dag terére kiindúlnunk nem kell; nemzetjelle

münknek csak azon vonási itt kifejtendök, mellyek

a’ mai helyzet’ kiképzése- ’s elö állitására hatá

rozó belolyással birtak; ’s mellyek'nek тел-шё

szetéhez kell  lia sikert akarunk — alkalmazni
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minden haladási modort, és tervet. Ugyanazért

vissza ne éljen kônyvennnel a.’ nemzeti rosz barát,

vagy кеты külfôldi, ki tán gáncsszenvtöl izgat

va, а’ napfényt is csekély foltjaival kivánná elfedni,

inert bizonyossá teszenl òt, miképen sok nemze

ténél becsesb gyôngyöket tudnék történetůnk- ’s

jellemrajzunkból kielnelni, ha iratom’ czélja az

volua. De itt egy gyógyuló betegröl van szó, ki

nek eluôtt baját nyomozni, ’s kinek jelenleg nemy

érdemeit dicsérui, hanem jávulásához вышке: ke

resni vztìlalkozánk` — Ama’ vonásoknak némelyi

kével értekezésünk’ folyamában itt ott találko

zánk; de tisztább felfogás végett egybefûggöleg

szůkség azokat lelkünk elé idézni.

Országuuk, éjszak, nyugat,’s kelet felöl erdös

hegyekkel van környezve, mellyek ot a’ jégsarki

vad fagyoktól védik; déli sikjaival pedig Карий

nyit a’ meleg szeleknek, miket ismét folyók, ’s

az adriai tenger tisztít meg. Ez okból légje felet

te táplál, ’s bár mérséklete ugráló fokôkban vál- »

tozîk: egészséges, csontos népfajt képes elöál

lítni. A’ termékeny fold, gazdag és sikeres tá

pot nyujtva, vér- és velöteltté neveli a’ .népet,

’s maga ezen vérmesség, nyugtalan ingerlé

keny alkatot темнее ki; annyival inkább meg

örökítheté eredeti jellemvonásinkat. E’ mellett do

logtalan heverö élet van folyvást napi renden,

melly a’ testet puhulttá, nehéz elnésztövé ollykor

rasztkórossá teszi, a’ lelket pedig tompává zsib

basztja, vagy felületes, ingatag , szeszélyvál
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им jelleinzi. Hozzájárúl aina' korszaki l'ůszeres,

verkergetö asztalrend, iiielly lelket és ideget erö

fogyasztólag túlfeszi't; iniiit szinte a’ magasztalt

eszmezsurlúdások, 'mik a’ vilagkedélyt jeleliko

ruiikban szélsöségig kapkodjak; hozzájári'il a’ fél

szeg iranyhianyos iievelés, melly ônniérséklö ha

talmat kifejteiii nein bi'r; a’ beiiterinö illatos bo

rok’ izgató ereje, ’s a’ нерпе! folyvást terjedö pá

lyinkaital. Miiidezek neiii csak a’ sangvinicus jel

lem’ egész teriiiészetét eliiidézik, de azt egy

vészpontig tndjak csigazni, iiiellynek attractiv ere

jét csak kielégitô elet, vagy iiépszeri'i népvezé

rek hozhatják sulyegyenbe.

Történetei sem tiszti'thaták iiemzetünk’ bélye

gét. Szomszéd népektöl nein jöve' jótékony hatas.

A’ tespedö török dôgleletes szelleinben temete

egyinasra századait; a’~ leiigyel iiiélyebben saját

szövevényibe volt igázva, iniiitsein iraiiykôlti'i emel

kedésig vihette volna dolgait; Osztria pedig el

zárt minden utat, de viszonyát idegeiiebbiiek is

hive' iieinzetüiik, iiiiiitsein ôt, öiijellemére hatiii

engedje. Azonban belügye ôrök kedvetleiiséggel

nyoiimiasztá. Az értékmeri'iltség miiideii korat mint

sötét daemon üldözte; pedig a’ szegénység, a’

mellett hogy csüggeszt, Terentiuskiut csabító

meretrix. Politicai gyér, és egy oldalú fejlé

sében mindig csalódék; ’s igy minden orszag

gyùlési alkulioz kedve, bizodalnia veszett. In

nen vélein niakacs konoksagat eredni: iiiiképeii

a’kor’ paranesa elôtt soká fület zart. Talan nem
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„háza rosz мим vonakodék átlátui“

nagy publicistánk’ hite szerint, alkotványi újitásinál:

hanem félt, hogy jobb lak lielyett az is kijátsza

tik kezéböl, mi annyi ármány közt birtokában ma

radt. (Ne engedje isten, hogy most, sangvinicus

tulságból, vég védsulyát, az adóajánlatot, feltét

lenůl betegnagylelkůségböl beáldozza.) Alkotmá

nyos, anyagi és szellemélete örökké ostromolta

ték. Ebböl nyerte , ’s tartá fen rugékonyságát,

melly engedély’ ’s ellenszegůlet’, dacz’ és 11660

lat’, szolgagörbedés’ ’s úrparancs’, honszeretet’ ’s

pártütés’ szélsöségiben hánykódék: ebbòl nyerte

mondom csodás rugékonyságát, bizonyos ellentö
rôszenvet képezve, melly csak azért sem tön vala-

mit, inert javaltaték. De ez Örangyalává. 1611

megtörhetlen eredetiségének:sôtlelketköl

te a’ vele vegyůlt szláv, és diák (oláh) fajban is

jellemi önállásra; kíknek saj-itságit bizonyosan

nem a’ municipalis rendszer védte meg.

Napunk’ jeleneteiben is feloszolvák Ösi jellem

vonásink, miket az elöidök’ szövevényiben siker

rel nyomoztunk; csakhogy körülmények, civilisatio,

’s örök fáradalmai elforgácsolák a’ character’ nyers

erejét, Mert hiszen , ha a’ teremtö rendszer el tud

lankadni můvei közt, ’s törpe alakban majmolja sa

ját ösvilágát: egy maroknyi nemzet’ bélyege ne

oszlanék-e apróságokig, mellyet idegeu szellemů

népek közt, vas évezred’ fergetege zilált meg?

A’ költöi ábrán d, — mellynek nemzeti

éltünk körül a’ frigyládai ködfény’ ôrszerepét kel-f
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le vinnie , --az idök’ egymástváltó terheiben

szenvedöleg állt. Olly tömott borút, minö a’ köz

. ügyön öröklött, átvilágítni nem bíra. A’ jelen

nek mindig csak fél vendége шагам, ’s benne korcs

l kinövésekben mutatkozék mindenható lleve; kü

könben tisztultabb szellemét mindig a’ jövön ra

gyogtatá, ’s egy gazdag nemzeti remény’ анаша.

Ьап ивиёгцуап elöre; melly az igéret’ minden kin

cseit viselte szépmagán. Közelebbi századink’ lel

ke nyilván hirdeti ezt. A’ nemzeti kedély évtize

denkint törni, hanyatlani kezdett. Az elökor’ me

růltségi után, eròveszetten jntott törökiga, osz

trákkormány, ’s nemzeti trónkôvetelés’ viszályi

közé. Nem tudott küzdeni, чаду а’ küzdést ne

mes, fellengö czélra irányozni. [gy tehetlenségé

ben csüggedni kezdett, öubizalmát veszté: tett he

lyett reményben, magas ozélok helyt fattyú szen

vedélyekben törpité magát el; ’s jelenségein a’ kor

ты nyommasztó teher’ és szegénység’ bélyegét

hordta. На életkérdés jött: mulékony lobbot ve

te ollykor, de, mivel egy percznyi tůz az aka

dályt átégetni nem или, nyugodni tért önhamvaiba.

A’ régiebb országos naplókban sok helyen látha

tók illynemů kifejezések: „Status et ordines,

vagyis,a’karok és rendekovást indítvá

nyoztak, vagy gyógyszert sürgettek ez,

чаду amaz tárgyban; de megnyugtattat

vá11(!) ez vagy amaz igéret(!?)által, aka

ratjoktól visszaléptenek“ 's a’ t. A’ nem

zeti lelkesedés fonák elvekre tért által. Gyakran
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vakhódolat- gyava eiigediiiéiiy- vagy áliiagyszivů

ségben tôrekvék elériii a’ jelleninagysagot. Ha nye

sôkést fogott, öiiinagát iiietélte; ha inuiikained

dôn tespedt, jogai gyepesedének. A’ -kôzügy’ ter

vezését sokszor érteliiii felůlet, kivitelét iiigatag

sag Iiianyosi'ta. Ha egy- ’s masbau nagy iiehezen

tetteròt,’s vele sikert fejtett ki; ha a’ tòrökôt ki

verte, ha belvetélytarsak’, vagy paraszt zeiidû

let’ viszalyitól iiienekůlt; ha köz élte ügyében nagy

kiiinal némi törvéiiyeket vivott ki: rögtön piheiiiii

ült; törvényeit seni tôrekvék életbe, gyakorlatba

venni; ’s nyugton engedett nyakára iiöni új ba

jokat, épen mint a’ franozia. Csakhogy az, elefant

ként birja elvetiii inagaról idöszakját mint insolens

majmot, de elevenhólt neinzetůnkre, minden év

egy kapa. si'rföldůl nehézkedett.

Tehát a’ költôi ábrand, sülyedésünk’ idôkö

rébeii, csak bal természetét fejté ki, t. i: a) léha

imbolygó jelleiiiet; ’s b) túlkapott képzet’ vér’ és

elragadtatás’ fontolatlan tetteit. E’ színezet, koz

és maganyéletüiik’ rajzán feltůnik. Országgyülésin

ken sokszor egyönteti'i lelkesség kap `4fel valamelly

gyôkér elvet. A’l képviseleti érteleni, tiszta, mély,

atható hévvel ôleli fel a’ _kérdést; tanítva, mü

velve ’s hatalinasan viszi kifejléséhez: de látsza

tos szilardsaga nem több olvadékoiiy jégoszlopé

nál, ’s gyakran önmelegébeii oszlik fel; a’ köz

test’ akarata elhigúl, eszmekapcsai kiboiitakoz

nak , ’s reményünk a’ tárgygyal együtt megbukik.

A’ hatósági utasitasok gyakran gyémantfényůek,
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’s azt hinnök állatja is olly kemény, mint

ama’ uemeskö. Korántsem! Talán az eszme’ új

volta, talán indilványzó’ népszere, чаду kedély’

pillanati fogékonysága koszorúzta. fel keletkez

tében annyi csillogással: inert neliány liónap mul

va ugyan а2011 korszerů szükség, eszmeviszony,

's nemzeti körülmények között; ugyan а2011 ér

telmiség’, ’s gyůléselô rendek’ kezében a’ terv

átalakúl ’s fényét elveszti , чаду ha. némileg meg

tartja. is , 11а5011111а’ repedezett kristály prizmához,

melly rendetlenůl töri meg álsugárait. Ne véljük pe

dig hogy eiféle változat mindig pénzcsikarta ered

. méuy ; чаду ólálkodó gazsággal llalásztatik. Nemzeti

jellembeu fekszik az elsö mag, mit ollykor a’ két

testvérvonás, ingerlékenység ’s önzés 1102

csirába, többnyire pedig riiunás, hanyagság, чаду

eltelés segél kifejleni. Nyomozzuk e’ sajátságot

011у tárgyak’ irányában, 1101 érdek és vesztegetés

nem forognak fen, ’s a’ közcheracter’ 11дyanazouságát

feltatálandjuk. На еду 1'6 чаду sziv, melly ér

telmi túlsuly- чаду jótevösegélylyel járúlt köze

melkedésünkhöz, méltányt viszhangot költ, чаду

épeu istenlô fanatismusra gyújtja a’ népkedélyt:

bár a’ fériiú elvénél Шагай , bár tényeit чаду mun

kásságát пдуапаьоп 52е11е11111е11 folytatja; sôt ese

lekvö gyakorlatának korszere sem változik, még

is elfordúl 161е a' közvéleme'ny, чаду legalább

elhanyagolja, irányától eltér, más után rohau,

hogy amnzt ismét viszszaôlelje. Ez ugyan általános

bélyege az 7,aura p'opularis“nak, ’s csak egyjma
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дуаг publicistát ismerek, ki ellenkezö elvet akar

felállítni: („uraiml erös szikla a’ közvé

lemény, melly sok ütòdést elbir; ’sa’t.“l

Pesti Hirlap-elleni gyanusitások. 32.1.) de honi ese

ményeink sokkal jelentöbb-’s gyakoriabbak а ’s ezen

ingatagság, „szalma tüz“ czím alatt, az önálló ér

telmů osztálynál is tapasztalhatóbb,mintsem jellemi

eredetére ne ismernénk. Hányszor történik, поду е’

’s ama’ hatósági, több kevésb világos fejů polgá

rok járni kezdik a’ gyülésházat; minden tárgya

lásnál felszólnak , ’s hatva, serkentve munkás

publicistai pályán lépnek fel: de alig ragaszták

magoklloz a’ figyelnlet , kilágyulnak vállalatukból,

neutralitásba sülyednek , üstökösi rövidlfeltünésök

után kimaradozva. Hány példát lehetne felhoznom,

miszerint az országteremben éves »vitákkal ki

küzdött nemzeti intézetek’ sorsáról többé kérdés

sein tétetik? söt nem csnk а' permissiv törvények’

felvirágzására ninos ügyelet, de a’ kötelezök’ ere

je is részletesen hajtatik végre ‘t’ Hány üdvös ha

tárzat vész hatósági jegyzòkönyvek’ holt betůiben?

hány vállalat döl tenkre a’ pártfogás’ csökkenése

miatt? ’S hány tervezet merůl feledésbe, mit éle

désekor helyeslö harsány üdvözlött? Emlitsem-e

az ezerféle küldöttségek’ választmányok ’s a’ t.

munkálatait? a’ börtönökben tiszti vízsgálat nél

kül , évekig sorvadó rabokat? ’s az itt ott közve

ritékbe került utak’ ’s а’ t. elpusztulásit? Ime mind

ezek idegen befolyás, ’s pénz- és elòléptetési érdek

7

nélkül történnek. ltt ninos ármány, erôszak s
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vesztegetés: még is haloiiira fejlenek léhasagunk’

veszedelmei. 0h nem, nem lehet tagadnunk, hogy

_ az ingatag, molionkapó, ’s kitartatlan Iůz, iiiélyeii a’

közlélek’ sajatja; ’s hogy niultunk sorsara jutta

taiidja jôvönket is, ha a’ reforiiiszer, uiind activ

lialadtaban , mind a’ nevelési tei'v elrendezésében

ez irant kellò figyelenimel нет 1еет1.

Е’ valtozó lobogvany tarsa, ’s illetôleg szü

léje ania"képzelösködò fogultsag, melly

a’ gyakorlati szamolast, mint történetiiikben , úgy

napunk’ téiiyeibeii is legtöbbször kizarja. Neinde

abrandos óhaj vala, hogy értelnii ébredésůnk’ elsö

perczében az egyetenies zür,egyszerre,’stökélye

sen igazodjék ki? miiitha gycnge szürkület minden

posvaiiyt kiszaríini tudna, ’s minden üreget felvila

githatna; vagy mintha Anglia, tegliap elött kez

dett volna kincstelepjéhez. És még is, hitügyet,

alkotvanyt „ iiemzetiséget, szóval a’ baladas’ mind

azon feladatait, niiknek részleteivel is évtizedig

bajlódnak fejlett orszagok: összes szerkezetök

ben akartuk athevenyészni. A’ költöi hajlam, szó

iiokaink’ szavan, politicai iratainkon, a’ targyak’

taglalataban , ’s haladasunk’ eredményiböl egyirant

kitůnik. Neinzetüiik elébb poinpazék, mint szük

ségét ellata , elébb költ , mint gazdasagot szerez

не. Muzeuin mar van, de polytechnicuin nincs. A’

Ludovicaea régen all, de. községvaltsagi alaptö

kékröl szó sem volt. Erkölcs- egésség- ’s éleleni

ügyi policzia feledvék, de szinhazra adóztuiik; ’s

abbaii is a’ czifra estvéket keressük. Állóhídat
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épitünk, de az útvonalokat, — miken hozzáig le

llessen szállitni félszegárú termesztményinket, —

nem sûrgeténk harmadrésznyi hévvel. A’ szeder

egylet eröszakoltatik; ’s takarék magtárak nem

terveztetnek. Több hatóság börtönöket épitett már

de népiskolákat nem. Sôt iralmunk maga, terjed

tebben látszik foglalkozni fenyitö rendszerrel, mint

köznevelési eszmékkel Épen ollyan , mintha dòg

vészfellen, tizannyi szorgalom fordìttatnék ragály

lepettekre , mint az egésséges tömeg’ megóvása

ért. Fenálló vállalatink kôzůl is nagyobb pártolást

nyer a’ költôi elemů. Můegyletùnk több taggal bir,

mjnt a’ kisdedóvó intézet; ’s lóversenyen magasb

dijak osztatnak, mint az academiában. E’ mellett

terv, tervre kél': de a’ kivitel’ nehézségei fel nem

vétetnek. A’ nélkül hogy egyik, kellö eröre, vagy

jó formán létre is jöne: már másik, harmadik

nyomban ott éri , ’s min'd csak részvény’ utján ; de>

módokkal, hogy érték legyen ’s növekedjék, a’

kôzgond nem olly foglalatos. Legi'eljebb bank

van szóban, pedig az nem forrás, csak eszkôz.

’S még is, ha intézelek sinlenek, ha meginditások

hoz ninos válalkozó, ha egyik ’s másik al apitvány

n_lapra nem vergödlietik, egyre a’ részvé tlen

s é get korholjuk; vádakat irunk , phrasisokat fér

czelünk , pedig miként lehessen részvét, ha nem

jut rész, mit elvessünk? Mindez, amollyan köl

tôi ábránd , légszámitás , melly, oknélkül okozafot

akar, ’s kezdetet véggel tévesztve, nyomtalanúl

ledöl; mi némileg természetes , mert cselekvó
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erònk csak most fejledezik , ’s tavasznak kell elöz

nie az öszt, csak vinné ki lnár isten, azaz 611—

eszlnélete , nemzetünket nyári érettségre , mert ha

ôrök tavaszban akar maradni, zöldjében lehulland

gyümôlcse , söt virághajtó nedvét is elvesztendi.

E’ kôltôi jellemvonás, magányélet’ sajátságaiban

is elárulja magát. A’ könnyelmůség, tulterjeszkedés,

jogbitorlások , mind ennek fattyunövési; ’s a’ sze

génységünk’ okai köztt foglalt restség, és pom

pakór ebböl ágaznak; melly utósó’ bizonyitvá

nyáúl arllnak Pest’ legujabban épült fényes ven

dégudvarai, miknek' árjegyzéke, a’ benszálásoló

honfiak’ legnagyobb részének erszényével arány

ban nem áll. A' túlmagyarázott szabadság, ün

nep- és lakoníaszenv , vadászó- ’s pipaélet, vég

fìllérig áldozó vendégszeretet ’s a’ t. mind ezen

hajlaln’ kiforrásai. Az ösködö betegség, család
nagyokon függö emlékezet, a’ túlbecsült multak’ y

elòszerelme , ’s jôvönk’ aranyból öntött képei, az

' elégültlen, visszasiró , ’s panaszdús népdalok,

az eszményi jobblétre epedö — ’s többnyire gaz

dagság’ és kitůués’ philosophiáiában vágytelve köl

tött — népregék; az elbůvölt kincsek’ vakhite, és

sovárgó éhe, aranyörz-ô lidérczek’ meséi ’s a’ t. ’s

a’ t. mikben más népeknél mienk gazdagabb: esal

hatlan jelei az Ázsiából eredt költöi ábrándnak.

Nemzeti bélyegünk’ másik vegyrésze, az in

gerlékenység szinte él , ’s égeti haladásunk’

szárnyát Az egyetnemértés mint gyilkos tör vé

rezi át minden századunkat. Nenn csak polgári
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partok alliiak egymas ellenébeii kiméletlenül; неш

csak nemzeti osztalyok különzvék iiiérgezett fa

lakkal: de rokon felekezet-tagok is villongasban

`élnek , sòt érdekegységi'i csaladok törnek egyinas

ellen, vagy épen vérségek askaliiak közös bol

dogsaguk ala; ellenné valva testvéri érintkezések

ben, minek gyakoreseteit eléggé jeleli az oszto

zó szóiiak czivódó jelentésben hasznalt értelme.

A’ büiikönyvek’ ’s hatósagi fenyitòper-tarak’ jegy

zeke meggyöz, hogy a’ targyalt vétségek’ legna

gyobb része vérhé vi kitörés. ’S az niég vigasz

taló volna, hogy a’ tervezett bi'mök kevesbek; de

niellyik honszeretô szív nyughatnék meg, _midón

a’ vérhataloin ’s indulat allateröben iiyonija köz

éltünket? Alig van néplakoma, melly не botozás

sal végzôdnék; alig nép vita, melly ne véres ko

ponyából meritné argumentumat. Említsem-e az

épitöszékek’ halalscenait, 1101 többnyire véren at

vitetik hivatalaba az uj tisztikar? Példait hord

jam-e rögtônzött izgalmaknak, mellyek sokszor

hi'itlen, vagy gyava kezekbe hanyjak a’ megyék’

haroniévi korniaiiyat, ’s partingerültségben harom

évi jóllétet füznek iiyi'igôkbe? Es e’ gerjedelnii

rendszer, iiálunk egyetemes. Mit a’ fejletlen osz

tály botokkal végez, az emeltebb gyanusitas’. ra

galinak’ ’s armany’ utjaii eszközli. De lia alkalom

hozza, kitörni is kész. Gyüléstermeink egyik gya

korlati szinpad. Hányszor cseréltetik fel vitaköz

ben az ügy szeinélylyel? Hanyszor tér el a’ tar

gyalat felvett iranyatól, ’s központosùl egy, vagy
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több ellenpártiak’ mocskában ? vagy vetélytelenůl

is szétáradó hévben, hányszor kél az inditvány’

lelkével ellenkezô végzés ‘.2 sôt hányszor megesik,

hogy elvpárti emberek свара versenytůzben egy

más ellen kelnek , közös czéljokat döntve meg? E’

mértékfeledö hév, rést talál törvényhozásunk’ asz

talához is. Országgyůléseken llány követre tódúl

közgúny kôtelességböl kimondott utasitása miatt,

vagy szükkeblü elveért, mit csúfolni gyávaság,

meggyózni dicsó ? Hányszor válik éles ûldözetté

polgári elmésségünk, hogy szikrázó sértegetési

nek vége hossza ninos? Maga. az íralmi шваб,

шеПуеп izlés, érettség ’s tiszta szinezet igényel

tetnék , tele van szórva tövissel melly minden jár

kelôben magakad, ’s ha karezolni nem hir, leg

alább köntösét szaggatja Sajtónk eddig egyol

dalú vala; ’s szép iralmunk, mellynek némi tér

engedteték , folyvást telve volt ügytelen polemiák’

szennyével, hasonlitva az ó római circushoz,melly

ben miiadások köztt gyakran gladiatori, чаду épen

állatviadalok hozattak fel. Polgári sajtónk most

tágult, ’s kezd jelentöséget nyerni; ’s már ezer

nyiladékon vöröslik által gòg, kényszó, karezo

lat ’s személyeskedés. Aztán a’ káröröm,melly ve

télyzòk’ buktát kiséri; az irigység, melly minden

kitünésre gáuesokkal tódúl; az ellentörekvés, melly

találmányok’ ’s uj eszmék’ létre jöttét gátolja; az

árúló szók és levelek, mik egy egy elö'menendöt

titkon gyanúsitnak: szokottabb jelenetei a’ magyar

életnek , mintsem akár mellyikére soká kelljen vár
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nia jellemkémlönek. Sòt az indúlaturaság, nehány

esetben , még a’ válalkozó- llonszerelmet is össze

esküvések’ épen olly ostoba., mint szerencsétlen

tervére _kapta el. Pedig ha_egy eszme iránt a’ köz

értelem nem érett oda, llogy nyilvános úton rész

vétébe vegye: lehet-e annak sikere ? ’s nem sors

osztályosa-e azon törvénynek, melly ne'pkészsé

get elòzve íraték, ’s épen azért a’ 'könyv’ hasáb

ján vész ? . ‚ . Az ellentállási,’s repulsionalis hely

telen perek’ nagy száma; a’ kérkedési példabeszé

dek, ’s gúnyszóllásformák; а2 elökorból шагал“;

metszö elménczségek ’s régi királyínkat be'lyegzö

csipòs megrovások; a’ közénk vegyült népfajok

га kóltött torzczímek , ’s irántoki megvetés; nem

de mindannyi félreismerhetlen jelek, ?s\ szálkái az

ingßrlékeny ellemnek? mint szinte amaz nj

jelenet, lniszerint а’ kormánytól elfordult éleske

dések öntestünk’ tagjai közt kezdenek vagdalóz

111, szertemetszöleg az alig keletkezö egység’

szálait? ’s egy legnjabb gyakorlat, melly utczai

potiticus pártfntárok’ vándor szónokok’ ’s a’ t. nyers

rágalmaiban, aggályteljesen jelentkezik? _

’S nem méltán lehet-e félní, hogy e’ kinem

fogyó ingerültség, mint а’ kormányról a’ nemzet’ '

Önfele-ire, ugy ezekròl a’ papság’ llarmadik ele

теге fog áttérni , ’s egy kényes jövendöjů törvény

billhez hitpártosság’ nehéz fel-getegét költeni ‘ë

melly, nyugalmas modor mellett veszély nélkül иг

gyaltatllatnék.

Fôvonás-aink’ harmadika, az önszeretet,
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нет egyedül az alkotvanyos jogok’ egyoldali'i szer

kezetében fejtéki erejét; de olly törvényeket is irt,

mellyek нет csak polgári osztalyok' javaval de az e

gyetenies jogphilosopliiaval is összeütköznek. lllyen

példaúl az usus’ törvénye , melly, ha valaki kije

lelt idöszakig idegen tulajdoiit bitorolt, büntetés

helyett a’ visszaélési haszonvétel’ nemében ineg

erösíttetik, sôt bizonyos esetekben , az sajatjava

lesz; vagy épen altala a’ tolvajföldfoglarok is ineg

szentesittetnek. Önzést yleliel a’ quartalitium’, ’s

Y nöag-elleni törvények’ lelke; az aeqiialitatis pe

rek’ fiagnak kedvezö rendszere; ’s violentialis tür

vényünk , melly a’ kifizetetlen javak’ visszasajatló

tulajdonosat is eröszak’ bündija ala veti. Egyéb

iránt, miutan az európai statustaii , mint minden

neiiizeteröt úgy mienket is, nj tervek szerint kez

dé korlatozni; iniutan a’ fentszamlalt jelleingj eii

geségek miatt, nemességünk nem birt orszaggyü

léseken eselekvi'i .eröt képviselni; ’s iiiiutan alkot

vanyunkat, egy kiilviszonyoktól nyoniott , ’s épen

azért önjogait terjesztö korinany ellenében , par

tokra oszlott törvényhozó test kezelte: nem lön

többé mezeje a’ nemzeti önzésnek, liogy kivaltsa

gosok’ jognevelésébeii gyakorolja inagat. A’ sze

rep megfordult. Szerzöi ipar helytt véderöt kelle

kifejtenie. Nein többetnyerni, csak a" keresiiiényt

biztositni lön a’ szükséges je! szi'i. Tehat az egye

temi ünzés, egyedek’ szaknianyava lett. Az alsó

11611 tagok seregestöl nyertek diaetak utan hivatalt;
a’ yegßisiiivis pedig, тетей és niíàflms тат

«i
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polgári és magány életünknek , viselte a.’ liaszon

érdek’ több , kevesb ’s gyakran utálatig aljas szin

zetét.

lV.

Erkölcs és müveltség.

A’ jellem és korviszonyi illy kétértelmü köl

osönhatás ellen, két készmenedéke lehetett volna

nemzetünknek. E m el k edett erk ôlcs , és mü

velts ég; de birtokában egyiknek sem vala; an

nyival ínkább, mert e’ rokon szellemerök’ egyike,

másikát feltételezi. Az erkölcsöt, hit _és nevelés

szokta kiképezni; de nemzeti nevelés solia ter

vezve sem volt; magányrendszerünk pedig, kivált

tizedünk elött, sokkal idétlenebb, hanyagabb , ’s

részletesb vala mintsem egy анамнез szent ered,

méuyt elöidézhetne. A’ liit’ szívidomító hatalma.

ismét, а’ papságban olly` testület által képviselteték:

mellyben a’ nemzet nem törvényhozó testvért, ha*

nem külöu. érdeků vetélytársat, a.’ nép pedig ke

gyelemföldek’ birtokosát, ’s a’ tized-adózás’ 0k

fejét tanulta ismerni. És ha. valamelly erö»

nek eszköze iránt bizodalom ninos, ha а‘ Рези

tó irányt Iálszerkezet adja: lehet-e egyenes hatást

remélleni? ’s nem oldalnövéseket hajt-e az éltetô

nedv, mellynek a’ törzs’ fejtésére kell vala befoly

ni? A’ honnan, gondolkodóbb osztálymik. titkos
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gyůlöletet borda a’ hitkörülmények iránt, ’s miatta

gyakran hitágazatit is megtámadva, чаду legalább

elhanyagolva, vallásos érzelmét erkôlcsforrásúl

nem fakaszthatá; а’ nép pedig vakbuzgalommal

rotta le hit-robotját, ’s nem birván önkeblében a’

jézustan’ rendeltetési szentvilágát: nn'g nyilván

búcsu- és böjtsanyarban végzé álkegyességét, tit

kon mély erkölcstelenségben lélekzett. -— А’ mü

veltség’ sorsa mivel sem vala több. Kereskedé

sünk, ’s szorgalniikitünö intézeteink nem levén,

külföldi közlekedéstöl zártak maradánk; ’s igy a’

pallérozódás’ ezen ада reánk nézve llalálban he

vert; mert azon néhány Меде", ki természeti je

lességek’ áttekintéseért vendéglôinken keresztül.

futott, egyetemes müveltségi szenvet nem költhe

te'. Nagyjainkkal- gyérebb érintésben állott a’ köz

élet, mintsem. képzettségiìk átszivárgott volna , de

mit tölök nyert 15, idegen büzů ragály volt; pe

dig lla fqilödésünk nemzeti szint nem visel, bás

tya. helyett siroszlopúl é'pw'ìlend` Sajtónk olly mód

talan igában feküdt, hogy a’ felidézendö butaság

ban már 111111- nagyobb statusveszély készüle , mint

minöt féktelen sajtóesapongás okozhat. Tudományos

intézeteink szinte, mindig korszaki értelmiség’

gyérszellemében alapultanak; felvirágzásuk pedig

folyvást akadályoztaték. Söt , hogy maga Acade

miánk is, vagy szerkezeti tervében , чаду keblében

sorvasztó férget hord , hirdeti a’ község elé muta- _

tott azon élettelen ,’si szůk eredmény , melly a’ 11111

ködési. évek- ’s azok alatt- kiadott több szá-z ezer



150

peiigô forint’ értékéliez képest , minden józan ész

elòti , inenthetlenül kevés. Iskolaink tovabba hely

teleii elvböl iiidultak. A’ fogékony ’s még fara

datlaii gyerinekéveket, vagy épen évtizedet, di

ákiiyelvtanba temették; ’s i'gy a’ serdülò ivadékot

egy kiholt ó vilag’ szellemébe óltottak altal; melly- `

nek sein polgartani elvei nem korszerůek, sem hit

philosophiaja lelki szükségünkkel нет homogen.

Ekként a’ niüveltség’ minden forrasai zarvak, vagy

dugúlvak lcvén , durva sziiit ölte neinzetünk’ élete.

Izlése ferde , iiyouiorú , ’s a’ külfòld’ elöhaladtaban

jaratlaii. Hiszen a’ sziniin'ivészet’ gúnyczime ma is

millio ajkakon ,komédia‘ ’s az irók olly hangen

niondatnak „р oetak“uak, hogy a’ kiejtés magaban

latszik foglalni legalább is a’ 7,szer’eiicsétlen“ epi

thetoiit. Eiiili'tseni-e liegyi falvaink’ ’s a’ pusztak’

vad , tudatlau , нуегз lakóit , kik altalaban nemesb

indulatot , sôt többnyire emberi , keresztény ’s

polgari kötelességet sem ismei-iiek, vagy ollykor

épen emberi érzés iiélküliek?

V.

Észrevételek nemzetünk’ helyzetérò'l, a’ XIX.

század’ elejéii.

A’ szazad igy találta rongalt hazankat. Mig

a’ külföld niegérlelve az értelein’ lelkét, hatalma

san enielte fejét öiivallain: addig nemzetünk indu
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latgöresökben zsugoi'odék összébb. Ugy álla a’

virágzó országok között, mint egy önmérgezó test

vér, ki а’ gyámpálcza alatt fonnyatagúl görbed.

Hajdani csapongási, kifejték lappangó eredményei

ket; és a’ kór, mellynek anyagja régtöl tenyészék,

nyommaszló lön, mint a’ büntudat egy meg nem

ôrült fönek. Annyi megért bůnhödés között nem

jelentkezék megváltó, ki jobbulási remény’ fejé

ben kezet nyujtson az elveszett fiúnak. Csak egyet

len kilátás nem Vala. Nyelv, llit , ’s jogérdeki kü

lönség szemközt саги а’ beteg nemzet’ alkatrészeit,

hasonlóvá tevén egy bomlott órához , mellynek
minden kereke más irányban jár. E’ közben egy“I

mást követé az alkotmányos sérelmek’ нога; melly

hez a’ gyógyszer, ha lett volna is, orvosló bölcselet’,

’s emésztési ero’ liiányában foganatát veszten'dé.

Es mint hajdan, а’ trónkövetelök’ igáj'a alatt, ’s

villongó pártfelességben kimerült zsidónép , lniután

az egyértést képvíselö frigyládai fény elszálla;

miután az önpusztitás’ insége megnött; siró viga

szát, atyáinak ajtatos emlékében §1elé, várván vár

va egy propheták’ által támasztott remény’ meg~

testesültét: úgy nemzetünk, jobbnak hitt ösidök’

emlékében keresett könnyůlést, kijelentett igeként

ölelve egy ujjászülö kor’ gazdag hiedelmét, mit a’

kétértelmů országgyülések’ lelkesbjei, ’s nemzeti

költôk prophetizáltak. тем: lelkében megtörve,

jellemében gyávasággal színezve, alkotványában

jogsuly alá temetve; értékügyében а’ franczia for

» radalom, ’s finanezrendszer miatt csaknem tenkre
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jutva; nevelésben bárdolatlanúl; kormányával te

hetlen arányban találta országunkat 112 1823 év.

A’ rohasztó láz’ kifejlett fokai után, beállott az

elválasztó crisis; melly élet- чаду halálnak 1162111—

dá a’ nagy beteget, ki, fásulva, hánykodásiban

kifáradtan türte kinjait; ’s eröteljes mozgalmak he

lyett inragatózás közt látá. közeledni iszonyatos

végét. Azonban az 1823ki connnissiok’ vasvesz

szeje hidegen érinté az életeret, melly a’ keleti

faj beljegyét rejté, ’s nyomában galvani éberség

futá el a’ beteget. Azóta mint népek’ csudája mu

tatkozik minden fontoló ész 01611; ’5 а’ г052 barát

nak, ki tán kármosolylyal kisérte a’ nemzet’ hiá

nyait -— nem gyanítval ег61 jellemében — meg

kell hunnyászkodnia álszivůsége miatt, akár a’ tet

tek’ idöaránylagos temérdekségét, akár az elemek’

közeledési fejletét. akár a’ közlelkesület` irányát

más nemzetek’ forradalmaihoz mèrendi. Népélet

ben többnyire egy pályakört mutat a’ történet. Szü

letik; virágzási tetòfokig 116, ’5 епуё52е1Ье hanyat

lik. Nemzetünk’ már llarlnadik életů. Elsö 521110

tése a’ kijòvetel; férfìas telje Árpád’, haldoklása.

a’ szent hadak’ kom; második regje az мацу-11111

la, életdele Nagy Lejos, lassù halála a’ mohácsi

naptól Il. József’ rendszereig. És tìzennyolcz év

elött egy harmadik nagy életet kezde, ifjú, ha

talmas, bô jeleivel a’ kifakadásnak. Tehát a.’ nedv

teljes keleti ág , melly Montesquieu szerint a’ 1161

hadt európai törzsbe oltaték, nem száradott el;

esak az Медея égôv’ ’s önférgezés’ szakat seny
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vedé; és most megteriiiékenyi'tve a’ kor’ lelkétòl,

tisztitva7 nyesve, gondviselve , elsô publicistank’

kertészkezében, millió reméiiyben viragzik, mik

nek fattyú méhe нет gyüniölcstelen, csak vihart

ne költsünk zöldjében leverni; csak örök dörgés

’s villamok ne düliöngjenek felette, agastól letörni

éretlen termékét.

Igen, europaiak, nézzétek! az etelkôzi ge

nie, vétkeiben nem korcsúlt tenkre; csak siiilett

nyomor’ küzdés’ üldôzet’ gyava homályaban. Ine

mint egy üiinepi fò és szi'v, ki iskolak’, körteleu

palya’ ’s önbi'in’ börtönébeii nem tudva , nein is

merve tanita magat, egyszeri-e fellép és meglep ,

és meggyujtja langeszét a’ köznapiak felett.

A’ uépdalokban élö sejtés’, ’s avatott lelkek’

prophetiaja teljesůlt. Felébredénk , ’s a’ nemzeti

husvét önszerzemény. Nekünk nem vala Roussea

imk , Voltairenk ki fel szazad elôtt költögetett , ’s

eszmekürtjét fülünkben megérlelte volna. Mi egy

bensò öntudatos ösztönbôl kelénk. Minket nen

külhatások ráztak fel, hanem saját ügyviszony;

нет idegen elvekre sovargó vagy izgatott , hanen

eredeti érzelmek’ megtestesitése. Mi riem koronas

fô , vagy orszagforma ellen tamadank , hogy né

'hány önzönek polgári csontból emeljünk zsarnoki

fészket; налет béke’ és. tör'vény’ lelkét fuvall

tuiik a’ derniedö testbe , hogy inozga-lma észszeri'in

éledjen. Mi gyáiiiszeretet nélkül, törve, veszödve,

de нет korlatlanúl indi'iltunk a’ szůk veri'tékzö ú

toii. Kôztünk nein elégültlen sansculo-ttek
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hordtak esáblobogót; lianem jogdus rend’ vezér

Szava lön a’ jelíge. Nemességüuk nem rabolni kelt

a’ mi ninos; hanem osztályra bocsátni jogát a’

mi van. Es most jeleljen elö Europa’ történetében

hason reformot , — mert ujat alkotni hol nem volt,

vagy ó rosszat javitni igen különbözik , — а’ fel

szines küliró; ki a’ magyar közélet’ ’s jellem’

jobbfelét nem ismerve, ’s a’ megért eredmény’ ó szá

zadokba. ágazó okait fel nem tálalva, épen olly

értetlen , mint goromba itéletet szeretett, ’s szeret

rólunk fecsegni ?

Vegyük szemlére az általános tételt , mit de

' elamationkbán állilánk. Ha egy lethargiában zsib

badó nemzet némi öntudathoz kezd jöni; îha lelké

ben, homályosan bár, alakulni kezd önbajának fo

, galma; ’s ha eszmélete vágyat, vágya akaratot

kezd elôidézni: igy fejezzük ki, hogy a’ kor fo

gékony. Illy idöszakban koszorúzza legnagyobb

siker а’ statusférliak’ můködéseit. Adományos lé

lek , ha egyszersmind polgárilag meleg keble van,

áttekinti a’ nemzet’ viszonyát , jellemét tehetsé

geit; szükségét штампа, ’s mint a’ nemzeti élet

ö reá hat , értelmét fejti rendszerét világitja: ngy

Ö lángeszének szabad erejével tisztit, můvel , ta

nl't, emel ’s emelkedik ’s nemzetére visszahat:

annak munkásságát önreptéhez köti , röptével vi

szont az ország’ szellemét átöleli , öneszét közvi

lágúl, erejét közemeltyůvé szentelve. Igy támad

а’ nemzet’ nagy embere; ki, - ha bár lelkében

korjellemi liomály is szokott vegyülni,  hatal
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masan ragad meg agyat, ’s akaratot; mozgásba

hoz eszmét és cselekvö-eròt, felkapja szenny

’s nyomorából a’ kort, hogy rövid éltében mesz

szebb vígye , mint lomha századi.

Nálunk gr. Széchenyi által kondult meg a’

feltámadás’ harangja. Elsö könyvérôl kárhozat va

la a’ közitélet. De ô követve keblét: a’ felsôház

ban, megyegyüléseken , vállalatok alakultánál,

egyleti tervek’ országos vagy magányintézetek’

keletkezetiben, ’s velôs, átható irataiban , mint

nemzetünk mindenütti lelke egyiránt jelen volt.

Utána Deák Ferencz jelelte kí nagyságát a’ nem

zet’ millió-iból; ’s a’ követkamarában vezérszellem

mé emelte, épen olly tiszta, mint gazdag bölcse

ségét. Tehát, ша istenünknek, mindenik házban

van lángész; nem roham’, nem hirtelenkedés’ ba

'ráti , hanem szolgái az értelem’ parancsainak. Ró

lok'itélni а’ jövôkor’ dolga. Fényrajzokra tére'st

' czélom nem feltételez; bókvirággal idétlenkedni

pedig soha nem akarok. Szerepeiket említnem kel

le, mert ujabb szakunkról kisem irhat olly vázla

tos jegyzetet, mellyböl e’ két név kimaradhasson.

Minden nagy eszme, elsö feltünésekor két

szélsö véleményt, ’s igy pártot támaszt. Tôle, e

gyik mindent vár , másik mindent félt. Értte, egyik

minden oslromra , másik minden ellenállásra kész.

Annyi világpélda. köztt, tanúnk a’ szentkönyv.

Midön a’ názáreti tanitó megjelent, igy futott szél

pontokra. a.’ zsidó közvélemény. Egyik párt azt

hivé, hogy K_risztus világurrá rögtönzi a’ puhult
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nemzetet; liogy a’ mesés reiiiény’ araiiy almait fa

radsag iiélkül terinesztendi; ’s mint poinpafényů
esaszár, idús ajandokkal biztositand minden dolog

talan herél. Az irastudók’ orlégiója pedig reszke

tett, hogy vilagos szavaban tüzet akar lelielliii,

elégetendö a’ jog- és szeniélybatorsag’ minden fe

delét. Pedig ó közszeretet’ szelid inelegét boza az

igében ; melly nem éget de kioltbatatlan; melly

resteknek нет süt galaiiibot , de felolvasztja a’

közügy’ fagylaló abroncsat. Hazankban, javitasi

szellemüiik’ születések or, szinte igy, szélsöségi par

tok tamadtak egymás ellen. Egyik binni latszék, mi

képen statusreform’ ügyében akarat ’s végrebaj

tas ugyaii az. Hinni latszék, hogy a’ polgari test.’

százados kinövéseit egyszerre ki lehet vagiii, per

zselni; hogy a’ rögzött véleinény, osztályérdek,

belytelen törvény, visszaélések , ’s a’ t. ’s a’ t. csak

alféle ónterbek, miket pillanatnyi szóbév is felol

vaszt. Ez okbol keleti rajos terniészetével egy

szerre mindent összeòlelt; ’s janii alig kezdö la

bakkal minden mélység- ’s magassagon at az igé

ret’ földiére akart ugrani. A’masik fél, egyirant

meg vala lepve és tainadva. Mi elött az eszme’ lel

két inegismerte, vagy a’ baladas’ feltételeivel jó

formaii tisztaba jôtt voliia: megingattaték képzelt

üdvének egész telepe. Adóiiientség, ösjog, ’s mind

az, mit a’ polgari haj'lék’ oszlopinak vélt, ama’ pai-t’

kezében bontakozni készült; ’s ò inegfélenilett

szůkkeblůségében , mert ó eleniů bite egyebet- var

ni sem tuda: mint, hogy közrom ala kellend hal
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nia. ’S ez okon, attól is irtózott.v mire kimért fo

kozat, 's érett informatio után önként hajolt volna„

Igy állott nemzetünk az 1825 országgyülés alatt.

Azonban az elhatározott rész , aránylag igen cse

kély volt Ha törvényhozó testünket gyakorlati

szempontból osztjuk fel, három cselekvő erő véte

tik szükségképen számba. А’ kormány, felsőház,

’s követkamra De a’ haladó párt, а’ harmad-rész

nyi alsó képviselet” egyik felében központosult, és

.igy az egész alkotó erőnek hatod részét tevé;

vagy jó formán azt sem , mert hiszen az indítvá

nyok többnyire nála estek el. E’ mellett tacticájá

ban is tévesztett. Minden reformnak, az alkotva

nyos erő, és élet'aelőmozditásában két módja le

het. Negatív, midőn a.’ túlható elemek, — te

szem: kormány', olygarchia' ’s a't, — erődönté

se vétetik műbe; po sítiv, midőn a” tehetlen osz

tály, példáúl а’ nép, jog- és érdek által kapcsol

tatik a’ cselekvó párthoz. Haladásunk az elsőt kö

vette; 's kórmány iránti viseletével nem hogy bi

zalmat , sympathiát költött volna eszméihez, sőt a.’

lélektan’ òrôk törvényei szerint ellenszegülésekre

ingerlé azt, ki különben is a” főrendi táblát, ’S

alsó ház’ nagy részét elvtámaszúl bírva, biztos

helyzetben látta ügyeit.

Azonban az agitatio hatalmasan folyt, ’s mi

vel mint feljebb emlitók, korunk fogékony vala

már: az országos fejtegetésekben elvetett magvak,

hirtelen kezdtek csirázni. Egy felől a” javitók'

pártja terjeszkedett, ’s nézete tisztult, eszmezsar
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lása szelidült; más felöl a.’ conservativ fél köze

lebbrôl megismerkedék a’ korszaki vállalattal. Igy

öntudatossá vált a’ viszonos hatás. Amaz tanúlni

kezdé mit altar? emez tudni mit nem akar? Illy

lépcsön állott nemzetünk az 1832/6 országgyülésen.

Es itt nlindenik elv megpróbálta körét , erejét. A’

javitók , tiszta , hév’s áldozó lelkesülettel kvivtak

inditványaikért, törvényes erejök’ végmerültsége

ig; a.’ conservativek szilárdúl nézeteikhez kövůl

tek, békes ellentállásuk’ legszélsó pontjaig. A’

haladás’ pártja készebb volt inditványaival vissza

lépni, mint elvelleni törvényt alkosson. A’ kór

mány, inkább hátrált tárgyalandó propositioival,

mint a’ reform’ feltételeihez járulna.. E’ közben é

lénk vitákban folyt, ’s magasztasodott az eszme

csel'e; és mint minden harcz , szenvedélyeket kez

de kifejteni. Elvforradalmnnk , a` haladók’ részé

röl, törvény és békehatárban maradt rendkivůli

gyůlésünk’ négy éve alatt; de a’ másik párt , a’

törvény’ kétértelmüségét kezdé használni. A’ diae

та, hiányos ugyan, de boldogító lelků törvény

könyvben hagyta fel emlékét; törvénykönyvön kül

pedig iskolája lön egy gazdag fejlödésnek, mit,

ha kedvezö s_zárny terülend felettünk , fél száz a

latt csudálni fog egész Europa. Jelesen , politicai

müveltségiinket ugy elörugtatá; llogy nem osak

szépmů- ’s szaktani iralmunkat messze elhagyta;

hanem taglalt kérdéseink’ bölcSeletében kiilföldi

kamrák’ pályatársáúl elnelkedék. De az ország:

gyůlés némi ingerültséggel oszlott el. A’ reform:
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képviselök fogadalmat tönek liirdetni az igét, melly

béke’, és _közszereteü elvével szólalt meg; az el

lenpart iiiélyeii feltevé akadalyozni a’ szellemet,

melly jogtaranak nem volt baratja, ’s azonban

I türelnietleii modorral bant vele. Amaz, ismét bé

ke’ >és törvény’ körében niůködék; ez iijolag olly

esniényeket bozott sikerbe, miket feledni , ’s fe

ledtetni szivbôl oliajtok , de eiiili'tiieni kelle, bogy

az atmeneti szak’ fokait latbassnk. A’ tett’ lelke

minden esetre elszamita magat , ’s úgy latszik nem

tuda felfogni korunk’ jelleinét. Itt nem eröszakkal

, lépett fel a’ reform, ’s igy szigorra nein vala. szük

ség. Nem vakon , titkos czélokért emésztòdött a’

polgari lang. .. . Haladasunk azoiiban a’ próbat ki

allta; ’s mert minden viszoiiy köztt törvény’ és

józan ész’ útan járt , temérdek proselytakat nyere ,

kiket idöközben az ujtan’ szelleme elökészitett.

Illy körülniények köztt nyilott meg az 1840

diki orszaggyülés. Az alsó baz’ véiiei, értették

koruiik’ lielyzetét. Tudtak, hogy a’ törvényhozó

bölcseség tovabb van müvelve , niintsem cs_upa

kezdeiiiényi eszinékkel kielégitní, vagy altalanos

axioiiiakkal rea batni lebesseii. Lattak, iniképen

a’ követvalasztasi szellem’ ininösége iniatt , a’ kép

viselt elvek’ szavazati viszonya olly aranyban all,

bogy a’ iiapi szükségek’ vitatasát, izgató rend

szerrel veszélyezni épen nein tanacsos. Tapaszta

lak azt is , bogy ba két törvéiiybozó erö , iiielly- í

iiek garantiai köztt si'ilyegyen nincs , egymas el

lenében a’ „szeget szeggel“ elvét gyakorolja: a’
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gyengébbnek mindíg vesztenie kell. Megtanulák а’

közelebbi eseményekböl, miképen a’ kivitel’ дуа

korlata több nehézséggel jár, mint a’ polgári ke

bel’ tervlapján kíszámittaték; hogy а’ törvényho

zásba vitt ingerültség feldarabolja a’ javaslat’ sor

sát, eröket oszlat , ’e gyakran а’ napi tárgy’ meg

bukását szůlí; és ha képviseleti biztos többséget

nem szerezve, mindíg свай а’ kormányt ostom

zandjuk: gözös szócserékben veszendnek el el

veink ’s a' tetemes költség, mellyen szegény 0r

szágunk sokszor félszeg törvényeket veszen. Lé

lektanilag fogták fel az ügy’ természetét, misze

rint a’ törvényhozó is сна]: ешЬег marad; ’s a’

gyůlési kabáttal nem ölthet fel istentermészetet,

hogy meggyòzôdés helytt hataloußzót, érlelö bòl

cselkedés helyében eszmezsai'lást békéu tudjon

türni. Azouban szinte multakból kelle meggyözôd

niek , hogy a’ vélemé ny’ .ereje, mit köz-nek

olly örömest neveztüuk , nagyon is részletes; hogy

az utasítások’ színe gyakran elváltozik; ’s a’ gaz

dag remény, mellyben egy egy inditvány megje

lent, sokszor a’ fenkeblüek’ bucsuszavai, ’s hall

gatóság’ fájó „éljen“e köztt temettetik el; és uu'g

a’ politicai pártok’ értelmîsége határozottan ki nem

képzödik, minden szó- vagy eszmetévedés egy

egy tôrszurat lenne baladásunkon. Mind ezek el

натощак а’ képviseleti baloldalt nyugton kisérni

ama’ szellemiköztörvényt, mellytöl békés reform

feltételezve van: t. i. várui miudeu eszmével , mig

a’ többség’ akaratában megérik; ’s vélemény erö

‚



161

szakolástól, vagy érzékizgató rendszertöl egyál

talában ovakodni. És - az akkori kôvetválasz

tások’ szellemét lekintve — nem fekheték e’ ha

tárzatban több remény annál , miszerint ha 211110115

sieröt nem központosithatnak, legalább bölcs ta

nácskozások `s érett szerénység által , haladá

sunkat, egy kedvezöbb korszakig a’ visszahanyat

lástól megvédjék. Mi lon a-z eredmény? A’ gyü

lés’ kezdetén csekély párt’ ereje, folyvást növe

kedék. A’ tiszta, és szerény bölcseség, melly az

országos taglalatokban kifejlett, ’s melly, ha gůg

és lliúság nem viszi mindenlmtó, az ész lelke,

mondom, engesztelô áldozatúl gyult meg a’ tör

vényasztalon. Bcsugárzá a’ hazát; felmelegl'té a’

förendet, ’s áthatá a' kormány’ közfalait. A’ kö

vetek és utasitások most is változtak; de nem a’

régiebb szellemben. Majd mindenik crisis a’ reform

javára történt; átmentében terjesztve, általáno- `

sítva e’ legujabb tan’ egyedůl üdvözitô dogmáját.

A’ felsöház többsége, melly eddig idegen elemet

vezérlett tanáeskozásiban , bizalmat kezde érezni.

Látá miként az alsóházi czél szent, az akarat 1152

ta, a’ mód illedelmes, az irány nem eröszakos.

Lelkéhez engedé jutni a’ józan ’s hajlékony szót;

és az önmérséklôrértelem’ nevében egyetértö kezet

kezde nyujtani. Es a’ fôrendi haladáspárt’ alakul

tában , épen azon észrevételünk lellet, mellyet a.’

reform’ ébredésében tevénk; hogy t. i. mint az el

sö impulsus nem nadrágtalan tömegtöl eredt: úgy

a’ felsöházi reformbarátok, legelòkelöbb ‚ ’s va..

I

11
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gyoiios családivadékok valanak; init idegen orsza

gok’ elleiiében ismét eiiieli'i öiiérzettel fejezbetünk

ki, aiiiiyival inkabb inert a’ józan javitas’ czélja

jóllét; ’s ba az, ki mar a’ czélt birja, teiini kész:

egyedül a’ kôzügy’ javatól lehet lelkesi'tve; iiiíg

azt, ki szegénysorsnal fogva a’ közczélbaii ma

gaiiyliasziiot is lat, polgari bév inellett, boiiialyo

san bar, öiizés vagy épen kényszer sürgetbeti.

Tebat a’ felsi'iliazban cselekvô eröig fejlék a’ whi

gek’ partja , ’s rokoii kezet nyujtva az iiiditvany

zó tablanak, nagy részben iiiegszüiiteté aina’ ne

bézséget, melly még 1836-ban is, sikerteleii üze

netekkel faraszta a’ két tereiiiet. Koriiianyunk, az

orszagos rendek’ felterjesztéseiben , nemzeti béke’

’s elvközeli'tési okleveleket latott képviselve. ’S

iiiiutan lata, bogy inélyen érzi7 ’s férlias nyiltság

gal követeli ugyan sérelnieît a’ neinzet; de kiviva

si szaiidéka. inellett száinitólag liasznalja idejét a’

liéptaii’ és törvénykönyv’ fejlesztésire, ’s kész

eiigedni , csak hogy nyerjeii is; iiiiután lata, hogy

nem fulaiikjaval együttlialó szó az orszaggyůlési

közdivat, liaiieiii szellemi érettség vétetik eszkö

zůl; iniutan lata, liogy jeleiitö rész az, melly nem

veiidégszerepi'il, mond el ’sngólyukbúl ballott pbra- `

sisokat, liaiieiii intelligentia kezd sok ajkon szó

laiii; ’s miutaii ezekiiek igaz voltat a’ két tabla’

gyakoribb egyérteliiie taiiusita: iiépszeretöleg kez

dett bajoliii a’ szelid erönek, 's születni segéllé

koruiik’ legnevezetesbb törvényeit. És igy; egy

szeri tactica’ araiiy szabályaval , ama’ kicsiiiy ba
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ladási párt, melly országgyülés’ elején a’ thoryk’ ’s

conservativek’ sorai elött inkább òrcsapatúl, mint el

lentáborként jelent meg, kiterjeszté magát, csatákat

nyert, ’s gyözelmeivel a’ hazát boldogítá. Noha

pedig mind ez , nem szükségeink’ mértéke szerínt

lôn: reményt és hitet ébresztett az eltalált útoni

biztos haladáshoz.

Ez volt politicánk’ helyzete a’ közelebbi diae

ta’ szétoszlásakor , mellynek tagjai. nem mint

'1839-ben ellen-szenv’ feltételeivel , de mint 1111111

kozandó teätvérek a’ köz-anyairánti szeretet’ ne

vében váltak el. ‘

Vl.

Az 1840111 országgyüle'st kôvet6`korszük

ségek.

Köz éltünkben alíg volt nehézb feladatú idö

szak, mellybenkormány’ és nemzet’ részéröl olly

sok tenni és megfontolni való lett volna; mint a’

mult országgyülést követö: `

lször. Mint egykor isten és a’ zsidó nép, mi

is müködésünk; lelkében új szövetséget köténk a’

kormánynyal. О tellát frigyzálogúl jeleit tartozék

'adni, hogy ó sérelmeinket gyógyítni, újaktó] pe

dig óni fog. 

2szor. A’ i'efbrlnfelekezet, melly egyetemi je

lentôséget kezde ölteni, nem volt öneszméivel,

úgy mint lennie kell, tiszlában. Nagy községünk

nem birt azon gyökeres határzott fogalmakkal, ’s

` törvényhozói bölcseséggel , mit egy enôteljes ha

Il*
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ladnás szûkségkép’ feltételez; de mellyhez osak

szabadsajtó emelheti fel a’ közértelmet.Azon politi

са1 111117е1151ё‚1;‚ melly a’ hatósági zöldasztaloknál

fejlôdésben volt, jobbára önlnedrében kerenge;’s

a’ mellett hogy töhbnyire rögtönzött vitákban kelle

eszméit feltördelnie, mindig esak helyköri néze

tekböl indult ki 5 's törvényjavaslatait, szünetlenül
egyetemi sulypontra vinni,vagy a’ testvérhatóságok’ I

félígmeddig ismert körülményihez arányosítni mel

lözé. E’ sajtó- és municipalitási viszonynál fogva,

nálunk minden eszme és világosodás' 1negfordit

va, azaz alulrúl fell'elé keletkezék; ’sminthogy

a’ fclsôb értelmi képzetség, nem rakllatá nyilvános

Ság alá kincseit: a’ középszeríi müveltség kénysze

rült felkapni haladásunk’ llomályosan ismert, vagy

rendszerezni nem birt szükségeit; melly gyakor

lat, nem csak végetlenül késlelteté az elvtisztúlást

’s irányhatározottságot; de az eszmesurlódást

gyakran félreértési ingerültséggel nevelve, ’s ezen

természetét országos termünkben is kifejtve, szůlé

az', mit Deák Ferencz bölcsen megjegyzett; t. i.

hogy a’ k ét kamra köztt gyakran 116—

11ар05 viták Í'olynak le mig egymás’

a k a r a 111 1 nl е g é r ti k. E’ végett kormán) unk

nak, miután országgyülés alati llaladásunk iránti

rokonszenvét kijelenté, nn'llhatlan szükségevé lön

a’ sajtóviszonyokat tágitni; hogy a’ fentkifejtett

pénzügyi helyzetben, szellemi békepótlékót nyer

jünk, ’s a’ rejlhetö elégültlenkedés egy nyugpon

tot találjon.
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3. A’ javitó felekezet, nem boniogen elvi'i

alkatrészekböl allott. Sokan, kik szinleg abhoz

latszanak tartoziii, alszeniérem-vagy értelini gyen

geségböl sodródtak az erò’ medrébe, de az elvet

nem osztak; ’s egy szabadúlasi alkalom utan, ini

kor politikai hitpartjok tulnyoiiiólag képviselve.

leend, vagyteljes szivvel varakozanak. Masok

„tacendo non coiisensenserunt“; nem baladtak a’

cselekvô parttal, csak nemleges, vagy negativ al

Iasba tevék magokat, a’ „vis inertiae“ zsibbasztó

rendszerét követve. Masok baladtak ugyan, de

-ônérdekeik felé;’s liberalis köpeny alatt olly ta

borpontra siettek, bol több sikerrel víbassanak a’

megcsaltak ellen. Egy igen nagy rész pedig teljes
t lelkébôl vagyott ugyan közallodalniunk’ sorsát uj

rateremteni, de biztos útjaii a’ megfontolt reform

ii ak ; miszerint fenalló törvényeket betöltve, ’s al

kotvaiiyos viszonyokat tisztcletben tartva, fokou-I

kent cseréltessék ki az ó szerkezet uj rcndeletek

kel; bogy se fötlenségre ne fajuljon a’ nemzeti

buzgalom; se ti'irelemvesztésre ne izgattassék az

eröszakolt kormany. E’ józan szivü , ’s tiszta fejů

part _ melly a’ vonzó és t-.iszi'tó erök’ középpont

jan törekszik fentartani nemzetünket, mint isten a’

vilagot, —— valamiiit régebbeii toborzói nyers hang

’s üres hatalomszavaknak nem veté az intelligen

tiatî úgy most azon elövigyazattal tört elé a’ gya

korlati palyan’ hogy ha alkotvanyunk’ szentsége

jobb, vagy bal csapongas altal a’ niellék mély

ségek felé veszélyeztetnék: elvalandva a’ szilaj
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szárnysergektöl , magát védállásba llelyezze. E’

mellett a’ förend, melly egy részröl önkéntes aján

latokban a’ 1162 а16р11уг111у011а1 tulnyonxólag segélte;

más részröl birtokarány’ útján a’ már törvényesült

engedmények’ nagyobb felét viselé: csak 111051

kezdte általanosb virágzatba hozni mnnkás; 11011

52еге111161. Eddig félve nézett az ismeretlen ter*

111652616 reform’ elébe, inkább megosztva részvétét

a’ védelemů polgárnézettel; ’s most is azon érett

remény’ fejében adta egész lelkét a’ nemzeti ügy

nek, hogy közrehatása, a’ törvényhozó-test’ több

részeitöl segélvefmind a’ közjót hatalmasan elébb

viendi, mind a' szelnély- és vagyonjogî alkot

ványos szentséget sérhetlenségben tartandja; 65

igy, nem hngy „nélkůlök, és ellenôk“,

(mi törvényhozásuuk’ mai szerkezetében állodalmï

képtelenség,) vagy „161611 követelve“ millez

hasonkörů alkotványos osztálynak egymás ellen

joga. nincs,) akarjon a’ reform haladni: de sôt köl

csönös méltány’ 65 kihallgatás’ böleseletével fogja

a.’ külön érdeket medius proportionalisba. önteni,

hogy korszerů törvényeît igazságosan а111055а.

Hozzá járult a’ köznemes rend’ felszínů értelmi

sége, melly elvet, eszmét ’s szónoki tüzet téveszt

ve, tulmagyarázva, vagy elforgatva épen olly haj

landó,üres szóvírágban üdvét találni, mint baját

legközelebbi körülményben keresní; s_aját vitárok

(disputans) „tán álokok е11е11 1165116616. Е’ külön

anyagú javitó testület’ 65 61е5 viszonyok’ egyszí

nezése , ’s érdek’ 65 érzelem’ összeolvasztása
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volt tehát országgyülés után n emzeti fôk öte

lesség. Ezt két mód eszközölheté: а) szorosan a’

fen álló törvények’ határiban maradás; b) az elö

készületekben minden heterogeneitásra kiterjesz- t

tett figyeleln, mit ismét két _esz'köz biztosithatott:

ß) a’ napi lárgyak’ választékos kiszemelése, misze

:int egyikrész se legyen tôkéletesen szenvedö

formába helyezve; ’s mig a’ pártegylet kölesönös

hizalomban össze nem forrad, ne feszegettessenek

olly apró kérdések, mik egyik vagy másik, vagy

nehány egyének’ és véleményesek’ jogát , életét

hivatalát, ’s a’ t. szorosan ’s részletesen illetik,

` de mellyeknek eldöntése csak egyes hibák’ ’s 715—

szaélések’ megszüntetését eszközlené; hason ki

hagásokru pedig — az azoknak alapulszolgáló al

kotvány hibát kinem javítván - útat 'hagyna fen.

Azaz , a’ tárgynak lelke vétessék szönyegre, melly

hez mindenki kötve van, ’s ne formája, mellynek

bonozolásában ezrek ezerképen sértetnek, ’s gya

nú’, félénkség’, vagy épen dacz’ költése által párt

szakadásra vagy legalább rejtett hidegségre in

gereltetnek. ß) Másik eszköz, hogy a.’ viták nyú

godt, kímélö illedelmes hangon folyjanak mint köz

akaratú testvérekhez, ’s a’ valódi „discussio“ ko

moly korszakához illik. Azaz, lelket tudományt

öntsünk szavainkba, ne szúrós , vonatkozó, túl

bízott ’s önbálványzó phrasisokban keressünk je

lentöséget; vagy más szóval: ha az eszmét akar

juk népszerüvé tenni, annak gazdagságát fejtsük

fel, ne mást támadjunk meg, vagy magunkat ma
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gasztalgassuk. És e1. annyival szorosb nemzeti

kötelesség lett voliia; inert, ba a’ iiiostani kor

manybaii reformulik’ részére dolgozó е1еш, csak a’

kúlöuszinů baladó részek’ eröegylete által leniie

cselekvò eri'ibeii tartliató; a’ lialadórészeket pedig

szalkas apróskodassal szét bonczoliiók; nemde

elveszteiiéiik azoii feiisôbb akaratot, mellyre olly

iiebezen tevéiik szert? ’s neiiide régi allásába es

uék viszonyunk, miszerint a’ megoszlott orszag

gyülés’ partjai ellen, védallast nyeriic a’ korniany.,

4. Ez elòtt, most a’ iieniességiiek. a’

föreiiddel, iiiajd niiiideiikettönek a’ korináunyal,

iiiajd ismét mind liaroiniiak a’ parasztsággal

volt összeûtközése. De közelebbi orszaggyů

lésinken a’ iiép’ engedinéiiyek altal meggyözeték

az értte nii'iködö közakaratról; a’ felsóbazi reform

part iiiegalakita inagat; kornianyuiik pedig liajlé

koiiyabb tanacskozasba ereszkedék. Teliát e’ bol

dogi'tó szi'nvaltozasról az országos véleniényt kell

vala szükségkép’ felvilagosi'tni, miképeii a’ régi fe

szült helyzet’ belyébe, bizalom a’ jövòkliöz ’s mél

tany a’ lettekért idéztessék elö. Köztudoinanyl'il

kell vala terjeszteni, hogy nein létezik többé azon

nemzeti elleiiszegůlés, melly ellen adófizetöink’

Sorsát múltszazadiiikbaii a’ korniany latszék part

fogolni, mit Maria Terëzia’ urbére, ’s annyi reso

lutiok mutatnak.' Tudoinanyi'il vala adandó, hogy

mar maga a’ törvénybozas tevé feladatava e’ nagy

kérdést, ’s sokkal altalánosb felebaráti szeretet

tel, mint bar niellyik europai status; és hogy va

laiiiiiit a’ koriiianyiiak nem fekveiidik mar szoros
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érdekében határfal között 561 ellenszenvben tar

111111 alkotmányos elemeinket, úgy ninesen 011, а’

kormány ellen mindütt kétértelmůséget keresve,

évnegyedes szópereket fotytatnunk; 561 ìnkább

szükség ovakodni az osztály0k` egyszerre megnem

szünhetô másodrangú hibáin való keserů tombolás

161 п1611у1161 könnyen következnék, llogy azoknak

bonczolgatásival megelégedve, 561 а2011 655261652.

ve, ’5 miatta a’ nagy czélt eltévesztve, egymás

611611 forditnók a’ közre szükséges irányt, 65 6161.‚

Szóval „k özbéke“ volt eselekvési jelígeül tü

zendö, lnellynek 611611116 111111511 áll: 56111 а.’ ши11а11

hibáit, mikbefl middenik osztály 161111 vagy kevésbé

részfvôn, egymás’ szemére ne hántorgassuk; 56

а2011 által táplált gyülöletben, a’ már dologgal 161—

11611 haladás alá 116 655111111.

5. Uj törvényeink , az országos 616111611’

111126656 1111611 kielégítö szellemben nem 1165261

hettek. Egyik párt’ elvei megsérůltek általok, ’s

а’ 111115111 párt’ akarata még sem teljesedék; az

osztály feszült vágya. pedig, mellynek javára.

írattak, a’ teljes mértéken 15 1111 16111611, ’5 igy

a’ hiányos eredmény nem nyugtatá meg. Еду év

tìzed alatt, megfordult tôrvényhozásunk’ szônye

gén а2 alkotványos akadályok’ legföbb három pont

ja: földjog, adómentség 65 jobbágyi viszony. Az

6156 reformot szenvede az ôsiség’ megingatasában

az urbéri váltságban ’5 kisajátítási törvények á}«

tal; de minthogy а111а2 651111 „permissiv“ 611616111—

ben hozaték, a’ jobbágyság nem nyert 011315261»:
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dító eszkôzt minöt várt ’s minöt osak „kötelezö

erejů“ törvény foglalhat magában. Epen azért a’

tagosztályban sem lelhete egész mértéků jóllétet,

mellynek gazdag eredményeihez egyfelôl földsza

badság, másfelòl közlekedési módok’s kereskedés

vezethetnék öt Az adómentsé g szinte/két pon

ton tört meg. Az alnemességre a’ jóbbágytelkek’

adóztatása, az egész kiváltságos rendre nézve pe

dig a’ hídvám’ elhatározása által; melly, ha bâr cse

kélységnek tetszik is, magában foglalja az elv’

lelkét, ’s lépcsöül szolgál annak mentül elôbbi

kiterjesztéséhez Az urb'ér szinte tetemes javi'

tásokon ment által. Azonban, mint elnlitém, mind

ez nem kielégitò szerkezettel történt; ’s igy nem

hozá nyugodt sulyegyenbe a’ közkedélyt, minôbe

azi, minden korszerüleg alkotott tôrvénynek hoz-‘

nia kell. Az adófizetô nép kétkedésben maradt ki

váltságos rendeink ellen, kiktöl a’ fülébe jutott de

clamatiok után többet várt; ’s a’ törvényes enged

ményekben nem lelt elég okot arra, hogy agg hie

delmét a’ kormányi pártolásról nemzetühkre átvi-V

gye; a.’ mint is számtalan honi eseményekböl tud

juk: miként a’ javitott urbért, királyi kegyelem

ajándokúl„esókolá ’s processio val imadta“Y

itt ott a’ nép; mig régiebb jobbágykönyvét bitóra

aggatá vagy titkos ünnepélylyel fejezé ki egymás

köztt nemesség elleni ingerůltségét. Továbbá a’

jobbágytelki alnemesség elégedetlenkedék adó

zási új szakterhe miatt, mellyben sem a’ felsöbbe

ket osztozni, sem magát keresetforrással segeltetlii
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nem tapasztala. A’ csekélyebb birtokú középne

messég’ ërtékviszonya , szinte csökentve lön a’

tagasitó reiidszer következtébeii, különösön a’ le

gelök’ kimért basználata által; és, mint a’ job

bagytelki nemesség az egész-, úgy ô a’ vagyonos

bak ellen, kiket e’ veszteség nem olly szembetü

nôleg roiitott, ingerülve lôn; mert bisz emberi ter

inészet bozza magaval, hogy ba egyenjogu nép

osztalyban egyik rész, bar aranyigazsaggal , alabb

sülyed, legalabb is irigységre keljen tarsai ellen.

E’ inellett részint régiebb okokból, részint a’ ve

gyesbazassag iniatt, idegenkedöleg allt nemes

rendünk a’ papsag irant, mellybez a’ nép a’ tized’

ismert kérdése iniatt szinte ellenszenvvel viselteték.

Miutan tehat nem csak a’ kedélyrészletek vol

tak egyinas ellen bangolva, de alkotvanyos érdek’

tekintetéböl is éllel hegygyel allanak egymasboz

néposztalyaink; statusbölcseségi elölatassal, min

dent közbarnioniaba kell vala hozni. A’ népnek,

nieggyözö értesületre lön szüksége: miszerint, ka

pott javitásai, nem teljes foglalata azoknak, miket

értte a’ reform tenni `akar; de megrögzött elvek,

’s kiviteli akadalyok niiatt, mint minden orszagban,

ugy nalunk is fokonként történik minden baladas.

Népszei'ůleg kell vala inegiiyugtatasaúl kifejteni,

bògy értelmiségünk ’s az abból eredendö józan

közakarat, még most gyermekerövel, de mar igaz

útban jar; hogy tôrvényes baladasban , ha biztos

sikert akarunk , összhaiigzó aranyt kell lépteink

ben tartani, mint tevének a’ józan angolok Janos
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alatti iniézvényeiknél; mert ha egyik eröt tulrug

тат, másikát be nemvárva, vagy épen háttérbe

eròszakolva szaladnánk: útunk hasonlítna a’ ve

szélyes léghajóéhoz, (mitlocomotivja hajt, de kór

mányozni nem bir, ’s ůlöît remegésben tartja, val,

jon nem znhan-e le, чаду pukkan el ?) mint а’ len;

gyel nemzet Poniatowski’ korában eltévesztett

rendszere, szl'vrázólag tanusitá már. A’ nemes rend’

azon részét, melly önintelligentiával a’ körülmé

nyek’ lelkébe behatni nem bivr, szinte felvilágo

sítással kell vala ingerültségéböl visszaemelni;

elibe adván, miszerint a"`vagy0nosb` osztály, ha

bár jobbágytelki adózás alá nem esett , az urbér’

és ôsiség’ ujabb elvciben' шамана] csonkúlni

hagyá jogait; ’s ha bár jólléte felszìnleg teherment

nek látszik, mind azon alapítványokra., miket sze

gény sorsuak fön nem tarthatnának, közvetve sokat

adózik; ’s mint tettleg шаг, úgy szándékilag is

jövöben közterheinkben tôrvényes úton osztozni

késznek mutatkozik. Meg kell vala értetní vele,
hogy ha ipar Vés eszközök felett elnézve, szor-'

galnli, és küzdéseredményekre idönap elött áhi

tunk, ép olly elégültlenek leendünk, mint ama’ fény

ůzö , ki еду elökelö élet’ költségét, forrás nél

kül törekszik bitorolni.- Nemzetünk’ egyetemé

nek pedig, pillanatig sem leendett szabad feledni,

korszaki helyzetét. Мёд csak elsö feltételével baj

lódunk a’ nagymůnek. Мёд ещйбиёт] sem birunk a.’

haladásnak, népegységgel; mert az ado

mányt, mellyet еду nagyobb rész , a’ kor’ lelké
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től ’s idegen testületi képviselők” kegyelméből, -

vagy is" a’ parasztság a’ kiváltságos rendtől

jó s z i v ú s é g ül - nyert, egy ellenszenvű tör

vényhozás ép” úgy elveheti tőle; ha csak, mint

Angliában, engedményünk. а’ nemesi jogokkal

egyteimésZetüvé nem tétetik; vagy a’ nép, saját

dolgában Iügysorsos képviselők által be nem foly

hat tőrvényhozásunkra. Tehát, ha még eszközünk

sem tökéletes; ne kapkodjunk olly tárgyakba, mik

nek sine qua nonja teljes erőegylet; ídőelőtti rán

gatása pedig kéjiződőwösszeforrásunkat oszlatná

meg. Nem szabad leendett feledni, hogy a’ nyelv,

vallás, nemzeti szegénység ’s a’ t. magokban túl

ingerlő elemek, ha személyes, vagy osztály-viszo

nyainkért egymás ellen nem lázongunk is; hogy

garantirozott kormánynyal szemben garantia uélkül

állani egyesült erőnek sem kis feladat; hogy, va

lamint America per excellentiam vett nemzetiség

nélkül népét boldoggá teheté: úgy mi, annak némi

halasztása mellett is, üdvdúsan láthatnánk alkot

ványunk, kiképzéséhez; ’s elômenetüuk nem csök

kenne, ha a’ nemzetiség, tárgyait, mik jelenleg több

nyire ingerléssel'járvák, egy időre kevésb szigor

ral kezelnék; — hogy állodalmunk” alakultában,

történeti adatok szerint mindig egyes alkatosztály’.

erősebb pártja szült egyoldaluságot, és így, szen

vedélyébresztés által nem kell a” cselekvőfélt el

ragadni, [mert müvét nem közérdek” lelkévezeten

di; - hogy а.’ „mindent egyszerre kellés,“ válla

lata ,Nannyival sulyosb , mert közlelkesedésünk,
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az érteliiiiség felett potentirozva all, ’s ba izgatás

altal inég feljebb baiigoltatiiék, neni leniie képes

iiiegitéliii: init, iiieddig, iiiikor, miképeii iiitézzen,

tartson vissza, vagy mozditsoii eló ‘ë _ hogy a’

szamlaltakon kivül „iiiezei reiidi'i rségi ’s 111—2

tel törv é n y ü n k’ esziiiéi nagy rész elött 'éret

leiiek valának; _ bogy azok a’ sok ’usus’ és

abusus’ kéjelinére ingerlóleg, vagy épen gyülô

letbozólag lónek alkalinazandók ;_"s bogy végre eii

iiyi izgató inellékletek köztt, egy fentleírt nem

zeti jelleinniel `néziii Orosz- és Franczlion’ kétér

telniů készületeit, nem épen legnyugtatóbb hely
zet. Mind ezt a’ nemzet’ raber esziiiélete elött le

begtetni, tôrvényszükségüiik’ korszaki excerptait

kijeleliii ’s targyalni, mint szinte, a’ 4 pont sze

rint kellô ini'iködést végeziii , sajtóyilvanosság’

kötelessége lett voliia , könyv- és lapiraloni’

útjan.

Most forgasuk at az orszaggyůlés óta letelt

rövid kor’ iiaplóját, hogy a’ korinany, nemzet, _

’s n y ilv anossag miként fogtak fel napi szük

séginket ‘t’ ’s niellyik niennyire tölté be szakköteles

ségét, vagy tért el körülméiiyink’ kivanatitól? Es

_bogy egybevetésünk igazsagos legyen, puszta ada`

tokból itéljünk.

A’ kornian y, iiiiiitegy a’ feszes inúltak’ fe

` ledtetö békepontjaul, aninestiat hirdetett polgar

tarsaiiiknak , kikért nemzeti keserůség einelke

dett fel. Neni azt akaroni inondani,mintba e’ kegyel

met, alkotvanos létünk’ felrantott mérlegén sulye
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gyen” p'ótlékáúl tarthatnók; nem azt akarom mon

dani , mintha polgári érzetem' „nem tovább“ja vol

na egy bocsánatünnep; mert szívemben is elég vér

van lélekzetemre tódulni multunk' emlékein, ’s

szememben is felmelegszik a” köny, ha törvény

töredékin erőtlenül látok ülni egy népet: de ifju

ságom” elvirágzott álmai után, nem tartozhatom

többé azok közé: kik minden elérhető vágyat gyö

kértelen reményért vesztegetnek el, ’s kik lelérti;

öròmeiket , többet követelve, megvetik. Igen, én

feledtető békepontúl tekintem a” kormány’ ezen tet

tét; ’s benne, nem csak azért nyugszom meg, mert

legfejlettebb külországokban sem terjed többre az

illy esetek, gyakorlata, ha csak mitől óvjon a” jó

zan ész, népzendület nem rombol bastilleket; ha

nem azért is, mert enyhültebb jövendő, magvát lá

tám benne. Tehát, mondom, a” kormány engesz

telő áldozatot nyujta a’ multakért amnestiában;

’s csak hamar azután elózálogot jövőnkre, а’ tá

gasb sajtószabadságban. E’ melletta’nem

zeti nyelv’ diplomatiája, a” váltótörvényszékek'

létrejövetele, ’s más tárgyak iránt , miket uj

törvényünk, az ő szakköreûl jelelt, végrehajtó

rendeleteit köztudomásunk szerint megtevé; ’s a’

becsület” és részrehajlatlanság” nevében meg kell

vallanunk, hogy a’ nemzeti jelen helyzet, lelkével

megegyezőlegintézkedék. `

А’ nemzet” víseletében , az 1832/6 ország

gyülésre következett korszak” történetihez az 1840.

ki utániak megfordítvák. Akkor a’ kormánytól vet



176

tünk sérelmeket , ’s mégis, az agitati 0’ fo rra

d al m а s k 0 r áb а n , önmérséklettel kezelé bajait,

kevésbe fejlett nemzetünk. Most, а’ kormány be

tölté törvényeink’ lelkét, ’s még is, a’ discussio

h i g g а dt s z ak áb an , túlterjesztve gyakorláha
tóságát, а’ már érettebb hon; ’s aggasztóbb nap

lóját növeszté az ingerültségnek. Egyik megye

u törvényt alkot, ’s azt tüstént gyakorlatba ve
szi; „так megszorjtja az ó-t, ’s tetszése szerint

hajlja végre. Egyik választójogut, ’s rôgtöni дуа

korlatot ád azoknak, kiket az irott törvény шт,

mint példáúl Реы és Borsod megyék а’ honora

 iioroknak; másik megf'osztja ugyan~ azou jogtól

osztálysorsosit , kik annak hasz'nálatát irott tör

vény szerint birták; mint példáúl Szabolcs megye

a’ debreczeni nemeseket, és hajdukat. Legforrób

ban ohajtom, hogy e’ jog meutül elébb kiterjesz

tessék müveltebb nemtelen polgártársainkra, mint

ат, excerptainkról iraudó ILkötetem bizonyl'tandï

ja: de békes haladás, véleméuyem szerint, min

dent alkotványosan tarfozìk tenui; pedíg egyes

megye íörvényt nem irhat; és, ha Anglia’ példáját

nem követendjük , ha feuálló törvényínket újakkal

lett kicserélésükig sérthetlenségben nem тата,

kihágásainkkal a’ törvényhozó test’ erösb felét ha

sonlókra mintegy felhivandjuk: vajjon a’ divergeus

rész , шаг а’ nemzet, száml'that-e tulnyomó fog

lalásokra; vagy a’ kiterjeszkedés’ minden eszkö
zeivel ellátott [ё]? Továbbá, e’ szétoszlakodó kor- l

szakban, épen olly különös , mint vészhozó Шпе
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niény kezde jeleiitkezni, melly mai napig nôttôn

116, a’ divergentia. Az 1840-ki orszaggyülés

utan 1.1. inint feljebb látók, _ ba bar külömiemü

okagazatoknal fogva ’s külön alkatrészekböl, _

annyira kiterjedt a’ reformpart, hogy ellenfél jó

forman nem is volt. Nem, niintha minden egyén

emez elvek’ zaszlója- ala esküdött volna; haiieni,

inert olly kevesen voltak, ’s a’ kormány’ baladó

szelleme altal aniiyira> battérbe tolatva, bogy né

zeteiket képviselni , annyival inkabb azok inellett

jebentöleg kilépni nem birtak. Igy neinzetünk’~cse

lekvö része, políticai felekezetesség’ tekintetében

egy alapelvi'i volt, t. i. jav ító. Nemde minden lo

gica szerint varbatánk, iniképen, kik a’ polgári

czél’ fòtételében bitsorsosok, a’ mellékagaza

tokra nézve össze fognak зав-1611111? А2опЬап a’

következmény niegfordult. Mellékagozatokért a’

fötétel’ kérdésében is szakadasok történtek;,’s a’

hazai part, melly eröteljes elleiiféllel többé nein

küzdött, - bajdani siralmas nyavalyank szerint, _

önmagaban kezd meghasonlani; sajat keblébeii ta

masztva ellenséget ön maga, ’s az öninagából ta

madt felek ellen. E’ nyomorú divergentianak sok

példai közül elég legyen emli'tni a’ Febérmegyei

eseményeket, ’s Abaujnak a’ még alig születô saj

tó szabadsag elleni feliratat, mellyek közül aiiiazt,

a’ szélsò baloldalnak elvtarsaik ellen tulvitt köve

telései, ezt pedig a’ nyilvanossag’ balfogalmaból

szinte partbaratok ellen túlfeszített kikelésekidéz

ték 616. Ezek szerint a’ nemzet, a’ 3ik pontban
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kìjelelt můkörét benem töltheté; ’s az egyètemes'

út’ symmetrialis összefüggésére nézve visszaesés

ben van; mignem,  Init én épen olly biztoll re

méllek , mint forrón óhajtok, —— az alább érinten

dò Journalistícai üggyel ezen crisiséböl is felocsud

va, teljes öntudattal térend vissza a’ foutus pályá

ra, mit legujabb körülményink köztt tagadllatlanúl

eltévesztett.

Reformunk’ idöközi erömüveinek harmadika

leendett a’ saj tón yilvánosság. Miután annak

szembetünöleg tágabb viszonyai, az elmék’ röpté

nek szélesb tért igér_tek, reméllnünk kelle, hogy

mind egyes eszmék és teunivalók’ részletes tárgya

lata, mind az egésznek philosophicus felölelésez ’s

azokból levezetendò nézetek fogják könyvx'i'almun

kat gazdagitani. De máskép сонет. Egész .szellemì

mozgalmnnk а’ Journalistîca’ szük hasábjaiba lát- '

szék szoritkozni; pedíg b. Eötvös József, legujabb

röpirata’ .17 lapján helyesen jegyzi me'g , hogy

„hirlap, politicus felekezetnek irányát csak kép

viseli, de nem adja.“ És igy azon kimerítö

taglalat, azon maradandó , ’s ha helybe hagyatnak,

köziráuyúl veendö nézetek, mellyeknek tára és

eszköze csak rendszeresen kidolgozott könyvek

lehetnek, idöszaki `sajtónyilvánosságunkbau mind

hiányzottak; csak most, míután az alább említen

dö napì viszony életkérdésůl enlelteték, kezdvén'

igéretdus könyvmozgalom jelentkezni.
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_y 3 vll.

Az îzgatás’ terme'szetérô'l.

\

Békés reforÍn, ha az ébredés’ elsô lökésén

túl van , ha a’ felizgatás’ kürtje elrivalt, ’s a’ fáj- .

dalmak’ felkiáltófszózata akarattá alakúl: csendre

szokott áttérni. Es ha a' nemzet csend alatt min

dig lefhargiát tapasztalt tenyészni, könnyen azon

balhiedelemre jöhet, hogy á’ můködési nyugalom

‘ismét éle'trágó' zsibbádás; pedig ha a.’ józan esz

mék’ világa egyszer meggyult, viharral sem lehet

többé elfúni; és bár elsö lobbanatja, a’ felváltó
i lángban enyészni látszik: elhihetjük , miként hév,

és fényerö növekszik abban; mert hisz’ а’ feljövö

nap’ tányérja nagy és biboros, de ki állítná azért

hogy világa tisztább hajllalbau mint midön a’ hala

dás’ ivén kícsínyůlni kezd? Tehát топает, а’

kezdet’ mozgalmait lassú fejlödés szokta felváltaui.

Ez történt nálunk is. Az illy idöszak sokkal ke

vésb költôi elemet visel sziuzetében. Azon inge

rült kedélynek, mit tüzszavakba Önteni olly jól

esék, többé ninos helye. Azon szónoklati virágok,

mikböl koszorút füznî olly könuyů vala, érteke

zési gyümölcsökké érnek; a’ fényontó lépcsôkre,

hol buzdító hangokért lehete nyerni tömött 77éljen“

eket, statusbölcseség’ komoly vitatása. lép fel; ’s a’

nap’ dicsòségét nehéz virrasztások termik meg. A"

12*
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palya többé 116111 kezdetén van, ’s ki rajta baladni \

akar, enybitö ömlengések nélkül kell rögtön fa

rasztó tettekbez fognia. Igy az ivadékiiak mindig

többet kell tanuliii, hogy a’ kort beérje, fejlését

eröteltebb vallain tovabb viendö. Ha teliat egy

nemzeti baladas’ illy fokozatú korszakaban életre

kap egy sulypoii t, bova szenvedelmeit átvibeti

azon osztaly, melly érzelineiben még az agitatio’

napjait élteti. legyen azon sulyp ont napi ese

iiiény, politicai ingerlô viszony, vagy iiyilvanossá

gi organuin: természetes, bogy az izgatas’ bara

tiiial rendkivüli kedvességre kap. Midön a’ par

tok mar teljesen kiképezték magokat, azaz min

denik ismeri saját elvé,nek egész terinészetét, al

kotiiiaiiyliozi fekvését, alkalmazasi agazatait ’s

azoknak biztos módjat, eszközét: többé nein ve

szélyes elféle sul yp on t; akkor nem támad rajta

forgó szél; a’ mozgalom szelleinkint lengeti meg az

eszineloinbokat, de a’ törzsôt, a’ tisztult alkot

vanyt, nein iiigadoztatja. Példaúl ba Franczhon

ban valamelly kérdés lazba bozza az elméket, ’s

ingerültsége képviseleti kaniraig` jut: a’ partfél’

erejébez képest, legfeljebb a’ miiiisteriuiii lép le,

de a’ nenizet nein inog; és ba a’ Cbarivari, új, meg

új 161611 61621 bantó ötleteinek fa’ nép olvassa és ne- l

vet; de niasnap feledi, ’s a’ raj legfeljebb a’ 526111652—

16’ egy par ói-ai börtönén végzödik, mit 6 ujra a.’

község’ inulattatásaul liasznal fel. De a’ liazaban,

1101 egyszi'iiezetů part is, olly heterogen alkatré

526111161 all, niinöke-t fentebb megisuierénk; bol a’
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haladás, költészetét] csüggő rész, a’ már párthoz

írottakat is kedvencz sulypontjára tudja vissza

шпат; ’s hol az Önügyével úgy mint kell tisz

tába nem hozott,'s akaratához nem szilárdult nagy

tömeg, napi jelenetek után szét oszlani kész,

vagy minden esetre a’ hangosb kiáltásnak feltétel

telen igazat adni hajlandó: illy hazában, moudom,a’

reform’ két értelmü fokán, minden izgatási suly

р o ntot kerülni, józan ész és érett hazafiság szo

msan parancsol.

Minden országban két fő eleme van azon nem

zeti osztálynak, melly a’ komoly discussiok korát,

izgatási lobbanatokra visszavinni minden lépcső

éról hajlandó: az ífjúság,és elégültlenek.

Az ifjúság' lelke ollyan, mint а’ nap: önmagából

ragyog, ’s foltjait is befényzi; de lángolása vakít,

’s ha kormánytalan eszmék ragadják, mint egy

politicai Phaeton,» mindent aszályba hoz. О teljes
erőből futja a’ tért, lde lelkesült szeme mindig a’

pályalobogón; ’s lába alá nem néz. Néki csak

czél az isten; kiszámítni eszközeit feleslegnek

kirtja; hiszen ha akarat van, mindennek menni kell

pedig az ő akarata olly merész , ’s olly szent!

minden jót akar, ’s mindent rögtön, mert hisz” a?

mit holnap használhat, miért maradjon holnapután-

ra? ’s miket egyszerre lehet gondolatba ölelni,

miértt ne lehetne kivinni is ‘l Igy igen természetes,

hogy a, reform’ bár mellyikfokozatán izgatás áll-u

jen ell"), lelkében viszhangra talál; sőt a” szabad

elmüség’ színeiben veszélyes irányt is elfogadni
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téved. Ö minden korszakban helyesli a’ szók0r~

bácsot, hiszeu az, visszaélök ellen pattog, kik

reá méltók , ’s kiket gyülôlnie kell; de nemes he

vében nem fontolja meg, hogy a’ hatalomszó visz

sza fojthatja ugyan a’ polgári bûnt, de ki nem irt

ja; ’s mint az erkölcsi nevelést bot nem pótolja,

úgy a.’ hiányos tñrvény’ hézagait pllilippicák nem

«amendik be az álúmak 61611 011616026 11652565

gel, Örszemle nélkül ragad fel 1111116611 eszmeágat,

ha rajta jólléti bimbókat lát fakadni; de nem néz

szét, llogy az 166 még éretlen . hogy rügyeit 61—

fagylalja, ’5 mire az alkotványba óltá, fonnyadt

шт 1611. 6 161116056! 111111661] hangin, ше11у

ajakairól 1611 elesve, túlbecsůl 1111116611 tollat, melly

szívéböl ki tudja irni 116 gondolatait; de nem jut

eszébe, hogy a’ lázadási indúló, ’s dermesz

16 álomdal ugyanazon hangkulcscsal alkotvák;

’s a’ toll, :nelly az alkotmányt megirja., 116161

гесер1е1 15 ir. Kedves rajos nép , melly veszta

lángúl ég a’ kòzügy’templomában; de épen azériI

egyformán gyujthat tüzvészt a.’ hazára, vagy le

het tisztifó villanyja a’ nemzetnek. Különösen két

р0111 van, melly becses gerjedelmeit tévirányra

viszi. Egyik, miszerint az elsö benyomásoknak

igen sokat 11152, 561 gyakran egész meggyôzödé

sét azoknak adja; másik, hogy politicai 161721116

sokban, nem az alapelvet nézi hanem a’ köllöi for

mákat, ’s a’ ki rózsaszínů hitétôl legkissebb ága

zatban eltér — imádja bár ugyan azon megváltót,

a’ reformat — а21 épen olly könnyelmüleg, mint
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szeretetlenůl polgari eretiiekiiek liiszi; vagy ha an

iiak tan liiggattabb, de atliatóbb tbrekvéseit elsô

pillaiiatra ineg nein értené , reiiegatnak kialtani is

kész. És ba ezen ifjusagi bibak , elleiizés, vagy

partcselek altal felinagasztaltatnak: nein csak a’

tiszta és józan nieggyôzödés’ lebetöségét'akada

lyozzak , ’s erejöket meddôvé teszik: de egy

félszeg közvéleniény’ szelleinieröszak

jat gyakran artalomig vihetik, lia t i. egy

bidegeii kiszainolt orszagos terv’, vagy statusböl

cseségů egyéii’ liitelébe ásnak; ’s valamelly fel nem

fogott, vagy épen szeiiilére sem vett téiiyt, vagy ira

tot (melly liitökiiek nein üldözöje, söt óvó doginaja)

félre éi'tésböl , vagy másoktól megcsalva, zajos, de

részletes demonstratiokkal akarnak megdönteni.

Masik rész , melly az izgató elmesurlódast

minden korszakban elfogadni kész, az elégült

le n ek. Sötét, -’elszant legio, melly inindeii elem

ben egy bevenyészett karacsonyt akar feltalalni;

’s inert képzelt ,j vagy való nyomorsúlyát perczen

ként~nehezedni véli: nem csak közügyi viszonyok

kal nem gondol, hogy maga nyerjen: de bolnapi

túzokjat is odadja mai verébért; söt gyakran, bi

zonyos veszély’ fejében kész ideigleni enybet zsa

roliii. E’ nép , basonli't gyógy ala vett nemzeti

testen egy lépdaganatboz, mellytòl mindig félni

kell, hogy a’sz1'vre megyen; ’s pedig nem csak

zendi'ilet’ alakban, hanem a’ .meszszebb szanióló

tervek’ szétvonata, ’s pillanatnyi érdekekbez ran

gatása altal. Mit az ifjusag , a’ közügyért tévedten
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llevenyész: ó ш ònérdekbòl, отплата! teszi.

Mit amaz, egyetemes eredvénynek képzel: ö sors

változási hipphoppjának hiszi; ’s mire amazt di

csöségi ösztön ragadja, ô alacsony kalmári tervvel

ólálkodik utána.

E’ két fó elemhez szokott csatlakozni a’nyug

talanelmüek’ újvágyók’ ’s értetlenek’ tömege, kik

winden lárma-dobra összefutnak, miuden vezért,

ha szineiket lobogtatja, elfogadnak; ’s mától a.’

tçgnapot , holnaptól а’ holnaputánt soha sem látják.

Es minthogy e’ zajgó elemek minden nemzetben

kisebb , nagyobb mél'ûékkel megvannak: ha a’ re

formtévedés, olly idöszakban idéz vissza izgatási

sulypontot, midön még szilárddá alakult ранок

níncsenek, ama’ gyulékony anyagok, nem csak

magok kapnak tüzet, hanem a.’ már declarált, de

még big акты pártfelek közůl is sokat zászló

jok alá húznak; ’s igy többséget alkotva, saját

cselekvés módjukat teszik uralkodóvá; azaz agi

tatióra rántják vissza a’ kort, ’s legked

vezôbb esetbeu is azt szůlik , hogy ismét évtize

dek telnek el., mig a’ szó- és eszmezavarból sike

ген tényrendszer , ’s öntudatos akarat alakúl. Sôt

ha folyvástizgató tárgyak vétetnek szönyegre, év

iizedek után sem tisztulhat eröre а’ közirány, а’

nemzeti munkásság szétfoly , ’s zavarja közt épen

úgy hagyja elhalászni önjavát , mint hagyta lefog

lalnieaz álom’ idején.

De ennél veszlélyesb eredvény is rejlik illy

gyakorlatokban. На. af Не]; valamit vista



185

kedvesen fogad , ha tetszů kůlszineért, magvát

7125д61111 feledé; 's úgy 1111111 van emelte kedély

kegyenczévé: attól , kivált ha egyszersmiud 6166

kes czélja’ eszközeül 111521 , 61 1611116 lnegfosztani,

vagy csak hiányival ’s hibáival megismerkedtetni

is felette bajos. Minthogy pedig minden lélektani

sajátság, nép- vagy pártjellemlwn` nagyobb erö

ben fejti ki természetét: önként kôvetkezik , hogy

nemzeti osztályt, еду, а’ discussiok а1а1152еп76—

661у116 61611, 12да16 16гду161 617011п1 sokkal 116116

2е1111. És ha jö еду паду eline, ki a’ sülyesztö té

761 megtámadja, ki a’ 1617111 bnzgalom’ fattyunô

vésit lenyirja, ’s az álom’ kivánataitól 1611616 7616

sághoz akarja levonni a’ cselekvö erôt; ki a’ dis

cussio’ szükségeit 116111 1616676, azokat 161165261—

rel osztályozza., ’s betöltésükllöz kulcsot 116521176

нет akai- bü-ntetni, 111161611 1167611, 116111 akar prae~

0105 czirádák 111611. knpkodni alapépités-közben1, ’s

borostyánokat tenyésztni, mig 1111261 116111 761611;

ha. {611616161- 761111 a’ csíllogó ízgalomszenvre; ’s

а.’ képzet’ szinváltó. de. üres mulatságait a’ 2616

asztalok- ’s irodalmi lapokról letiltva, mi eddig fö

6161116 7011 az új álíránynak másodrendüvé degra

dálja, vagy épen lláttérbe nyomja, eröt ’s való

56д01 6111176п 1161у6116; ha mondom 1111116 6261161 16

521: сви6а-е, 110ду fellépése visszahatást 5261?

És ha elféle fellépések’ sikere, а? nélküh, 110ду

kölcsönös, felvilágulásra nyugodt 65 е16д56д65

eszközök használtatnának, еду vagy más 111011

ЭГЁВЕЗЬОИВЁЬ: 1111116611656116 az ellenrészi+elfogmlt~
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sagot iieveli; melly egyinasra bevenyészett ostro

niok altal végre nianiavá, faiiatismussa fajúl , ’s az

elvkórság’ minden szélsöségére veteniüliii kész.

Es a’ zavar’ bullamvegyében , lia az okforrás liit

eszme vala, byei'arcbiara, lia politicus

targy, inaebiavellisniusra. nyit alkalniat rosz

akaratuak elött , kik minden körülményiiyel kôzro

vasra szeretnek cseinpészkedni; gyakran pedig

zendůlet’ ’s kitörések’ iszonyat boz életbe. Ezért

allitam , miként az agitatióra való idétlen vissza

ugrálas , veszélyesb eredvényt is fejtbet ki.

Minilezt, nem vonatkozólag fejtegeténi. Ha

tulról vetni tört nem szokásoin , ’s lia. valaki- vagy

valakik-nek moiidandóm van , szemben teszen azt.

Azért azok, kik minden sz'óban kétértelmůséget

keresve, napjaiiik’ körülményit e’ kitérö értekezés’

tételeivel akarjak összetéveszteni: bigyék el ini

ként korunk’ belyzetét igen tavol vêlem illy kifej

lésektôl , ’s az agitatiók’ terniészetét csak azért

taglalam , hogy szeiiipontokat nyujtsak, vagy leg

alabb inagaméit feliiiutassam , inikböl eiféli dolgok

ról itélni kivaiiok.

Vlll.

Kitérés Journalisticánk’ felett.

Most térjüiik vissza s aj tó n yi l van o s sa

g un k r a: valljon a’ köiiyviralnii hanyagsag niel
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lett, betôlté-e korszaki rendeltetését a’ Journali

stica? Napi tárgyakúl vòn ugyan sok olly kérdé

soket, mik a’ mult országgyülés utáni szükségböl

eredtek; de tagadhatlan igaz , hogy а’ discussio’

elemei köztt kieulelt, ’s hévvel vitatott olly tár

gyakat is , miknek vagy а’ jelenhez mért fokoui

túlrugtatása költött viszhatást; vagy idöelötti, fe

lületes, ’s még is ingerlô feszegetése idegeuitett,

vagy legalább hůte el , ’s tón tartózkodóvá sok re

formbarátot; és így discussio közé izgatást ve

gyitve, ha többet nem ша is mint használt: min

denesetre kevesbet tòn mint tehete, ’s tennie kel

lètt; annyival iukább, minthogy а’ bajt éles irás

móddal nevelte; pedig én azon , miben а’ széplel

ků B. Eötvös József, Aa’ „Kelet népe, és Pesti

hirlap“ 15 lapján megnyugszik, mîszerint t. i. sty

lus curialisunk’.századai elég bizonyság

hogy styluslfa néz've sokat elbirunk“ nem

uyughatom meg; mert rögtön eszembe jut 62 izga

^ tó stylus’ hatásának példája: midön Ilona-Király

né szavára összevágták egymást Aradon az orszá

gos rendek. Azonban én ńem a’ Pesti hirlapot vád

lom; mert izgatólag, több journal is irt. ‘ Tanúim

a’ színház iránti ingerültség; a’ panszlavismus tár

gyában folytatott túlbúzgás; а’ vegyesházasságok’

éles mozgalma ’s a’t. melly utólsó , hogy 765216115

gá nem gyult, свай a.’ politicába merült korszel

lemnek tulajdom'tható. Ezenkivül a’ Pesti Hirlap,

jelenévünk’ elsö felében sok olly tárgyaknak adott

elsò rangú jelentöséget, mik az alkotványos
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élet’ czikkei kózé szorosan nem is tartoznak; mik

nek rögtöni, ’s teljes kijavitása sem lökné elébb а’

nemzeti reformot , eleven ’s izgató érintése pedig

az egység’ jelentò alkatrészeit kezdé szétválasz

tani. Több eszmét, чаду eseményt taglalt, mint

egy befenve polgári szinezettel, miröl rendelkezni

a’ politia', vagy legfeljebb erkölesi értelmiség’ kö

telessége; ’s mellyet, miénkhez hasonló nemzeti

epochában, Eris’ almájaként az alkotványos osz

tályok közé bevetni nem szabad; kivált olly or

ganumnak melly egy kezdeti sajtószegénységbeu

legtômöttebb forrásúl, ’s elveinek leghatárzottablr

képviselöjeůl ébreszte elôhitet; ’s kivált elsô évé

ben, midôn még az egyczélú , de külön nézetů fe

lek’ egybevetö szemléje alatt kétértelmüleg ан:

havajjon еду kôzös érdeků fövonalra, igazságo

san füzend-e minden тёк-думают? vagy а’ reform

párt’ valamellyik töredékeért elôkedvezéssel ve

душем! szálkás dolgokat, mik а’ többieket szúrni

{так a’ nélkûl, hogy az egésznek gyökérhasz

not hajtnának? Egyébiránt gr. Széchenyi’ gazdag

kënyvében kif'ejtvék ‘a’ Pesti hirlnp’b1'rne ’s eré

nyei. A’ tömö'tt ész, melly minden můvét айда-—

nehézzé сет, ’s az el nem fogyó szeretet, melly

hazánk iránt tiszta szivében ég , élénken rajzolá'k

mindl vazt, mitl gyenge tollam halványan rajzolna;

Enl csak еду tételét, a’ Pesti hirlap’ ha-tásá

bó-l ered'endö ze-ndůlet" flé-llelmét, hozom

emlékezetbe,_ mivel ат, különben oswtott philoso

phiájában három okból убий. nem tudom:
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Y1. Mert tôrvéiiybatósagi közgyüléseiiiken,

minden alkotvanyos targy felett szabadon`folynak

a.’ tanacskozasok; ’s ott nein csak böven `kifejez

beti niagat a’ politicai bölcseség , hanem az alcza

fok’ kétkedés` ’s túlbuzgalom’ hinarjaból kitisz

tithatja azokat, kik tán ez, vagy ainaz ügyben

journalisticai igabaii jarnaiiak. Kôzgyüléseink fel

fogjak , ’s tisztulva visszaosztjak a’ iiiegyei szel

lemet, mint szivi'ink a’ vért; és mintbogy valtó

szóvitakban gyorsabban foly az eszinecsere, mint

iìyomott basabokon; ’s iniiithogy minden kebelbeli

uép elöszeretettel voiizódik a’ inegyei uralkodó

nézethez, aniiak iranyzata pedig a’ municipalis

gyülések’ liataskörében all: nieg vagyok gyözôdve,

hogy azokiiak inertiaja iiélkül, idegen , maganalló

befolyas, mint jogbitorlatot, iigy zeiidület’ lelkét

sem vihet be. '

2. Politicai iiyilvaiiossagunknak , melly a’

zöld-asztaloknal fejti ki legszebb természetét, fe

Iét teszi a’ sajtónyilvanossag; ennek ismét csak

egy aga a’ journalistic-a , ’s ennek ismét csak töre

déke az egyes birlap. Mar, ha a’ nyilvánossagi

egész rendszer’ batalmat, aiiiiak egy tôredék fa

ctora megdönteni , vagy legalabb erejét, rajta, jó

zan és törvényes reformelvek’ ellenére erölazasz

tasig tulnyomni birna: a’ nemzeti 'értelenŕ részé

röl olly gyavasagot arúlna el, mit én, 1841 évüiik

röl feltenni altalaban nem akarok; jól tudvaii mind

azáltal , hogy ez esetben szeget szeggel , azaz fo

lyóiratot folyóirattal kell ellenörzeni; mert a’ lom
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ha, fs nehéz kònyvek annak gyors és terhetlen

futását beii'em elôzhetik; ’s jól tudván azt is, hogy

ha a’ sajtónyilvánossági szorgalom vagy felfogás,

álomban, vagy egy óldalú eszlnekörben 25111116

doz, azt felébreszteni , vagy öntudatra rázni kor

vezérek szent kötelessége,1niért több érdemei közt

7,Kelet népé“nek hála, és tisztelet.

3. Politícai lázadástól , свай centralisált fö

városban lehet tartani; hol nem csak értelmi túl

suly , de nemzeti közérzelém van kifejlve; ’s mint

szelleme egyetelnes hatású, úgy változatai is egész

országra kiterjednek. E’ tételrôl igen llosszan le'

hetne értekezni, de iratom’ v_ezérvonalához nem

tartozik, ’s csak annyit einlítek, miszerint Ma

gyarországon, 1101 minden törvényható~ág (11161

lással bir, ’s fövárosi mozgalnmknak mint aláren

delve, úgy érlelmiségétöl elmaradva 1111105; -— ’5

Budapesten, hol a’ nyelv- érdek- és osztályrendi

elfalazott lakosságnak négy ölöde a’ nemzet’szük

ségét sem érti, nemhogy segélyhez rokonszenvet

érzene: bizonyosan neln foghat еду 111г1ар politi

cai zendületet kólteni, habár kétélůiángnyelvvel

birna. is. A’ netalán itt ott- legszélsö esetben ——

támadható elégültlenségi részletes csoportozások

pedig alkotványos víszonyaink közt, a’ nemzetet

el nem sülyesztenék.

Tehát nem birom hinni, hogy a’ Pesti-hirlap

lázasztani tudjon; de lliszem igen 15, hogy olly

izgató eszmék és nyelv, minök elsö félévi né

melly számjçniban megjelenlek, elhůtik а’ reform

l
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párt’ паду és hatalmas részének, nem csak mág

násokat értve, bizalmát; pedig ha a.’ nyilvánosság’

eszköze, képviselt felekezetének közszenvét nem

birja, nemde az elv’ hitele is vész azok elòtt, kik- `

_uél terjeszteni akarja, t. i. az elleilpárt кыш?

Hiszem továbbá, llogy a’ haladást, megllasonlás

ша] akadályozza; поду а’ discussiot izgatási za

varba rántja. vissza; hogy a’ fentebbi elmélkedés

ben kijelelt elemeket lángba hozza, ’s ôket, а’

1még hi'g akaratú felek böl llozzájok térült prosely

tákkal többségre emelve, cselekvés helyett decla

mátiokba sülyeszti a.’ vissza гамом kort; melly

böl mielött újolag kimenekülne, orosz- és franczia

tervek megleplletik; kormányával régi feszültség»

be jö; ’s lla újjá születési alkalmát el nem veszti

is , veszélyzi; ’s minden eselre bizonytalan lláttér

be veti.

A’ паду község’ éber figyelme шаг készen

volt, de oda můvelve nem, hogy alkotványos таг

gyak’ pllìlosophica taglalatait felfogni,’s tiszta tu

dományúl lelkében elrendezni birja: идуан azért

könnyebbszerü hirlapi czikkekre volt szüksége,

mellyek egybevetô fontoláshoz szoklassák, ’s ér

telmét elkészitsék. De valalnint a’ népnek némi fej

lödés kell arra, поду érdekeit tisztán felfogja:

úgy humana oktatás kivántatik ahlloz, hogy esz

közeit elfogadjn ‚ ’s irántok -hü maradjon. Ember

séges mód , az egység’ legbiztosabb kapcsa. Ez

ama’ mindenható elv, melly megváltónk’ vallásá

ban ~kijelenté matgát, melly а’ keresztény hitet örök
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életüvé tette; "s melly a’ pallérozottság’ bar milly

koraban polgart polgarboz, partbaratot partjaboz,

_ ’s a’ nemzetet nagy férfiaiboz allandóúl köti. Ki

vált beteg nemzettel bajlódó gyógytmiar, _huinanus

legyen; inert nem kegyetlen-e a" szabaditó kéz,

melly örvénybe nierültet akar pai-tra liozni, de a’

nyeldesô haben vesszôvel fenyiti 61, iniért bukott

a’ halálmélységbe? És kivalt neinzetünk’ ügyében

annal kellöbb a’ bumanitas' szelid iskolaja, niert

jelleintink a’ boldogtalaii ingerültségre , mint a’ fel

jebbi taglalatban latók , felette bajlaiidó; ’s jelen

leg épen , a’ valasztó crisis ntani szakban, hiaba

adatik labbadó egésségére gyógyszer, ha izgató»

étkek nyujtatnak életrendébez; sôt a’ bevett szer’,

’s ingerlö tap’ harczoló ereje testét gyengi'ti.

IX.

Nézetek gr. Szécbenyì ,Kelet népe‘ czimü

könyvének czélja és eredménye

felett.

Ime , 1840-ki országgyülés ótai korunk’ vaz

latos attekiiitetéséböl kitetszik: hogy azen n y u

godt értel mi egysé g, melly a’ kezdeményi

idöszak’ elöéveiben , szazados tapasztalasok utan

is, temérdek láz, és tévedések közül iiebezen tu

dott valódi' maggá alakuliii , de mar némi csirakat

bajta; hogy ezen nyugedt értelmi egység
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mondo ш, ùjolag visszavekl divergentiákban kez

dett шед0521ап1. 's 6’ 111е1ед de jvózan polgárí szl'v'

mind 62011 aggodalmait felkölté, mik múlt 52626

daink’ naplói- ’s а’ nemzeti jellemisméretból 1111—

lönben is oll)I logieailag erednek. -А’ 116261 011116116

remények közt, enyészni 1102110 62011 feljebbi, òröui»

mel 1011 megjegyzés’ következetessége, miszerint:

„nemzetünk, hiányait, gyakorlatos, 011—

1161601611и1105252е1р0116111 újabban vá

lalkozélk, ’s békevédö kol'mány’ járultá~

val nagy můvét már tettleg, .még pedig

— mi 61161 6’ 110105011 üdv _leginkább 51

kerülend-az а11д.01р61161110111”5 reform

Abillek’ cselekvó szellemében; t. i. önmér~

séklet, ’s mig ugj 1111105, ó rendeletek ’s

rendszerhezi 520105 гад6521101165 mel

lett megkezdé;“ inert megkezdle ugyan, de

у ollynemů folytatásától eltérni látszik; jelenben „8,1.

kotó keze tévedni kezd, 111011 nem öszhangzó

_lag épiti az életgép’ minden kerekeit,

116110111 egyikuek éles fogaival a’ 11165111’

1епде1уё1 616101521. ~ Ime „6’10111ед meg

111111111,_(10 haladása nem uyugodt, ’s egyes

részei épen а’ mozgás által válnak 52015“

11111 b. Eötvös _József, röpirata.’ 3-ik lapján 11011110—

52010511011 161. De én a’ ‚ш 02д651‘ nem mint ‚12

да111161‘ 111ч6110111 161111 1010111111111111611; én nem

nyughatom meg benne, ha menegközheu a’ részek,

miutegy megbontakozott 1101011’ küllöi szédaulla»

nak, 62 út félbeszakad; 011 ollyauïgk óhajtonl
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kifejlödésünket, mint a’ jegedett érczé, шеиy, mig

kül symmetriája képzödik, bensö állatjában sulyt,

és cohaesiot nevel. ’S legyen bár elòször esekély

azon rész, mellyre a’ korlloló, önllitt, чаду iz

gató szavak kedvetlenül hatnak: elllihetjük , hogy

a’ titkos ingerültség kitörni, ’s а’ kitörö vélemény’

pártja meguöni fog; mint megnô a’ lassù méreg’
ereje az életen. Mondatik ugyan hogy a’ mérget

is meglellet szokni, de ha igen, bizonyosan ép,

és izomtelt testnek , nem еду inlázas , ’s a’ fordu

lati pont’ gyér lábbadásival маю betegnek.

E’ divergentiák’ méltó félelme , mikre a.’ fen

tebb „haladásunkba' fészkelò féreg“ esz

méjével vonatkoztam, teremté gr. Széchenyi’ köny

vét. Neki, miután gazdaglelkét mintegy vezér

szellemül felhivta, szoros kötelessége volt órköd

ni, ’s az észrevett recidivát tudatni a.’ nemzet

tel. Mi a’ könyvben személyt illetö van, urról nem

szólok. Sem а’ Pesti Hirlap’ szerkesztöjének ügy

véde- sem ,Kelet népe‘ tisztelt szerzôjéuek in

gerenseül fellépni igényem ninos; mert arra генш

litva nem vagyok, ’s ebben szerencsét eröszakolni

nem törekszem. Én veszem a’ könyvet az irány’

mély szellemében , mellyet az kitüzött.

És e’ köuyv’ пешее czélja három Ю ágazatok

ra oszlik fel.

l. Ноду a’ PestiHirlapot, mint journalisticai

nyilvánosságunk’ legnépszerübb organumát meg

tisztitsa azon szálkáktól, mik magára nézve

hatását gátolják, sôt ellenszenvetvingerelnek; a.’
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kôzü g yre pedig, lia veszélyt nein , niiiideiiesetre

sinlôdést boznak. _

2. Hogy az iiigerlô czikkek’ zajos baratinak

iigyelnie'be bozza: miképeii nein niindeii ke dves,

egyszersinind hasziios is; iiiiképen az alkotvanyt

нет 1161161 magasztaltsag érleli; melly, egy ezred

alatt kevés jó köztt, annyi rosszat sziilt; ’s nem

eròszak növeszti elvüiik’ seregét.

3. Hogy az intelligentiat niunkassagra ébresz

sze. '

Minden politicus folyóirat kettöt akar elériii:

a) bogy az eszmét inellyért létezik ; ügysorsosi

Ielkében folyvast terjeszsze; b) hogy az ellenpar

tot proselytajava tegye. És ba egy illy organuiii,

gúny és iiigerlés’ lelkével batna az idegen véle

méiiyre; vagy felekezetével ineggyi'ilöltetni 161-6

kednék amazt: lebetne-e józaiioii 111нн1, hogy akar

elvellenei közeledve öleljék élestöreit; akar ön

felei testvéri szeretettel fogadjak a" niegvetette

ket? Es ba ekként virágzat helyett bervadast idéz

ne ügyére: érdenielné-e 'hogy bölcsnek tartassék;

vagy a’ hi'vô felek tanacsin jarjanak? A’ Jézus’ hi

te, épen a’ szeretet’, ’s ellenség iranti türelem’

Ielkében terjedt olly elleiialbatlanúl; ’s „az ok,

kik“ _ a’ bajos tollú baró Eötvös József’ „Kelet

népe , ’s Pesti-birlap“janak 57 basabja szerint, _

az ur’ szavara elbagyva miiideiit, nagy

niesteröket követték, kik körülfogva

gúny, megvetés, üldôzés ’s kiiios lia

laltól нет iiigadoztak bitökbeii;’s bat

13*
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ran felszólva mindig ’s mindenütt,

llóhérpallos 61611, ’5 0д0 ш6д1у611’

lángjai felett lelköknek meggyözödé

501 hirdették;“ azok, mondom, az ige’ szelid

halalmával ôleltek fel minden akadályt; ’s а20г1

nem vérzett el 1603011 6’ 1101101р61105 61611, 62011

1011 е1ч011 eléghetlen a’ máglyák’ lángjain, mert

30260 52010101’ 101101101ёч01 tördelék fel a’ kebel’

kérgeit; niert nem taposák üldözöiket , 111101 161611

62 10дегй11 ver ösztônzé, 1160010 kenyérrel

hajigáltak a’ kôvekért, mint a’ fo 11 t ol 0 052 36

ча116. ’S ki merné 6111101? hogy olly ду02010ш0101

301001011 ч01па шед 01ч0111; 116 megfordítva, ôk

fogták ч0106 11011116’10111001101101д110у

megvetés-üldôzet- ’51111105 116161161? ha

1101101ра1105561’5 0д0106д1у611’1611д361

ча1 hirdették volna lelköknek шеддуб

20110501? чаду116 а’ Jezus’ Máté V. 1052.

тед1г1 110ду1 р101111160210360611 j'elmon

‘data e’ lett volna: 7,|1élkülôk, és ellenek

ha kell.“ Hiszen az átgondolt, számitó elvter

3052105 épen a’ szentirásból meritlleti leghatalmasb

gyámokait; a’ reform’ országának megalapitásában

501101 5001 vön fényesb befolyást magának 62 0 rte

lem, mint Jezus’ rendszerében; úgy hogy e’ vé

leménу’ discussiojára foganatosb 1110201 ч61а521601

nem lehet. Jézusnak mind dogmái , mind erköles

16111 100011-05201030 а’ szigorú értelem’ lelkéböl

meritvék; ’s ezen életvázat mint kedveltetò forma

folyja 1101111 52010101’ 100115201‘0ч016’ 521ч. Tudo
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mányában шпага férj az ész , ’s szeréuy nö a’

szív; mint azokat gr. Széchenyi a" clierub- és

seraphok’ szellelni házasságában olly meghalólag

képezé. [деп ,_ igen, еду mai reformterjesztô or`

ganum, nem akarhat bôlcsebb lenni a’ világ’ legua

gyobb tanárjánál, pedig ö mondá: „Ti ч аду t 0k

e földnek savai; hogyha a' só megízetle

nül, mivel sózatik шед? nem jó azután

semmire, hanem hogy kivettessék, és

megta'podtassék mindenektól.“ Маша V.

rész. 13. v.

‚ А’ mi továbbá ,Kelet népe‘ nagy szerzôjének

é r t el mi munkáeság  ébresztési czélját ílleti:

lehet-e valahol, ’s valamikor egyetemesb szükség

az in telligen tia’ můködéseire , mint olly hazá

ban, melly a’ rendkivül felibe fejlett kûlföld’ tul

sulya alatt, ezredes nyůgöktöl akar menekülni; ’s

hogy ugy szóljak zsibbasztó göreseiböl mintegy ki

nyujtózni ? ’s épen akkor, midön megkezdett fej

lését egyolda'lú ’s nem legnyugtatóbb haladási

mód kezdi ellepni? ’s én itt, azon széle-jelentés

ben veszem az é r t elmet, miszerint az , a’ fe l

fogó, itélô ’s okoskodó tehetséget fogal

mazza; azaz а’ reform- és alkotványtan’ egye

temes isméretét, nemzeti körülményekre viszi, al

kalmazza , ’s általános elvekbòl egyes esetekre húz

egybevetö következtetést, ’s miszerint végre az,

ha mozgalmunkat, a’ néhai lobbanatok kialvó- чаду

ellángadó sorsára nemakarjuk juttatni , (annyi Ii
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gyeleiiibe veeiidò, 's okelleiies tekintetek közt)

pei-absolute kikerülbetleii mai napunkban.

Most nézzük at, gr. Szécbenyi’ röpirata, ma

ig , niegjeleiiése’ batvanadik napjaig, ineiiiiyire ér

te el , szelleinébeii rejlô czélait?

Az 1. pontra nézve: a’ Pesti Hirlap’ modorja

tagadliatlaiiúl iiyugodtabb bangúlatra lépett; ’s ör

veiidetes inetainorpliosisabaii elbagyogatja azon tü

zeli'i ir’ basziialatat, inelly sebeiiiket izgatná, de

langjat felszi'iii nem képes. En vitatkozni nem

akarok, ba valaki ellentniond: az idézett lap’ az

ótai szánijaira utasítom. A’ liiggadt itélet, ’s igen

i'övid év alatt remélbetö közvélemény elött, ada

tokúl fognak feküiiiii a’ Hirlap’ két epocliai.

A’ 3. poiit szerint , élénk sajtóinozgaloni vet

te eredetét, melly a’ közügyelinet ébresztve, ’s

ba iiiajd inozgalina fejlendik, a’ nemzeti bölcseséget

érlelve , önniagat pedig müvelve: kôlcsönbatas al

tal szellemi'vilagunkat viragzásba bozandja.

Olly két eredmény, mellyért igazsagos tör

ténetiróink, korszaki viszonyokat tekintve, a’ „Ke

let népe 1841ben“ czimü könyvet, balaval soro

zandjak fejlödési'i'nk’ clenodiuini közé.

Mi a’ 2. pont ‘alatt kijelelt czélt illeti: fajda

loin, abban , nemzeti jelleinünk szerint, uj diver

gentia vette eredetét. Egy part, melly mint inin

_den felekezet , öiiitélö , utanzott véleniényů , ’s el

fogult alkatosztalyból all, (inert azokról, kik a’

személyes érdem’ irigyletébôl fondorúl basznaljak

a’ gyöngék’ könnyenbivöségét szólni seni aka
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rok); részint izgatás` szükségéröl levén meg

gyözödve, részint megvetve, nemértve, vagy м

sem olvasva az országos könyvet: azt véli, hogy

önoltára ellen emelteték romboló kéz; hogy kép

viselö organumában elve támadtaték meg; ’s ha tůz

llelye folé védiv épül , a’ láng’ erejét fogyasztand

ja el. ` Pedig a’ Pesti Hirlapnak valalnint érdemein

rágódni, úgy kevesbülö llibáit erényszínezni mél

tányos toll nem válalkozllatik. — Azonban e’ könyv’

nyomán eredt divergentia nem olly veszélyes mint

vala az , mellynek helyébe magát eserélte. En

nek zavarjában az érlelendö bölcseség’, türelem’,

’s komoly haladás’ békemagvaì szállongnak. E’

divergentia. llasonlit a’ sugarakéhoz, mellynek tüz

csikja a.’ távolban elvész, ’s fényereie közös vi

lágban oszlik fel. E’ divergentia a.’ nemzetet ho

zandja öntudatához; ’s ez öntudatban elenyészend

ama’ kevesek’ félreériése , melly néhány napig gr.

Széchenyit mint gyér füstkarika árnyazni látszik;

's ezen nemzeti öntudat а’ Pesti Hirlap’ számára is

érlelend gyümölesöt; melly hogy mino legyen rá

nézve ‘è’ saját böleseségétôl függ.

Azonban igen tévedne, ki azt vélné, hogy

е’ tárgyban ki v ált in gerl Ö röpiratokat válto

gatni а.’ községre nézve üdvös leendne. Hisz’ az

,érlelem’ országaŕ ellen ki volna képes анаша

sikerrel apostolkodni? annak theoriája, ’s félre ma

gyarázott jelentése felett pedig, nem scholastieismus

lenne-e könyvet könyvre halmozni ? Tehát,sz oro

san véve: ez a’ modorügy, helyzetünkben ’s
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helyzetében , ’s könyv-váltogatási szûkségen ~kül

fekszik; ’s ha még is ingerültségében magát tul

viuné, а2,: híszem nem kerûlendi el a’ nálunk olly

igen ismeretes polemiai szinezetet. És ha. tán ügy _

helyett, személyekre terne a’ usata; ha a’ tárgy’

álszine alatt gladiatori nyilvánosság, чаду nép

Szerüség-halászat lépnének fel mint maniacus párt

hivek: nem nj aggodalom hozatnék-e a’ kòzjóért

nem kaczérságból reszketô keblekre? ’s nem

polgári vétek lenne-e illy kétértelmü nemzeti kor

szakban , ha azoknak becses, de kicsiny sere ge,

kik ügyünk’ fejléséhez sikeres iratokkal járulni

képesek: tollharczczal esalná meg az igaz tant

annyíra szomjazó выведет? ’s önerejét vesztve,

hitelét gyengítve, káröröm- ’s idegenségre nyuj

tana igényt azok elòtt, kiket fél, чаду harmadrész

akaratból egészre akar felemelni?

X.

Nehány szó a’ sajtónyilvánossági

modorról.

Általában két dolog van , mi mind a’ szép- és

fudományos , mind a’ politicai íralom’ boldogitó

hatalmára káros befolyást gyakorolhat, абс ellen

' hatást fejthet ki: _

1. A’ mondva csinált kôzvélemény.

Sokszor, tudományí körben ugy, mint polgárzatban,

az évszak’ felůletén mint beteg börkütegek , olly
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félhi'vatasú , félig fejlett eniberkék tamadnak , kik

ben >az iiiiadtatas’ szeiivedélye nagy , kivi'vó tu

domany semmi; ’s kik inégis a’ semmiben , semmi

altal jelenti'iséget tudiiak kivi'n i. Eiiiberkék, kik,

a' szazad’ nagy eszméihez, vagy korszak’ batal

iiiasb véleményi képviseletébez önzésböl csatlakoz

nak: bízelgéseiket messze kezdik; ügybaratokúl

iievezik inagokat; a' nap’ dicskôrébe tolakodiiak,

’s bérlett kegyenczeikkel kialtatjak: ,nézzétek liol

allanak ök‘ ; mintba bizony volna valakinek kedve

a’ паров keresztül úszó foltokat fényalkotó része

kül tekinteiii. Az illyeiiek rendszeriiit makaesok,

körmeiket mélyeii a’ repülô szárnyakba meritik,

hogy el ne maradjanak; ’s rohamai utan megsza

kadasig futiiak, noha tüdejök fúladoz, szemök’

fénye elvész bele. Ollyba tartom óket, mint inidön

az erôteljesen felütôtt lapta, magaval ragadja czaf

rangjaìt. Pedig természetesen , végtére is a’ rövi

debbet búzzak. A’ kilött golyó batalmasaii nieg

futja köri'vét, az >algyúfûst foldszi'nt enyészik el.

De ök azzal mitsem gondolnak. ,A’ balal‘ oi'sza

gaban _ szólnak egyniás közt _ úgy sem te

betünk foglalasokat; azon uralkodni nem adaték

nekünk; tebat a’ földön, uraim! si'ron innen sze

rezzünk birtokot. Neni rosz elet-tan; ’s gyakran

gyüiiiölcsöt is terem, inert _ ha tan körülmény

kivanna _ egy kissé ravaszkodni sem restelnek.

Zsebórara szeretnek hordófenéknyi szamlapot ten

ni, hogy nagynak tessék; de am bekormozzák,

mint avi'ilt tornyokon; jól tudva, hogy a’ dolgai
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ba годы: tömegnek ninos mindig ideje szorosan

figyelni hányat ütött az óra? Azonban , mig egyik

kezôkkel gyertyát gyujtanak az oltárhoz, Inásik
kezökben hatalmas tölgyfa-rôfôt tartanak, mellyelA

egyiránt mérnek ügyembereiknek, vagy ütögetik

az avatatlant, ki tán eröt mutat kimozditni helyök

böl. Akarják hogy ök magok legyenek a’ megtes

tesůlt dicsöség’ kalmárai; kik önkénytesen szab

nak árt portékáiknak, ’s tetszésök szerint mérik

kisebb nagyobb röifel a’ hirt, nevet. Ezen urak,

fitymálgàtják az ügyökre veszélyessé válható szel

lemet , hogy a’ vetélytársi pályáról lekedvetlened

jék; ’s fügét mut-atnak erôtlen kapaszkodóknak,

hogy bizodalmuk legyen megközelitni öket.

És ha már illyféle nemeivel az árnlánynak

lneglelletösen elhitetve vélik a’ népet: ,a’ vetés

úgy mondanak megért; tehát arassunkf Már

kegyenezeket válogatnak fel, a’ tán középszerü,

tán nagy esapatból , melly a’ vetés’ idején — mint

magvakat kapkodó varjak - körülesoportozá. be

eses személyöket. Ezeket keresztényi kegyesség

böl gyermekeikül fogadják', hogy kölesönben еду

kis ártatlan ködöt leheljenek fejök köré; azaz köz

élet’ nyelvén szólva: hogy körfôiket vak hittel bál

ványozzák, érdekeikért esatát viseljenek, ’s az

ellenök támadt szózatot lekiabálják.

Azonban , eme’ felfogott árvák , általában vé

kony pénzüek szoktak lenni a’ lelki kegyelemben;

és ez igen természetes. Vak eszközůl esak az en

gedheti magát, ki nem tud önerejéböl megállani.
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Ezek azután kénytelenek elviselni szeszélyt, és

uralkodásf, mit a’ gyámapák’ kedélye, чаду ön

érdeke magával hoz. Hůségökre ninos is panasz.

Eltürnek minden csekélységet, leszem lótást fu

1651. elveiknek fövételét, szabadakaratjuk’ тед

feszl'tését, ’s а’ többi. Irataikat, чаду tényeiket

egyiránt engedik körůlcsipkedni , vagy megfóldoz

tatni, чаду а2 eredetivel homlokegyenest ellen

czélzatuvá tenni, csak hogy a’ halhatlanság’ —

mond pártosság’ -bélyege rásüttessék. Örömest

elhisznek mindent; gyámi kijelentés ellen vi

lágért sem vélekednek; saját szemeiknek dehogy

hisznek?! nyereségöknek tartják a’ zöld szinröl

megkérdhetni ha valljon nem fekete-e ‘ë Söt az

ért sem mernek haragudni, ha az igért bérdíj’ -~

mi nem csak pénz lehet - nem teljesíthetéséröl,

hitetö bók és kézszon'tás- judási arczúlat

’s bökezů szavak által bizonyosokká — mondd bo

londokká —— tétetnek. Illyenek’ mühelyében készůl

a’ mondva csinált közvélemény. Minthogy

csak önkörükben, овал: önfeleik kôztt forognak,

’s ha tán еду két idegen nézetů közéjek tévedne,

чаду letöbbségezik, чаду épen igazságához iutni

sem engedik: természetes, hogy'magokat hiszik

a’ közvélemény’ kegyenczeinek; mellyet ezell

árnyéklataiban soha nem ismernek, de lnellynek

mély értelméröl tán éltökben sem elmélkedtek. Es

épen ez álhiedelem miatt válalkoznak azután min

dent erôszakolni, mi inyök чаду elveik szerint

van. Sokszor olly hitvány dolgokat törekszenek
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a’ közvéleinéiiyre tolni _ legyen az i'rat, пену,

vagy eszme -- mellynek semmi magva, ereje, üd

vôsségé. ’S mint magokéival ezt teszik: úgy az

ellenfél’ részéröl , a’ nagyot, szilardot, erötel-`

jest, vagy legalabb körülniényszerüleg jelentöt,

depopularisaliii , niegbuktatni , tenkbe viniii minden

arinanynyal eròküdnek. Minö eredményt idéz elö

az illy szelleini kinôvés? alabb emli'tendem; most

taglaljuk at röviden, ezen métely’ lnyoniorú test

vérét melly

2. A’ személyeskedö polemiák. Ha va

laki birtokaban iiincs azon lelki szüzességnek,melly

nyúgalominal taplalja az önérzetet, baniar haragra

lobban minden séreleinke miatt, melly rajta aka

ratból, vagy történetesen elkövetteték; ’s illyen

kor _ ha a’ nevelés ki nem fejté szivében azon

méltányos szent szemérmet, melly az önbecsi'ilet

kényes természetét ismerve, tribunusza szokott

lenni inasokéinak _ könnyen kiviszi szobaiból

baragjat, ’s a’ nép, a’ közönség elôtt, birlapok

ban , röpiratokban lobogtatja azt, jellem-hibava

eiiielve a’ véralkat’ gyengéjét. Sokszor vannak em

berek, kik kapva kapnak az alkalinon, hogy ma

sok’ szelleini tehetségeit gáncsolhassak; ’s irói ’s

publicistitai’ bitelén kajanúl gazoljanak. Irói, ’s

publicistai hitelén . . .? Ób az még mitsem tenne,

inert a’ nép elébb utóbb meg szokta ismerni enibe

reit; ’s kétségen kül tobben olvasandnak gyönyör’

vagy baszon’ inüveit, mint ellenök banyt gaiicso

kat; söt ha mar iranyt vôn az izlés , czélt a’ fejlö
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’sdés, többnyire minden olvasó önszemeivel lát,

bensò ítéletében llaiározza meg elfogadja-e az ol

vasottakat vagy не? sót a’ gáncsczáfok felettis

törvényszéket tart. De ha lliúság niiatt surlódások

történnek: eñ'éle hernyók аммиак életágakra

is Kiket azelött mint vetélytársakat irigylettenek,

most ellenségiil tekintik. Irói ’s publicistai olda

мака: összezavarják életviszonyaikkal; a’ szelle

mi. tehetséget véralkatukkal. Szemrehányásokat

tesznek olly dolgokért , mellyek nem igazak; vagy

ha úgy vannak is, magános élet’ kôrébe tartozók.

Földi indúlatok’ tévedéseivel vádolják; egyiránt

nem kimélnek barátságot, szerelmet ’s családélet’

gyöngéd érzelmeit. Levetkezik a’ niéltányosságot,

összetépìk illedelem’ és llnlnanitas’ kötelékeít; go

rombaságaikban büszkélkednek, söt nem гимн

hitét is ràgalommal illetik ellenfelöknek; csakhogy

megbuktntni próbálják az embert, ki mint iró,

vagy publicista dònthetetlen. ’S óli szörnyůség!

vannak emberek , kik barátjaikkal telletnek illyes

mit. Emberek, kik а’ szivet, mellybera’ bizoda

loin’ Óráiban benyúllak, kifordítják a’ nép elött,

hogy egy két vérszomjas beleharapjon; ’s hentesi

irigy örömük ne hibázzék; emberek, kik a’ beesü

letökre bizott kincseket , а’ barátság’ ‚ведьм le

veleit nép elibe adják, mint a’ siatáriumi hirdet

ményt; esak azért, hogy üres fejü bókolóikat mu

laiiassák; kiktöl a’ megettök zúgó tömeget nem

akarják látni. És ha még'igy sem boldogulnak:

eszméke( terjesztgeinek alá/rendelteik ша], ’s meg
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Vtörtént dolgokról suttognak , miket kivánnának va

lóban megtörténteknek; hogyha itt, чаду 011 vélet

lenül találkoznék egy gondolatlan, чаду roszszivů,

ki azt ellenségök ellen elhigyje, чаду 111е161ед

végrehajtaná.

’S valljon nevelhetnek-e .ivadékot , képez

hetnek-e sziveket , kik ennyire tévednek? Lehet

e hatással a’ könyv, folyó-irat, hirlap , чаду iro

lnány, melly eifélékkel teljes ? megtartllatja-e

szeplötelen hitelét, ’s szálnolhat-e kivánt sikerre

akár egyes , akár шалаш, ha czéljához illy esz

közöket választott? чаду 1е11е1-е а1111а11 tíszta,

nemes, ’s közjóra irányzott czélja, ki efféle nenn'l

útakon halad ‘ë . . . . Mind egy akár lnelly pártbe

liek, kezdök чаду folytatók, bérlettek чаду ön

nösök legyenek, ok' egyiránt a’ természet’ bůnei.

Visszaélnek az elmekincscsel; mellyet a’ nagy

rendezô sáfárkodásukra bizott..0k nem világitólag

tartják a’ fáklyát, hanem eszeveszetten kanyargat

ják а21, hogy а’ rövidlátók gyönyört leljenek ben

ne boszúságúl а2 ép szemüeknek. Megesalják az

emberiség’ bizalmát, melly megszokott llallani min

den felkiáltó szót; ’s ha ügyében lön felemelve

örömmel nyújtja. folytonos íigyelmét, háláját, ju

talmait. De megcsalják önmagokat is , mert végté

re, rendesen egyedül maradnak a’ szennyes esa

tatéren , sebeikkel ’s átkával az öszszedaraboltak

' nak. A’ gyávák elfutamodnak elöttök; az erôsek

megvetik kihivó keztyůiket , ’s а’ nézök , legked

vezöbb esetben is nevetnek. De, шамот, е2 több
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nyire akkor törtéiiik, midòn mar a’ veszélyes kö

vetkezniéiiyek kifejlettek.

Két foi-_ras van, melly különösen, legtöbb

ször szokott a’ két pont alatt inegisiiiert ki'itfôkbôl

kibuzogni, ’s mellyek gyakran évtizedekig ki nem

szaradiiak.

a) Elvasottsag , izlésromlottsag a’ literatura

ban, ’s publicistai mi'iködésekben. _ Az itjú ado

maiiyos-lélekbeii felébred a’ cselekvés’ ösztöiie. De

migr öiiallósága iiiiics; nem tud iiiagatól alkotiii

format és mértéket; a’ szi'v és elnie Iibeg, ninos

egyensúly. Az itélötelietség felleges, nem képes

irányt valasztani , pedig a’ feszi'tö erönek bar

milly úton roliaiiiiia kell. Mi teriiiészetesebb,

mintbogy a’ bozza legközelebb alló iskolat, a’ nein

zeti i'raloin: ’s politicai baiigulat’ korszaki szelle

niét valasztja vezéri'il. Es ba a’ személyeskedés,

ainaz uiidok ragaly, iiapi renden van: darab idòre

’s nem ritkan örökre bemételyezi izlését. Az ifji'i

sag különben is hajlandó kitůnésre legrövidebb útat

valasztani; pedig fajdalom ini kapósabb mint

egyinas rovasara törtéiit elinénczkedés? ’s lebet-e

mas dolog altal jobbaii kitüiini , niiiit a’ mi kapós?

„Lám, niennyire közajkon forgók ezek és

ezek _ mondja magaiiak a’ nem foiitoló kebel; —

meniiyire ismeri öket miiidenki, pedig tesznek-e

egyebet czivódasnal? Adtak-e egy korszerü köiiy

vet, politicai eröteljes értekezést, vagy iiiaradaii

dó tudományos palyairatot? vagy boztak-e életbe

egy enielö iiemzeti'eszmét? ’s még is mindig csak



208

ök , és csak ok; sokkal inkább mint kiknek kö

tetei , vagy tényei már egész rendet alkotnak. E’

bizony jeles! igy'hirre kapni könnyů; tehát fog

junk hozzá.“ És én nem tudom értte kárhoztatni

az ifjat. Az ô korában még a’ kebel lágy viasz,

melly leghitványabb fainetszésnek is benyoniást en

ged, ’s lla épen az nyomatik гей, azt fogadja_el.

Ö nem мат messze, inert szemein lebeg az elet

szak’ rózsazománcza; ö nem veti fel, hogy efféle

emberek’ dolga пашню а’ taraczkdörgéshez, melly

mig tart мы szaggat, ha elmúlt mi haszna sines.

ò катя а’ példát és elbukik. Fenobbmi mint

egy lidérez, ’s ártalnms gözt hágy maga. után.

Elöször Íigyelemvadászatért, kitůnés végett köve

_ti а' példát , ’s declamatiója., polelniái ekkor több

nyire ártatlanok. Késöbben szeszélyböl: elmevisz

ketegként ůzi, ’s már csípösségeket keres és

válogat. Végre - fôleg ha torlásokkal ingerelte

tik — vérébe megy :îltal, szenvedélylyé válik ’s

elaljasúl. Vagy ha. lelkében egy jobb akarat ki

vánná is megváltoztatni: nem bírja többé a’ mo

esoktalan talentum tiszta’ můködését. Izlése elda

rabosúlt, érzelmei megérczesedtek, ònmérséklete

kiveszett; ’s a’ szellem, melly tán évekre, tán .

évtizedre hatott volna. , eröszakosan megöleték.

De ha egy iró, чаду publicista szelidebb lel

kületnél , ’s kifejlett jobb természetéuél fogva illy

реши követésére nem llajlanék is, lehetle-n a’ká

ros befolyástól мамаша; mint színte a’ kor

iránynak is, mellyet a’ tudományos- ’s politicai
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iralolnnak kellene vezetni. М111611 а’ nemzeti lélek

’s értelenl, saját fészkeben hogy úgy szóljak meg

tollasodik; 111111611 már ег61 érez abból kireppenni;

111111611 1`0да1111а11а1 11еге5 , е1че11 után néz, mely

lyek felé szárnyalásit intézze, ’s mellyekre meg

szálljon-; akkor van leginkább szüksége szilárd,

nemes, átlátszó pályaképekre, lelkes, fenszálló,

balitélettelen szellemekre , müvelt szenytelen izlé

sů , önmérséklö irókra ’5 publioistákra ‚ hogy

nyilni kezdö lelke ne záródjék ч1552а örökre, ne

165613011 е1 1111е1611 1ача521 1е311е11ч161 llajlékonnyá

fakadt, ’5 ne tömessék meg setétséggel még 11113

nal е1611; чаду ne ölje ki magát undok önkorbács

latokkal. De hol vegye mind azt, ha. fejlödésekor

fentirthoz hasonló gyakorlatot követ iralom 65

риЬ11с151а1 hang? Ellenveti talán valaki, hogy

nemzeti müvelödés’ ’s haladás’ kútfeje nem csak a’

jelenkor, ’s nem csak honi 11е1165 literatura? hogy

ott van múltuiik; hogy ott vannakaz agg 1161

051311? ’s а2 új vil-zig’ müven шкафе? óh на а.”

пет2е1 csak ezekben , ’s ezek által neveli fel ma

gát, nem sok hasznát veenditek. Vagy hiszi tán

egyki, hogy hólt betůk- ’s idegen elmék’ tölünk

idegen müveiböl elválnsztott ’s beszitt philosophia,

mélyebb gyökeret vernek a’ nemzetben, mint ho

ni élet ’s literatura?! . . . Én nem hiszem. A’

classicus bölcsek 65 külföld’ buvárja írhat 5011 1да

zat, igen szépeket, sok esinnal , szabatos köny

nyůséggel , pontos válogatott nyelvvel; írhat

rendszert, mély politicát , megénekelheti a’ pol
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gari eszinék’ ’s eréiiyek’ iniiidegyikét, de ba egy

szersinind fel nem iiyíta iiiaganak bonja’ szi'vét, hogy

tollat abba iiiartana , nem parazik ki irataiból azon

eiiybe, élietö levegò, melly a’ nemzeti életet egész

ségben tartja. és növeszti. Túdós köiiyvtarak, iró

va, idegen bölcseség nagy politieussa képez

lietiiek valakit, de nemzeti iróva,’s politicus

sa csak boni elet ’s literatura tebeti.

b) Masodik, és veszélyesb eredmény, a’

nemzetnek literaturatól , ’s pnblicistai liatasti'ili el

részvétlenedése. Darab ideig békével szokott tür

iii efféle egyenetlenkedéseket. Vagy azért, inert

miiidenik fiat szereti, ’s_liibait javitiii, nem bün

tetni akarvaii, varakozik, liogy boszantó szemé

lyeskedésért tiszta tudomaiiynyal, józan baladas’

ép niagvaival iiyi'ijtaiid кафтан. Vagy: inert

(iröinest akarja Iiiiiiii, mit czivódó felek rendsze

riiit szajokban viselnek, liogy Ök közügyért kasza

holjak elleiipartjok’ Iiitelét; bogy elvcsataikat nem

zeti zaszló alatt vezérlik, ’s a’ megliarczolt part’

kioiitott becsületén, gazdag szelleinvetés viri'iland

az iilókornak. Azonban lassanként kéiiytelen sej-l

teni, hogy vetésökre szamitva, lelki keiiyér nel

kiil maradna; hogy vasott gyermeki vetnek ugyan

az ö fi'ildébe, de csak önérdekük’ magvait, hogy

a’ terméssel sajat zsákjaikat töltsék meg. És ek

kor fájdaloni kel megcsalt'keblében; ’s taglaljani-e

mi az, ba egy nemzet’ szive, önfiai iniatt гад?

’s inegveti az eszközöket, mikbi'il fejli'idést kell

vala mei'itnie?
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E’ kitérést , szorosan napi szükségnek tekin

tém. Politicai életkérdéseink, ’s általában a’ nem

zeti fejlődés , jelenünkben kezdenek íralmi mezőre

kiszélesedni. Azon becses könyvek, mik köze

lebbi tizedeinkben kincsünkké lettenek , csak fej

ték , késziték azon müveltséget, mellynek az iro

dalmi tér immár szükségévé lőn. És ha figyelembe

veszszük azon két elemet, melly minden nemzet

nél nagy befolyással szokott a” polgári literatura’

szellemére hatni: nem sok igényünk van teljes

nyugalommal várni politícus könyveink' eszmecse

réit. E’ két elem a) a’ bevezetésül tekinthető szép

iralom, és journalistica; ß) a’ nemzeti jellem.

Amazt, évtizedek” keserü vitáiból ismerjük; emen

nek oszlakodő hevét századokon által nyomo

zánk.

Ha a” politicai íralom, éles, eszmétlen toll

harczczá,vagy hívságos vagdalkozássá válik min

dig szerencsétlenség; de reánk nézve jelenleg há

rom fontos ok f0rog fen, minél fogva sokkal veszé

lyesb lenne a” publico-politicus könyvek, tévedése
most, mint talán máskor. i

1. Hazánk nem önálló ország; ’s ha bár re

formunk' alaptervét, állodalmunk' ’s néposztályi

viszonyaink, átalakítására nézve függetlenül, sa

ját nemzeti szükségek szerint kezeljük is: van

távolban egy igen fontos határ, mellyet nem sza

bad a’ haladási bölcseségnek szem elől veszteni.

A’ birodalom, mellynek mi egy része vagyunk,

- ”s mellynek sorsától fennállásunk feltételezve

141!l
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van , — két roppant erö között sok bajjal küzdve

áll. Bár taglalni lehetne minden víszonyokat, hadd

látná tisztán a’ llů ’s jószivů nép, milly kérdöjel

alatt áll Enropának jövöje ? шШу tömött, és ér

telmes felelet kell nentralis birodalom’ irányában

e’ kérdö évtizedek’ kielégitésére ‘è’ ’s hogy e’ fele

letnek, - melly az egybirodalmú népek’ ön- és

egymás köztti szoros egységében állna, — а’ mi

belsö összetartó fejletünk is egy constructiója; ’s

(hogy а’ képet végig vigyük,) ha a’ construetiot

logieai hibákkal szerkezzük , zavart lesz а’ fele

let, ’s a’ kért értelinů kérdés’ félelme nyakunkon f

maradand. Es ha volna egy heterogen elemekböl

álló birodalom, melly népek ellenszenve által ne

gativ alapon nyugszik, mint midön a’ sátort, szét

feszitö rudak tartják fen; ha volna mondom illy

birodalom, ’s a’\kor, mulhatlan szükséget idézne

elö, miszerint positiv eròket kellene keresnie biz

tos tartalékaúl: szabad lenne-e a’ népek egyikének

saját álalakultában, az egésznek helyzetét feled

ni? Nekünk úgy kell erösödni, hogy velůnk Osz

tria is erösödjék; az erösödés’ szüksége orosz- és

franczia körülményektöl sürgettetik: tehát siet

nünk kell; e’ sietés semmi extravagatiot nem tür,

’s azért, ha politieai érett öntudatos fejlödésünket

nép- és véleménytanitás helyett ingerlö polemiák

kal akadályoznók, közvetve ellene dolgoznánk azen
nagy czélnak, melly reánk elhatározó befolyássnl

vitetik vissza.

‘ Vannak esetek, midön kevésböl soket kell
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megértenünk: a.’ bölcseség’ dolga latottból kitalal

iii a’ neni latbatót, 's elmélkedéssel pótolni» ki, mit

készen nem kapbat. ` '

2. A’ nemzetiség’ bajszoló tulbuzgalma al

tal, különben is ellenbatast idéztünk elö , init,bogy

többet ne említsek, a’ bazai szlavok’ lapjaiiikban

felfedett törekvési mutatnak; ha teliát niost, bala

dasunk’ niasik eszközét, az alkotvan yta n’ tisz

ta terjedését, czivódó zavar'ral gatolnók: neinde

basonli'tiiank azoii hatszegi olaboz', ki ba egyik

kereke eltörik , nein hogy pótlana , söt a’ masikat

is levagja, hogy teiigelyéii voiiczoltassa roskadt

szekerét? Pedig ba pbliticai iralniunkba egyszer

befészkeli magat a’ személyeskedö ragaly, nem

könnyen és haniar szabadúl nyůgeitôl a’ kor. Es

a’ tönieg, lassan érkezik itéletével. Sokszor az

eszme, vagy esemény, tul van mar minden crisi

sein , ’s a’ nép inég is annak foriiiaja- vagy forra

dalmival veszödik; pedig mig a’ iiép tisztaban

iiincs akarataval; mig batarozott érteleinben nein

birja a’ feladatot, nein lehet baladas; inert mit az

ész- és nem észaristoeratia magabaii a.’ nagy

egész nélkül balad, éii'iiem iievezbetem baladas

nak.

3. Nemzeti ifjuságunknak, most van legna

gyobb szüksége tanitó könyvekre. Naluiik a’ ne»

messég’ ifjait, nem csak vilagbsodasi altalanos

szükségböl kell alkotvanyos értelmiségre iiiüvelni.

A’ tömegnek elég , ba szükségeit felfogni ’s czél

szerü eszközei irant rokonszeiivet érezni fejlett.
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Neki свай hitr е van szüksége azou korszaki esz

mék iránt, miket a’ törvényllozó bölcseség rész

letesen kezel; ’s csak а kara tra azon módok’ lé

tesüléséhez , mellyeket a’ javitó törvény meghatá

r0z0tt._ És ha аша’ hit józau; ha ezen akarat

következetes: akkor el van érve az értelmiség’

жоп foka, mellyel birnia mulhatlauúl kell. De

nemieâi ifjúságunkßltóiskolája a’ jövô virágzás

пак. Oket паду munkára rendelte eleve атом.

uyunk. A’ municipalis ígazgatás benuek várja, há.

tor támaszait; az itélö ’s igazgátó székek , egye

nes lelků tagjaikat; ’s országgyülésink, а’ törvény

llozás’ bólcseit. Nekiek тети tiszta, ’s mennyire

lehet gazdag ишаке: tartozik nyujtaui а’ 1‹0г. А’

közelebbi öltô iîjúságot megyei termek, ’s 1832/6

Országgyülés taniták. Akkor rendezgeté magát a.’ _

nemzeti öntudat, ’s az eszmeforradalmak’ vitái kö

zött kifejteték, felbonczoltaiék minden árnyéklat,

melly a’ паду egész’ágai között helyet talált. Tár

gyalataikban az öneszmélet’ próbatapintatai , az

eredeti okfök’ fürkészete ’s ténytervezet , (57.6—

val az akarat’ és szemlélödés’ elemei) együtt, ’s

élöszóval, sok óldalulag fejtettek fel. És minthogy

а' gyakorlati tan mondhatlan elsôbséggel bír: azon

kor’ növendékiböl joga van várni a’ nemzetnek, vi

lágos fejü, ’s határozott polgárokat. De mivel a’

kezdemény’ örök korát nem élhetjük; mivel a’ böl

Cseségnek visszaugrálui nem természete; ’s mivel

hatósági gyülésink, ’s a’ törvénylmzó test, ké

születi eézmék’, és kezdeti körülmények’ taglala
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tával tòbbé nem bibelôdhetnek: a’ mostani ifjúság

nem bírja azon elemi iskolát , mellyben elöismére

'.\

teket gyakorlatilag szerezne, ’s az ege'sznek fek- .

tét és irányát — 1111 nélkül alapos tudomány nincs

— felölelhetné. Most шаг részleteit találja. můben

a,” nagy gépnek, mellyet egész szerkezetével kell

lelkében bírnia , hogy róla helyes fogalma legyen;

ne hogy egyik’, másik’ kerék’ idomitásához úgy

fogjon , vagy a’ llibás alkatrészt úgy igazítsa , mi

szerint az összes müködés’ útját állja el. Mit élet

közben meg nem tanulhat, betükben kell feltalál

nia; úgy de ez nem journalistiea’ feladata, mert

annali, a’ napi készület’, 's részletszakmány’ fej

lete- eszlnecseréje- ’s siettetésével kell kûlönösenA

foglalkoznia, még pedig inkább a’ nagy többség’

fogalmálioz mért fejtegetésekkel, mint mélyebb

bòlcseleti szellemben. Tanitó kö nyviro dalom

pótolhatja tellát az élö iskolát; ’s most а’

tételnél vagyunk , melly e’ harmadik pont’ vezér

sorában áll. És ha a’ könyvek , eszmék és igez

tan helyett, polemiákat lloznának: kell-e taglal

nom, milly nyomorú szinben jelennének meg k0

rnnk’ szükségéhez? Azon becsületes polg'árok, kik

llaladási ügyünkben irni válalkoznak, nem mel

lözhetik azon vigyázatot, iniszerint а’ nemzeti jel

lem’ ’s szépliteratura’ hibáit politicai sajtó alá ne

vigyék; hazánk’ паду elméi pedig megértendik,

mit parancsol tolluknak а’ kor; ’s véleményem sze

rint az ujon képzôdött ,l sinéretterj esztö tár

saság‘ szebb kötelességi mezöt jelenben nem vá
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lasztbatna, mint, ha a’ baladasunk’ targyaban ki

jövendö inunkak közül a’ közbasznuaknak ismer

teket olcsóii szerezbetökké teeiidi. -

Most visszamegyek a’ sylogisinusra, mellyet

iratom’ vazvoiialaúl vezettein, ’s mellytöl köteles

ség volt illy fontos napi jelenet’ iranyaban némileg

eltériii. Azt hiszem, történeteinkiiek, (sajtó- és

közértelmiséghez mértt, ’s rövid idövel korlatozott)

taglalataból, mint szinte nemzeti jelleinünk’ ’s leg

újabb eseméiiyeiiik’ lelkébôl iiiélyen kitetszik:

hogy közéletünk’ folyaiiiaban a’ sziv’ bataliiia tul

nyoinólag allott az ész’ můködésein; hogy most

is , (iniutan annyi kinos tapasztalat inegérlelbet

te volna az észeröt; iniutan a’ ,Kelet népére‘ irtt

feleletbeii mellyel ugyan elöttem niegfelel

ve ninos gyainokúl felbordott 1791-ki ’s a’ t.

ideiglenes inozgalinak’ és ellobbant lelkesedések’

rövid ’s sikerteleii eltüiiéseiii okulva, baladasunk

gyakorlati szainitas’ ép niagaból kezilé inagat ki

terjeszteni;) minden lépteii nyoinon bajlam kél;

és erösödik az indulatok’ ’s szivuraloni’ kicsapon

gasit elfogadni; ’s hogy neinzetüiik valóban gyó- _

gyuló beteg, kit illyeiinek csak az nein fogliat

elisiiierni, ki beteget tollas pariiak, izzasztó taka

rók , ’s gyógyszertari kirakas iiélkül képzelni

neni tud.

Tebat a’ sziv’ tuliiyoniósaga, logicai

és egyetenies törtéiieti tanúsag szerint,

alkotvaiiyos népek’ közéletében mindig

nyomort ’s ingadozast okoz; úgy de lia
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zánk’ politícájában, polgárszerkezete

’s történeteiből ité'lve,a, szív gyako

rolt felsőbbséget: mit, és miképen

kell tehát jelenleg a’ belső na

pi llelyzet-reformunk' foka

nemzeti jellem- ’s külviszo

nyokhoz képest tenni?

E’ tételròl leend szerencsém szerény néze

teimet egy külön kötetben а’ tisztelt közönség’ ité

lete alá bocsátni.



i
l
i
l
i

 

‘iu











  

 



 

 

  

 

 


