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NEMZETISÉG

(JELENÜNK SZEMPONTJÁBÓL.)



I g a z it á s.

25. lap 13 sor ha igen helyett: ha nein;

— — 15 sor s nié g Iielyett: ha igen.



NEMZETISÉG.

1RTA

GOROVE ISTVÁN.

Oh! my own beauteous land! so long laid low

So long the grave of thy own children's hopes

What is there wanting then to set thee Tree

Her sons may do this with one deed — Unite.

BYROX.

P ESTE N,

KAPHATÓ HECKENAST GUSZTÁV S ÁLTALA MINDEN

HÍTELES KÜNYVÁRUSNÁL.
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JNeked anyám dolgozatim ez elsd szüleményét

néked ajánlom; a gyermeket szülói kezek kiserik

az élet pályára és e pálya vajmi külümbféle ; de

a mezónek , mellyen keresztül vonul a hazának

kell lenni. Boldog kit vele a gyermekkor elsô

éveiben üsmértetnek meg. En e boldogok küzé

számítom maganiat, es ezt felejtbetlen atyám

titán örökre néked anyám köszönöm. — Itt az

életpálya kezdetén hová szeretó kebellel , nevólo

kezekkel kisérél , itt vedd tanújelét aunak, hogy

czélodat nem tévesztéd. Lásd , olvasd , gyózódj



meg, bogy szándékom volt haza eránti tartoza-

tim lerovását megkezdeni! és ha ol vastad , és

meggyózodtél , fogadd édes érzelemmel és ez ér-

zelemben, és tiédben hazám! találandja fel ju-

talmát fiad.

Fest 1841. aprilis luán.
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JbLii е munkát még a mult év végével kezdettein

irni , késôbb némelly egyéni viszonyaim félbe-

szakasztani kénytetének, s csak martius végé

vel fejezhetém be. Két kürülményt akarok ez

által kiemelni. Egyiket, hogy a munka nyom-

tatása mostanig hatalmamora kivül állott. Mási-

kat, hogy a most szdnyegen forgó kérdéseket

lia tárgyalja is, de a szempont nem az , melly-

bol azok most vit atas alatt vaunak. — Néze-

teim még akkor keletkeztek, m i don a mostani

viták forrása még nein létezett.

Pest 1841. October 16án.





Berezetés.

IVik azt monújátok, az átmenet korát éljük, — értitek-e

az által, mintha hullâmokon kelnénk ait, hogy a tulsó

parton nyugalmat élvezhessünk ? Ha igen , akkor nem va-

gyok véletek egy véleményben. Es ti hazafiak , kik a kül-

földre mutattok ösztönt ailni , a háladásra , vélitek , majd

ha elérjük azt, kinyugosszuk az átalaknlás kinjait? Ti

is csalódtok. Jöttek doctrinák , jöttek rendszerek , és ho-

szu küzdelmek titán életbe léptenek. Mi történt ? Feltóluló

vagyon , gazdagság mellett látnnk kiáltó inséget ; fényes

csarnokokban hallunk egy két léptet s penészes üregek-

ben rongyos tömegeknek pezsgö zaját. E kiáltó ellentét

megtalálta apostolait, Sismondik, ésMalthusok, Fourie-

iek , és Owenek támadtak , és felkiáltának ; a dolgok is-

mét nem jól vannak , a status végveszélynek induit. És igy

még az egyik mozgalom czélját sem eré , midön mаr egy

másik kezdi a status rendszer idegeit átjárni. Mindezeket

nyugottan szemléljük tölünk irigylett nagyságu nemzetek



kebelén, és mi itt Europa szivében felejtettek mind e ba-

joktól mentek vagyunk. De minden nemzetnek megadá a

sors a küzdelmek anyagát. Egyik élteért , másik dicsösé-

geért küzd; egyik honja hatarait víjja vissza, a másik

harczol, hogy a világ minden részeibe kiterjessze azokat.

E küzdésekböl nem kis rész jutott nekünk is. Nemzetiség,

és alkotmány a kettö a jelszó , ennek javitása , amannak

terjesztése. Amazért szorosan még nincs évtizede, ezért

ttibb mint félszázada, hogy harezolunk. Es harezolnunk

kell akár külsö akár belsö életünkbe tekintsünk. Nyugot-

ról csak messziröl haljuk a hullámok zaját, töle magas

bérezek övedzenek el, mellyeknek szükkeblei közt elhal

a viszhang, Keleten egy épület roskadoz , s tárt nyiladé-

kain az éjszak zivatara jár, s megrázza alapban — ugyan

a zivatar , melly a bérezek közt ös erdeink tölgyeit is meg

megingatja. Hol a menekvés? saját ereinkben. Bennünk ,

és szabadságunkban sok az erö , — ebben bizzunk. Har

ezolnunk kell érdekeink szapora kifejtéseért, s meggyó-

gyul beteg nemzeti testünk , pedig az egésség erö.

És ha én e béke-harczban egyetlen fegyvernek tartom

az elvet „követeljük nemzetiségünk elfogadását egy felöl,

más felöl nynjtsuk alkotmányimkjótéteményeit, méga dia-

dalt nem vélem így biztosítottnak." Elfogom mondani mi-

kint vélem e fegyvert forgatandónak , mikint az elvet a

teméntelen kérdésekre alkalmazandónak.



Ha jövö nagyságunk eszközeU, mindegy, a világtörté-

net régibb vagy ujabb lapjain keressük: idöt vesztünk;

ha feltalálni véltük : magunkat ámitók el. Mikint eddigi

fenmaradása nemzetünknek sajátszerü jelemmel bir; úgy

söt inkább még jövö fejlödésünk egészen eredeti, a kül-

„emzetekétöl eltérö történetet nyerend. Visszahozhatjuk-e

az egyszerü erényt, mellyen az elökor népeinek nagysá-

gaalapult, most, midön a statusszeikezetek a fénynek,

' kéjelmeknek nyujtanak legtöbb anyagot? Megvolt a lo-

vagkornak is nagysága; de felép¡tjük-e a romokat, el-

pánczélozzuk-e kebleinket, s vele sziveinket is ujra?

Nézzük a jelent. Nyugotot, és délt a szabadság lángoló

vágyai izgaUák. Éjszakon egy nagy kormány nemzetiségi

sympathiakat teremt, s a vallásiakat ápoUa, támogatja.*

Mellyik cselekvényt, mellyik rendszert fogadjuk el mi?

Mi, kiket alkotmányunk annyi Rendre, annyi osztályra

eltagolt, és kik annyi vallásnak, annyi népelemnek va-

gyunk részesei?

Némelly nézetek világosságba hozandják e kérdést.

Azemberek a szabadság felé hatalmas ösztön, ki-

oUhatlan vágy által vonatnak. Sok mUlio ezeknek száma

Uazánkbau. Nemzetiségünkhez hasonló ösztön vonz - de

1



2 SZABADSÁG , ES NEMZETISÉG.

Ht a szám nem hasonló. A szabadság hiánya naponkint

fájdalmakban nyilatkozik; a vágyak érette naponkint fel-

lobognak. Nemzetiségünk elfogadása egy másik feláldo-

zását, vagy az onmegtagadást kivánja meg. A szabadság

müködése sebes és eros ; a nemzetiségé halk és mar ezért

is gyengébb. Amannak eredményei közelebb fekszenek;

távolabb ezeké ; innen van , hogy azokat könnyebben lát-

juk és éiíjük ; ezek kétes fényben tünnek elö , s benézni

ebbe mindenki sem akar sem tud. Korunk kifejezéseivel

élve , azok inkább anyagiak , ezek inkább szellemiek.

Nemzetiségünkért félszázada hogy harczolunk — ez

Patriotismus inkább — szabadságunk kiterjesztéseért alig

évtizede — ez cosmopolitismus inkább. Létez egy tan szü-

leménye a mult századnak — melly a civilisatio hazáját

az egész világra terjeszti ki, s igy a szabadságét is mint

nemzöjét annak; e doctrina tömkelegében elenyészik a

honfl , s elö áll az ember természetes jogainak követelé-

seivel- ez eszmétöl ittasan ömlött ki Europára a franczia

ár, de sükere mi volt, kimutatja a historia; mégis min-

den tévedések mellett, alig van nemzet, mellyre jótéko-

nyan is nem hatott volna. Azonban a franczia ár vissza-

vonulla után határozottabban látjuk a nemzetiségeket elö-

lépni , s feledékenyebbnek a kort emberi , világpolgári ,

mint a hazafí jogok eránt. Mi következménye leend ez uj

iránynak , ismét az idö megmutatja ; de én csekély véle-

ményem szerint a szellemben , hogy mindenki szorosab-

ban kezdi ölelni honát , az emberi nem összes boldogsá-

gára sokkal több üdvös eredményt látok, mint a cosmo-

politismusnak hazáilan életében. A cosmopoliiismusban a



NEMZETISÉG, ÉS COSMOPOLITISMUS. 3

czélt lmádom; de valósitásaért a' hazaflsághoz ragaszko-

dom. Tekintsétek hazánk ketfös törekvésü politikai életét

e szempontból , ésa helyett, hogy rosszallanátok azt,

meleg részvéttel fogtok feléje vonatni. lit e nagy földte-

rületen , a Karpatoktól a Dráva partokig , sok millio jog-

talan ember él, de mi, kikröl a gondyiselés szelidebben

gondolkozott, jobbjainkat nyujljuk feléjök. De itt szinte

e magyar hazában sokunknak sok féle hangokra nyilnak

ajkai; sokan sok féle véiböl származtatjuk nemzetiségün-

ket, sinnenlesz, hogy egymást нeт értfük, ebböl pe-

dig ha nem ellenkezés, igen részvétlenség s hidegség

foly ki — egy nemzet éltében vészes tulajdonok — és mi ,

kiknek a gómaselés megengedé, hogy fejlödésünk ez

akadályát felfoghassuk , azt mondjuk: ez ezer éves ma

gyar hazában a magyar nyelv , és nemzetiség legyen az ,

melly az egyesülést megteremtse. És innen, uraim, nem-

zetiségünk terjesztése. Mutassátok meg , hogy nem szük-

ség az egység a nép életében, és mutassátok meg, hogy

az egységre nem szükség a kölcsönös megértés, nem

szükség az érintkezés, az eszmecsere, nem az igazga-

tási nyelvegység, mutassátok meg, hogy kebel kebelre

borulhat a nélkül, hogy a nyelv annak érzelmeit elöbb

elmondotta; mindezeket mutassátok meg: és nemzetisé-

günk kiküzdéseért a fegyvert lerakom. Uraim , kik cos-

mopoliticus szemüvegen nézitek a világot, ti sem kárhoz-

talhatjátok nemzetiségünk mozgalmait, mert ismétlem e

népnek boldogsága egykép e nemzetiségben fekszik.

De a buzgalom nemzetiségünk iránt , nem e forrás-

ból eredett. Félszázad elött, midön a nemzet nyelvét egy

1*



4 REFORM tfS NEMZETISËG.

nyugoti elem ellen ótalomba vevé, a fentartási ösztön

vol^az, melly a nemzetiséget a végenyészettöl megmen-

té , és e félszázadi folytonos küzdés elég volt arra , hogy

fenmaradását biztositá. Itt még nemzetiségünk mélyebb

társasági czélok érdekéböl nem látszik mozogni , de most

uraim, eszempontból fogjuk nemzetiségünk ügyét, és

lépjttnk hatârozottan az uj pályára, hogy magyar nemze-

tisége mellett e nép nagy és boldog legyen.

Ezek után ha valaki azt tanácsolná: ragaszkodjatok

nemzetiségtökhöz, s mellynek kifolyása , alkotmánytok-

hoz: visszautasitanók a tanácsot, mert alkotmányunk mos-

tani szerkezete mellett, nemzetiségünkhez ragaszkodni,

és mindkettöt veszteni, egyet tesz. Ha másmondaná:

egyedül a szabadságban , s igy alkotmánytok reformjában

keressétek jövö nagylétetöket : nem hinnök szavait, mert

e hit nemzetiségünket ásná ala, pedig nemzetiség nélkül

az alkotmány ingatag, s ekkor nem'erös, nem nagy a

nemzet.

Higyjünk azoknak , kik azt mondják : jovö nagysâ-

gunk , boldogságunk az alkotmány reformján , s nemzeti

ségünk terjedésén, együtt véve, alapszik; mert szemé-

lyünket, s vagyonunkat alkotmányunk , — alkotmányun-

kat nemzetiségünk biztositandja ; az elsö által erösek és

gazdagok , együtt véve , boldogok , és nagyok leszünk.

De a két elv létesitése nehezebb , mint elsö pillanat-

ra gondoljuk. Látva a nagyszámu népet a kelö naptól a

lenyugvóíg , nehéz munka és suly alatt görbedni ; látva a

száraz arczok verejtékét, a kiaszott tagok remegését, —

és igy folyt évek után alig örülni néhány pillanatnak ,
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mellyek a fájdalmakra enyhet hoznának, s vigasztalást a

multért, s ehhez hasonló jövöért; vagy visszatérve or-

szágokból , mellyekben müipar s kereskedés szabadon mo-

zogva , fényt s vagyont árasztanak szét : nem könnyü e

a felejtkezés minden egyébröl , mint elfojíani az inség , és

nyomor forrásait, mint megmenteni büincseitöl a müipart

és kereskedést? más szavakkal az alkotmányt jótétemé-

nyeit, kedvezéseit szétárasztani , vagy még rövidebben

javitni alkotmányunkat ? Ismét fényes utczákon, ezerek

tömegén keresztül haladni, s belso szorongatások köztt

várni csak egy-két nemzeti hangot, vagy utazva mértl'íil-

dekre, s пem hallani nyelvet, nem látni szokást nemze

ti t, s nem találni él vet, mellyen a nemzetiség érzelmei

felmelegülnének s csak tova vinni a fájdalmakat, az e

miatt támadottakat ! vétkes e ekkor a felejtkezés minden

egyébröl , mint a vágyról : értse mindenki hona nyelvét ,

legyen azzá a nemzet, minek nevét viseli ? — Valóban

illy benyomások, illy érzelmek közt könnyü a tévedés.

Ha most, midön a müipar és kereskedés a félvilá-

got kormányozza, most, midön e két iparág nálunk is

olly hatalmas fejlödésnek induit, most niidön a nagyszá-

mu nép értelmisége olly gyorsan növekszik, ha most az

alkotmány minden vagy igen sok kedvezése figyelem nél-

kül terjesztetik ki mindezekre, mi történik ekkor a nem-

zetiséggel a sokfelöl feltornyosuló erök közt? Az ipar

müvei kiszámolhatlanul szaporithatók ; a kereskedés kin-

cseit az egész világból gyiijtheti , növesztheti ereit ; a

földmüvelés erejét a föld terjedelme határozza. Bontsátok

el a korlátokat , hogy egyik osztály a másik iparterére
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szabadon átkölttízhessen , és mellyik a pont, mellyhez a csu-

pán földbirtok , és sem müipar sem kereskedés áltai nein kép-

viselt nemzetiségünk ragaszkodik ? Ekkor nem a terjesztésre

többé, hanem csnpán fentartásra Rellene erejét összevonni.

Uraim ! ha vigyázók nem leszünk , könnyen e helyzetbe jö-

hetünk ! De tegyük fei ezt, s ekkor hol a nemzeti egység ?

Vélhetö e : hogy az ujan felszabaditott erök , a müipar, s ke-

reskedési elemek képviselöi hiagokba olvasztanák a földbir-

tokét, a kizárólag magyart ? Ez soha nem történnék ; mert az

állandóságban nagyobb az erö mint a változatban : amaz

a magyaré, ez az idegeneké. A magyar, terjeszkedésé-

nek megakasztásában , fenmaradására nézve mégis bizto-

sitatnék. Az idegen mindenével , jogaival , és sajátival ,

magára hagyatva , természetében fekvö belingadozások

mellett , még egy külsö változékonyság kárainak tétetnék

ki. Emlitsem e Itt , hogy ez által a közigazgatás megne-

hezedett, az értelem fejlödése meglassitatott ? Uly elta-

golt , illy bizonytalan állapotba jönne a nemzet , tekintet

nélkül a magyar nemzeti egységre.

Ha gondatlanul sürgetjtík az alkotmány javitását,

nemzetiségünknek ártank; ha gondatlanul ragaszkodunk

ehhez: alkotmányunk javitása marad el. Azért a legna-

gyobb ovatosság — és ligyelemmel kell eljárnunk a két

elv körül. El kell találnunk a vonalt , mellyen a nemzeti-

ség és reform, érdekei egymást. megérintik ; el az eszkö-

zöket, mellyek a reform., és nemzetiség kivánatit párto-

sitják. — Kik engem e rövid iraton keresztül kisérnek , lát-

ni fogják , hogy szándékom volt a vonalt , az eszközöket

kijelelni.
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E tekintetböl ismernünk kell az eröket, mellyeken

az alkotmanyjavitas mozgalma alapszik; ismerni a foirá-

sokat, mellyekböl ez erök kiszivárognak. Ismerni miuden

osztályaiban , s ezek minden ámyéklataiban a nemzetel,

mert itt fogjuk feltalálni a forrásokat , mellyekböl alkot-

manyunk , s nemzetiségünk érdekeire még sok uj erö szi-

vároghat ki. Mást részt ismernünk kell mind azon idegen

nemzeti elemeket , iuellyek nemzetiségünk terjedését akar-

va nemakarva korlátozzák , hogy megtanuljuk , mi s men-

nyiben függ azoktól nemzetiségünkie nézve.

A reform érdekében, az alkotmányos osztályzatot,

a nemest , polgárt s köznépet , és a nemzet gazdaságit ,

a földmüvelöt , a müiparüzöt és kereskedöt kell vizsgál-

nunk. A nemzetiségre nézve lekintenünk kell a németet,

szlávot és oláhot. Azonban a vizsgálat egyszerübb , a vi-

lágosság nagyobb leend, ha választjuk az alkotmányos

osztályzatot; mert ez magában foglalja amazokatis, sot

e hároui szempontból nemzeti létünk minden árnyéklatait

álpillanlhatjuk, s nézeteinket — mi czélunkra mulhatlan

— kellö helyen adhatjuk elö.
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Jrlennyi eszme, mennyi gondolât nem csalatkozik e szô-

hoz ! Ha átküzdöttük magunkat a sok százados történeten

a számtalan események tömegén áthaladtunk: mi marad

emlékünkben egyébb mint képe egy szinetlen rongyos szö-

vetnek , mellyen csillogó aranyfonalakban e szó „nemes-

se'g" ágazik keresztíil; és ti, kiket ösz fürtökbe boritott

a kor , ti láttátok a rengéseket , mellyek fél Europán vo-

nultak át, és ismeritek a jeleneteket , mellyek e rengé-

sek közt fogamzottak; és ha felettök komoly redöket öl-

töttek homlokaitok : hazátoknak , a forró szerelemmel ölelt-

nek állapotja nem elüzi e azokat ? E kor rengései közt

ingatlan álla meg a nemesség hazánkban. Hogy történt ez?

hogyan , hogy hatalmát egy felsöbb vagy alsóbb erö ma-

gához nem ragadá? hogy azt a vészek és villámok közt

megtartá ? és hogyan , hogy el nem vérezett a hosszu har-

czok küzdelmei alatt, vagy elöbbi nagyságának romai közt

a hosszu álomban meg nem merevült?

E kérdések nem hasztalanok. A felelet jövönk remé-

nyét nyujija kezünkbe , s nekünk a homályban bolygóknak

mi más az , mint a sugar , melly édesen szivárog be a
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szaggatott kebelbe? A nemzetgazdaságban az összes va-

gyonnak legfügetlenebb legálandóbb elemét a földbirtok

képviseli , inert az élet elsö szükségei általa fedeztetnek.

Innen pedig foly az , hogy menten az ingatagság , a válto-

zat káros elemeitöl, birtokosa jellemének nagyobb szilárd-

ságot, komolyságot, politikai állásának nagyobb függet-

lenséget kölcsünöz. E sajátok által pedig azt inkább 111a-

gához lánczolja, s minél lovább száll azunokákra, annál

iöbb édes emlék , annál több szent hagyomány által válik

becsesbé. A költö mondja : „a férfinak kedres az atyai-

lak , hol minden tárgy gyermekkori parányi örömeire em-

lékezteti , hol a szülöi szeretet édességében részesült , hol

késöbb háznépét táplálta, hol munkált, épitett, jót és

rosszat szenvedett , hol kedveseit egymás után sirba kiséré,

hol maga is egyszer hosszu mély nyugalomban feküdni fog ;

s ez édes és keserü érzelmek vegyületéböl szövödik az

oldhatlan láncz , melly öt minden mások felett e helyhez

szoritja."

A föld az, melly tulajdonosának szilárd és nagy

eröt és áliandó hatalmat nyúj't. Uly eröt , illy hatalmat

biztositott magának a nemesség , midön a nagy földte-

rületet, a karpatok csûcsaitól keresztül a téres sikokon

le egész a Dráva partokig ünmagában felosztá , s inkább

még , midön késöbbi intézvényei által a földbirhatás jogát

saját számára szorítá. A hirtokjog az egész nagy eröt ,

melly a földgazdaságból az egész statusra szétterül, a

nemesség kezeibe tevé le; az ösiség e hatalomnak ál-

landóságot szerze , s együtt véve ezek azon roppant erö-

nek lönek forrásai , mellyek most a nemesség által kép-
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viseltetnek. Ha az így szabályozott földbirtoknak jótéte-

ményei egész teijedelmökben nem fejlödhetének is ki , an-

nyira, mint helyzet, földminöség, és sok más körülmé-

nyek engedék, ha a gyönyörök és kéjek annyi tápszerei

пеm is áradoztak szét helöle : de a független lételt mégis

megszerezték a tulajdonosnak — és ez , e legfübh kincs

birtokában, gondosan ápolta az érzelmeket, mellyeket

öseink sok százados élete és inkább még a kétes jövö

kebelébe lehellének. Higyétek íiedig nekem , látaüan elem

a honszeretet , és épen azéit fei sem is számolható ; de

a status erönek oliy bizonyos alkotó része , mellyre tá-

maszkodni örökké , mellyet atnézni soha , nem lehet. —

Ezekböl tehát a nemesség vagyona, mellyet hatalom ki-

sér ; innét jelemében a szilárdság , innét a hiúságnélküli

honszeretet ; és ha ez át nem is ragyogta a hérczeket a

tengereket, de csendes, és örökös lángjaival sok vész-

böl kimenté a hazát.

Átmegyünk most egy más hatalomra — ísmertebbre

mint amaz , mert nyilatkozása szüntelen , és sokszor elég-

gé dörgö , hogy a legszendergöbbnek is figyelmét magá-

ra vonja. Ki nem sejditi , hogy nem más ez mint az al-

kotmány? A földbirtok megalapitá a nemesség fiigetlen-

ségét; az alkotmány erejének használatára a legtágasb

kört nyitá meg — és e kettö szoros viszonyban áll egy.

mással , miként két oszlop , mellyen épitmény nyugszik ;

ledölt az egyik , vele az épitmény roskadott ; a másiknak

ereje semmivé Iön. Foszszátok meg a nemességet földbir-

tokától, és szabadsága játékszer leend, mellyet az elsö

■vihar elseper — foszszátok meg alkotmányától, és hirtok —



ALKOTMÁNV. IIEI.YIIATÓSÁG 1 1

erejét egy csapás megtörendi; azonban hogy lehetlen le-

gyen ez, egyik ugy mint a másik: azt eddig e két erö

együtt biztositá.

Igen elvezetne bennünket czélunktól, ez alkotmány

részleleibe bocsátkozni , hogy a fentebb mondottakért mа-

gunkat igazoljuk. Alkotmányunk becsét nem statustani,

nem speculativ vizsgálatokkal akarjuk kitüntetni , haneut

kimutatásával az egyszerü jelenetnek , hogy nyolczszáza-

dos rengések közt épen megálla — és ezt nem korából kö-

vetkeztetjük, mert ekkor a chinai alkotmánynak kellene

elsöséget adnunk — hanem azon belsö erökbol , mellyek-

nek e maroknyi nemzet fenmaradását tulajdonithalja , és

ha egyes institutioinak szemléleténél nem is ragadtatunk el

többé: de örülnünk kell végtelenül, hogy fenállj mer! a

békes haladásnak , a reformuak elég mezöt nyujt. Buká-

sa nem csak megsemmisítette függetlenségünket , szabad-

ságunkat: de magával ragadta volna jövönk minden re-

ményeit, egyetlen dijt a gyötrö vágyakért, s egyetlen

kincsét a millioknak, mellyen a mindent nélkülözö álla-

polban csüggenek. Azért bensö tiszteletez alkotmány iránt

minden honfitól, s megvetés az idegennek, ki mámoros-

fejével ide hányatva , azt , vagy „constitutionalis mozgal-

mainkat" gunyolni merészli.

Igy a magyar alkotmány általános szempontból.

Fo életere ennek a municipalitás. Ujabb idökben

vizsgálatink kedvencztárgyaul tüzök ki megyehatóságain-

kat ismerjük mint ötvenkét, (most már négyel több) fejíí

hidrál , ismerjük mint gatantiáját alkotmányunknak , és cz

idö ota kétszeres hévvel ragaszkodunk hozzájok. De tud-
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juk e , milly viszonban állnak ezek az egész néphez ; jövö

fejlödésünk iuennyire függ tolök ? nem lesz tehát árlalmas

a lepelt ellebenteni , hogy niik minden embeii intézetnek

sajáti , a hiányokat is felfedezhessük — milly fonák , a

financialis oldal , mik a status hatalom — különösen a

végre hajtó , s biróinak egy személybeni párosításának

következményei : pedig, uraim, jótékonysága a munici-

palításoknak leginkább ezektól feltételeztetik. A toll,

melly ezek megfejtését tüzendi ki czélul , üdvu's szolgála-

tot teend a honnak , mert ne felejtsük el , mig oszes ér-

dekeink kifejtésén csak idöszakonként munkálkodhatunk :

szakadatlan, és háboritlan tehetjük azt az 56 megyei ér-

dekekért, ijiellyek utóbb mégis összefolynak — közös

czéljában a honnak. Én szorosan ragaszkodva kitüzött

czélomhoz, a iminicipalitásokról csak úgy szóllandok,

mennyiben a reform és nemzetiség jövôjével összefdgés-

be hozhatók, és mennyiben közvetlenül befolynak a ne-

messég jellemére, politikai állására és erejére.

Municipalis rendszer szabad statusok mozgékony éle-

tében anyaga az állandóságnak. Statusok, mellyek nél-

küliizik ezt , sebes változatok , forrongások veszélyeinek

té te tvék ki , s ha ezt elvileg hinni nem akarjuk , tekin-

tsünk Francziaország állapotára, melly üdvös reformjai-

nak eredményét épen ennek hiányából teljes mértékben

nem elveszheti , — s miért ez ? mert a több részekre

felosztott status hatalmat nem lehet egy csapással meg-

dönteni ugy mint az egy ponton összegyüjtöttet, s mi itt

az általános változatról mondatik , érteni kell azt a leg-

apróbb ujitások — javitásokiol — s itt, uraim, azegy-
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szer nem áll a „divide , et impera." De ebböl a legse-

beshen vonatható következmény az , hogy a rendszer ue-

heziti a haladást, s ez ismét nem a legkedvezöbben al-

kalmazhaíó reánk, kík ha körültekintjük magunkat, min-

denútt az elmaradás gyöüelmeitöl telünk el , és a meg-

gyözödéssel , hogy tán nincs eset , mellyben halada sunk

elég sebes volna — és ez mind igaz — de miként alább

bovebben ki fog tünni, ellensúlyul ezeknek ott van a

nemzet jelleme , melly önérdekének mellözésére birja , ott

a legujabb történet tanulságul , hogy némelly körülmé-

nyek közt a háladás édes képeitöl megválva , a maradás

érdekeiért kelle küzdenie. Igaz, hogy a centralisalio mel-

lett könnyebb a haladás , a javitás : de nem ritkán tör-

tének , hogy ez nines szellemében az egésznek , s igy

jótékonysága az ellenakaraton , szokásokon megtompul,

elenyészik, mig a helyhatósági rendszer mellett minden

ujitás inkább kifejezését képviselve az összes nemzet aka-

ratnak, szilárdabb erö által kisértetik. Ifnzzá szavát min-

denki adhatá, akaratát kijelentheté mindenki — s ezért

e mellett félni nem kell, hogy a változat szükségtelen

volta vagy koránsága a reformnak, nem tetszést, ellen-

hatást vonand, maga után — ollyat, melly veszélyesen

hatna reá vissza. Ime a municipalis szerkezet mint óriási

erö , melly haladásunkban kisér , s minden lépést , mely-

lyet elöre tevénk, biztosit; ime mint eddigi alkotmányos

életünknek úgy jövönk fö garantiája.

Helyhatóságaink egyfelöl mindannyi fészkek , melj -

lyekböl a törvény keletkezik; másfelöl mindannyi körök,

mellyekben a taitományi , megyei érdekek képviseltetnek,
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s én egyik fö becsüket épen ebben talâlom fei , inert hiá-

nyával az elsönek a nemzet apio részekre eltagolt gondja,

figyelme mellett elvesziené az összefiiggést , mellyet a hon-

nak a törvényhozásba összefolyo czéljai képeznek , s min-

den tartomány mindannyi önzés , mindannyi magány ha

szonkereset térhelyévé válnék, hol a nemes versenyzés he-

lyett a szükkeblüség és egymás fölötti uralkodás szelleme

vinnék a föszerepet , az országkormányzat megnehezednék,

s a törvényhozás magas czéljai nem egyszer, a végrehaj-

tásé igen gyakran hiúsíttatnának meg. Azonban igy min-

den hatóság saját es a hon ügyének elömozditására meg

van hiva ; amaz belölünk megye — ez hazalit képez ; amaz

által nyerjük a megyekormányzati jártasságot, ez által

a törvényhozási értelmet ; részünk a megye igazgatásúval

foglalkozik foleg , részünk föleg a törvényhozással — és

ez által lesz a nemesség testülete azon féríiaknak, kik

kezeiben az országkormányzat letéve van.

És milly eredményekre jutánk ezek által ? A nemes

ség birtokában látjuk a status-kormányt ; és ki nem látja

ebben a hatalom igen nagy factorát ? A nemességet látjuk

birtokában az értelemnek. Ez értelmességnek önkormány-

zati, de még inkább törvényhozási részvéténél fogva na-

ponkint emelkedni kell ; és itt az értelmesség ereje most

még egész terjedelmében nem mutatkozik ; de jövönk fé-

nyesen int felénk : mi tilt , hogy a statustudományokat a

legapróbb elemekig sajátunkká tegyük ? korunk a legköny-

nycbb módokat nyújtja reá. Szónokoknak születünk, s ha

nem , azokká képeztetünk , párositsuk azokat dragadó

szónoklatunkkal, és értelmességünknek megadók az életet ,
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és Igy hatalmát sokszoruzók — akkor majil felkiáltunk:

van e nép , melly érdekeit jobban értse , és ez értelmet

jobban használja?

Ott , hol a nemességröl szóllunk , kihagyhatjuk e a

historia szellemi erejét , mellyet az ez osztályban ápol ?

Az ezer éves történet nem egyéb mint visszaragyogása

a nemesség életének. Pedig sok erö fekszik az érzelem-

ben , mellyel a letünt idök emlékein csüggünk — apák

gyerjnekeikre szálítják sajátukat , emlékeiket , és a hálás

utódok megörzik azokat. Igy az egész nemzet. — Az ösök

dicsöségét az unokák öröklik; és a nemzet, melly ez

örökséget örzi , sokat veszthet , szabadságát , független-

ségét : de nem a reményt , visszaszerezhetni ezt ; fájdal-

miban megtompulhat , elcsüggedhet : de nemzet lenni meg

nem sziinik. Az 6 si dissöség, — Vannak példák — Uraim,

mint látatlan ero támogatja ezer évek után is az éhredö

nnokát , ragyogó képeivel lelkesedést teremt , és bizalmat,

és bátorságot önt a kebelbe. Illyen az öskor történeti em-

lékeivel. Ott az elökor eseményeiben fekszenek a példák ,

mellyeken nekünk is fei kell melegülnünk ; Ott az ezer —

éves nemzeti életben a tanúlsag, mellynek ezeréves jö-

vönkre kifolyni kell. A sajói ütközett majd nem kiirtá e

nemzetet , s egy század után reája Nápoly falain lobogtak

zászlói ; Várna majd nem halálos sebet hozott reá s fél-

század nuilva három ország fövárosl nyiták meg kapuikat

seregeinek; — és a torténetek sbtét lapjain is azokon ,

mellyeken könnyek vagy fájdálmak közt halad át a honli

kebel , van tanulság , igen sokoldalú tanulság ; és ha fel-

gyúladunk a dicsöség emlékein, és elmélyedünk az elha-
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nyatlás Iapjain : akkor birjuk azon szilárd pontot , melly-

hez jövönk felderitési cselekvényünkben ragaszkndhatunk.

Megvallom, ujabb korunkban a hidegség, a kö/.o-

nyösség leélt idönk iránt nem egyszer elkomolyíta Jövönk

számtalan mosolygó képei között elménk nem képes e az

ósieknek tért nyujtani ? vagy az ujabb kor világhösei mel

le« elenyésznek a Hunyadyak , a Bátoryak , és ha igen ,

sorsuk felejtetni ? Nem akarnám csökkenteni a lelkesedést

jövönkért — Magyarország lesz , én is azt tartom ; de nem

mondom: Magyarország nem volt! mert megfosztanám a

lelkesedéstöl , meg az önbizalomtól ; és ajövönek homá-

jlyos szövevényei közül tudnék e olly bizonyos, olly

elerazo képet alkotni , mint a multban készen áll ? tud

nék e adni szinezeteiben, árnyéklataiban annyi báj't, any-

nyi ingerí, hogy képzeteinket , heveinket magával ragad-

ja ? a jövö bizonytalan — a mult lett dolog. Könnyebb

megóvnunk az ös szobrokat az enyészettöl, mint ujakat

alkotnunk. Azért örizzük szüzen kebleinkben a történeti

emlékeket, és gyakrabban pillantsuk át a lapokat, hogy

a néha csüggedö kebel uj meleget, a néha elkomolyodó

nj örömet , s vigasztalást , az elragadott komoly tanulsá-

got — az egyetértés szükségét szíhassa fel rólok. Le-

gyünk ismét ragaszkodobbak az ösök korához , mert , is-

méüem, sok szellemi erö rejtezik a történeti birtokban,

melly hazánkban majd kizárolag az osztálye , mellyröl

most szólánk.

Igy látjuk a nemességet birtokában ennyi eronek ,

ennyi hatalomnak. Ezeket pedig tudnunk kell , mert a ne-

messég a földtulajdonnal , az alkotmány kedvezéseivel bi-
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ró osztály, а historíai nép, az energicus jellem, a tar-

talomilus politikai értelmesség, a lángoló honszeretet, kép-

viselik a magyar elemet , ellenében a változatoknak , ki-

tett müiparvagyonnak , ellenében osztályoknak , mellyeket

sem hasonló jogok, sem az az értelem, sem az a hon

szeretet, politikai mozgalinakban nem vezet, nem ösztö-

nöz.

Illy viszonyokhan a többi osztályokhoz , illy erok-

kel felrnházottan tett e mit, hogy magához kösse az el-

szagatott polgártársakat , hogy vigasztalja a szenvedöt ,

hogy a jogtalannak megadja azt , mit ez természetesen

követelhet? Érdekes lesz vizsgálni ezt; mert ha igenlö

leend a válasz, ha felleljük a résztvevö kebelt, fel a

boldogitó vágyat, fel a megkezdett tett pályát: akkor a

magyar nemzetiségnek fényes diadalát mutattuk ki; azt

mellyet a nyert sympathiák által vitt ki magának; meg-

nyeré a bizodalmat, meg a polgártársszeretetet, és az

elsö kézszoritás által a nemzeti egységnek megvettetett

alapja.

A nemzet akarata sokfélekép nyilatkozik; — minek

elösorolni az ismert organumokat, — nálunk legtisztábban

legerösebben nyilatkozik a képviselet által : nálunk a kép-

viselt nemzet a nemesség; — ki ezt ismerni vágyott vé-

leméuyében akaratában , meghallgatá a képviselöség kö-

veteléseit az utolsó évtizedben; és vаk volt, ha «em látá

a segédkezeket, mellyeket milliók felemeiésére kinyujtott ;

süket, ha nem halla a vigasztaló szót, erös kit vetelti han-

gol, s a kis diadal feletti ujongást ; és rosszszivü volt,

ha a tiszta vágyakat, szándékot félre magyarázta.

2
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Ott latjuk a nemességet a legközelebbi évtizedben a

népszerü reformok pályáján, semmire mint önerejére tá-

maszkodva , mindenek , még sympaíhiája nélkül azoknak

is , kikért olly hön dobogott keble , kikért olly csüggedet-

len , olly határozottan küzdött. Ott látjnk öt készen meg-

hasonlani önmagával, készen a poharat tírítni, mellyet e

meghasonlás ez egyenetlenség számtalan keseríí eredmé-

nyei töltének meg , és meghasonlani egy felsöbb hatalom-

mal is; itt álljunk meg : három év beszél ennek bús kö-

vetkezményeiröl, és ne vonjuk el a lepelt, mellyel jotevö

kezek azokat elölünk eltakarák.

Ha a tanácstermeket százezerek övezék közül , kik

lelkesedés és örömriadás közt fogadák a be- és kilépot!

ha milliok esengtek hallani , olvasni a parlamentaris har-

czok folyamáról , kimenetelérol , ha hatalmas közvélemény

álla támaszul a háttérben : mennyivel sebesb, mennyivel

l)izonyosb volt a küzdés! Mindezek hiányoztak, s azered-

mény Iön , hogy az annyi áldozattal kivitt kis diadal is

mindenkinek inkább , mint a nemességnek tulajdonittaték.

S midön igy közepén nagy népnek, az általa olly hön ölelt-

nek törekvéseiben ismeretlen támogatlan haladt: ki fogja

vélni , hogy Europa tapsolta felléptét sympathiával kisérte

haladását? Számára ennek hazánk egy folt a földabro-

szon; nemzetünk egy szó a lexiconban; a nemesség pe-

dig mi mas, mint kis kényurak nagy testülete — hisz ezt

atörténet igy tanitja, a 18. század pedig igy jellemzi ! —

Uraim, várhatjuk e joggal,' hogy kik hazánkban ujabli tö-

rekvésünkben nem ismertetünk,külföldön fogunk ismertet-

ni? mégis keserüen metszenek külföldi „poeták , kóborok"
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muí) ai, mellyek elmaradásnnk fájdalmait halmozzák ; de

kik a feljajdulást tapasztalák , azok örülni is fognak a je-

lenetnek, mert látják, hogy ez maga ujabb szellemirány-

лак kifolyása.

Mutassatok nekem ehhez hasonló kiváltsagos osztályt l

111 y en volt а franczia nemesség 17 soben s elöbb? Általa

és hasonló irányban történtek a változatok? általa szivár-

gctt át a democraticas elem a status életébe ? Legkevesbbé !

Francziaországban e korban hatalmas és számos közép-

osztály létezett, mint egyetlen jó következménye a col-

bertismnsnak; ez kezdé meg a mozgalmat s magával va

gadá a nemességet , melly akarva , nem akarva a feltor-

nyosuló erönek engedni kénytelenftteték; a középosztály

folytatá s bevégzé a mozgalmat. A nemesség jog és sza-

badsá g talan , talán ma is Ott kéjelegne Versaillesban , lires

czimek, rangok, entilen hivatalok után kapkodva; ma is

felsöbb regiókban usznék , megvetöleg pillantva alá a pol-

gári társaság terrenumára. Ismerjük a parliament reform-

történetét Angol honban: majd 40 évig veré vissza itt a

nemesség a népszerü szellemet , és csak akkor engedett ,

midon a nép mar fegyverhez nyujtá kezeit.

Mindenütt igy történt ez ; beszéli a historia , hogy a

nemesség elöjogairól csak akkor mов da le , sot kizáró jo-

gaiba csak akkor fogada mást , midön erök állottak elö ,

mellyek a diadalt magokban hordák. A magyar nemesség

egészen ellenkezöleg — hatalmas erok akarák a czéltól el-

vezetni, a pállyáról leszoritani; de ez szilárd volt felté-

teiben , miként tiszta szándékában ; süket-néma volt , ki-

ért küzdött, de и nem csüggedett: folytatja harczait, ju-

2*
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talmat nem a jelenben, hanem a késö jövönek áldásában

keresve — atya, kisded gyermekének jövöjén fáradoz,

midön sem elméje még nem foghafja fei, sem nyelve nem

rebegheti a hálát. Illyen volt a magyar nemeeség ; öntu-

datában talála az örömet, s keblébe temeté el fájdalmait,

keserveit. Eleget tön-e tehát polgári tartozásának , hogy

alkotmánya vagyont, értelmet, majd-nem kizárólag nála

tett le ? eleget tön-e kora ki vánatinak ? eleget-e hát ösi

emlékeinek , hogy az egykor dicsö hazának csillaga ismét

felragyogjon ? — lemosta-e a zsarnokság , a retrograd , a

hálátlanság szennyét önmagáról?

Ez a magyar nemesség az utolsó évtizedben. Addig

alkotmányos életében niindenütt látjuk a ragaszkodást ré

gi jogaihoz , de ki fogja azt rosz néven venni ? E régi jo-

gok sok százados életébül folytanak ki; ezek birtokában

Iön egykor nagy és hatalmas , és midön a két százados

harczok alatt majd elvérzett , e régi szabadság , ez ös ari-

stocraticus alkotmány ugy a kelet, mint a nyugot eilen

megmenté nemzeti életét. Uraim , csoda-e , ha ez most is

fenáll nyomasztó szabályival ngy mint dús jótéteményé-

vel!

1789ben kezdödtek a franezia mozgalmak ; hazánk-

ban felölök homály borongott; sajtó, hirlapok csak az

eseményeket adák elö , és a nemzet borzalommal tölt el ;

mindenütt a guillotint látá , mellyel Dantonok és Ropes-

pièrreek véres játékot üzének ; elötte az uj doctrina és

lázadás, a mozgalom, és rém egyet jelentének.s az njabb

eszmék, mellyek e szomoiu eseményeknek akaratlan te-

remtoi lonek , Magyarországban nem elfogadást , de be-
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Jövetelt sem tnlálának. — Az 1790ik esztendö bennünket

is ingerülten talála ugyan, de az indulatot nem gerjeszté

uj alkotmánynak követelése, vagy megtagadása, hanem

kiforgatása az ös aristocraticus alkotmánynak, melly már

a XVI. század elején telelos kormánnyal láttatott el. Eh-

hez járul , hogy nálunk vagyonos , értelmes középosztály,

polgár! rend , fészkei a democraticus elemnek , hiányoz-

tak , vágy és kérelem , kivánat és követelés nem léteztek ;

és igy ki fogja itt osztályszellemnek , önzés — kényuri

vágynak tnlajdonitani ez indulatot; akkor még népszerü

eszméket nem birt, a polgári osztályzást a status czéljai-

ra nem a szemmel nézé. Ezt tulajdonitni kell a szabadság

szeretetnek, melly szabadság csak benne, csak általa élt;

s csak igy élhelni véletett. De ebböl a jövöre , boldogsá-

gára a népnek származott, hogy fenmaradott , a békes

alkotmányos út , mellyen minden jav i tust , minden népsze

rü intézvényeket létesithetni , s igy a következés Iön , hogy

a nép a szolgaságtól, a hon az eröszakos , talán véres ren-

gésektöl megmentetett — és ezeket az idö bizonyitá be, mert

a reform pályáján ott láljuk már a nemességet , s a béke

iidvei közt nyugton nézünk a jövö elébe.

Igaz , még a mult évtizedben is történtek dolgok , mel-

lyekböl sokan az onzés , az nralkodásvágy gyanufellegeit

kezdék eloidézni , igaz , akkor is , midön mâr olly sürge-

tök a szükségek , olly hangosak voltak a követelések , a

fenálló jogok melletti harczokkal látjuk elfoglalni a tért,

idöt mellyet a nép legméltányosabban követelhetett, nem

érdemlett sorsa keménységeinek enyhitésire. De uraim , je-

gyezzük meg, hogy a jövöben rejlö jogállapot felé csak
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vágyak, a fenálló szahadság felé emlékek is vonzanak;

amaz remény , ez reánk szállott örökség ; az kép , ez va-

lóság — hogy megértsétek : az töke , ez kamat. És je-

gyezzük meg , hogy okok állának elö , mellyeknek követ-

kezményei lönek a vitatások , de mellyek kivül estek a tér-

mezön, mellyen a nemesség forog; és jegyezzük meg,

maim : kinek birtoka nincs , meg fogja azt osztani más-

sal ? és ha szükittetik a mezö , mellyen kis számával áll,

mikint térend el ott a 10 millio ? Itt a nemesség kétsze-

ressen küzd : magáért , és nagy számu jogtalan polgártár-

saiért. — De igy az idö halad, az erö a jövö haladásra

nézve elvész , és ez fáj a nemzetnek.

Yalóban e hazának kétszeres szerencséje abban áll,

hogy a nemesség az alkotmányt fentartá , s hogy csendes

békés érzelemmel lépett a reform pályára , mellyen jel-

szava : egyik ember nem kényura másikának ; minden pol-

gárnak jog. — Eddigelé cselekvényében semmit egyebet

ki nem tüntetett , mint azon philantropicus érzelmeket , az

édes buzgalmat az emberiség iránt, tekintet nélkül ünina-

gára , vagy az âltalnnk kitüzölt nemzeti egységre. Hogy

a reform, pályán a nemesség meg ne maradjon : arra nincs

valószinüség ; ez irányhoz önmagának érdekei is társul-

nak ; — mert ha forgásával az idönek ki is vetközik nevé-

böl: nem áldozandja fel szabadságát; ha némelly elöjo-

gairól lemond: értök gazdag kárpotlást nyerend; a szük-

ség napjaiban pedig nem lesz magára hagyatva.

E reformnak töméntelenek tárgyai; alig van hirlap,

alig van felszólalás gyüléseinken , melly illyet nem fog-

lalna magában ; és e jelenetnek végetlenül kell örvende-
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nünk, mert a sok közül a nemzetértelera majd felmeriti a

legszükségesebbeket. Én itt csak néhányról szóllanduk ,

mellyek nemzetiségünk kérdésével szorossan összefügge-

nek ; meg vagyok gyözödve , hogy az egység sokban épen

a reformot feltétezi ; és épen ezért , valahányszor bár melly

reformot megkezdünk , tekinlsük az eredményt nemzeti egy-

ségünkre , és ezen elvnél fogva tegyük a választást , ki-

válogatva és elsorozva a czélszerüket , hagyjuk el az áif-

talmasokat addig, mig ido s körülmény ártalmokat meg-

szüuteték, s ugy alakiták, hogy a nagylétünket elö-

mozditó síatusgépbe beilljenek.

Leghatalmasb factorát a nemzeti erönek a földtulaj-

donban hitók, és láttuk: hogy e földtulajdon csupán a ne-

mességre van szoritva. Ezek után a következéseket von-

jak: innen, hogy ajószágéríék nines a lehetö magas

fokon ; innen , hogy a fóldek nincsenek mindig szorgalmas,

még kevesbbé vagyonos kezekben; innen, hogy annyi

milliobecsü teimék, annyi millio tápláléka vesz el éven-

kint ;— és innen föleg a hitelhiány , és ismét ebböl , hogy

annyi füldeink egészen müveletlen heveinek 8 még többek

lélig müvelten vannak, mindezekböl pedig az évenkénti

nagy veszteség és vagyontalanságunk. — És ezek után

felkiáltunk: általános reform! melly a földtulajdon zárait

mindenki számára megnyissa — birtokképesség mindenki-

nek ! ez fogja vagyonosságunkat , gazdagulásunkat óriási

karokkal emelni. De, uraim, e tekintetnek kizárólag ha-

tározni nem szabad ; nem pillanatnyi gazdagulás , de biz-

tositott jövendö, nem csak vagyon, és gazdagság, de

nemzeti lét , nagyság és boldogság kell hogy vezessenek.
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Nálunk más iparágak hasonló kedvezésekkel nem bír-

nak, tegyük ezt hozzáférhetövé mindenkinek, és minden

erö és minden elem ide szivárgand; és ez nem vonandja-

e maga ulán gyöngülését a magyar elemnek , melly, mint

Шоk , ioerejet a föld tulajdonban találja? nem történen-

dik-e, hogy ez iparforiást is idegen elemek lependik el?

s mi hatással a nemzetiségre ?

Mi lörtént eddigelö e tekintetben ? ki részese lon e

foldnek, az a magyar elemet is elfogadta; mert e jótéte-

mény a nemesség körén belül helyheztetvén , csak kevés-

nek julott osztályul s így a csekély erönek fei kelle ol-

vadni anagyobban. Dee számigy egyszerrea legnagyobb,

a mostanit sokkal felölmuló leend — s ekkor lesz e elég

erös magyar nemzetiségünk magába olvasztani ezt? nem

valószinübbé hogy régibb elemeiböl naponkint vesztvén,

a helypotló idegen elemeket szerte terjetö sajátaikkal fel-

fogni képes nem leend ? De azt gondoljuk ezekre : föl-

dünkhez most jogok vannak kötve: e jogokhoz a nemes

ség közén jnthatni, semmítsük meg a közt s a jogokat

alapitsuk a földbe , és e jogok birandnak az erövel : fel-

nl vasztha tni az idegen elemeket. Igaz , a birtokképesség

megállapítása csak ugy történhetik ; de akkor a jogosság-

nak, különösen a politikainak alapja hogy áll hazánk-

ban ? jogosságot nyujt a születés , jogosságot nynjt a bir-

tok; és mi meghagyjuk mind a kettot egymás mellett —

mit tevénk ekkor? political jogosságra házi fiiggetlenség

szükség ; és mi megszaporitók a vagyontalan , a függö jo-

gosok számát, és eszközt nyujtánk a vagyonnak, a pénz-

nek : kézbe ragadni a hatalmat , és megdöntve a születés
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— aristocratiát teremtök a vagyon aristocratiát ; és kicsa-

vartnk a hatalmat kezeiböl a nemesség középosztályának ,

annak, melly haza osendes tüzhelyen leggondosabban ör-

zi a hon-, a szabadság- és még inkább a nemzetiség irán-

ti szerelmet ; és eljön a nap , fáradalmai man felmelegül-

ni a csendes lángok mellett, és üsszegyüjti gyermekeit és

ezeknek kebelébe is elhat a meleg ; a nemzetiség pedig

ez által él, ez által hal. — Az u.j osztályból hiányzani

fog a hasonló ragaszkodás a hon és még inkább a nem

zetiség iránt , mert ez sem a házi , sem a historiai emlé-

kekkel nem birand. — És minden jogokat , példáúl a hi-

vatalképességet is átruháztuk e a földre, s általa az u.j

osztályra ? ha igen : ekkor az osztály , mellyben a tel jes

jogosság gyökerezik , meggyengüle s vele a political ha-

talom , mellyet alkot , — s még milly anomaliák történtek

ekkor ! kün a földeken teljes egyenlöség , hen a váro-

sokban jogtalan testület a polgárság ; kün szerezhet bár

ki birtokot, s igy jogokat, és e szörnyü nagy szám mi-

kint fogmajd fejenkintszemélyekintiszavazatadásával kor-

mányozni megyét, — ez minden kormányzatot megse-

mmisite, De majd megalapitjuk itt is a képviseletet !

Ekkor elvesztok az eszközt , melly a munícipalitási jogok

gyakorlatánál , elvezeténél fogva üdvösen hatandott nem-

zetiségünkre. És megalapitunk majd jogalapul bizonyos

holdakat 100—50 holdat példaul ; ekkor haza nk ban sok

százezreket foszíánk meg a jogtól ; ki nem látja itt a ko-

moly képeket elövonulni ; — és megfosztók a százezreket,

kikben nemzetiségünk neui csekély ereje nyugszik , hogy

százaknak adjnk által.
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De ezek engem czélomtól igen elvezetnének : én a

birhatási képességet nemzetiségünk kérdésével akarám csak

szembe állítani ; különös értekezést , terjedelmesbet ennél

kivánna még e tárgy ; röviden azonban azt jegyzem meg ,

hogy a birtokképesség a jelen viszonyok között jogalap-

változtatást, ez pedig tömén telen political bonyolulásokat

vonna maga ntán. Hogy az nemzetiségünk ügyét játékra

tenné ; megfosztaná a támaszponttól , melly a municipali-

tásokltan s az ezek által létezó viszonyokban alapszik ; a

sok feltoluló elemet vagy örök harczia ingerelné egymás

eilen , vagy tulsulyt adna az egyiknek , de felolvasztani

nem birná a másikat: mind a kettö által a nemzeti egy-

ség hiányának vészes eredményeit idézné elö.

Mindezek azonban a birtokképesség jelenkorát ille-

tik , mert el fog jönni ideje ennek is , és ez idö az leend,

miden megelözo reformok által más political elemek is

fognak keletkezni ; midon a nemzetiség ihletével minden

kebel eltelendik ; érthetöbben : midön nemzetiségünk sa-

játtá Iett azoknál, kik most ez elöjogos tért meglepnék.

Azért ez olly ága a reformnak , mellyet fei kell függesz-

tenünk addig, mig az idegen elemek megmagyarositása

elhatároztatik ; addig, mig jótékonyságához szövetkezett

relativ ártalma a nemzeti hév által elpárologtatik.

Igaz , az örök megváltás által a nemesi vagyonnak

egy igen nagy része politicai sajátságából szinte kivet-

keztetik ; — és meg kell vallani ; ez ha egyszerre történik ,

igen érezhetö volna ; de ez birtoka volt a nemességnek ,

mellynek tellyes hasznát nem veheté, melly kezei közt

nem volt s mellynek tulajdonjoga inkább törvénykonyv-
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ben, és illusioban mint valóságban létezett, s mit egy

részt a nemzethatalom veszt , az kipûtoltatik fejlödésében

a sok milliónak , kiknek kebelén lassankint fel fog virul-

ni a hon szerencséje. És, uraim, látni fogjuk, mikint

fog e fejlödés által a nemzetiség elösegéltetni ; mikint szi-

várgand fel az ezrekbe, közvetlen befolyása és munkála-

ta által a nemességnek, a magyarnak, a nemzeti élet —

mert fenebb is mondtam : sebes a szabadság müködése

lassubb a nemzetiségé.

Ennyivel — mi az örök megváltásszabadvagy kény-

szeritett , mindegy — tartozánk letörlesére a könnyeknek ,

a nyomor csökkentésére ; és ha ki többet követelne egy-

szerre , azt inondaimm : a föld nagy része tulajdonul meg-

szerezheto ; a political joghoz függetlenség és értelem ki-

vántatik ; ki pedig polgárok számára követelné azt , sta-

tustanilag azt felelném : elöbb önköreitekröl , önipanigai-

tokról gondolkozzatok ; nemzetgazdasági nezetekböl azt

mondanám : ha a kedvezés , a jog mezejét ful tárom : nem

e oda fog özönleni vagyon , pénz , — és müipar s keres-

kedés nem e megfosztatik az üzettökétöl , nem e senyve-

désben matad e két iparág.

Statuséletben födolog a financialis szerkezet. Alkot-

mányos mint absolut országok ügyekeztek iendbe hozui fi

nancialis ügyeiket; és mi miként állunk e tekintetben?

korona — egyház — , kaniarajószagok — országjövedel-

mek : só , harniinczad , bányák , azután országgyülési

adók — megyei kormányzat, kozségigazgatási adók, ezek

képezik ngyan financialis életünket , de hol bennök az al-

kotmányos elv, az, melly által a képviselet lélekzik, s
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kezdve a legmagasabb kezeléstól , le egész a legalacso-

nyabbikig, hol a mcllözhetetlen közjogi maxima ,,kinek

fáradságaiból , sajátjából vonatik el , annak egyezése ál-

tal ajánltassék, s vizsgáltassék meg az adó"legyen az sta

tus, megye, vagy község! Mindezekkel alkotmányos lé-

telünk feszes ellentétben áll ; és hol a kivétés , a felosz-

tás igazságos , nemzetgazdaságilag józanlott alapja ? —

egység itt sehol, alkotmányos elv sehol. De létünk ez ol-

dalu fejtegetése e rövid értekezés korlátain tul áll ; telje-

sen megvagyok azonban gyözödve, hogy e tárgy fontos-

sága az elmélkedés , az irodalom mezejéröl лem soká fog

elmaradni: mert onmagunkra, egyediségünkre kell csak

tekintenünk, hogy átlássuk milly érdekes a financialis

gondosztály, mi függ minmagunkra a helyes vagyonkeze-

léstöl, — én csak azokat mondandom el, mi nemzetisé-

günkkel közelebb érintkezésben van.

A nemesi földbirtok egészen adómentes; hogyan hogy

háromnegyede az egész földnek adóment , és mégis az

országgép mozog ? onnan , hogy a status egyetemi bevé-

tele e czélra elegendu. Itt, igaz, a priori пeт szólha-

tbnk; de bizonyosak lehetünk , hogy ha ellenkezö történ-

nék, rég ismernök a bajt. De nem elegendö, hogy a

statusgép fen ne akadjon — mert ki fogja egyednek ugy-

mint statusnak csak a fenmaradást czélul kitüzni ? És itt, mit a

multkor elmulasztott, helyrepótolni a mi kötelességünk. Én az

adómentességbeu igensokerötlátokrejleni; itt a nemzet ér-

telmétöl függ ez erövel ugy gazdálkodni, hogy abból nem-

zetiségére erö folyjon ki. Jelen éretlen körülményeink közt

általános financial reformról álmodni sem lehet ; de mi viszo-
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nyainkra a legkedvezöbb fényt lö velli e tekintetben, az, hogy

e forrás t szabályozhatjuk , ugy mint tetszik; itt szabad aján-

lat, itt számvizsgálat, itt felelöség, itt takarékosság ösz-

töne — iuimlen a legkedvezöbben áll , a nemességtöl függ :

e nagy erövel gazdálkodni. — Es hogy örömünk teljes le-

gyen , meg kell emlitenem , hogy e pálya megkezdve van

országos ügyekre ajánlatokat tenni legkészebbek va-

gyunk. Musaeum , játékszin beszélik ezt , és ha az ország-

gyülések évkönyveibe pillantnnk, többeket is lelünk fei

bennök. Ha vannak források , mellyek a status napi szük-

ségeit fedëzzék : a nemesi birtok legyen az , melly nagyobb

czélok valósitására áldozzon , áldozzon javára a hazának ,

kifejlésére a nemzetiségnek. Senki se legyen az , ki hona

javának elömozditása terheitöl kivonni akarja magát. Sta-

tusgépünk mozog: de mindenben hátra vagyunk — ered-

ménye mostani financialis rendszerünknek ; akarjuk , hogy

íntézeteink, szabályzott folyamaink, utaink, kikötöink le-

gyenek ? nyuljunk erszényünkbe. Isten ! mi áldozatába ke-

rült öseinknek a hont megtartani — a harczos idök költsé-

gei hány családot nem juttatának tönkre ! és mi , kik a

rnegtartott honnak javait csendes békével élvezzük, sem-

mit nem fogunk áldozni ? Korunk a béke kora , és mi nyu-

galomban dözsölve felejtsük e a jövöt ! — Nem — áldoz

ni , szóval , tnllal , pénzzel : ez feladata a nemességnek.

És itt két eszmét kell ujra megérintenem. Az elsö

igazságos felosztásra nézve a nemesi birtok felméretése s

osztályzata — mi nem fogjuk többé mystificálni magunkat ;

a XlXd. század közepén pedig tisztában vagyunk a sza-

badság eszméivel, tisztában minden erönkkel, ellenében
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a haíalomnak , luelly elöl magnnkat ez oldalról elpánczé-

lozni akarók ; nem asszonyos féltékenység , пem dngósdi ,

nem homály : hanem férfias érzete jogainknak , közvéle-

mény tisztakeblü koriuány, és igazságos fejedelmeink

kezeskednek az önkény eilen — szünjék meg palástja len-

ni a fukarságnak , szünjék meg fegyvere lenni a tudatlan-

ságnak; és mi világos eszméivel a való szabadságnak ,

a nemzeti dicsöségnek, nyissuk meg a forrást, mellyet

apáink olly félénken rejtegeíének — a mostani rendszer

mellett tovább is tenghetünk, de mi élni akarunk érzeté-

vel annak, hogy tagjai vagyunk áldozni kész s igy nem

dicstelen nemzetnek.

A második eszme itt a nemzeti kölcsön. „Nemzetünk

szüz" — büszkén mondogatják sokan— „nemzetünk meddö"

felelhetnök reá. Van ez intézvénynek is némelly árnyék-

laía; ez is elfajulhat mint sok más; ha az elsötöl meg sein

is menthetjük cgészen : orré állitjuk az érteLnet a másik-

nak, s itt minden attól függ, hogy meggyozodéssé men-

jen át bennünk , a különbség a terméketlen — improduc-

tiv-, és termékeny — productiv — adósságok kozt hogy so-

ha az elsökre semmit a másikra mindig szavazni készek le-

gyünk — nem czéltalan háborúkra , nem fénypazarlásra ,

nem gondatlan hivatalkodásokra , de igen, nemzetiségünk

teijesztésére , igen, materialis kifejtésünkre , utak , — csa-

tornák, kikötökre, mindannyi czikkeire a másodiknak. A

productiv adósságok a statusban mindenkire jótékonyan

hatnak ; jövedelmeit mindenkinek nevelik ; ime az alap ,

mellyböl a kamatok önként kifolynak — az idö pedig se

bes forgásával halad , és a kamatosztalék csak részét te-
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emli az összegnek , mellyet a kölcsön erszényeinkbe jut-

tatott.

Fontos e tárgy, kivitelében nehéz , eredményeiben

gazdag, s Ht bátor vagyok honnnk puhlicistáit felhini, ne

hagyják müveletlen e bányát, tegyék elmélkedésok tár-

gyává , és szüleményeit ennek siessenek bemutatni a ha-

zának. Éjszakamerika hadi adósságaiból egészen kitisztult,

és productiv adósságok halmozatában egyik status a má-

sikkal versenyez. Britanniának sok terméketlen hadi adós

sa gai közt vannak, mellyek kereskedése terjesztésére s

uiztositására fordi t fattak , és a nagy mennyiségnek kamai-

jai alatt naponkint szaporodik a nemzeti vagyoïi , az adó-

alap. Belgium ujabb idokben statuskölcsönön állitja vas-

utait — de itt e tárgytól megválok , a feltétellel hogy más

tagabb mezön találkozzam vele.

Financialis szerkezetünkbe vág a házi-pénztár terhei-

nek elvállolása ; ez ; mivel köznépünk sorsával is össze-

függ, tárgyalását alább találja.

És ha ezen nézetek után azt kérdené valaki: mi te-

hát az elv, melly a nemesség reform irányu alakulásá-

ban uralkodjék ? Az elv , hogy a nemzet némelly institu-

tiolhoz az alkotmánynak ragaszkodjék addig, mig ezek e-

rejénél fogva nemzetiségének nagyobb terjedelmet , biztosb

állást, és mindent alapjában átható eröt adott; ésismét-

lem, javitson magán és a népen mindig és szakadatlanul

— de örökké a' legéberehb szemmel nagy nemzetiségi jö-

vendöjére.

Szóljunk most a polgárságról.
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A. polgárság városokban Iakik; kézmüveket s kereske-

dést ii/. ; az alkotmánynak sok kedvezéseiböl ki van zár-

va. A polgárság föleg idegen nemzeti elemeket , îdegen

fogalom-, nyelv-, szokásokat képviselö iestület. E polgár

ság mindkét szempontból ñgyelmünket teljesen megérdem-

H, akkint, hogy ha részvétlen, ahideg, egykedvü tespe-

déséböl felébreztessék ; úgy, hogy az ellenség a magyar

elemhez simuljon ; és úgy , hogy a sokban jogtalan az al-

kotmány jóievo korébe felvezetessék. Hazánk, és nemze-

tünk ha e két czélt együtt érte el — a boldogság, ha mа-

gányosan — a szakadás, az egyenetlenség magvai csirá-

zandnak fel elöbb utôbb kebelén ; ki nein látja , milly ár-

talomra, milly veszélyre!

Ki megérte bennünket elöl mindjárt, hol czélunkat

etuIKök : az tudni fogja elöre , hogy ez osztály jövendö a-

lakulàsa reform, és nemzetiség tekintetében kitüzött czé

lunkat fökép illeti.

A polgárosodás történeteit istnerni nem nagy feladat.

Fei kell nézni a sziklák ormaira , oda , hol egy hosszu

kornak miivei porlanak , és onnan alá a tengerek es folya-
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mоk partjaira, hol a jelen fényes, ifju éleiét kéjek közt

éli. Nem azt akarom mondani, hogy korunk csupán váro-

sokban él; de azt, hogy a városok felsöséget üznek a töb-

biek felett. Az ész az eröszak fegyvereit legyözte; az

ész, és értelem féjlödésnek pedig nem elszigetelt várak

sem kastélyok, vagy Iakházak, de amindent öszpontositó

városok íoképen fészkei. A városok sajáta: gyárok, kéz-

müvt'k , mesterségek , s kereskedési élet ; ezekhez a moz-

galom, azélénkség, az ifju erö társul; mind ez örökös

együttléíet , az eszmék örökös cseréit feltételezi; ez által

lesznek szülöi az értelemnek és vagyonnak ; az ero k pon-

tosnlt léte által pedig a hatalomnak s igy a felsöségnek a

polgári társaságban. Az, ki a kézmüvek , és kereskedés

számára a statusintézvények kedvezéseit kivíta : az az ér

telem, a müvészet, s tudományok mostani széles terjedel-

mének veté meg alapját , és igy az uralkodást is ezeknek

adá át. Mikint kellett mindezeknek elöhaladni, midön a

törvények s az alkotmányok minden kedvezéseit is magok-

ra ruházák !

Mindezek hazánkban még nem igy vannak ; mester-

ség , kereskedés a kellö pártolást mindeddig nem birák ;

hogy pedig tudomány s müvészetben értelmiségünk illy hát-

ra van, ezt ne egyébbnek tnlajdonitsuk — s megvallaui

épen ne szégyeneljük , mert hisz nemesi gögünk is talál

mentséget abban , hogy sem kézmü , sem kereskedés köz-

vetlen nem teremtenek tudomány t, értelmiséget , csak esz-

közei lesznek az által, hogy mindkettö együttlétet feltéte-

lez s igy eszmesurlódást szül — (mig a nemesnek eszme-

csere végett mérföldekre kell sokszor utazni) — hogy tu

3
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domány s müvészet után vágyakodók könnyen felelik egy-

mást ; az egyesített erök pedig az eltagoltaknál hatalmas-

bak. Innen van , hogy nálunk városok , polgárok mindek-

korig jelentmény nélkül állottak az országban; befolyás

nélkíil az uralkodásra, törvényhozásra.

Azonban ezen állások mellett is mindenki láthatja;

milly elühaladást tesznek városaink ; mert hisz ezt látni ,

észrevenní sokkal is könnyebb , mint haladását a nemes-

ségnek , melly elszórva él a hazában. Száma a városi nép-

nek naponkint szaporodik ; szaporodik vagyonossága , ér-

telme, s itt mind azon erök, mellyeket fennebb emliténk.

Mindez nemzetgazdasàgi szempontból igen örvendetes je-

lenet; mert hisz tudjiik, mi fúgg a városi fogyasztók sza-

porodásától a földmiivelésre , s tudjuk , hogy nemzeti vа-

gyon lehetö Iegnagyobb termesztést feltételez ; szóval : hogy

érthetö legyek: pénzünk igy naponkint több leend. És,

uraim , e fejlödés , e szaporodás nemzeti életünk mostani

még elég beteges állapotában — , most midön felébredé-

sünk , gyógyulásunk ota sem idönk , sem tehetségünk nem

volt kellö figyelmet, pártolást forditani a polgárságra , a mü-

iparüzö osztályra — most illy kedvezéstelen , illy alárendelt

állapotban! És most mióta tudjuk, mi az értelmiség akor-

mányzatra , mi a fogyasztás termékeinkre nézve — de fö-

leg mió ta józan politica megtanitott, hogy az eltagolt, a

fokozatos társas állapotnál üdvösebb is van, melly felé

emberszeretet , szabadságvágy von , ösztönöz ; mióta keb-

lünk melegével ez osztályt is öleljük , s az alkotmány kedve-

zésével e nepágat is tetézni megindultunk : fejlödésének, va-

gyonosodásának nem-e uj impulsus adatik, «j térmezo uyilik?
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Aznnban mikint áll e Kérdésben nemzetiségünk ügye;

az, mellyhez olly forró érzelem csatol, az mellytöl ha-

zánk jövöje annyira függ ; az , mellynek az emberiség jö-

vendöjében is olly jelentékeny szerep jutott. A városok , a

polgári osztály, a kereskedés, a müipar a magyar uemze-

tiségtöl idegen elemeket foglalnak magokban ; minden le

pés haladásukban ez idegen elemek megerösitése , növeke-

dése , a nemzeti egységtöl egy lépés távolabb — szülóje

a fájdalmas érzetnek , melly sokszor elönti kebleinket : v ali

jon hazánkban vagyunk-e , és az ezer-éves magyar föld

kebelén? igy van ez, maim, fájdalmára a magyar érze-

Iemnek, elkomoritására annak, ki hona jövöjébe szokott

pillantani.

És miért? hisz nemzetiségünkért már félszázad ófa

szakadatlan buzgalommal harczolunk; egyszerü oka csak

az , hogy nemzetiségünk , 's az idegen anyagu ipar nem

haladtak párhnzamban. Ezt tftbb erö szaporitá mint amazt.

A nálunk müveltebb külföld elküldé fiait; ezek szakjokba

vágó értelemmel , vagyonnal birók, átszárnyalták a honia-

kat , s felettök magoknak nagyobb jólétet vitak ki. De ha

szerencsejök , vagyonuk gyökeri e földben tenyésztek :

hogyan hogy nemzeti érzelmek nem szivárogtak fei keble-

ikbe? Osztnzom veletek, kik keserü indulattal ez ok mel-

lett léptek fel ; kik hálát , s a vett jótéteményekért téri-

tést vártatok. Ilálátlanok ! ! Mégis ne tulajdonitsunk e

nehéz vtidnak értelmet , elzárót elölök az új pályát,

mellyen nemzetiségünk virágza tara , felsegélésére ök is já-

rulhassanak. De térjünk vissza, mért nem magyarosodntt

a polgárság. Nemzetiségünk tevékeny pártolóit a uemes-

3*
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ségnél találá. Ez földmüvelési állásánál fogva, széllyel

szórva az országban, e cselekvényében hatást a polgar-

ságra nem gyakorolhatott ; érintkezésben nem volt vele, és

e természetes elkülönözöttséget nevelé a casta gögje,

melly némi megvetéssel illeté e rendet , s vele az érint-

kezést kerülé. Sokat tehettek volna nagyaink e tekintet-

ben , mert az évnek több , mint felét városokban tölték ;

de ezek a gyönyörök, a kéjelmek zajos élvezetében felej-

ték a' nemzeti ügy elömozditását. —

The feast the song the revel here abounds

Strange modes of merriment the hours consume *)

De ez mind nem elég ; e negativ kár nem volt elég. ok

városokban gúnyolák a nemzetiséget; kizárák köreikböl a

magyar elemet és idegen nyelv , szokásnak lönek utánzói ;

még neveiket is beburkolák a külföld öltönyébe , és há-

zainknál nem volt semmi magyar , mint a pénz , mellyet

magyar hazájok erszényeikbe szivárogtatott. Illy vétkes

felejtkezés felett a nemzetiségnek gyászolva kelle járni ;

a megvesztegetö példa pedig nem hibázhatá el a hatást ,

mert exempla trahunt.

Arva gyermek volt a nemzeti nyelv , és találkozott a

nemzetnek osztálya, melly házainak csendes körében á-

poltaazt, és melegséget nyujta , nagy uraim, hidegség-

tök eilen, fáradott, küzdött, hogy csinos öltönnyel fedez-

ze , hogy a szépen fejlödöt szép külsö tegye kedvessé ;

nevelte, hogy hajlékonysággal birjon elöadása, hogy bájt

leheljen érzelmeibe, hogy eröt szónoklatába , hogy sima

*) Byron Childe Harolds Pilçrimaçe.
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demeleg, erds de gyiingéd legyen , és virasztott éjeken

át e nemzetosztály, hosszú éveket — az élet oiomeit al-

dozta fel , hogy e nevelés jó legyen , és ime , nagy uraim,

az árva felnött, és anemzet, melly nevelte, melly mü-

velte , örömre gyùl — az ifju pedig erejének érzeté-

ben , bátran felfogja a guny szúrásait , metszéseit : ime ,

itt áil az ifju, mellyet mint sinlö árvát, mint szegény

gyeriueket csarnokaitokból elutasitátok. Meg fog-e nektek

bocsátani a nemzet nemtöje ? nem tudom , de e jelenet ki-

mutatásánál fájdalmak közt fog haladni a töiténethó. Nem

titeket illetnek ezek , dieso kivételek ! És nagy uiaim , tu-

dom, hogy az igen szép dolog; ha szép eszmék szép öl-

töny ben jelennek meg; szép dolog, az ërzelmek bájos ki-

fejezése : nyelvünk erre alkalmatlan volt , és ti elfogadá-

tok a németet akkor, midön ez a müvelödésnek nem álla

a fokán , mellyen a franczia ? miéit nem örzétek ezt meg ?

Hazánkban , ha már igy beszélni nem tilos , az aristocra

tie nyelve a magyar ; a német az álíalatok gunyolt ke-

reskedési osziályé , mellyikhez tartoztok ? Ki akartatok e-

melkedni a nagy közönségböl , és most vagy tnk benne ,

mert a nemesség nem él egy levegöben veletek ; emez fa-

lukon , ti avval városokban laktok — de én itt csak lett

dolgot beszélek , eröt ebböl nem építek a jövöre semmit.

Vonjunk-e lepelt e képre? Az töletek függ, nagy n-

raim ! mutassatok másokat a honflnak , s ez örömében so-

kat fog felejteni.

Mi által hatánk tehát mégis a polgárságra? Literatu-

ránk által ? ez még magunknak sein nyujthata elég éle-

ményt. Nevelö intézeteink? ezekben még mindig a latín



38 MAGYAR KÜZOKTATÁS

nyelv uralkodott. Egyetlen mi befolyást gyakorolt: hogy

magyar szellemü megyéink városokban tarták székeiket.

De ennek hatása csekély , mutatja ezt legnagyobb mérték-

ben Pozsony , mi csekély befolyást gyakorolnak a magya-

rosodásra nézve magok országgyüléseink.

Nemzetiségünk kOrüli cselekvésünknek mindeddig i-

gen szük köre volt : az belsö kiképezését a nyelvnek , s a

közigazgatásba való behozatát illeté , mellíizésével a latin-

nak. Távol, hogy e törekvés becsét kisebbitni vágynám:

de mindezek czéljainkra igen-igen elégtelenek — ezeknek

megelözni kelle azt , mit létrehozni a legközelebbi jövö

feladata leend. Azt mondjátok , hogy czélunknak eszköze

a magyar nyelveni oktatás : csalódtok , ez segíteni fog a

bajon némileg, de nem gyökeresen; terjedését, de nem

teljes elfogadását nemzetiségünknek szülendi — ki ismere-

teket akar szerezni , megtanulja a nyelvet , de ezt , mivel

a közéletben szükségét nem érzendi , átadja a feledésnek ;

a magyar nyelvü közoktatás eszköz leend a magyar nem-

zetiség terjedésére , de ide több szükséges. Ösztönt , hatal-

mas ösztönt, melly minden kebelt átmelegítsen , minden

kebelben foganítsa meg az érzelmet és akaratot úgy , hogy

kiolthatlan legyen mind e kettö, és ez ösztön? ez az al-

kotmányos reform, úgy, hogy minden polgáit elegendö éi-

dek kössön a hazához , és annak legszentebb érdekeihez ;

úgy , hogy minden polgár tagja legyen a nemzetnek , s

így osztályosa jó- s balsorsának , részese nagyságának s

dicsöségének ; úgy, hogy a' tekintetnélküli várospolgárból

legyen honpolgár, büszke állására, mellyet hazája, gon-

dos al jogokra , mellyeket alkotmánya nyujt ; nem részvét
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len többé, még kevesbbé ellenséges intlulatu; de ugy,

Uogy a jobb állapot után a föld egyik kormányát , rendsze-

rét se ohajtsa , csak a magyar alkotmányét , melly öt leg-

tölb kedvezésekkel árasztja-el. Ekkor fog ez minden esz-

közt használni , mellyet czéljára kitüzünk , ekkor és пem

elébb fognak csak a magyar közoktatásnak is üdvös ered-

mënyei kifejlödni.

Ez osztálynak nem szabad igy maradni, ennek , melly-

töl nemzeti értelmiségünk hatalmas tápszereket vаr ; ennek,

mellybena központosultságnál fogva annyi erö szunnyadoz ;

ez osztálynak nem szabad maradni a hideg részvétlenségben,

közönyösségben az alkotmány, még kevesbbé ellenséges

indulattal nemzeti életünk iránt; be kell lépniök a körbe,

hol a hon iránti munkásság, cselekvény mozog, és ott jö-

vendönk czéljain létrehozásán , közös hazánk nagy-létén ,

dicsöségén, közös alkotmányunk kifejtésén, kiterjeszté-

sén, védelmén, a legkészebb akarattal, legmelegebb ér-

zelemmel tevékeny részt venni. Ok , a várospolg<árok nem-

zetgazdagsâgunk , anyagi eroink alkotó-részei ; ok nem

zeti életünknek, szellemi érdekeinknek is legyenek és lesz-

nek is osztályosi.

Elöl kimodott czélunk a reform- és nemzetiség ered-

ményeit egybehasonlitáni ; és reform s nemzetiség köriili

cselekvéseink közül csak azokat szentesiteni , mellyek mind

a kettönek érdekeit párosítják.

Ez osztály naponkint külfb'ldi beköltözések által sza-

porodik. Nagyobb része a beköltözötteknek a részvétlen-

séget, a political indifferentismust, alkotmányunk, nem-

zetiségünk iránt hozza magával , és ezen tespedésben meg



40 polcársAg, és nemzetiségünk mostanig

is marad. Ennek kettö az oka. Nagyobb részt olly tarto-

mányok küldik ide fiaikat , mellyekben az alkotmányos é-

let ismeretlen , hol a nemzetiségnek a szó valódi értelmé-

ben fogalma nem él ; második oka , hogy a várospolgár-

nak hazánk sem nyujt semmi alkotmányos élvezetet; pol-

gári jogai nem helyzik a fokozatra, mellyen azok szabad

embellie a büszkeség , a függetlenség magas de szüksé-

ges érzelmeit lehelik.

Kisebb része a beköltözötteknek s ezeknél nagyobb

része a honiaknak — képes az alkotmány becsét felfog-

ni , képes ennek hiányát érzeni , — keserü érzelemmel for-

dul el minden , mi hazai , mi alkotmányos , s mit e kettö

képvisel, minden tel mi magyar; ez érzelmeket pedig vagy

eltemeté , honnan a pangâs , vagy pedig , mivel mást bün-

tetlen nem tehete, gunyolatokban , szemrehányásokban ön

té ki, honnan összeütközések , honnan a meghasonlás!

Kis része a honiaknak az , melly magyar érzelmeket , ma

gyar honszeretetet szít kebelébe s ez az , melly nagyobb

vagyonra vergodvén, a kedvezéstelen állapotból kilépett,

s ez iparágat ollyal váltá meg , melly a törvények több és

szilárdabb biztositékait birja , melly neki tekintetet , tisz-

teletet — személyének , vagyonának sértetlenséget szer-

ze , s hivatalokra utat nyita ; szóval : nemes Ion ; e rész a

magyar elemmel összeolvadott , s itt nemzetiségünknek

nem csekély nyeresége.

Ismét egy rész az, melly nógatásainknak , ösztön-

zéseinknek engedett , és melly elfogadóbb , érzékenyebb

kebelt, tisztább belátást birván, meggyözödék, hogy a

magyar hazában, melly nekik apjokénál jobb állapotot
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nyujta , magyarrá kell lenni ; hogy a magyar korona alatt

magyar nemzetiségnek kell virulni; nyelvet, szokást el-

fogadott, s gyermekeit a magyarosodás pályájára lépteté;

és ebben nemzetiségünknek ismét nem kis nyeresége fek-

szik.

Én ez ntólsóra szép kilátásokat, nagy reményeket

épitek ; és egyszerüen igy okoskodüin. Ha a nélkül , hogy

e nemzetiségnek szüksége a privát szükségek közé Iteha-

tott ; ha a nélkül, hogy a magyar hazafiság érdeke privât

érdekek közé szövetkezett ; a nélkül tehát , hogy azt az

ösztönök leghatalmasbika — a haszon mozgatá: a ma-

gyarosodásnak mégis némi eredményei mutatkoznak , csu-

pán a' tiszta meggyözodésben találva forrást: mennyivel

inkább akkor, ha a magyar alkoimányos élet a privát é-

lettel — mint van a nemességnél — elválhatlanul össze-

forrott; ha az érdek: magyar honpolgárnak lenni, a pri

vát érdekek közé elvegyült! ez általános reformja leend

nemzeti életünknek, s nemzetiségünkre ugy mint vagyo-

nosodásunkra egyenlön fog hatni.

Azonban nem elég, általánosan kimondani a váro-

sok reformját. Részletesb vizsgálat felfedezendi az elve-

ket , mellyek e reformot szabályozzák , s mellyektöl tá-

voznnnk tilos , ha czélunkat a nemzetiség ügyében tökéle-

tesen veszteni , nemzetgazdaságéban csak félig nem akar-

juk elérni.

Yizsgáljuk tehát kérdésünknek elöször alkotmányos,

másodszor nemzetgazdasági , harmadszor nemzetiségi ol-

dalát ; s úgy fogjuk találni , hogy az eredmények mind a

háromtól összevágnak.



42 ALKOTMÁNYI SZAnÁLY

Alkotmányunknak , hogy annál erösb , annál szilár-

dabb legyen , annál nagyobb számot kell jótéteményeivel

átölelni ; annál többet kell védfalai közé fogadni. Mennél

nagyobb e szám annál többen fognak kezet a megrohanást

visszaverni , a támadó ellen védelemre lépni ; mennél több

a fej, melly az alkotmány fentartása, a közügy elömoz-

ditása gondjaira jog által meghiva van : annál nagyobb az

értelmiség — e szülóje a valodi erönek , hatalomnak ; —

mennél több a kebel , mellybe az alkotmány a közjó irán-

ti szeretetet beoltá : annál tisztább , annál készebb a köz-

akarat. Azért minden , kiröl feltehetni , hogy független-

ségét megörzeni képes , az az annyi vagyonnal bir , pol-

gár; minden polgár választó és választható — ez által be-

foly ktfzsége kormányzatába , mi lélekismeretesb kezelését

a községi vagyonnak , szaporább végrehajtását a törvény-

nek , sebesb , biztositottabb ígazság kiszolgáltatást vonand

maga után ; befoly a törvényhozásba , s így e törvények

megegyezésének , akaratának leendnek hü kifejezései, ér-

dekeinek képviselöi s tiszteletének tárgyai. Befoly közsé-

ge kormányzatába , s ez allai leghivebb , legfigyelmesebb

6rje, legéberebb, legértelmesb elémozditója leend közsé-

ge érdekeinek , létrehozását annak , mi reá legtöbb hasz-

not áraszt , nem bizandja másra , áldozatot mástól nem

követelhet , s mi elmulasztatik , nem másnak leend vétke.

így a helyhatóságuknál fogva megosztott erök, figyelmek

áldozatok, a köztörvényhozás és alkotmány fentartás ér-

clekeiben gyülendnek össze, s ezek képezendik a polgárt,

ki földi rendeltetésének betöltésére minden tekintetben meg

hiva leend, meg mint családatja, meg mint községfl,
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meg mint hazafi, s illy intézvények jótékony szárnyai

alatt a hon fog felvirulni.

Az alapnak teijedelmét , mellyre az «j polgárrend-

szer épittetnék , nem elvontan és magányosan , de tekin-

tettel mostani alkotmányunkra, és különösen az azt, majd

nem egészen képviselö megyei rendszerre kell meghatá-

roznunk ; nem lehet felállítanunk két ellenkezö vagy lé-

nyegileg különbözö lendszert, mert ezek ismét zavarnák

az egységet nemzeti tekintetben ; egyesben tömérdek ösz-

szeütközésnek lennének forrásai; nehezitenék a törvény-

hozást, mellynek könnyüségére nekünk, kik törvényho-

zási békes uton várjuk ujjászületésünket , mulhatlan szük-

ségünk van.

Itt az idö, hogy megszünjenek a visszaélések. Az

a nyilványosságnélküli birák részrehajlása , a felelet nél-

küli vagyon kezelök lélektelensége , az élethoszas igaz-

gatók késedelmezése , hanyagsága, indatlansága , felej-

tése a helyhatósági érdekeknek , a személyes boszúból

eredö üldözések , s a törvényhozatalból való kizárt álla-

pot — mindezek sokkal inkább nehezednek a varospolgár-

ságon, mint ezt alkotmányos országban, hol a javitások

ügyének békes létrehozása nyitva áll, tovább eltürni le-

hetne. Hogy itt a panaszok nem hangosabbak, hogy a

felszólalások nem sürübbek, az épen e hiányos szerke-

zetnek kell tulajdonítani. Hol emelhet nyilványos szót a

minden befolyástól megfosztolt polgar ? Gyülése nincs , lol-

lat nem forgat , személye nincs biztositva , vagyona nines

bátorságban — az örökös hivatalrendszernek pedig

fegyvere még a privátkörökbe is elhat, s a zugolódót, pe-
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naszkodót lehetlen hogy el ne érje. Mindezek következ-

ményei az aldott patriarchalis intézvénynek , hol a tanáca

biró , hol a tanács végrehajtó , hol törvényhozó — maga

kezeli a község birtokát , hol a tanács minilen , s a pol-

gárság sеш mi.

És ezen javítást is a nemesség fogja megkezdeni;

bizodalom tehát és közelités mind a két felöl ! mert a ne

messég az alatta álló nép ügyében sokkal inkább kifejté

jellemét, sokkal inkább bebizonyitá , mint hogy ebben

kételkedni Iehetne ; s azért szeretet, egyetértés, ösz-

szetartás! Ott, hol haszon, és hatalom átengedésrfll ,

hol földesuri érdekek, jövedelmek csorbitásárói , csök-

kentéséröl szó volt , áldozni , küzdeni tudott szilárdan , és

elszántan a nemesség: azt vélitek, hogy a polgárság ugyé

ben jelleméhez hütelen leend , s elveit tagadó ? — maga-

tokat csaljátok meg, e a bizodalmatlanság a hon javát

fogja késleltetni.

Igen fontos oldala e kérdésnek a nemzetgazdasági.
t

A városok refoiuija a müipar , és kereskedés emelését esz-

közlendi , mert az a személy — és vagyonbiztositást tár-

gyazza , e kettö pedig minden iparnak , minden társulat-

nak éltetö szere , és ha ehhez járuland még a politicai

szabadság, a befolyás a törvényhozásba : a végrehajtás

részvéte — ez mi tekintetet , nemes érzelmeket kölcsön-

zend az egész osztálynak; mi természetesb , mint hogy

ez alólról , a íöldmüvelö osztály ból , de még inkább kül-

földröl szaporodni , erösödni fog ; — és ennek az egész

nemzeti vagyon müködésre hatása az, hogy a földter-

mékei fogyasztókra találandnak s így a termesztés nö-
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vt'ketU'iulik , más részt, hogy a földmüvelöi kar szüksé-

geit hazai készitmények s nem külföldiek által fedezendi,

s igy lassankint az egész fogyaszték hazai erök által fog

elöállitatni — söt külföldi kereskedésünk a déli s keleti tar-

tományok felé , s igy befolyásunk ez osztály ez iparágak

kifejlésétöl függ, mert azoknak, a mukészitményben szü-

kölködöknek mi legolcsóbban s a Dunán legkönnyebben

szolgáltathatjuk honi feleslegünket.

Legérdekesbb leend kérdésünk alakulását nemzetisé*

günk szempontjából tekinteni. Itt ismét elöre kell bocsáta-

nunk , hogy nemzeti3égünk számára a lehetö legnagyobb

számot kell megnyernünk ; a mostani nivat alkodás , a kor-

mányzat már egy részt megnyeré , de ez igen csekély a

nagy tomeghez aránylag s ez ismét a szükség szülemé-

nye , s mint illyen nem szilárd , nem áliandó ; más imlitó

okot a nemzetisedésre : ez pedig a közjogilag lehetö leg

nagyobb számot felruházni a nyilványos befolyással , a köz-

ügyekbeni részvéttel s igy alkotmányos érdekeit a legszo-

rosban összeforasztani a nemzetével , erre pedig szükség :

nyilványos gyülések a községkormányi ügyekben , egészen

magyar igazgatás, nyilványos gyülések a törvényhozási

tárgyakban, — ezekben pedig mindenütt a magyar nyelv

használata, s már ezért is magyar -nyelvtudás.

Ezekntán összehasonlitva a város reformnak közjogi

és nemzetiségi kivánatit, következökazeredmények:

1) Minden háztulajdo nos, nagykereske-

dö, orvos, ügyvéd, sat. p o 1 g á r.

2) Minden polgár választó, és válaszható.

Ez által befoly községe kormányzatába s a törvényhozásba.
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3) A község iigyeit îniézî egy az egész polgárságból

kifolyó választmány. — Ezt illeti a határozat - hozatali

jog: rendelkezik a község vagyona felett. Meghatározza

az évi budgetet , vizsgálja a számadásokat ; rendkivüli ki-

adásokat ntakra, utczâkra , csatornakra , hidakra szavaz.

Kölcsönt vesz vagy irt. Intézeket állií, annak nem kor-

mányzatát, de felngyelését gyakorolja. Ezeklie igazgato-

kat nevez. Hivatalnokokat, mint: orvos , mérnök sat. vá-

laszt. A kormányszékek levelei hozzá iníéztetnek , általa

adatnak ki a tanâcsnak ; mindenegyes polgár személyes

polgári és politikai jogai felett örködik. A tanácsnak el-

lenöre, hivatalmulasztó vagy rosz lelkü tagja eilen vádat

indít — ülései nyilványosak , és igy továun.

4) A törvények végrehajtása illeti az egész pol-

gárság ál tal választandó tanácsot elnokével — a polgármes-

terrel. Ez szerez foganatot az elöbb Ieirt választmány hatá-

rozatinak. Fentartja a közrendet és csendességet. A meg-

szavazott költségeket rendeltetési helyökre fordiíja. A pénz-

tárt evidentiában tartja. Az adófeloszlást , és lieszedést vég-

zi, a pénztárnok számadásalt vizsgálja. Középületekre és

uíakra , hidakra , község jószágaira felvigyáz — azok jó

karban-tartására gondol. Az intézetek, iskolák, kóthá-

zak , áivák , elagottak házai közvetlen kormánya alatt ál-

lanak ; ügyel , hogy ezek czéljoknak megfeleljenek s ha

a hiba elháritása nj költségeket kiván, vagy a hivatalno-

kok hiányosságában fekszik, a választmánynak orvoslat

végett bejelenti. Az árva-ügyet kezeli. Végre közvetlen

felvigyáz, hogy minden hivatalnok, pénz-, levéltárnok,
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ilgyészek, gazdák kötelességeiket pentosan teljesitsék, s

igy tovább —

5) Abiróságra nézve : a polgári perekben itél egy

aliandó törvényszék — elnijke a föbiró. A büntetöekben

esküttszék; — mind a kettö nyilványos.

б)А töivényho zásra nézve : minden polgár választ-

jakövetét, az utasitast adja — bizonyos maximumig— min

den tizedik választó t magában foglaló testület , melly a kö-

vetválasztás után alakul s országgyülés ntán a követjelen-

téssel végzödik — lételét fiókválasztmány által folytathat-

ván az elökészületekre nézve. Ülései nyilvánossak.

Б rövid tartalomban nem volt czélom minden tételt

statnstani szempontból felfogni , hanem csak az álfalános

elvnek , a hatalmak elkülönzésének s a szabadválasztásnak

némelly alkalmazását fejtegetni. лkkоr, ha a kérdés ex

professo tárgyaKatni fog : szorosan kell ügyelni a kettöre

és ügyelni a fö végrehajtó hatalomnak kellö befolyására

a voksok arányára és a nyilványosságra. *)

A városok igazgaíási nyelve, annak minden ágaiban

m a g y a r — és így minden polgár, kit a község igazgatása,

kit hona törvényhozása érdekel — mellyik nem fogja il-

*) A mennyiben a városok elzárakozása nyilvántalansága

miatt mostani szerkezetöket s így hiànyaikat a priori

teljesen nem ismprhotjiik ; képviselölktol pedig felvilá-

gositásokat alig várhatunk : igen jó volna követnl az

angol torvényhozàst. — A hiányokat mindenki érezve

tapasztalta; 1833. febr. M en. Angolhonelsö embereiböl

vizsgáló biztosság nevezteték kl , s ez még akkorjun. 4én

beadá jelentesét a hiányok- s orvoslásmódjokról — a
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lyennek vallani magát ? — magyarul kell hogy tuiljon —

s igy a fentebb elösorolt jogok mellé önként szövödik a

magyar iiyelv iránti kötelesség.

így fog egység az alko tmányban , egységet a nemze-

tiségben teremteni , s az elemeket , mellyeket most semmi

érdek пem tartott össze , mellyek minden szabály , minden

irány nélkül fejlödtek, összegyüjfendi egy pontban, — se

pont az alkotmány. Az , ki hálából a sok jótéteményért

пem teendi sajáttá nemzete nyelvét: az tenni fogja azért,

bogy e jótéteményeket minden gyanitható roviditések eilen

maga , s unokái számára biztosithassa ; mivel a magyar

nemzetiségben fekszik az alkotmány legnagyobb biztosité-

ka , a nemzet legszebb jövöje. Kit mind e kettö nem in-

ditandmeg: azt az ügyben elvegyült szükség birandja reá ;

kit ez sem inditand meg , ki magát a magyar hazában ido-

gen nemzetiség, szláv, vagy német elemek képviselöjének

tekintendi : azt a uemzethaladási mozgalom magával ragad-

ja, s kiáltson a pusztába, hogy hangja enyészszék el;

vagy a hegyek ormain , hogy gyönge viszhangot nyerjen

— hadd tegye bátran és akadálytalan , de e nemzetet so-

ha meggyözni пeш fogja arról , hogy más elemben fekszik

e. tizenkét millio üdve boldogsága, hogy más nyelven hir-

függelékkel , melly a szerkezet iránt 7640 felvllágositó

kérdést — feleletekkel — foglal magában. I835ik évi jun.

5én Rüssel a parlamentbe behozá, s mar sept. 9én tör-

vénnyé vált a városok uj hatósági rendszere. Neküuk

ezen feliil tanulmányul szolgálhat az elöbbi szabadelmu

porosz , a belga , és sok tekintetben a franczia liatóság

rendszer.
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detni lehessen hazánkban alkotmányt, vallást, söt a phl-

sicai lehetöséget sem mutatandja meg , mert az érdekeiben

egészen kifejlett s azért erös magyar nemességet megnéme-

titeni még kevésbbé szlávitani soba nem fogja.

Azért kiáltson , ki akar, német, szláv, vagy oláh ,

legkevesb aggodalmat, — vagy nyugtalanságot üazafi ne

csináljon beiöle magának; a szó üres hang, az érzelem

adja meg erejét. Mi nem szóllunk elleneinkhez , mellyek-

nek száma olly csekély; de czélunk volt a részvétleneket

felébreszteni s a gondolkodásra anyagot nyujtani. — Eüe-

neink , kik türtek csendesen , gyülöltek titkon , s szenved-

tek, nem nemzetiségi szint hordának magokon. A gyülö-

let észrevehetö forrását ott találja , hogy az egyik osztály

földbirtokból , hivatalviseletböl , törvényhozatalból ki volt

zárva , mig mindezeket teljesen élvezé a másik ; az elsö

az idegen a második a magyar , s itt nem a nemzetiséghezi

ragaszkodást kell legyöznünk, hogy eggyé olvadjunk, ha-

nem csak az alkotmányos kulömbözéseket megszüntetnünk.

Vizsgáljuk tovább nemzetiségünk kérdését e tárgyban.

E hazában magyar nemzetiségnek kell létezni. Mi fog ben-

nünket késleltetni mikint világosan kimondjuk , hogy a pol-

gárságtól semmit ugyan egyebet, de nyelvünk nemzetisé

günk elfogadását kivánjuk. Indító okunk tiszta: hazánk

érdeke, jövö nagysága. Azt mondjátok: önzésböl osz-

tönszerü ragaszkodásból saját nemzetiségünk iránt indu-

lunk ki? csalódtok. — Válasszátok el a hazának jövöjetaz

alkotmányos eröktöl , mellyek a magyaré ; mutassátok meg,

hogy nemzeti egység nélkül teljes egyetértés , könnyü kor-

mányzat létezhet: és a magyar nemzetiség kifejtésének

4
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nagyszerü munkájáról lemondok s kezet atlva azt mondom:

hadd fejlödjék annyi meg annyi népelem szabadon, s há-

boritlanul.

Vagy azt mondjátok : uralkodási vágyból felsöségbol

tesszúk ezt ? Balga vélemény ! az uralkodást most gyako-

roljuk , a felsöséget most élvezzük — jövöre megosztani

akarjukastatushatalmat veletek, felléptetiínk a törvényho-

zás pályájára , ügyeitek kormányzatába felfogadunk , meg-

hivunk a politikai körbe , hol most csupán a magyar elem

forog — s ez is uralkodás ? bizonyára hídjétek el ez közös

hazánk j avara történik !

Azt mondjátok: ez szokatlan lépés volna. Uraim,

e józan értelmü népnek , melly sajátszerü történetet bir ,

mellynek fenmaradása bámulatos , a külföldöt mindenben

utánzani kell-e? szokatlan ? még ez a tárgyat nem

dönti el. Szokatlan , mellyel egy nemzet létezését bizto-

sitja; vagy ha ez sem elegendö: szokatlan számtalan

jótéteményt egy képességtol feltételezni , mellyhez a leg-

könnyebben juthatni, melly semmit nem vesz el, melly-

ért az emberi méltóság legmagasb foka — a polgári

jogosság nyujtatik. Nyelveket tanulunk hiúságból , hogy

a tömegböl felragyogjunk ; hogy utazhassnnk, hogy ke-

reskedésünk érdekét teljesen kifejthessük , hogy gyáraink

nagyobb terjedelmet nyerjenek, és egy hazának nyel-

vét , egy nemzetét érteni , tudni elmulasztanók ? — ez gyá-

va önzés, ez egy megromlott szív, egy szédelgö agynak

volna jelentsége; illyeket pedig egész osztályról feltenni

soha nem foghatok. Hiszem e mezöre e kérdés honfi-

aink közt solia nem jutand. Külföldröl pedig illy hango-
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kat bátian visszautasitandunk ; s akkor majd elmondand-

juk , mit most olly mélyen érezünk e tekintetben; most

pedig elég legyen , hogy e nemzet gyermekkorát elhagy-

та , meg ne vesse , de mindenben ne is majmolja a külföl-

dôt , hanem jól felfogva saját érdekeit , önálló eredeti po

lítica szerint intézze fejlödését. Én a legjobbat reménylem.

Meglássátok , üraim , mihelyt a reform kérdése megkez-

detik, mihelyt elöfognak tükröztetni a számtalan jótéte-

mények, mellyek e reformnak kimaradhatlan következmé-

nyei , egy szó, egy vágy fog a nemzetiség ügyében kelet-

kezni s e szó a magyarosodás. —

Meglássátok , Uraim , miként fog ez nyilatkozni pri

vát, в közhelyeken, és lelketek örömmel fog eltelni,

örömmel , mellyel az egyetértés elárasztandja keblein-

ket. — Kinyujtandja e jótéteményeket ? a magyar alkot-

mányos testület. — Ki fog kiviteleért harczolni? a ma

gyar nemesség ! valjon a harcz megkezdésében nem fek-

szik e a sympathia? a jótéteményben a hala?

Nekünk p eilig minden nyilatkozás, minden tett a ma

gyar nemzetiségben , buzgalmunkat nerelni , erönket két-

szerezni fogja a mnnkában , melly e reformban reánk vá-

rakozik. Tárt karokkal öleljük azt , kiben jövönk táma-

szát, nemzetiségtink osztályosát üdvezlendjük.

Mindenki láthatja , hogy ezek a bizodalom szavai , de

e bizodalomnak van is alapja , mert az idegen elemek va-

gyonos és intelligens része a magyarosodás mellett nyi-

latkozik , s az ala rendelt állapot pedig eddig csendes tü-

relmet , vagy szenvedést , közönösséget , vagy részvétlen-

séget, s nem ellenségeskedést szült.

4*
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£ kérdés bövebb fejtegetésénél azonban a reformnak

még egy igen fontos kelléke tünik elö. — A vârosi ipar-

ágokat , a törvényhozás pártolása alá vevé , s ez nem

uj lökést fog-e adni haladásukban , nem fogja-e a beköl-

tözéseket, a szaporodást eszközleni? és e haladás, enö-

vekvés más mint azon idegen elemek, növekedése, mely-

lyekröl fellebb szóllánk? Egy felöl materialis jólétünk elö-

mozdifását eszközöljük, hiteltörvényt alkotva, czéheket,

limitatiókat megszüntetve sat. más felölmit teszünk nemze-

tiségünk terjesztésére , ez osztály kebelében ? párányi ke-

veset, uraim! Ösztönözzük öket? mivel? egyebet a „ma

gyar kenyéi"-nél nem tudánk felhozni ösztönül, ingerül.

Hazai nyelven tárgyaltuk hazánk érdekeit ? de ez osztály

számára léteztek hazai érdékek , részvét a törvényho-

zás — , birálkodás — , hatóságkormányzatban ? Magyarul

társalkodtunk magnnk közt ? de nem zárunk e még most

is ki magnnk közül mesterembereket , kereskedöt? nem

éresztetjük-e még most is felsöségünket minden alkalom-

mal velök? e hatalmas osztály magyarositására még eddig

parányi keveset tevénk. És hogy ha ez osztály számra

vagyonra naponkint szaporodik : nem-e nehezul magyarosi-

tása ? Törvényeink kedvezései mellett nyugodt kebellel néz-

he(jük-e a naponkint sebesb , erösb fejlödést? Ujjászületé-

sünk végpontja messze messze rejtezik , ki tndja , utodink

abban lelendik-e azt , miben mi magunknak néha elötükröz-

zük , de mégis ha ujjászületésünknek egy fokán a jogczim

a jogalap változása áll , s ha felhaladásnnkban minden

fokot át kell lépnünk : akkor el kell készülnünk , hogy e

lépést is nemzetiségünkre nézve minden aggodalom nél-
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kül megtebessük , és illy készületnek kell néznünk magya

res* tásat ez osztálynak. — És ha ennek mulasztásával,

vagy mi ewel egyenlö halasztásávál fejlödék ki a polgár-

ság és köznép; és fejlödék aunyira, hol a political jo-

gok követelésére csak egy szikra, csak egy alkalom csak

egy lépés szükséges : milly hangon szólandhatunk ekkor ?

Ha az incapacitást nem törülhetjük el most , пem kiván-

juk-e azërt , hogy jószágaink természetes becsökkel bir-

janak ; hogy hitelünk nagyobb, hogy pénzünk több le-

gyen? és ha e reformnál megakasztott a nemzetiség ér-

deke — már azért is пem kell ez akadály elmozdkásán

rnunkálni ? — Im az okok , miért kell a reformot hatal-

masan utindenek elött megkezdenünk.

Hogyan ha ez osztály, mellynek hatalomforrása vég-

telen, vagyonra számra mosti political állapotában meg-

növe : jól figyelmezzünk , uraim , némaságát megtagadná,

s követelve állana elö ? Mind ezek oda mntatnak , hogy e

kérdést halasztás nélkül mindenek elött megkezdeni kell,

még egyszer mondom: minden reform kérdést megelöznie

kell a városok reformjának.

Tárgyunkra nem csekély érdekü volna felvilágitani:

а tnик idökben millyen vок a polgárok állása ? szabadsá-

gaik hol kezdödtek, hogy fejlödtek ? milly befolyást vd-

nek hatoságaik kormányzatába ? e befolyást hogy veszték

el? országgyülési követeik választásában mikint vönek

részt? — mind ezt tudni igen érdekes volna; de ez

illy rövid értekezésbe mellynek czélja csak egy általános

elvre figyelmeztetni a nemzetet, nem tartozik s azért

ezt egy ügyes historial tollnak adjuk át olly kérelemmel ,
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hogy a száraz historial buvárkodások modorjától eltérve,

ép , egészséges és a kérdés jövendöjére nézve élvezhetö

alakban adja elö ; inert a factumok halmaza a nagy szám-

ra untató ; s így becse a practicus életben szinte elvesz.

Bennfinket küzelebbröl érdekel e kérdés mostani állása ;

és különösen ismerete annak , honnan várhat az párto-

lást s erre nézve szükséges a legközelebbi multra visz-

szatérni.

Az 1825-ki országos választmány a városi hatóság

javitására nézve némelly módosilásokat ajánlott ; különö

sen : hogy jövendöre a tanács oeconomicus ülésében a

népszóló is részt vegyen ; hogy nagyoub fontusságu dol-

gokban a választó polgárság is döntö szavazattal biijon ;

hogy a tanács elnöke , a biró ezutan is idöszaki választás

alá essék ; hogy a nyomozásoknál mindenkor egy válasz-

tótt-polgársági tag is jelen legyen , s végre hogy a köve-

tek választásában az önmagát egészitd mostani válasz-

tott-polgárságon kivül szavazattal birjon még egy válasz-

tott testület, melly valamennyi polgár által választassék ,

és számra az áliandó vált-polgárságnak felét tegye : és,

uraim , kérlek — figyeljetek — mi történik ? A szabad ki-

rályi városok követei külön voksot adnak, a szónoklat-

nak minden erejét összevonják és nyiltan és határozottan

ellenmondnak az országos választmány ezen — csak némi

jogkiterjesztést szinlö javaslatinak egytöl egyig ! — Uraim,

a városi követek képviselöi a polgári érdekeknek — az

ezekben tett javitásokat egytöl egyig ellenzik ! A javas-

lott VI. cz. 3-ik §-ssa igy szól : „Azonban, midön az

egész városnak, vagy a polgárok nagyobb részének jo-

Л
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gait, javait, vagy jövedelmeit érdeklö ügyek tárgyalása

forduland elö : a biró elnöklete alatt az egész válasz-

tott-polgárság egyenlö jogokkal a tiszii karral fog a

tanácskozásban részt venni — " és №. mit mondanak ?- „a

3-ik czikkellyeli összevetésben a választott-polgárságnak

a tiszti kar eilen ez ötszörös tulsulyát — legalázatosb ér-

telmüknél fogva igen nagynak és vésszel teljesnek vél-

jük" — okaik igen mélyek! Halljuk. „Merte rendszabály a

tisztikart a közügyek öt illetö tevékeny igazgatásától el-

mozditja, azt felülmulhatlan tulsnllyal rendeli alá a v.i-

lasztotság önkényének, mellynek a tiszti kar közjóra

czélzott törekvését csak elösegélni — és a dolog úgy hoz-

ván magával — mérsékelni kellene , a tisztikaixln fekvö

egyenes felelöséget ha általában meg nem szüntetné : bi-

zonnyal a legjobb ürügy alatt megtágitaná ; végre az el-

enyésztetö felsöbb és legfelsöbb parancsolatok véiehajtá-

Siit a választott-polgárságban nem ritkán elötünö ellen-

séges indulat által halaztana , vagy épen meggátlaná."

A követválasztási országos javaslatra Igy okoskod-

nak: „A leginkább szabadalniak által meghatározott és

kegyelmes kiiályi válaszok által rendszeresitett választott

község — polgárság, a többi, a fenséges küldötség ja-

vallata szerint is minrten osztályból választantló polgárok-

nak képviseletével bír , melly által azok a köz dolgokban

részt vesznek."

„Ezen , századok szokása által szentesitett intézvény

megnem változtatására azon fontos tekintetek intenek, ne

hogy a polgárok , magok s a köz kárára , haszuos fogl.il-

kozásaiktól elvonattassanak , s ne hogy a pártosok izga-
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tásinak ngyis aláveteít csödítések által anyag szolgálías-

sék belsö mozgalmakra , mellyeket maga a sokaság , mint

elöre látni , olly következményekkel szülend , hogy azokat

gyakorlatban Rivant sükerrel mérsékelni neUezen marad fen

mód." Milly atyai gondoskodás ! de még is magokba száll-

nak a köveikezö sorokban , és igy szólnak : „még is e z e k

eilen nemállván, haezazl715. 108. czikk. ereje által

az egész polgári kart illetö jog kiterjesztetni kivántatnék :

akkor alázatos voksunkkal csak azért esedezünk , hogy az

engedmény azoknak nyujtassék , kik javak birtokával , és

adótartozásaikkal a többieket felülmulják s hasonlók közt

a megnyert polgárság korára idósebbeknek."

A tanácsállándóságát a küldöttség helyben hagyá

de az elnököt — javallata szerint mindig a birót — kor-

szaki választás alá veté* Ezt a városi követek igy ellen-

zik. Elmondván ezen, sok ismeretet , tapasztalást kivánó

hiva tal ok nehézségeit — „neveli a nehéz pályát az elsö

tisztviselök s leginkább az elnök-változás, és a vá

lasztás k e g y é t ó 1 f ü g g ö helyzete ; honnan Iesz ,

hogy anuyi s olly párt-különbség keletkezzék kivált tiszt-

ujítások alkalmával, s ezeket mint megannyi készülö áská-

lódásokat megelözze, kisérje, s nein sükerültökkor boszu-

kép kövesse. Innen lesz , hogy illy párt alakultával épen a

férfiak, kik erkölcsi jellemök egyenessége által a közhi-

bákat nagyobb buzgalommal támadják meg , a pártok

legnagyobb erejével rohantatnak meg, mellyeket a te-

kintet hiánya miatt nem zabolázhatván , vagy áldozatúl

esnek, vagy elcsüggedve a rohainnak engedni kénytet-

nek."
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„Б nagy bajok orvoslására pedig más módot nem lát-

nak, mint a tanácsnak behozandó, áliandó elnokségét,

melly tudniillik, minekutána tisztujító-széken a választott

polgárság szabad választásából eredett, ne függjön többé

keg y- skényétöl a népnek — (popularium)." — Illy

véleményel vannak a városi hatóság szerkezete iránt, a

városi követek.

De menjünk által az országgyülések mezejére — s

elöször is az örökemlékü 1832. — 36-kira.

Mindjárt kezdetkor (dec. 2 2-kei kerül. ülés) jegyzök ,

s censorok választásánál Soprony városa kéri , hogy a bi-

rálatból a városok ki ne zárassanak : hosszas vitatás után

azonban ez nekik megtagadtatik. Ezt magányossan tekint-

ve , helyesleni lehetlen ; azonban itt is bebizonyodék ujra :

mikint a nemesség sokszor magának az alkotmánynak ér-

dekében ragaszkodik a stabilitas elvéhez: erre alapiták

legalább véleményeiket a Rendek, midön védokul hozák

fei , hogy „a királyi városok peculiumok , hogy nem füg-

getlenek." Engedjük azonban mégis a nemesség szellemét

e kérdésre átsugározni s halljuk Pozsonymegye követét:

„a városok még nem függetlenek ; választásuk hibás ; com-

mittenseik nincsenek törvényhozói választókká qualificál-

va, nationalitásuk csekély, a közlélek köztök fejlödve

nincs, követeik a kamrának responsabilisek, mert a ma-

gistratusnak nem lehetnek ; hogy lehet egy magistratus vá-

lasztótest — az electa communitas egy maga magát redin-

tegráló külön test s a polgárság mindenböl kizárva. Elébb

ezeknek meg kell változni."
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Érdekesbek ennél az 1834. april. vitatkozások reánk

nézve. — De ezekböl csak azokat vonjuk ki , mellyek an-

nak közjogi oldalát illetik. — A városi biroságok szerkeze-

te tárgyaltatik. A törvényjavallat a biróság — választás-

ról semmit sem említ — elöször szól Soprony városa követe ;

azért várjatok ugy-e, hogy a polgárok érdekében dragadó ,

villámzó szózat fog emelkedni? Énis azt hittem, és a hosz-

zu beszédet átolvastam , s átolvastam a másodikat is a még

hoszabbat, Fehér városa követének beszédét — és egy

hang sem róla ! Ott a melegség e második beszédben — a

városi biróság korlátozása eilen a benlakó nemesek sze-

mélyére , ügyeire nézve ; és ez igen szép dolog. Én is azt

tartom , hogy e korlátozás s a törvényjavallatnak uralko-

dó elve „a polgárokra nézve felette nagy kárt tesz a ha-

zának; a birtoktalan nemességet pedig öldöklö erövel suj't-

ja, nyomoruságban tarlja;" dehát a választás-hiány kisebb

érdekü-e ennél ? hoszas szép beszéde elhangzott a nélkül,

hogy egy hanggal érinté azt. A tanácskozás pedig tari,

pontonkint tárgyaltatik a törvényjavallat : hány tag vegyen

részt az itéletnél, milly perekben szükség a teljes szám

birtokoság kelléke-e a birónak ? Mindezek megtalálják szó-

nokaikat a városi követekben és a válasziás kérdése nem,

— mig nyugtalanul közbeszól Somogy követe: „Nincs

kimondva , ki által választassanak a birák , holott ez a me-

gyei biróságoknál is elhatároztatott ; kivánom tehát küldö-

im nevében, hogy ezentúl a városi magistratus minden polgá-

rok által szabadon választassék. És így Iön ezen nagyszerü

kérdés vitatkozás tárgya. Uraitn , olvassátok meg e néhány

lapot — Tolna , Bihar , Torna , Zala 's Borsod megyék ko-
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veteinek lelkes felszólalásait s meglátjátok a nemesség szel-

lemét. Igaz , az inditvány azonnali elfogadása 2 4 voksal

25 eilen elbukott ; de ha a bukottak lelkes sorait vizsgál-

juk : az véljük, az egész városi követtestületet itt leljük fel ?

Eperjes , és a kis Szeben követeit kivéve , egyet sem. —

Ha pedig mentségül valaki azt hozná fel , hogy a városok

követei az elvet nem tagadák, csak annak elhalasztását

akarák : azt felelném : több város nom is fejezte ki magát

e kérdés felett. Löcse „küldöi utasítását követve, a somo-

gyi inditványt nem pártolja." Ha az elvelfogadás pedig illy

körülmények közt Ualasztás mellett, mentség , vagy épen

érdem , akkor azt az egész nemesi képviselöség igényel-

heti. — Azonban a halasztás nem annyit jelente ; men

e kérdés , mint a következés mutaija egészen elte-

mettetett.

Legfontosabbak ez ügyben a legközelebbi országgyü-

lési vitatkozások , mert ezek a városok országgyülési be-

folyására mentek át. Ezekböl még világossnbban elötünik

a nemesség szelleme, mert megadattak a városoknak a

birálók , és elhatároztatott, hogy szerkezetük iránt választ-

mány küldessék ki. A városok küvetválasztása hiányos,

ki akar rajta segiteni — a táblán , hol nemesek és királyi

városok együtt ülnek , s holezutóbbiak követei ügyeikben

ismét felszólaínak ? Olvassátok el a néháuy lapot figyelem-

mel , ezen szempontból : és mit sejditetek , az lesz az e-

redmény. Halljuk itt Deák-ot. „Mi a királyi városokat il-

leti : ki felölröl igazságot kiván , annak alá felé is igazsá-

gosnak kell lenni , és azonfogva ne tagadtassék meg tolök
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kivánságuk *). — Midön azonban a kölcsönös igazságot

gyakorolni kívánom, ohajtom egyszersmind, hogy a kirá-

lyi városok küldöttei magok is legyenek igazságosak ; és

e szerint, ha a városok is magok közt a választási just

kiterjesztik , kühlöim a királyi városokat a szavazástól ki-

rekeszteni nem tartják lehetségesnek ; de azt megkivánják,

hogy a királyi városokban minden polgár mind a válasz-

tásban , mint az utasítás adásában részt vegyen ; utasiíá-

saikat nem teljesitö követeiket pedig visszahivhassák ; ha

a királyi városokban a polgári jogokat ekkép minden pol

gár gyákorolhatja : nem tartanak küldöim semmitöl , és azon

600,000 lakosnak, kik a városokat lakják, szívesen nyuj-

tanak kezet a haza védelmére, a haza szeretetére ; mert én

a képviselöi rendszert nem látom veszedelmeztetve az által,

ha az többeknek kezében nyugszik. Véleményem szerint a vá

rosok már eleget ki vannak fejlödve arra , hogy a törvényho-

zásban részt vehessenek , s ha ne talán némellyekben nem

volnánakis, módot kell nekik nyujtani a kifejlödésre; mert ha

a vármegyék illy nyomasztó állásban lettek volna, kérdem,

lehetnének-e a kifejlödésnek mostani fokán ? — Véleményem

szerint , az illusióknál kellemetlenebb állás nem lehet , ki-

vált a mostani században , mellyben minden a materialis-

mus rámájára vonatik. — Adni kell tehát a királyi váro-

soknak érdeket , adni mezöt, hogy kifejlödésök elömoz-

díttassék , és ekkoron függetlenek lesznek és érdemesek ,

hogy szavazat-joguk legyen. Úgyanazért én, hogy a czél-

hoz közelítsem, ohajtanám, hogy még ezen országgyülé-

*) Ceusorok és jecryzök választhatása.
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sen választmány neveztessék ki, melly a királyi városok

szavazati aránya iránt véleményét terjeszsze eló , addig is

pedig , hogy naplóbirálókat minden innen vonható kövct-

kezés nélkül magok közül választhassanak , nem ellenzem,

s ennek megadására felszólitom a Rendeket s a t." Nagy

tobbség által ez inditrány lön elfogadva, és olvassuk el a

vitatkozásokat végig s a városi követek nyilatkozásában

hasonlót ehez egyet sem , de ellenkezöt vele találunk. Az

országgyülés halmozva volt munkákkal. A rendek táblája

a jüvo országgyülésre vélemény készitö \álasztmány iránt

felirást tön; ez a Fö-Rendek egy ellenzés után másodszor

elfogadván — felterjeszteték a fejedelemnek ; de válasz

reá nem érkezett.

Mit mutatnak ezek egyebet, mint, hogy a nemesség

a helyhatóság változtatását az egész polgári test érdekében

kivánja: A városi követkar pedig aláfelé a status quot

fentartani, felfefelé megváltoztaini, de mindenütt csak

önérdekei szerint, kizáratásával minden népszerü befolyás-

nak, hatalmát szaporitani, örökiteni, s igy institutióink

szellemével harczolni akar ?

Valóban a tisztikarnak e kérdés megkezdése után,

szerepe igen érdekes , s egyfelöl igen mulatságos leend.

Követei igazságot , jogot követelnek; merészen elszántan

küzdenek; elmondják mikint 80—40—3 0 ezer embert

képviselnek , de ha a képviseletnek csak legkisebb ele-

mével megkináltatnak ; azt vagy határozottan visszautasít-

ják mint a 182 5iek vagy elragadtatásukban , herökben

azt nem is látják , mint a 1832 és 1839iek. Azonban

ez mindegy , a dolog érdeme foleg abban áll : milly nézet-
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tel viseltetik e kérdés iránt a nemesség, melly egye-

dül van a törvényhozás birtokában. Б nézetek kedvezók —

adja Isten , hogy a fennebbiek értelmében teljesedésbe me-

hessenek — és ez a polgároktól is függ.— Fogadják el а

nemzetiség ki vana tit, részökrol minden lépés, minden tett,

minilen szó közelebb hozza a fontos jogok birtokát.— Le

gyen ez mental elöbb , hogy nemes , polgár a „hazafi"ban

olvadva fel , kezet nyujtva muukálhassanak a mind kettö

által egyenlön szeretett hon felviiágzásán.
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Itt vagyunk a nagy néposztálynál ; Ut vagyunk a 9 millio

embernél. — Ha a nemesség az ezer- éves életböl öröksé-

gül nyeré a buja földeket ; ha az elödök nemes utódaikat

az önkény fegyverei ellen felpánczélozik ; ha a szabad

életnek csak érezhetö , de ki nem magyarázhato gyönyö-

reit az alkotmány mezején biztositák : mit nyere a köznép

a multkorból — leirjuk e szomonï képet? elmondjuk-e,

hogy tulajdonul a sirüreget , birtokul a léget , jogul az en-

gedelmességet ? igaz, még sokaknak el kellene mondanunk :

de uj fájdalmakat nem örömest szerzenénk azoknak, kik

már megkönnyezék e nagyszámu jogtalanok sorsat.

Isten érzelmet, szivet adott az embernek forrásul,

honnan fâjdalmaink, de honnan örömeink is felszívárga-

nak; s mit az egész érzelemmel átölel: annak változni

kell. Ez érzelem elsö forrása a civilisationak, teremtöje

a kereszténységnek , atolelte a feketéket , és lánczaiknak

le kell hullniok ; megszanta a tömlöczök lakóit , és sor-

suk enyhülni kezd; megborzadott a halálos bündíjtól , s

ennek is enyészni kell. Ez érzelmet, ha megtéved is,

tiszteljük, de gyülöljük az értelmet, ha a kebel érzelmei-
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böl táplalékot nem nyer. Ha elödeink annyi vérrel tarták

meg a hazát s annak szabadságát: hála emléköknek! ha

ök a sok millionyi népet szolgaságban hagyák menthetök;

de ha mi, kik az emberi szeretetnek magasb, tágasb ío-

galmait szíttuk be, ñem sietnénk a nyomort enyhiteni,

a könnyeket törleni : érdemetlenek volnánk nemzeti létünk-

re, méltatlanok szabadságunkra.

De ha tíz év leforgása hangosan hirdeti , hogy keb-

leink megnyiltak a részvét, a szánakozás édes érzelmei-

nek; ha a történet lapról lapra feljegyzé, mit tevénk,

hogy a fekvöt, a lesülyedettet felemeljük, hogy a tudat-

lanba a jog magasitó érzelmeit leheljük , az ellenségben

csillapitsuk a boszút, az ingerültséget , — hogy csügge-

detlenül vívunk, hogy a körbe felvezethessük , hol az al-

kotmány melegitö napja mosolyg : érdemetlenek vagyunk-

e , hogy szabad nemzet legyünk ?

Valóhan, maim! reform és nemzetiség együtt teend

naggyá bennünket, s ha mind e kettö csak formák: akkor

legtöbb anyagot lelünk e nagy néposztályban.

E sok millionak sorsa nem maradhat többe igy ; azt

már törvényeink is hirdetik , — elhatároztuk , hogy urától

tartozásait örökre megválthassa : most nyujtsunk módokat,

eszközöket ennek elérésére. — Bizonyos számu évek jö-

vedelmei szerint meghatározzuk a megváltási összeget.

Nemzeti hiteltárt állitunk és a megváltásra pénzt nyujtan-

dunk. De tudhatjuk elöre, hogy a kamatfizetés terhesb

leend , mint magok az «rbéri terhek. Azonban milly jó-

téthez juthatuk teher nélküP valjon e hont megszerezni,

nem vérbe került — megtartani , nem abba? valjon maga

Л
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az, hogy ajobbágyok sorsát javitani inegindulánk , nein

e onnau veszi erejét, hogy ezek vérzenek érette, ezek

hordják a terheket ? Néhány évi teher az örökségbe kiha-

to jobblétért nem kell hogy visszarettentsen. Hol az urbéri

megváltás nem igy föriént, ott milliók nyugalma dulatott

fel s vihavos harczokba kevertetett a nép. Ezt mi nem akar-

juk.nem akarhatjuk. — Elhatározzuk tehát: hogy földesm-

tartozzék jobbágyát az évi terhektöl felmenteni; de vi-

gyázzunk, hogy midön meghatározzuk a kulcsot, a bol-

riogitó szabály institutio palástja ala magunk hasznát ne

rejtsük el, s hogy akkor, midön polgári kñtelességünk

legszebbikét teljesítjük, nagylelküségünk , áldozat kész-

ségünk kárpótlást ne keressen magának a kulcsban. — Ne

felejtsük, hogy mi csekély hasznot nyujt az urbéri nap-

szám , milly hitvány a tized , mennyi nehézségü a pénzbe-

szedés: ezek lettdolog szerint igyállanak; ezt ez alakban

jobbá nem tehetjük. Mind ezt a számolatba igy kell beve-

zetnünk — s ekkor vegyük hozzá, hogy haza и k javara

mindnyájunknak járulni kell s ez elv vonassék ki az elöb-

bi tísszegböl s igy alakuljon a megváltási kulcs. Kisebb

leend, mint képzelök; de megcsalattatánk e valósággal?

tegyük mellünkre kezünket, vegyünk tollat, számoljunk,

s ha fosvények nem vagyunk: férfias tiszta megelégedést

fogunk találni.

S i me kifejlödék egy ép erös nemzedék , melly e föld-

höz ragaszkodva biztos terrenumon áll s függetlenül a föld

elúbbi tulajdonosától , az önállás magasitó érzelmeit hordja

magában; ez soknak nem fog tetszeni, de kiket a muH

évtized iievell , vagy kik a koi eszméibe beleszületendnek,

5
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ezeknek csak olly kevéssé fog e viszony visszatetszeni ,

mint midön a városok kapuin belöl a tekint. nagysgos uri

czimet megkapva, egyebet alig követelnek.

De addig is, mig ez üdvös idöszak elkövetkezendik

— ha megtudjuk is jogbol , historial igazságból magyaráz-

ni , hogy e föld tulajdona csupán a nemességet illeti , s

ha e jog elött tisztelre halad el a gyomirtó kéz: van-e

alapja annak, hogy a személyt jogtalan hagyjuk; hogy

nem csak a magnnk köréböl választottak — nem mon-

dom kivétel nélkül — de magunk is korlátlanul üzzük

a szomorú kényjátékot velök, s itt, uraim, hozzatok

fel bár mit , bár 5 0 törvényét a vastag corpus jurisnak ,

idézzetek fel onnan védokokat a sujtó eilen : a ténye-

ket ki nem forgatandjátok erejökböl — s ennek oka?

mert a törvényeknek éltet mi kellene, hogy szerezzünk,

bennünket pedig felelöségre semmi nem von, és emberek

vagyunk , indulattal , és hin vágyakkal , s ha megtörtént

az összeiitközés : nincs mi utját allaná amazoknak. Csak

korunk szelid szelleme az ellensuly, és néha megdördül

az igaztalan felett, de még szellemben nem, igéretben

sem , hanem áltadott jogban az erö — ez az , melly belöl

gyarapítja, boldogítja, kivülröl vedi birtokosát.

Azért ruházzuk fel a köznépet joggal, melly a támad-

ható összeütközésben mint hatalmas Or álljon , egyenlön

mindenkinek személye mellett; a vádloítat ad.juk át olly

biróságnak , melly a vádat körülményesen és nyilványosan

vizsgálja meg ; s ekkor a megirt törvényt mondja el bar

ki : a nép személye eléggé védve lesz — szóval állítsunk

esküUszékeket.
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Kicsapongásoktól , féktelenségtöl ne féljetek ; mert a

joggal felruházott népnek nem lesz oka büntetlen hagyni a

gonoszt; a vizsgálatra meghitt pedig magas állását érezni

fogja. Bëkesen szerzett jog még senkit kicsapongóvá пem

tett s a bizodalom mindenkit valamint büszkévé i'igy meg-

gondolttá tesz.

A kik ez állapotba be nem tiulják magokat gondolni ,

képzeljék , terjedelmes birtokaikat haszonbérbe adva , kép-

zeljék , e haszonbérlök a fizetéseket nem teljesítik ponto-

san , a feltételeket nem tartják meg szigorun, személyöket

szóval tettel megsértik , sérelmeiket hogy fogják orvosol-

ni? Önmagok fogják a büntetést elhatározni, talán »Iza

ra tni azokat? kttvetelésöket biró fogja tellyesitetni s itt

ininden megszünt; ha e haszonbérlöknek vagyona több,

változtat-e az a dolog állásan ? erre magára megfelel a

nemesi szerkezet a vagyontalan és legvagyonosb nemes-

nek jogegyenlösége.

Az éretlenség, a tudatlanság vádját sokan igen szé-

pen czáfolgaták mar. Valóban valamint a tudatlan a ne-

velés becsét nem fogja érteni: úgya jog nevelni leginkább

képes. — Sokan vannak , kik a jogot a neveléstöl szeret-

nék felfügeszteni ; és számok e rovatalattiaknak most an

nál jobban fog szaporodni , mennél nehezebb azt most nyil-

ván ellenzeni; de szeretném tudni, mit értenek a nevelés

alatt ? irást , olvasást ? Ez az ismerethez a kulcs , de nem

az isméret maga , s milly ismerethez jutand ez által ! Ért-

jük e magunk az ismeret alatt a vallástudományt — a bib-

liát ? Hallgatva ez utóbbiról az annyira ismertröl , aman-

nak viszhangját keblében örökké halja.sheienkintegy nap

5*



68 ÉRETLENSÉG S FELSZABADITÁS

hangosan szavalja el lelki pásztora minden ágazaiil. —

Statusjog tekintetéböl alig hiszem mást értsünk, mint a

polgári állás, jog s kötelesség tiszta felfogását , s ebben

hogy érendünk czélt, kézi könyveket adunk kezeikbe?

Valóban ha most kellene azt közrebocsátani , s kétfelé

osztanók a müvet : az elsö fél egészen üresen maradna ;

a második nem volna képes mindent magába felfogni. De

tegyük, hogy jogokkal már bir, s állása ismeretét istisz-

tán birja, czélt értünk-e vele? Épen az ellenkezö. A ki

a lajtorja elsö fokára hágott , az a másik után fog vágy-

ni ; erröl a harmadikra , s így tovább. — Nem lesz ez meg-

állapodás ; de ha azt véljük, mit rejt ez magában?

hogy annyit keli tudni a népnek , mennyil mí akarunk ,

annyit birni , mennyit mi akarunk ; ez pedig nem egyébb

mint a kiskoruság fentartására czélzott törekvés, vagy

épen szülñje annak, hogy a félnevelés veszélyeit idézzük

fel a sötét mélységböl.

Azonban neveljük bár, vagy nem: isten az ember»

kebelbe unté az ösztönt a szabadság iránt : mindannyiszor

fájdalmasan ébred ez , mennyiszer a kényt dúlni látja az

ártatlanságon , a hatalmat az igazságon ; mert az igazság :

jog, az pedig az emberiségben el van árasztva — ama

felé vonatva , vonatnnk e felé is. — Ezt azoknak , kik a

nevelés által szeretnék a reform törekvéseit paralyzálni.

Távol azonban tölem , hogy a nevelés jótéteményeit tagail-

jaui ; de valamint mélyen vagyok meggyözödve , míkint ne-

veléstöl jogot felfüggeszteni , úgy a nevelést szegény szol-

gaí jogtalan népnél sükerrel folytatni nem lehet, mert ta-

nitót fizeini , s gyermekeinek gunyát , köuyvet szerezni ,

v

TÍ.
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лnuл k munkáit nélkülözni , és mi (Vi, a neveles becsét

felfogui soha képes пem leend.

De térjünk vissza oda , hol a személy bátorságról szó-

lánk ; a reform más ágaira.

Ha a személy biztosítva van, ha a megváltás elve

életbe lépett s az eddigi jobbágy íulajdonosa Ion földének :

kimaradhatlan következés, hogy a vagyonnak is ollyan-

nak kell lenni , s e tekintetben az mi székek jönek meg-

fontolás alá. Б székeknek egészen meg kell szünniök, és

a törvénykezésnek egészen másnak kell lenni. Állítassa-

nak fel járásonkint törvényszékek a polgári perekre néz-

ve, s mellyek ez alá nem fognak vettetni, azok hagyas-

sanak meg a helybeli elöjáróság halalina alatt; azt sem

véljük, hogy ez által minden kényünket kizártuk, mert

nem fogjuk a választást kezeinkböl kibocsátani s eddig

mérsékelve enyhitve csak de megszüntetve nem lesz a néha

igazlalan , törvénytelen uri befolyás ; mert messze még az

idö , midö» nálunk minden a legnagyobb igazság pályáján

fog haladni ; addig meg kell elégülnünk a mostaninál job-

lial, noha magában nem a legtökélelesbbel.

Ezek volnának, mellyek a személyt s vagyont a bi-

ráskodás utján biztositanák ; de a vagyonbiztositásra

nézve még többek volnának elkerülhetlen szükségesek.

Akaijuk-e tovább is a teiheket halmozni a nép vál-

lain? 8 ha igen, hol van ultimatuma ez eljárásnak? Azt

mondjuk : a jobbágy kezeinél levo föld sajátsága a nemes-

séget illeti ; mikint ezt az -ország-szerkezet eredete , s

több törvények világosan kimondják, s midön a közterhek

viselését a jobbágyságra tolá : mássai alig mentheti magát,
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mint hogy e terhek alapját e föhlekbe helyezte s hozzájnk

azoknak viselését, mint alattomos föltétet csatolta. Ez

igy némi igazságos szint ölt magára; de ha ennek semmi

méitéke , semmi szabálya nincs : meg van e akkor a va-

gyon - biztosság ? hova vezet ez, uraim! ha az elöbbi

oknál fogva joggal cselekszünk , midón közterheket ro-

vnnk a népre: jogunk zsarnokságba mehet ált, ha lélek

isméretlen járunk el e tárgyban, — milly roppant kü-

lönbség a mostani , s csak félszázados háziadóközt ! Hida-

kat, utakat épitünk, folyókat szabályozunk , középülete-

ket állitunk — naponkint szaporodnak kiadásaink, в ki

gondol a takarékosságra? kinek fekszik érdekében, szi-

goruan vizsgálni a szamadásokat ? Yesztegetés a kiadás-

ban, hanyagság a számvételben , közönösség, egykedvü-

ség az elhatározásban , mindezek sehol mentséget, sehol

jogalapot nem találnak ; — feddést és kárhozatot igen a

nép szomorú sorsában , minden verejtékben , melly illyek-

ért arczát áztatja, minden sohajban, minden könyben ,

mellyet nehezen keresett, és az éhségháritó fillér után

huilât; — ha már jogot nem adunk a kivetésbe befolyni:

e gondolât e tekintet határozzon el bennünket szigoruan ,

lélekismeretesen félve, kétkedve minden fillér megszava-

zása úgy elköltésében , mint számvételében.

Ezért határozzuk el: 1) hogy minden szükségtelen

kiadást megszüntetünk , minden felesleget leszállitunk ; a

mostani adót pedig soha egy fillérrel többé fel nem emel-

jük. 2) Hogy számadásaink nyilványossak — s ezért ki-

nyoniatjuk mind az elöleges költségvetést, mind a szám-

véteK s közgyülésen teljes számmal benmaradván , fog-
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juk mind a ketUit a fennebbiek értelmében tárgyalni. Ko-

l'onkint közöljük e számvételt hirlapokban 8 teremtsünk a

takarékosságban nemes versengést egynms között. Milly

szép hivatásunk fekszik csak e kettöben is! akarunk sie-

tünk-e megfelelni ennek? És mi egyenliti meg az örömet,

melly felgyulad kebleinkben, ha a terheket bár mi cse-

kéllyel megkönnyitök , ha megteüük azt , mit hatásktirüuk

elönkbe szabott? A vak törtenet hatalmat adott, hogy sok

százezer javát— földi boldogságát kifejthessük, hogy jotévö

atyja legyünk a népnek. Felfogíátok ez örömnek teljes

becsét? akkor többé lehetlen, hogy ellenállhatlan vágy-

gyal ne vonassatok feléje , és ebben fekszik az önérzet ,

melly a nép nevekvö megelégedésének boldogságából fog

kebleitekbe visszasugárzani , melly el az egész civilisáit vi-

lág elébe léphettek. Határozzuk el 3) hogy minden elo-

forduló rendkivüli szükségeket ezután maga a nemesség fe-

dezzen; tij hidak , utak, folyóátmetszések, csatornák,

közösépületek állítassanak a nemesség költségén. — Az

elvböl , hogy ezek a köznép javát is elömozditják , ne von-

játok a következést, hogy terhei általa fedeztessenek ,

mert földe már eléggé terhelve van, verejtéke pedig és

izmai a földön fekvö terhekért feszülnek , mert a megsza-

vazásba befolyása nincs, mert végre a nemesség terhet

пeт hord , mert ezek Javát jobban érzi mint a földnép ,

melly közt csak nem észrevétlen oszlik fel a süker az ered-

mény , mert a nemesség szavazván meg azokat , nagyobb

óvakodással fog határozni, nagyobb takarékossággal ki-

adni , nagyobb szigorral számoltatni.
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Mind ezek megyei remlszabályok volnának a földnéjt

vagyonbátorsága érdekében — mert a törvényhozó test to-

vább jnehet és kell is, hogy menjen — a hon érdekében.

— Azonban mi fogja ezen határozatoknak az életet meg-

szerezni ? A közvélemény. Ez álljon elö egész hatalmá-

val , a dicsöséget mint gyalázatot egyaránt osztogatóval ;

ez, mellynek fegyvereit senki nem kerülheti el, rejtsebár

mikint is magát. — Ez adja áf a gyalázatnak nevét annak,

ki megfelejtkezik , mit köszönhet a polgári társaságnak.

Fukar, ki jótéteményt csak aratni szeret, de nem munkálni

érette ; hálátlan, ki a harcz viharai közt fentartott hazát a

béke-OIén felejti meg; gyáva, kiért azapák vért ontának,

8 ki unokáiért néhány forinttól irtózik ; tudatlan , ki nem

látja át , hogy a közczélra vitt áldozat , önjavára is vissza-

hat, s roszszivü, ki verejtékét kivánja polgártársainak ,

hogy avval szerzett kéjek közt dözsölhessen. Illy erejével

a közvéleménynek Iesz , a ki szembe szálljon ? — nem ,

illy elfajultságot a nemesi osztályról fel nem tehetünk. —

Ezen közvélemény adjon életet , és erö t Mátyás törvényének,

azi 486 — 64.addig,nríg a nemességnek financialis viszonya

a statushoz általánns reformon menend keresztül ; ekkor mi

türténendik ? más kérdés , s bennünket czélunktól most igen

elvezetne. — Azonban országgyülésen a vagyonbíztosság

tekintetéböl szükség, hogy a közmunkáknak bizonyos kor-

látok szabassanak ; az elüfngatok megszüntessenek; a

tisztviselönek kártpótlásul fizetés nagyitás adatván, szük

ség, hogy a megyei financialis rendszer változzék.

Itt jö tekintet alá a házipénztár jövendö reformja.

Megosztani szándékunk azt aránylag a köznéppel; ez igen
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szép jelensége ujra a szellemiránynak ! de nézzük követ-

kezményeit. Vélhetjük-e ekkor , hogy a nemesség a mos-

tani csekély fizetések mellett fog hivataloskodni , midó'n

most a tehermentség a nemes inditó ok ? — ez na-

gyobbra emelendi a költség összeget. — Uj kiádások for-

liulandnak elö ; és mi megajánljuk , mert mi is fedezzük '

ez közjogilag ránk nézve tisztán áll, de a köznépre ?

— reformot hozandunk be , de még is hogy fognnk nevé-

ben is ajánlani , mi , kiket csak születés tön e jog birto-

kosivá? minden megszavazásnál itt ujra az elv fog elöál-

lani, hogy a köznép befolyása nélkül terhét nem nevel-

heO'ük, s ez mindig gátul szolgáland; mert mindig fel té

tele/, a nem képviselt részére igazságos biztosítékot , pro-

tectiot , felügyelelet , melly ón lábaival késleltetve jö köz-

be, és sokszor legjobb szándékunk meg fog, meg kell

hogy törjék rajta. *) Helyhatósági rendszer jótékonysága

érdekeinek nem csak szó de tett de áldozat álíali elö-

mozditásától fiigg ; mentsük meg egyrészt az elvet , hogy

„mindenki befolyásával történjék az adóajánlat"; másrészt

*) Ez az fôleg mi епgem az aránylagos adózat felett két-

kedésbe ejtett, és egyszerübb könnyebben kivihetö

mód ajánlatára birt. Továbbá nem hlszem ; hogy a mos-

tani megyei rovatási kalcsok szerlut az elvállalás ke-

resztííl menjen ; jó kivetési rendszer létrehozása pedig

sok év sok koltségnek leend sziüeménye, ebhez minden

nemesl blrtok felmérése s osztályozata — két nagy és

nebéz mu kivántatik. De midon a javallatot teszem ko-

rán sem akarom az aránylagos nemesi adózatot ellen-

zeni mert én a mostani hibás rendszertöl minden áron

szabadúlni kivánok.
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pedig helyhatóságunk kifejtésére szerezzük meg a lehetô-

séget, s ezt nem az által, hogy megosszuk a házipénz-

tárt • hanem ha leszállítván , vagy kihagyván a felesleget,

a hazipénztár mostani összegét , mint maximumot vesszük

fel s jövendöre minden elöforduló költséget csupán mi ma-

gunk fedezünk; igy egy részt biztositva leend jövendöre az,

kinek nincs befolyása; mi pedig, kik szabadon határo-

zunk erszényeink felett, szabadok is leszünk az adóaján-

Iatban; inert csak bennünket illetend s igy meglássuk

majd: mellyik megye leend az, mellynek érdekei kifej-

letlen maradnak. Mellékesen megjegyezhetö, hogy mi ma.

gunk biztosi tásara bizonyos összegig a többség, azon fe-

lül két harmad határozzon ; mâsodszor , hogy ez ceupán

a nemesi birtokot illesse. — De térjünk vissza a köznép

ügyére.

Adjunk a köznépnek megyei képviseletet, a nép-

védekben. Ezek semmiféle tisztséget nem viselhetnek.

Mindannyiszor valahányszor a népnek törvényes jus-

sai tisztviselö vagy földes ur áltai sértetnek: szavat

emelendnek. Legjobban ismerendik a nép állapotját ,

leginkább érzendik sorsát. Minden népérdeklö határozat-

nál kellö felvilágitást s ligyelmezést nyujtandnak. A szá-

madások vizsgálásába befolynak , nehézségeket teendnek ,

mellyeknek tárgyalás alá kell jönniek. Ha a büntetö töi-

vénykezés változástnemszenvedend: ügyelni fognak, hogy

a védelem rendesen , szaporán és egész szorgalommal tor-

ténjék. Országgyülési utasításokba befolynak és szava-

zattal birnak. — Б népvédek választásának két módját lá-

tom. Az egyik, hogy minden helység lakosai többsége vá
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Jaszson egy választót , s az így választottak egybegyülvén

til kos szavazat útján vúlasszák meg a népvédeket. A másik

hogy a köznép helységenkint közvetlen a népvédekre szavaz-

zon , a szavazat eredménye irásba téve , s lepecsételve a

legközelebbi közgyülésre beküldessék — hol a levelek fel-

bontatván a többséget nyert népvéd köztudomásra hoza-

t¡k ; mellyik czélirányosb a közvélemény kifejtendi — én

részemröl ollynak az elsöt tartom. Igaz ugyan , hogy ko-

rnnk nemtöjének hála , most számos pártolókat talál a nép

a megyékben; de valljuk meg: ennek jotékonysaga nagyobb-

részt a sokkal ragyogóbb törvényhozási pályán nyilatko-

zik , s az apróbb , de ezért szinte fontos tárgyakban onma-

gát felejti meg. Valjuk meg , hogy megyéink egy igen

jelentékeny részében e pariólás igen gyenge, precair,

kellemetlenségeknek kitett , néhány tag lelkületén szelle-

mén alapuló s igy vííltozékony. Valljuk meg, hogy bi-

zonytalan és ez a föhiány — változik a megye szelleme ,

s a népbarát hallgatásra kárhoztatik. E pártelás mint ke-

gyelem mint ingyen jótétemény hat lefelé , és ha a nemes-

keblü hazafi ezt legkevesebbé sem érezteti: természetét

ez meg nem változtatja ; nem szünik meg bizonytalan ,

változékony, tökéletlen, lekötelezö lenni. — Itt az ido,

hogy a nép e pártolást törvényesen kövelelhesse ; s ha

jogokat adtunk neki : azoknak biztositékot is kell adnunk ,

hogy e pártolás ne fél, ne kegyelemoszó , ne idösza-

ki , de százezerek vágyainak összpontosilása által legyen

erös és teljes, törvényes és jogi, örökké éber, és ki-

tartó. Illyesminek kell lenni a népvédelemnek a megye i

rendszerben elvegyitve ; ez üldözést nem félend , ez párt ,
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— rokonság, — vallásnézeteket nem osztand s felszóla-

lását mint hivatalában fekvö kötelességteljesitést ha néha

kedvetlenül veendjük is , de tisztelendjük. Mi jogaink sé-

relmeiért felelöséget követelünk; és hangosan emeljük

szózatunkat — ellenére a stutus-föhatalomnak , és kit mi

kormányozzunk , a köznép embere , ha sértve van , minö

orvoslás után nynlhat? Jog nélkül szót emelni közepet-

tiink, kérni folyamndni fog! Mi fonák állása az osztó

igazságnak ! mert felöl is mondám egyhelyen: hogy

ha birtok — vagyonkülönbségünket jogtérre állithatjuk,

nem azt, hogy polgártársaink felett önkénnyel ellenörség

nélkül urkodhassunk. Kivánom , hogy e népvédelemre néz-

ve mindenki önkebléböl meritse a meleget ; és ohajtom :

váljék általános elmélkedéstárgyául az eszme ; — nem le

het sokat elmondani mit mélyen érezünk ; tollam bar meny-

nyire vagynék itt az érzelmek országába szerte csapongní,

és elmém bár mennyire az okoskodás erejét felkutatni ! De

az érzelmet mindenki onkeblében , az értelmet önelmejé-

hen is feltalálja. Ezt erosen hiszem ; forrón óhajtom.

Ez az a fokonkinti reform , melly a népet vagyon s

fogalom tekintetben a béke ölén elöre vive lassankint a

nagyobb szábadság elfogadására képessé teheti ; ezek

titán fog jöni csak a hivatalképesség, a törvényhozási

részvét. Hol van a pont jövöben, melly életet adand

ezeknek? ki képes ennek minden titkait megfejteni; mi

csak annyit mondhatunk , hogy mindezek kimaradhatlan

következményei e munkának, és mondhatunk annyit, hogy

ha haladásunk lassu is , de az ellenérdekek mellet kimé-

lettel engesztelöleg vonul el. Mi elótt a cselekvés pályára
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kilépne a meggyözödésben , a kebelben keresi az eröt ; s

bizonyos , hogy a reactio luuködéseilöl , a hátralépéstol

ment maradand. Ezekben alapszik a köznép institutióinak

legközelebbi reform ja; s hogy ebböl hazánkra, alkotmá-

nyunkra, nemzeti vagyonunkra a legtöbb jó és üdv szivár-

gand ki; arról a nemességnek többsége, már fentebb is

látók, meggyözödve van.

De mikint áll ez oldalról nemzetiségünk ügye. A

9 millio embernek ereje , nyelve , szokása milly snlyt vet

a mérlegbe ? Jegyezzük meg , más nemzetiség él a kárpa-

tok kfi/.úü , más dél és más kelet felöl, és ismét egy

harmadik széllyel az országban : — azonban mielött egyen-

kint taglalnók ezeknek viszonyait a magyar nemzetiség

hez: vessünk egy ál talanos pillanatot a köznép nemzetisé-

gének kérdésére.

Három érdek tartja üssze az embereket a polgári tár-

saságban: a közös szabadság , a közös nemzetiség, a

közös vallas. Mindazáltal hogy áll népünk e tekintetben ?

Természeti ösztönénél fogva vonatik a szabadság felé az

altal, midön az igazságtalanságot érzi, s a szolgaságot

átkozza. De ekkor elöbbi lapjainkra jegyzett gondolatink ,

az institutiók reformja mindannyi eszközök , mellyek an-

uak megörzésére , terjesztésére a sok mi'.liót összefdzzék

— most s még inkább ezelött köznépünkben egy általános

érzelem uralkodék , és ez az elnyomatás egy részt fáj-

dalmas , más részt boszus érzelme s gondoljuk , hogy ez

érzelem nem lett volna képes egybegyüjteni bar milly aj-

ku bar milly vallásu árnyéklatait — se jelenetböl Juin-

denki íoyuat következtetni az állapotra , midön a közös
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jog érzete fogja a kebleket birni ; az általános szabadság

fejlödésében foglaltatik az összetartás, az egység egyik

leghatalmasb köteléke — ezt, nézzen bár vissza a mult

idöbe , nézzen a jelenbe , mindenki bebizonyitva találand-

ja. Ennek birtokában ki fogja elválasztani a népet; belsö

hatalom? ez épen teremté az egységet, — külsö? mit ad-

hat ember embernek többet , mint szabadságot ? mit nyer-

ne a hódiló maga ? Földet ? ez a nép sajáta ; ezt magá-

fól elvenni nein hagyja. Adót ? ha többet kiván , mint a

hon igazgatása megkivánt, ismét jogot támadott meg, s

a megtámadottal küzdeni kell , ki — fog hasztalan a harcz-

ra kiállani, kí fog vért ontani?

Az egység második eszköze a vallás. — Meg kell

vallani, ez a köznépnél , ha félrevezettetés , csábitás há-

lojába keríttetik, nem csekély fontosságu ; semmire nem

olly kész , mint vallása védelmére , fényének emelésére ,

hatalmának terjesztésére ; de még egyszer ismétlem , ez

azon köznép, mellyre értelem befolyást nem gyakorol. —

Körül tekintve külsö állásunka t , ez látszik zavarokat rej-

teni magában; azonban vegyük, hogy népünk értelmes-

sége naponkint növekszik , s ez által a vész csökken ;

vegyük, hogy a vallási érdek képviselöit cstipán a pap-

ságban találja , s osztályának — melly itt nézet alá jö —

elhanyagolt nevelési állapotja naponkint javul. Az elöso-

rolt institutiokban pedig a legnagyobb ellensuly állitatik fel.

Különösen egyik pontja annak melly a népvédékrol szóll

ollyan honnan mint a bizodalom tüzhelyéröl a homályos

elme legtöbb világosságot nyerhet, melly a fanatízálás

fellegeit elenyésztesse , és ollyan , hogy érdekeinket job-
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bau összforrassza a köznépével ; de a tárgyra még vissza-

térünk. —

A harmadik eszköz a nemzetiség. Ennek felfogására

töhb kell, mint népünk értelmessége uuitatja, s ha ezt

köznepünk közt legkevesebbé vessziik észre , ne másnak

mint ennek tulajdonítsuk. Az értelmesség, melly ez ol-

dalról hazánkra veszélyes Iehetett volna , az eddigi rend-

szer által a nemesi körbe befogadni , a vagyonost — nem

csak megfosztaték erejetöl, de nemzetiségiink hatalmas

elömozditójává változtaték ; a jövö polgárság reform pedig

azt.mi eddig elmaradt, fogja nemzetiségünkbe felolvasz-

tani. A polgárság körébe szabad az átmenet; s így az ér-

telem , mi a köznépböl kiemelkedni fog , megnyereték az

áltkollözés által. Addig pedig még ez institutiok életbelé-

pendenek , még ezekkel karöltve a nép értelme neveked-

ni fog ; nem fogunk e semmit a magyarositás ügyében el-

követni? A köznéppel a legszorosabb összekotetésben ál-

lunk , nem fogunk hatást ez ügyben gyakorolni ? Uraim !

itt a nemzeti nevelés teljes fontosságával , jelentékenysé-

gével ! a népnek az iskolában magyarul kell neveltetni.

Ez oldalról fogjátok fei föleg a nevelés szükségét ! E tekin-

tetböl a buzgalom ! innét a lelkesedés a népnevelés ügyé-

ben ! Párosítsátok az értelem-fejlödést a nemzetiség-

fejlùdésével , s mind a kettöt mozdítsátok elö a szabad-

ság megadásával ! Es a köznép el fog vergödni a tudatra .

hogy institutióinak fenmaradása s így boldogsága a ma

gyar elem elfogadásában fekszik, és lesz foiras , honnan

e tudatot meritse— a szabadság pedig szinte hatalmas ér-

dek leend arra , hogy magát azon nemzet tagjának valija,
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uicllytol az kifolyt s mellyel ákala összeforradott , smelly-

toï reá még talán a nagyság fénye is háramlandik.

Uraim , megszünt az üldözés knra azért , hogy illyen

vagy ollyan vallásnak , nemzetiségnek iagjai vagyunk ; ko-

runk a társasági szerkezet javitása állai a közös boldog-

ság kora. Hazánk társaseági szerkezete közös nagy-léíe ki-

vánja , hogy magyarok legyünk ; de szabadabb s így értel-

nieselil) emberekhez könnyebb szóllanunk, s igy ha ellen-

ségeink, a népcsábitók , пeш gyozödnek meg e tételek va-

lóságáról , folytassák izgatásaikat : mi megadjnk a szahad-

ságot a köznépnek, megadjnk az eszközt, hogy bol-

dog lehessen ; és ha ennek birtokába jnttattuk , akkor el-

mondjuk tételinket ; áiu lássuk , mellyiké lesz a diada! , a

tetté vagy a szóé , az igéreté , vagy a megadott jogé !

Ezek általánosan — lássuk most egyenkint a népeket.

Elöször is a magyar. Tekintsük jellemét , vagyonát ,

számát, értelmét, helyzetét : mindezekhöl nemzetiségünk-

nek aránylag legnagyobb ereje tünik elö. E néposztályban

a legtöbb önállást, férfiasságot , ragaszkodást a honhoz,

büszkeséget a nemzetiségre látjuk párosulva ; ennek az in-

ség napjaiban sokkal nagyobb volna , mint véljük , iontos-

sága ; nem mondom , hogy a hidegségnek , a megvetésnek

idegen ajkuak iránt tovább is fenállni kell; enyészszék ez

el, de enyésztével az erre fordított , a kinött erök térjenek

vissza a tiszta forráshoz, a saját hon-, a nemzetiség-sze-

retethez. Értelmisége , igaz , csekélyebb , mint a német

köznépé, de népnevelési intézkedéseink ennek szaporább

kifejlését fogják legközelebbröl érdekleni. És igen nagy

részének vagyonossága , szabadsága nem íogja ezt is siet
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tetni? hat a földnek felszabadítása mikint fog ez eleuire

hatni ? Legbujább sikjait lakja a hazának. Uraim , állilsa-

tok közlekedési eszközöket, fejtsétek ki a kereskedést és e

néposztály vagyonossága mindeniké közf legnagyobb leend.

Vegyétek hozzá fekvését a hazában, — megszaggatva

nincs ; s mint egy testben lakik a honnak közepén. És sent

hely, sem iráskülönbségek nem zavarják az egységet. Szá-

ma az összes magyarságnak 4,435,818 , holott az összes

szláv eredetü népeké 3,016,314, s igy egy millióval, s

mihaladja, több. — A magyar erejét, éltetö szellemét a

nemességtöl , s a természetes nemzeti sympathiából nyeii,

s e kapcsolat által nyer eröt , a szám is , és maga jelen-

tékenységére emeltetik. Ki nem ismeri a nagy községeket

a Duna, s Tisza , Koros s Maros síkjain ; szabadíísátok fel

az uri tartozásoktól, adjátok meg az emlitett jogokats ha va-

gyonosságukat , értelmiségöket számlálhatlanul mar ez ál

tal emeltétek, az együttlakás, a városi szerkezet a magyar

elemnek olly eröt kölcsönzend , melly mellett minden más,

kell, hogy háttérbe lépjen. —

Higyétek , a hazának minden ajkn népei közt a nagy-

ságnak a hatalomnak legtöbb csirája a magyarban fekszik.

Második a német. Lehetlen hogy szivünk egész me-

legével ne üdvözöljuk e részét köznépünknek. Akarjuk

látni a szorgalmat, a tisztaságot a tudást minden körül-

ményekhez alkalmazkodni; az erkölcsiséget, az értelmet ,

a vagyonosságot : mindezt a néaiet ajku nép teljes mér-

tékben mutatja, — a kereskedés illy árva állapotjában ,

olly urbéri, olly országos viszonyok sulya alatt, milly

virágzó állapotban él ! nem e annyi példányok ezek

tí
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köznépünk kö/f , nem ösztön mind azon tulajdonok sa

játtátételére , mellyeket imint most számitánk el. — Ennyi

érdem a hon iránt! öröm fogja el keblünket s a tisztelet-

nek azon bizonyos neme, mellyet a jól teljesitett polgár-

hivatás magában rejt ; azért szeretet s méltánylat e nép-

osztálynak ! értelmességénél fogva mit várhatunk egyebet,

mint ragaszkodást hazánkhoz, alkotmányunkhoz , nemze-

tiségünkhez? Vallásos nép — vallása biztosítva, kegyelve

van. Szorgalmas — szorgalma gyümölcseit a legközelebbi

jövö tökéletes pártolás aláveszi. — Eszmélettel bir társa-

sági állásáról , s a jog ez eszméletet táplálandja. Ezt ma-

gával hozá , s gondosan örzé meg , mi könnyü , hogy e jog

érzetet átvigye hazánkra , s ennek szabadságára , mellyel

eddig csak sajnosan gondolt külföldi társaira, s fájdalma-

san a honi viszonyokra! És ha átölelte jogérzetével a hont:

akkor feléforedének benne is a nemzetiség iránti kötelessé-

gek ; mert nincs haza, melly iránt tartozásokkal is ne kel-

lene viseltetnünk. Vagyonossága eszközöket nyujt a nem

zetiség eszközeinek megszerzésére, iskolâit legjobb karba

helyzi, gyermekeit nem vonja el, tanitóit jól fizeti, nép-

nevelési tekintetben legjobban hathatni reá. —

Következnek a szlávok, — Mi tisztán csak a honiak-

ról , szorosan a magyarországiakról szólandunk. Igen ér-

dekes volnaösmerni aszláv elemeket egészterjedelmökben,

s így mindazokat , kik e nagy nép-családhoz tartoznak ; de

ez oda fog tartozni, hol egykor magyar hazánknak külsö

politicai állásáról s különösen az orosz és szláv népekhezi

külsö viszonyokról bövebb tudomány, vizsgálat, s tán u-

tazás után foghatunk értekezni; mert illö: hogy hazánkat
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ne csak belülröl , tie kivülrol is ösmerjük ; jöv endo je nem

csupán önmagunktol de a külsö befolyásoktól is függ ; és fei

kell ezt tárnunk egész mértékben , erfit kell erö eleibe ál-

litanunk; a vésznek el ejé t venniink; nevelnünk a körül-

mények jótékonyságait , kedvezéseit ; mi most nemzetisé-

günket csak belsö szempontból tekintjük, és ebböl tekin-

tsiik a szlávokat is.

A szlávok mozgalmait ilarab idö óta figyelemmel ki-

séijük ; de minden elöleges vizsgálat nélkül. Egyes agyak-

ban fogaiuzó képek, ha nincs anyag, mellyben alaknlhat-

nának , üresekké , hasztalanokká váltak. így Magyaior-

szágban a szláv nemzetiség. Uraim ! Hol a pont , melly-

hez ragaszkodtok ez üres képpel ? A nemesség általáno-

san magyar. A polgárság, ha nem egészen magyar; de

még kevesbé szláv ; marad a knznép. Sez valólag így van:

s ezért épen, hogy a szlavismus ügyét, a nemzetiségün-

ket érdeklöt e rovatba halasztók. Vegyük a dolgot komo-

lyan! A polgári hatalom factorai : értelem, vagyon.szám.

Óh mi messze áll a szláv köznép attól, mit e tekintetben

értelem alatt értünk , — értelem , melly a polgári szerke-

zetnek , a világ viszonyainak tiszta felfogásában alapszik !

annak fentartását, kifejlését eszközölje; ha pedig csak

sejtelmeken épül, azoknak rendszerét, organisatióját ön-

magában alakitsa meg , számolja ki. És azt mondjátok itt ,

bogy ez értelmet kiiejtitek? Ez több volna a rosz szívü-

ségnél ; mert vélitek-e azt , hogy a Karpatok ormaira úgy,

mint Duna alrészeire kiterjedö magyar statushatalom más

mini önmagának kifejlését eltürendi ? hogy illy fogahnak

létrejöttét elnézendi hanyagul és részrevétlenül ? De, u-

6*
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ralm, doctrinátok csábításon is alapszik, s ha tan meg-

engedné is ennek teljesülését: a magyar status-hatalom ,

köznépetek jobbjainak józan értelmén tornék meg , mert

elöbb-utobb megtudná, hogy eUitkolátok elötte Siberiát ,

el az ostort — a kancsukát , eltitkolátok egy hös nemzet

gyászos elestét, el az érzelmet, mellyet a magyar nem

zet ekkor tanusított, — eUitkolátok az éjszaki befolyást

Oláh- s Moldvaországban ; ezt pedig higyétek , saját ti em-

bereitek fognák elbeszélni az amito tt köznépnek. Uraim,

itt az értelemre nem számílhattok ; a köznép értelmisége

sokkal inkább fúgg társaságijogainakszaporodásától, mint

bár melly nevelési rendszertöl , vagy inkább még ez izga-

tásoktól. Mikint fogjátok az egymásután következö fo-

galmakat kihlani. Hiú képzeményekkel a valût? mikint

fogjátok a kimaradhatlan ragaszkodást , a szeretetet a ma

gyar alkotmány iránt elölni? ismét képekkel a valót? Két

hypothesis mellett érdemelnétek figyelmet, szlávellensége-

im! ha a magyar nemzet szelleméhez hütlenül, a köznép-

«lnyomás és zsarolás principiumihoz térne vissza: elsö.

Ha az éjszaki hatalom , szelleméhez hütlenül, democrati-

cus zászlót tüzne ki, s elsö lépésül mindjárt családatok

leghösebb tagjának elrombolt szabadságát adná vissza: má-

sodik. Tegyétek meg mind a kettöt — de elválhatlanul egy-

mástól , — és megvallom ; hazám jövöjenek tiszta egére vi-

haros felleget idéztetek elö ; semmisítsétek meg mind a két

hatalom történeteit , a legközelebbi évtizedröl; zárjatok be

a pozsonyi országház termeit , és nyissátok meg Varsóban

és Pétervárott a zárt termeket, hogy a nép emberei hal-

lathassák magokat : és mi magyarok mindnyájan igen fon-
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tolóra veszszük mostani phantomaitokat. — Tegyétek a tet-

tet nem tetté, — de ismét mondom , elválhatlanul a kéthy-

pothesi&t egymástól : — ám iiiiért dulnck nemzetem kebe-

lén, ha szolgának kellene lennem itten és ottis, hová re-

ménynyel tekinlek — miért dúlnék a való szabadság (Hé

ben, midön rnásott sem nyerhetek egyebet? Az éjszak a

szabadság eszméibe öltözött, és Magyarhazánk szinte a-

zokkal halad a jólét sugárait mindenhova elárasztva ! mily-

lyen botorság volna felidézni a nemzeti viszálkodás réme-

it ? Mi nem tudjuk kebleitek mélyén mi fekszik : de miml-

ezen tételeink igazságát ti magatok is sejdítitek , midön

izgatásaitok czéljaúl nyelv-müvelést, literaturát tüztök ki.

Itt sejdítitek a valût, és sulyja alólnem fogtok menekülni,

bár mi vezérelje eszméiteket. Ismétlem : értelmére a nép-

nek ne számoljatok; számolástok meg fog törni, inert né-

peteknek utolsó gyermeke tudja azt : jobb az idegen jó ba-

rát , mint a rosz szivü rokon.

Igen nagy factor a statushatalomban a vagyon. Tud

juk , mikínt áll egész köznépünk vagyonossága , és ki nem

ismeri a népet az éjszaki bérczek lábainál , és milly vi-

szonyban állnak a kopár sziklák , a szük völgyek , a feny-

vesek, a buja , és tágas sikhoz , az apró csermelyek a szé-

les folyamokhoz ; — nem akarjuk azonban bántnni a békes

szorgalmat, a vas türelmet, a csendes és péídas erköl-

csösséget, melly e népág kebelében szelíden vírágzik, de

ha a jövendö lepleit elmozditjuk ; ha a jótékony istitutiók ,

a kifejtett közlekedési eszközök eredményeit mind a két

honrészeken összehasonlítjuk : a nagyobb vagyonosság min-

denesetre nem a szláv elem fészke felé fog nehezedni. Mind
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ezek csak ellenségeinknek mondattak , és nem az egész

néptomegnek , mellyhez csendes elkölcsösségeért a legme-

legebb érzeliuek vonzanak ; és mellynek jóléte elömozdítá-

saért a mindenkire ható jogok boldogitó sugárai egyenlö-

en fognak szétáradni, пem a nagy néptömegnek, melly e-

zer csatában onta vért e hon fentartásaért , melly hadi e-

rönknek most is nagy részét képezi, melly sok fiának honi

ipar és kereskedés sokat igen sokat köszönhet , e népto-

meghez szózatunk a legmelegebb, kezünket nyuj^uk felé-

je hazánk nagyságának elömozdításáért.

Különben is egész köznépünk vagyonossága csekély ha

zánk földterületének egynegyedrészétsemtartjakezeiközt a

köznép s ennek is tulajdona a nemességet illeti, és ha tckint-

jük kereskedés hiányunkat és a sok terheket a falusi es-

küdtül a megye íoispánjaig, a mestertöl a püspökig, és —

de minek elöszámlálni az ismerteket — a hatalom e factu

ra a számolatból úgy enyészik el , mint az értelmiség.

Végre mi tekintetbe veendö az a szám. — De az iga-

zi hatalmat a három együtt: az értelmiség, vagyon , és

szám képezi ; egy magában igen gyenge, valamint egyes

-embernél, úgy egész népeknél. Mondtuk pedig , hogy ér

telmiség és vagyon, melly e népágból kiemelkedik; e szá-

mot csökkenteni fogja. És ha mégis ellenségeink az ero

ezen eleméhez nyujtanák ki kezeiket , sokat és igen sokat

kell tekintetbe venniök , hogy ímmagokkal tisztába jöhes-

senek. Néhány adatot mi is képesek vagyunk nyujtani , a

munkát könnyitendök. Egy népcsaládhoz számiljátok a tó-

tot, oroszt , szerbet , ráczot ? Helyes. — Hiszem , nem fe-

lejtétek , hogy a nyelvegység , a sokféle dialectus , szó-
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kiejtés, és más meg más különféleségek által igen gyen-

ge. — Ezt nem felejtétek : de ezt közös literatura által

megszüntetik ; azonban mi képzelet az , literatura által hat-

ni akarni a tömegre ? De mégis lesz-e közös literaturátok

melly sem nem lesz cseh , sem nem rusznyák , sem nem

illyr ! A nemességbe emelkedettek a magyar elemmel ol-

vadtak vagy olvadandnak össze , — a polgárságban ál-

lóknak a polgárság reformja hasonló sorsot készit ; a nép-

re a törekvés nem hatand ; s így magok maradtak azok ,

kikbe az agyrém átszivárgott; a nyelv különbféleség által

megszaggattottak pedig ugy hogy e tekintetben eröt fejt-

hetnének ki , soba nem fognak egysíttethetni.

Legnagyobb rugó a köznépben a vallás , és tegyétek

az egész szláv családot egy vallásuvá : és rosz szivü

törekvéstek aggodalmunknak vetendi meg alapját. — Azon

ban nézzük , hogy oszlik fel vallási tekintetben a szlávnép

— itten a végvidék és Horvátország is számolatba jölt

r. cath. tót: 1,215,944.

horvát: 886,079.

illyr: 416,150.

g. cath. orosz: 442,903.

sokátz: 13,188.

agost. tót: 467,562.

reform.: 3,750.

g. n. egyes. illyr: 828,365*).

*) Fényes Elek Urnak ki ezen adatokat lep/közelebbrol

meQ jelenendö munkájából közölni szíveskedék az egész

bon elolt meleQ' köszönetet mondok.
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Mikint fogjátok ezen Í5t féle vallási érdekeket egy oily e-

lemuen egyesiteni, melly (kihagyván avégvidéki435,5 76),

nem számlal csak 391,889 lelkeX hazánkban, inelly az éj-

szaki külföldön az óhitü vallást tüzzel vassal , kényszerí-

léssel teijeszteni megindult. Magyar hazánk, magyar al-

kotmányunk az, melly a vallási egyenlöségnek elsö veté

meg alapját , melly e vallási egyenlöséget egész terjedel-

méhen helyre állítandja. — Erre azt felelitek, hogy a val

lási érdekeket a szláv elem csak úgy biztosítandja , mint a

magyar. Ez, maim, megvallom, annyi-. a tíiz eloltandja

a vizet ; a íeketének szüleménye lehet fehér.

E pontnál lehetlen, hogy eszembe ne jusson a világ-

mozgalmak egyiklegnevezetesbjelenete. A franczia revolu-

tio sergei a Rajnán és Alpeseken a szándékkal léptek át,

hogy az ellenséges kormányok megdöntesével a népeknek

szauadságaikat megadják — mitörtént? A kormányok meg-

huktanak, a népek pedig a zsákmányolás , elnyomatásnak

lönek áldozatai, — királyokat tolának reájok, ésa harczok

nyomorait viselteték velök. Mi Ion szüleménye ennek? Egy

nagy tanulság a népeknek, hogy a lelkesedést, sympathiát

alacsony czélok eszközeül használák ; bizonyos vagyok hen

ne , hogy nem ez volt a czél a kezdetnél ; hogy csakugyan

létezettegy nemesebh indok az elsö hevüléskor, de azem-

heri indulat elhomályosítá a czélt, elfoglalá a békes ember-

szeretet szelíd érzelmeit , — nem is akarom az egész fran

czia nemzetnek ezt betudni; meg vagyok gyözödve , hogy

ez csak kinövése volt a nagyszerü mozgalomnak — de e-

lég hogy, a veres nyomokat, a sirhalmokat, a gyászt és

kcservet maga ntán hagyá. És innen magyarázhaíó meg a
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lelkesedés, a martins l-jel ministerség magaviselete után

Németországban ; innen a nemzeti dalok mint kinyomâsai

a nagy néptömeg érzelmeinek ; innen a népellenséges moz-

galom.

Mi a történelböl ezt kiragadtuk ; azonban az össze-

függésböl egy lánczszemet kihagyánk ; s olvasóinknak ad-

juk át, e szemet a lánczba beilleszteni.

Vallási egyenlöség volt jelszava az utolsó évtizedbea

a magyar nemzetnek , s e jelszó a két utolsó törvényho-

zói testületnél megtalálta organumát; valjon a vallási

egyenlöség, a teljes vallási szabadság hagy-e még vala-

melly ellenséges indulatot kibékitlenül ? E vallási egyen

lôség mellett mire lebet a kedélyeket, a köznép fanatis-

uiusát használni? Uralkodásra, vallási felsöségre? De

ezt, uraim, rólatok fel nem teszem ; inert ha katholikus

szinezetetök teljes megelégülést leí a mostani institutiok-

ban , a protestans azt a legközelebbi jövöben feltalálandja.

Nem képzelhetem teljes vallási szabadság mellett mikint

nyujthatna segédkezet e czélra — az uralkodásra — a

par száz ezer széllyel szórt értelem és vagyontalan

pornép ? öt millio ember a vallásfelsöség minden szi-

néröl kész lemondani, hogy polgártársainak nyugalmát

megadja , szeretetét megnyerje ; és ez elkopott szerepet

egy olly fractio vállalná magára? Erröl, uraim, botorok

vagytok, ha álmodoztok.

Vallási egyenlöség az , melly a még kibékitlenül ha-

gyott érdekeket összefüzze , s az embereket , az egymás-

tól e miatt elfordultakat , meleg , öszinte kézszoritásra ba

ja. Catholicus , protestans , óhitü , magyar vagy szláv , a
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statushatalomnak egy fokán , egyenlo pártolás alatt álla-

nak; itt pedig kéz a kezet megérintheti , kebel kebelrebo-

rulhat , s a nemzeti egyetértés szelleme mosolygva nézen"

di majd ez annyira várt jelenetet. —

Es, uraim, ne felejtsétek el, hogy a kôznép, mel-

lyet ti szlávnak neveztek, a helyzet által mindenütt meg-

szaggatva van; pedig ez fontosb körülmény, mint vélné-

tek; mert kell lenni egy gyülpontnak, honnan minden

erö egyenlön szívárogjon ki; és egyenlön térjen vissza;

— a Karpatok és Száva parti közt pedig egy igen nagy

szivalag ásítoz keresztül, mellyen még ellenségünk sze-

rencsétlenségére igenigen rosz utak és közlekedési eszkö-

zök léteznek ; ha pedig ezeket a nemzeti erö felállitandja •'

az üdvös eredmény inkább másoknak mint szláv ellensége-

inknek használandnak.

Tudjátok ti azt is, hogy a népesség növekvését az

élelemszerek mennyisége kormányozza ; ez élelemszerek

pedig , a köznép oeconomiaját nézve , a föld mennyisége

és minémüségétol függnek. Ez elvek elöbocsátása után te-

kintsétek csak a bérczeket , a fenyveseket , a kopár szik-

lákat , a sovány homoktéreket , mellyek a szlávnké , és

a buja térmezoket, és mentol elöbb szabaddá teendö kö-

vér lapályokat, a még népetlen pusztákat, mellyek a ma

gyaré, ajókeblü németé, vagy a csendes oláhé. —

Mi tehát a kapocs, melly a szlávokat összefüzze;

mellyek az oszlopok, mellyekre az egyesitö hid épittetni

fog a ragadó hullámok öleben ? A szabadság ? Ez sajátja

a magyar alkotmánynak. A föld? Ez elöbbutóbb sok mil-

liónak leend birtoktulajdona. A litteratura , az értelmiség-?
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Ez a köznépre hatástalan. A vallás? Ez csak egyenlö-

ségben talál eröt, ezt pedig csak a niagyaralkotmány

nyujthatja. Nemzeti egység ? ez nem létez , s reá csak

alkotmány és vallásszabadság vesztése által küzdhetnétek

fel , sa szláv nevet szolgaságért vásárolnátok meg , s ez

milly dij átadom meggondolni mindenkinek, kérdezzé-

tek meg az elszászi németet: a földet, mellyet lakik,

a France határaiból kiragadva, Deutschlandnak kivánja-e

neveztetni. Kérdjétek meg a német Schweizit, hogy gyö-

nyörú bérczeit német kormányok alá akarja-e juttatni ? —

mind a kettöt azért , mert német. A hollandi miért nem lo

gada el a német nyelvet , mellynek typusát hordja magán

nyelve s miért nem kiván németországhoz tartozni sem

egyik sem másik ? — Viszont mellyek az oszlopok az egye-

sitö hid alatt a magyarnál ? Ezek : politikai egység, melly

nek minden köve mind annyi jog ; a másik a vallási egyen-

löség mellynek minden köve a béke és nyugalom , e két

draga kincse földi lételünknek. Ennyit a magyarhoni szla-

vokról. —

Egy nevezetesb népág még az oláh. — Csendes és

békes ; szelid , engedékeny , háladatos nép — de értelmet-

lensége s vagyontalansága szolgai érzelmekkel nevelik. —

Nemzetiségünkre nézve nem könnyü lesz a hatás reá, mert

vagyontalansága , értelmetlensége az oktatást nehezitendi.

Nagyobb részt keleti és déli bérczeit lakja hazánknak és

legkevesebb ellenszegüléssel sem viseltetik a magyar irant ;

s ha vallási tekintetben vezetökkel, a papokkal birna is;

nemzetiségi tekintetben nem bir, és statusunkra rosz

ha lasa soha nem is leend, m ni par s kereskedési
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osztálya nem létez , s minden ereje a földmüvelésben van ;

intelligentiája pedig megtanulhatá valhás és alkotmány,

milly viszonyban állanak egymáshoz Oláh és Moldva or-

szágokban egykori frigyeseiben hazánknak.

Ha ezek ulán valaki kérdezné , mik tehát köznépünk-

nél az eszközök nemzetiségünkre ? Feleletül én kérdeném :

ismeri-e a türelmet ? s ha igen , akkor kezet nyujtanék :

ebben s az idöben fekszenek az eszközök aria, uogy köz-

népünk is magyarosodjék. Különben nemzetiség nem csu-

pán a nyelvben al!. — Nemzet tagjai leszünk a jog és

szabadság , az alkotmány által ; melly nemzet ezt fen-

tartja , mellyböl ez kifolyt , ahhoz fogunk számoltatni

akarni; és ez akarat, e ragaszkodás a nemzetiség egyik

része — alapja az egésznek — ösztön a nyelvre. E te-

kintetben nemzetiségünk a legközelebbi jövendöben mаr el-

fogadva , megalapitva leend ; és mikint hat még a köznép-

re a szabadság? Vagyonosságát elömozdilja; és ez,

uraim, az igazi nevelés alapja s álmodjunk bármi szé-

peket a népnevelésröl : addig teljes gyümölcseit az meg

nem hozandja, mig institutioink javitása által szegénysé-

géböl ki nem emeljük.

És ha a nevelést a vagyonosság feltételezi: akkor,

igen, nyelvünket is; mert ennek a népnevelésbol kell ki-

kelnie. Minden intézkedést e tárgyban meleg kebellel kell

ölelnünk, és ha a sükert nem is foghatjuk mindjárt kéz-

zel, csüggednünk nem szabad.

Én legczélirányosbaknak vélnék egészen nj magyar

iskolákat, minden helységben kis gyermekek számára 4

esztendös koruktól egész hétig bezárólag. Fö czélok a



К IS MAGYAR ISKOLAK <)3

magyar nyelvet hallás, játszas, tárgynevezés , imádság,

ének, apio mondáksat. által fanulni, ugy hogy a magasb

iskolában mаr sükerrel magyar nyelven tanitathassanak

t

irai, olvasni sat. Б czélban rejtezik a kisdedóvás czélja is,

és igy kétszeres hasznuk leendnek. — És én, megvallom,

mi tekinteték vezérelnek e javallatnál. Gyermekét a pa-

raszt fokép azért nem küldi iskolába , mert azt házi vagy

mezei dolgaitól szegénysége miatt ritkán nélkülözheti; ez

ok a „kis magyar iskoláknál" nem létez, mivel az illy

gyermek munkára nem használtathatik ; söt az épen miatta

akadályoztatik. Ezek mellett szülö munkától, idösb gye-

iek ügyelés miatt nem marad el az iskolától, gyermek

játszas közt , szülö pedig a tapasztalt süker után kedve-

lendi meg azt; és gyermek öiömmel menend a nagyobb

iskolába , szülö pedig vissza nem tartóztatandja ötet. —

Könyv , irószer uj költséget nem kivánand.

Milly szerencsések vagyunk mi , hogy illyeket meg-

pendítve, részvétlenséggel, homállyal nem kénytetünk a

síkra lépni. — Mindenki ért mindenki érez ; mennyivel boldo-

gabb kort élünk ; az illy ügy nem koldulva keresi többé a

pártolást. Én is felhagyva ez uj iskolák számára részvétet

gerjeszteni, átmegyek gyakorlati kivitelére a dolognak.

Hazánkban van 7000 helység, falu, varos, melly

vagy épen nem, vagy nem egészen tiszta magyar; 4500

az egészen tiszta magyarok száma — és igy hét ezer illyen

„kis magyar iskolára" volna szükség — ez hét ezer tani-

tót kivánna meg, kiknek évi fizetésök 100 pengö forint-

tal hé.tszázezer pengöt kivánna esztendönkint — ez igen

sok pénz , de a nemzetiség is igen nagy ügy ám l
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Mi a mult országgyüléseken Igen szép engedménye-

ket tevénk a köznépnek , sokat elengedénk tartozásaiból

— dicséretes áldozatok ! azt is kimondók , hogy füst pénzül

minden ház 1 frtot fizetend ; késöbb kérdés támadott , hogy

értessék ezen forint, váltóban e, mint az engedményes

oiszággyiüés elött volt , vagy pengöben , s ekkor mintha

megbántuk volna nagylelküségünket , áldozataink ntán

mintegy jogositva érezök magunkat , semmi esetre mást

mint pengö pénzt érteni ; s így térénk el az elvtöl , melly

az emlilett törvényhozás elött lebegett, „a paraszt sorsát

semmiben roszabbá nem tenni."

Ime az alkalom az elvhez visszatérni: hazánkban

jobbágy, telkes, és zsellér van , több kevesebb 1,400,000*)

ez ngyan annyi pengö forintot adoz; ajánljuk meg ezen

pengö forintnak felét, és ez fog 700000 forintnyi össze-

get — aszükséges mennyiséget adni; és ekkor még ma-

rad is az elöbbi mennyíségbol több mint elöbb volt, és

*) Ennek tokéletes Ismeretét nem voltam képes annyi sta-

tistikal munkálnkból klnyomozni. Mi паду hiával va-

Q-yunk jó statistikánknak ; az több mint fájdalmas. Fé-

nyes Elek statistikája mar kész , s ha meofelel a vára-

kozásnak, oily érdemet szerze a hon iránt magának,

mellyért minden jutalom csekély. — Ország-os , me-

jryei , papi osszirások mind elvek , eq-yséo- nélkül foly-

nak; s innen, hop/y minden nyomon fogyatkozás , — hi-

ányra akadunk. Jo theoriája a statistikának , melly min

den elvet, mellyre szüksép; van, minden szabálytkifej-

tene, status tudományunk io;en érezhetö hiányát pótol-

ná ki.
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magunkat megmentök a vádtol , mintha engedményeinkért

ezen összeg sokszoroztában kerestünk volna kárpótlást.

Szükség volna tehát országgyülésileg elhatározni.

1) A füstpénzt mennyiségének feie uri adóból status-

adóvá változtatik.

2) A bejövö összeg „kis magyar iskolák"ra foidiltatik,

mellyek czélja a kisdedovás mellett semmi egyébb mint

magyar nyelv tanulás.

3) Tanitói országos pénztárból flzettetnek.

4) Ezen tanitók kiképezésére az egész status praepa-

randiákat állit a hon több részeiben.

5) A praeparandiák életbe — lépte után az oskolák há-

rom év mulva nyittatnak meg.

6) Minden helység földesura a népességhez arányzott,

országos terv szerint a törvény keletkeztétöl öt év alatt

iskolaházat éjiit.

7) A nagyobb iskolákban keresztény tudományon ki-

vül minden magyarul tanittatik. A mennyiben az apróbb

helységekben nem volnának rendes nagyobb iskolák ,

ezekben a kis magyar iskolai ügyet hasznosan lehetne

összekötni amazokéval i'igy hogy azon tanitó kevesb fog-

lalatosságai mellett az elemi oktatást is folytatná.

8) Az ügyet országos, flzetett, és felelös biztosság

kezeli ; a kormányzat külön ágát tevén , a Fömélióságú

canczelláriának van csupán a törvények értelmében alá-

rendelve. — A megyék helyhatósága különös szabályok

által mentesittetik — ide tartozik különösen a felügyelet ,

a hibák , fogyatkozások feljelentése —se tekíntetben köz-

vetlen levelezés a biztossággal.
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■9) E biztosság minden félévben a felségnek ktnïilmé-

nyesen jelenlést tesz, és hivatalosnak vallott hirlapja ál

lai ezt közzé is teszi — ugy minden megyének megküldi.

10) Ez iskolák Iétezése ez alakban harmincz évre

biztosittatik. *)

És igy tovább — szerkezetérol iveket kellene irnom ;

de en itt ez eszmét csak általánosságban akartam felmu-

(atni ; megéilelését átadom a nemzet sziv s ész melegének

a kérelemmel : ha nem igér magának életet , teremtsenek

mast hazámfiai, jot czéliiányost boldogságára a szeretett

hazának; csak ne hagyjuk tettlen nyugalomban vonulni

felettünk az idöt; inert a halasztás több rosszat sziílt a

világra , mint maga a mulasztás ; mert ellenségeink nyil-

tak , és alattomosak ; ismertek és ismeretlenek munkál-

kodnak — mert mondják e többet : nemzetiségünk érdeké-

röl van szó !

Nehézségekkel van ez — és mi nincs avval ? — ösz-

szekikve. Nehézség ! ez magában enyészni nem fog ; szem-

be kell vele száilanunk , és küzdenünk. — Messzeség I

*) Ki tudja ezután , flnancialis rendszerünk mikint álland.

Azt pedigr : miért keljen ez áldozatot a nemessé^nek vi-

selni? megtfejti az.hojryanemzetiséß- üQrye lejj-közelebb-

röl ötet érdekli. Ez új manyar oskolák áltai az elemi

népnevelés nem szenvedend semmlt; mert ez az ep;ész

statustól teljes joçgal igényelheti a pártolást; macától

a koznéptöl is ep/yenlön; s krajczáros vap;y p/arasos

adózat seq-ithet rajta, különbeii pedijr mint az imint lá-

tók, az elemi uevelés síkere sok tekintetben illy kis is-

koláktól feltételeztetik.
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Minden lëpés közelebb visz bennünket ; ki czélt akar ér-

ni, annak indnlni kell; és uraim, mindenek felett a tü-

relem és kitartás. Egy két nemzedék sirba száll; évek

fognak enyészni a semmiségbe; ki tudja, mellyik uno-

kánk fogja a gyümölcsöt szedni a fàról , mellynek mi ül-

tetjük magvát; - mellyik fog a lombok alatt csendes éi-

zelemmel pihenni; de azok is e honnak, e nemzetnek

lesznek fiai, és ha nekünk békes földet adtak elödeink:

mi adjnnk nekik ;tt örömdús nemzeti érzelmeket.

Nemzetiségünk ügyében nem lessz ér-

dektelen nehány pillanatot vetnünk a zsidó

emancipadora, s a Horvatokra.



Zsidó emancipation

-

A. zsidók a néposztály , mellyet korunk humanus szelle-

me egész hevével átölelt, s vessetek bár ezer akadályt ,

hatalmasan fog feléje vonatni : — az emancipatiot általa

késleltetni, de megsemmiteni nem fogjátok. Ezt szoktuk

luondani ellemeinknek. — Tökéletes igazán. Ha pedig azt

mondják ; ez osztály meg van erkolcsében romolva , vesz-

tegetve , nem érdemes a felszabaditásra ; akkor azt mondjuk

Mac au 1 a y-val: „Elöbb vétket teremtettek s azutánazt

üldözéseitek alapjaul használjátok — mint idegenekkel

bántok velök, s aztán csodálkoztok , bogy nem osztanak

minden hazafl érzelmeket; — választó vonalt huztok; és

bámultok, hogy távol tartózkodnak töletek. Nem akar-

játok, hogy egy hold földet birjanak , és csodálkoztok,

hogy csupán a kereskedésnek fekszenek. A tiszieletes

becsvá°7nak ismeretét számokra lehetetlenné teszitek , és

panaszkodtok , hogy a haszonvágy mesterségeiben keres-

nek menedéket : — röviden századok ota sujtottátok a

j ogtalanság mindem nemével , s most kárhoztaíjátok , hogy

ahhoz, mi a gyöngének természetes menedéke a tulha-

talmu eröszak eilen — a ravaszság — a csaláehoz folya-

modnak."

i



VALLAS-PÉNZ 99

És azoknak, kik mondják: „vallásuk, szokásuk ál-

tal el vannak különözve a polgári társaságtól , avval so

ha össze nem olvadnak:"— igaz, és eza nemzeti egység

tekintetében fontolóra érdemes ellenvetés, — de felelni

szoktuk : political tekîntetben csak ennyiben jó ez szem-

ügy alá , mennyiben a közéletre visszhatást gyakorol.

A pénz ez osztály kezei közt forog, de ez teriné-

szetéböl пem v.iltoztat semmit; az uzsoráskodás nem a

kürülinényböl foly , hogy a pénznek kizáró birtokában

vannak : hanem helytelen political rendszerünkböl ; ha pe-

dig kereskedés taltal felkutatják a pénznek minden forrá-

sait, és a pénztömeget nevelik: kárára van e ez a pol

gári társaságnak , vagy javára, akkor kivált midön he-

lyes institutiok által a katnatláb csökkent ? — De felsza-

baditásuk után talán a hatalom e nagy factora által rosz

befolyást vívnának ki magoknak a statuskormányzatra ?

Én is azt mondom : igen , ha tudnám , hogy a zsidóság-

nak politicai irányuk van ; de nincs , és éltök vég czélja

a privát jólétben oszlik fel. Most e népág egész politicai

élete defensiv rendszer az elnyomatás , üldözés eilen ; azon

természetes összetartás , mellyet a gyongék' az elnyomot-

taknak egymás iránti élénk sympathiája szül. Most örök-

ké hadi lábon látjuk öket a támadások eilen, s fegyverül

használni a pénzt, mert jogul, törvényül számokra fegy-

ver nem Iétez , de ez ismét kifolyása jogtalan állásuknak ,

és megszüntetvén ez , meg kell szünni annak is — érdekei

velünk egyek lönek, s az elkülönzött állapotot csupán a

vallás tartandja még fen.

7*
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Magában abban is , hogy házaknak , földeknek , mes-

terségeknek, birtokába juthassanak sziníe semmi károst пem

látok political tekintetben ; mert a ház természetét azért ,

mert zsidó kezébe jö , нem változtatja meg, s nines аkа-

dály , hogy az ismét a keresztényre szálljon vissza. Mes-

terséget zsidó fog üzni? tökéletesb leend a keresztény-

nél? a status nyerend s a kiütött erö máshol fog alkal-

mazást keresni magának. Komolyabb megfontolást érde-

melne az , ha a földbirtok jelen viszonyai közt nemesi

birtokot is szerezhetnének ; mert ez összeütközésbe jönne

sok kérdéssel , millyenek: az örökösödes , az ösiség, a

föld political jogtulajdona , s ekkor az elkülönzött testtílet

hatása azonnal érezhetö volna. Azonban az is késöbb ,

midön a földbirtok felszabaditást nyerend s következtében

a mostani viszonyokból eredft törvények is változandnak ,

maga a földbirhatás is minden veszély nélkül ruháztatha-

tik át reájok.

És ha hozzá gondoljuk ezekhez a természetes jogo-

kat , hozzá azon közjogi életelvet , hogy a polgári társa-

ságban mindenki egyenlö pártolását követelheti személyé-

nek.vagyonának; mitmondunk akkor ez osztályról, mely-

lyet nálunk az utolsó utczagyermek büntetlen illethet gu-

nyokkal , méltatlanságokkal , mellyet az utolsó torvény-

szolga önkényesen zaklat ; — és mit mondunk a hazai in-

telligentiáról, mellytöl elsülyedett állapotjok, helyzetök

miatt elvonatnak ? A zsidok mostani állapotját semmiké-

pen nem menthetjük ; és egész lélekkel kell várnunk a

pillanatot, melly öket hozzánk emelje fel.



emajncipatio s nemzetiseu 101

E nézetek határozák a 1 840-i országgyülést az emanci

pation nézve kedvezö törvényeket alkotni: ez pedig nj ta-

nuságot ada , hogy lássa a vilag , mino szelleme , mi hu.

maims iránya van cselekvényének ; mi kész elrágalmazott

alkotmányának kedvezéseit megosztani; — és e kérdés

ollyan, mellyben az egész világ megértheté, és bepil-

lanthatta lelkületének legmélyébe. Az emancipatio elma-

radt, azonban ha ezen elmaradásnak következményeit

vizsgáljuk,. azokat, mellyek a sympathiákból kifolynak,

azokat , mellyek az elnyomottban a segélyhozu ircànt aka-

ratlan taïuadnak : akkoe nyugalmat találunk és sok szem-

pontból derült arczczal nézhetünk a .¡ovo elébe.

Azonban ha elvünket e kérdésen is keresztül akar-

juk vinni;hae reform jótékonyságát is oszhangzásba akar-

jnk hozni a nemzetiséggel, lehetetlen meg nem emlitenünk

nézeteinket a nemzetiségre nézve.—

otszázezer ember a statushatalomban nem kis fac

tor; — ötszázezernek intelligentiája — és még inkább

vagyonossága , növekedö jóléte még nagyobb factorok :

és ez ötszázezernek idegen nangokra nyilnak ajkai , ke-

reskedést üz s így fejlödése a joröben számra vagyonra

számolandó a pályán , melly a nemzeti egység feíé vezet.

Nem tartozom azok közé , kik az emancipatiot ellen-

zik nemzetiségreható rosz következményeire nézve : de

igen azok közé , kik a nemzetiséget mindenek felett sze-

meik elött tartják, és ez elvemben azon éiles tudat ör-

vendeztet, hogy még is a nemzetiség ügye a reformotnem

zarja ki , kanem annak csak egy általános irányt áu , an-

nak czikkelyeit csak sorozza, némellyeket elöbbre, hat
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rább másokat, és igy kétszeres erövel viszi elö a nemze-

tet, szabadság és nemzetiség fêlé ; — meg vagyok gyö-

zödve , hogy sokban épen a reform az , melly a nemze-

tiségre jótékonnyan hat: de még is egészen nyugodt ke-

bellel bár mennyire szeretném , nem ölelhetem e kérdést-

Többször át meg át gondolám e tárgyat: de csendes tá-

maszponda az íígy mostani helyzetében nem juthaték.

B. Eötvös ,*) lelkes fiatal irónk sorait többször áltol-

vasáni : de kétkedésemböl , aggodalmamból kiemelve leg-

kevesebbé sem érezém magamat.

Azt mondja: „Lehet e valaki annyira pessimista,

hogy e nemzetiséget , melly egy ezred elött Azsia köze-

péböl a törieuet fergetegei között e határok közé vetve

— az idegen mag az idegen földön olly erös gyökeret

vert , hogy ennyi fergetegek utan is fenáll ; e nemzetisé

get, melly fellépése elsö pillanatáóta ellenektöl környékez-

ve , egy ezreden át küszködött nyilt еrö s alatornos üldö-

zések eilen , s még is fennáll egy másfél százados elfog-

lalás , egy háiom százados német szöveíség után; fenáll

kevés milliók között , olly hazában , mellynek annyi pol-

gárai iránta részvétlenek , mellynek törvényes nyelve egy-

kor latin, miveltebb körei németek valának; fenáll s ne-

vekedik, csodálatossan feltartva a gondviselés áltai,

melly e népet mint multban a török, ngy jövöben talán

egy más barbarismus eilen örseregnek rendelé; hogy

mondom e nemzetiséget néhány ezer zsidó polgárositása

által veszélyeztetve lássa, veszélyeztetve lássa most, hol

*) Budapest! gzemle 2-ik kötet 110-ik lap.
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hála az égnek, a magyar végre átlátá, hogy jövöje nem-

zetiségével egy; hol minden sziv , melly dobogni tad,

a hazáért lángol , hol öseink nyelve пem ¡(legen többé а

határok kiïzött, mellyeket vérökkel szerzének."

Azonban , az , hogy e nemzetiség annyi fergetegek ,

annyi nyilt erök s alattomos üldözések után fenáll, пem

elegendö nekünk ; az sem , hogy kevés milliók közt fen

áll , kivált , ha mint mondja , s mint én is hiszem , ha e

népet a gondviselés egy más barbarismus eilen örse-

regnek rendelé. Elég ekkor, hogy a nemzetiség kevés

milliok közt fenáll ? És valljon a félszázados nemzetiségi

harcznak csak az volna-e eredménye, hogy megmentve

magunkat az enyészettöl , felhagyjunk mindennel — sem

Eötvös sem én a nemzetiséget nem e szempontból néz-

zük — a nemzetiség jßvendöje nagyobb czélok után tö-

rekszik, mint önhazájában megmaradhatni ; ennek ragyog-

ni kell a hon felett , hogy világánál mindenki lásson , és

látva , higyen és átmelegüljön. Pedig mint fentebb mond-

tam , e tekintetben , ez irányból vajaii keveset tevénk

még ; magunkat az enyészettöl megmentök ; de a ki azt

hiszi', hogy ez csupán a nemzetiség a nyelv iránti buz-

galomból tintént , csalódik; nemzetiségünk nanti lelke-

sedésünk ott kezdödik, hol egy különben legjobb szándé-

ku kormány által institutioink megrázatának , és kérdem

látjuk e azt elöbb, hol egy lassubb systema a velöket

kezdé száritani belöliink, de hol institutiolnk, alap elveik-

ben legalább megkiméltetének ? — uraim , moudjátok meg

magatoknak az okot ; én itt azt meg пem mondhatom.

Mindegy , mi a latint lassankint kiküszöböljük ; saját li
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teraturát teremtünk, azt a nemesség kebelén forrón ápol-

juk, félnünk tehát nem kell, hogy elsülyedünk többé. De

lépjünk be csak hazánk] határain nyugotrol és idegen han-

gok sziszegnek ftíleinkbe ; jöjjünk be délröl , és járjuk be

az éjszak és keleí határbérczeit : és mindannyiféle nemze-

tiséget lelünk; — és ha mind ezt Optimismus érzelmek

után a szomszédsági befolyásnak vagyunk hajlandók tu-

lajdonitani , és jobb reményel jövünk hazánk szivébe ,

mindegy : akár a hullamok partin , akár a hegytetön fel-

leltük magyar hazánkat ? Majd keresünk embert a fel alá

hullámzó tömegben , ki megmondja , hogy ez is magyar-

haza , és hogy elhigyük , el fog vezetni poron , sáron ke-

resztül egy udvarban álló házba , hogy néhányak társasá-

gában magyar hangokat halljunk. — így áll fen nemzeti-

ségünk , uraim , szerencsésetek vagytok , kik többet lái-

tok , tübbet hisztek , a hit megmente benneteket ; — én

mindannyiszor fájdalommal telek el ezek látásán. És ezek

után higyük el , hogy nemzétiségünk növekedik ! és a

növekedés csupán magát a magyar elemet illeti! — De

térjünk vissza. A zsidó emancipado hátráltatása nem on-

nan kölcsönzi erejét , mintha e nemzetiséget „néhány pol-

gárositása ronthatná el"— oh nem! erröl a mezo' rol el

kell vinnünk a vitatkozást ; mert ez minden kételem felett

áll. Kmlitém e kis iratban, hogy annyí erö van a ma

gyar nemzetiségben , hogy az fentarthatja magát íolrtvi-

ezonyos, és municipalis institutiói által, söt mind a ket-

tön változtatásokat tehet is , az egész nép érdekében e

tekintetü veszély nélkül ; mert a földbirtok állandósági (sta-

bilitasi) elvet hord méhében: de ez nekünk nem elegen-
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dö. Szükséges , hogy minden lépés abban is elöbbre vi-

gyen , és igy a vitatkozást azon terremuura kell állíta-

nunk : valljon az idegen elemü zsidóság emancipatiója Al

tai nemzetiségünk mostani helyzetében marad-e vagy elö-

re megy?

A zsidók kereskedést üznek majd пem általánosan ;

ez iïsszeköttetéseket, érintkezéseket szül, ezek pedig a

német elemet teszik szükséggé s innen, hogy ez elem

benne annyira meggyökerezett, mint maga a kereskedés,

és ez annyival inkább , mivel földi létök csupán privát

czélokra volt korlátozva; nyilványos közczéljok nem volt.

Azonban tegyük az emancipatio létre jött. Mit szült

ez? — Uj lökést adott vagyon és szambeli növekvésök-

ben. Ime egy egészen uj , idegen elemü erönek szapo-

rodása motani körülményeiuk kozott; és hol vagyunk a

nemzeti egységgel? — Lesz erönk késöbb a joggal felru-

házott, az intelligent , természeti ész, vagyon áltai tá-

mogatott idegen elemet leküzdeni, felolvasztani nekünk,

kik magunk is csak alanti fokán állunk a fejlödésnek;

nem bennünket rontana meg a zsidó emancipatio, de jö-

vo fejlödését a magyar nemzetiségnek tenué nehezebbé ,

és igy árialmas volna a haza czéljainak, mellyeknek véd-

fala a nemzeti egység.

Azonban megvallom : fájdalmasan kell è gondolatn.il

megállapodnom : hát a töméutelen jogtalanság , hát az ill-

dözés és megvetés, és annyi nyomora állásuknak tovább

is megmaradjon?

Ha a nemzetiség ügye és emancipatio csak az ed-

dig elösorólt nézetekkel jöne érintésbe , barmelly belkiiz-
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delmek között, bár melly fájdalmasan — igenlö értelemben

kellene nyilatkoznom : de én több kedvezö körülményeket

látok, mellyek mint fénysugárok világítják meg azt, s

iít az elsö : a zsidók vagyonossága ; ez képessé teszi öket

az iskolák jól elrendezésére , és bennök a magyar nyelv

általános behozafalára. Ezt azon íermészetes ész, fogja elö-

segélni , mellyel míndent gyorsan felfogni képesek. A zsi-

dók épen vallásuk, vagyonosságuknál fogva az iskolá-

kat szorgalmatosban járják mint bár melly más népág, és

így e tekintetben a hatás reájok igen könnyü, tehetsé-

geiknél fogva elég sebes leend.

A zsidók most nem saját nemzetiségöket hordják ma-

gokban, hanem a németet; és Ш Eötvössel én is igen

kedvezö következményt huzok ki, „ha a zsidók hazánkban

egy német elemet képeznek, nem mutatja e épen az,

hogy e nemzet idegen nemzetiséget felvesz , s vele assi-

milálódik;*' és arra, hogy ezután nemzetiségünkbe olvad-

janak fel , mi lesz az ösztön ? a kereskedés egyetlen czél-

joknál, a vagyonosságnál fogva , megnémetesíté öket; az

emancipatio adjon egy más ösztönt , egy más czélt ; és ez

magyar elemet fog belejök szivárogtatni. —

Az emancipatio elmaradt. Én parányi tag a tiz mil-

liónyi nép között, mikint foghatok szóllani, hogy nyom

nélkül ne enyészék el hangom ? — De ha milliók akara-

tát mondom ki az által , hogy a zsidóktól a nemzet a

magyarosodás elfogadását várja , szeretett polgártársaim ,

mikint fogja kebletek viszhangzani ezt? Nem hittem so-

ha, hogy határozott ellenségei legyeíek e nemzet ügyé-

nek, s örömmel tapasztalom: mikint azt kebleíteken ápol-
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ni meg is indnltatok. En intelligentiatokra sokat épitek és

his/em , hogy hamarább , mint bármelly népág felfogjátok,

hazám érdeké , miért kell e népnek magyarnak lenni. —

Míg erre eljuttok, nézzétek csak a nemzetnél mikint ál-

lott az emancipado. Alig pendíttetett meg s azonnal ér-

keztek viszhangok s ezekböl lön egy szlvemelö általános

hang ott a karpatok lábainál, mellyeket az ösz Duna

mos, és szâmotokra követelte a szabadságot. Nyuljatok

kebleitekbe : valljon e tiszta, e megelözö készség, ez elhatá-

rozott fellépés, e küzdés érettetek , szült bennetek egy ineleg

éi'zelmet? És ha szült , ollyan volt az, hogy csak a kebel-

ben haljon el , mint sirüregben , vagy hullámzó vágyaitok

közt el fulladjon? és nem volt olly érzelem , melly kilép-

ve öléböl , tettek és cselekvények által kivánjon élni örök

életet? — Ne hagyjátok ez érzelmet ápolatlanul, inert

reátok, mert az egész hazára megtermi gyümölcseit. Ez

a nemzetiség elfogadása ! — Az idö halad. A jövö tör-

vényhozó test egybegyül. Az emancipatio kérdése ismét

szönyegre kerül , — és ekkor , történjék bármi , de tud-

játok meg , hogy minden , ki a züld asztalhoz ül , belsö-

kép azt kérdendi magától : hároméve ez el Ott a

jogtalan, az elnyomottnak segédkezeket

nyujtánk, és mit tön ez érettünk? és higyétek

sok függend azon feleleüol , mellyet mindenki nyerend:

„engedett a nemzet óhajtásinak, elhatározattan nyilatko-

zott a nemzetiség mellett", vagy „a zsibbasztó indiffe-

rentismns ölérol a nemzetiség minden kivánata elpattant."

Az elso esetben uj hév , uj erövel folyand a harcz mellet-

tetök ; a másodikban hidegségtök viszonhidegség követen-
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di ; és mindegy , ha az emancipado pártoltatni is fog —

inert igaz , a nagylelküség hálát , viszonyosságot nem ke-

res: de valamínt ha feltalálja, örömmel lobog fei: ugy

ha nem , belso elkomolyodással telik el , és jutalmát csak

saját nemes érzelmeiben keresi. — Mellyik helyzetbe akar-

játok a jövö torvényhozó testet hozni ? — Töletek függ

ezután a kérdés alakulása , siettetése , vagy késleltetése;

töletek, mikint pártolóitok számát nevelni vagy csökken-

teni fogjátok. Mondák a multkor , hogy magatok közt el-

határozátok tíz év mulva össze nem adni senkit , ki mа-

gyarulnem beszél, én e határozatot a kivétellel , „ki be-

bizonyitni képes, hogy alkalma, módja nem volt, nem

lehetett erre", igen szeretném , ha életbe lépne ; nem le-

hetne-e a jövö országgyülésre ez alakban ezt felterjesz-

teni ? mert azt hiszem : Vannak kötelességeink minden ha

za iránt különössen ; ezek a honnak relativ czéljai közül

fejlödnek ki, és egyik illy kötelességnek tartom én hazánk

iránt azt, hogy egymást megértsük, — e kötelesség alól

senki kimentve nincs , és nem vagytok ti sein , uraim.
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Azon Horvátországról akarunk szúlani , melly magyar

hazánkkal két század óta egy életet él a testvéri szere-

tet védszárnyai alatt — és melly ujabb idöben az anya-

hontúl elfordulni kezd. Nem fogok political kérdések felett

hist, szempontból vitatkozni „socia regna" vagy „partes

adnexae" — „Slavonia ," Magyar vagy Horvátországhoz

tartozik-e : hanem csak azon viszonyokról , mellyek ujabb

idöben, ottan nemzetiségünkre nézve magokat mutatják.

lia nép elnyomásról panaszkodik, legyen azbár melly

kicsiny : figyelmünket megérdemli ; s ha nagy nép erejé-

nek érzetében a kisebbnek , a vele szövetségben vagy

kapcsolatban élönek kivánatit méltánynija : nemesen bá-

»ik. illy példák ritkák , de annál ragyogóbbak ; a történet-

ben. így Magyar és Horvátország. A kis Horvátország

Bihar és Pest megyénél ; az egész Magyarország terjedel

ménél pedig 2 5-ször kisebb ; kisebb úgy vagyonra, mint

intelligentiára. Ha a Magyarhon követeléseinek Horvátor

szág ellenében nyomadékot akarna adni : mi fogná feltar-

tóztatni u<jában? Azonban szép oroszlányi erövel birni.
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és ezt bárányilag használni; és ismétlem: tisztelni kell

minden nép kivánatot, bár milly csekély legyen a nép.

Sok függ annak tisztába hozásától , mint regna so

da vagy mint partes adnexae állanak-e az országgyülé-

sen ; az ezen hozott törvények , vagy pacta conventákon ,

egyezkedéseken alapul-e a kapcsolat a két ország között?

mert ha ezeken alapul : akkor az csak mind a két fél nieg-

egyeztével változhalik , de Horvátország mutathat-e fel

csak egy punctumot, egy tractust is ezen értelemben? s

mutathat-e csak egy rendszabályt, melly nem a magyar

törvényhozó test által iratott. — Ezen terrenum Horvátor-

szágra bizonyára nem kedvezö. Mint ország jelenik meg

a hongyülésen — három követe által; — ez magában senr

mit nem határoz, mert e követek az egész törvényhozásba ö-

rökké befolytak, szavazatukkal sokszor az egész ország sor-

sa felett határoztak, és ha csupán ezen három követtöl füg-

gene a törvényhozás , akkor minek ök a magyar országgyü-

lésen ? hogy vetot gyakoroljanak e felett ? és hol van ak

kor Horvátország törvényhozó teste? talán a három kö-

vet , két táblára oszolva hozná a torvényeket ? Vagy ta

lán olly tökeletes szerkezettel bir , hogy sem a visszaélé-

seket orvosolni , sem az avultakat megujítani szüksége nem

volna? szóval volna egyetlen status a világon, melly a

stabilitas elvét valositaná. Hogy Horvátország nem me-

gyénkint , hanem in complexo van képviselve ; azt csak

úgy tekintem, mint a Jász — Kún vagy a Hajdukerüle-

tek képviseletét. —

Municipalitásokat emlegetni , itt semmit nem jelent ;

municipalitas hatása törvényhozás ellenére a legvészesebb
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elem volna a statusorganismusban ; ennek az administrado«

ban fekszenek minden jótékonyságai , és a törvényhozás

elött el kell némulnia ; a megye érdekeknek össze kell foly-

niok a törvényhozásba és teremteni fö folyamot, mint fö e-

ret a testben. A legszabadabb municipalis rendszert ez el-

vért megtagadnám , meg , ha nem mondom általában , de

bar némelly jogainál fogva is ragaszkodnék Snhatóságához

ellenére a haza érdekeit képviselö törvényhozó testnek.

Nagysága az egésznek nagysága a részeknek is;

nagysága, boldogsága Magyarországnak az Horvátorszá-

gé is ; és Horvátország gyözödjék meg, hogy érdekeit pár-

tolni elömozdítani csak ngy fogja Magyarország , mikint

jogait eddig is száz vészböl kimenté, épen fentartá. —

Képzelje csak Horvátország mostani állását, magára ha-

gyatva nem-e a magyar municipalis rendszer , nem a tör-

vényhozási befolyás , szóval a magyar alkotmányos álla-

pot az, melly fentartá eletét? — Nem ezt akarom ebböl

következtetni , mintha felruházni kivánnáin a törvényhozást

minden cselekvényre iránta, igaz igaztalan bánásmódra —

a „status Reipnblicae suprema lex esto" üdvös szabály ,

de nem kivánom minden nyomon használni, és hiszem,

hogy van a majoritásnak is önkénye a kisebbség ellen,

melly sokszor igen nyomasztó, igen keserves lebet, és

melly existentiákat semmithet meg , vagyont , bátorságot

forgathat fe!; van e tekintetben is önkény, és egy exor-

bitans tölJbség evvel igen kínos játékot üzhet. Kell tehát,

hogy a föhatalom óvakodva haladjon az érdekek mellett,

és feljajdnlásuk elött fdleit ne zárja el , és orokké a leg-

nagyobb szám legnagyobb boldogsága lebegjen elötte, és,
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malm , e mezöre kivánom én a vitatkozást hozni , lmgy so-

ha semmi szabály ne suj'tson fájdalmasan benneteket, ér-

dekeiteket hallgassa meg, és tudja méltányolni, mert há-

romszáz ötven ezer ember méltán emelhet szót saját bol-

dogsága ügyében , és ha e szó nem gát a milliok ügyé-

ben , miért elfordítani annyi kebelt annyi érzelmet ? a

gyöngének nem nehéz törvényt szabni ; de a hatalmas e-

rénye, ha hatalmát nem érezteti vele. —

Ez általános nézet az, melly jelen viszonyaitokra a

legkönnyebben alkalmazható. — A magyar nyelv elfoga-

dása viszhangot nem lelt , és , maim , ti azt gondoltátok ,

hogy e magyar nyelv tinnemzetiségtöket aláássa, és a

meleg szeretetböl iránta szót emeltetekaz eilen. — Mellözöm

a kérdést ala ássa-e vagy sem ; mert „fides tua salvum

te facit ," és iigy veszem mint az utolsó években ti tekin-

tétek. Saját nemzetiségtök veszélyeztetik általa ! mondjá-

tok; nemzetiség nélkül minden erö minden kiszárad belti'

letek, és elhal éltetök. — És ekkor megkezdétek az арrб

demonstratiokat ; fáklyás zenék, csillagok, hangversenyek,

nemzeti dalok, röpiratok, hirlapi czikkek egymást követ-

ték , és küldötteitek ellenzik a törvény javallatot. „Ti ma-

gatok közül e nemzetiséget kiirtani nem hagyjátok."

Jól van tehát ha a fentebbi elvet reátok alkalmazztik,

és kimondjuk: méltányoltassék követeléstök és mi felha-

gyunk sürgetésünkkel ; mi tortént ekkor? megnyiltak-e

kebleitek , a sympathiáknak ? Szeretném , igen ; mert az

ellenkezö hiedelem, megvallom, elkomorit; és gondola-

tokat riaszt fel benncm, és képeket fest elöttem, melly ek

egy végtelen viszálkodás jövendöjéböl merülnek fel. — Jó-l
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van : álljtink el a kisebbség nyomasztásától , és ti , kik az e-

gyesség megzavartát , a feszültséget e forrásból származ-

tatjátok , majd egész kebellel ismét felénk fordnltok-e ? Еп

luegvallom az egyesség visszaállásának a legkedvezöbb e-

redményeit látom; mert a béke ölén látom a civilisatiot ,

az egyességén a jólétet felvirulni. Legyen tehát : nemzeti-

ségtök a magyartól a legapróbb viszonyokig óvassék meg;

de vége a felszültségnek , és újra álljon vissza az öszhang-

zat köztünk és köztetek — meg vagyok gyozödve, hogy egy

minden tekintetben kifejlett hazapolgár a megelégedés »sen

iles ölén javára annak inkább fog munkálni. Mi tehát , kik

az igazság zászlóját , édes örömérzettel mondom , a non-

ban minden polgár számára kitúzök, mi, kik tisztábban ál-

lunk Europa bârmelly nemzetinél — mutassa meg a törté-

net — igazságos , népboldogitó politicankban , mi békitsük

ki e kisországot; vonjukela képet, melly elötte mint rém

lebeg; nyugtassuk meg az ingerülteket, az aggódókat, és

nyujtsuk újra baráti jobbunkat.

De ha a teljes öszhangzást ez által , mit nemzetiség-

iök tekintetében tevénk, a vágygyal tin-nemzetiségtök iránt

vissza nem állitátok : mit gondoljunk akkor a mostani ha-

borgásról — paeocupaini nem akarom a dolgot , azonban

csndálkozni fogtok-e, ha ekkor a nyilt karok elöttetek elzái-

kódnak, csodálkozni fogtok, ha az egyetértés örömétöl lán-

goló arczokra hideg komolyság ülend , és ha termeinkbeu

szózatotok csak a falakrúl fog visszahangzani ; csodálkozni

fogtok ekkor? Magyar hazám pedig, a tiz milliónak hona,

fog.ja tudni, mit tegyen.
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És itt még sok gondolât üzi agyamban egymást , de

most eltemetem azokat. — Álljon vissza a béke , szünjék

az indulat , gondoljatok a sok százados frigyre ; álljon fen

a kapcsolat köztünk keresztül még századokon ; éljen a

horvát nemzetiség , örizzétek meg azt férfiasan ; és a ma

gyar legyen ki legkevesbé korlátozza e kifejlödést; —

éljetek boldognl testvéreink ; egy hazának gyermeki , egy

fejedelem polgárai , egy korona védnökei , szeressük egy

mást ; és ne felejtsétek , hogy a magyar hazának nemzeti

képviselösége a földön legigazságosabb tnd ,- s akar lenni.

Mi magyarok várjuk meg ez új pályán , mikint fog e

kérdés mutatkozni; — különben én erösen hiszem, hogy

a czél , mellyet elöbbi tendentiánk által akaránk elérni , ez

új terrenumon szinte valósulni fog. És nem-e boldogság,

ha indulat nélkül , a kölcsönös egyetértés , szeretet kebe-

lén fog valósulni az ? Éljen a kapcsolat ! Magyar és Hor-

vátország szeresse egymást!
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