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vényeit dúsan fakadó bimbók, levelek, virágok, gyü-

mölcsök és kalászok övedzik, jeléiil, hogy tanulmányai

nem valának sikertelenek.

Sil. Az elhunyt' kora hálala miatt kesergô család

ábrázoltatik. — A' koporsó párkányának kozepén mély

bánatba merülve ül az atya; 's egyik kezével mintegy

vigasztalólag átoleli a zokogásnak induIt 's olébe borult

anyát; jobbrul a' néma keserveiben elalélt notestvér

foglal helyet, mig a két oldalon látható lefátyolozott

alakok fitestvéreit jelölik. A' halál azonban nem csupán

e' családra hozott gyászt. A' haza' nemtó'je is magasból

leereszkedvén, 's egyik kezében az ország' czimerét mu-

tatván, a' koporsót gyászlepelbe takarja, jeléiil annak,

¿i hogy a család' fájdalmaiban az egész nemzet osztozik.

W» Az elhunyt' mellszobra elott egy emlékkô lát

ható, mellyre barátai és tisztelöi, öregek és fiatalok, ve-

telkedve visznek és tesznek le koszorukat, elismerésük'

és tiszteletük' jeléiil.

Ш» Pannonia, magas trónján ülve, a' nemzet' ifju-

ságának nevelési ügyét felkarolja. Szelid arczkifejezése,

's kiterjesztett balkeze a' szíves indulatot és pártolást:

a' jobbjában tartott kard az ez iigyre kiterjeszteni kész

hatalmát jelenti, mint a' melly kellékeket magasztos

czéljának elérésére követni szándékozik. Pannonia' bal-

ján álló nemes ugyan de vadabb alaku férfi, kinek kör-

nyezetében láthatók a' vadászat', jaték', lóidomitás' mint
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kével elválhatlan kapcsolatban állanak, az

események' rohanása a' jelen idöben háttérbe

szoritotta, habár érdekök', és tanúságaiktól

nem fosztotta is meg. A' mi még néhány év

elöt.t a' pillanat' feladásaival, a' hon' érdekei-

vel, a pártok' tusáival, és a' cselekvö egyé-

niségek' szenvedélyeivel legbensöbb viszony-

ban állott, mainap már a történetirás' komoly

birálatára vár. Ennek útját elkésziteni azok-

nak feladása, kik tévedés', és részrehajlástól

azért óvhatják magukat egyiránt, mert midoii

egyfelöl az elhunythoz elég közel állottak,

mikép tulajdonait, jellemét, és hatásának

folyamát teljesen felismerhessék, másfelöl

visszaemlékezéseik' történeti hüségét, a' ba-

ráti vonzalmak' meg nem csökkent ereje, és

a' közös meffsvözödések' met; nem rendült

befolyása által biztosítottaknak érezhetik.

Desewffy Aurél külsö életének folyama

kevés sorokban elmondható. Nagy Mihályon

Zemplénben anyjabátyjának gróf Sztáray Al-

bertnek jószágán 1808-ban született, gyer
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mekkorát családja körében, elsö ifiáságának

késöbbi éveit, a' kassai királyi academián

töltötte. A' kilencz éves Aurelben senkisem

sejthette még azon dúsgazdag észtehetséget.

mellynek elsö jelenségei csak ezen évkora

után, de épen olly váratlanul és rohanva,

mint félreismerhetlenül kezdtek mutatkozni,

's addig rola mindenki inkább ellenkezöt

jósolhatott. A' kifejlödés' ezen tunyasága nem

kevés gondot okozott szüléinek, és különö-

sen atyjának Desewffy Józsefnek. Az épen

olly szeretetre méltó, mint eredeti ötletek-

ben gazdag férfiú, sokféle és sajátszerü ellen-

szerek felett kezde már tünödni, midön az

óhajtott szerencsés fordulat hirtelen bekö-

vetkezett. Innen kezdve szokatlanul gyors

vala Aurél' fejlödése, és elmondhatni, hogy

vágtatva haladott a tudományokban. Atyja,

ki egész életén keresztül legföbb gyönyörét

a' klassikai irodalmakban találta, kit még 72

éves korában Ovid és Tacitusból hoszasan

és hiven szavalni hallottunk, megfogható-

&
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lag ugyan illy alapokra kivánta gyermekei

tanulmányait fektetni. A derék, tudós és

különösen mint jeles görög kitünö Jósa

Zsigmond, ki késöbb báró Sina Simon, a'

dúsgazdag, néhai Györgynek fia' nevelésé-

vel lön megbizva, novendéke, Aurélnál, ki-

hez hét éves korába jött, egy ideig csak alig

észrevehetö elölépeseket vala képes felmu-

tatni, azonban a 11 éves ifjonczot mar

egészen másnak találjuk. Ekkor már Homér

Iliásából egész énekeket, Ciceróból egész

szónoklatokat néhányszori átolvasás után

elszavalni, és a régiek' utóérhetlen szépsé-

geit izlelni képesnek mutatkozik. Elkezdi

megkedvelni Salustot és a' még nagyobb

Tacitust. A franczia nyelvet DesewfFy Aurél

anyjától tanulta meg, nem egészen fél év

alatt, egy olly mestertöl, ki e' nyelvben tel-

jesen otthonos, azon ritka csinnal irai kivá-

lólag tudott, és a kinek férfiasan komoly, de

azért elegáns, rövid és tömött, de azért át-

látszó világosságú sztilje, nagy hatással volt

A\
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kétségtelenül az ifiú késöbb ugyan illy tu-

lajdonokkal jeleskedö irásmódjának kiképzé-

sére. Az angolban mesterét, egy igen be-

csületes Lángh nevezetü német aggastyánt

még rövidebb idö alatt túlszárnyalta. Irni és

levelezni is mindjárt elkezde e' nyelveken,

mellveket már 15 éves korában könnvüség-

gel és szabatosan beszélt. Különösen a fran-

cziának adta magát kitünöbb iparkodással,

egyrészben meglehet azért is, mert e' tájban

a' diplomatiai pálya kezdé az ifiu képzelö-

dését foglalkodtatni. Segur terjedelmes és

derék munkájának „Galerie morale et politi

que" két elsö kütetét, a francziát 1820-ban

tanulni kezdett Aurél mar 1822-ben forditá

magyarra két hónap alatt, 's egyszersmind

késöbbi tanitója Német Józseffel, Xenophont

és Plutarchot ekkor szótár segedelme nélkül

olvasta, söt a sokkal nehezebb Thucidides

és Pindárban is tudott gyönyörködni. Már

e' tájban kezdé nagy szorgalommal tanulni

az újabb történelmet, és különösen az európai

ÉL
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közjogot, Mably, Schöll, Spittler, Klüber es

más jelesekbül; és kétségtelen, hogy azon

mélyebb politikai fölfogás és tágasabb lát-

kör, mik késöbb öt olly annyira kittinteték,

csak az illy nemü korai és alapos tanulmá-

nyozásból sarjadzhattak.

Az atyai több ezer kötetre menö válo-

gatott könyvtárból, melly Aurélnak tanuló-

szobájával szomszédos vala, sokat, mi az

ifjoncznak káros lehete, el kelle a' gondos

szüléknek ez idöben rejtenie, olly tüzzel, sot

mondhatni mohósággal esett ez mostaz olva-

sásnak. Éltének ezen szakában szerzette meg

azon ismereteket, mellyeknek nagy változa-

tossága és bövsege, öt késobb kitüntette. 'S

hogy rendes tanulmányai mellett olvasásnak

ennyi idöt tudott szakitani, azon öt éltefogy-

táig kisért tulajdonából magyarázható, melly

Desewffy Aurélt másoknál kétszerte, söt há-

romszorta gyorsabban olvasni képesité, —

olly tulajdon, melly épen olly értéktelen ma-

gában, ha a' folfogás' könnyüségével nem
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egyesül, mint a millyen kevés becsü ismét ez

is, ha az itélôtehetség' deréksége által nincs

kiegészitve. Benne mindezeket ritka ösz-

hangzásban egyesülve láttuk. Innen van,

hogy értelmesen szölani, söt talpraesetten vi-

tatkozni tapasztaltuk öt olly könyvek' tar-

talma felett, mellyek' elolvasására másoknak

napokat kelle forditani, mialatt ö azok' átlapo-

zásán néhány óra alatt esett át; — innen

az, hogy késöbb is sok olly dolgot látszott

tudni, söt tudott is, mellyet soha sem nem

olvasott, sem nem tanult, a lángész' intuitiója

pótolván nála azt, mit mások csak fáradal-

mas tanulmányozás utján tehettek sajátjokká.

És noha emlékezö és gondolkozó tehetségei-

nek kifejlése serdülö korában, bárha párhuza-

mosan, azonban bámulatos gyorsasággal ha

ladott, ez nem történt még is az itélôtehetség

rovására. Söt ennek azon komoly józansága

's higgadtsága, melly a' státusférfiu biztos

ismertetö jele, de csupán a férfikor' elmélke-

dései és tapasztalatainak szokott gyümölcse
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lenni, Desewffy Aurélban már 17-kora között

kezde elötünni. Róla joggal lehete állitani,

hogy egészen azon anyagból állott, mellyböl

lehet egyedül statusférfîakat alkotni. Hogy

ebbeli jelességének egyéniségében gyöke-

rezö csiráji illy korán indultak buja kifejlés-

nek, ezt ismét a szülök' személyisége fe j ti

meg. Ezek' mindkettejét kitünö elmetehet-

séo-, sok oldalú müveltség és gazdas olva-

sottság tünteték ki. Mind kettejét leghivebb

ragaszkodás az uralkodóházhoz és hazához,

és ezek' érdekei iránti legmelegebb részvét

lelkesíték.

DesewrFy Józsefnek, a' már addig négy-

szeri országgyülési követnek, az ünnepelt

megyei szónoknak, és írónak, úgy saját tevé-

kenysége és iránya, mint öszszeköttetései ha-

zája' országférfiaival és iróival, házát, aszta-

lát, estéit olly társas-körré alkoták , melly a

szellemi világ mozgalmainak befolyása alatt,

politikai és irodalmi viták' 's élénk eszmecse-

rének a' családtagok között is mindennapi
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mezejét képezte. Elgondolhatni, milly élénk

lehete a' duzzadva fejlödö ifjoncznak ezekbeni

részvéte, 's milly határozó másfelöl azok befo-

lyása ennek irányára. Mar itt kezde mutat-

kozni azon tulajdona, mellyel késôbb rcme-

kelt : a' vitatás közben kifejlett cszmék', 's

vélemények' tömkelegében gyorsan tájékozni

magát, azok' homálya fölé világosságot köny-

nyen terjeszteni, teljes zavarába logikai

rendet és sorozatot behozni, 's még ott is,

hol minden ingadozó, habozó es határozat-

lannak látszott, valami érthetöt, határozottat,

concret eredményt igéröt formulázni tudni.

Egy politikai és irodalmi légkörben nött fel

ennélfogva Aurélünk, mellyben az eszményi

es bizonyos fokig a' költöi irányzat, fénye-

sen saját atyjában, a' gyakorlati inkább, de

éppen olly szellemdúsan, anyjában Sztáray

Eleonórában, volt képviselve. Mezö nyilt és

alkalom kinálkozott ékkép Aurélünknek,

vitatkozási ösztonét és képességét naponta

gyakorolhatni , 's az ollykor eltérö szüléi

<A
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nézpontok' közepette saját és ónálló vélemé-

nyi álláspont' megválasztásához, korán hozzá

szokhatni.

Desewffy József Mária-Terézia alatt

született, Il-ik József alatt neveltetett, Il-ik

Leopold alatt látta mint ifiú közéletünket ;

I-sö Ferencz alatt kapitány a' felkelö sereg-

nél, alatta és mint meglett ember ötször volt

országgyülési követ. Igy legelsöbben 1802-

ben majd 1805-ben, — ez és egyszersmind

kerületi jegyzö 1 807-ben, Vay József követ-

társa 181 1-ben, végre mint 50-ik éVkorát ha-

ladott ferfiú, Szabolcs' képviseloje 1825-ben.

Azonban 1 830-at, melly hazai ügyeink' líjabb

fordulatának kiindulási éve gyanánt tekint-

hetö, már az aggkor' szélén, 60 éves korában

érte el. Átélte ennélfogva, és nem mint

gyermek már, azon világtörténeti kriziseket,

mellyeken e' korszakban Europa, 's át azokat

is mint férfiú, mellyeken honunk alkotmá-

nyos lét' és nemzetiség' tekintetében keresz-

tül ment, — átélte, mint maga is jelentékeny

'Vrv
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es cselekvö tényezo, amannak fentartásában,

ennek felelevenitésében. Egy illy férfiúban

élö hagyományként voltak, mondhatni, sze-

mélyesitve, azon sajátlag magyar státuspo-

litikának elvei, mellveket orszàsrférfiaink'

ildoma, felette kényes politikai viszonyaink"

hoszas kezelése közben tapasztalásból el-

vont, és a késobb jövökre örökseg gyanánt

átbocsátott. Ezeket azonban akkor is csak

kevesen mondhatták sajátjaiknak, és mi most

élö nemzedék, teljesen megérteni kezdeni,

csak nem régóta indúlunk. Aurélünk azon

ban, kiben a'felfogás künnyüségével a'mély-

reható bélátási képesség olly szerencsésen

frigyesült, ezen elveket már serdülö korában

vehette fel magába, és igy a' hazai ügyek'

fordulásának új korszakába ezen elvektöl

úthatva, de egyébként is mélyebb politikai

és közjogi ismeretekkel felkészülve, léphe-

tett. Es ez fejti meg, hogy késöbb, mint mái-

magyar országférfiúnál, nála a' határozott

haladási irányzat, mindég a' fentartás elvei-

t^jf*
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пeк befolyása alatt nyilvánulhatott, ez ma-

gyarázza, hogy képessége haladást újítás-

t(U megkülönböztetni, 's azon határvonalt,

mellyig politikában mehet a' változtatás, a'

nélkül hogy felforgatássá fajuljon, tisztán

felismerni, olly korán és jelesen fejlödött.

Láttuk millyen volt az atyai ház, és meg-

fogható, hogy egy illy körnek keresett' és

látogatottnak lenni kelle. Itt ¡zlelte meg

Aurél a magasabb müveltségüekkel és ma-

gánál éltesebbekeli társalgást, melly általa

azontúl egész éltében keresve, olly élet-szük-

ségévé vált, mikép hblgyekben is több-

nyire nagyobbra becsülné azon kedvességet,

mellyet a szellem, mint azt, mellyet egye-

dül a' test' és arcznak delisége ad. Hogy az

egyetemes müveltségü szülék' befolyása alatt

egyoldalú, és korlátolt irányban nem történ-

hetett Aurélünk' fejlödése, könnyen megért-

hetö, és innen származott azon öt éltefogy-

táig kisért, és mint magától tudjuk, hÍvatali

palyáján ártalmára váló, öt különben is költ-

^jr^y
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séges életmódba, 's abból származott sok

bajokba keverö hajlama : a' társadalmi élet-

ben jeles és kitünö idegenek' társaságát ke-

resve keresni és élvezni, — olly hajlam,

melly könnyen hidegség' és közönyösségnek

a hazai ügyek és érdekek iránt lehet vala

okozója, ha nem lett volna módja az ifiúnak

már a' szülei háznál a hazafiúi érzetek' bel-

terjes melegéböl olly tetemes készletet venni

fel magába, melly elég erösnek bizonyult,

illy veszélyektöl öt egész életén keresztül

megóvni. Mert itt mindennapi és meg nem

szakitott folytonosságú volt ugyan az érint-

kezés az összes szellemi világ' mozgalmaival,

de mindég a' honszeretet' ihletése mellett, és

így erre és ide vitetett vissza minden, 's

ezért az egyetemes irányzatú müveltségnek,

mellynek alapjai itt megvettettek , nála nem

a sajátlag' magyarnak kárára, hanem épp'

arra kelle szolgálni, hogy az utóbbi egyol-

dalúság és korlátoltságtul megóvassék. Igy

Iön, hogyazon — mint maga nevezi — éret
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tebb bélátásnak, miszerint diplomatiai pálya

kevés örömet igér a jó hazafinak, nem sok

idö mulva lehete nála bekövetkezni, mert a'

szülék' befolyása csakhamar más fordulatot

adott az ifiú eszmemenetének.

Desewffy József valamennyi fimagzatát,

és igy Aurélünket is a' hazai közelet' meze-

jére készitette elö. Meg akkor ingatlanul

álltak honi szerkezeteink, önniagunk által

gyakorlatban meg nem rontva, elméletben

nem ócsárolva, ezen állapotukban kezdé

azokat ismerni Aurélünk. Ezen elsö benyo-

más éltefogytáig észrevehetö maradt néze-

teiben, de ö azért nem vakbuzgó csodálója,

hanem értelmes, és következetes méltánylója,

és értöje Iön honi szerkezeteinknek, és e' kö-

rül fentartásuk' szükségére nézve egyértelmü

mindég atyjával még akkor is, midön ké-

söbb némiekben, például a' szabadsajtótól

azokra várható hatásra nézve, egymástól

eltérni kezdének nézeteik. Hogy azoknak

némely hiányait 's az öket fenvegethetö ve
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szélyeket egy Desewffy József elméletileg,

és tapasztalásilag ismerhette, épp' olly kony-

nyen megérthetö, mint az, hogy tartósabb

és belterjesb melegséggel senki sem ragasz-

kodhatott hozzájok mint épen az, ki on-

magát a' következö sírirásban igazsággal igy

jellemezhette :

„Ttt Desewffy porán sétálgatsz, volt nevé

József, lelke görög, 's ollykor római, szive

magyar" —

kiröl tehát az irántoki hívség természet-

szerüen ment által azon magzatra, ki nem

csak látni, de a' látottat meg is érteni, igen

korán kezde képesnek mutatkozni.

Megfogható, hogy egy illy atya korán

kezde fiával láttatni közgyülekezeteket, ko

rán kezdé bevezetni a' politikai közéletbe

azt, kiben a leendö szó-nokot mar tanvizs-

gálatai tagadhatatlanul sejteték. Illyenkor

feltett egyes kérdésekre egész értekezéseket

tartani, 's úgy az elöadás könnyüsége és he-

lyessége, mint az ismeretek' sokasága által
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tanárait és hallgatóit csodálatra ragadni lát-

tuk öt. Természetes, hogy ennyi jelességnek

elment a hire, 's ennélfogva azon dicséretek,

mikkel az elevenséiïtöl duzzadozó sihedert

jó akaróji, — és ezek között a' Desewfly-

házzal szoros baráti viszonyban élö, a' min-

den szépnek és jelesnek látására olly köny-

nyen hevülö, örökké ifiú aggastyán Kazinczy

Ferencz — clhalmozák, méltán okozhattak

több gondot a' szüléknek, mint a' mennyit

használtak az ifiúnak, kit ekkor már inkább

mérsékelni mint buzditani volt szükséges, és

a kivel azon váltig ismételt szülei leczkének

helyességét, hogy ha becsünket önmagunk

érezzük is, ezt másokkal éreztetni mindég

óvakodnunk kell, csak késöbbi élettapaszta-

lás éreztette.

Már 1 4, 1 5 éves korában kezdé tehát Au-

rélünk tisztválasztásokra, megyegyülésekre

atyját elkisérni, ki vele ez idöben a' hazai

felvidék' és Morva meg Gácsország egy részét

is beutaztatá. Elsö, a' felsö magyarországi

,а^\
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Minervában nyomtatásban megjelent pró-

batétei a' magyar irodalom' mezején, 16-ik

évkorából valók, a' 17-iknek kezdetén öt

az 1825-ki epochalis posonyi országgyü-

lésen találjuk. Itt a' törvény nem enge-

dett ugyan neki tettleges szereplést, de

korának tüze annál mélyebben vonta be

az itten pezsgö köz és társadalmi élet'

hullámzataiba. Itt kezdödtek ismeretségei

a haza' nevezetesebb embereivel — kö-

zöttük az akkor feltünö Széchenyi István-

nal — mellyek a' következett két évben

Magyar- és Erdélyországban tett útjai'

alkalmával mind tovább szövödtek , mind

szélesebbre terjedtek, — itt viszonyai a'

bécsi nagyvilág', és ottani diplomatia' akkor

Posonyban tartózkodó részével. Iskolái'

végeztével 1828 elején mint jurátust Bar-

tal György oldala mellett, 's egyszersmind

megyei tiszteletbeli jegyzöt Pesten találjuk

gróf Telekiék' házánál, hol az Academia

felejthetlen elnöke' Teleki Józsefben a'

к
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legtiszteletesebb férfiak', ennek mostohája'1

a szellemdús Mészáros Johannában a' leg-

lelkesebb delnök' egyikét tanulta tisz-

telni. Itt ismerkedett meg akkori fökan-

czellár gróf Reviczky Ádámmal, és ennek

ohajtására Ion ez év' végével gyakornok

Bécsben a' magyar udvari kanczelláriánál,

hol elöbb b. Eötvös Ignácz, késöbb Bar-

tal György mellett a' közigazgatási és or-

szággyülési ügyszakokban dolgozott, 's az

1830-ik országgyülésen mint késöbbi fö-

kanczelltír gróf Apponyi Györgygyel egy

napon kinevezett fogalmazó, gróf Reviczky

oldalán volt jelen. Magától, és kortársaitól

tudjuk, hogy sem itt, sem késöbb a hely-

tartótanácsnál , sokat és kitünöbb szorga-

lommal nem dolgozott. Könnyen és gyor-

san tudván végezni a reá mért többnyire

száraz munkákat, nagyobb erofeszitésre azok

miatt nem igen szánta el magát, és azért

nem is Iön soha azzá, mit akkoriban jeles

dicasteriálistának neveztünk. Egyéniségének

d\
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képességei értelmi tehetségének más saját-

szerü mezöt jelöltek ki, annak más jelle-

met adtak. De csak illy mezönek kelle

elötte megnyilni, hogy nemcsak mint mun-

kagyözö, de mint dolgozni szeretö is ki-

tünjék. Igy 1831-ben, midön az országos

csapásként fellépett epemirigykor gróf Re-

viczky Adám Ferencz Császár oldala mellett

Schönbrunnban tartózkodnék , hol e' miatt

a' munkának roppant halmaza gyült öszve.

Ide rendelt Aurélünknek a' hazai igazga-

tás' legfelsöbb pontján itt nyilt alkalom leg-

elöször, annak a' közbirodalmi kórmány-

zathozi viszonyait, közelröl megismerhetni.

Igy tünt ki ismét, midön mint 1832-

töl óta már helytartótanácsi titoknok, а'

Pestet feldult 1838-ki árvizkor királyi biz

tos Lónyai Jánossal müködve, rendezö te-

hetségét és kitartó szorgalmát olly kitü-

nöen tanusítá; igy kesöbb az 1839 —

1840-ki országyülésen , midön egy poli-

tikai pártot alkotni, müszerezni, eljárásába

3*
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rendet, öszvefuggést behozni tüzé tömér-

dek munkával járó foladatául; — és így

végre midöa 1841 — 1842-ben az eszmék'

azon tusájába, melly Kossuth' „Pesti Hir-

lapja", Széchenyi' „Kelet Népe" által Iön

elöidézve, belekeveredett, és mint iró, szó-

nok és országos küldöttségi tag megfeszitett

eroalkalmazással vivott, történelmünkben,

mindenkorra emlékezetes küzdelmeket, testi

erejét meghaladókat, kora végének kétség-

telen siettetöit.

Mielött DeseAvfFy Aurélnek mint ma

gyar országférfiúnak jellemzésére átmen-

nénk , még némieket meg kell röviden érin-

teni. Igy azt, hogy megye elötti elsö fellé-

pése 1832-ben Zemplényben, honnét óhaj-

tott volna országgyülési követnek küldetni,

ugyan azon Kossuth Lajossal hozá ellen-

tétbe, ki ellen küzdött egy évtizeddel ké-

söbb, közpályája' végnapjaiban is. Az 1832-ki

országgyülés' folyama alatt a' fórendi táblán

de csak néhány hétig, inkább csak átmenö-
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leg, es пem mint állando szereplö vett részt

a' tanácskozásokban. A' közbeesö idöszak

1839-ig, ha az 1838-ki pesti árvizet, az

itteni megyei, és tudóstársasági üléseket

kivesszük, noha számtalan unalmakkal gyötré

azt, ki 1838-ban helytartósági tanácsnok-

nak kinevezve, mint hivatalnok magasabb

állást foglalt ugyan már el , de munkássági

képességeinél fogva ösztönszerüleg más, és

terjedtebb cselekvési mezö után sóvárgott,

nem vala még is hatástalan, mert az ép

gyümölcsöt is, teljesen csak az idö érleli

meg. És innen azon szerencséje, hogy midön

1839. Junius 20-án elöször szólalna meg

a förendi táblán, nem a' leendö 's politikai

küzdelmekben azzá kifejlödhetö, de mind-

járt a' kész és kiképezett országférfiú, és

parlamentáris ember, épp' olly rögtön mint

félreismerhetlenül tünt ki benne, és egy-

szerre bizonyúlt be, miszerint nála az idö

ezen tisztét megtette. A mit innen kezdve

1842. február 9-ikéig, melly napon né-



 

/~>
г\

—«e 22 эм—

hány napi inláz a 34. éves férfiu életének

véget vetett, tapasztalunk , meg nem sza-

kított újabb sorát képezi ezen tanúságnak.

Már 1839-ben Budapesten hagyta az ifjat,

es Pozsonyba mint olly férfiu ment, ki

teljesen át van hatva az elötte álló feladás'

komolyságától. Tiz év kelle, hogy kibuzogja

magát a' duzzadó hévtöl áradozó ifjúi ter-

mészet. És ha ezek' folytában láttuk is,

hogy épp' olly mohón élvez, mint a' hogy

tanulni szeret, hogy játék, lakomák, és

más üres kedvtoltésre sok idöt fordit, pénz-

forrásait számitásba nem veszi, elménczsé-

gét néha mások' rovására gyakorolja, ér-

telmi felsöségét ollykor másokkal kimélet-

lenül érezteti, és jó kedvét társaskorben

ollykor pajzánságig engedi csapongani, ta-

pasztalhattuk más felöl, hogy mind azon

silányságok, mellyekbe vérmes ifjat olly

könnyen hiiznak be a' mai társasélet' di-

vatjai, benne az erkölcsi embert, a' lélek'

emelkedettségét, a szívnek magasra feldo
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bogó jó hajlamait el nem fojtották, és

egyéb nyomot maguk után nem hagytak

azon kárnál, mellyet egészségének okoz-

tak. A' szenvedélylyel élvezö, böven költö,

és gyakran könnyelmü ifjú, mindenkor sze-

retö', és gyöngéden kedélyes fia', testvér

és atyafinak, mindenkor hü és biztos ba-

rátnak, mindig szeretetre méltó társalko-

dónak bizonyul. Minden egyébbel rohanó

hévtöl kergetve, és gázoló sietséggel, söt

ollykor felületesen bánik, csak a' közügyek-

kel nem. A' mint ezekkel, vagy magasabb

politikai kérdésekkel jon érintésbe, azonnal

országférfiui természete кар túlsulyra, és

tüstént komolyság, mérséklet, higgadtság

kerekednek felül; — illyenkor csak az elö-

adási modor marad ifjúi, de nem a dolog-

gali bánásmód, és a tartalom maga mindig

hosszasan átgondolt, ismételve latolgatott

eszmélési eredménynek mutatkozik. Ha

szónokol, csak arczán vehetö észre he-

vültség, de feje hideg, és illyenkor belöle
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azón mély és általános fájdalom, mellyel

Desewffy Aurél' kora elhunytára, ennek nem-

csak személyes barátai, hanem a haza min-

den jelesei tekintettek. Politikai tevékeny-

sége csak néhány rövid évre terjedett, külsö

allása nélkülözé a' magas hivatal' tekintélyét,

az eldöntö befolyás', a' nagy vagyon' nyoma-

tékát, és érzé még is mindenki, hogy nem-

csak a haza' politikai mozgalmainak egyik

leghatásosabb tényezoje szált sirba, hanem

a jövendö' üdvös kifejlödhetésének legneme-

sebb és legbiztosabb támasza is.

Desewffy Aurél egyéniségének jelentö-

sége nem a fentebbiektöl, nem évei' számá-

tól, vagy tevékenységének anyagi eredmé-

nyeitöl vala feltételezve. Ki ot közelebbröl

ismerte, életét magánkörben szintúgy, mint

a' közviták' mezején figyelemmel követte,

könnyen meggyözödött , hogy nem külsö-

ség, hanem a' jellem, a' lángész, s' szellemi

érték képezik annak tartalmát, mialatt poli

tikai állásának, és irányzatának jelentösége,
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azon eltéro, söt látszólag ellentêtes tulajdo-

nok' ritka, és szerencsés összehangzásában

állott, mellyeknek egyesülése alkotja min

denhol , es alkotta különösen hazánkban a'

gyakorlati országférfiút.

Hazánk' politikai állása, söt nemzetünk-

nek összes szellemi élete két sark körül for-

gott. A' közjog ínezején, úgy mint azok a'

pragmatika sanctio által egyfelöl, másfelöl a'

1790-kitörvények'alapján nyerték vala leg-

föbb elrendezesöket, a' belkormányzati önál-

lóság' igényei, azon válhatlan politikai kap-

csolat' szükségeivel valának öszhangzásba

hozándóle, melly Magyarországot a* közös

uralkodóház' kormánya alatt az örökös tar-

.tományokhoz csatolta. A szellemi élet' egyéb

irányzataiban, a nemzeti jellem' sajátsága, a'

magyar faj', és ösi szerkezeteinek eredetisége

megörzendö , és ezek' természetszerü fejlö-

dése az elöbbre haladott mtivelödés ered-

ményeinek ildomos felhasználásával' biztosí-

tandó vala. A' gyakorlati statusbölcseségnek
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azon magasabb feladása, melly nem egy vég-

pontjában nem ismert középút' könnyelmü

elfogadásában, hanem az ollykor elterö 's el-

lentétes igényletek' és érdekeknek okos mér-

legezésen alapuló szellemi közvetitésében áll ;

ezen feladás' gyakorlati nyomatéka, hazánk-

ban sokkal nagyobb vala mint másutt. De-

sewffy Aurél ennek megoldására kitünöleg

vala hivatva. Benne ugyanis egyesült mind

az, mi egy illy irányzat' valódi képviselojében

megkivántatik. Egész életének folyama alatt

tántoríthatlanúl ragaszkodott ahhoz, — elsö

ifjuságában úgy szólván csak lángesze' su-

gallataitól vezéreltetve, késöbb mar érettebb

korában határozott akarattal , és tiszta felfo-

gás' alapján, — míg végre azt a politikai

eljárás' vezérelveként hirdetni és gyakorla-

tilag alkalmazni is, képessé Iön.

Az 1839-ik évi országgyülést megelözött,

és annak megnyitását kisért körülmények

éppen illyen tulajdonokkal felruházott egyé-

niséget igényeltek. A' hon érdeke éppen
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azon nemét igényelte a' politikai eljárásnak,

melly Desewffy Aurél' hivatásában feküdött,

és meggyözodésének megfelelt. A' mozgalom

néhány év óta túlkezde csapongni azon hatá-

rokon, mellyeket neki a' régiebb idök' szelle-

me szabott volt. A' fönálló törvenyek' ma-

gyarázata, 's alkotmányos jogok' vitatása, mik

a' megelözö országgyülések' fbteendöjét ké-

pezték, reformi kérdésekkel vegyült össze, —

lij eszmék, es igónyletek döntö befolyást kez-

dének gyakorlani a fonálló törvényes viszo-

nyok' folfogására. A' köztanácskozások' szel-

lemének megváltozott természete azok' mo-

dorán is észrevehetövé" kezde válni. Betühöz

tapadó törvénymagyarázat , a' követelések'

bizonyos tekintetben prókátoros sürgetése

és védelme, a kényes kérdések' kikerülése

inkább, semmint megoldása, szóval azon

egész ügykezelési mód, melly a' honnak

régibb közjogi történelmét jellemzi, nem

felelt meg mar a politikai mozgalom meg

változott irányzatának. Azon politikai párt,
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melly a' mozgalomban mint kezdeményezö

szerepelt, tanácskozási hangulatán változ-

tatni kezde, 's bár eljárását akkor még föleg

a' régi sérelmi térre fekteté, a magyar köz-

jogi állapotok' tárgyalásában okoskodásai

mégis leginkább azon forrásbol meríttettek,

mit akkoron „korszellemnek" nevezénk; bizo-

nyos általános akkor divatos jelszavak, és

kedvencz eszmékkel szoktaazokattámogatni,

's a' hazai jogállapot' történetileg kifejlett

alkotmúnyát, az Europa nyugoti részén akkor

divatos szabadelvüség szellemében kezdé

értelmezni. Ezen irányzat, mindég élénken

лrédve, többnyire jeles szónoki képességekre

és gyakran a' szenvedélyesség' buzgalmára

támaszkodva, egy újszerü tanácskozási mo-

dornak meglepö varázserejével nyilvánult, s

a' régibb politikai tanok' emberei, a' kormá-

nyi eljárásokat támogató felekezet' nemleges

follépése ellenében, olly népszerüségre kezde

vergödni, melly elterjedö általánossága, és

növekedö tekintélyénél fogva, hazánk poli-
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tikai életét azon közel veszélynek tevé ki,

hogy abban a' legsajnálatosabb egyoldahíság

talál uraságra vergödni.

Ennek Desewffy Aurél' fellépése vetett

végett. Az ismeretes szabadszólási pesti sé-

relemmel a rendek' izenete a' királyi elöadá-

sok' elölegességének kérdését is összevegyi-

tette, — tehát egyeta' legfontosabbak közül,

melly itt bizonyos tekintetben a' kormány-

hatalomnak törvényhozásbani kezdemény-

jogát is ériuté, hoza szönyegre. E' tárgyban

szólalt ö meg elöször a fövendek' sorában.

Tüstént érezte mindenki, hogy a' vita más,

terjedtebb és magasabban fekvö térre van

áttéve. Élénken és mélyrehatva vitatta meg

a kérdés' törvényes oldalát, s' hogy a' torvé-

nyes formák' nagy fontoságát érzi, azok'

befolyását a dolgok' lényegére teljesen mél-

tányolja, az világosan tünt ki emlékezetes

jelességü beszédéböl, de nem ezen szük

szempont foglalkodtatá ot kizárólag. A' fen-

forgó kérdésben az általános politikai szem-
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pontot, azon lépésnek, mellyet a' rendek az

országgyülésétöl kivántak, további és legtá-

volabb következményeit , és ezek behatá-

sát állapotaink' és fejleményeinkre , tudta

országférfias éleslátással föltüntetni. És

ollyan volt ezen elso tettének sikere, misze-

rint innentúl a förendi tábla' tanácskozásai-

nak más jellem, és az elébbinél magasabb

jelentöség lenne biztositva. Érezte itt azonnal

mindenki, hogy meg van találva a' biztos

tájékozó , ki az új és szokatlan helyezetben

teljesen otthonos, meg azon küzdö, ki az

ellenfél' új harczmódját ismeri, és birtokában

van az annak megfelelhetö fegyvereknek.

Az országgyüleV további folyama mind

több alkalmat nyiijtott neki az általa kije-

lelt politikai irányelvek' gyakorlati alkalma-

zására. E' közben sem a küzdelem' élénksége,

sem méltatlan megtámadások, és indokainak

gyanúsitásai, nem voltak képesek méltányos-

ságát, mérsékletét legkisebbé is megtántori-

tani. Mint bensöleg es israzán szabadelvü.
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az ellenvéleményeket szivesen türte, — mint

született parlamenti ember és vitatkozó,

mind azt mi a' vitatás' szabadságától elvá-

laszthatlan, de az egyénre nézve ollykor

bántó lehet, következményeivel együtt elfo-

gadni, mindenkor kész volt. Illy hangulatban

vitatta mindég a' legkényesebb közjogi, 's

vallási kérdéseket, és mind azon tárgyakat

mik akkoron reformi, és haladásiaknak ne-

veztettek. És igy történt, hogy éles és

mélyreható felfogása, okoskodásainak szorító

lánczolata, eszméinek gazdagsága és bósége,

elöadásainak logikai és szabatos rendezése,

dialektikájának ereje, a' talpra esett és találó,

de soha sem sebzô elmésség, mikor az volt

helyén, a' lesujtó nyomatékú, de mindig a'

megtámadáshoz mért visszatorlás, mikor ily-

lyen kivántatott, — szóval mindazon fényes

tulajdonok, miket beszédeiben ma is csodá-

lunk, csak hamar közfigyelmet, és azon köz-

elismerést költötték fel , hogy Desewffy Au-

rél legjelesebb szónokaink' egyike. Érezni
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kezdettük, milly nagy es üdvös is lehet a

szónoklat' azon nemének hatása, mellyet

romaiakként az „eloquentia forensis" ellené-

ben, eloquentia senatoriának nevezhet-

ni, ha az, mint o nála láttuk, a' Rhetorika'

minden mesterfogásaitól tartózkodva , és

egyedül saját tartalmára támaszkodva, egy-

szersmind az országférfias képesség', és kiké-

pezettség' forrásaiból buzog ki. Ezen közér-

zelein szerzett azonnal befolyást Desewffy

Aurélnek a' haza" tanácsában. Fáradhatlan

tevékenysége, kitürni tudó erélye, személyes

társalkodásának vonzó és némileg igézö ereje,

erösitette mind inkább azt, mialatt meggyö-

zödéseinek félreismerhetlen öszintesége, s'

azon minden tetteiböl kiderülö tanúság, hogy

benne пem a magasabb polczok' szomja ha-

nem a nemes hazafiság' tettvágya dolgozik,

ezen befolyást saját elvrokonainak kören túl,

az ellenvéleményre is kiterjesztette. Igy Ion

képes a közügyek' szerencsés fordulatának

elöidézésére , számos félreértés' megszünte-
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tésére' nevezetes törvényhozási intézkedé-

sek' létrejöttére, és különösen kormány és

ország között egy jó, és bizalmas viszony'

helyreállitására, az országgyülés' végnapjai-

ban, s' midön már az eredmények mindin-

kább kétesebbeké váltak, határozólag behatni,

és így éppen arra, mi helyzetünkben még

sokkal inkább vala nélkülözhetlen mint

egyebütt, és a mi a' vélemények' különbözé-

sét, söt ollykor ellentételét is пem zárja

ugyan ki, de a' kiegyenlitések' és értesülés'

lehetöségét mindig fentartja.

Hogy ezen eredmény legnagyobb rész-

ben az ö müve vala, ez tudva volt mindenki

elött, és ez elsö de nagy siker, az általa kép-

viselt irányzat annál valódibb gyozelmét ké-

pezé, minél bizonyosabbnak látszott, hogy

csak ezen viszony' tartós megmegszilárdulása

folytán mutatkozhatik kormányilag lehetsé-

gesnek és ajánlatosnak tágasabb tért nyitni

az alkotmányos életnek, szabadabb utat

engedni a haladásnak. Érezni kelle ennek
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ugyan is, hogy igy már a' mozgalom' mérsék-

lésének tiszte, nem egyedül ö reá fogna

nehezülni, nem csupán az 6 megakasztó,

vagy nemleges fellépésében fogna határozód-

ni, hanem ezen feladás' megoldása biztositva

leend maguk azon elemek' és erök' hatása

által, mellyeknek a mérséklés leginkább fekü-

dött érdekökben, de a mellyeknek ébresz-

töre, irányadóra, vezetöre volt szükségük.

Mindezt megtalálták DesewfFy Aurélben,

— szerencséjére a' közügynek találták meg,

de fájdalom , annak nagy kárára igen korán

vesztették ismét el! Ma midön akkori heves

vitáinknak már utóhangjai is elnémultak,

nem tagadandja többé senki, hogy egy mér-

séklö, és az ujitási vágyakkal szemben, az

ösi alkotmányi alapzatot fentartó párt, nem

csak teljesen igazolt, hanem mellözhetlenül

szükséges és idöszerü is volt. És bármelly

véleménynyel legyünk is iránta, az kétségte-

len, hogy általános irányzata és elvei, úgy

mint azokat DesewfFy Aurél kijelölé, ollya-
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nok valának, miszerint azok' befolyását a ha-

zai közügyek' állapota, ésjövendö kifejlödése

egy általjában пem nélkülözhették itt, vala-

mint nem nélkülönözhetik sehol, valahol

nemzet nem az úgy nevezett szabadságtól

ittasan dözsölni, hanem jelleméhez és múlt-

jához hiven, alkotmányával élni akar.

És még ma sem késö az eszmék' azon

sorozatára visszapillantani , mellyek politikai

eljárásában mint iiánytadók nyilvánulnak.

Kiindulási pontnak a létezö viszonyok'

tökéletes ismeretét, a fenálló törvényes jogok'

tiszteletétvéve, müködési czélul a' különbözö

igényletek' öszhangoztatása, a' létezö ellenté-

tek' kiegyenlitése van kitüzve. Oszintén, és

minden mellékgondolat nélkül, hazai törvé-

nyeink értelmében el van fogadva bennük

azon kapcsolat, minden szükséges kovetkez-

ményeivel, melly az országot az örökös tar-

tományokhoz köti. Ezen közjogi sarkelvnek

az ország részéröli folytonos tiszteletben tar-

tása, a törvényességnek, a jogérzetnek elter-
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jesztése, es azon erkölcsi erönek kifejtése,

melly sohasem hiányzik önjogaink' védelmé-

ben, ha másokéit tiszteltük, van felvéve ke-

zességül, hogy a' haza jogai kormányi rész-

röl nem fognak csorbitathatni. A' politikai

kapcsolatnak magának nem kelletlen eltürése,

hanem a' kölcsönös méltánylat , és jogtiszte-

let' alapján , és tekintettel a' világ lehetö

bonyodalmaira, nem egyedül csak fentartása,

de megerositése van a' sajátlag magyar stá-

tusbolcseség feladataként oda állítva, kap-

csolatban azzal, hogy e' viszonyból minden,

mit egyik vagy másik rész magára nézve

bántónak érezhetett, fokonként eltávolítas-

sék. A' hon' fennálló alkotmányáhozi hív

ragaszkodás vonul rajtok mindig keresztül,

nem kötve össze azonban a' létezo hijányok'

tagadásával. A' nemzetiség' fentartása, kiké-

pezése, nemesítése, minden politikai elolépés

elofeltételeként van tekintve , de minden

tiílzás, rögtünzés erélyesen kárhoztatva, an-

nak veszélyei világosan kimutatva. Ez ügy
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kényes természete teljesen fólfogottnak , de

a' kedvezö megoldás nem csüggedö bizalom-

mal reménylettnek tünik azokban fel, ön-

érzetében a' kellö erönek, mikép ahhoz méltá-

nyossággal és mérséklettel ugyan, de kitartó

erélylyel .járulni tudand. Mindenben, mi a

létezönek sokakban szükségesnek érzett áta-

lakítása körül forog, a' haza közjava képezi

bennök a végczélt, — az eljárási módot, jog-

tisztelet, a teendöktöl várható valódi tartós

líaszon, a sikert egyedül biztositható ildom,

és nem az elméletileg, de a' gyakorlatilag

lehetönek és ajánlatosnak tekintete, irányoz-

zák. Az alkotmányosság kifejtése körül ki

van jelölve a' határ, mellyig az biztosan ter-

jedhet, ki van mutatva az olly eljárás' veszé-

lyessége,*melly amazt a' közbirodalom' létez-

hetésének feltételeivel hozhatná ellentétbe.

Az országférfiui tetterö valódi feladatául,

nem a' nehézségek' és akadályok' könnyelmü

mellözése, vagy fitymálása, nem azok' erö-

szakos lerombolása van kijelölve, hanem
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méltányos, biztos, és állandóságot igéro elhá-

ritása. Mindig figyelem van forditva a napi

véleményekre, annyival inkább a' megálla-

podott, szabad és többoldalu vitatásból kie-

melkedett közvéleményre, mellyet ido és

tapasztalás érlel meg, de a' belsö meggyözö-

dés ennek vagy a' hatalomnak, épp' olly ke-

véssé van feláldozva, mint bármelly tekin-

télynek vagy éppen a' népszerüségnek.
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lyet akkoron ellenfelei egyedül üdvhozónak

hirdettek, és a' melly akkoron népszerü vala.

És azért még is a siker mi arattatott, egye

dül ezen politika' eredményeként tünik fel,

és azolta tapasztalás taпított meg bennün-

ket, hogy csak is ennek végleges, és hatá-

rozott gyözelme lehetett képes a' magyar

statushajót biztos révpartba vezetni. Ezt

megérhetni, neki épp' olly kevéssé juta osz-

tályrészül, mint nekünk. Neki csak az juta,

a' jónak és igaznak olly magvait elhinteni,

mellyek' jótékony termése kimaradhatlan ;

nekünk csak a' termés' megnyerhetésének

sovár ohajtása !

Néhány héttel az országgyülés' bezárása

után a' sokat fáradozott, 's egészségben meg-

rendült férfiu egy külföldi utra indult, és

abban töltött hat holnapot, mellyekböl Bel

gium, Holland, Német, és Franczhonra

négy, Angolhonra két hó esik. Itt különö-
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sebben a bùntetötörvénykezés' állapotát, es

az esküttszéki szerkezet' hatását vette tanul-

mányai tárgyává , és e mellett sok egyebet,

mi az alkotmányosság' ezen classicus hazá-

jában, magyart olly méltán érdekelhete. Isme-

retekkel megrakva, és belátásban öregbedve

tért vissza 1841 elején hazájába, hol ez év-

ben indult volt meg irodalmunkban ama

mindenkorra emlékezetes új évszak , melly-

ben a közgondolkozás' akkori állapotát a'

Pesti Hirlap és a' Keletnépe, és az ezek' nyo-

maiból keletkezett nagyszámú elmemüvek

jelolik. Az elöre bocsátottak után eléggé

ismerjük Desewffy Aurélt, miszerint meg-

értsük, hogy ô az eszméknek ezen elhatározó

harczában, nézö nem maradhatott, azon egyé-

niségnek forradalmi jelleme iránt, ki akko-

ron a' Pesti Hirlapot vezette, kétsége nem

lehetett. Fölfogva hivatását, érzetében a"

kellö erönek, az emlitett év' derekán ki szállt

^

Sxí£
íl

ií ^1

"4¿>J

4*.

 



 

i Jla,

РЭИ

<©>

&

—we 44 эю—

maga is azon térre, mellyen akkor már hév-

vel folyt a' küzdelem , és a' gyözelem azok

felé látsza hajolni , kiknek irányzatában ö a

magáénak merö ellentétét ismerte meg. Ek-

kor inditotta el azon polemiát, mellynek iro-

dalmunkban párjára sem elötte, sem utána

nem találunk, 's melly, ha csak a' külformát

és irásmódot tekintjük is, méltóság' , szaba-

tosság', átlátszó világosság' olly remeke gya-

nánt jelenik meg , mellyben a' legkiképzet-

tebb külirodalmak' csinjával és könnyüségé-

vel, a' tiszta ízlés' egyszerüsége párosul. A

Világ czimü hirlapba tette le elméjének

azon mindenkorra emlékezetes muveit, mely-

lyek késöbb összefoglalva X. Y. Z. könyv

czim alatt , egy külön kötetben is megjelen-

tek. Ezen hirlapi czikkek csak keletkezésök'

alkalma folytán idöszakiak, mert becsök ma-

radandó, csak czimöknél fogva tartoznak a'

hirlapi vitatkozási nemhez, mert foglalatjuk
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öket a magyar statusbölcseség' compendiu-

mává teszi, csak száma azoknak kevés, de

tartalma igen sok. Birjuk ezekben a' nemzeti

alapon nyugvó, es természetszeru biztos

kifejlödésnek azon tankonyvét , mellynek

hogy fog-e még valaha egyéb becse lenni

a' historiánál, az a' Gondviselés' titkai közé

tartozik, de a' melly mindig méltó maradand,

hogy azt a magyar tanulmányainak tárgvául

tekintse.

Desewffy Aurélnél a' testi erö soha sem

felelt meg az értelmi tehetség izmosságának.

Vermes természete nem igen kiméltette vele

ifjuságában az életeröt, és így Iön, hogy azon

politikai küzdelmeknek heve, mellyek' férfi-

korába esnek, idegrendszerét csak hamar meg

támadta. Együtt volt akkor Pesten a' büntetö

törvénykönyvi országos küldöttség, a pest-

megyei gyülések élénk, és gyakran zajosan

szenvedélyes viták' mezeje valának, pezsgett
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a' társadalmi élet, számos élvezettel kinál-

kozva. Mindezeknek Desewffy Aurél köte-

lesség', egyéniségében fekvö hajlamai', es

egész természete' folytán nem csak részese,

de azokban mindenütt jelentékeny tényezo

vala. Mint szónok legutoljára egy pestme-

gyei gyülésen szólalt meg, már ekkor bete-

gen, es a két nappal kc'söbb kitört inláz' elsö

jelenségei között. Egy hét mulva már kopor-

sója körül gyüjtötte össze a közfajdalom

barátait épp' iigy mint azokat, kik legheve-

sebb ellenei valának.

Desewffy Aurél egy új irányzatnak a

honi politika mezején volt alkotója, és kép-

viselöje. Egyetemes kiképzettségével , és

mindazon tulajdonok' szerencsés birtokában,

mellyek a' legmagasabb drtelemben vett sta-

tusférfiút teszik, túlszárnyalta kortársait. Es

innen van , hogy ebbeli felsöségét sokan iri-

gyelhették. Megelözte másfelöl öket annak
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tiszta belátásában és megértésében, mi éppen

azon idöben és helyen, hol ö müködött, a

birodalom helyzete, a' világ' 's a század' esz-

méinek menete által, mint szükség volt

reá szabva hazánkra. Ezért értették me«; öt

olly kevesen. A' mit akart, a' mi után töreke-

dett, azt erélyesen, határozottan akarta, és

birtokában volt a' kivitelhez megkivántató

tetterönek. Ezért gyülölték számosan, mint

veszedelmes ellenfélt. Mélyen fekvö meg-

gyözödésekböl származván véleményei , és

eljárását önállólag a' helyesnek elismerésére

alapítván, soha sem kereste a népszerüséget,

és azért abban része nem is volt soha.

Ma, 15 év után, mind ezek nincsenek

többé. Csak azon fájdalom maradt fel, hogy

egy Meteor ollykorán tünt el szemeink elöl,

csak annak érzése, hogy még most is terjeszti

fényét homályunkra, csak annak éltetö sej-

telme, hogy egykor talán az fogja még most
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lemes fordulatot nyernie, mihelyt állandóan

rajta foly a' beszéd ollyanok közt, kik sok

világot láttak, a jó izlés', miveltség', sok

oldalu ismeretek' birtokában vannak. Csu-

pán ez által lesz a' nyelv alkalmassá bizo-

nyos nemeire a' literaturának , és pedig

éppen azokra, mik legnépszerübbek lévén,

legkiterjedtebben hatnak a' közönségre. Ily-

lyenek a' szindarabok, 's regények, mely-

lyeknek nyelve feszes, 's idegenszinü marad

mind addig, mig a' költö nyelvét nem

valóságos életböl veszi, hanem valami kép-

zelt világból kénytelen kölcsönözni. Itt is

mint sok másban, ok és következés egy-

máshoz közel, és egymást feltételezve állá

nale : a magyar nyelv nem jó társasági

nyelv, mert feszes; feszes pedig, mert nem

a' jó társaságé; 's tovább : drámáink, és

regényeink nem találnak tetszést, mert nem

egy valódi finomabb élet' képci, illy képek

pedig nem lehetnek, mert ez az élet magyar

alakban nem létezik.
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De a' mint nem lehet öröm nélkül látni,

miként egyes talentumok ezen nehézségeken

a' legújabb idökben olly szépen diadalmas-

kodtak, 's literaturánk' ezen ágának a' koz-

tetszésben helyet csinálni tudtak : úgy az is

igaz, hogy ezen a' magyar nyelv ellen tá-

masztott vád most már inkább ürügy, mint

meggondolás' szüleménye, és valóságos ok.

Két körülmény van, mellyböl ez világos. Az

elsö Erdély' példája, ('s ez iránt minden, ki

ez országot látta, velem egy véleményen

lesz), hol a' magyar nyelv közdivatu lévén,

a' jó társasag' köreiben a' legszebb ajkakon

könnyen lebeg, feszességét sohasem érezteti,

's ezer szokás, 's divatszülte fordulatban

gazdag, mellyet mi magyarok nem is isme-

rünk. Másik az, hogy ez az egész ellenvetés

többnyire csak azoknak szájában forog, kik

magyarul vagy éppen nem , vagy csak igen

felületesen tudnak, szeretvén önhibájokat a'

nyelvre tolni, mellynek sajátságait nem is-

merik. A' mi nvelvet az ember rosziíl tud,
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azt rendszerint fásnak, 's ügyetlennek szokta

tartani.

A' magyar nyelv rögtöni behozását a

társasági körökbe én prédikálni átallom, mert

azt kivihetlennek hiszem, és tudom, hogy

nines semmi a' világon, melly minden erö-

szaki próbatétel ellen, olly visszarúgó erövel

birna, mint éppen a' jó társaság viszonyai.

Ezeknek fó eleme egy bizonyos szellemi

szabadság, melly csak maga szabta hol

helyes, hol fonák törvényeknek hódol, 's

ezer módot talál minden kivülröl jövö kény-

szeritési próbatétel alól kicsúszni. Könnyebb

e' sphaerában valami roszat kivinni jó mód-

dal, mint eröszakolva a legjobbat. E' tekin-

tetben tehát, mindent csak az egyesek' meg-

gyözödésétöl, 's józanabb ideák' terjedésétöl

lehet, és kell várni. Elöbb azonban hogysem

általános divatúvá váljék a' magyar nyelv

a' kérdéses mezön, szükség hogy az egyesek,

férfiak és asszonyok tudjanak magyarul, és

mivel ezzel azon osztályában a' hazafiaknak,
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mellyröl itt föleg beszélek — értem az elö-

kelöket, 's vagyonosakat — az érett korúak-

nak egy nagy részére nézve már alkalmasint

elkéstünk, a' jövö ivadékra kell itt leginkább

fordítani figyelmünket.

Ember jövendöjének természet' aján-

dékin túl nevelés az alapja, ennek pedig hogy

sikeres legyen, hogy kiegészito részei egy-

másba ne ütközzenek, 's egyöntésü egész

legyen eredménye : egy bizonyos vezérgon-

dolat által kell kormányoztatnia. Annak,

kitöl a' nevelés fugg, tudiiia kell, hogy a

nevendékböl mit akar csinálni. Elökelö

magyar szülöknek tehát, ha csak valami

különös hivatás miatt kivételes pályára nem

szánták gyermekeiket, azon kell lenniök,

hogy fiaikból mivelt lelkü, és szivü, a' kül-

földön becsülettel fölléphetö, hazájok' dol-

gaiban jártas, királyukhoz hív, politicai

helyezetünket józanon felfogó, honukat

melegen szeretö, hasznos polgárokat képez-

zenek — tökéletesen alkalmasakat arra,

Й
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hogy a hazai állapotokbati voltaképen, és

hathatósan gyakorolják azt a' befolyási részt,

melly polgári helyzetükhöz a' törvény által

kapcsolva van. Ezen fbczélban kell magyar

ifjak' nevelésében minden törekvéseknek

üsszepontosulni. Leányaik' sziveibe pedig,

szükség hogy olly érzeményeket plántál-

janak, mellyeknek befolyása alatt, ezek jó

hazafiakat nevelni , 's hozzá tartozóiknak a'

közügyekbeni törekvéseiket érdemok szerint

méltánylani, 's értelmes részvéttel kisérni

képesek legyenek.

Az ideák' ezen rendszerében jelesen a'

fíúkra nézve fö hely jut a' diák és magyar

nyelv alapos ismeretének nem belsö becsük

miatt, mivel amaz a classicitás' nyelve, emez

pedig sajátunk; hanem csupán ugy mint

egyetlen eszköz a' hazai dolgokban széles-

jártasságra szert tenni, igazainkat gyakorol-

hatni, polgártársainkra behatni, 's szives, és

állando kozlekedésben létezhetni hazánk"

fiaival.
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Ezen, talán nem éppen szerénytelen ki-

vánatoknak mennyiben felel meg a' nagyobb

házaink' fêles részében divatozó nevelési

rendszerV — Kisded korában magyar dajka

környezi a fiút, 's van egy idö, mikor ajkai

magyar nyelvnél egyebet nem dadognak.

Más-e ez, mint a' hazának megelözöleg adott

elégtétel, mint elöleges megnyugtatása a

lelkiisméretnek, hogy igy a' szülök majd igy

biztathassák magukat egykoron : „fiam gyer-

mek korában igen jól tudott magyarul" 's

bár inkább soha se tudott volna hazája

nyelvéböl csak egy szót is, mintsem hogy

az, minek a férfi' ajkain hathatós szó gya-

nánt kelle vala harsogni , király' és haza

ügyében a gyermekszoba gyáva játékává

lett légyen lealacsonyítva ! Mert íme alig

került ki a száraz dajka ápoló kezeiböl,

általadatik a' bel- vagy külföldi nevelónek,

's idegen, és nem nemzeti gondolatok', fog-

lalatosságok' és érzemények' körébe lép által.

Tanul németül, francziául, angolul. Szülöitöl

1
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magyar szót ûgy is alig hall, naponkénti

társasága németül csevegö hasonkorú gyer-

köczékböl áll; legfeljebb háromszor egy hét-

ben veszen a' nyelvmestertöl magyar órát,

ha t. i. ez a' szerencsétlen óra nem ütközik

össze valami más foglalatosság' órájával,

mert akkor mi természetesebb , mint hogy

ennek háromszor közt kétszer áldozatul

hozassék! Magyar irók' olvasásáról, hazai

körülmények', viszonyok', jelen állapot', és

szellem' studiumáról szó nincsen; rövid

magyar historia, 's a' nevelés' vége fêlé egy

kis felületes magyar törvény; ez mind annak

sommája, mit az ország' jövö törvényhozó-

jának hazája felöl tudni szabad. A' többi idö

a szülök' kisebb nagyobb belátása szerint

kielegitö, vagy felületes testi 's általános

tudományi kimivelés közt foly el.

Léteznek ugyan, s hála Istennek! napról

napra szaporábban egyes dicséretes kivéte-

lek, 's ezeknek jó sikere, megfoghatlan hogy

a' tbbbségre erösebben nem hat. A' kozép

^
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sorsuak' nevelési rendszere' hiányairól itt szó

nincs, mert azok a' mondottakkal sokszor

éppen ellentételben állnak, 's tehetség' nem

léte miatt egyes tökéletlenségeik sokszor

menthetök. A' mit pedig a' magyar nyelv'

felületes tanulásáról itten mondottam, éppen

úgy illik a' diák nyelvre, mellyben azok

után, mik körültünk történnek, még min-

dig a magyar nyelv' vetekedö társát látni,

's nem inkább úgy méltánylani azt, mint

általános miveltségi eszközt, 's biztos útat a'

hazai ügyek' ismeretében erös alapon haladni,

meggyözödesem szerint megbocsáthatlan

káros elfogultság nélkül többé nem lehet.

A' feljebb leírt nevelési rendszer — 's

bizony nem nagyítva adtam elö — egy fö

tévedésen alapul. Fö dolognak azt veszik az

illyen szülök a' nevelésben, a' mi csak má-

sodrendü, és fordítva másodrendünek azt, a'

mi a' fö dolog. Erkölcsileg foképen éldelö

és csak mellesleg ható, cselekvö emberekké

nevelik fijaikat, a' mikor éppen meg for-

 



 

-¿V/-

Ol

J n
-w

фг.

—we 58 э**—

ditva kellene cselekedniök, nehogy ezen rend-

szer által gyermekeikben a' jövo jobb embert

már elörc elfojtsák. Értelmileg a magyar

miveltséget abija rendelik az általános mi-

veltségnek, a mig ennek amazt hordani és

mintegy emelni kellene. Innen van, hogy az

igy nevelt emberek idegen szempontból

nézik azután tulajdon honi iigyeiket, 's ezt

a hazát majd amerikai, majd linczi ideákkal

itélik meg, 's akarják reformálni; innen az,

hogy a hazai dolgok' szerkezetc'be soha bcle

nem illvén, alkalmas és kielégitö hatási kört

választani maguknak nem tudnak. Mar pedig

az a' szerencse, hogy az egész emberi nemre,

vagy világrészekre hasson valaki, több

századok* lefolyta alatt is csak egyes kivé-

teles lényeknek jutott; — a mindennapi

embernek kisebb kört kell választani, külön-

ben csekély ereje siker nélkül eloszlik. A'

legtermészetesebb hatáskör tehát minden

emborre nézve a politicai kapcsolat, melly-

ben él : a haza.
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Ez mindenütt igaz , de kettösen igaz

minálunk. Olly országban, hol a polgárok

mind egyforma jusokkal birnak, a' miveltség

pedig magas fokon áll, és minden classisok

közt elterjedett, megfogható, 's talán meg is

bocsátható a' cosmopolitismus ; illy orszá-

gokban egyes polgár' kötelessége a' haza

iránt nem igen szigorú, elvonulni sokszor

szerénység, bizvást mondhatván magában

akárki : „a' mit én nem teszek a közügyek-

ben, azt mások sokkal jobban helyre póto-

landják." — De olly helyt, hol a' polgárok'

némelly osztályainak törvény , és alkotmány

olly kitünö igazokat, a' sors olly nagy java-

kat adott, hol némellyeket szinte' örökös

törvénvhozókká tett, hol végre az általános

miveltség még olly hátra van, — illy ország

ban mondom, minden kitünö helvezetbeni

honpolgár életével, eszével, 's minden erejével

adós a hazának, 's ezen adósságát lefizetni

szent kötelessége.

Ezen kötelességek' teljesitése azonbau
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nem mindig könnyü, vagy kellemes, mert

ez azország neméppen egészen költöi, kevés

van benne, mi a' phantasiához szól, vagy az

éldelési vágynak megfelelne, — sokkal több

a silány prosa, az elöitélet, a' felekezet, melly

gyakran a' legszentebb törekvést háladatlan-

sággal fizeti. Roszak az útak, sok a' szeny,

piszok , rosz izlés , intézeteinken régi moh,

's csak a' vizsga szem elött eloszló fekete

homály fekszik, "s a mi legtöbb, a kút'

fenekén ülünk, arról mit hazánk' ügyében

teszünk, a' világ 's Europa eddigelé legalább

igen keveset tudott. Hiuság tehát hazai tisz-

tek' teljesitésétöl kevés megelégedést várhat.

A' hazafi' pályája nálunk önmegtagadást , 's

áldozatokat kiván, ezek csak lelkesedés és

erös akarat által lehetségesek, állandó lelke

sedés pedig, és valólag erös akarat, emberi

kebelben csak a mellett támadhat, mit az

emberi ész jól megértett, tökéletesen keresz-

tüllátott. A' csak félig meddig felfogott, "s

némileg csak sejdített ügyek és érdekek mel-
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lett csak szalmatüzü lelkesedések loboghat-

nak, érett gyümölcsöket nem hozhatók. Más

részrol pedig az a' sajátsága van az emberi

ügyeknek, hogy olly tárgy, melly elsö tekin-

tetre a' legsilányabbnak látszik, jól kiösmerve,

minden részleteivel felfogva, minden össze-

köttetéseiben tekintve, bájos erövel ragadja

meg az emberi elmét, 's annak a' legédesebb

táplálmányt nyújtja. Naponként látjuk ezt

valósulva az emberi ismeretek' különbözö

ágaira nézve. Férfiak, kiknek lelki és elme-

béli felsöségét tagadni nem lehet, tudomány',

és müvészet', nyelvészet', és felszámolás,

ipar, és mesterségek' mezején, milly gyakran

pazérolták egész életoket olly kérdések'

megfejtésére, miket a' beavatlan. meddö pa-

ranyiságoknak néz. Igy, és még sokkal inkább

így áll a' dolog a' hazai ügyekre nézve. Az

a mi a' járatlannak elsö tekintetre unalorn,

és boszúság' tárgya, mikor azt közelebbröl

kiösmertük, historiai kifejlését, belsö okozat-

jait tudjuk, jövöjét sejdítjük, mikor átlátjuk

ms&
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szoros összeköttetését az egész' boldogsá-

gával, önjavunkkal, 's jövö felvergödésünk-

kel, ellenállhatlan szenvedély gyanánt fogja

magához vonzani az elmét, új világ, új élet

nyilt mcg a' lélek elött, 's ha a szív még

egészen el nem korhadt, készen áll a jó

hazafi. Kotelessége tehát a*szülöknek a zsenge

ifjuság' intelligentiáiban a' hazai dolgok'

ismerete' biztos alapját mar jókor letenni,

hogy így a hazai tisztek' teljesítése a' kevessé

huzgókra nézve könnyítve legyen, "s ólom

súlyok alatt görnyedve azokban el ne lan-

kadjanak; a lángszivüeknél pedig a' hazafiui

szenvedély, éretlen és értelem nélküli heves-

kedések közt, siker és haszon nélkül ki ne

párologjon.

Ugyan ezt kivánja továbbá azon nép-

osztálynak érdeke is, mellyhez illy szülök

tartoznak. Azon a' ponton állunk, hol inté-

zeteinkben tetemes módositásoknak kell tör-

ténni. Király és ország, aristocratia 's a tobbi

néposztályok, ez iránt egy vélekedésben van
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Csak arról lehet szó, micsoda vezérideák-

nak kelljen ezen mozgalmat igazgatni, melly

irányt adni neki , melly ponton állania meg.

À' forrongás' illy elhatározó szempillanatá-

ban nem ezerszer károsabb-e a' tudatlanság',

mint a' nyugvás', vagy tespedéV óráibanV 's

akárhogy üssenek ki ezen módositások, nem

kivánatos-e , hogy megvitatásukban és meg-

alapitásukban az ország' állodalmának al-

kotmányos elementumai , állásukhoz , 's iga-

zaikhoz szabott irànyban részesüljenek? Fö

helyt áll ezek közt a' vagyonos aristocratia,

mellynek ezen esetben észszel, és lelki tehet-

ségekkel kell adózni, mi ismét csak úgy

történhetik, ha tagjai a' hazai ismeretek'

minden ágainak tökéletesen mesterei. 'S mi-

kor ez nem történik, lehet-e csudálkozniok,

hogy kárukkal bomlik meg az eddigi egyen-

suly, 's az egésznek belsö oeconomiájába hir-

telen, és felzavaró változások jönek?

Szörnyü prosa mind az, a mit én itt

mondok, egészen a tetlegesség' világából
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véve; de szántszándékkal kerülöm a" szen-

vedélyck' nyelvét : mert ezen sorok azok-

nak számára vannak irva, kiknél mindenek

elött az értelmet kell meggyözni, hogy azu-

tán a lelkesedés belöle ifju plánta gyanánt

sarjadozhasson. Maradjunk tehát a' dolog'

П gyakorlati oldalánál ezentúl is, és lássuk a'

most divatozó rendszer' további kifejléseit.

Vegyük azt a' nem ritka esetet, hol a

nevelö idegen. Ez az ember az, ki a' gyermek'

eszére, szivére, gondolkodásmódjára leghatha-

tósabban fog befolyni ; befolyása nemzeti, 's

hazai szellemü bizonyosan nem lehet; de te-

gyükfel, hogy második nevelö is van a'háznál,

magyar nyelvtanító czím alatt; a' gyermek

elött rendszerint az elsönek példája, véleke-

dése, nyelve lészen nagyobb fontosságú, :s

könnyen megtörténhetik, hogy a' kettö közt

bizonyos különbségek, és ellentételek létez-

vén, a' még éretlen gyermek a nemzetek közt

tegyen hasonlitásokat , mikor a különbség

talán csak az individuumok között létezik.
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Ezek a' hasonlítások nehezen fognak a 1 la

zára nézve kedvezök lenni. Az illyen gyer-

mek a nélkül is, olly gondolatok', 's ideák'

körében él, hol a hazai érdekek bemenetelt

ritkán találnak; lakása gyakran szinte a' ha-

zán kívül van, játszótársai vagy idegenek,

vagy ha magyarok is, éppen azon helyzetben

vannak mint ö, 's lehetetlen hogy idegenné

ne váljék hazájához. Legfeljebb olly házak-

nál lehet tehát külföldi nem ártalmas, vagy

épen hasznos, hol a szülök rendesen magya-

rul beszélnek, vagy különben eleven, és

állandó részt vesznek a' hazai érdekben. De

a' külföldi kövezeten, vagy más, teljességgel

nem magyar athmosphaerákban a' feles szá-

mú idegen befolyásoknak legalább az egy

magyar nevelö' személyében kell adni némi

ellensiílyt; különben fiatal törvényhozónk

huszonnégy esztendös korában szomszédjá-

tól fogja elkérni a' fö R. R. tábláján elolva-

sott izenet' talán nem éppen kielégítö magya-

rázatját, 's hallgatni lesz kénytelen, mikor

w
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mások, nálánál talán sokkal kevesebb mivelt-

ségüek, közhelybehagyással szólanak. На ек-

kor nem pirul, nincs mit örülnünk sima

nevelésén, mert az benne a'hazafit elfojtotta.

Ha pedig arcza ég a' szégyentöl, vagy kény-

telen lesz f^rfi korában vas szorgalommal

virasztások között pótolni azt, mit a gyer-

mek sokkal könnyebben tamil, vagy magát

erre elég erösnek пeт érezve, mindent a mi

hazai, örökre oda-'s félben hagyand.

Ne felejtsük el azl825-ki országgyülést.

Hánv meleg kebel átkozta a félszeg; neve-

lést, melly által hátrálva volt hazájának úgy

szolgálhatni, mint kivánta volna! 's bár lenne

inaradandó ez a' benyomás, nehogy a'sziilok

gyermekeiknek örökségben adják át azt, mi-

nek kinjait már magok sinlették, 's öket

vagy némaságra kárhoztassák , vagy annak

tegyék ki, hogy önlábaikon menni nem tud-

ván, útmutatóra legven szükségök 's a' le<¡;-

jobb indulat mellett a' legelsö szájas kontar-

nak legyenek prédájává.
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Idegen nyelvek' tanulása, — a' németet

mint teljesen elkerülhetetlent nem is emli-

tem — nemcsak kivánatos társasági tekin-

tetben, de más szempontokból is hasznos,

söt szükséges. Eszköz az, becsülettel jelenni

ineg nagy világban 's külföldön, magunknak

nagyszámú, és hasznos ismereteket szerezni;

miveli az izlést, sokoldaluságot ad az elmé-

nek. Nem lehet tehát azt eléggé pártfogolni,

csak hogy annak még fontosabb dolgokat

áldozatul hozni nem szabad. Okos mérsék-

lettel kell azt üzni, mint eszközt, mint egyik,

a' többivel összehangzó ágát a' jó nevelés-

nek, nem bálványt csinálni belöle, mellynek

oktalanúl tömjénezünk, és módira lealázni.

A divatban most a franczia nyelvet sokak-

nál az angol váltotta fel. Bizonyára nincs

nyelv , mellyen gondolkozó , és szabadlelkü

emberhez méltó ismereteket nagyobb meny-

nyiségben gyüjteni lehetne, mint az angol, 's

ha azért kívánják sokan, hogy azt gyerme-

keik már kisded korukban, néha éppen a'
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száraz dajkától beszívják, ügy a szándék

legalább dicséretes. Van okom azonban ezt

nem egészen hinni, mert gyakran tapaszta-

lom, hogy ez a Studium, idomítóval, 's lovász-

szal való angol beszélgetésen, 's legfeljebb

egy két divatos regény' olvasásán túl nem

megyen. Legyen ez azonban akárhogy, soha-

sem szabad elfelejteni, hogy ezek a'jövö tör-

vényhozók, 's ország' nagyjai, ha mindjárt

úgy beszélnek is angolul, mint Sir Robert

Peel, vagy Lord John Rüssel, az angol par-,

lámentben sohasem fognak megszólalni, 's

cselekvési mezejök, a hazájukbani zöld asz-

talok' két oldalán teriil el.

Vagy talán idegen literaturák' hoseivé

akarják nevelni gyermekeiket? tisztelem, és

méltánylom én azt a' hírnevet, mellyet e'

inezön egy némelly hazánkfiai olly bö mér-

tékben arattak, és ismerem az okok', és kö-

rülménvek' azon összefuggését, mellyek ezen

jelenségeket szülték, és szülik; de tagadom,

hogy azok az itt említett nevelési rendszer-
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nek lettek volna eredményei. Söt inkább

még az is, a' mi ezen nemben nagy es szép

történt, hazai alapon épült, s' a hazára sugár-

zott vissza; hogy pedig a' jelen ivadék'legje-

lesebb tagjai, nem az itten leirt, hanem azzal

éppen egészen ellenkezö nevelési rendszer-

ben vették miveltségüket , a mindennapi

tapasztalás böven tanítja.

És mikor útazni megyen a' gazdag ma

gyar ifju, beesületére válik talán az okosabb

emberek elött, ha hazája elötte terra incog

nita, 's az illetö kérdésekre felelni nem tud?

A' külföld igen jól tudja a csak mulatság

végett utazó üres urfiakat azoktól megkü-

lönböztetni, kik a' szükséges elökészületek-

kel ellátva jelennek meg, 's hazánkfiai közül

legtöbbre azokat becsüli, kik a' haza' érdekei'

elömozdításában legszilárdabban munkálkod-

nak, 's külsö országokra is illy czélból utaz-

nak. Kettös pedig az elökészület, mellyet a'

külfoldre menö magyartól meg lehet kivánni ;

egyik : általános helyes ideák azon orszá-
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gokról, mellyeket látogatni megy; — másik :

szoros, és körülményes isinerete a hazai

állapotoknak. Hol az egyik vagy másik hibá-

zik, ott az utazás' eredményei, mind az indi-

viduumra, mind hazájára nézve igen kétesek,

's mindenesetre késöbb pótlandó hézagok

maradnak fen, mert a' külföldön tapasztal-

takat, a' honi dolgokra, csak mint resultatu-

mokat lehet alkalmazni, a' resultatumokat

pedig ezen esetben, csak az összehasonlitás-

ból lehet húzni, összehasonlítani meg ismét

csak az képes, ki mind a' két összehasonlí-

tandó tárgyat ismeri. A' dolgoknak nem

velején, hanem puszta nevén indulni , a for-

mák' azonsága miatt, a belsö különbsége-

ket észre nem venni, és így analogiákat,

hasonlatosságokat találni ott, hol tulajdon-

képen csak különbségek léteznek, a' leg-

bizonyosabb mód, fonák itéleteket hozni,

az alkalmazásban pedig czéliránytalanul, és

károsan munkálódni.

'S valamint egy részröl a' hazai dolgok
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nak eme tökéletlen ismerete azoknál, kik a

külföldön utazván, onnan jobbitási és vál-

toztatási tervekkel tórnele haza, az egészre

nézve csak káros lehet, 's bö kútfeje a czél-

iránytalan, 's kivihetlen tervezéseknek, éppen

úgy nem kevés szánakozás fogja el a' szivet,

ha egynémelly másnemü hazánkfiait látjuk,

értem itt azon véghetetlen becsületes, és

derék embereket, kik hazájokhoz a' legme-

legebb indulattal viseltetnek, de fonák neve-

lésöknél fogva a'hazai dolgokban részt venni

nem képesek. Onérzésök azt súgja nekik,

hogy többet érnek, mint sokan azok közül,

kiket csak azért tart jó hazafiaknak a' világ,

inert magyarul folyvást beszélnek. És mégis

nem birnak elég erövel egészen új életet

kezdeni, — hozzájárul az emberi gyarlóság,

's a megsértett önszeretet' ingevültségc, félre

térnek polgártársaiktól, 's mintegy mestev-

ségesen elszakadva mind attól, mi hozzájá-

rulásuk nélkül forr, készül és fejlik, vagy

létre кар, kárhoztatják mind a' czélirány-
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talant, mellyct hátrálni nem tudtak, mind

a' jót és üdvözletest, melly nélkülök jöve

létre.

Ez mind meg annyi a' közönsegre nézve

káros, az individuumra nézve pedig piritó

és kinos helyezet, mellytöl gyennekeit meg-

óvni minden atyának szent kötelessége; ide-

genszcllemü nevelési rendszer mellett pedig

az illyen eredménycsak nem elkerülhetetlen.

Köz a' panasz : hogy mi nehéz magyar

nevelöt találni. Én ezt nem tagadom. Min-

denütt ritkaság, 's nálunk számos magyará-

zatot' nem kivánó oknál fogva még inkább

mint másutt, az olly ember, ki a' szülök'

kivánságainak , 's a' neveléV szükségleteinek

ismeretek' és miveltség', character' és maga-

viselet' tekintetében tökéletesen megfeleljen;

vagyonos szülöknek azonban ezer módjok

лап magukon segíteni. Ki hátráltatja öket

még akkor, mikor gyermekeik a' száraz daj-

kánál vannak egy jó erkölcsü, iskoláit dicsé-

rettel végzett, tehetségei — és igyekezetére
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nézve reményteljes magyar ifjuval alkura

lépni, 's azt maga kiképzése végett, külö-

nös tekintettel nevelöi pályájára külföldön

utaztatni? Illy ifjak bizonyosan kaphatók, 's

magát az experimentumot több mint egy

esetben a legjobb sikerrel láttam megtéve.

Vannak szülök, kik mintegy félnek fia-

ikra nézve a' magyar nyelv befolyásaitól.

Elfelejtik ezek, hogy az értelem világában

összeköttetésben áll minden egymással; egy

ismeret, egy neme a' tudománynak nem hogy

ártana a' másiknak, de inkább segíti, 's ez

foképen igaz a' nyelvekre nézve. Nincs tehát

min aggódni a' gondos anyának : fiaik bátran

tudhatnak magyarul, olvashatják az árvíz-

könyvet, 's beszélhetnek gyüléseken a' nélkül

hogy Lord Byrontól, 's Bulvertöl, Eugéne

Suetöl, 's Balzactól búcsút kellene venniök.

Az emberi velöben igen sokra van hely, ha

az anyagok jó szerrel vannak elrakva. Abból,

hogy Vörösmartyt értik, 's Himfiböl egy két

dalt könyv nélkül tudnak, nem következik,
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hogy elbukjanak a sima parkétra, tánczos-

néjoknak lábára hágjanak, pipaszagot hoz-

zanak a szalónokba, 's a' mi minden más

véteknél nagyobb, ungarisch -deutsch be-

széljenek! Tudhatnak magyarul, szerethetik

hazájokat, ismerhetik ügyeit, a nélkül hogy

ezen veszélyek' fenyegetö orvényébe merül-

jeuek, szülöiknektársasága,azon magaviseleti

példák, mcllyeket azoknak teremeiben látni

fognak, öket mind ezektöl megörizendi. —

Uszhatnak, kardoskodhatnak, lovagolhatnak,

tánczolhatnak igen jól; — a honi nyelv' tu-

dása öket ezekben bizonyosan nein fogja

hátrálni.

Az a valóságos félelem, mcllynél fogva

e' hazában a' magyar' nyelvtöl sokan még

mintegy irtóznak, 's azt durvasággal es mive-

letlenséggel elannyira identificálják, hogy az

egyik' nevénél mindjárt a másik jut eszökbe,

igen mulatságos lenne, ha nem húzna olly

sajnos következéseket maga után. Aristocra-

tiánk' tagjai elfelejtik, hogy még úgy is, ha
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ez így lenne, csak tölök fïiggene, ezen a'

bajón segíteni, 's példájok által jó ízlést és

miveltséget terjeszteni. A' nemzet elért arra

a' pontra, hol a jobbat felfogni és kivánni,

's az igazságot, még ha keserü is, eltürni

képes. Hálával azonban csak attól fogadja a'

leczkét, kinek tetlegesen bizonyitott jelszava :

„Mindent a hazáért." Azoknak, kik honukért

keveset, vagy semmit se' tettek, a' mivelet-

lenség elleni panaszok nem igen jól állanak.

Ez az irtózás a' magyar nyelvtöl, talán

még mélyebben alapul, mint a nemzet' cse-

kély miveltsége felöl való ideán. Scnki iránt

se' акаvл-án igazságtalan lenni, azt nem egyes

embernek, hanem az ideák' és fogalmak'

bizonyos divatba jött fonákságának tulajdo-

nítom, melly osztán a' nélkül, hogy helyes,

vagy helytelen volta iránt, csak egy szem-

pillanatig is gondolkoznának, minden magyar

nyelv' és nemzetiség' dolgát érdeklö itéle-

tekre olly mértékben befoly, hogy sokakkal

onméltóságokat, nemzeti büszkeségöket, 's
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azt a' mivel magoknak tartoznak, elfelejteti.

Mindjárt ki fog tünni, hogy mit akarok

mondani.

Semmi se' mindennapibb mint az, hogy

bécsi szomszédink (itt csak a' népröl be-

szélve) mindazokat a nevetséges historiákat,

anekdotákat, miket az emberi elmésség, az

emberiség' ostobaságára ezredek óta raköl-

tött, mi reánk magyarokra fogják. A' jó tréfa

olly felette becses dolog, 's még a' rosz is,

ha csak némileg nevettet, ebben a' szomoru

világban olly igen eltürhetö, hogy nekem

ezen szokás iránt csak azon egyetlen egy

megjegyzésem van, hogy ostobaság és együ-

gyüség az egész emberi nem' közös tulaj-

donai léVén, nagy igazságtalanság történik

egyéb népeken, mikor valamennyi a föld-

hátán akármikor elmondott ostobaság a mi

rovásunkra iratik. Ennyit akkor, mikor magá-

ban a' dologban fekszik a furcsaság. — A'

mennyiben azonban ezen tréfak savok' nagy

részét a' bécsi szónak magyaros kiejtésétöl
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kölcsönözik, senki se' fogja talán tagadni,

hogy, részrehajlatlanul vévén a dolgot, a'

német szónak magyar kiejtése, csak egy

szikrát se' furcsább, mint akármelly más

nyelvnek idegen ajakkali kimondása, például

a' francziának angolosan, vagy olaszosan való

kiejtése. Hogy német szomszédink az illy

magyar - német kimondáson nevetnek , az

nekik éppen úgy szabad, mint nekünk a' ma

gyar szó' németes elfacsarását kaczagnunk.

De — 's itt kezdödik a' fonákság, mellyet

feljebb említettem, — nem véghetetlen fur-

csa-e, mikor közülünk ollyanok, kik magok

vagy sehogy', vagy igen roszul tudnak ma-

gyarul, azokat csúfolják ki, kik a' németet

magyarosan ejtik? Hogy az illyen esetben a

két fél közül mellyik nevetségesebb , az olly

érdekes kétség, mellyet én ha megfejtése

olly könnyü nem volna, egynémelly hazám-

fia' magába téritése végett a' magyar tudós

társaságnak jutalomkérdés gyanánt bátor-

kodnám ajánlani. Én legalább más példát.
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hol valamelly nemzet, öntisztét, 's önmagat

feledve, maga magát, úgy mintha külföldi

lenne, kinevetné, nem hallottam, 's a dolog

melly magában kicsinységnek látszik, erköl-

csi tekintetben elpulyásodásunk' egyik leg-

szomorúbb jelensége, mert sajátságunkról

való megfelejtkezést, büszkes^günk' feláldo-

zását, 's hazai ügyeinkre nézve külföldi szem-

pontot árul el.

Igen érzem én, mi nehéz ezeket az igaz-

ságokat megizleltetni azokkal, kiket illetnek.

Olly helyezetbe tették magokat, hogy úgy

szólván nem is lehet hozzájok férai. Azok,

kikre hatni leginkább hizelkednék önszere-

tetünknek — asszonyaink — süketek mind

azokra, a' miket mondhatunk. Könyvet irunk

a' nyelv' dolgában? nem olvassák, mert nem

értik. Országgyülésen szólunk? a' karzatba

felgyült bájos alakok tolmácsaiktól kivonat-

ban kapják a beszédeket. Az illyen németre

fordított, töredékekben adott magyar haza-

fiság, bizony nem igen lehet nagyhatású.
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Vagy házról házra járjunk, reggel és délben,

délután és estve, úton. útfélen prédikáljuk

asszonyainknak a' magyar nyelv szeretetét?

de ök raindenre ráunnak, a' mit sokszor hal-

lanak : az unalom által tehát nyelvünknek

nálok szép jövendöt nem készitünk.

Es pedig mi szép szerep van nyújtva

asszonyoknak , minden szabad országban! A'

férj és a' fiu, a' testvér és a' szeretö, mind-

nyájan asszouyi kebeltöl várják a' melegsé-

get, melly nemesebb irányaikra ömöljön.

Töle vár a' férfi buzdítást az át' megkezdé-

sére, töle jutalmat a' kivítt babérért, töle

vigasztalást a hidegségért, az üldözésért,

mellyet tövises útján talált. 'S a' mi asz-

szonyaink olly annyira távolállanának eme'

rendeltetéstöl , mellyre öket körülmények

határozták, természet alkotta, közvélemény

hirdeti? 's csak éppen nálunk nem volnának

minden jónak, szépnek, nemesnek kezdöi és

ápolói? 's csak éppen Magyarországban nem

lcnne igaz, hogy feles része a' nagynak és
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szépnek, a' mi történt, asszonyi szem' sugá-

raiból folya ki, 's ismét annak árnyékában

hala el? — Vagy egészen csalatkozom, vagy

pedig igaz az, hogy még a mindennapi élet'

léhaságai és lelketlenségei is bizonyos fel-

söbb színt, bizonyos kimagyarázhatlan érde-

ket csak úgy kapnak, ha általános, nemesebb

érzések fekszenek alattok.

Nagyjaink közül sokan idegen földön ke-

resnek magoknak feleséget. Politicai össze-

köttetésünknek természetes következese, 's

fordítva éppen olly gyakran történik. A'házi

élet' boldogsága olly véghetetlen fontos az

emberi viszonyokban , 's annyira ftigg a szív"

érzéseitöl, 's a characterek' egybehangzásá-

tól, hogy ezen fó feltételekhez, még másokat

tenni igazságtalanság lenne. De valamint

külföldre férjhez ment magyar leányaink

azon országok' nemzetiségét tisztelni köte-

lesek, úgy a' külföldiektöl, kik magyar férjet

találtak, bizodalmasan várja a' nemzet, hogy

új hazájok' érdekeivel összeforrjanak. Hódo-
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lás azoknak, kik e' szent hivatást melegen

felfogták, lelkesen teljesitik! Bár társnéik

tölök példát vennének, 's szaporítanák két

rövid esztendö' multával bájaikat a magyar

nyelv' tudásával mint emez; nevelnének lel-

kes fiakat a' hazának, mint egy más, lenné-

nek védangyalai minden hazafi' igyekeze-

tének, mint egy harmadik. Áldás azokra,

kik kebelöknek nemes büszkeségét hazánkba

elhozták, nemzetünkre általvitték.

'S nyugodjanak meg a' gondosszívü anyák

a' sors iránt, melly ezélirányosan magyarúl

növelt kedvenczeiket várja. Nem vagyunk

ugyan elsö ország Europában se' kiterjedé-

sünkre, se' politicai álláspontunkra, se' lite-

raturánkra nézve, 's igaz hogy igen sok

tekintetben hátra vagyunk; de csak tölünk

íugg felvergödni, 's erkölcsi és anyagi erön-

ket, miveltségünket, intelligentiánkat kifej-

teni, mihelyt felfogtuk valóságos helyeze-

tünket, 's nem rugaszkodva el nem érhetö

chimaerák után, az elnyerhetöt, a' soha ki
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nem vihetönek áldozatul nem hozzuk, gya-

rapodó nemzetiségünkböl, 's öregbedö jó

voltunkból pedig törvényes politicai kap-

csolatunknak nem ellenségét, hanem új és

erösebb alapját, és szövetségesét csináljuk;

mikor tehát egy tizenegy millio lakosú,

négyezer négyszeg mérföldet magában záró

termékeny országnak politicai helyezete 's

állása által a' béke' malasztjai és külsö bátor-

ság állandó birtokúl jutottak, ösei' bölcsesége

pedig szabad elemeken épülö országos alkot-

mányt, 's minden tokéletesedés' magvát mé-

hében viselö helyhatósági intézeteket adott,

azoknak kik törvény, birtok és szokás által

a közdolgokra olly tetemes befolyást gyako-

rolhatnának, hatási körök' szük volta felett

panaszkodni, legnevetségesebb gyengeség és

vagy éretlen, 's határtalan óriási nagyravá-

gyást, vagy pedig minden, még a' legtiszte-

letesb nagyravágyástól is üres keblet árul

el. Talán még szebb dolog volna az angol

parlamentben, vagy franczia kamrákban tün-
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dökleni, német professornak vagy olasz mar-

chesenek, török szultánnak, vagy chinai

mandarinnak lenni, de rriinekutánna a' sors,

a' gondviselés ide vetett : talán nem ártana

próbát tenni, hogy ugyan mi volna az, ha

végvalahára jó magyarok találnánk lenni.

Csillag gyanánt tünni fel egész nemzet elött,

milliomokra hatni, az álmaiból felserdült és

a' pallérozódás' széles pályájának neki indult

nemzetet dicsö utjában elöre taszítani, mi-

velödési középpontul szolgálni, jó izlés' és

elömenetel' tárgyában példaként ragyogni,

hivatalban, vagy hivatalon kivül a' közjót

elömozdítani, talán nem éppen megvetendö

sors, 's olly szinpad, mellyen sok keserüség

mellett a' lélelmek kényesebb ingerei tápía

lás nélkül nem maradnak, 's minél többek

az akadályok, minél nehezebb a' feladás, an

nál méltóbb büszke és nemes keblekhez,

annál sürgetöbb, annál szükségesebb a fel-

lépés, a' megkezdés. 'S jobb a' legkisebb, a'

legszükebb közt választva magának, abban
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serényül, de hathatósan munkálni, mint az

idôt és életet idegen érdekek közt nyelvünk',

's nemzeti dolgaink' tudatlanságában sorva-

dozva, hideg sziwel és örömtelenül veszte-

getni. Az anyák tehát, kivévén mikor más

pályára szánták, 's aira czélirányosan nevel-

ték fiaikat, talán nem éppen sokat mulasztat-

nak el velök, ha öket úgy nevelik, hogy

hazájoknak hasznos polgárai lehessenek. —

Minden lelkes anya, ha már teljességgel

választani kellene a' két veszedelem közt,

melegebben fogja szive' dobogását érzeni,

ha fia, hazája' törvényhozásának teremeiben

lelkesen szólalt meg, mintha a' bálban a'

franczia quadrillet ritka mesterséggel tudta

eltánczolni, egy franczia vaudvilleben pedig

gyönyörüen figurázott. Érezni fogja, hogy a'

kettöt összekötni, hogy ezeket a' virágokat

a jól elkészült szoborra ráaggatni, igen szép

dolog; de hogy az ollyan ember, az ollyan

szabad országbeli lakos, kinél ezek a' virágok

üres csóván függenek, tulajdonképen nem
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férfi, különösen pedig mai világban valósá-

gos anachronismus.

'S nem csalatkozom talán, ha azt mon-

dom, hogy azt a diszt, azt a' hir-nevet, azt

a' befolyást, mellyet a' magyarországi közélet'

mezején aratni lehet, a' magyar vagyonos

aristocratia igen jól tudja, néha talán kelle-

tén is tul, méltánylani. Akarja mindenki a'

czélt, de igen kevesen a' módokat. Hányat

láttam hivatal megkülönböztetés után ásí-

tozni, midön az útat, mellyen a' szükséges

ismereteket megszerezni kellett volna, kigú-

nyolta! Hány feleséget, ki mindent elkö-

vetett egy részröl, hogy férjét nemzetétöl

egészen elvonja, más részröl pedig annak

számára érdemczimeket gyüjthessen! Hány-

szor hallottam panaszt, mikor más vala-

ki, csekélyebb eredetü kapta el a' hivatalt,

mellyre ti alkalmatlanok voltatok! Hányszor

jajgatást és siralmat a' kor' szelleme felett,

mivel a' közdolgokban való részvétlenség

által, a közvélemény' igazgatását kezeitek-
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bol kieresztettétek , és az, a mi már most

keletkezik, töletek nem fiigg, hataskörötü-

kön túl fekszik.

Hidegen szólottam a' tárgyhoz e' lapo-

kon, 's csak önönös felszámolások' szempont-

jából tekintettem azt; pedig talán melegeb-

ben is lehet vala ömledeznem, 's érzésekhez

beszélnem, mellyek hazámfiai' kebelökben

egészen talán még el nem némultak. Mert

hiszen ez a' föld, ez a' haza, ez a' nemzeti-

ség önsajátjok, apáinknak keresménye, be-

csületök, jövendöjök ennek becsületével, jö-

vendojéVel van összekötve. Díszt csak

ennek adhatnak, díszt csak ettöl várhatnak.

Ébredjen fel végvalahára büszkesegök. Ha

önmagokat nem érzik elég erösöknek levet-

kezni a' tespedést, mellybe sülyedtek, 's eröt

venni a' személyöket környékezö akadályo-

kon, óvják meg legalább serdülö gyermekei-

ket attól a' szorúltságtól, mellyben önmagok

sínlenek. — Ne vessék meg a' vár kulcsát.

mellyet megnyerni kivánnak; fogják fel a'
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nyelvet, a maga egész fontosságában mint

eszközt, hatni a' nemzetre, ismereteket sze-

rezni, nemzetiséget emelni, szives közleke-

désben maradni honosaikkal. Szabaduljanak

ki penészes elöitéletek', 's asszonyos babona

félelmek' békóiból, 's gyözödjenek meg, hogy

csak tölök fiigg megvalósítani elémeno év-

korunk' symbolumát : a mivelt nemzeti

séget, 's a' nemzetesedett míveltséget.

Ha erre körülményeink' hideg megfontolá-

sában, 's tulajdon helyezetök' minden oldali

megtekintésében elegendö okot, 's állandó

eröt még most sem találnak : úgy én hazám'

aristocratiáját gyógyithatlan betegnek va-

gyok kénytelen kinyilatkoztatni.
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szerü eszmék olly varázs erövel ragadják

a' sokaságot magokhoz, hogy ez az aka-

dályokat, mik a gondolat 's a valosúlhatás

kiïzt olly gyakran fekszenek az emberi vi-

szonyokban, számbavenni egyáltalában ide-

genkedik, 's túlbuzgalmában , törikszakad,

minden áron azt, mit hömelegen felfogott,

lettdologgá csinálni törekszik. Neme a bé-

ketlenségnek , melly egyes emberekben és

néptömegekben természetes és menthetö;

inert hol az akarat és gondolat kitüréseit

formák nem fékezik, ott az emberi sziv a'

képzeletröl a' tettre rögtön átugrik. Kevésbé

menthetö a dolog erkölcsi testületeknél,

mellyek kellöleg létszeritvék, 's a rögtönzes'

veszélyei ellen formák által biztositvák.

2. Ki a' törvényes korlátokat lerombolja,

vagy az azokróli fogalmakat elcsavarja, mert

személyes nézeteinek útjában állnak, az az

individualismus' és önhittség' tanácsára hall-

gat; a boni civis officium abban áll, hogy

mérsékelni tudjuk békétlenségünket, 's néze-
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teinknek sikerét bármelly buzgón ohajtjuk

is, soha máskép, mint törvényes úton, kivíni

ne iparkodjunk. Van bizonyos nemzeti ön-

tudat, melly itt a' határvonalt félre nein

ismerhetöleg kimutatja.

3. Meggyözödésem szerint hathatós, es

nem nominális kormányra van szüksége a

nemzeteknek, hogy boldogúljanak , státus-

emberekre és nem prókátorokra , hogy na-

gyok és erösek legyenek.

4. Az új betegségnek új orvosság, az új

folyónak új gátak kellenek, 's nem a mult,

hanem a' jelen 's az abból serdülö jövendö'

számára hozunk törvényeket.

5. A' gyarlók és középszerük teszik a'

többséget mindenütt széles e' világon, és

ezek' számára kell föképen törvényeket

csinálni.

6. Noha felette bölcs okfö az, hogy his

toriai alapokra kell állitanunk új épitmé-

nyinket, ez azonban nem azt teszi, mintha

már regen eltünt és többé vissza nem
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teremthetö idökkel, gondolkozással és meg-

fogásokkal kellene föképen egyhangzásba

hozni alkotásinkat, hanem inkább azt, hogrv

valamint lépcsonként fejlett ki alkotmányunk,

úgy ezentúl is a' jelen és jövö kor között, a'

hol lehet, régibb visszaemlékezések' segedel-

mével, osszekapcsoló lánczok álljanak, más

szavakkal : hogy új rendelkezésink a szük-

ségek és vélemények' „status in quo" — ján

alapuljanak, mint azon alapon, mellyen az

idö viszontagságaival megvivott ideák és a'

tapasztalás' próbakövét kiállott érdekek, ma-

gokat egy csomóban és legelevenebben tük-

rözik.

7. A' rend és törvényes tekintély' elve

egy és ugyanaz, mindvégig valamennyi lép-

csöin a' politikai hierarchiának. — És szomorú

tévedés azt képzelni, hogy lehetséges azt

mi tölünk lefelé erösiteni ugyanakkor, midön

felfelé gyengiteni akarjuk.

8. Az én életem sem ismer más ideált,

mint hazám' haladásait, és nem fogom soha
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elismerni, hogy azoknak lehessen tenni más

korlátot, mint politikai helyezetünk' es össze-

köttetésünk' természetes következeseit és

alkotmányunk' gyükérelveinek fentartását ;

de úgy látszik nekem, hogy haladás, elö-

menetel a közügyeknek azon nemében

szükséges leginkább , hol legtöbb a' hiány,

a' hézag. Hazánkban mindenek felett a'

rend hibázik; nézzük közigazgatásunkat,

választási rendszerünket 's gyakorlatainkat,

torvénykiszolgáltatásunkat, hitelünket, söt

még magát törvényhozó testünket is : rend,

rend és ismét rend az, a' mi mindenütt

hiányzik. Az tehát Magyarországban legin

kább haladás, a' mi ezen sarkalatos és üdvos

elv' megerösitésére czéloz és vezet.

9. A' megyék' municipális jogaik alkot

mányunk alapját, nemzetiségünk' kezességét

teszik annyira : hogy mig megyei szerkeze-

tünk megmarad, érjen bár bennünket akármi

csapás, alkotmányunkat mindig ismét vissza-

szerezhetjük. Ezer más tekintetet mellözve,

ó
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ez az egy ok elég arra, hogy minden magyar

országfi ezen kincsnek megörzeset tegye

politikai credojának elsö ágazatává.

10. Azon nincs mit csudálkozni : mikor

valahol az újítás' pályájára lépett a' nemzet,

kezdetben foleg mindég könnyebben nyer

népszerüséget azon iskola, melly a' lelkese-

déshez szól, buzdít, batorit, a' távolban egy

csábító czélt mutat, hiúságunknak 's szenve-

délyinknek hizeleg, emberi igazakat, jogu-

ralmat s általános szabadságot einleget :

mint az a másik , melly botlásainkra figyel-

meztet, megfontolást javasol, óvakodik min

den elragadtatástól, 's azt hiszi, hogy a'

fenálló érdekek' és szövevenyes viszonyok'

gondos méltánylása sokkal többet nyom a

törvéuyhozás' nehéz munkájában, mint azon

általános igazságok, mellyeket in thesi senki

sein tagad, de minden ember másfélekép

alkalmaz. Ehez járul, hogy a' megtámadók,

a dolog természeténél fogva, serényebbek,

tüzesebbek, buzgóbbak, mint azok, kik poli-
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tikai hitüknél és állásuknál fogva, védelemre

szoritkoznak. Tiz nyughatatlan ember egy

népes faluban képes nagy lármát követni el,

es elhitetni másokkal, hogy ott nagy békét-

lenség uralkodik, mig az egész többi népség

csak némán pártolja a fenálló rendet 's azért

számba sem vétetik.

11. Természeténél fogva csak az lehet

népszerü, a' mi az egyesek' hiuságának töm-

jénez.

12. Nincs veszélyesb tanácsadó törvény-

hozás és országos dolgok körül, mint a' lel-

kesedés és enthusiasmus.

13. Nincsen olly jó, nincsen olly üdvös

eszme, melly megérdemelné , hogy kedvéért

az alkotmányos korlátok megszegessenek.

14. A' józan haladásnak kétféle ellensé-

gei vannak : azok, kik azt elöitélet vagy

önérdek miatt egyenesen gátolják, 's azok,

kik balfogások 's hibás nézetek által minden

elölépést már kezdetében gyanússá tesznek.

Kzek a' teletorkú rhetorok , kik minden
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kérdésre bizonyos pöffedt páthosz ködét

borítják, valóságos émelygést okoznak a'gon-

dolkozó embernek, 's gyakran ollyantul is

elijesztik, minek elfogadására különben leg-

hajlandóbb lett volna.

15. Azon organumai az idöszaki sajtó-

nak, mellyek a' mozgalom' eszméit kellö

megválasztás és kritika nélkül, törikszakad

minden módon ajánlják és terjesztik, felette

kedvezö állásba helyezvék azokhoz képest,

kiket meggyözödés és politikai hit, a' mükö-

désnek ellenkezö modorjára ösztönöz. Ok a

divatra, a' népszerüségre, azon varázserore

támaszkodnak , mellyet bizonyos nagy és

szépenhangzó szavakhoz a' közértetlenség

kapcsol, rendíthetlen alap gyanánt épitnek

olly elözményre, mellynek megmutatása talán

bajos lehetne, de fólöslegesnek tekintetik, mi-

vel állításaik szerint legalább, a' kor 's a' köz-

véleтéпу azt mint axiomát már régen meg-

fenekitették. Munkájoknak ez által mintegy

fele, 's éppen nehezebb fele van megkimélve.
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Azok ellenben, kik a' mozgalom' mérsék-

lését, a' tervekbeni gondos válogatást, a'

minden oldalróli megfontolást választák fel-

adásul, naponkint kénytelenck szembe szállni

a' divatos elvekkel, ellenzeni azt, mi a kor'

kivánatának kereszteltetett, lelenyakazni az

analyzis' kiméletlen késével a' képzelet' ke-

gyenczeit, visszavinni az eszméket a' rájok

özönlött fenykörböl a' puszta meztelen igaz-

ság' mezejére, 's a' felhevülés' szent tüzét a'

megfontolás' fagyos vizével óránként öntöz-

getni. Hálátlan munka, mert gyakran a'

haladás' ellenségeinek tartatnak, holott még

is annak hamis irányától 's veszélyeitöl

óvnak meg.

16. A' veleményharczok' mezején ez a'

szükséges határvonal : nem támadni meg az

embereket véleményeik és tetteik miatt, de

megtámadni öket véleményeikben és cselek-

véseikben. A' legjobb fök, a' legerényesb

emberek üzhetnek közügyek' körében olly

valamit, mit a' más véleményüek a' hazára
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nézve károsnak és veszélyesnek tartanak, 's

ha ezt imezeknek világosan kimondani tiltva

lenne, úgy vége volna minden érdekes vita

lehetôségének a' politikában.

17. Ñem szabad senkire irányokat tolni,

mellyek nem övéi, de a' ki pártharczok' me-

zején a' szavaknak hisz, es nem az össze-

függö cselekvések' szellemét látja, a' phrasi-

sokat tényeknek veszi, a tényeket nem

méltányolja; ki azt hiszi, hogy behunyt

szemmel legbiztosabb jámi a' világon , az

menjen, álljon be minélelöbb szárazdajkának :

de a' közdolgoknak hagyjon békét, mert kü-

lönben egy szép reggel azt fogja észrevenni,

hogy kezét, lábát megkötötték.

18. Politikai munkák' jellemét, 's erkölcsi

jelentöségét bizonyos idöpontban elhatározza

az általános benyomás, mellyet az elmékben

hagynak.

19. Minden politikai munkában, de fbleg

újságban, melly naponként hat, kétféle irányt

kell meg különböztetni : elsöt azt, melly a'
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lap' homlokára van irva, melly czégérül ki-

fiiggesztve , pompás phrasisokban , csillogó

declamatiokban mutatkozik. Ez a' lapnak be-

vallott iránya. A' másik irány az a' szellem,

melly az egész lap' szerkezetén által fut, a'

pompásan felállitott elvek' alkalmazásában, a'

tárgyak' megválasztásában, sokszor egy szó\

egy epitheton' használásában rejtezik. — Ez

a' lap' valóságos iránya ; a' lap ez által , és

csak ez által hat, és bír jelentösséggel.

Vannak hirlapok, mellyek egészen más

módon hatnak, mint a' hogy programmájok

's ostensibilis elveik szerint hatniok kellene.

20. Nincs veszélyesebb neme a' tévelv-

gésnek, mint az, melly tiszta érzéseken épül,

's ezekbül vesz eröt a' szilárdságra. A' ki ki-

csinyen gáncsol , de nagyszerün csábit : az

tizszeresen nyeri vissza második úton azt,

mit az elsön elvesztett; sanyarú képü Cato

szinében jelenik meg , mikor nem egyéb

egy csábitó Szirennél.

21. Fénykör igen is a' nyilvánosság , fel-
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világositó kútfo a' központi hatalom' részére;

legyen ellenörje, találja benne életnedvét

a köz-szellem , viruljon belöle a' kötelesség'

érzete; de mind ezek csak segitö 's nem

elhatározó erök; mert nem mindig olly

sokoldalú a nyilvánosság , mint hiszitek :

csapásai ellen a' szokás eltompit, es minden-

esetre, ha felfedezéseit cselekvés nem követ-

heti, ha az igét tetté csinálni nem szabad :

áradozand szóban es irásban, de a' polgári

társaság' nagy haszna nélkül fog feloszlani.

22. Minden lehetö haladásink közt leg-

sürgetöbb a' jó rendnek haladása, mint szö-

vetségese, nem ellentéte a' szabadságnak,

mert a' Jók' szabadságát pártolja, a' kevésbé

Jók' próbatéteinek ellenében.

23. A' béke' fentartását Európában olly

nagy és hatalmas, a mivelödés' és humanitás'

legszentebb érdekeivel öszveforrt tekintetek

igénylik ; elannyira ugyanazonitva van az

minden kifejlés' és haladás' eszméjével, hogy

az , ki a' békét megörzötte , egyszersmind
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örje és kezessége a' civilizatiónak, a' rendnek,

az elömenetelnek.

24. Vannak elvek a' polgári társaságban,

mellyek magokkal játszani nem engednek,

mert egy részröl a' társaság elötti állapot'

irányában, más részröl a forradalmak' ellené-

ben állnak elválasztó vonal gyanánt ; 's nincs

példa, hogy azokat büntetlenül kormány

vagv nemzet megsértette volna.

25. Az erkölcsi világban nincs jó , nincs

üdvös igyekezet és törekvés, mellyhez faty-

tyúsarjadék gyanánt balfogások és fonák

próbatétek nem szövetkeznének. A' forron-

gás korában minden újítás haladásnak czí-

mezi magát , minden változtatás elömenetel

nek.

26. A' tömeg, mihelyt egyszer észre-

veszi, hogy a' másét elvenni szabad, vérsze-

met кар, az eredményt látja 's nem az indi-

tó okokat, 's a' revolutiok' 's szenvedélyek'

logikája erösebb korlátokat is letör, mint

azon vékony falat, mellyet a' törvénytudók
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a' vagyon' külonbféle nemei közti külön-

böztetések által a' magán vagyon' ótalmára

felállítni igyekszenek.

27. Sehol a'világon nem követte közvet-

lenül a' forradalom a' forradalmi eszméknek

nyilvánitását, és még is minden forradalmak

in ultima analysi azeszmékben gyökereznek:

mert az ige tetté válik, 's a mi velökben

gyökeret ver, elébb utóbb, keresztül bocsát-

va a' szenvedélyeken, átmegy cselekedetekbe.

Ez teszi a' téVtanokat veszélyesekké; \s nincs

jósló, nincs számoló a' világan, ki a' kitörési

idöpontot elöre megmandhatná.

28. A' mennyiben tölünk függ, a' nem-

zeti gondolkozás és érzésmódnak kifejlésére

hatni, igyekeznünk kell, hogy abban a' józan

felszámolás kapjon felsoségre.

29. Van-e nagyobb szerencsétlenség sta-

tusemberre nézve, mint hajlam, szabad vá-

lasztás, vagy körülmények által nyujtott olly

helyzet, mellyben agitátio útján „alulról

felfelé" vala kénytelen változtatási eszméinek
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sikerét eszközleni? — Hogy ezeknek csak

csekély részét is kivihesse, hogy a' felsöbb-

séget engedélyekre késztethesse, kénytelen

ízgatáshoz nyúlni, a' fenálló rend ellen ki-

kelni, vágyakat ébreszteni, szenvedélyt, lel-

kesedést, jó és rosz indulatokat a' maga

érdekébe belehúzni. — De a' különbség vé-

getlen az anyagi és szellemi világ közt :

amabban tudományos szabatossággal lehet

kiszámolni az erök' hatását, mellyeket hasz-

nálunk; — a' gözmozgonyban bizonyos

mennyiségü köszénnek 's víznek, egy bizo

nyos tudva lévö hatás felel meg; — a' mag,

mellyet öszkor elvetünk, tavaszkor kél ki;

— de a' hol eszmék és indulatok forognak

fen : ott illy tudományos bizonyosság túl-

fekszik a' gyarló ember láthatárán. Innen

van, hogy a' felhevülés, mellyet az agitator

ébresztett, más irányt vehet, tovább terjed-

het, mint kezdöje akarta. Az eszmék, mely-

lyeket a' messze jövö számára hányt el,

szaporán kicsirázhatnak , más tisztátlan ele-
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mek keveredhetnek hozzájok a vegytani

atyafiságok' törvénye szerint; 's mint a' be-

tegségekben a' consensus által : úgy a' szel-

lemi téren is olly szenvedélyek fejlödhetnek

ki a' társasági testben, mellyekrôl a' meg-

inditó nem is álmodott. Nincs olly bölcs,

ki a' politikában a' biztossági szelepet (Si

cherheits-Ventil) már feltalálta volna. Az

agitátorok tehát csak hamar elsodorva látják

magokat az ideák által, mellyeket ébresztet-

tek, felemésztve tanitványaiktól, mint Ame-

rikában a vadaknál, hol a' fiíík szüléiket

agyonverik. Én mindig sajnáltam inkább,

hogy sem kárhoztattam az agitátorokat.

Hibáik nem személyes sajátuk : de sajátos

átkai a' szerepnek , mellyet elvállaltak ; un

vice de position, kinjaik azonbanés szen-

vedéseik valóságosak , 's annál keserübbek,

minél tisztább szándokkal léptek fel pályá-

jokra. Csak az tagadja meg életének vezér-

csillagát, az helyesel minden tulzást, az

engedi magát a' nép' kábultsága által min-
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denhová ragadtatni, ki önhiúságán túl más

czélt nem ismer : az illyen elvtelen lidércz

nem téveszt czélt, mig a tömeg által imád-

tatik, — de a becsületes agitátor, ki bona

fide, a' törvényesség' korlátai közt fekvö

czélt tüze ki magának, elébb utóbb meg fog

akarni állapodni; nem hogy minden további

részletes kifejlést gátoljon : de mivel szük-

ségesnek tart egy bizonyos határozott közt

's álláspontot, mellyböl minden egyéb ki-

ágazzék. — Juthat-e neki mélyebb fájdalom,

mint átugorva látni ezt a' kört ; látni miként

szerte száguldoznak saját csoportjai, 's magát

a' mozgalom' háta megett találni, mellyet

meginditott ?

30. És az agitatori hivatás' gyakorlatában

nincs hiba, melly magát hamarább és kese-

rübben megboszulná, mint a' pietásnak hiá-

nya az idösebbek, 's multnak hagyományai,

emberei 's intézetei iránt. Az erös lelkü fér-

fiúnak azon öntudata, melly nem engedi két-

kedni, hogy személyében új évkor kezdödik,
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hogy elötte csak balgák és tudatlanok létez-

tek, 's büszkén ignorálva a' historiát , öntet-

teiben szemléli a nemzeti dicsöség' elindulási

pontját, nemtclen keblekben hideg indivi-

dualismussá fajul, métely gyanánt terjed em-

berröl emberre, okosnak és oktalannak egy-

iránt lészen birtokává : 's szövetkezvén leg-

aljasabb indulataikkal , csak hamar magunk

ellen fordúl, 's leront minden oltárt, kivévén

azt, mellyre önmagát emeli fel az önszeretet.

31. Minden kormánynak, minden tör-

vényhozásnak szent kötelessége a' kezelé-

sére bizott nemzet' boldogságát eszközleni;

de a' módokra nézve, mellyek szerint ez a'

feladás megfejtendö, a' törvényhozás teljesen

szabad és fuggetlen.

32. Hogy a' különbözö módok közül,

mik általános czéljára vezetnek, mellyiket

akarja választani, annak önmagától kell fiïg-

geni; néki pedig ezen választásban a'józan

politika' , a' méltányosság' 's a' körülmények-

nek józan megfontolása által kell vezéreltet-
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nie. Nem türni kivülröl jövö kenyszerítést,

maximája minden józan statusembernek. Ha

az ellcnkezö theoria állíttatik fel, ha egv

bizonyos áltabanos jogszerüség vétetik ala-

púl, akkor vége minden positivumnak, ak-

kor ldpésrül lépésre, okoskodásról okosko-

dásra az általános szavazati jog', (suffrage

universel) és a' lex agraria' küszöbére jutunk;

bitorlás minden, a' mi ezeknek körén kivül

fekszik.

33. Az újítás' békétlenségét ha valahol,

úgy a' magánjog' körében kell mérsékleni

tudni; sehol sem veszedelmesebb a' részle-

tekben járatlan általánosság.

34. Meggyözödésünk szerint a' magyar

nyelv- és nemzetiség- terjesztéV érdeke ki-

vánja , azt úgy adni elö 's ûgy üzni minden

alkalommal, mint közös nemzeti ügyet, melly

minden honpolgárnak egyformán szükséges

és üdvös. Nem valamelly osztályérdeket,

nem egy vagy más vallásos felekezet' túl-

nyomóságát, nem bizonyos politikai eszmék'
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gyozelmét kell általa keresni. Csak mig illy

szinben jelennek meg törekvéseink, csak

mig illy széles nemzeti alapon a' vélemé-

nyek' különbözései felett trónol a nemzeti-

ség' ügye, követelhetjük méltán minden jó

hazafi' részvétét, 's a' kormány' öszinte pár-

tolását; mihelyt a' magyar nyelvet bizonyos

politikai nézetek' eszköze gyanánt, vagy

egyes felekezetek' érdekeben üzzük 's ajánl-

juk, lehuztuk azt a nemzeti dísz 's nagyság

fényköréböl a' pártérdekek' szennyes meze-

jére , 's nincs többé jogunk felháborodni , ha

törekvéseink ellenkezökre találnak, ha tagad-

tatik, hogy a' közös jót akarjuk, 's ha egyol-

dalá 's szükkeblü czélzatokkal vádoltatunk.

35. Elhatározott ellenségei vagyunk min

den tulzásnak, emberek, dolgok és elvek

körül; meröben kárhoztatjuk minden meg-

sértetését a' sajátjognak, minden lehetlení-

tését a' hathatós és törvényes kormányzás-

nak, minden ochlocratiai törekvést, minden

appellatiot a' szenvedélyekre, melly utoljára

b,
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is nem egyéb a nyers eröre hivatkozásnál.

Minden juste-milieu-k közt legroszabbnak

tartom a' fenyegetés és lázitás közti juste-

milieu-t.

36. Szivünknek nincs más ideálja, mint

e' hazának üdve, mellyet imádva szeretni

nem csupán kötelesség, de nem is érdem :

hanem minden nemesb kebelre olly erkölcsi

kénytelensëg , mellytöl éppen úgy nem vál-

hatik meo;, mint önmagától.
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