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ELSZÓ.

Dicsíjült nagy hazánkfia
,

gróf Széchenyi

István tetézni óhajtván irántam számos éven át ta-

núsított, s kitür munkásságra, buzditó nemes indu-

latait, két év eh'Jtt három rendbeU kiadatlan kézha-

tával kegyeskedett megajándékozni , reám bizván

azoknak közrebocsátását.

Egyik kézirat 1844-bl „Hunnia'^ czim alatt

a magyar nyelv küzdelmét és igényéit tárgyalta a

latin nyelv ellenében, s kinyomatlan maradt, mert

az 1844-dik országgylés a magyar nyelv dolgá-

ban kielégít törvényeket alkotott.

Történeti érdeke, s halhatatlan szerzje azon-

ban kívánatossá tevék minden idben e munka meg-

jelenését, s azt kiadás végett Heckenast Gusztáv

urnák engedtem át. A kész könyvet azonban a

sajtóhatóság lefoglalta.

A második kézirat „Budapesti por és sár"

czim alatt a nemzeti cultura s hazánk külcsinja tárgyá-

ban a leggyönyörbb eszméket fejtegetve, üdvös és kor-



szer utasitcí sokat foglal magában. E mnnkát ,,T1 un-

ni a" lefogl altatása után az üdvözült tlem vissza-

kérte, s ahoz uj külön elszót irt dciblingi elvo-

nultságában.

E kéziratnak hollétét a halhatatlan szerz gyá-

szos elhunyta ut;ín nem tudhatom.

A jelen ^/för edék'' végre a harmadik ama

kéziratok közül, s abban a tisztelt olvasó emléke-

zete azon válságos idkre vezettetik vissza, midn
a dicsült az 1844-diki és 1847-diki országgylé-

sek között reform mozgalmaink kimenetele felett

aggódott.

Az üdvözültnek e kevés soraiban is az állam-

férfiú bölcsessége, a vezér ildomossága, s példátlan

forró hazaszeretete tüla'özi magát vissza, s e sorok

mindegyikében egyegy arany szabály van a magyar

faj számára fenntartva.

Addig is tehát, mig szeretett gyermekkori barátom

Tasner Antal, kinek mint legkedvesebb hivének

Széchenyi mindennem iratait végrendeletileg

örökségül hagyá, — a dicsült összes munkáinak

kiadását rendezné, — nem vonhattam meg
h a Ihat a 1 1 a n n e m t n k emlékét gyászoló

nemzet ü n k t ("> 1 a z o n g y ö n y ö r t e Íj e s é 1 v e z c-

tet, melyet ezen, hab;ír ma m;ír nagy részben tör-

ténet érdek„T ö r e d é k'' nuilhatlanul nyújtani fog.

Pest, máj. 8. 1860.

T()rök János.



Valamint gróf Desse^^-ffy Aurél, X.Y.Z. kön\'\-ének 5-ik

lapjcin felette helyesen állitja , hog-y mieltt azon politikai

kört, melKben mozoo-nunk szabad, némi lielvesséo-oel mecr-

határozhatii()k. mindenek eltt szemben kell tartanunk: hol

születtünk, hol vagyunk, mi ama politikai forma, mellv alatt

éhink ; ugy tán nem egészen felesleges s felszínes kérdés

az is, ha mindenek eltt azt tudakoljuk: usTvan mi mao-va-

rok mit akarunk, s politikai életünk s fáradalminknak mi

a véoczélia? ]\lire ,,a mauvamak lehet leo-macjasb boldoir-

ságra emelése" tudom, a felette egyszrü felelet; s bái* volna

ezen czélnak — melly mindent kimerít — elérése is ollv

egyszer! Ámde azon felette kényes és boki'os ..miképen

juthatni boldogsághoz" — melly probléma feloldásán, ha

lehetne mondani, az egész természet szünetlen töri fejét, és

csak felette i-iika, és akkor is csak igen határozott sikerrel

— a magjart sem illeti kevésbé , mint a világ akárjiielv

népét ; st számos okoknál fogva , mellyekrl tán késbb

szólandunk, egy nép sincs, mellynek boldogsági felemelése

göröng} ösb és kerülbb utakon volna egyedül eszközölhet,

mint éppen a magyar.

Mi az emberi vao-v inkább nemzeti boldousáfí? Errl

száz ezer, tán több a fogalom. Szerintem általjánosan —
mert itt is lehetnek kivételek, noha ezek mindig abnormis
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ííllapotra niutntiiak — szerintem: sok eg-véii s csalííd bol-

doosági öszvege, t. i. nyelv és ne'milefí' vér cíltal egybe-

fiio-o- ollv eofvének és családoké, kik anvam és lelki mixol-

tuklioz k()tött szükségeiket lehet legtökéletesebben kipdtol-

hatják, s pedig nem képzeletileg, hanem vah'ldilag.

]Már többször tevék említést e nézetcmrlil, de ugylát-

szik, elhangzott, s azért ismét és ismét íélliozni vagyok azt

kénvtelen, s pedig, mert azon tant, mely szerint az emberi

boldoersáer valami ráviteles volna, a leg-veszélvesb fallaciába

bonvolitnak tartom, *s nehogy ekkép azon })ont , mellyriU

fejtegetésimben kiindulni kivánok , iiig és honiiílyos ma-

radjon.

Az ember boldogsága sem nem ráviteles sem nendeges

valami, y^gy más szavakkal : sem pangásban nem marad-

ható, vagy egyedül képzeletben festett lét, sem a jobbnak

nem ismerésébül ered megelégedés, hanem — mint érintk

— anyagi és lelki szükségeinek, 's most azt teszszük hozzá

:

mindig növeked , 's maga maga eltt el nem titkolliat

szükségeinek lehet legtökéletesb kiptolhatása.

Egészséges és b eledelt kivan az ember; 's nem

negéd- vagy valami különczködésbül, hanem mert ez anyagi

mivoltához van kötve, *s nélküle oUy egészséges, ers,

hosszú élet 's ekkép oUy boldog nem leend, mint mivol-

tánál fogva lehetne. i\Iajd liüvesb majd melegebb ruha,

mint nemkülönben hség, hideg, szél és zápor elleni födözet

szinte kivánatainak tárgyai ; 's tán negédbül, bizonyos szen-

vedelem után? Korántsem; hanem mert köntös és födözet

nélkül szinte nem élhet, 's ha él , inkább csak baromilag

mint emberileg- teng-. — Biztossáfí- létének eg-v ffeltétele

;

és szinte nem makranczbul, hanem mert elörelát tulajdo-

nánál fogva, mell vet — bár akarta, bár nem, mit nem

vizsgálok — magával hozott, személyének 's bármi csekély

sajátjának biztosítása nélkül, mint mindig zben lev vad-

állat, inkább csak sínleni mint élni fog; 's így tovább.



Jnek most legsürfretöbb sziikscf-g'ei után, 's bár akarja Ijiír

ne, társasáp-i szellemébiil ered, 's lia nem e'|)i)en élet- , de

mind azon mivoltálioz kíitött sziikseWi, mellvek számtíilan

árn\ éklaton keresztül Uíivan, de fövonás(jkban az emberiséif

legalacsonabb ne'posztályai viszonyaiban is feltaUílliatíjk,

úgymint: házasság, családosodás ösztöne. ?)véi sorsáruli

gond, sajátjának ve'delme, és ennek sikeresb eszközölhetése

végett többekkeli ke'zfogás, söt az erösb 's okosb paran-

csainak teljesitésere való hajlam 'sat. Vágyai azonban itt

korántsem állapodnak me'g meg ; mert helyezze csak mind

az, mi a vad- vagy inkább gyermekember viszonyaiban elbb

utbb bizonyosan kifejHk, magát egyszer némi aránysnlyba,

e's sznjék csak a' mindennapi legsürgetbb szükségek utáni
*

gond némileg meg, 's lépcsnke'nt mindinkább fognak nö-

vekedni mind anvag-i mind szellemi vág'vai , mellvek nem

sokára szinte szükségeknek fognak mutatkozni, "s ujabb 's

ujabb vágyakkal cseréltetni fel 'sat. ^Miszerint ugy látszik,

mintha az ember a' megelégedés pontjához soha sem jut-

hatna el. — 'S iffaz, ucfv van: e földön a" tökéletes meg;-

elégedés pontját az emberiség legalantibb fokozatátul kezdve;

fel a' király székéig, egészen de egvetlen egv haland sem

éri el, 's annál kevesebbé minden vágyainak tökéletes kie-

légitését, 's mit ha tán elér, rögtön a' legszerencsétlenebbek

sorába sülyed; mert valamint csak addig nem esik két-

ségbe a halandö, míg remél, szintúgy egyedül addig él-

vezi életét, míg bármi kis eszméinek 's \ágyainak kivite-

lére 's elérésére ösztönt 's kedvet érez keblében. Nem
irigylésre, de szánakozásra méltó is azért, ki már mindent

elért; mert ez által megsznt a' nagy teremtésnek dolgozó

tagja lenni, s t a nausea az életuntság elbb vagy utóbb

bizonyosan megöli. 'S ugyanis : gyámolatlanabbul 's több

szükséoektül körülvéve lielvzé az eo^ek ura az embert e"

földre, mint akármellv más lehel teremtményt; ámde azon

gyámságnak, melly alatt ezek kivétel nélkül állnak
,

pótlá-
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sáiil értelmet, eddigelé is már csudálatosan kifejlett, iia})rul

napra mindinkább fejledez, 's határát korántsem érte . és

ekkép szüntelen haladó értelmet adott néki , azon isteni

szikrát, melly minden emberben él, 's csak kiíéjlését, csak

felszabaditását várja, mikép még' az anNaf^i kéjeknek is sok-

kal tágabb és illatosb körébe állíthassa önmagát az ember,

mint e föld bármilly teremtménye lön helvezve . 's annál

inkább emelkedhessek a mindig táguló lélek gyönyöreinek

sphaeráiba is, melly ekbül nemcsak kitagadva nincs, de t;ín

eg}-edül azokban lelheti unalom és tullakottság nélkiUi öri)-

mit. Xem állati pangásra, melly szerint ugy lakja barlang-

ját a' medve, ugy rakja fészkét a' haris, ugy csattogja dalát

a' fiilmile ma, mmt ezredek eltt; nem illy lelketlen moz-

dulatlanságra van teremtve az ember , sem nem ör()ki

álomra 's álmodásra , mellyblil felébredés nincs , hanem

egyedül azon haladási, azon soha nyugvásra nem lankadó

elmeneteli szellemben, mellyet isten önte keblébe , lelheti

földi üdvét.

Növeked váo-yainak mindink;íbbi kieléuíthetésében, testi

és kivált lelki szomjának el el-olthatásában, a nélkül hogy

e szomja egészen megsznjék , találhatja ennélfogva a

halandó földi boldogságát egyedül lel. Ki sennni, emberhez

illbb után nem vágvik, nem szomjazik, 's csak azon okbul

nem, mert róla ismerete nincs, nem lehet boldoor, minthooy

csak állatilag teng; de az sem boldog, ki vágyik, ki szom-

jazik, de kielégítlen , oltatlan mindig , mert akkor megint

nem él olly lelki és anyagi kéjek közt , mint inilhenekre

mivoltánál fogva kifejthet ; míg végre legboldogtalanabb,

kinek semmire nincs vágya és szomja többé, mivel akkor

leélte napjait. Illyés végnek azonban csak az van kitéve,

ki egyedül anyagi részének viígyai és szomjai kielégítése

után törekedek, mert a lelki örömök kifejthetése nem csak

annyira nem határzott, mint az anyagé, de olly határtalan,

mikép az életen keresztül ezernji íirn\éklataiban mindin-



k;íl)I) iin, "s mint t<"»l)I» t-sit inutMíja , iir'jí a koj)or.s() kü-

szöbén sem lian-vja el a/.okat — az<»ii keveseket — kik

inkúijb a' szellemnek mint az anvagnak éltek honában.

Miliezképest azon lépesüzeten lelheti az ember földi hol-

di )í's;í<íának lehet leiímaíiasb tokát, h(d nemcsak felnvilvú-

nnlnak eltte az anyag- és szellem kéjei, hanem azokra

szert is tehet.

Az anyagi kéjek noha sokoldaliiak, azért mégis csak

bizonyos határig fejthetk ki. Jó eledel, csinos lak, kényel-

mes ágy, czélszerii köntös, kocsi, fürd 'sat. mind olly

tárgyak, mellyek többé kevesebbé az életnek kellemesíté-

sére befolynak md nélkül ugyan, mit kár volna tagadni;

de azért a" leggazdagabb sem éldelheti például az ízlés

kéjcsiklandjait caeteris paiibus sokkal nagyobb mértékben,

mint akármelv Naa"vonos, 's még^ kérdés, hoszabb id le-

foroása közt Lucullus minden nvalánksáíjai felérnek-e csak

az egyszer burgonya-, irsvaj- és rozskenyérrel is? —
Két házban nem lakhatik; valamint két ágyban sem alha-

tik egyszerre a legdsabb is, ha 24 kastélya és 240 ágya

\olna is bár; szintúgy kelletinél több ruhát sem nyáron

sem télen nem viselhet , hahogy fáraszt(5 terhet hordani,

vag\' fuladni nem kivan ; valamint kocsit, fiü'dt "sat. sem

használhat más vagyonoshoz képest a' leggazdagabb is

superlativus, de még csak comparativus gradusban sem, 's

igv tovább — Az an\agi kéjek nagyon határozottak, 's

csak akkor tágul k()rük. ha a' mesterségek, szép mvészet

's ki\ált a" tudományok bájaival egybekapcsolvák némileg.

Mihezképest bizonvosan nagvobb élvezet olly márvány-

palotában lakni, melly a legszebb fanemii és szövet bú-

torokkal 's füffffönvökkel ellátva, remek festvénveket , mes-

téri szobrokat, jl elrendezett könyvtárt "sat. is foglal ma-

aában , mint olU* lakban , mell\ ben mind ez és hasonló

hiányzik. — De azért — jóllehet sokkal boldogabb, ki az

ollv annvira korlátolt testi kéjek kielégítlietése mellett még



a' mvészet 's tudományok ezer árnve'klatu oryümölcseit is

élvezheti , mint az , ki az élet leofsiü'getöbb szükségeinek

kielégít szk mezejére van szorítva — azért még sem

azt, ki csupán illyeseket bir "s csudál, illeti a' minden em-

beri kéjt felmúló azon teremtési elragadtatás , mellyet

Rapliael érze, midn képeinek életet adott, melly Pliidiast

Olympusba emelé , mikor Jupiter ideálja tnt eltte fel,

melly Newtont a halhatatlanság ihletével tölte el, midn a

nagy egyetem titkait varázslá a' sötétségbid ki , 's melly

teremtési elragadtatást többé kevesebbé minden alkotó,

cselekv ember érez, habár csak egy fát ültete is, a' nagy

egésznek dicsbb kifejtésére , és annál inkább érzi , minél

magasztosb körbe emelkedik.

A' teremt lélek határtalan küzdései és a lélektelen

anyagon nyert *s nyerend szünet nélküli diadalai közt él

ennekokáért az ember boldogsági körében egyedül , ha a'

puszta sejtelem után hajtott, és csupán csak a' vak vélet-

lentiÜ függ állatok sorában állatilag pangani nem akar.

Minél nagyobb sikerrel küzd ehhezképest ember anyagi

és kivált lelki kéjek kifejtése körül, minél nagyobb hala-

dásban van, annál boldogabb; 's minél töl)b jár el ebben

jó sikerrel, annál boldogabb az egyes polgárok öszvege is,

a nemzet. Es ha ez igaz, hogy t. i. a munka és szorga-

lom — mi csak szavakkal más, de magában nem egyéb,

mint az ember szünetleni küzdelme az anyaggal — alkotják

egyesnek mint nemzetnek egyedüli biztos és tartós boldog-

sági alapját, és ekkép egyedül szünetleni elmen étben lel-

heti az ember meo-elégedését némileg; akkor kérdem: uo^van

milly színben mutatkozik azoknak felfogása, kik át nem

birják látni, st e' helyett természetelleni irányt vélnek ab-

ban szemlélni, ha ki például már jóllakott 's rendszerint

jóllakik, azért még sincs megelégedve még, hanem megint

valami eg> ébre vágvdk, és ha ezt is elérte, szinte nincs

megelégedve, de ismét valami más után eseng , 's így to-



\;íl)l); "s liát iiiilly s/.íiiltcii ;íll a' liij^íradt kcbli'i eltt még

íizok c'lbiz(jt(s;í;^;i, kik bizonyos k«',rt tznek ki, l/izítnyos

nec ])liis ii]ti;i-t. mellyen a' kilz álhidaloni bizonyos osz-

tályának tiil emelkedni néni volna szabad. ''Azeltt mej^

volt elc'gedve a' Miioyarhon legahuitibb l'okuja is; miért ne

lenne most is megelégedve, most mintán engedmény követ

engedményt" igy szólnak, \s nem látják át, hogy azért

volt meoeléíiedve ezeltt — de azért boldog volt-e, az más

kérdés — mert íélig meddigi álmai közt akkoron semmi

jobbat nem ismert; most pedig azért elégedetlen st kielé-

gítlietlen, mert íelébrede, "s ekkép mindenbeni hátramaradá-

sát 's minden körülti saját megrö\'iditését azon arányban

ta})asztalja mindinkább, a' millyenben ismeretei tágulnak, és

ehhezképest vágyai és szükségei is ellentállhatlaniil napnd

napra nnek.

"Hiszen éppen azért nem kellett volna a' szegény

sorsúval az élet mind azon javait megismertetni, mellyeket

magának meg nem szerezhet" igy okoskodnak erre; és

igaz, én is azt hiszem: ,,ne ismertesd meg" vele az élet

javait, ha azokat nem szerezheti meg magának; mert noha

nem normális állapot, még a' képzeleti birtok is jobb mint

a' senniii birtok, valamint a lelki vagy testi fájdalomhoz

képest az alvás is szerenese. De azért éppen ugy, mint az

alvást boldoo-sáo-nak, mellvnél valami mao;asbra nem volna

teremtve az ember, nem nevezhetni: szintúgy nem boldog

az, vaofv boldop'sáo-a i^en korlátozott, 's mi több, csak

hajszálon függ, ki testi- és lelkileg szk szigetre szorítva,

tudatlanságánál fogva nélkülözi, 's tán mosolygva st tob-

zódva nélkülözi az élet mind azon számtalan javait, mellyek

éldeleti körébe van állítva az ember. — Felette nagy b-
nösök is azért mind azok, kik indiscret negédtül hajtva, t
álmainak bájkertjébül a' valóság rideg parlagára egyszerre

's elbb lökik ki , mintsem ezen módja volna elvesztett

képvirágit valódi gyümölcscsel ^•áltani fel , azaz : ha min-



dciikepen, iigvszólvtín mesterségesen ébresztenek benne el-

meneteli felemelkedési Niigyat — melly benne maga magá-

tiil is mind egyre nö , e's a' legkisebbtill is meggyúl —
mieltt bilincsei ketté' volnának törve. Es nieo- nairvobb

bnösök, ha a helyett, hogy mikor bilincsei már már tá-

gnlvák sot kettetörve'k, saját tenyerére, saját velejére utasít-

nák t leginkább, "s mert haladunk és nem pangunk, kitii-

résre intenék, szoro-alomra tanítnák "s méltánvatra oktatnák

t; e helvett mások vagyonát teszik gylöletessé, hozzák

kérdésbe, és e' szerint benne számtalan spurius appetitnsok

mellett inkább csak kész vagyonrai szomjat , mint nnnika

utáni vágyat gerjesztenek , és ha illyest nem müveinek,

néha néha véletlenül par iiiad\crtance — mi megbocsát-

liat lenne — de olly állhatatos szorgalommal cselekszik

azt , mikép ha fenhéjaz szárnyuk a' helyesült magyar

közvéleménv által meg- nem szedetik , méof mieltt kés

volna, lehetetlen, hogy tökéletes lepergésre ne korbácsolják,

vagy a' viszonhatás soha ki nem játszható törvénye szerint

csontmeredtségre ne fagyaszszák a' hazát; miszerint —
közbevetleg legyen mondva — nincs is kárhozatosb bn,

mint hiu öntulbecsülésben másokat vezetni akarni ahhoz

való tulajdon nélkül.

Nem kevesebbé bnösök, vagy legalább szánakozásra

méltók viszont azok is , kik megcsontosult elitéleteik

vagy felszínesb felfogásuk szerint bizonyos meghatárzott

kört vélnek minden ember számára kitzve lenni, vagy mi

több : kitzhetni, melly közt, mint rendes mozgásban lev

ermben minden karikának; ügy minden egyénnek forog-

nia kellene, 's mellybl ha kitér , ha felemelkedik , az

tisztük lenne t ismét beléidézni és visszarántani ; holott

éppen ezen öröki visszaidézési, visszarántási, ezen az ember

elmeneti mivoltát tagadó, vagy legalább eléggé nem mél-

tató erlködés f oka azon számtalan tulságoknak, mellyekbe

nem eg\v, hiába yngyó 's tulszomjaztatott eszének daczára



(illy ii\ ;i\ jilvíís {'tvág-yfi'yíil ('s olK molKtn esik. mint lioszii

sz;iliii;i-('t iilííii ;iz esztelen 1«» is ii\vp:y.n])ú\ . ;iz ökör is a'

liilicr áldozatja leszen.

A regi iskolának, melly szerint a megtafradás, a' niiiiel

kevesebb kéjeknek mezeje volna emberre nézve a' legbol-

(.logitíjbb, nem egy hse kivámuí az emberi társasa"- le<^'*-

alább eoy osztályát — a magáét tán kivéve — regi nád-

visko k(»ztl álmaiba visszasülyeszteni ; mert fél, lialiogv

mind jobban jobban fele'bred az , sok tétova nélkül iigv

esik sajátjának, mint a rögtön felocsiídott is, kivált lia nem
legbiztosb körülmények- söt veszélyben hiszi ez magát,

czélszerü meggondolás és jzan tett helyett alkalmasint

nem saját de más erejére támaszkodik, 's mint a" vizbefuhj

még a megmentésére sietöt is görcsös kapkodásinál fogva

magával együtt a' mélységbe sodorja, fkép ha — a la

et Co. — egy napot , egy alkalmat sem nui-

lasztva, ezer változatok közt szünetlen azon themát hirde-

tik füleibe, hogy a gazdagok, a nagyok állják szerencséje

útját, 's ekkép az általok elkobzott emberméltíjsági jogait

visszakövetelnie nemcsak nem tilos, st hazafiai kötelesség.

Illy szerencsétlen minden ta[)intat nélküli thcmáknak,

mellyck tárogat(5iil, mikor véres megvívásra készülünk, fe-

lette liasznosak lehetnek ugyan , de annál hasztalanabbak

st károsbak a discussio stádiumán, mindio; ellenkez, azaz

hátraléptet, söt annál visszalökbb hatása \'olt , minél se-

besb vágtatásra fúvattak ; miszerint — közbevetleg legyen

mondva — nem is lehet csudálni és egészen rósz néven

venni, ha némi , elszigetelt létébül már már kibontakozó

hazai borz nem egy indiscret elcsahostul majdnem nvakon

ragadva, ismét ugy annyira összevonja magát, mihezképest

a tövisekkel kifelé , valódi noli me tangere-ként , minden

iránt annyira bezárkózott és tövises, hogy valóban nem

könny lesz olly kulcsot kigondolni valamikép megint,

mellyel t magába vont létébiU — "s hány illyes van



10 í--

Magyarországban, t;ín a' többség — az egy kissd szaba-

dabb kitárásra rin<>-atni és édesg-etni lehetne.

Bár mennyire szeretnék a pangás vagy hátramenet

emberei a' régi ,jó idket' azonban visszaidézni , és bár-

niilly felette boldogok \oltak volna is ezen drága áldott j
idk, ez többé lehetetlen, mert felébredt az emberiség, 's

öt, habár felébredése legnagyobb szerencsétlenség volna is,

láthatlan hatalmak hozzájárulása, vagy földgömbünk sar-

kaibid kifordulása nélkül többé semmi nem fogja álomba

sidyeszthetni ezentiil. Ez, azt hiszem, kérdésbe nem vehet

megczáfolhatlan tény. Ámde szerencsétlenség-e az , hogy

embernek nincs hatalmában többé vak buzgalomtul hajtva,

embertársa fölött a' fölébredésnek, a mag'a meo-ismerésnek

szövétnekét ismét eloltani ? Én nem hiszem, st lehet leg;-

nagyobb szerencsének tartom, mert minél jobban fölébred

és tisztábban lát az ember, annál inkább fogja elkUliJnöz-

lictni jó vágyait a' ferdéktül, *s megkedvelni nemesb szom-

jának tárgyait, és ekkép annál inkább kilábolni azon ala-

cson helyzetbül, mellyben durva né})ek sóvárognak ezernyi

nélkülözéseik 's íí szenvedélyek nem éppen legtisztább

zsibbadékai közt, midn bizonyos — ha az emberiség év-

rajzai nem csalnak — hogy minden természet elleni visszii-

tartztatás , mint nemkülönben minden ideltti tulhajtás

egyiríínt megzavarja benne azon j()zan logikát, mellynél

fogva a' lelkileg ép, és eldvép rendszerint j itéletü vajmi

helyes tapintattal fogja keblében érzeni, hogy i)éldái akkor,

mikor legsürgetbb szükségei, mint eledel, ruházat, lak "sat.

sincsenek csak félig meddig is tökéletesen és tarts biztos-

sággal maga és övéi számára még kielégítve , akkor ezek

körül kötelessége ellegesen összepontosítni minden erejét,

minden szorgalmát; midn viszont a' lelkileg nyavalyg^

és a' tltömött f nem ritkán szenved emészthetlenségbcn,

és ekkép rendszerint gyenge itéletü , de ennek rovására

annál burjánzbb képzelet, eiféle jzan tapintattal nem bir,



'h ez^rt ;i" lit-lyctt, liog-y ereit az ('let leí^sürgetöbb szüksé-

geinek kiel(?gitésere poiitosi'tiiá össze , iniiidenek eltt íel-

liökbeii kalandoz, \s niairasztos álmai közt niacránil *s övéi-

riil nem ritkán felejtkezvén nagylelkiileg, jjhilantliropiai lel-

kesede'ssel egyéb statiisbölcseségi kalandok mellett az éhe-

zknek, fázknak polg/iri jogokrul 's polgári magasb ere-

nyekriil szaval, és vajmi nagvon báme'szkodik, vajmi nagy

lamentot intonál, o fájdalom , és lélekárulást , lélekeladást

mormol és dörög, lialiogy a szegény éhezk és fázok az

emberi terme'szet mivoltához képest, mint például magvar-

houi — 's hony sóit qiii mai y pense — restauratioknál

közdivatii, inkább a forintocskákhoz , 's a* több forint ócs-

kákhoz nvnlnak, mintsem igen bánnák "s ao-cr(5dnának a*

körül, az ö Ítéletük szerint egyik tizenkilencz, a' másik egv

hiján Imsz Pe'ter vagy Pál lesz-e valami ; miszerint —
közbevetve mondva — valsággal nincs is ilt lélek- , de

csak votiimeladásrul sz, és azon a" mostani nagy pathos

szerinti hazagjilkol , ki ugy szlván egyedüli sajátját a'

magyar constitiitionalis bárkában megmentett egyedüli por-

tékáját, szabad votmiiát bár lehet legdi'ágábban adta volna

is 's adná rendszeresen mindig el, valóban olly tisztán áll

az isten eltt, feltéve ha semmi egyéb nem fekszik lelkén,

sed hic Khodus etc. hogy valóban nincs mi nagvot aggód-

nia a végs nagy birónak Ítélete miatt, 's e' tekintetben

nem egv ,.hazaboldogitónak"" még vajmi nagy irigységi

tárgya is lehet.

Az emberben létez elmeneti szellemet ehhezképest

egyedül anyagi er által kettétörhet bilincsekbe verni,

vagy azt az emberi szükségek logikai lépcszetin tul kor-

bácsolni eg-venln bn és azért eo^viránt tilos. Ne legven

ez okbul még a" legalantabb állónak is boldogsági köre

határok közé szorítva, hanem fejtse ki magát, "s emelkedjék

testi- és lelkileg mindenki , milly magasságra csak birja.

Ámde mikép fog ez logikai rendben történhetni , nehogy



idelttiek után sóvárogjon a község, mieltt az idszcrin-

tiek el volnának t'rs'e, "s mindenek eltt nehogy egyik a'

másiknak állja ntját, egyik a másiknak rovására emelked-

jék? E' tengely kíh'Ul forog a' kérdés.

Leoftöbb ember — mintliog-v leg-több ember á la fido

savant, nem igen szereti fárasztani eszét, vagy mert eszé-

nek ekéje félhüvelknél nem bir mélyc])ben liatni a' politika

mindenütt és kivált ^Mao-yarország'ban felette száraz o;örön-

íTveibe — a' le<>küzelebbi okokban szereti találni a' követ-

kezmények magvát. I.-nek nincs , ezt látja ; ámde miért

nincs? 'S P]nrika. már kitalálta: L-nek azért nincs, mert

A-uak van I Mi hát a' teend ? A-tul el kell venni és L-nek

adni , 's feloldva a' bihi, azon babona, melly feloldásán

anmi unalmas iskolai pedant (!) életén keresztül dolgozik,

"s pedig tán akkor sem kimerít sikerrel.

'S most tegvük kezünket keblünkre , "s tagadjuk , ha

merjük : némi ujabb apostolainknak szinte egész mestersége

nem áll-e egyedül etl'éle büv , vagy inkább illyféle bvös

feloldásokban : egytül elvenni \s másiknak adni I Bizony

csak ennyibül , mert ugyan nem ez-e themája azon ezer

variatioknak, mellyek által bizonyos kutfkbül majd piano

majd forte mindig csak a' vagyonosb , 's mert a' mágnás

rendszerint a' vagyonosb, jobbadán mindig csak a' ,magnás'

dögönyöztetik , tagadhatni-e ezt , 's ug}"an ki van-e merítve

ez által a" dolog?

Azonban tegyük fel. ha némi ujal)b lioiii reformato-

rink gyönyör lelkesedése fogékony kebelre taláhia , 's mé-

zes szavaik varázsa olly engedményekre olvasztaná A-nak

kedélyét, vagy — mert kegyelem nem kell, hanem egyedül

jog által kitzött kötelesség-teljesi'tés — dörgéseik 's meny-

köveik annyii*a megijesztenék A. urat. hogy <") minden ha-

lasztás és kedvetlen szeszély nélkül hova hamarább L-lel

mindenét megosztaná , ugyan volna-e segítve L-en kérdem,

kivált hoszabb idre, a legközelebbi 24 rán tul? ügy



látszik, nem : lifiliog-y ij^az, ho«^y az ciiilifr íílhetetlen, azaz

:

egyedül az elömeiiet körében lehet boldo^r; s lia igaz, hogy

nem a kész , de ej^vediil azon kinesnek éldelete boldoifít-

hatja öt tullakottság nélkiU , niellyet tendere- éa velejével

teremt elé?

Nem ajándék , vagy embertársa megf(jsztása teszi az

embert boldoggá, hanem egyedül azon szabad krjr, melKben

testi és lelki bilincs nélkül szabadon mnnkálhat anvaoi és

szellemi vágyainak kifejtésén.

Az emberi nem, mióta nemzedékrül nemzedékre mehet

át az anyagon nyert diadalinak naprul napra növeked

sora , és alig mehet veszendbe egy kikutatott igazság is,

nemcsak alvásba visszaesni többé nem t'oo- de az eszmék

szabadabb smddásánál fo"-va mindinkább 's inkább ki foo-

belle törni a' szellemi szikra.

Mikép az embert ismét elaltatni , és t az ezeregy éji

szép de levegi mesékkel ezentúl is eltartani akarni nem

is több , mint szomorvíg erlködés ; valamint eszét határok

közé szorítni, vagy azt még le is bilincselni ügyekezni sem

egyéb svsiphusi sikerletnél. Nem is lehet elihezképest mást

tenni , mint t minél elbb oUy boldogulhatási mezzre

állítni , hol örökké másokra támaszkodás , vagy éppen má-

soknak mey; nem szn meofrövidítése nélkül szabadon

gyakorolhassa erejét , 's hol a' szorgalmas, állhatatos, num-

kál , eszes éppen ugy megnyerhesse jutalmát
,^

mint az

iparkodó tanul is eminentiára emelkedik; mint viszont va-

lamint a tanulni nem akaró negligens a szamárpadra kerül,

ugy a' tunya, a korhely is elérje megérdemlett díját , t. i.

a' száraz szalma- és króráiíást , 's nem meg-fordítva vag-y

inkább felfordítva , mint némi jószív pietisták most 's

örökén tervezik, kik megnemszünleg a* dologtalanságnak,

restségnek és ezzel szorosan egybekötött elégedetlenségnek

emelnek olt/irt, miszerint a' társaság jobbjainak, kik tenvé-

rük és velejük után jutottak és jutnak vagyonhoz , kellene



a' restek sepredék^t dead weig-lit-kent liátiikon liordani

szünetlen.

Nem bilincsek rakása , mellyek tán nn-g- g\ uladást is

okozhatnának, sem nem ajándékok mindegyrei kitárása —
mert iigvan ki l)irná a" mindig több 's tubb után sovárg

és ekkép telhetetlen embert mindig ajándékokkal tartani —
van ennélfogva napi renden , de olly körnek minélelöbbi

megnyitása, melK ben mindenki szabadon gyakorolhassa —
feltéve más sajátjának megsértése nélkül — istentül nyert

anvao-i és lelki tehetse'o^eit , 's ám ott oltsa "s oltoj^assa ne-

veked vágyainak szomját tenyere és velejének szinte neve-

ked keresete által. Ez van napi renden mindenütt . de

kivált és még sokkal sürgetbben Magyarországban , hol

ezen kör még mindig jval szorosb , mint annak minden

ellenséges súrlódások elmellzése végett lennie kellene , és

mint az némi egyéb civilisált nemzeteknél legjobb sikerrel

megnyilt m/ir.

Vj tekintetben azonban — 's ne legyünk igazságtala-

nok — mif')ta nemzeti reformatiojának indult a magyar,

más nemzetek gyermekkori kapkodásaihoz képest valban

meglehetsen járt el. Eleinte ugyan nemiekben nagyon is

elhibázta a jzan utat , és mindig atyáskodni akar régi

hajlamiiKÍl . vagy inkább illy tárgyak körül eléggé ki nem

fejlett , st felette homályos eszméinél fogva , e' kör meg-

nvítíisa heh'ett — mitül ue^v retteíjett , mintha a meg-teste.-

sült kísértt kell vala kieresztenie katroczábul — érezvén,

mikép csakugyan szükség már tennie valamit, mintegy kínjá-

ban legelsben is csak tojást, csirkét, kappant, és eíTélét

\\t\ uo'van a' haza, de nem ám sem az ig^azsáff sem

a' j()zan })()litikának oltárára , mert a megajándékozottak

de egy perczczel sem kelnek elbb , sem feküsznek le ké-

sbb , sem nem dolgoznak egy csepp verítékkel is többet

ez engedmények után , mint azeltt 'sat. ; még a sajátnak

ezen megtámadása több bü'tokost sajnosán érinte^ és ekkép



midn pangásban maradt ;i/. orszáj^ kiállít«i tclietsc^ge í^s

a' liaza kincse is mejj^maradt in statii íjiio, mintlio<rv egy

rész C'})pen csak annyit nyert , a" mennyit a másik vesz-

tett, nemcsak lég-kisebb liaszna sem volt a' hazára ne'zve

ezen — mindegv , akárhogy akarjuk venni — ajánde'k-

nak vag-v rablásnak, de viszont ainiál . több rosznak lön

nemzje ; mert e' politikai hiba által vettetett a* kész va-

gvonrai étvíígv magva ujabb idkben legelszer el , *s

akkor is némi túlbuzgók, elhisszük : tiszta leUcU , de még
ersebben hisszük : zavart felfogású machinatioja által , kik

a' helyett, hogy a' köz hazai kincs kifejtése 's nagyobbítása

végett birnának kigondolni valamit, miszerint L-nek is trjbb

lenne és A-nak is, minden mély tudományuk abban látszik

központosulni, mikép egynek tegyék azt — ha NB. belé

teszik — zsebébe, mit másnak — a magokéit természete-

sen vagy ide nem értve, vagy mással váltig kipótolva —
zsebébül kivettek; akkor is ill)^éle statusbölcseknek köszön-

hetjük ezen nagyobb következésü, mint els })illanatban

mutatkozik, fallaciának életbe léptét , és annak a' tén^Tiek,

hogy azok. kiken forgott a dolog, sem elég energiával nem

birtak illy impositiokat visszalökni , sem elég messzeható

felfogással átlátni : mikép ill\-féle nyomorult ,akarom is nem
is' pillanati segédmódok helyett , mik által inkább csak

iugereltetik, mint megnyuo^tatnék a' hazai test , valóban az

lett volna már a' teendk legsüro-etöbbike , Mao-varorszáo-

minden lakosit hova hamarább a' szabad polgáriság körébe

állítni, minek eszközlése de senkinek legkisebb kárával sem

jár, midn viszont mindenkinek hasznos, és ekkép valamint

a legzsugoiibb szemében is elfogadható, ugy gerjeszt liála-

datot a' leo-alacsonvabb szivében is.

Mind a két részt illeti tehát, a" tulhajtót nemkülönben,

mint az egyedül palástoló szerekkel orvosolni akarót , e"

politikai bnnek elkövetése.

Olly hosszas álmaink után, létünkért, nemzetiségünkért



víva, ezernvi sziikséo-eiiik 's nem kevesb lionvodalmink közt

azonban csudálatos, mennyire hoztuk lielyre e" hilj;ít las-

sanként, \s menuNire bicczentünk mindinkább azon vágásba,

mellyben tovább induba, mind tágabb körökbe jutna, vagy

— fájdalom, tán jobban mondva — jutott volna Magyar-

ország minden lakosa, lia t. i. e' j() vágásbul (""t ismét ki

nem dönték vala.

Foliantokat kelkMir irni , és százezer részletekbe bo-

csátkozni mind azon küzdelmek kitárására, mellyeknél" fogva

afioaszt bonvodalmink között kissé kissé mind közelebb

jutánk annak megismeréséhez, hogv nem engedmények, de

egvedül politikai jogok tágitása emelhetné ki a' magy;irt

hátramaradt voltábul. De azt hiszem, elég neluiny törvényt

említenem — a millyenek : az 1836-iki IV-ik törvényczikk

(A' jobbágyok költözése eseteiben tartandó módrul 's rend-

riil. "s ugyanazon költözés következmény eirül) ; Xlll-ik tör-

vényczikk (A' nem nemeseknek engedend pörlekedési te-

hetségrül); XVII-ik törvényczikk (A' nem nemesek büntet

pereiben hozott itélelek följebbx itelérül és végrehajtásárul)

;

az 1840-iki Vll-ik törvényczikk Ü-ik szakasza (A' jobbágyi

tartozások örök megváltásárul) — annak megczáfblliatlan

bébizonvítására , hoo-v ezen ioazsáo^nak nemcsak mlndin-

kábl)i megismeréséhez közelíte a* magvar, de m()dot is

talált azt lépcsnként és szelek 's dagályok ellen mindln-

kábl) életbe is hozni.

Egyedül elkészidetei csak })r()p\leái valának azonban

mind ezek egy dicsbb szabásokkal kitejtend polgári lét-

nek, "s reményteli csüggött soknak szeme azon hajnalfiika-

dásnak elébe, mikor az elitéleti bilincsek mindinkábbi

megtíígitása által kétszeres, nem, de százszoros iparra fogna

ébredezhetni a' hon. és ez által, midn naprul napra emel-

kednék — 's valóban ezenkivül semmi módon nem emel-

kedhetik a köz er, köz méltóság, köz dicsség — azon

aggasztó mindennapi jelenetnek is eleje volna véve, melly-



hez képest, mert nem azon arányban nevekedik a polgárok

kiállití^ tehetsége, 's pedig egyedül szabad munkakör hiánya

miatt, a' millyenben nevekednek vágyaik, ezeknek pedig nem

mindenki parancsolhat , nem egy , ki jobb sorsra volna

érdemes, sülved szege'nységbe , és függetlenséget vesztve,

ví^tekbül bnbe sodortatván, elvégre utálatot gerjeszt kó-

tyavetyél portékává fajul; \s mert nem egy, de számtalan

jár így, naprul napra, órárul rára alább 's alább száll a

nemzeti
tiszta erkölcs, melly ha megvesz :

Róma ledül s rabjgába görbed.

'S drága rokonok, hazánk hü fiai, nincs-e ez így'^ Es

ha csak tíz , húsz évre pillantunk vissza , tagadhatjuk-e,

mill}' progressioi idomban nevekedtek vágyaink , és ezek

már szükségekké válva, mennyi más vágyak által vannak

felcserélve ismét, 's cseréltetnek ki naponta másokkal !
—

Ámde magában ez nem ag'gasztó , nem abnormis jelenet,

hanem egyenesen az emberben fekv progressioi szellem

miUvödése, melly csak akkor válik átokká , ha köre nincs,

mikép börtönben a k is boldogabb az él lénynél ; de a

legnagyobb, legtartsb emberi szerencsének alapjává dicsül

tüstént, mikor szabad körben gyakorolhatja erejét az em-

berben létez isteni szikra, hol, mint látjuk és tapasztaljuk

— mert ránk barbár népekre is árad haszna — csudákat

is müvei.

Minthogy a" munka, "s csak a" munka , de egyedül a

szabad mozgású, maga magát jutalmazó és észszel irányzott

munka emel népet nemzetté, és borítja el bájillatu virá-

gokkal még- Hollandia a tens^ertül kiküzdött széks tavait

is, hol Magyarországban egy fszál sem n 'sat. — minde-

nek eltt nyittassék tehát, 's nemcsak a' szív, emberszere-

tet, erkölcsiség, ész, hideg számolás, nem, de még a botor

félénkségnek, st a legszívtelénebb egoismus 's haszonles-

nek nevében is hazánk minden lakosira nézve a' lehet

legtágasb mimkássági kör.



II.

Illy k()rnek niegnyítliatása , de csak tílgíthatása is

azonban, mellyben Magyarország minden lakosa teljes vagy

legalább nao;\-obb szabadság-o'al mozoo-liatna. mint az eddig^i-

ben , minden jelenetek szerint ez úttal el van hibázva.

Aggasztlag mutatkoznak a viszonliatás jelei mindünnen, és

olly meredtségre látszanak inkább 's inkább fajulni , mikép

valban csuda lesz , lia most meg nem gyilkolja magát a'

magyar , vagy ha a' körülirás , melly egyébiránt éppen

annyit tesz , kedvesebben esik : valódi csuda lesz , ha most

a' magvar egy kissé elbbi vagy késbbi , de minden esetre

elkerulhetlen bukásának meg nem veti alapját.

Sok, tán legtlibb ezt nem látja át, és kérdi : de ugyan

mi által vetné meg bukásának alapját; hol volna az a'

nagy veszély ; mitül kellene félni, mert ugyan mi rósz tör-

ténhetnék? így pedig azért kérdez, mert megszokván honi

körülményeinket , egxedül a vármegyék , vagy legfeljebb

Mag\arország szk körébül Ítélgetni mindig, még nem emel-

kedett azon felfogásra: átlátni, hogy most, miután minden

népnek, melly mások által elsodortatni nem akar, a' védelmi

körbül okvetlen ki kell lépnie a' cselekvés mezejére , a'

magyarra nézve is nemiek elmulasztása éppen olly veszélyes,

st veszélyesb lehet, mint bármi roszaknak elkövetése. —
Roszat alkalmasint nem fogunk elkövetni, ettül nem kell félni,



nem Ift lappanír a' veszély, mert hiszen már eddif^ele' is —
's bár csalódnám ! — csontmerevedts(ígre korbácsolták a' ma-

gyar közönség törvényhoz(j na<ryobb részét némi szerencsét-

len tnlhuzfTí'k , mi által mcg-menték a' hont ugyan minden

rílcrtöni nj/tásnak mérirétiil — meg- kell vallani — mintliogv

mozdulatlanságra csigázták azt; ámde azéi-t viszont még

biztosabban megásták a' haza sirját, mert indiscret szavaik,

és mi több , indiscret tetteiknél fogva felborzada a' nemzeti

test, és majd nem veszi fel azon táplálékot, melly életére

annyira de olly surgetleg szükséges , hogy nélküle többé

nem létezhet; mihezképest valamint az ember is veszélyesb

állapotban van, ha nem tápláltatik, mint ha mérget venne

magába, mert ennek kivetésére lelendhet magában ert még,

midn a szükséges táplálék nélkül okvetlen meghal : ugy

lesz honunk is nem sokára kérdésesb állapotban , ha azt,

mi nemzeti életére ezentiil elmulhatlan, hova hamarább tes-

tébe nem veszi , mint ha bármi veszélyes tlieoriákban ka-

landoznék is. A' hihet elmulasztásokban, és az olly alkal-

mas idnek , mellynek nagy része ugy is minden nagyobb

eredmény nélkül már le])ergett, nem használásában , és tán

örökre, elszalasztásában központosul tehát nemzeti veszélvlink

mostansáof; 's uofvanis , mert ha nemieket minélelöbb nem

hozunk életbe , szegény és ekkép gyenge marad az ország,

gyengeség pedig — és istenért ne felejtsük ezt — minden

körülményekben súlyos állapot, ámde a' mieink közt valban

nem kevesb mint végvonaglat.

Tarquinius zsarnoksága alapítá a' romai közállodalmat,

az angol monopóliuma szabadítá fel a' szövetséges Amerikát,

Jzsef császár német iránya születteté újjá a magyart, és

alkalmasint szintígy döntendik tulságaik által némi ujabb

kori reformátorok a szegény Magyarhont is a' régi feudum

zsibbadékiba vissza. Mindig a' régi ugyanazon egy ered-

mény, hogy t. i. a jzan tapintat nélküli hatás okvetlen

ellenhatást szül, és ekkép az illy irányt után ^^torlázkat,



azokkal együtt természetesen, kik illy hajíjsokra bizzák iiin-

gokat , korántsem azon kikötbe viszi , mell\be jutni so\íí-

rognak e's veinek , de éppen ellenkezleg a' pangás azon

zátonyira sodorja, mellyektül leginkább rettegének, 's mely-

lyeket messze kerülni hittek. — Százezer illv példa elttünk,

és nem használ , de eg\'másután bele a' kelepczébe . mint

vak légy a' gyertyába ! Valban nem tudja az ember , ne-

vessen-e, boszankodjék-e.

A' legzsugoribb is elkezdé már látni , mert a liideg-

vérü számolás és eorybehasonlítás elvéo:re mindent meg-o-vz,

hogy mostani systemánk szerint Magyarország ahhozképest,

mi olly könnyen válhatnék belle, és más sokkal mostohább

fekvés országokhoz hasonlítva , bizony nem igen egyéb,

mint koldus ország, hol tulajdonkép se Páhiak se Péternek

sokja, vagy legalább annyija nincs, mint a' mennyije lehetne

és a' mennyijének lenni kellene. — Miután pedig , ha nem
is éppen zsugori a' magyar áltáljában , saját hasznát még
is mindinkább kezdi érteni ; vagy ha a' gyakorlatban lev

megnevezéssel akarunk élni : miután hazánklian is mint

többé kevesebbé mindenütt e' világon , a' nagyobb rész

énesekbül áll , és ekkép ezekkel kell megnyerni a' csatát,

vagy máskép sehogy sem lehet, valóban csudákat kezdett

mvelni a' saját haszonnak jobb megismerése. — Igazi öröm

volt látni, mennyire megnyájasult némi azeltt mindig dör-

mög , 's azeltt a' legldsebb újítás eltt is száját mindig

rútul féh'evonó, mintha nem volna más gyógyszer a' világon

a! bécsi italkánál , 's öröm vala látni , mennyire buzgólko-

dott nem egy megtért, szerény kis lobogója körül egyesítni

minél többet , ama lobogó körül , mellyen liberalitas vala

hímezve agyán, mellyet azonban a' köz haszonnak és abbul

ered saját haszonnak megismerése emelt, azon felvilágosult

megismerés, melly tisztán állítja élnkbe : hogy valamint a'

legfbb értelem egyszersmind a' legfbb erény is , és a'



legnagyobl) becsületesség a' legiig-yesb cselekvés, szintúgy

iV lehet le<^t{ígasb emberi meltánN'ltit is legliasznosb,

A' magyar kíizöiist-g kételkedni kezdett, mi felette jó-

tékony symptunia volt, mert egyedül ezen utón javulhat,

kéts(f*gbe kezde' venni eszet, erejét, gazdagságát, boldogságát,

's nem ám mint remibb 's nié"' leíi'közeleljbi idkben is

mindig másét, hanem bravo bravissimo elvégre saját ma-

gáét , ugy hogy a' legnormahsabb forrongásba kezdett jöni

a' község, Pál felette üdvös fí^rdulásához mindinkább köze-

líte , míg lassanként a' feudalis-szagu tit. 9-us partis 1-ae,

és a' rozsdás ,,extra Hungáriám non est vita" törökös és

katonabéles altatásai ugv annyira elpárologtak, és ezek

helyett olly jzan felfogások kezdettek jöni divatba, mikép

szinte el lehete már Napóleon dicsöségtül ittas hadaival

kiáltani : ,la victoire, la victoire' és bevégezni a' jobb szá-

molás diadalát, azaz : okkal möddal emberhez illbb és

ekkép az isteneknek is kedv^esebb építményt állítni a' ma-

gyar régi feudális romok helyébe. De nem. Mert ezen

vajmi j vágásban lev kifejtést a' mag\ar , vagy jobljan

mondva, némi túlbuzgók — mert hiszen a' mag\ar még

semmi nevezetesbet el nem hibázott — a' túlbuzgók nem

bii:ták bevárni , hanem valamint némi magyarkák a' rí^-i

kivétel nélküli csizma, mezítlen 's nem legtisztább tenyér,

és fésvel nem igen bolygatott hajuk helyibe már már

egészen czipelsek lettek, és Jaquemar-kesztyüiket többé le

sem vonva, saját hosszú czifra körmeik közé alig vesznek

már valamit, de annál több idt töltenek a' fodi'ász körmei

között a' haza dicsségére, valamint ezen torzalakok sü-

lyedtek egy mélységbül a' másik laposságba, szintúgy vág-

tattak némi túlbuzgók a^ liberalismus útjainak és nem ritkán

egészen félrevezet ösvényeinek marul holnapra olly indiscret

neo-éddel és uo^v ann\ira minden czél és mérték nélkül,

mikép a' haladás embereit compromittálva, és a' viszonhatás

törvénye szerint bizonj-osan akaratuk ellen a' jobb számo-



lásnak már már eng-edni hajland(ikra tulhevekbiil fagvos

vizet öntve, olly csökönyös mozdulatlanságra ütötték verték

a' nagyobb részt , mihezképest ha nem is tevék az elme-

netelt, az olly szükséges elmenetelt éppen lehetetlenné —
mi a' legnagyobb kérdés, és mellyre én saját nézetem sze-

rint azt mondom, lehetetlenné tették — legalább ugy annyira

nehezítek és egybebonyolíták azt, mikép — mint érintem —
csuda lesz , ha most elmulasztásainál fogva elkerülhetlen

és hova hamarabbi enyészetének alapját meg nem veti a'

magyar.

A' sajátnak megtámadása által nemcsak étvágyat kapott

kész vagyom-a az alantibb osztály, de profétáitul izgatva

's rátanítva, hogy mind az, mit érette tettek, nem volt

ajándék , hanem egyedül bitorlott sajátjának viszaadása , 's

hogy nem szorul engedményre , de jogokat követelhet,

azon eszmére is hevült , miszerint minden birtokot , minden

vagyont bitorlottnak , st egyenesen tle elraboltnak kezd

tekinteni már, 's okvetlen mindinkább illyesnek tekintend,

minél többet mentik restségét, söt dicsérik erényeit, 's minél

többet gyalázzák viszont a' vagyonosokat, 's minél többszer

állítják ket a' szívtelen gazdák pelengérére. — A' vagyo-

nqsok elleni, minden tehetetlenben már természetileg is lap-

pangó irigység és bizodalmatlanság mellett, a' legmélyebb

gylölet magva is öntetett mesterségesen és különös lelke-

sedéssel szívébe , mi azonban nem volt nagy mesterség , 's

bár haszna volna nagyobb, de annál bizonyosb 's keserbb

gyümölcsöket fog hozni egykor ; mert valljon a' tehetetlen,

kivált a' tudatlan, a' rest, az iszákos , ki másra tolni baját

olly hajlandó, miért ne gylölné szíve legmélyebb rejtekébül

azt, kit felfogásában színlett barátja és jótevje utálatos

rablóként festeni meg nem sznik , ki vagy külföldibe viszi

a' haza zsírját , hogy ott állatilag dzsöljön , vagy baromi

saturnaliákban az rovására leigya magát 'sat. Hozza

emlékezetébe nyájas olvasó a' et Co. eííéle



—* il

meg nem sziin iií^tíiit, valí^)}jMii nem fog pzlikolködni: k6-

sbb ;izoiil);iH alkjilninsiiit rendre aiinlvsis alá veendjük

azokat; niidön más reszrlil szenvedelmeinek meff nem szU-

nöleg- liizelg, 's ot szánakozása tárgyául tíízi ki lankadásra

nem forduld tágkebliiséggel, míg elvégre saját sorsát tr-

hetetlennek vélve, minden jobb tulajdonibul lépcsnként ki-

vetkezve, dolgoz*), iparkodd, kitiirni tudd emberbül — \s ki

az, ki ezen tulajdonok nélkül csak félig meddig is fentart-

liatná mai idkben magát— lassanként elégedetlen, házsártos,

minden rendnek megbontísára hajlandó artefactum lesz,

mellynek csak szabad cselekvés-kör (I ! I) vezet és kanócz

kell . mikép aztán a' legrejtettebb zugokban is elég világ

legyen , mint az irva . t. i. bizonyos lapban irva és sziv-

ömledésileg jósolva van.

jMesterség-esen fel van korbácsolva az alantibb osztály,

's némileg vérszemet kapott. Nem tört a* magasra csigázott

szenvedelmének tüze ugyan még ki , hiszen az egész nem

érett még, ámde jl el van vetve magva, 's csak a' gyer-

mekeszü , ki a' veszély eltt behunyja szemét , vagy azon

vak, ki látni nem bir vagv látni nem akar, tagadhatja, hogy

valóban már jól elkészült a' forradalmi anyag, 's elbb

g\ uladásba lobbanhat az egész, mint akárki gondolhatná is,

ha nem találtatik rögtön mód, a' szenvedelem és gylölet

magvát kiirtani vagy legalább paral\'zálni elbb , mintsem

kés volna.

Ennek eszközlése azonban — felfogásom szerint —
^•ankee szójárás szerint , csak egy kissé könnyebb , mint a'

lehetetlen. 'S pedig, mert azok, kiken áll a' dolog — a'

törvényhozás azon tagjait értem, kik valamint elmozdíthat-

nak, ugv hátráltathatnak is mindent — éppen azon arány-

ban vonják reformatioi hajlandóságukat mind szkebb sz-

kebb körbe, mint a' milly arányban tágabb 's tágabb kö-

rökbe otrombáskodnak nemiek ket ervel léptetni akarni,

mit, tekintsünk csak az országban szét, minden 24 óra



megczáfolhatlanul bizonyít, — 'S ugyanis azok, kiken forog

a' dolog , azt liiszik , már jókorát tágitottak , 's ekkép kö-

szönetet, hálát, vagy legalább égy Ids méltánylatot ugyancsak

érdemlettek volna , mit midn nem találnak , st e' helyett

gúnyt és kíméletlen követelést kénytelenek tapasztalni meg-

nemszünöleg, szinte megbíínván az eddigit is, mind hide-

gebbek és tartózkodóbbak lesznek akármicsoda elmenetel

iránt is. Ezen most a' túlbuzgó megijed — mi furcsa, mert

hiszen csak saját szülöttje , és ekkép ráismerhetne — és

nehogy hátralépés történjék, sem magát, sem azokat kikkel

dolga van, sem az emberi természetet de legkisebbé sem

ismervén , tág szíve sugtában , éppen ugy mint azon orvos

— errUl majd késbb — ki Morrisson lapdacsaival , mint

a* német mondja, fbe haraptatá betegét, duflázzá — huszá-

rosán a^ kettztetni helyett — a' dosist, szr, virgáz, gya-

núsít, lealacsonít 'sat. Milly felette mély bölcseségü eszköz-

lésre azonban sem a' kedv, sem az engedési hajlam termé-

szetesen — noha ö ezen igen bámul — nem igen javul,

nem igen n, st olly ingerültségre és ellentállásra bszül

a' test, vagy inkább az érintett ,,testület", mikép a' nemzeti

gyógyászoknak nem marad eg}'éb hátra — mi^'el ~ é})pen nem

vagy igen is késn jut eszükbe , hogy a' fenforgó esetben

egyedül számítás és nyájas rábeszélés vezethet czélhoz , és

nem dögönyözés ; vagy franczlioni (!) példabeszéd szerint,

nem tudják, hogy több legyet foghatni mézzel mint eczettel

— nem marad nekik egyéb hátra, mint triplázni a' dosist,

t. i. dörögni és menykövezni , mitid azonban az illetettek

éppen nem ijednek meg, mert hiszen nem mindenkinek ha-

ragja peleusi harag; de annyira megbicsakolják magokat,

hogy akárki ellen , bármi kis javítást tanácslana is — mert

vak makacsságra ingerlett szenvedélyeiknél fogva az egész

elmeneteli osztályt mind egy fazékba vetik , mellyben szí-

vesen en compagnie mind megfznék — minden okoskodás

helyett ezen argumentumokkal állnak elé : „'s éppen azért



se, *s tletek l){ír íi' legjobbat se"; 's aztán boldoguljon

velk valaki , pedig' tisztelet , becsület . de i«jazsá<r is . már

ennyire jutottunk.

Több évvel ezeltt l)iz(Jiiyos orvos bizonyos nyavaly-

gnak eo-y napra 20 darab morissonfele lapdacsot rendelt.

A' beteg- erre roszabbul lesz; fogja az orvos, es 40 daraijot

ir, mire me'g roszabbul ór/A mag;ít a' szenved ; de í'ogja

az orvos, ds 80-at administrál, míg a' szegény beteg mind-

inkább sínlik; köpi most markát a* Hipocrat , es IGO da-

rabot töm a' már haldoklóba 'sat. Az ex profundis Ízetlen

éneke után , mivel a' szegény beteg egészen ki, azaz : a'

világbul kigyógyult, jury elébe kerül a' dolog, 's mert A
esküszik, bogy naponta 320 darabot nyelt, B pedig szinte

esküszik , miszerint 740-et evett , és b beszéde által mind

a' kett bizonyítja , hogy él , 's tüdeje 'sat. mennyire j

:

nemcsak feloldoztatik a' doctor, de szinte öngyilkosnak szí-

nébe állítatik a' megholt, mie'ii; nem vévé egyszerre e's rög-

tön be az igazi dosist.

így állunk mi nemzetünk néhány protomedicusaival.

Minél nagyobb ingerültségbe jnek azok, kiken leginkább

fordul a' dolog, annál több piszkot és sárt hajítanak rajok,

és végre — mint az érintett esetnél — majd azok fognak

általok bölcs sikerletük megrontinak állítatni — fogja-e ezt

\ azonban valaki az pártukon kivül hinni, vagy nem. az

inas kérdés — kik kontárkodásaiknak útját állni bátorkodá-

nak, azaz : kik ellenük szóltak és irtak, és ekkép hátrálta-

ták, nehogy mérgük egész dosisát a- szavak dagálntul szé-

delg magyarral egyszerre bekapassák. — ]\Iiután azonban

az egész dosist csakugyan le nem nyelte, 's mind nagyobb

's nagyobb ingerültségbe 's lobba j , bizodalmát az ille-

tkhez pedig ugy annyira elveszte , mikép többé egy lab-

dacsukat sem nyeli el , bármilly szépen volna is kitálalva

vagy megaranyozva, ugyan mire fognak k ezen elttük

vái-atlan és borzasztó, st mennyekbe kiáltó esetben vete-



medni ? Valóban lelietotlen a' kimenetelen kivjíncsinak nem

lenni ! Tán csak nem fogják a' dosist quadruplázni akarni,

mert hiszen eddigi argumentmnalk, 's kivált de facto tetteik

után alig fognak ersb es meggyzésre alkalmasb indit-

okokat niíír lelhetni , haliogy azon sokszor variált thema

szerint „segítsetek magatokon, majd segít isten" a' csépeket

és kaszákat nem hozzák szerencsésen valami jótékony kis

mozgásba. Ámde ilh est bizonyosan senki nem akar, illyest

nem szabad feltenni , csakhogy igen sokszor történik az,

mit az ember nem akar 's fel nem tesz; mihezképest lát-

\án, hogy a' korbácsolási módszer a' kívántnak é})pen el-

lenkezjét szüli, nem marad a' vezéreknek egyéb hátra, ha-

liogy minden hasznos eredmény nélkül puszta declamatiok-

ban és lamentatiokban nem akarják kimerítni erejüket, mint

nagy dicsségen bekanyarítni , t. i. felhagyni , feltéve hogy

erre elég erkölcsi ervel birnak , minthogy a' gyengébl a*

legkisebb indignatio is kiforrtyan a' quadrupla dosissal, és

ftül talpig a' systemát megváltoztatni, mi felette üdvös lesz,

csak haszna is legyen, adja az ég. — A' legfelszínesb lélek-

tani ismeret szerint hihet-e azonban, hogy most, mintán

számtalan tapintatlanságoknál fogva az engedésre mindinkább

olvadozó vagy legalább higgadt vér tanácskozásra mind-

inkább hajló kedélyek legelsben is felriasztva, nyugtalanítva,

és aztán meg nem szn erltetések által lépcsnként mind

ersben megbántva, megsértve lettek, 's végre a' leghatáro-

zottabb 's legmakacsabb ellentállásra dögönyöztettek, mikép

most a' hajlam és tanácskozási kedv helyébe, szenvedély és

vakság állott, kérdem : lehet-e az embernek nemiekben soha

nem változó természetéhez képest illy hangulati kíh-ühnények

közt csak félig meddig is okosan reméleni , hogy most né-

hány hónapok leforgása alatt — mert hiszen elttünk az

országgylés — annyira lecsillapulna a' felhevült vér, mikép

a' legnevetségesb önnu'stiíicatio nélkül csak legtávulabbrul

is szabad volna azon életkérdések sikerei* eldöntését várni,



miknek liova lianiaráblji (^•lotbebozása nélkül , ('n legalább,

Ilonunk nenízeti és alkotmányos egy kissé derekablj kifejté-

sén tökéletesen kétsétrbe esem, 's teljes megí^yözödésem

szerint hiszem, liogy lia azok most elmellztetnek, és hosszú

})<'.rázra tzetnek, a' magyarbul soha de soha semmi sem lesz.

És e' tekintetben , mefrvallom , nem csudálkozhatom

eléggé, nemieknek naif felfogásán, mi tiszta szándékának

és romlatlan gyermek kedélyének legbiztosb záloga.

ugyanis nem látszik felfogni, hogy az, ki meg nem szü-

nöleg korbácsol, rendszeiint nem szerez pioselitákat, és

ekkép a' korbácsnok kiállítási sikerrel nehezen fér meg

az indítványozóval egy brben; miszennt valban nem

lejTroszabb idtöltés is t néha bámészkodni látni, és

aztán lamentálni, boszankodni és dörögni hallani, hogy

azoknak, kiket meg nem sziinleg körmölt, nincs nagy

bizodalmiik bársony talpacskájához , és t inkább keriilik

mint hozzá közelítnének , és indítványait inkább ellenzik,

mintsem azokhoz járulnának. — Boldog és ingylésre mélt

az illv magas és a' földi gyakorlat salakjaitul ment álmák-

ban magát ringat, csakhogy meg nem sziinleg azon falusi

uracs nevetséges állásába j, ki mozsarak dörgései közt

fogadá vadászatra jöv vendégit, 's aztán napestig durrog-

tatott kánvákra, ölyvekre, keselyííkre és efféle hiábavaló

usm-patorokra , és elvégre nem tudta felfogni , nem tudta

magának megmagyarázni , és mindegyre bámészkodott :

ug-van miért nem várta öt ezen ártatlan kis elzménvek

után sem a' székestn, sem az erdben semmi is be. — 'S

ha csak nevetséges volna efféle jelenet, ám hagyján ; de mi

a' következése illy majalisféle mély felfogású eszközlések-

nek? Természetesen nem egyéb, mint hogy azok iránt is

elszilajul az , kit rábeszélni és megnyerni kellene, kik kimé-

lettel , tapintattal viseltettek iránta, és ekkép vele senki a'

világon nem boldogulhat többé, és valljon a' feUngerlett,
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felbszült szenvedély ektül vakká lett sokaság ngyan jobb-e,

tübb-e vadííllatiiál ?

Elmontltam én mind ezt már utols közleményemben.

Haszna azonban általjánosan nemcsak nem volt, st mind

jobban felriasztá ezen tanok iskolája a^ honnak minden szen-

vedélyit. "S pedig nem egjediil az által — mert azzal nem

elégedett meg — ^^o<^y mindegyre 's mind ersben ])episz-

kolja és bemocskolja lapja által azon osztályt, melly nélkül

bármill V gylöletes leg\en is eltte , de egy lépést sem

fog haladni, hahogy erszakkal nem szándékozik minden

formák")n keresztiÜ törni, vagy magasb jóllehet kézzelfog-

ható hatalmakkal nem lép azon szép tiráda szerint ,,nél-

kületek ha kell" hazaboldogító tágkeblü, de annjíl szkebb

titkii szövetségre, ámde újságszerkesztéssel nem elégedék be,

vagy inkább ezzel be nem érte, de az által fiizé saját és

övéinek halántéki körül a' repkényt, hogy vagy ö vagy

övéi legfbb és életbe leginkább vágó kérdéseinket meg nem
fogható, vagy mi tagadás van benne, bizon}' szinte csak

roszra magyarázható viszketeggel ugy annyira compromit-

tálták, mikép, de egyet sem véve ki, mind vagy diüben

van vagy már eldlt.

Ha lapjánál marad, bármi czifrát, élest, hajborzasztót

hoz is benne fel, bizony többé nem szólok, mert tán saját

kis figyelmeztetésem után is, de okvetlen gróf Dessewffy

Am'élnek talpra esett rectiíicatioi következtében, és azokéi-

nak, kik szellemében dolgoztak és dolgoznak, elég éberré

tétetett már nem egy^ ^logy a' szódagái}-, báirmilly lamen-

nais-i legyen is, sokszor nem több mint rósz ragály, a'

sok plagiát pedig nemcsak nem saját fzés, . de nem ritkán

még valami megemésztett sem, és a' jó és ügyes kitálalás

néha olly pecsenyét is Ízletessé tesz , mellytül az ember

csömört vesz 'sat. Ehhezképest a' sokszor bolonddá tett

közönség elvégre lassanként tán maga is levonta volna a

felhkben úszók ábrándjait a' gyakorlat szántóföldjére, ket



pedi<r tán niag-a leszálli'tá vala Pegazusrul. mikep ha csak-

ugyan niindii^ nvarg-alni akarnak, valami nuís liázi paripára

ültesse.

Miután azonban tettel, részint el nem sült de azért

megkisértett, részint felsbb Iielvrlil megsemmitett tettel kez-

dek elre elfog-lalni a' hazának leölnevezetesb kérdéseit, és

ezeket ekkép mert nem birták keresztül vinni, tudja isten,

menn\i idre, tán örölvre compromittálták ; most — azt hi-

szem — hallgatni éppen ollv bn volna, mint valbau meg-

bocsáthatlan bn, fékezni nem tüd hiúsági negédbül, vagy

megengedem, bámiillv szent czélbul is egy ideltti, helyen

kiinti, körülmény elleni, és ekkép kivihetlen indit\'ányt hal-

mozni a* másiki'a.

Azt mondják : mindent szabad mvelni, mit hazafiúi

kötelesség nem tilt, st tenni parancsol. Es ez felette szép.

Ámde mi az, mit nem tilt, és az , mit tenni parancsol , hi-

* szén minden felfog^ásban, minden eo^vénben más és más ár-

nyéklatban létezik ezen kötelességérzet? És ha ennél —
mert hiszen e' körül forog a' probléma megoldása — hatá-

rozottabb cinosurát kitzni nem vag}-unk képesek, ugyan

nem siilyedünk-e, és nem siilyesztünk-e magunkkal másokat

is öröldeg azon állásba, melyben volt azon bajnok, ki kö-

telességérzetében et pour V acquit de sa conscience, akár-

hol és akár hánvad mao;ával lett volna is, mindenkor hajba

szállott az ellenséggel, 's ekkép nemcsak kudarczot vallott

rendszerint magfa személvére is mindenütt, de mindig^ id eltt

fellármázva az elleni tábort, még azok terveit is meghiusitá,

kik minden erket öszpontosítva és bevárva, egyesült ervel

szándoklottak lépni a diadal mezejére.

Enazt mondám utolsó könyvemben, a Pesti Hirlap szer-

kesztje és véleménytársai szinte minden elveivel kezet fogok,

csak modorját tartom kárhozatosnak. Erre egy részrül ilyféle

válaszoltatott : hála az égnek (!'?) hogy az elvekben — a'

szinte kihao-yatott — eg-vet értek, 's csak a' modor ellen
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van kifogásom ; más reszrUl pedig — a' szinte liasonl(')lag

kihagvatván, vagy ^szre nem vetetvén, vagy másk(^^p magya-

ráztatván ,
— viszont az állitatott : hog-v hibás me-

zre léptem legyen, mert átellenesemnek nemcsak mo-

dora volna czéltul távolít, de fkép elveiben lagpangna

méreg.

Most miután utols közlésem ta jó, vagy helyesebben

mondva, hosszii id pergett le — jnak nem tarthatni, mert

nálunk, kiknek pillanatai oly drágák, azon idt, mely oly ke-

vés haszonnal ment veszendbe, inkább károsnak lehetne ne-

vezni — miután mondom hosszú id pergett le, e's ekke'p

ele'g alkalmam volt magammal számot vetni ,
csakugyan

megint a' régi eredme'nyre jövök és szinte megint csak

azt mondom, mit mondtam , hoofv t. i. N. N. urnák

és társainak szinte minden elveivel — tehát csak ke-

veseket kivéve — kezet fogok , ámde modorját oly felszi-

nesnek, oly tapintat nélkülinek , oly annyira czéltul vezet-

nek, és ekkép bizonyosan mindent megrontnak tartom, mi-

kép alig hiszek többé oly combinatit lehetségesnek, mely-

hez képest vele 's embereivel egy hajóban lehetne evezni,

és itt egyenesen és minden tétova nélkül t és iskoláját

vádolom — jóllehet sem öt sem pártját egy cseppet sem

gylölöm, csakhogy az egyetemes hazíít még sokkal jobban

szeretem — miszerint tulhevüknél fogva k hajtották moz-

(lulatlansjígra, csontmerevedts égre a' hont, és ekkép nekik

köszönhetjük , és ket illeti a köz hála , ha elmulasztá-

sok által isméti tespedésbe és innen végvonaglatba sülyed

a' hon.

Altaljánosat azonban felette sokat hoztunk már elé, és

reméltük : nem lesz szükséges az i-re a" pontot is r;í-

nyomni, mikép megértsenek; miután azonban meg nem ér-

tettek ; vagy — prókátorosan azt állítván , nem hoztunk

elégséges próbákat fel — megérteni nem akartak, elvégre



sziiks(''ores, b;ír pedaiitságj^al vádoltíissunk is , mi bizonvo-

san megtörténhetik, kivált azok által, kik a' felszinnel is

beérik, \s bár meimvi általános mondani vabank leérvén is

még, szükséges mondom, helyenként részletekbe is eresz-

kednünk egy kissé.



III.

N(^'hány kevés Ii(5nap leforgása alatt, e's alkalmasint

egyedül íiiinak megismerese'nél fogva (?) hogy Magyarország

pillanatai drágák, különös e'bers^gre hevült az említett

párt. És ezt nem eléggé dicsérhetni , mert midn a' pilla-

natok drágák, nemcsak lézengni nem szabad, st kiállni a

"•átra, és kettztetett ervel munkálni y^cry munkára ké-

szülni — mi közt, ]-:özbevetleg legyen figvelmeztetve, vajmi

nagy a' különbség — hazafiúi kötelesség. Kz ellen tehát

részemrl nemcsak legkisebb kifogás nincs, de van mellette

tökéletes elvrokonság, egyetértés.

Egyik hse ezen pártnak — és bizony elfelejtem,

ha csakugyan volt valami logika e kitálalásokban, milly lo-

gika- és idszakokként tétettek vagy törtek ki a számtalan

inditványok és a de facto lépések; mi, azt liiszem, egyéb-

iránt mindegy és a' dolog érdeméhez nem tartozik — az

egyik , mert tán ezen képhez álla legközelebb, mindenek

eltt megilletdvén a vizsgálat alatt lev vádlottak sorsán,

a' bünvizsgálati eljárásban javasol javítást, és rögtön tényt

is akar az ige helyébe állitani. — A másik argant-lámpá-

játl kezdve, magán keresztül , mindenben és mindennap

tapasztalván, hogy az, minek elég tág alapja nincs — az

t. i. minek a' feje igen is nagy , üdpazata viszont igen is

piczi — nemcsak ingadoz mindig, st könnyen fel is for-



dili, a voksoknak tíibbekre ruházását sürgeti. — A' harma-
dik, mert látja, milly vásáriékonyak, vagy mennyire váltak

kká a' szegény nemesek, és igen bölcsen sejt-

vén, liogy éppen azok, kik öt felemelek egykor, más alka-

lonnnal t szinte éppen oly hamar ismét le is tehetnék, st
el is ejthetnék, és ezért rá nézve immár szükségtelenekké,

és ekkép (!) a' köz álladalmat tekintve, károsokká, veszélyt

hozókká váltak, bicsakos és rovásos tisztújítást proponál.

— A' negyedik elslilyedvén a' szabad országút saraiban,

és ebbül észrevévén, hogy a' sárban kelepczézett egyén va-

lamint nemzet , nemcsak nem szabad , de a szabadságnak

legnevetségesb torzképe, és e felett éppen jár-kel ember

levén, j utak után sóvárog, és e' czél elérése végett a'

nemességnek a' dologhoz azáltali hozzájárulását hozza sz-

nyegre, miképi bizonyos hazai köz pénzszekrények alapí-

tassanak, mellyekbe mindenki köteles legyen fizetni , 's me-

lyekbül utak, hidak, vizcsatornák 'sat. lépjenek létre és tar-

tassanak fen. — Az ötödik igazságszereteténél , vagy a'

vagyonosok elleni gylöleténél fogva — mi többszer, mint

az ember gondolná, ugyanazon egy — természetelleninek

látja: miért fizessen csak egyik és nem a másik is, és mi-

ért fizessen éppen az semmit, ki többet eszik, vagy leg-

alább többet ehetik, mint az, ki csak akkor ehetik, ha dol-

gozik, a' nemességnek a' házi adhozi járulását ajánlja; 's

miután — köztünk maradjon a sz — maga vagy sem-

mit vagy igen keveset fizetne hozzá, és e keveset más utón

minden esetre bven kiptolná — és ez volna azon kér-

dés, melly legnagyobb nyughatlanságba és ebbül ered kap-

kodásoki-a hozná a' nagyságost, méltságost és kegyehnest,

mi magában is j tréfa volna, és egy úttal ez osztáht leg-

könnyebben lehetne e' kérdés erltetése által köz utíílat tár-

gvává tenni az egésznek nagy hasznára (!!!) — muitán ez

igy van és nincs máskép, valóban különös önmegtagadás-

sal és csak szeretetet lehel lelkesedéssel, fbb foglalatos-



sáorul, e' kérdés keresztülvitelét tzi ki mag-ának. — A' lm-

todik meg-gyzödvéii, I. K<irol
, XVI. Lajos, M. Rollaiul 's

számnélküliek, sé)t magának Krisztus urunk sorsolnak da-

czái-a, liogy a' nyilvánosság minden igazságtalanság- ellen

ugyancsak biztos szer, ^s nem fogván fel, liogy fanatismus,

bár a valhís köntösét vonja magára, bár a liberalismus

sapkáját nyomja fejébe, csak szinte azt , t, i. csak mindig

igazságtalant, st liajborzasztt és szivkoczogtatét szül, min-

denben rögtön lehet legnagyobb nyilvánosságot sürget; a'

kis gylések helyébe mindig köz gyléseket óhajt 'sat. —
A' hetedik tapasztalván, miszerint a' dolgos méh más ka-

sában nem dolgozik , de belle csak rabol , dolgozni pedig

csak magáéban szeret , a' föld felszabadításában , t. i. a'

szabad földben, lát Magyarország népeire nézve üdvöt, és

ekkép az siség eltörlése és a' robot megszüntetése körül

buzog. — A' nyolczadik láM^án, milly sokszor ázik meg és

rothad el a' még meg nem dézmált és kilenczedelt gabna

és sejtvén, niill\' keser lehet, a' nagyobb szorgalomért ugy

szólván büntettetni, a' dézma és kilenczed elengedése vagy

elvétele mellett vív ; és így tovább szinte in infinitum, mik-

nek egy részét azonban alkalmasint még felhozni és fejte-

getni leend szerencsénk. (!?)

Ámde mi kárhozatos van mind ezekben , kivált ha az

indít okok tisztasága nem vétetik olly igen kényes és szr-

szálhasogató vizsgálatba, de egyedül a' czél, a' nemes czél

tartatik szem eltt? En mind ezekben, mi az elveket illeti,

nemcsak legkisebb kárhozatost nem látok, st azt hiszem,

okvetlen kénytelenek minden becsületes kebelben szinte

sympathiát gerjeszteni. Mert ugyan ki volna, ki azon szív-

telen bánásmdtul fel ne borzadna, melly szerint honunk-

ban, számnélkli gylöletes és a' jobb embert sért eljárá-

sok mellett, nem egy ártatlan békztatik vad állatként ha-

vakig, és mi több, vizsgálatlanul ? Azt hiszem : senki, meg-

rögzött tömlöcztartn és riüt-házba val rabulistán kivl.



— Ki az, ki v(ír($tiil, liazaíitítiil meg akarná ta;^adiii a p(jl-

gái'isodás mezej(5re niindiiikábbi lépést, mellyen ö sem ál-

lott mindig", és mi neki is vajmi édesen esett, és mellyen

sokáig már többé bizony nem állhat, ha másokat magához

fel nem emel? Azt hiszem : csak az énes, vaj^v az orrá-

nál tovább nem látó. — Ki továbbá az, ki ne szégyenlené

és mély buba ne esnék, midn látni kémi:elen, milly un-

dok dobraverési portékára siilyedt nem egy földije, és niillx'

vész fenyegeti az emberi legszebb intézményeket, ha azok

id és ok szerint salakjaikbul ki nem tisztitatnak ? Azt hi-

szem : senki a világon, a cortes-vezéreken és embertársai-

kat kinvomand és aztán félrehajítandó ezitromként hasz-

nálókon kivül. — Es ki az, ki nplvánosan ne erezné, hogy

biztos közlekedés nélküli országban , mint holt testben . in-

kább csak teng és hervadoz az ember, mintsem hogy élne

és virulhatna? Azt hiszem : senki, magát Verböcz}i; sem

véve ki, feltéve, ha csak egyszer ült volna gözkocsin, vagy

csak egyszer ment volna is át a menais-i hidon; ha tán

azok nem, Idk azon mondás szerint : plus royahste que le

roi méme, még Verbczynél is verbczyebbek. — Hát ki

az, ki látván, millv nyomorult kepét mutat szegény anya-

földje, 's pedig nyolczszáz évi constitutio után — oh milly

keser satyra ! — alig különbet , 's tán oll}'ast sem , mint

a' fényes (?) porta; és érezvén, mi teljességgel lehetlen az,

hoDTY alacsonv állásábul valaha kiemelkedhessek, mieltt é'

kis szóalkatnak ; .,ki kedvezéssel bír, terhet is \dseljen"

gyakorlatához egy kissé közelebbre nem jut: és tapasztal-

ván, menmáre tehetsbek 's boldogabbak azon külhoniak,

kik a ,do ut des' elve szerint, nincsenek nagyobbakban s

ugy eg}Tnástul elszigetelve, mint mi legközelebbi érdekeink-

ben; és kiszámítván, mikép a' gazdag ulás kútfejét akár a'

lehet legnagyobb számra, akár egyesekre is csak ugy le-

het megnjdtni biztos , tartós és b forrásilag , ha annak

megnp'tásához tehetsége szeiint mindenki jái'ul, midn az,

3*
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mit egyik a' másik kirekesztésével, st ellenére nyer, arány-

lag felette bizonytalan és ephemer kincs; és sejtvén végre,

hogy ha van e' földön éclenihez közelebb allé élvezet, az

eo"\edül a' mao^a mag-át emel és feldicsöi't nemzet nemes

kiizdelmiben 's nyert babériban létezik; ki az, kérdem, ki

mind ezeket látja, érzi, tapasztalja, kiszámolja, és lelke leg-

belsejében sejti, ki ne szeretne, ki ne sóvárogna bármilly

szerény körUlménj'ben, inkább teljesítni honában a dolgos

méh tisztét, mintsem bár a' legnagyobb kincsek közt de

csak távnlrl is viselni a' gyáva herének szerepét; és ek-

kép kérdem, ki az, ki ne volna kész mindenhez járulni, mi

a' köz gazdagságot, és ekkép a' hon hatalmát és a' nem-

zet dicsségét magasbra emelné? Valban azt hiszem : a'

vakon, minden érzék, tapasztalás, számolási tehetség 's ma-

gasb felfogás nélkülin kivül senki. — Es ki az , ki a' fel-

szabadított emberi észnek az által, hoo^v o-ondolkoznia ezen-

tul nem bn, csak eddigi csudálatos mködéseit is kiséri,

jóllehet aránylag nem oly hosszú ideje , mióta az értelem

bilincsei ketté törettek; ki az, ki az emberi lélek lialhatat-

lanságában, vagy más szavakkal : az emberi nemnek el-

menetében bizik, ki örömittasan ne üdvözlene mindent, mi

az emberben lev isteni szikra kifejtésére szolgál, és mi a'

zordon sötétség helyébe éltet ^-ilágot állít? Senki, az em-

berdenevéreken és az emberbaglyokon kivül , kik csak a'

homályt, a' prédát és saját magukat szeretik. — Hát ki

az, ki saját magának legnagyobb kárára, az emberi szor-

galom legdiisabb következésü alapját , a' teljes biztosságu

földbirtokot felebarátjátul megtagadliatná ? Egyedül, ki sem

lelki- sem anyagilag nem sejti, milly meg nem szn kéj,

biztos sajáton fáradhatni feleség, és családért, 's nem tudja,

hogy illy munka közt ébredeznek és szilárdulnak azon pol-

gái-i erények leginkább, mellyek liíja miatt olly kevés nép

virulhat nemzetté, és olly sok fiatal nép sülyed legkisebb

férfiusodás nélkül közvetlen agg korra. — Végre ki az, ki



ne volna linjlan(J<> a dt'znia, kilenczed, robot c-s efféle zsib-

badckok átváltoztatását eszközleni hova hamarább? liizony

csak az, ki vag-y nem tudja kiszámolni, milly temérdek kiál-

lító tehetség, mennyi már megnyert gyümölcs v(;sz ill^-féle feu-

dális maradványok által el, vagy ki nem birja felfogni, mikép

lehetne illy káros rendszert mind a' két rész hasznára czél-

szeriibbel váltani fel, vagy ve'gre ki egyszern azért, ,mert'

nem akar a' feiidum fénykörébUl (I) kilépni, és annak bi-

lincseibül másokat kibocsátni 'stb. — Mind ezekben tehát,

mi az elveket illeti , nemcsak legkisebb kárhozatos nincs,

söt ezek egyenesen ollyasok , mik minden becsületes és jó-

zan kebelben okvetlen kénytelenek legszintébb sjTiipathiát

gerjeszteni.

De ha állításom szerint ezen czélok elérése ellen se

nekem, se egy igazságos és józan embernek sem lehet ki-

fogása, ugyan mikép gáncsolhatom éppen én azokat, kik

elveim szerint cselekednek, 's mi több, nemiekben iigy szól-

ván egyenesen csak példám után jíírnak ; s ugyan nem
legnagyobb következetlenség-e a jót egyszersmind károsnak

is állítni, és azt ma kárhoztatni, mi tegnap jónak látszott

s dicséretetett, s valljon nem lappang-e mind ezekben azon

igen közönséges emberi gyengeség, melly szerint csak fe-

lette kevés emelkedik koporsóig mind magasbra, de életé-

nek bizonyos pontján általjánosan a' legnagyobb szám meg
szokott állapodni, mellyen tul aztán nemcsak nem kiséri az

emberi mozgalmakat többé, hanem még azok ellen is szegül

és ragaszkodik, mellyeknek eszközlöje vala; és nem lap-

pang-e ezekben még tán azon gyengeség is, mellynél fogva

legtöbb csak azt tartja helyesnek , csak azt pártolja , mi

közvetlen kebelében foganzott , 's ehhezképest mindent

gyanusit, mindent ellenez, mi nem az ö szülöttje.

Már mennyire helyes , mennyire helytelen rám alkal-

kalmazva e' megjegyzés, melly már több izben tétetett, és

még annyiszor a hányszor fog tétetni , nincs kérdés , nem
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Í1Z én Íteletem körébe tartozik, lianem másokéba, mert hi-

szen ki ismén egészen mag-át? Annyi azonban bizonyos,

hogy én, mennyire én értem a dolgot, és azt honunk mái

körülményeire alkalmazni vagyok képes — jól , rosszul-e.

Ítéljen a község — meg nem foghatom , de semmi mód
mao-amnak meo; nem tudom mao-varázni azon vakság-lioz

hasonló felszínséget , mellyhez képest ann)-i , máskép meg-

lehets st jó vel nem akarja vagy nem birja átlátni, hogy

jóllehet a' dolog, a' y'dgy csak egy, azért még sem egy,

ki, mikor és mik ép szól vagy tesz valamit, hanem

egyedül e' körül forog a siker, 's pedig nincs máskép ; 's

ugyanis gyakorlatilag véve, sehol a' világon, és annál in-

kább Magyarországban, hol a legtöbb eszmék oUy homá-

lyosak, olly ferdék még, éppen nem egyenl , ki mit szól

és ki mit tesz , hanem j^^-^ldául Pálnak sok ollyast szabad

mondani , mirül Péternek hallgatni kell , 's Fiú jó sikerrel

ollyast is tehet, miért Péternek körmére ütnek, 's pedig ter-

mészetesen
;
mert hol Cicero pro domo sua bújik ki , vagy

valami más szeg, vagy ezeknek csak szaga is — és ez a'

legczifrább és legvastagabb szódagálybul, valamint a leg-

fényesbnek látszó tettbül is kitnik, jóllehet sokszor ártat-

laiml — ott nem hisznek az embernek. Nemzeti felüdülé-

sünket tekintve — mi azonban többé kevesebbé mindenüvé

illik — szintúgy az , mi köztünk csak kevéssel ezeltt

hasznos st szükséges volt, ma már nemcsak nem szüksé-

ges, st felette káros is lehet, "s pedig azért lehet, mert

azeltt mély álomba feküdt, most ellenben tuléberségre he-

vül mindinkább a magyar, mig végre, legnagyobb külömb-

ség van könyv
, hirlap és indítvány közt , mert hatása egészen

különböz, 's különböz pedig azért, mert midn a' könyv

bármilly varázszsal járjon is, csak hosszabb idközökben mkö-
dik, és a' közönségnek ekkép idt hagy , magát kipihenni, 's

ugy szólván kifújni, s megint magához s eszéhez jni, addig

a hirlap egy húzómban és lankadásra nem térleg tartja kivált



a fel.szinesb olvas()t, melly a nfigyobb rész, fog-va, és ekkép

ha meíT nem szn bökdösc'sre és feliii<íerlésre használtatik,

könnyen sot okvetlen g-yuladásba hoz , az indítvány pedig-

egyenesen torkon ragadja az eléggé el nem készültet, a' ma-

gával még tusában levt, és ekkép ha ideltti és tapintat-

lan, természet szerint éppen oly ellenhatást s/,iil, mint például

a legszegényebb koldus is védelmezné magát, 's pedig kézzel

lábbal, hahogy bármilly tiszta jszivUségbi'il is egyszerre

20 mázsa aranyajándékkal akarnák megterhelni hátát.

Tudom, sokan szrszálhasogatást, kicsinkedési negé-

det, egyedül pedantismust látnak ezen különböztetésekben, és

nagy bölcsen vagy inkább hetvkén felkiáltanak: ,,ki gyz-

ne mind ezekre szükkeblUleg felvigyázni, ha nemesb lelke-

sedésénél fogva éppen a" haza jólétéért vivni buzog.'' De

hiszen éppen az a* baj , hogy oUy kevés gyz mind arra

kellleg felvigyázni, mi nélkül a legszebb lelkesedés de egy

verebet sem bir fogni, és annál kevesebbé ,,egy majd már

eldlt nemzetet újra lábra állitani!" Vagy tán olly könny

mtétei ez, hogy itt a' puszta akarás, és ugy szólván a'

vacatiora visszatért ,lelkesnek' bölcsesége már elég biztos

maofnes? Nem! Valóban nemcsak nem könn\' mtétei ez,

de a politikai tudomány általjános mély bonyodalmit Ma-

gyaroszág tenger szövevényli körülményeire alkalmazva , a

lehet legsulyosb mtétei biz az, ha t. i. — és e körül fo-

rog a' kérdés — sikert óhajtunk "s azon közönséges vi-

gasztalódással be nem érjük, hogy tettünk, mit tehettünk,

hiszen mindenki elsütötte pistolyát, 's aztán tudja isten, de

bizony kudarczot vallottunk, melly n\omorult szappanynyal

megmosván kezét, még mai idben is nem egy magyar

pohtikai bajnok éldeli szive tisztaságát, de kérdem, a' nagy

közséonek, a' hazának mi hasznái'a?

Hitel czimü munkámban ug}an nem voltam-e általán

véve sokkal kiméletlenebb és sértbb, mint valának például

Gustermann és Piringer az munkáikban ? Bizony azt hi-



szem : a sokkal durvább, a sokkal faragatlanabb én valék.

Hasonlítsuk csak — de hideg- vérrel — az ö munkáikat az

enyimmel össze, és azt fogjuk találni, én valék a nagyobb

bnös. 'S most nézzük az eredményeket, 's aztán magya-

rázzuk meg magunknak, mi okbul nem volt a két elsnek

nemcsak legkisebb sikere is, st miért szült ellenhatást, és

miért lett Gustermann és Piringer a magyar eltt ugy

szlván a legnagyobb ellenérzés tárgya; midn egy kis

eléo-etési és némi kis mormolási intermezzok után , szinte

csutkástul, szröstül, bröstül, körmöstül 's majdnem tul-

ságig átszivárgott a nagyobb rész vérébe Hitelem, szegény

fejem pedig oll\' magasra emeltetett kivált azon veszedel-

mes j barátok által, kiknek azta felnyiltak szemeik , hála

isten! mikép valban ha nem lettem volna a' körül éber,

miszerint oly magasságra, hová nem saját tulajdon és ér-

dem, de egyedül az ideg-gyengéknek heve emelt , nem sza-

bad in persona lépni, bármily lelkesedéssel vonják is a j
sziviiek az embert ,in effigie' fel; bizony mondom, tán sze-

gény fejem is elszédül. S mi volt ennek oka? Egyedül az

— mert hiszen mind kettnek munkája bizonyosan sokkal

jelesb, mint enyim — bogy Gustermannt és Piringert ol-

vasván, felpattogott a magyar: ,, német mikép merné gyaláz-

ni t." s azon gyanúra jött: „ezt nem magok szándékok-

bul tc\ék, hanem parancsbul;" a' Hitelt tartva viszont ke-

zeiben, lelke belsejében érezvén, hogy tiszta szándék és

nem parancs irata a könyvet, oly boszankodással löké el azt,

mint mikor rokonunkra neheztelünk, haliogy hibáinkat tárja

fel. Teg}ük például Hitelem czindapjára is Gustermann

vagy Piringer nevét, és azt gondoljuk lesz jtékony hatása?

Bizonyosan nem; valamint ujabb idkben Dr. Wildner mun-

kája sem tett elmeneteh tekintetben nagy hasznot, st

nagy kárt okozott, mert, viszzahatást kénytelen szülni, éspedig

legfkép azért, mert mondta a mit mondott, t. i. , ki sem

magyar sem nagybirtoku, holott armyi jeles, annyi igaz van
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munkájában, mikep — n6ni keveseket kivéve, miket biráMi

egyébiránt készakarva elf'erditettek— nem átalnám tüstént rá-

írni nevemet; 's tudom, ha én irom mag-yarul, bár nem oly

lielyesen— jóllehet most megint a nagyon felemele's után sok

alkalmasint egyensúlyom helyreállítása ve'gett — tán igen is

alantra ültet— 's tudom, az érintett könyvnek minden álHtá-

sában ha nem is legmélyebb felfogást, bizony csak jó szán-

dékot látnak; midn Wildner tanár ur ellen olly bizalmatlanság-

gal vannak legtöbben, mint azok iránt szokott viseltetni a'

magyar ember, kik öt— magyarosan mondva— szép szavak-

kal lvá tenni, és aztán szép ügyesen megnyergehii készülnek.

Nemcsak a' politika szövevényes mezején, de a' legmin-

dennapibb események közt is szükséges azon jzan, vagy

nem bánom, azon szerencsés tapintat — hahogy sikert aka-

runk és az expectoratiók nagy éldeletével (I) nem elégszünk

be, mikkel azonban felette sok nagy ,ember' már untig be-

elégszik — raelly tapintatnál fogva Pál tán sikeresen szólhat

és mködhetik ott, hol Péter csak gyalázatot st kudarczot

fog vallani.

A' magyarnak például szabad a' magyart kaczagni, a'

pestinek szabad a pesti port gyalázni, st ez még köteles-

sége is, ha jótékony crisisre illy edzés szükséges ; valamint

nemcsak szabad, de tiszte minden testületi tagnak, mint pél-

dául ezredi, vármegyei tisztnek kíméletlenül kikelni testülete

ellen, ha ez mocskot szenved magán; mint viszont éppen

nem következetlen az, ki magyar levén kaczag a' magyaron,

de nem szenvedi, hogy német is kaczagja öt ; ki pesti lakos,

gyalázza az ottani rondaságot, de nem tim , hogy az is

gyalázza azt, ki oda évenkint csak huszonnégy órára j,

azt tán nevelend ; ki katona
,

gyalázza ezredét ; ki vár-

megyei tiszt, gyalázza vármegyéjét, míg salakjaibul kitisz-

tulni nem vesz magán ert, de iudignatioval löki és bün-

teti azon kontárt, ki — noha más testületü — gyalázza



amannak felebelieit, st e' gyalíízásban még verseng is

amazzal.

E' tárgy körül vajmi hibásak voltak honunkban az

eszmék csak kevéssel ezeltt, és sok magyai' , sok várme-

gyei a' palástolást hitte minden szégyen ellen legjobb

gyCígyszernek, egyenesen mintha a' rósz szag elkerülése vé-

gett czélszerübb lenne a' dögnek takargatása , mint annak

kilökése. Itt is azonban tulmentek, mint sok másban , né-

mellyek a' jézan határ vonalán, és a' helyett, hogy most,

miután kiki lát, ki látni akar, mindenkinek ön discretiojára

biztíík volna a' saját küszöb eltti sepergetést, és magukét,

tisztogatják vala mindenek eltt, hol — mint mondják, és

mi* igen elhisszük — elég a' tennivaló, e' helyett affectálva,

fészkük mennyire volna tiszta, más fészkek kitisztítása körül

mutatnak különös lelkesedést, vao;v inkább viszketeg^et , és

nincs piszok, nincs undokság , mellyet napvilágra ne hoz-

nának, bár mennyire törekednének is az illetettek mocskos

paplanaikat családi körükben mosogatni. És innen aztán a'

természetes visszahatás. — De még egy eset:

Hozta volna a budapesti áll híd kérdését sznyegre

valaki más, mint olly szín mint én, például szinte Wildner

tanár m-, vagy valaki nagy hivatali , kiben több számitási

tehetséget, több mélységet tett vala fel a' község mint ben-

nem, kirül sok azt vélte, sokat akar a' liiu szarka 'sat. és

azt hisszük: életbe lépett vala azon törvény, melly a'

magyar nemességet fizetésre itéli, 's melly Ítélet, ha józanul

tovább terjed: dics férfiúságra; ha pedig egy arán\lag

nyomorult híd szk körében megállapodik : disztelen , t. i.

a fukar egoistának halálái-a itéli a' magyart? Bizony tán

nem lépett volna életbe!

Száz illy jíéldát hozhatrü el az életbül, mely meg-

czáfolhatlanul bizonyitja, hogy a legsimább politikai pályán

is csak ugy haladhatni sikerrel, ha össze nem kevertetnek

a' szerepek, és annál kevesebbé haladhatni a magyar politi-



kai C'let felette gijrön^yös és felette egybeboiiyolodott utiiin

de csak eg-v hiivelyknyit is, ha erre lehet leg-na;^yoljb íi-

}^>elem, nincs mit, ug-y hiszem, senki nem tagadhat kevésbe',

mint kik a' vármegyei számtalan menoeiivrek te'bolydáiban

jártasak, j<511eliet nem egy az e' mezon legjártasabbak közül

látszik ezt tasTíidni akarni, mert hiszen szüntelen azt hord-

ja ajkai közt : ,,éljen az elv és vesszen a modor", mi

egyébiránt — tisztelet, becsület, de igazság is — szinte

nem eg}'éb, mint manoeiivree, csakhogy nem sokkal ügyesb,

mint a török nebojsze — ne félj, nincs rósz czélom —
mellyel az Islam könnyebben remél férhetni czéljához , azaz

:

kijeleltjének gallérjához.

Nem hevesb tekintetet érdemel azonban az is, mint

most érintk, mikor mondatik és tétetik valami, és ez mi

m d o n hozatik sznyegre , ugy hogy nyerend siker végett—
és itt nem személyes, de a' köz sikerrül és köz haszonrul

van sz — a politikai tudománynak — ha igy mondhatni

— katekizmusa három fszabályon alapul : ki mit mond és

ki mit tesz, az idt ehhez mikép választja, és a' végbevitel-

re milv mdokhoz miil; melly három szabályt ki mélyeb-

ben fogja fel, annál kevesebb kárt okoz, és annál több

hasznot hajt "s viszont; vagy más szavakkal: minél jobban

ismeri valaki saját magát és azokat, kikkel dolga van; mi-

nél viláo^osban lát az idnek szvevénvein keresztül, 's

minél élesb tapintattal bú- az igen is kevés és igen is sok

közti utat találni fel, és okszeriuti modor szerint haladni,

annál több hasznosnak fog lenni szerzje és \Hszont.
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