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FELVILÁGOSÍTÁS.

Ezen értekezés els része egy nemzeti temetnek

megalapításiít tárgyazza. Walhalla az eszmét tán ért-

hetöbben kitette volna. En azonban "Udvleldct" egy kis

raegszokássai szintolly érthetnek , és e' fiilöft magyaro-

sabbnak és esinosbnak is tartom , mint a' három 'a-val

bvelked Walhallát. Mások e' következ kitételeket hiszik

jobban megfelelknek: díadia, nyugda, emlékde, csön-

dé. — Már akármi jobb 's mi tetszik is jobban , most

ide nem tartozó ; elég , hogy Üdvleidét nemzeti temet

cziméül kiv.ínom használni ez alkalommal.





Bármi legyen hitünk, vallásunk; ha szórako-

dás állal egészen el nem szédül fejünk, 's tökéletes

állatiságba nem merülünk , bizonyosan fel-felnyil-

vánnl néha elttünk életünk komolyabb pillanatiban

saját belsnk. Semmiségünk , létünknek hajszálon füg-

gése, 's belbecsünknek vajmi csekély volta tárva

áll akkor elttünk, 's visszaborzadva minélelöbb

menekedni törekedünk ez iszonyatos öntudattiil ; 's

meglehet, a' fiatalsági hév, szerelem, nagyravágyás,

kincs 's hirkoszorú utáni ittas felingerültségink 's

álfaljános szórakodásinkban menekedünk is , és

évekig élünk hatalmunk, bölcseségünk 's erényeink

édes önámitásai vagy egyéb ábrándaink között. —
Az élet alkonyán azonban , és néha az önmegisme-

rés keser gyümölcsének véletlen megízlelése által

elbb is, mikor mindinkább sürget valami magasb

hatalom magiinkkali számvetésre, egymásután eltn-

nek a' magunk alkotta monnyorszáff varázsképei, 's
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(is/Ilin láljuk , fldiloff szólvn , bármi jó és dorrk

oinbcreknok tartaláiik és illyesck valóbnn vullunk is,

milly rdellc parányi az, niiro iKtiii iiicgolé(ícdéssi'l

lt>kiiitlictüiik vissza, 's azon kevés is milly saiakteli;

iiiidnn indiilalink, szcnvcdélyink, srycntréiiik kicsa-

pongási fcllialmuzva mutalkoznak ki-blíink liikré-

bcn , 's a' kétség: görcse vonja mellünket össze :

valljon hátramaradó lelünk elég hoszszu leend-e, 's

mi elég ert fognnk-e lelni magunkban, mindan-

nak csak távnlnil is helyrehozására , mit lepergeti

létünkben elmiilaszlánk , clhibázánk , sl elronlánk
;

's akkor , ha földi diadalink nelaláni tömjéné 's in-

nen fakadó gogteli elbizodságunk tökéletesen el nem

vakít, vagy állati kábultságba merülve cszmélö-te-

hetségünk egészen cl nem hagy , leomlani leszünk

kénytelenek azon lálhallan mennyei hatalmak eltt,

kiknek kezeiben habár sajátlag legszabadabbak, átal-

ján véve még is csak eszközként szolgálunk. — Sok

ers hajlandó ugyan az cllentállásra illykor, 's füg-

getlen iparkodik mozogni a' nagy egyetemben; de

hiába, 'sbármilly nagyon viselné is homlokán erede-

tének az istenekkel háborúban volt jeleit, táruljanak

eltte csak az öröklét kapui fel , de higgadt, éber
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(íllapolbnn niiiidcn mámoiful menten : 's földi nyo-

m()i'usá<íánál fugva összerogyik. — Bús és komoly

az emberiség sorsa , 's meg a' Icgerösbnck lelke is

megborzad , ha pillanatilag folgíirdíilnok annak kár-

piljai.

Ember-sorsával lehetleg kibékülni , 's elszá-

nással élni emberileg, marad is azért a' földi legfbb

bölcseségnek öszvege ; 's ha van valami , mi képes

angyali vágyaink és állati gyengéink szünetlen har-

czai közt, némi írt bájolni létünk komolyabb pilla-

natira, mikor magunkba szállunk, mellyek azonban

noha keserek, bizonyosan még is a' legmagasztos-

bak, mert a' leglelkiebbek: az valóban semmi egyéb,

mint azon szomj , azon szinte vágy
,

jóllehet a'

nagy egyetemben egyedül ephemer férgek vagyunk,

habár csak láthatatlan parányi is, tiszta lélekkel hor-

dani a' határtalan mindenség feldicsitéséhez. — 'S

az emberiség milliárdnyi csábszövevényei közt ugyan

milly utón mivelhetni ezt legbiztosabban ? Valóban

sem a' hirszomj , földi nagyság , kincs és hatalom

álfényü köreiben , sem az oUy könnyen elkábuló so-

kaság apotheosisai közt, hanem egyedül azon egy-

szer viszonyukban , mellyek közé minden halandó

1*
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állilalt'k , 's hol Scyllia Anacliarsis ' ) IcIr ikIví'I
,

mikor bejárván a' vilá^; Icjrkiliincihlirrszcil/s liúmulvúii

más nemzetek nagysá<rá(, meg nem romlóit gyermeki

kcdélylyel 's örömillasaii tort ismét pászlornépéliez

vissza, 's mint hü rokon, híi haiál , h hazai! s hü

embertárs lehelé ki vég-lchcielét
;
jutalmni pedis a'

hség azon díját nyeré, mclly a' lelkesnek — ki azon-

ban, mis; ember, emberileg s' nem löldfölolti légkör-

ben él — legédenibb: köz megliszlclletésl, és sír-

hantjára a' honíi-hálaküszornt.

'S im e' felfogás — miután a' polgári erények

egyszer szabályit hirdetem csekély erm szerint,

mióta számot vetek magammal , és mennyire ezer

gyengéim köztbirtam, tettleg is törekedem azok

hervadhallan báját másokkal is megszeretíetni — c'

felfogás, mondom, hozott már több évek eltt azon

gondolatra , mellyet 'Kelet Népe' czímü legközelebbi

közlésemben nyilvániték : nem volna-e nemzeti ki-

fejlésünk lépcsfokozati közt a' teendk során tán

az is, hogy mint az érintett munkámban hozam fel,

a' budai hegyekben, honunk közepén, és ekkép né-

mileg szivében állitnánk temeti, egy szabad ég alatti

tdvlcldél. "Hadd lenne vérünk jobb része olt jii-
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íalniul , vagy ha buknunk kell , lenne a' magyar
,

kinek ehhez kedve van, vég-vi<iaszlalásul halálban

legalább egyesülve , ha nem liidott életben egye-

sülni, és nem birta értelme által az elsülyedcstül

megmenteni magát; 's hadd lelné e' helyen a' hátra-

maradtak megemlékezés-hálavilágit a' derék, vagy

azoknak legalább szánakozását a' magyarnak vég-

omladéka."

Nagyon tartottam , mennyire fogna ez soknak

visszatetszeni, vagy inkább sok által semmibe sem

vétetni 's ekkép becsméreltetni , 's nemcsak azért,

mert tán nem egészen mindennapi , hanem legfkép,

mert mai idkben nálunk némellyek kivétel nélkül

olly tulcsapongólag keverének akármibe is költésze-

tit 's szellemit, hogy sok valóban a' megemészthet-

len ábrándok árjátul ugy szólván csömört kapva, a'

positivilás olly rideg mezejére sülyede , honnét a'

legkisebb felemelkedés is szánakozó léghajózásnak

mutatkozik. 'S igazam volt; mert Údvlcldém értésére

nemcsak egy a' mindennapi örömök szk körében ke-

ringel uracsnak ajkai redztek szánakozó gúnymo-

solyra , de még a' leglelkesbek is , kiknek — fájda-

lom — egyikét 'J azóta közülünk kiragadá a' végzés



vns knija , 's kit most ravatal Ituiíl, viijriii küii-

nyíl szerrel kezellek azt, mit én — mint az must tán

kivilágiiland — korántsem mint a' teendk Icgsiirgc-

tbbikót, mint valami életkérdést, vagy minden se-

beinkre írt hozó panaceát , és ekkép köztehetséggel

létesítendt, de csak mint ollyas valamit hoztam fel,

mi tán nem éppen idnkünti volna; mert fajtánknak,

azt hiszem, felette üdvös 'magába szállásál' tán na-

gyobb mórtékben mozdíthatná ele, mint sok egyéb

határ nélkül funtosabbnak látszó ; 's minek élvezete

— ha kérdésbe nem akarjuk venni, hogy elhunytunk

után nemzeti nyilvános háladalnak tárgyai lenni leg-

alább hátramaradlainkra nézve élvezet— tán éppen

azokat fogja illetni legelbb, ha t. i. csakugyan lé-

tesül az általam most ismét felhozott Üdvlelde — mit

hiszek— kik kebleikben teli a' legnemesb vágygyal,

ritka elmebeli tehetségüknél fogva az élet nagyobb

szerepeinek játszására látszanak meghivatva, 's tán

magok sem sejték, milly nagyon közel állnak síruk-

hoz, 's ekkép nem gondolák, hogy legalább rájuk

nézve , hamvaik számára olly helynek 's olly köz-

méltánylafnak keresése volna a' teendk legeslegel-

sbbike, hol az igazság szava eltt a' legfelhevül-



tcbb párták cágnlina is elnóiiml, és eKkép kibonta-

kozva minden kisebbít szenvedélybül,biztos lévpartra

köt ki az érdem.

A' nemtetszésnek 's kevés méltánylásnak érzete

azonban nem tartóztatott az eszmének sznyegre ho-

zatalaiul , valamint az most sem hátráltat annak tán

végképi meg'alapitásátul is; jóllehet most sem érzem

kevesebbé, mennyire fogna annyi és olly sürget

tennivalóink közt illy különcz bélyegü kísérlet visz-

szatetszeni soknak , st nem egy által a' legméltá-

nyosbnak látszó gúny fulánkjával is érintetni.

"Hallották már — elre tudom, így fog e' dolog-

rul némi szomszéd , st tán némi magyar is ítélni

— most pantheont is emel magának a' magyar! Kár

hogy — mind mondják — nem lesz teteje, és ekkép

az ott lerakandó nagy emberek rútul meg fognak

ázni. Valóban szánakozásra méltó, mi mindeme nem

fakad a' mai magyar! Hátramaradásai számnélküliek,

a' tennivalók sora aggasztó
,

pénze pedig alig van

,

's most holtakra fordítsa kis tehetségét! hogy bizo-

nyos maguk képzelte, vagy inkább: egyik a' má-

sikra fogta nagy emberek egymást tömjénezzék, mi-

dn a' magyar földön annyi élnek még néha rágni
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való kenyere smcí> \v/. vnlóbuii tiiilietien. Nagy ián

}iz iiuiilványozó ukiír niiigiiiiiik szép olesón és szép

okosan nemzeti síibollot einclni , és elííie éldelni az

egykori ma<ra rcndelle apotlicosisának ünnepét; ,

ki mindig- idelöltieki ül
,
józan logikáiul, a' teendk

ABC rendéiül oktatólag perorái, 's gáncsos észre-

vétel , st keser felszólalás nélkül soha nem hagyja

mások eszméit, noha bizony számtalan van, mi

csakugyan hasznosb, mint egy temet." — így fog-

nak szólni, st a' külföld majmolásával vádolni, nem

kétlem. *) És alkalmasint sok ideig — tán örökig

— fog felette közönyös , st boszantó vagy szána-

kozó kaczajt gerjeszt állapotban tengni az egész , ha

t. i. nem fejldik azczélszerüleg ki, 's ha mindenek

eltt a' magyar nem fog jobban kitisztulni salakjai-

bul , mint eddigelé.

A' nevetséges a' magasztosnak tszomszéd-

ja, mikép az, mi másutt 's más körülmények

közt magasztos , nálunk 's a' mi bonyodalmink kö-

zött felette aljas lehet ; midn viszont az , mi kü-

lönösségénél és kisded kezdeténél fogva ma kö-

zönyös, józan alkalmazás által lassanként a' legdi-

csbbre emelkedhet ik.



Kerítsünk hv. iiéliáiiy iiégyszo}; fii honiuklíipályl

Pest városának tövében , közel mulattató helyhez

,

vagy tán a' barom- 's lóvásárhoz szomszédilag^ ; ül-

tessük be azt ákáczfával, és népesítsük e' temett

marul holnapra minél nagyobb számmal, hadd bámul-

jon a' külföld nagy embereink egybesaraglyázott nagy

mennyiségén; vallásra, születésre, polgári hitre azon-

ban illo (!?) tekintettel legyünk, mikép csak egy-

szinüek, egy családiak 's egy véleményüek lelhes-

sék ott nyugtokai, azaz csak Roma felkentjei, vagy

egyedül a reformatio hsei , vagy végre csupán ó

hitek, vagy unitáriusok, vagy izraeliták 's effélék,

de csak világért egymással összekeverve ne, lelhessék

ott rokonkeblü hátramaradfaik hála-sírkövét; 's szint

ez okbul a' nemzetnek egyedül csak 'tejfele', vagy

csupán csak 'népe' leljen itten helyt, mint nem ke-

vésbé vagy egyedül szolgálatban voltak , vagy csu-

pán függetlenek (!) mert függni nem akartak, vagy

szolgálatot nem kaptak , fogadtathassanak itt bé. —
Jeleljük végre asztalokat görbít , vagy respublicai

egyszerség követelésével fíiszcrezett lakomáink al-

kalmaival
, egymást Üdvleldci laktársiil elre ki , s

minden felsbbség iránti nemi alkalmaknál , ha t. i.
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rájuk szoniliirik, iik'íí egészen le nem lelt csúszó má-

szó szükásiiikliitz képest, rasraszszuk még éltünkben

a' Nagyok hosszú czímsorálioz farkul az üldvlcldei

viilualilást is, mit ezeknek számosbja tán, mint

sok más megbecsülést , trni , de az szinteség pil-

lanatiban maga fog alkalmasint legnevetségesebbé

tenni, mert 'világi embernek' mi nagy jutalom volna

is az eltemetfelés, mikor ugy is mindennek vége (!);

a' nép embereit pedig biztositsuk kivétel nélkül, mi

magáiul értetdik , és természetesen bevett szokás

ként a' 'nemzet nevében", annak idején a' lehet leg-

fényesb kiséretrül 's fogadásrul az Üdvleidében, 's

olt a' lehet legmagasb cmlékkrül ; vagy vegyünk

viszont be összevissza minden hígvelej ábrándít,

minden lágyszív phantaslát, ki sokat akart, de ki-

vinni annál kevesebbet birt, 's legyen csak csordul-

tig megtöltve ezen, a' nagyobb érdemnek kitünte-

tésére szánt hely minden dibdábbal; 's maradjon

elvégre — mi mind ezeknél magasb szempont — Ma-

gyarország in statu quo , dísztelen mocsárjai 's un-

dok homok-buczkái, 's mi ezeknél több, nemzeti

fejletlensége, 's szellemi majd pangása majd tulcsa-

pongása közt 's a' t. és higyük el , nemcsak közön-
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sóflrcs tcinelö válik hellc, de okvetlen — niorl kö-

veteléssel jár , mcllynek azonban semmi meg nem fe-

lel — boszantó , st kaczajl vagy szánakozást ger-

jeszt tárgygyá is fajul ós sülyed az egész.

Tegyük fel viszont, ha idvel tenger veszélyek

és baják u(án , mikbül megtörhetlen türelemmel és

bajnoki elszánással némileg kibontakozánk , végkép

üdülni kezdene vérünk, 's a' helyett, hogy most há-

ládatlan theoriákban, felszínes kísérletekben és irigy

agyarkodások és hiu "mindegyik akarja vinni a' ko-

lompot" féltékenységek közt pazéroljuk el legjobb

ernket, egy lelkes nemzetté forrna mind inkább

össze a' magyar, melly nemcsak elágzó lelkesedés-

sel, de az állodalom minden tagját átható köz szel-

lemmel bir, 's ha akkor a' szerencsésb ivadék elhunyt

jobbjaink néhányait, kik a' kisértet óráiban el nem

csüggedének, de öröki elbukástul megmentek 's mind

magasbra emelek a' magyart, mirül nemzet szigorúan

Ítélt, a' mindennapi élet elszóró körén tulemelve ho-

nunk központi hegyeiben már nyugodva lelné : 's

valljon azt hiszszük, nem fogna az akkor éppen

oUy szent érzelmeket gerjeszteni minden nemesb ke-

belben , mint az mosi , az istennek nem elég tiszta-
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az ármánynak clloiibcíi nem elégois voltniiknál lojjva,

némi kevés kivélcllel ma állaljánosan véve , alkal-

masint a' nevetségesnek vagy legalább a' felette kö-

zönyösnek színében jelenik meg' ?

Tegyük fel e' jobbra fordiiiást — 's kérdem

,

miért ne tennénk illyest fel ; mert hiszen ha kifejt-

hetési ernkben 's szebb jövendnkben nem biznnk,

akkor inkább tüstént dljünk sírba, míntiiogy kifejt-

hetési ernk hihetöségén és szebb jövendnk remé-

nyén kivül de legkisebbel sem biriink — akármiként

ábrándozzék is tudja Isten milly elsségünkrül a' fel-

színes elbizültság vagy a' magát kéjképekben ringaló

hazai kedély — mivel a' 'valónak' ítélszéke eltt csak

távulriil is mint 'tökéletessel' kérkedni volna jogunk;

— tegyük tehát e' jobbrafordulást fel, és meglátjuk

rögtön , nem olly igen nevetséges vagy közönyös

színben fog eszmém mutatkozni, kivált ha emléke-

zetünkbe akarjuk hozni, hogy a' megbecsültctés illy-

féle nyughelyei már régi idkben is léteztek , mikor

többek közt Egyiptom szigorú Ítéletet hozott az clhuny-

takrul , mitül a' jobb ember éppen nem retteg , 's

ujabb idkben több más nemzettel nagy Britannia is

milly magaslelküleg jutalmazza meg a' hazáért jól ér-
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ilomlctt liait, hol utón uffólón ncmzct-cnicllo szobrai

mutatkoznak nz elliimyt híveknek , 's hol VV'eslniin-

sler tiszteletes boltozati közé a' lejíállatibb sem lép-

het mély megilletdés és elérzékenyült kedély nél-

kül ; mert ott a' költ , valamint a' status embere

,

haUílos sebektül elvérzett bajnok, mint nemkülönben a'

Szcrö szerencsés alkalmazója 'sa't., szóval: — min-

den igyekezet, melly isteni szikra által sikerre vagy

érdemre fejlelt, és ekkép bármilly különös utakon is

a' haza-, általa az emberiség-, 's ez által a' mindenség-

nck feldicsitcséhez járult, egyiránt nyeri el nemcsak

nyughelyét, de a' hazafiak st az egész emberiség

közmeglisztelését is. — 'S ha erre figyelmezünk , ha

ezt átgondoljuk , nemde tüstént józanabb színben je-

lenik meg zsenge tervezetem , ugy hogy valóban
,

ha a' lelki örömök élvezete csak egy kissé van is

ínyünk szerint, és istenben 's magunkban bizunk,

hogy fajtánkbul még lesz A^alami : lehetetlen , mikép

a' felhoztakat minden legkisebb méltánylat nélkül a'

nevetségesnek színpadára állítsuk. Minden azonban

az eszmének alkalmazásátul függ, miharövídlátólag,

a' dolog csak egy oldalát tekintve, rögtönözve, 's

áltáljában szk- vagy igen is tágkeblleg történik

,
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Icliclclloii , iiiiszeriiil u' iiuir hczdotlua cIIiiIjíi/iiII,

csak szaporán ismét lünkre iic dljön, vajíy Icfralább

viráglalan állapcdjábul valalia is kivcrsdlicssék ; 's

ükvclicn mindenkorra cl lesz hibázva az egész.

Ámde ennek eszközlése , ugy hogy mar mcíiindulla-

kor , zsenge korában bírjon némi méltósággal nem-

zeti temetnk, nem oUy könny, kivált ránk magya-

rokra nézve nem, kik — a' vallásos de divatot többé

nem határozó töiököt kivéve, ki liasonlólag különös

becsben tartja jól érdemlett elhunytait — olly szom-

szédok által vagyunk környezve , kik efféle nemzet-

temeti eszmék iránt áltálján nem felette nagy sym-

pathiával viseltetnek, 's kik a' mellett, hogy Illyéseket

velük született elménczkedésüknél fogva sokszor iííen

diadalmasan torzzá tesznek , vérünk tán éppen leg-

jobbjait rendszerint felette különczköd
,

gyakorlati

életre éppen nem való léghajósoknak tartják. Eleinte

nagy sympathiára tehát nem igen számolhatunk , és

azért annál óvakodóbbaknak kell lennünk elhunyt hon-

fiaink kiválasztásában , mert csak igy adhatunk a'

tárgynak némi méltóságot.
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Nafíy embereink eddigelé nem ijícn síiifin volink

— ha t. i. az éltükben csillogókat 's fellikbc-emel-

tekct nem akarjuk nagy emberekkel összekeverni —
's nem azért, mintha a' legnemcsbre , legdicsbbrc

kevesebbe volna fogékonya' magyar,mint az emberiség

akármelly faja ; hanem mert részint eltörpített nemze-

tiségünk- , részint kisded körben pangó szabadsá-

gunk- 's köz-szellemünknek chhezképest parányi,

vagy jobban mondva , semmi voltánál fogva , csak

felette kevésnek keblébül csordulhata fel a' polgári

erénynek azon minden figyelmet magára vonó va-

rázsa , mellyben annyi magyar dús , csakhogy alka-

lom, ill mez és összetartás nélkül a' legmagasztosb

lélek is hervadoz , vagy emberi tanú és köz méltány-

lat 's köz háládat nélkül egyedül saját keblében, vagy

legfeljebb hivei szk körében leli erényeinek jutal-

mát. — Ha azonban semmi nem illik is nemzethez

kevésbé, mint a' saját dicséret, mintmaga magának

felhkbe emelése , mert ám tegyék , vagy inkább

tehessék ezt idegenek: azért más részrül igazságta-

lanoknak sem kell lennünk magunk iránt; miszerint, ha

jól emlékezem, Virág Benedekkel bátran el is mondhat-

juk:hogy ha nem vala is érczemlékre érdemes honfiaink-
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iiak száma cddiíj;clé lüloüe iiufry esjyszeiü hálacinlck-

ic méiíis egynél már sukkal lhh érdcmesítc magát.
r

Óvakodó , minden indulatot 's cííyüldaluságot

kirckcszlü választással, tehát már most uji^y indíthat-

juk meg a' duigot, hogy az már zsenuc kezdeténél

elég méltósággal bírjon , az okvetlen rá czélzandó

gúny ás kaczajnak nemcsak elnémilására, de vissza-

lökésére is , 's pedig azokra , kiknek semmi közök a'

dologhoz, vagy kik elménczkcdéseikkel azért ipar-

kodnának saját alacsony állásukra levonni azon mezt,

melly csontaiktul alkalmasint mindig szepltlen mara-

dand, mert belbecsük vajmi könny voltát maguk

eltt sem titkolhatják el.

A' tárgy tehát éppen nincs napirenden kivül, 's

haszna több, mint els pillanatra mutatkoznék; mert

gondoljunk csak oUy helyet közel fvárosunkhoz, hol

könnyen megfordulhat minden magyar, hol azoknak

hamvai egyesítve 's méltányolva volnának, kik em-

lék nélkül annyíaktul felejtve, st rokon hiveiktül

is csak ritkán említve — mert hiszen illyen a' gyarló

ember — most elszórva feküsznek a' hon minden ré-

szeiben, hazánknak azon derékéi, kik nemzeti élet-

szikránk elalvását gátolák 's azt magasbra fejték,
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kiket minden magyar ismer és tisztel, de ón ez alkalom-

mal nem kívánok megnevezni, 's ugyan kérdem, nem

volna-o az óldclet, távul az élet zajátul magunkba

vonulva, a' hely szinón rebegni hálát hazánk elhunyt

hsei felett ; ós nem volna-e hasznos a' lelki örömök

illy magasztos élvezetivel mindinkább megismerkedni

ós azokat megkedvelni , mi által nem egy minden

szépre és jóra fogékony de még tétova kebel , ha

nem is rögtön , de lassanként bizonyosan megnyer-

né azon — hazát és ekkép az emberiséget feldics-

ito — irányt, mcllyct a' megbecsült árnyak tártá-

nak éltükben , 's melly nélkül , akárki mit mond,

sem igazi becs , sem valódi üdv e' világon nincs ?

Képzeljük ezt egy kissé elevenebben, 's gondoljuk

csak , milly gyönyör lelki benyomást tenne az sok

'csak most éli tavaszát' hazánkfiára, ha nemzetünk

virága , vagy inkább 'lell kivonata' legalább testi-

leg így egyesítve 's köiniyen fclkereshetleg lelné

nyugtát, és az életben félreismert, félreértett, nem

méltánylott, síit gylölt 's üldözött, és nemcsak testi

nyomoruságtul, de az elszigetelésnek erkölcsi kínjaitul

is szívetörött , de még is utolsó leheletig bajnoki-

lag vívott, végre itt nyerné a' megismerésnek 's há-

2
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Iának noha btii kt'-s"! , de hzTtI siniiíil iiikálih iiH'i»'ér-

ileinloU koszorúját : iiííyan krideni, nem szállna-o

sok, a* Icgdicsbh iíra/sásri szomjjiil (Olt, de vóró-

ncU és els fclfofíásának parancsolni nem tudó igaz-

sá^ftalan magába , 's oliy kíinnycn clilrlnr, kárliuz-

tatná-c az ól("ket , kiket könnyen Tel nem fo<i, mini

az ma oliy mindennapi , Fia napiul napra mindin-

kább tapasztalná, hojry tán nagyobb számmal cide-

mesitia' fclrevczethel, de elvégre igazságtalan lenni

nem tudó nemzet, ez utolsó jutalomra az éltükben

kövessé méltánylottakat , st üldöztcket , mint azo-

kat, kik fény és tömjén közt élték Ic napjaikat? 'S

ha e/rélc tapasztalatok állal lassanként a' nemzet

minden tagjában szokássá válnék embert könnyen

nem kárhoztatni , 's tetteire, bármilly különösöknek

Süt visszásoknak látszassanak is lenni azok . tüstént

a' hazaárulás bélyegét nem sütni : ugyan kérdem, ha

nem vételik kétségbe , hogy szép példák 's a' min-

denen gyz igazság kedvessé télele által van meg-

vetve a' nemzetek legtartósb alapja; ugyan kérdem,

minden haszon nélkülinek , vagy csak közönyösnek

mondhatni-e tervem niinélclbbi kivitelét? — Ugy

látszik , nem ; mikép legalább az én felfogásom 's
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már l(il)lis/or nyihiiiiilnll riózctcm s/ciiiil offje-

diil arrul lohet szó .
«' loiísiiigetöbb lciiiii\ nlók , az

ólcllu'rdósck' során úU-e csziiióninck lüslóiiti éleibe

hozása, 's valljon nem volna-e józanabb, st száraz

igazságilag hclyesb is , mind a' rclállitására szüksé-

ges költséget, mind az arra nicgkivántató ícjtörést

's idt valami sürgetbbre, az életbe inkább vágóra

fordítni.

E' körül forog, azt hiszem, egyedül a' kérdés;

mellyel én im ekkép oldok fel : Miután egyeseknél

soha nem idkünti, st néha, mikor veszély közelít,

a' teendk lehet legsürgetbbje, végakaratilag ren-

delkezni, 's Ítéletem szerint gyáva az ki, ha csak egy

h cseléd számára rendelkezhetnék is, ezt elmulasztja;

ugy tartom, hogy szint ekkép népnek is, ha meg

tudja becsülni magát , kell rendelkezni jövje fell

,

habár ez egyedül jobbjaínak megtiszteltetéséig ter-

jedne is , 's annál sürgetbben, minél inkább ára-

dozik körülte veszély.

Ha tehát akkor, midn 'Kelet Népe' czimü munkám

jött világra, a' teendk sorába állitám egy nemzeli

Üdvlcldc felállítását— mert kivéve törvényeit 's neta-

láni szerzdéseit, ugyan mirül rendelkezhetnék ncm-

2*
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zol véiíiikaralilnír oíjyi'bkénty — nzl ma nnnál keve-

sebbé inulaszlliiilom cl, lia elbbi vs moslaiii szava-

immal lökólelcs kövo!Kozcllcns(';i;bc jni nem akarok;

niintliosíy ba kél évvel ezeltt csak sejtem a' közclitö

veszélyt, most tökéletesen látom, milly aírsasztólaíj:

bonyolódik honunk a' leírvcszélyesb szirtek és záto-

nyok közé mindinkább , és ckkép ha akkor tartam a'

tárgyat napi renden levnek , azt most termeszei sze-

rint a' leffsiirgclbbek közé kell soroznom.

Bocsánat, ha magamat annyiszor hozom (él, s

azt most ismét lecndem , mi által — ngy szólván —
kizárólag magam kényszerítem magamra némi olda-

lokriil az aufobiographiai sujlásokat ; ámde némiek-

rül nem szólhatok tán igen nagy eltérések nélkül

,

mikre most sem id sem hely, ha csekély személye-

met nem szövöm a' mondandókba némileg. Engedé-

kenységért esedezem tehát; a' netaláni sujlásokat pe-

dig trni fogom. — Már éltem tavaszában sokszor

fájdalmasan megilletdve tapasztalam , hány , más-

kép derék vagy legalább dereknek tartott ember hal
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el minden rendelkezés nélkül , s iiiilly kigázolfiatlan

egybebonyolüdásukban , sí)t néha inilly keser ín-

ségben hagyja ez által hozzátaitozóit st vérét hátra.

Alig voltam is ezért húsz esztendsnél több, 's már

megirám végrendeletemet, jóllehet akkor minden csepp

véremben érzem, milly messze állna tlem még a' ha-

lál , se nm so gyermekem nem vala , és azon egy-

pár cseléd, ki körültem forgott, sem követelhcte igaz-

ság szerint valami nagy jutalmat vagy holtigi ellá-

tást tlem. De éppen nagyobb útnak készülék, s

igy gondolám, tegyünk ebben is rendet. — hz akkori

végrendeletemet aláírók azonban mód nélkül lekaczag-

tak. "Tán azt hiszi , már meg kell halni ?" igy szólf

egyik; "Micsoda gondolat most testamentomot irni?"

— így szólt másik, és igy tovább; midn egyet som

véve ki , mindnyája az egészet egyedül valami k-

lönczködésí szeszélynek, vagy túlságos vallási haj-

lamba esés következményének tartá. Ámde én már

akkor is felette jól érzem , mikép ez esetben én a'

különcz vagy inkább a' bevett szokáson kiinti, áll-

nék az igazi szabály mezején, 's a' bevett szokás sze-

rintiek állnának azon kün. — 1830-ban az ország-

gylésen, miután több izben tettem változásokat vég-
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«luir<if(iiiiliiiri
,

ii/l <i/. t)isziísít;)íilésrick vifíji\ hütvíin

s/iiilc loulclkcslt taiijai álliil ísiikH aliíiialám , 's pe-

dig aiiii\iakknl círyodül azun ukbiil — liLszcu öl is

eJvcgezhello volna — mert remélni szerellem, hogy

efféle példák állal ián némi fordiilalut fogna nyerni

azon, ma éppen ugy mint azeltt divatozó gyönyör

nonchalanee, mclly szerint nem egy, sem övéire,

sem hiveiie egy perczig sem gondolván, valóban

nem igen különben mint állat, mul ki a' világbul

;

ámde , tisztelet , becsület , de igazság is, némi ke-

veseken kívül, kik példákra nem szorullak, mert

azokkal mac-ok mehetnek elé, a' nagyobb rész a'

felhozott alkalomnál szintúgy kaczagull 's gúnyolt

,

mint mikor harminczegy évvel ezeltt irlam legels

végakaratomat , 's szinte külonczködésnek , vagy

már a' kereszthez csúszó mászó bnös' ez életben

annyiszor lapasztalt fogásának tarlá; mert hogy

csak egyet is , ki azeltt nem rendelkezék, az adott,

ós azt hiszem, nem Icgroszabb példának utánzására

cselekvésem birl volna, valóban nagyon kétlem.

—

Kicsiségnek látszik tán a' dolog, de engem felette

elszomoríta, mikép csak kevesen fogak fel, czélom

nii volna; elszomorita , buba sülyeszte pedig azért,
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mert ielktin lesibclsbl) lojtokóhül s/ólva. csak bajjal

hiszem , hogy olly iiépbiil valaha sok lehessen

,

niellyiiek Icííkid'inbb tagjai is olly szórakodotlságban

élnek és olly kevéssé magukba térvék, és ennélfogva

olly kevéssé szilárd elvek' emberei, mikép napot

nap után láthassanak kelni 's alkonyodni, a' nélkül

hogy hátramaradó vérük- és hiveikrül rendelkezné-

nek. — Lehetnek 's vannak mindenben kivételek;

nem akarom tagadni ; de azért általjánosau soha sem

hiszem , hogy azon egyénnek , ki hátramaradó ver-

és hiveirül — ha ebben módja van — nem gondos-

kodik, egyéb emberi kötelességei is felette nagyon,

's nem csak fitogtalásként de valódilag fekünnének

szívén , vagy azok felfogása jól elrendezve ékesítné

fejét. Olly honban pedig, hol a' laki sok nagyobb,

vagy legalább kitüníibb részében nincs tökéletes tisztá-

ban és mindigi éberségben , azon kötelességek sum-

mája, mcllyek toljesitése nélkül bizony here vagy

bilor fény az ember, ott nemzeti becsület és di-

csség ugyan soha nagy magasságra emelkedni nem

fog. Hiába esküszik is nekem azért hazafiiii érzet-

rül , fejedelem iránti hségrül, honszerctetrül, ba-

rátságriil akárki is , nem hiszek neki , ki állatként
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képt'i) liália liiíjíyni , 's iniiidcii ellálás nélkül ii ké-

tes jövendre bíüiii vérét, vai^y csak liivél is. —
l'Iyes csak fény, taps és iiasxun végeit, vagy vál-

tozó ingatag szenvedelmek után cselekszik , és nem

azon soha nem változó kötelesség elve szerint, melly

ma is csak arra hevít, mire lelkesite tegnap, 's örök-

leg csak azt fogja parancsolni , mit parancsol ma
,

's mi nem egyéb, mint: add meg a' fejedelemnek,

mi a' fejedelemé, 's le az Isteniül kezdve a' termé-

szet minden alkatjának a' magáét. — Végre 1836-ban

a' pesti Casinóban újra megpendítem a' dolgot, és

az e' könyv végén *) szám alatti jegyzetbea lát-

ható aláírást kezdem meg; mert minél többet forga-

tám belsmben a' tárgyat, 's minél nagyobb vágy-

gyal szomjaztam, sóvárogtam honunk egykori magasb

és dicstelibb állása után : annál inkább nyilvánult

elttem fel, hogy boldogságra, díszfokra és hata-

lomra csak ugy virulhat és emelkedhetik nemzet mind-

inkább , minél több fiaiban él 's gyümölcsöz az em-

beri kötelességek összege, mellyek azonban olly szo-

ros lánczolatban állnak egymáshoz , mikép egynek

elhanyagolása által csorbát nyer az egész , 's hatá-

sának minden varázsa rögtön semmivé lesz; misze-
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rinl ki nem liíl rokon, bizony nem is lehet h ha-

zafi , és ki nem hü emberláis , nem lehet h barát

;

és ehhezképest ki hátraha^^yandó vcrcéshivérül nem

gondoskodik, annak hazához és fejedelemhez vonzó

hsege is, ha nem színlett, legalább kétséges; mert

hiszen egyedül ingatag szenvedelembül , 's mert

kedve éppen ugy csosszan, vagy haszna végett hü,

és nem azon polgári erénynek parancsa után, melly

nélkül soha nemzetté nem virul nép, st az egykor

legersb nemzet is , ha annak szavára többé nem

hallgat, végkép szolgaságba siilyed, vagy vad csor-

dává lajul.

Azonban e' próbatétnek sem vala nagy sikere

;

mert azóta néhány elhunyt, saját aláírásának daczára

sem rendelkezett, és ekkép nemcsak a' polgári kö-

telesség sommája ellen vétkezek , de részletileg Is

,

mert még csak írott szavának sem lön ura. Egyetlen egy

*) kezdé meg, 's nem hiszem
,
példám vagy aláírásának

következtében , de elv szerint e' ránk nézve szomorú,

de t tekintve felette dics sort; kirül azonban késbb.
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Tudom, nem t.'yy, fcleMc iinííy kicsinkedi'st

.

.
szkkebl pcdaiilsíim)t fog mind ot)hcn találni, ós ki-

vált Magyniorszájí köiiilménycit tekintve, hol szinte

minden , más viláirra indulónak moi^vannak örö-

kösei, és ekkép indi^j^natiom iigy látszik csak

azon keveseket érintheti , kik örökösük nélkül

lépnek a' világbul végrendeletien. 'S igaz, ha ki-

vált hiveinkrül felejtkezünk 's felejtjük azt is, mi-

kép végóráiban szokta azt nyakra fre tcijesitni ná-

lunk legtöbb — mi által, azt hiszem, eléggé elvan

ismerve a' dolognak kötelességben, st lélekben járó

léte — minek eszközlésére én az élet higgadtabb pilla-

natinak használását javaslom ; igaz , mondom , ha

ezen kicsiségekrül (Jj felejtkezünk, vahiban nem olly

igen nagy bnösök színében jelennek meg az ál-

talam sújtott 'jó lelkek!' de viszont én mutatkozom

hicsiukedönck.

Szabad-c azonban lUyesekrül megfelejtkezni

,

'á mindenben 's mindenkor a' középszerség sarai

közt tengeni; ezen utálatos elemben, melly közt an-

nyi magyar olly édesded és magával olly annyira meg-

elégedoleg fetreng? Minden a' fclfogástul függ. Ha

ki már kielégítve érzi lelke vágyát, mivel az állatnál
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e<ry kissé mag-asban áll, incif hiszen (ott, az állni

ellenben csak nyers eledellel cl, A ruhában, az ál-

lat a' nélkül jár: ám legyen hite, vagy inkább 'hi-

tetlensége' szerint, 's gyarapodjék, hizzék a' hon

dicsségérc és a' férgek nagy örömére, mennyire bírja.

Ki azonban, és bizony mondom, nem ábrándi és ki-

vihetlen , de az emberben létez perfectibilitas 's

kivált a' magyarnak jobbra növeked szelleménél

fogva , bizonyosan elérhet magasb minták után só-

várog , mind egyéni, mind családi, mind nemzeti te-

kintetben utálattal fordul el minden középszeriül, és

ennek undok körein túlemelkedni leszen minden le-

heletének feladata.
—

'S ugyan mi most él magyarok,

egy ujabb szellemibb iskolának tanitványi,mi csak félig

meddigi magasságra szomjazunk emelni honunkat'^

mi egy kimúlandó fénynyel , mellyet ránk mint pla-

nétára más nap lövel, már beérjük? 's mind azon

nemes hév, mellytül keblünk dagadoz, 's melly meg-

vívásra szinte a' lehetetlennel elég ert látszik lö-

velní ereinkbe ; kérdem, ezen szent hév, mint nyári

hség-okozta szomjúság, a' mindennapi szkkörü él-

deletek pohara által már egészen el legyen oltva; 's

egykori nagyságunk képe, melly lelkünkben olly
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gyrtnyrtrteli biztossáfíban élt , ós nzuii iijjászuletcsi

szcnl hit, incllynok száinyain a' Icfíinaí^asbat vúllük

eléiliclni , csak maguiik-alkotla phaiitasnia}?oiiának
,

eííyedül gycrmckkoiuiik szappaiibubuiéku buliózali-

nak mulatküzzék ?

Nem hiszem. 'S bár éltem foiugna kérdésben
,

még som hiszem. Mert él bennünk isteni szikra , 's

láthatólag bvül és terjed mindinkább. Nem , nem
;

a' középszerség ideje nálunk — hála az ég — már

lepereg, mert legyen megpendítve a' szépnek, a' di-

csnek bájteli hangja csak egyszer, 's találjon fo-

gékony kebelre bár hol : 's az anyagi élvezetek akár

egy tengerében uszszunk is, mind nagyobb vágy-

tul hevülend lelkünk, igazi hazánk, a' lelki örömök

hazája felé.

A' polgári erények egyikét se hagyjuk ennél-

fogva parlagon, és ekkép vérünk- és hiveinkrül vég-

rendeletileg is gondoskodjunk; mert csak akkor ér-

hetjük el, a' lelki örömök hazáját, vagy más szavak-

kal: csak akkor emelkedhetik vérünk nemzetté, nagy,

virágzó, dics nemzetté, ha mindenki, vagy lega-

lább a' nagyobb szám él polgárerényileg.
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'S ha ez c<rycsckrc nczvc áll, iigynn Kórdcm :

ka a' Uözcpszcn'iscg- saraibul nemzcfilcjí is kibonta-

kozni szintén vágyunk , és semmit , de legkisebbet

sem akarunk elmulasztani , mi nemzeti kifej lésünkre

szolgálhatna 's bennünket méltóbb fénybe állilna,

víilljon miért ne alkalmaznék, módosítva a' módosí-

tandókat, a' sznyegen lev kérdést vérünkre is az

által , hogy míg diszesb örökösedésben, mint a' mil-

lyen ránk szállott,részesíthefjük azt, legalább elhunyt 's

elhunyandó jobbjainkért gondoskodva, hamvaikat egy

tisztes helyen egyesítnk. Ugyan mi ebben a' külö-

nös , mi a' gúnyra méltó ?— ügy hiszem, semmi; st

nekem ugy látszik , hogy valamint egyesre nézve a'

teendk legsürgetbbjei közé való , hátrahagyandói-

rul rendelkezni, 's nem azt illeti a' gúny, ki igy cse-

lekszik, de azt, ki itt különczséget lát: szintúgy nem

tehet nemzet, kivált a' magyar, melly csak most

üdül, és mellynek nem egy tagja él az 'aprés moi le

déluge' '^) gyönyör thcmája szerint , semmi sürge-

tbbet, mint rendelkezni jobbjainak hamvairul minél-

elbb ; 's most annál inkább, mert nemcsak pillanatai

drágák , hanem mert alkalmasint nem sokára a' leg-

nagyobb veszélyek közé bonyolódik . és ekkép ha
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nem has/iiál is, li-tiiiláhli iicni <iil, •' IcKiiilclIiiu is

ri'iuJlx'ii Icimi.

Szánakozva biímulok az Istenhez soha noin lé-

ln , ha tuI nem becsüli mnuát 's végig iiövclla'zetci

marad; bámulom erejét, de sajnálom a' legfbb jó-

vali rokontalansága miatt.— Utálatra méltónak larlom

ellenben az istentagadót , ki azonban veszély közt

szepeg, és kereszthez borul; és elttem csak az lát-

szik talpra esettnek , ki fkép csend és béke közt

naponta felemeli lelkét a' legdicsbbhez, veszély közi

azonban tán rövid fohászon kivül , semmi hosszas és

panaszló litániát soha végperczignem intonál.

Rendelkezzünk mi tehát ennélfogva nemcsak

egyéni- de nemzetileg is, midn még aránylag csak

felette kicsi haboktul hányatunk, s' a' nagy veszé-

lyek küszöbe tlünk még távulabb, t. i. most, 's pe-

dig egy cseppet sem azért, mintha szerencsés ki-

menetelen lágyszivüleg 's ellegesen már kétségbe

esnénk, 's már a' "legvégskben" ércznk magun-

kat; hanem hogy e' tekintetben is rendben levén.
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asszonyi cl^^ycripf/lóscli- és pannszolua ne fakadjunk,

ernket oz állíil ne fupyaszszuk a' mcírvívás óráiban,

de elszántan va^y verjük vissza a' ránk idézoft ve-

szélyeket diadalilag-, va^y bukjunk a' mindenség fe-

nekedenségibe panaszlan.

Saját feirogásom szerint — mint ez az eloadot-

lakbul , ugy gondolnám , elég világosan kitnik —
egy nemzeti temetnek felállitása tehát — mert tör-

vényein, szerzdésein kivül , mint mondám , ugyan

mikép rendelkezhetnék nemzet magárul máskép <" —
nemcsak a' lehel legsürgetbb tennivalók, de egye-

nesen az életkérdések során áll.

Felfogásomat azonban senkire sem óhajtom kény-

szerítni, 's egész kiterjedésben tudom méltánylani

másoknak a' fenforgó tárgy körülti véleményét is,

's annál inkább, mert az életkérdések józan sorozata,

a' teendk valóban legkényesbike. Bizonyosan sem

'Kelet Népe' czíni munkámban, sem ez alkalommal

nem hozom ennélfogva az üdvleldei eszmét sznyegre,

ha másoknak a' dologhoz csak egy garassali hozzá-

járultát, vagy idejük 's fáradozásaik csak egy kissé

hoszabb 's nagyobb adóját, mint a' mennyivel például a'

Mátyás szobra jár vagy 'már járt', volna okom követelni.
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Én sem pénz, sem id, som különös liíradsiiííi «l-

do/ntof senhitül nem kívánok , senkit ez iráni nem

unszolok ; mert nekem nem kell más , és esedezc-

sem egybefoglalafja nem egyéb, mint a' közönségnek

eszmémet pártoló erkölcsi hajlama, egy kis jó tanács,

's a' most Icgközelcbbriil egybegylend országos

rendek néhány órai mködése. Ebbül áll az egész.

— Már mi a' helyzetet illeti, azt e' czélra saját pén-

zemen, azt gondolom í'cletic alkalmas bclyütt a' bu-

dai hegyekben , ha tetszik , tüstént bcszcrzem , 's

azt a' közönség szabad rendelkezése alá bocsátom.

A' helynek megszerzése körül tehát semmi gond,

legalább azt hiszem, mert a' megszerzend hely mind

elvonultsága mind magassága tekintetében tökélete-

sen látszik mai körülménycinkben megfelelni a' czél-

nak. Mai körülményeikben , mondom , mert ha pél-

dául Kosciuszko volna köztünk, kinek szinte kis he-

gyet emelt a' lelkes lengyel , min — azt hiszem —
senki a' világon , még a' földileg legcrsb sem mert

kaczagni : akkor közelebbi pontot
,
például Sz. Gel-

lért hegyének pázsitos részét is e' czélra alkalmasnak,

st sokkal alkalmasbiiak lelietne mondani, melly-

nek fekvése , a' központi városi tekintve , igen
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kies, és érdekes szép emlékekkel l'eldíszesítve , mé?

sokkal kiesebbé válnék. Miután azonban Kosciuszko

küztiink nincs, kit minden szinii egy lest-, egy lé-

lekkel nemzeti hsnek tartana ; vagy ha volt volna

is köztünk Kosciuszko, irigy versengéseinknél fogva,

egyedül mint párt embere jelenne mostanság még

meg , kit olly arányban piszkol egy rész be , mint

a' nielly arányban a' másik felistenit; miután , mon-

dom , eddigelé inkább csak illyféle egy részrül be-

piszkolt vagy legalább nem méltánylott mártírokkal

bírt honunk; 's fejletlenségünk-, 's ebbül ered vi-

szálkodásink- 's egybebonyolodott körülményeinkhez

képest egy darabig még alkalmasint csak illyfélék-

kel fog dicsekedhetni, kiket vagy az egyik vagy

a' másik rész kinzott és kinoz , 's kik ekkép holtuk után

szenvedelmes embertermészetileg számtalan kebelben

legalább egy darabig szálkát hagynának hátra,ez okbul

tán elvonultabb, távulabb helyzet az alkalmasb, t. i. ol-

lyas, mint a' millyent a'budai hegyekben leltem, 's ha al-

kalmasnak faláltatnék, megszerezni kész vagyok, melly

ha mindenünnen látható, 's a' halárban mindenen túle-

melkedett is , még is oliy félrevonult és olly elszi-

getelve áll , mikép igen is közel , vagy ugy szólván

3
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ulbaii s niiiidiíT szciiiKözl Iciclc állal irisryséjíi vajry

büszanlási (árgy- cs tövisként senkit se nem bökds,

se nem sert. — Kopár a' hegylér ugyan , de cgykür,

mikor a' mindent puszlítni szeret, és a' fanemmel

is engcsztcllietlen habomban iovö magyarországi la-

kosnak baltája még nem juta oda, lombos tölgy ren-

geteg lehcte, és ekkép, ha a' kisded makkot 's a t.

senki cl nem gázolja, 's e' fekinictbcn is, t. i. a'

fanem kimélése ügyében jobbra fordul, és maga ma-

gának legnagyobb hasznára a' faültetk iránt szent

pielásra olvadoz a' magyar , idvel ismét csend- kéjt

lehel tölgyessé válhatik. Meredek a' hely, igaz,

de annál jobb , mert annak szinére mámoros nem

juthat , hol pedig istenileg sóvárgunk felhevülhetni,

oda minden földi ittasságbul kiébredve, egyedül józan

állapotban szabad lépnünk,minthogy a'tcstnck kéjbilin-

csei és ezer szórakodásai közt, hiába törekszik a' lélek

csak egy kissé is magasbra emelkedni a' mindennapinál.

A' helyzet körüKi kérdés, melly ellen alig lehet va-

lami elfogadhatót felhozni , 's mi több, mellyen ki-

vül aligha alkalmasbat találhatni, tehát már megle-

hetsen tisztában van , habár egészen még eldöntve

nincs is; mert hiszen tán még is lehetne alkalmasb
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helyzetet feltalálni
,
például a' Sz. Gcllói í lieji yé(

,

melly egy maitir után nyeic ncvót, és ekkép nem

egy politikai vagy közvéleniényi mártír felfogadására

vulna ez okbul is alkalniasb ; és c' mellett a' Icgkiosb

jóllehet komoly idlöllési sétául aránylag- olly igen

könnyen lehetne elreiidezeud mi egyébiránt

maga magátul valamikép csak el fog rendelkezni,

feltéve, ha némi hajlamút bizonyít a' közönség a'

felhozott eszméhez, 's kiváll ha a' szép nem, hazánk

hölgyei, nem külonözik e' kérdésben is magukat né-

mileg tlünk el, mint — fájdalom — azt annyi más-

ban teszik ; mert fogékony kebel 's a' község haj-

lama nélkül, jobb, maradjon el az egész. Én azon-

ban szeretem reméleni , szeretem hinni , mikép ha

nem is tüstént, csak egy kis id leforgása után
,

némi méltánylást még is nyerend eszmém ; 's azért

ezt feltéve , egyenesen , mint már fentebb érintem

,

jó tanácsért esedezem, mit tán ugy nyerhetek legin-

kább , ha itt az eszmének gyakorlati alkalmazásával

hozom el javasló vagy inkább iiiditványozó néze-

timet, 's mindenki, ki jobbat tud, szíves a' sajtó ál-

tal nézetim eligazítására szólalni fel.

3*
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(l\ak()ilnti s/ciiipniill)ul lelvintve, \\<r) l;ils%ik,

krl rü sarkon lüidul az o^ícsz. 'S pedig; elször : a'

kilüzölt méltánylás kii illetlicssen , 's aira az illet

mi módon éidenicsíllicssc magái? 's másodszor: ki

legyen az, ki az érinlett illetséget, valamint a' szer-

zett érdemeket elítélje ?

Kimerít c' két kérdés körül nem lehetek ; de

lenni nem is kívánok. Nem loliefek, mert egyéb mun-

káim czéljátiil igen eltávoznám ; lenni pedig- azon

ükbiil nem kívánok, mivel jobbnak tarlom, lia min-

den clelfoglalás nélkül szabad vitatkozás mezején

tisztul ki 'sliatároztatik el ezen nem mindennapi ügy;

mikép egyedül fvonások- , és határozatlan eszmék-

ként kívánom is az itt darabosan eladandíikat vétetni.

A' kérdésben lev méltánylás csak azt illethetné,

ki jó sikerrel járult a' magyarnak szellemi és anyagi

kifejtéséhez. A' scraphi szív tehát , minden cherubí

ész nélkül , vagy más szavakkai: a' tiszta jó szándék

még nem volna elég érdem 's a' t. — Vallás semmit

sem határozna , 's arra , bár a'' most ismertek körén

tul fekünnék is, legkisebb tekintet sem vétetnék;

mert tán szorgosan kellene kerülni azon szánako-

zásra méltó elbizottságot, melly szerint nem egy, ugy
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szólván istennek nevében "íuntlolja moí^jutalmazhatni

embertársát, 's egrcszcn felejti, ht)g:y ember csali

emberileg, csak földileg jutalmaziiat. Nem is lehelne

ennckokáért az a' legtávulabbi kérdésnek is tárgya

,

ki miként állott az istenekkel , 's gyzött vagy bu-

líOtt-e,niikür belsejében megvítt a' jó a' roszszal, mint-

hogy ezen harozoknak földi tanuja nincs, és ekkép

láthatatlan birák elibe valók ; valamint az anyagon

túlemelkedett is csak tisztább sphaerákban nyerheti

végiidvét. A' halandó egyedül nnilcküny emléket

állithat, kedveseiért egyedül pillantás alatt kiszáradó

könyíiket sirhat; nem szabad ennekokáért bitorolnia

felsbb hatalmak tisztét, kik eltt egyedül nyilvá-

nyulnak fel a' vesék titkai , és ekkép egyedül arrul

lehet ítélnie , mi érzékeire hat, 's azt jutalmaznia

meg, mit ember embertársának javára müveit. — Jól-

lehet hervadó azon koszorú azonban, mellyet ember

fon ember halántéki körül, 's szell hordja el a' csont-

jaira ezrektül vitt halmot, st az öröki valósághoz

mérve , még Egyiptom pyramisai is alig élnek egy

pillanatnak szk körén ttil ; azért még sem megy

soha is veszendbe, mit, isteni szikráiul felhevítve

,

ember embertársának felemelésére vagy az egyetem
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fcldicsilí'sóie Ictl, csaklnt^^y az üdvnek jiifnlmit

iitíin osztoiialják halandók , de cfíyediil istenek.

Külön fajnak , vcrüek 's nyelvek közi sem

kellene, mint gondolnám, különl)ség:et lenni 's el-

választó falakai vonni, mint ellegcsen, mikor még

ennyire nem fejlett ki bennem az eszme, vala szán-

dékom ; mert ha ki nem magyar is, miért ne érez-

hetnénk volc legszintébb sympathiát, miért ne so-

rozhatnánk t Icgvalódibb hálaérzettel jótevink közé,

ha felfogván nemzeti kifejlésünk 's nemzetiségünk

szent ügyét, segédkezet nyújtott volna vérünk ki-

tisztítása 's felemelése körül; hiszen nemzetiség ki

nem zárja az emberiséget, mint viszont ki saját vé-

réhez valóban híi, nem kevésbé híi az egész emberi

családhoz is, mert kifejlett nemzetek lépcsin emel-

kedik inagasbra az emberiség; valamint a' derék nem-

zet sem egyéb , mint sok derék polgárok öszvege.

'S onnan, mert mindenek eltt imádja hazáját a' szebb

lelkület, nem következik, hogy legkisebb gylö-

letet is kelljen keblében azért más nemzetüek ellen

táplálni.

Születési lépcsözetrül egy szót sem szólok; meri

azt hiszem , ki legersebben hinné is a' külön osz-
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tályok olkiilnzötf vollál azoiiiboii bol(lu|fsá<j;ia nézve

áltáljában, vagy még nemi népek közt szükségesnek,

még illyes sem fogna illy elválasztások mellett , az

elhunytak mezején felette nagy buzgósággal harczolni

's heveskedni.

Minden egyoldalúságot 's minden rögtönzést egy-

iránl és felette féltékenyen kellene kerülni, nehogy

páltszint nyerjen a' dolog, 's pillanat-okozta felhevfl-

lésben tán ollyan is emeltessék a' megjutalmazásnak

szánt helyre , ki arra érdemellen , 's ekkép nem oda

való. Már ha ez kell és elégséges figyelembe nem

vétetik, igen könnyen megtörténhetnék , hogy egy

vagy más párt , melly éppen , habár csak pillanati-

lag is, egy kissé több ervel bir, kedvenczeit, bál-

ványait rendre mind behozná, és ez által vagy min-

denkorra elaljasitná, az egyedül a' valódi érdemnek, 's

nem a" hatalom- 's a' népittasságtul felemeltnek megjn-

talmazfatására szánt helyet,vagy azon felette kellemet-

len helyzetbe szorítná a' jövket: azt Augias istálóiként

néha kiseperni kény telenítetni; mik által egyiránt ketté

volna törve a' dolognak szellemi bája 's varázsa örökre.

Ennélfogva tán legalább egy évet, vagy még

hoszabb idt is be kellene várni, mieltt elhunytnak
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ebbeli iiiegjiilaliiiaztatásál s/.ÍIiiyegic vuliiii sziibad

iiuzni; élrül pedig:, akáiniícijuda esetben és bárniilly

Különös höiiilmcnyek közt, de csak leglávulabbnil

szút is tenni tilüs lenne.

Nemzeti rcszrehajlatlanság 's nemzeti méltóság

fényében kellene állani a' megjutalmazásnak , mil-

lyet ha nem visel , a' legérdemcsb , a' legdicsbb

is, emeljenek emlékére bár márvány- st ércz-szob-

rot, mindig, vagy legalább felette könnyen a' párt-

kedvenczek sorába sülyed.

—

llly esetben van töb-

bek közt Kisfaludy Káról, Virág Benedek, Kölcsey,

söt nagy Corvin maga is ; minthogy nem a' nemzet

's nem annak megbízottjai, de a' három elsnek a'

szent barátság rakott, a' magas fejedelemnek pedig

a' nemzet nevében szólani és kegyeket osztogatni

szeret felekezet törekedik emelni szobrot. Párt bál-

ványainak , egyedül párt felmagasztaltjainak mutat-

koznak is ezért az elsoroltak, jóllehet az egész nem-

zet érzi és vallja, mennyire érdemesek nemzeti

jutalom- és hálára.
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Uészrehajhitlanság méltóságában álló nemzeti

orgánumra volna tehát mindenek elült szükség, mint-

hogy egyedül illycs által kerültethctik el pártszín,

rögtönzés, egyoldalúság, 's az alkalmazás mind azon

hibái, mellyekbe egyeseknek okvetlen esniök kell.

És ez okbul ohajtnám a' legközelebbrül egybe-

gylend országos rendek befolyását a' dologba,

mint fentebb érintem , de csak néhány órai mkö-

désileg; mert nekem legalább ugy látszik, többet

az ugy is olly annyira 's olly fontosokkal terhelt

országos rendektül kivánni discretióval nem lehetne,

mint: hogy egyszer mindigre nevezzen ki bizonyos

birói választmányt, melly jövre mindig maga ma-

gát egészítse ki , 's melly tán némi rendszabások
,

vagy egyedül saját tapintata és méltányérzete sze-

rint, 's minden felelség terhe nélkül járna el tisz-

tében.

A' legels szerencsés választás körül forog—
nekem legalább ugy látszik — a' dolog léte 's nem-

léte, minthogy a' kiválasztott testület, az érintett

tárgyban a' nemzet nevében cselekednék. Jó volna-e

egyébiránt a' kiválasztott testületet tán még is né-

mileg az ország rendeitül függésben tartani, vagy
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azt egészen szabadon hagyni; nem árlana-e, ha a'

kiválaszfull de clhiinyl biiói lagok helyeit nem n'

testület, de mindig az országgylés icndelKeznék

;

az ebbeli válaszlásoknak mi módon lehetne legczéli-

rányosban végbemenni ; a' választmányi biiák száma

milly nagy volna ; továbbá , kiket kellene vagy le-

hetne azokká választani : "egyedül országgylési ta-

gokat , vagy tán másokat is; életfogyláig, vagy tán

bizonyos évekre volnának-e csak választandók; végre

mködéseiket mi módon vinnék a' kiválasztott birák,

hogy életbe lépjen az egész 's rendesen folyjon V
'sa't ; — ezek mind annyi kérdések , miket most a'

hely és id szke miatt fejtegetni nem kívánok, mel-

lyek azonban a' dolog legmélyebb lényegébe , vagy

jobban mondva, annak életébe vágnak, 's ekkép

minden oldalrul 's higgadt kebellel kifejtendk, 's

ugyancsak ámítás nélküli alapra állitandók, minthogy

— 's ezt soha , kivált a' kérdésben lev tárgynál de

egy pillanatig sem szabad felejtenünk — a' nevet-

séges a' magasztosnak tszomszédja.

Elég, vagy inkább: bizonyos az, hogy a' dolog

aljas vagy magasztos kifejtése szinte egyedül a' sza-

bad választás sikerén, és a' választottak lelkületén



— 43 —

fordul meg; miszerint íia ki jó fatiácscsal cléálliii

híd, 's érdekli t a' tárgy, ám szíveskedjek és mondja:

mikép lehetne elintézni e' választást gyakorlatilag,

ngy hogy a' választottak valóban és minden bitor

szín nélkül a' nemzet orgánumának tekintethesse-

nek ; 's aztán : ez utolsóknak milly útmutatások vagy

legalább micsoda elvek után kellene eljárni tisz-

tükben ?

'S im ez alkalommal a' dolog mi módoni lábra-

állításárul egy szóval sem kívánok mondani többet.

Mieltt azonban e' czikket bevégezném , némi felvi-

lágításokkal nemcsak a' tárgynak, de magamnak is

tartozom.

Sok azt hihetné, vagy mondjuk ki : azt hiszi

— mint már fentebb érintem — hogy személyemet

nagyon is túlbecsülvén, magam számára szép olcsón

és szép okosan egy kis panlheont kívánnék emelni,

és ekkép még éltemben a' hiúságnak e' tömjénét is

élvezni 'sa't.—Miután pedig ingyen ajánlanék tért, né-

mileg már elre elfüglalnám,relette ügyesen néhány fo-
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linlocskáért , a' szcnu-lyem, viij-y iiikiihb: csoiiljaiin

fölötli biiiilküdiist
; nicrl hiszen valamint iliíívala, a'

ma<ryar tudós társaságnak mey;pcndilüj(''t inásod-cinök,

igazgató és tiszteleti tagul megválasztania, mire suk

elölt nem igen vagyok érdemes: ugy bír a' dolog

természete szerint a' magyar temetnek indítványo-

zója is szabad belépti jegygyei , saját felemelésére

mozgásba hozott L'dvleldéjébe! !

!

De nem így! Mert jóllehet senki nem érzi inkább

mint én,niennyire roszabbak, felette nagy gyarlóságom-

nál fogva, tetteim mint tanaim; és bizony senki ná-

lamnál élénkebben nem érzi, mennyi homály, mennyi

árnyék fedi lelkemet, 's ekkép mind Isten mind em-

ber eltt mennyi engedékenységre van legnagyobb

szükségem; azért én a' többiektül a' fenforgó tárgy-

ban kivételt, nem egypár hold föld ajándokért, de

ha mindenemet , st szivvéremet kellene is bocsát-

nom áruba , soha nem fognék követelni , hanem il-

lyest egyenesen tiltanék , valamint tiltom most elre,

ha csakugyan életbe lép eszmém , 's az engem tul-

élendk által fontolás alá kerülne becsem; tiltom t.i.

hogy a' másokra nézve megállapítandó rendszerinti
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ilélotel mellzve, itáimiliy Keclvezrsként lészc-

süUcsscm illy megbccsüKelésbeii.

Százszorta boldog , ki szavaival mindig kövef-

kezcíes, tényben is ugyanaz mi ajkkal; százszorta

boldogabb azonban még, kihez az Eumenidák

közelitni nem mernek és ki mint szent, magávaliki-

mondhallan megelégedésénél fogva tisztán sejti, hogy

szepltlen fog lelke egykor az Istene eltt állni (!!) ;

cnazonban,ésnem önmegalázási hiúságnál—mi egyéb-

iránt szinte sokszor megtörténik a' világon— hanem

valósággal az álfaljános emberi 's különösen saját

természetem gyarló voltánál fogva korántsem ezen ma-

gasságon , de azok osztályában mélyen állok, kik az

ismert publicanussal Istenhez egyedül igy rebeghet-

nek : kiméld meg uram nagy bnösödet; az egykor

tán elbb mint gondolnók, hamvaik fölötti itéletho-

zókhoz pedig csak igy szólhatnak : ha egy kissé

több jó találtatik bennünk mint rósz, már boldogak

vagyunk, mert többel — némi ritka nagy lelkeket

kivéve — halandó nem igen dicsekedhetik. Azonban

mi engem illet, az a' kérdés: fognak-e több jót vagy

több roszat találni bennem ? És e' szerint legyek

kimélet nélkül elitélve, mint akárki más, st biráim,
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kik tán bizonyos hajlamot crzcndnck felem, mcil éi»

hozam fel iiagjobb 's tán egy kissé magasztosb vo-

násokban az eszmét, biiáim, mondom, ébrek és en-

gesztelhetlenek lefíyenck, mikor rólam leszen szó

;

mert nem arrul van itt kérdés: — és itt vifjyázzunk

— Péternek , Pálnak , vagy Istvánnak br- és csont-

ját hol takarítsák el — a' mivel feiemelkedcttcbb gon-

dolkozású nem igen tördik — hanem az forog fen,

hogy nagy crisishcz közelít hazánk derekabbjai, va-

lóságos jobbjai, a' mindennapiak és kivált selejte-

sek sorábul kiemelve , egy helyült legyenek például

az élk s a' jövk számára összesítve; miszerint,

ha még van nemes élet és igazi erény a' magyar vér-

ben , e' kis becsíiieti és lelki inger is járuljon né-

mileg hazánk létének biztosításához az állal, hogy

a' selejtes felejtve, a' mindennapi elmellzve, a' de-

rék ellenben nemzelileg jutalmazva levén, mind in-

kább növekedjék anyaföldünk határai közt, a' ha-

záért jól érdemlellek száma. Mihezképest habár akár-

kiben — és ekkép bennem is — minden törekedése

daczára szolgálni a' hont, mégis több salak mint

kitisztult érez lalállatnék, és az sülne elhunyta után

ki, hogy a' magyart tekintve, több káros- mint hasz-
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nosiiah lett volna szerzje — minil nem , do egye-

dül más Ítélhet — akkor soha porhüvelye a' sikercsb

honi bajnokok nyughelyét semmi áron ne szepl-

sítse ; minthogy egyedül kristálytisztaságii léténél

fogva válhatik nemzeti felviruliisiink kérdésében, az

általam indítványozott (ídvlclde, bizonyos sulyu té-

nyezvé ; és ekkép egyén, bárki lenne is az, leg-

kisebb kíméletet vagy kivételt nem követelhet, és

ehhezképcst rám alkalmazva a' szabályt, természe-

tesen a' többieknél semmivel különb személyem sem,

st egyenesen kimondom : inkább büntetésnek, mint-

sem jutalomnak tartanám, ha éppen általam töretnék

ketté az olly szükséges tisztasági báj , 's miattam

történnék kivétel; mert valóban százszorta nagyobb

szeretettel hordom Magyarország jövendjét keb-

lemben, mintsem igen aggódnám, hol fog enyészni

agyagrészem. 'S ha valaki kérdené : mit adnék az

egykori üdvleldébeni eltemettetésért? azt válaszol-

nám: "érdemetlenül egy jó szót sem;" midn szinte

megismerem , semmi e' földön lelkemet nagyobb ké-

jekbe nem ringathatná , mint hazánkfiainak illy há-

láját megérdemelhetnem ; mert ez annak volna jele

— mivel tiszta szándék ezen jutalomra tán még nem
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volna clégsóíícs ok — hogy némi kis lörekcdésim

minden haszon nélkül nem párologtak a' levegbe

,

és ekkóp nem kellene im ezen kinos szavakra fakad-

nom : "nem egy éjszakán, de éltem legjobb részén

át olajt és munkát veszték." — És ugyan miért szé-

gyeleném ezt megvallani? Ila mások, 's nagy becs-

ben levk , czím, tiszt, hatalom, kincs és cíFélék

megnyerése után izzadoznak , és ez mindennapisága

miatt igen nagyon maga rendén van vagy legalább

szemet nem szúr, miért kellene nekem azon pirul-

nom , hogy én viszont kirekesztleg egyedül vérem

egy kis méltánylata után sovárgok?

Egy vagy más temetbe lerakatni, semmi; vé-

rünk dicséretét, jutalmát nyerni elhunytunk után el-

lenben , minden; mert egyedül a' többé nem létezk

fölötti Ítélet a' valóban igazságos. Iparkodjunk tehát

azt megérdemleni, hadd legyen vérünk jobb részeju-

talmul, ha emelkedik nemzetünk, az élk és jövk

példájára lerakva egy helyütt; ha ellenben buknunk

kell, lelje akkor különbség nélkül minden magyar

végvigasztalásul öröki nyugtát egyesülten.
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'S ha most valaki tudakolná : saját pénzbeli

kis Ichctscgcm rcszct miért nem fordítanám inkább

egyébre , mint temet felállitására , holott magam is

látszanám sok egyéb tárgyak sokkal sürgetbb voltát

elismerni; 's ha tudakolná tovább : mikép untathat-

nám most a' közönséget, melly egyedül életbe vá-

gók után eseng, efféle temeti hosszas fejlcgetések-

kel, most mikor magam állítása szerint Magyaror-

szág pillanatai annyira volnának drágák , — annak

így válaszolok : már íObb ízben 's kivált legköze-

lebbrül nem egy által gáncsoltatám, hogy nyomtat-

ványaimat olly drága áron adnám. Ezt — igaz —
tevém 's teendem, de nem fukarságbul , hanem azon

czélbul tevém 's teendem, hogy e' tekintetben is

járuljak azon számtalan aJapnélküli ferde felfogások

némilegi tisztálásához és józan helyreállításához

,

mellyek egyike szerint nem egy, magának ideálokat

pillanat alatt teremt és azokat ismét éppen olly se-

bességgel leromboló gycngész illeti günynyal azon

kereseti mezt, mellynél emberek közt érdemesb nincs,

t. i. a' két tenyér és vel utánit; 's éppen teszi

nyavalygó álomkórsága közt's alkalmasint tudta nél-

kül gyanússá azt, mit szép világban tüntetni elé neki
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vulnu legna^yoM) oKa , iiiíiillui<ry iiiíi^áiiiik li'iii cjj-y

liíi\clyknyi c g ^ c 1) riiczejo nincs, ha l. i. illy (ér-

(clnii) mezeje van.

"Ne ülly diaiján adjam velm 's tenyerem mnn-

luíját, l. i. könyvemet, mini azt nie<í:vá.Si'iilani haj-

landónak mulatja magát a' közönség!" — Milly ferde

felfogás! és valóban knicsiil sz((Igálhat némi mai napi

népboldoirilónak a' legkiilönösb zagyvalékkal tölt

fejszekrényéhez! Az ember azt hinné, iliyfélc olly

oldalrul j, hl a' nagy urasági táblák, bejárhallan

legelk 's hagyományként már bölcsben, sans Ira-

vail et sans sueur — fáradság és izzadság nélkül

— talált kincsek , tartatnak nemes , azaz nemesi (!}

birtoknak; 's viszont a' tenyerek munkája nem vé-

tetik nagy tekintetbe , a' velnek mködései pedig

nem ritkán , kivált ha a' közönséges láthatáron egy

kissé túlemelkednek, még veszedelmes viszketeg-'s

irányoknak , vagy kiméibb iléletnél fogva bizony

csak alárendelt becsüeknek tartatnak. De nem! 'S

mit mondjunk , ha nem ezen oldalrul j a' gáncs

,

de éppen ellenkezleg azon oldalrul , hol az emberi

méltóságnak , a' munkával szerzett becsnek, szóval:

hol a' szorgalom 's állhatatosság által ügyesedett
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fcnyórncK 's kircjlcll velnek mindenek fölöKi fénye

variáltalik me!íncmszünle<? ; mit mondjnitk illy kíi-

kinös jclcnclokre V kérdem. Valóban semmi eg'yebet

nem mondhatunk,hanem hogy némi,az iskolai fenyíték

alul igen is korán kiszabadult , tán kicsapolt esz-

es szívben nyavalygónak gylölete — nem , de —
dühös vaksága minden ellen , mi nálánál magasb és

hatalmasb, oll nagy, olly halárnélküli, miszerint

akármi jne is onnan, az bár leginkább saját haszna-,

becsülete-, st üdvére szolgálna is, kivétel nélkül

ellenséges érzettel , 's ekkép gyanúval fogadtatik.

Ha ki álomban nyert pénzének ura, 's hagyo-

mányként rászállott birtokát bármi drágán bocsáthatja

is áruba , a' nélkül hogy ot legtávulabbrul is gán-

csolni lehetne, ugyan a' sajátnak milly szent szí-

nében jelenik meg a' tenyér ügyességének és a' vel

kifejtett voltának gyümölcse? Nemde? Vagy tán

annyira ment már a' nivellatio viszketege, miszerint

nemcsak a' szerencse és véletlen által, de még a'

legnagyobb fáradozások , és sokszor ugy szólván

vérveritékkel nyert elsségek gyümölcsei is egyiránt

osztassanak fel a' világ népe közt, miszerint annál

magasb pyiamis emeltessék a' restséa' és ostobaság

4*
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roldicsöitéséie. \alól»an illakor csak szánako/ni le-

hel , vaiíy ulálallal kell í'ordulni el.

Isleneni! niilly lenf^erc mulalkü/ik a' Icgzava-

losb í'ellogásoknak 's Icfíííyülölöbb szcnvcdelnicknck,

's viszont inilly liiáiua a' jól eliendplt eszméknek

,

's minden jót , akárliunnan j is , méltányló haza-

szeielelnek , ha némi moslani magashanguak or-

szágalapitói theoriája, vagy inkább viszketege és ide

oda kapkodása kell szemügyre vetetik; mikép kö-

telessége is mindenkinek, szeniély-kiniélet nélkül —
mert add meg az Istentül lefelé a' világ minden al-

kaljának a' magáét — illy magukat túlbecsül, 's má-

sokat megnemszünlcg censuráló 's mindenbeavat-

kozó kontárokat, a' tanulás körébe ismét visszau-

tasltni, mcllybül id eltt kiszöktek vagy kiestek.

Néhány kevés évvel ezeltt nemcsak nem adott

senki is irott munkáért sokat, sokért tán legkevesebbel

sem, de a' nemzetnek többsége még szégyennek, vagy

legalább nemes emberrel össze nem igen férnek tartá,

észszülemény állal nyerekedni akarni ; 's a' pénzéri

dolgozás 's fáradalom inkább csak a' nagy-, vagy

inkább privilegiált-urilag becsmérlett mesterembe-

rek , Cá csak felette kevéssé méltatott kalmárok kö-
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reibe (ailozónak itcitcleü , iigy szólván , köz meg-

egyezésként.— Néliány év leforgása óla azonban oUy

szerencsés fordiilatia kerül a' dolog, hogy nemcsak

mind illbb és illbb (iszleletben állnak a' kéz és

kivált a' veli mezjük uláii élk, de a' jobb mun-

kák mellett sokszor még a' szalma is clkél csudá-

latra méltólag.

Már most kérdem : ha én , ki szinte járultam

ezen örvendetes fordulathoz egy kissé , elveimet fe-

lejtve régi nagy-urilag magam szállítani vala becsét

az észszüleményeknek le, és könyveim ingyen, vagy

kelendségükön aluli eladása által ismét a' régi divat

felmelegítésére jártam volna el példával, azon jó (!)

idk vísszaídézésére, mikor bizonyos Anonymus apo-

theosisomat igéré,haméneiraniel ingyen fognék hágatni

'); vagy azon még elbbi dics (Q napoknak, mikor

drága hazánkban körülbelül csak annak volt szabad

pénzért könyvet irni , kinek ugy szólván csak rágni

való kenyere sem volt, mert ki illyessel birt, annak

illyest tenni már érdemtelen vala, a' tehetsnek pedig

éppen szégyenére vált; ugyan ha így cselekszem,

nem jövök-e mind azon elveimmel tökéletes követ-

kezetlenségbe , mellyelvkel árnycKlatilag változtatva
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annyiszur a' liáiiyszui a' ii^ilviiiiyüssáíí inczejt'>rc kiál-

lók a' magyar közönség elítll már,cs incllyck szerint

a lehclsbek egy fkölclcsscgcnck hiszem— ha t. i.

a' leudalis kegyeskedcs nagy uri vííraibul valóban

ki akarunk lépni a' pulgáriság egyenlbb terére —
mindent kerülni , mi szegénysorsuban azon leala-

csoníló érzést sziilliclné, hogy birtokát — t. i. te-

nyere és veleje (ehclségét — mélyebbre állítjuk
,

mint például gyapjúnk vagy borunk becsét; 's szinte

kerülni mindent, mi t — ha példánkat követi — pénz-

ügyileg nyomná, ha ellenben nem követi, némileg

árnyékba va;'y legalább lejcbb állilná. Már ha gyap-

júmat nem ajándékozom , st áron alul sem adom

el , ámde az érte jött pénz részét tán okkal móddal

a' haza oltárára teszem, miért adnám könyvemet in-

gyen vagy kelendségén ahil? És ha cu ezt tenném,

valljon ABC-t — kinek egyebe nincs — nemszo-

ritnám-e némileg azun kelepczébe, hogy példám után

egyenesen járva, tán jobban mondva: kényszerítve,

is hasonlólag ingyen , vagy felette gyér haszon-

nal st veszteséggel adja könyvét, vagy példámat

nem Lövetve, mint szkkebl, mint fukar, a' híg-

vcieju ábrándozok sárdobálasinak legye ki magát,



kik az ujabb, szellemibb iskola hivciiicK , avaloKjai-

iiak tarfják 's mondják maf>ukat utiyaii , de seinmiiiil

tiszta felfogásuk 's megemésztett fogaliiiuk iiiiicscn,

mi az elintett iskola fsaikalatit alkotja, és ekkép

c' kérdésben is, mint ittas, egy oldaliul a' másik-

hoz tétovázva, a' helyett hogy a' magyar irodalom

felvirágzására czélzó mködéseket dicsérnék vagy

csak helyben hagynák — melly soha nem virágozhat

fel a' sikeresb szerzk lehet legmagasb megjutal-

mazása, t. i. könyveik lehet legdrágább eladása nél-

kül — a' helyeit vakbuzgóságukbaii : mindent sült

galambként a' nép szájába rakni , c' kifejtést is csi-

rájában elgázolni szeretnék.
r

Árulja könyvét bármilly drágán akárki , mi kö-

zünk hozzá ? Kinek drága , álljon odébb , 's irjon
,

ha birja , drágábbat; 's ha könyvének nincs becse,

ám rajta szárad , ha pedig elkel, érdekesb voltának

jele, és éljen a' sikeres, jó tapintatu fáradozó, és

példája buzdítson ; ha pedig bven kinyeré sokkal

becsületesben szerzett pénzét, mint azt az életnek

,

kivált a' magyar életnek "a' kerekeket olly sokszor

hajazni szükséges" bonyodalmi közt szerezhetni —
vagy ez tán nem így áll í" — akkor fordítsa a' nyert
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gjüiiuilosiiok részéi , lia l)iija és akarja, kö/vellen

valaini köz czélra ; de illyesl is csak csinnyáii inü-

vfljcii, mert ha a' nyeri jutalmai kiadja egyik, miért

ne legye azl szinliigy másik, 's igy luvább; mert

hiszen miért mutassa magát egyik a' másiknál fuka-

rabb számolónak, 's ki húzza azon választó vonalat,

mclly szerint egynek illyest még tenni szabad le-

gyen, a' másiknak ellenben már szégyenére váljék;

míg megint csak a' régi feudális kegyesked várnak

falai közt fogjuk a' feudum minden lealázó kiséreti-

vel lelni magunkat. — Vagy Ián az irodalmi pályán

is azért éjjelezzen és fáradozzon a' közönség jobb

része, hogy a' közönség fáradni, munkálni és ke-

resni nem szeret részének asztalára , minden egyéb

a' restséget és tudatlanságot elömozdiló anyagi en-

gedmények mellett, mikkel némcUy népbarálok

,

vagy inkább álbarátok mások rovására t megaján-

dékozni ma olly különösen nagylelkek , könyveket

is ingyen rakjon ? Gyönyör, nemzet kifejtésére a'

bölcseségnek ugyancsak mély kulfejébül csurgadozó

tervezet ! — Nem , nem. 3Iert illyes csak akkor , és

akkor is csak egyesült ervel van napi renden, mi-

kor nemcsak kitiszMiItan fénylik azon, Magyarország
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liüli'irai Közt olly .sokáiu' és olly vastng- kódboii álló

igazság-, hogy koiántsem a' munkállanság, de egye-

dül a' munka nemesít, hanem teljes virágzásban

díszlik az irodalom mezeje is már. Ettül azonban

még messze vagyunk, és ábrándok és hóbortok ál-

tal oda bizony soha el sem is jutunk, bármikép nyi-

totta légyen is némellyeknek szemét ki a' kelet népe!

Egyébiránt legyen meggyzdése akárkinek e'

kérdés körül akármi , 's bár birjon több synipathiát

a' kegyességek és ajándékok, és a' közönség tunyább

része, vagy többet a' hasonló jogok 's kedvezések,

és a' közönség munkálni és fáradni szeret osztálya

iránt; én tovább e' kérdést ez uttal fejtegetni nem

kívánom. Elég az , hogy midn az irodalmi pálya

honunkban anyagilag is hasznosnak kezdett mutat-

kozni , 's ekkép saját iratim is kezdtek pénzt hozni,

már akkor feltevém magamban, e' nem egész biztos-

sággal várt jövedelemnek részét vagy tán egészét is

— mint körülményeim engedendik — annál inkább

ismét valami köz dologra szentelni, minthogy nem-

csak határzott elvem volna, saját hasznomat mindig

összeházasítni a" köz haszonnal , vagy jobban mond-

va : saját hasznomat egyedül a' köz haszonban "s
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nem annak ellenébon keresni ; Iinneni meil hununk

lelietüsbjei közé líllilotl a' sors, és ekkép a' nagyobb

kedvezésck melleit, mellyekkel megajándékoza, na-

gyobb kötelességeket is rakoU vállaimia. Illyesekriil

azonban, a" fentebb érintelt 'gyengédség parancsolja

okoknár fogva nem szóltam , 's most sem szólok, ha

mintegy kést nem szegez mellemnek a' meggondolatlan

hév, és ha a" magyar irodalomnak mindinkábbi el moz-

dítása végeit
,
jónak söt szükségesnek nem tarlom

azon sajnos fallaciával homlokegyenest szállni szem-

be, melly szerint tán példánk miatt az emberben felette

könnyen lámadó ál-szégyentül kényletve, hazánk jobb

telietségü és nagyobb szorgalmú, de szegényebb sorsú

Íróinknak csak olcsón, st ingyen kellene munkálniok.

Temetre pedig azért kivánom szentelni irodalmi,

's kivált e" jelen közlés uláa háramlandó nelaláni

keresetem részét mindenek eltt; mert legközelebb-

rül végakaratilag nyerem egy jeles elhunytnak meg-

kezdeti , de be nem végzett , hanem azért még is

felette érdekes "s niagasb lelkületét olly szép világba

állitó kéziratát, mellyel, azt hiszem, egy felemelkedel-

lebb magyar sem fog részvét nélkül, és tán egynél több

fog valódi haszonnal olvasni; mi okbul azt, jóllehet



— 5!) —

csonka ós iii'in i'^yéb , mini egy iiagyubb tiiiiiiKának

löicdékc , ininélclbb közre is bocsátni kötclessc-

gcninck érzem, 's tán nem hibázok, ha egy jeles

elhunytnak munkája által saját közlésem csekély be-

csét emelve, azon netaláni pénzcrt, mellyet nye-

rcndck
,
jobbjaink jutalmára, ha lehet, vagy vérünk

egyesítésére szentelem, ha kell.

Mi pedig az unalmat illeti, mellyet temeti eladá-

som hosszadalma által alkalmasint soknak okozék.most

midn egyedül életkérdések körül illenék 's ekkép kel-

lene öszpontositni minden idt, minden értelmet, min-

den kiállító tehetséget; ez iránt így mentem magam. Ha

ki veszély közt nyugodtabb kebellel "s férfiasabb elszá-

nással óhajt élete megmentése körül vívhatni, az gyer-

mekként ne hunyja be szemét, 's félénkként ne má-

morítsa el eszét, de megbarátkozva a' halállal
,

készüljön a" legroszabbra; vagy más szavakkal : az,

ki minden emberrel született földi gyengeségén le-

hetleg tul kivan emelkedni a' veszély óráiban, az

számoljon elbb magával , 's tegyen rendet. Mit vé-

rünkre következleg alkalmazok:

Ketts , életbe vágó veszély fenyegeti most a'

magyart; egyike az— "s (án a' kisebb — hogy tul-
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biizfíüsáirtiil liiijlva , olly i()y:lönzé.sckr(; kényszeríti

kcpviselit legcls alkitlomnial, iniképruiiitiiá dljön

a' régi épilmcny, mieltt egy illbb laknak még le

volnának rakva sarkalati, vagy hogy — "s ez a' hi-

Jiclbb — a" számtalan magukat mindenbe keverk

indiscrcliuja által elre és annyira compromillálva

lesz minden életbevágó kérdés, miszerint els alka-

lommal — t. i. legközelebbi országgyülcsíinkön — al-

kamasint lehetetlen Icend , mind azt , vagy annak

csak legkisebb, legsürgetbb részét is éleibe léptetni,

mire, ha van id, most van vagy soha, 's mi ha

életbe bizonyos idnek leforgása alatt nem lép , én

legalább a" magyarnak felvinilhatásárul, nem, de még

csak fentarthatásárul is habár kétségbe nem is esem,

sokat nem remélek; mi okbul tehát, ha csakugyan

aggódásom nem alaptalan , mi nem sokára kivi-

láglandik , nem egészen idkünti , a' magyarnak is,

míg a" tizenkilenczedik századhoz ill törvények

által megirhatja végakaratját, ellegesen gondos-

kodni legalább sírjárul. "H add legyen nemze-

tünkjobb rés ze j u ta lm ul, ha di adalilag

m en eke dünk, vagy vérünk romjavégvi-

gasztalásul, ha bukunk, egyesítve ot t."
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Bevezetés.

Ama vég kívánatos melegség, mellyel száza-

zadokig (aitolt tespcdés után sorvadozó nyelvünket

elbb egyesek és irók, utóbb törvényhatóságok, vég-

valahára magok az ország rendéi is felfogák , sok

jó és szép mellett, mit elhozott, néha s egy két

helyen egy két tulságra, kelletlen kitörésre 's ke-

resztülcsapásra adott alkalmat. Az ellenhatás, melly

minden ujonan keletkez ügyet vár, nyelvünk emel-

kedését pedig azok részérl, kiket eredet, nevelés,

megszokás 's tudományos miveltség idegen ajkuak-

hoz vonzanak, kezdettl fogva fenyegeté, már rég

ideje, hogy csak alkalomra vár, mellyre eléállhas-

son , résre , mellyen elbukkanhasson. Természetes

tehát, a' magyar nyelv barátai által itt amott elkö-

vetett hibákból, egy némelly gondolatlanok idétlen

félszegségébl táplálnia magát , abból venni okot

és színt erre és keserségre , hogy így az , mi a'
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kebelek mélyében melegen forrad, köz('tnsé<r elibe

állilva, hideg ver és józanság künlösében jelenjen

meg. Nem uj laclikája a' felig legyzött felekezetek-

nek, melly szerint ime az ellenhatás szószólói ma-

gyar nyelv ügyében, szóban és Írásban, tollal és

beszéddel , feles számban és nem megvetend er-

vel , majd megragadó heveskedés , majd rábeszél

tiszteletes okoskodás fegyvereiben állanak velünk

általellcnbcn. A' magyar nyelvre nézve — 's ezt senki

,

ki az id jelenségeire íigyelmezett, nem tagadandja

— uj évkor ") kezddött: az ellenhatás évkora.

Az ellenvetések azonban 's a' vádak, mikkel

ügyünk ostromoltatik, 's ezeknek hevességök, st

még mértékök és iránnyok is , felette különbözk
,

épen ugy mint a' különbféle szempontok, mikbl

különböz helyzeteikhez képest ellenzink kiindul-

nak. Szorosan meg kell ket választani egymástól,

's minden megtámadásra külön felelni, nehogy olly

nézetek egyesüljenek ellenünk a' közös veszély ér-

zelmében, mik egymás mellett soha sem foghatnának

megállani, 's összepontosodolt ostromban fordulja-

nak ellenünk a' fegyverek, mellyek egymás ellen

valának harczolandók.
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Kls holjt lillaiiak, kik állíiljáiios politikai licly-

zclünkct veszik cilciikczósük álláspon}jáitl. szerin-

Ick , lia a' kóziekedés eddigi nyelve, a' ialin, a'

mindennapi életbl kiszorul , veszcdelmeztctni fof?

a" kapcsolat , nielly kötlevelcink értelmében , közös

fejedelem alatt egy igazgatási középpont által az

örökös tartományokkal összecsatol.

3Iások alkotmányunk aristocratiai szellemére

ulalnak 's a' veszedelemre, melly ezt érni fogja, ha

a' tudás és értelem , és törvényes ismeretek azon

kútfejei , mik eddigelé inkább csak egy karzatnak

voltak birtokában, az egész néptömegnek nyitva ál-

iandanak.

Még mások ezen egész nyelv melletti buzgal-

mat idétlen heveskedésnek , ifjúi éretlen fellobba-

násnak tekintik , egynek az ezer módok közül, mel-

lyek pártolása által bizonyos évkorokban az ügye-

sebbek az oktalan nép tapsait magokévá tenni 's ön-

czéljaikra fordítni tudják. Ok magukat a' materialis

szükségek embereinek nevezik ; nemzeti ero 's nem-

zetiség nekik üres szó , 's azok , kik ezen kézzel-

fogható valóságos szükségek dolgában oUy igen

elmaradt országban, a' nyelvvel mint valami fben-

5
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jiÍK) ilipldu^iiil IhIi»'Ii"mIii('K
,

íí clll/ik ííycii^c lojíi

,

le]ífi'ljcl»l> is sajnálkozást cidoinl ábiáiulozók.

Junck a/dk, kik n' liidDinányusság álliipuljaiiii-

nll vaiiiiíik aír<;(Klásbíiii. A' magyar in elvnek liidu-

máiiyos és oiszáffos polczia emoKclése minket
,

Kuropa külön nyelv terein oázis gyanánt kü-

lönczködö parányi népet , az egész (iidós világtól

ciszigcielend nemcsak, de mcgtörténendik az is,

mi mindenütt másutt megtörtént : az alapos ta-

niUtság , a' vels tudományosság — solida eru-

ditio — felületes ismereteknek adand helyet. A'

deák nyelv kevésbé szükségessé Ictelc állal , mel-

lesleg a' classica literatura szeretete és terjedelme,

a' szív és észbcli igazi miveltség hátramaradásával

tetemesen veszteni fog. Ezen felül literatúránk tudo-

mányos tekintetben még igen hátra levén, tudomá-

nyos könyvek olly számmal , hogy csupán azokból

elögend tudományos mivellséget men'lhesscn valaki,

meg nincsenek ; és igy a' deák nyelv megszüntetése

azokra nézve, kik eddigelé mint született magyarok

magyarul , és kénytelenségbl deákul olvastak, és c'

holt nyelv megtanulása közben a' tudományosságot

megízlelték, és utóbb maguknak azon szép ismére-
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telid szerezlek . ezoiilul pedig csiip.íu csak magya-

ríú fognak tudni , valóságos vandalisinust szülead.

Ugyanezen okoknál fogva köz liivalalokba is, kivált

vármegyeiekbe, sokkal több tudatlan ember fog

lépni ; a' minek következéseit kiki erezheti.

Egy ötödik fél a' törvény kiszolgáltatására

's bels igazgatásunk körülményeire ügyelmeztet.

Régi okleveleink többnyire deák nyelven levén , a'

melly mértékben c' nyelv ismerete fogyni fog, ugyan

abban fogyand törvényes és históriai ismereteink

terjedelme is. Törvényeinket rövid id múlva csak

kevesen értendík , 's maradékink prókátoraiktól fog-

nak függni. Bels igazgatásunkba pedig a' magyar

nyelv zavart hozand, a' mi már most is látható; mert

a' hivatalos nyelv megállapítva még nem levén
,

csaknem minden törvényhatóság más meg más nyelv-

vel él , egyik a' másikat nem érti , 's a' fogalmak

örökös homályba és sokértelmségbe jöhetnek; sok

helyen pedig a' nép magyarul még épen nem tud-

ván , a' köz dolgoknak ezen nyelveni folytatása va-

lóságos kényszerítés, és a' legkedvetlenebb követ-

kezésekkel van összekötve.

5*
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Kziiliiii a' iKMiiel rclekozct kövclkcziK Mafryíir-

ors/ág niivcllségc nagy részét iiéiiiot befolyásnak

küsziinlicti, ezen kuHoiiás kiszáradását csakhamar

érezni fogjuk. A' királyi városok lakóinak nagy ré-

sze német, a' szakadás közlök és közlünk, rncilyct

a" józan politika elenyésztctni kivánna, a' magyar

nyelv gyzedelme által mindinkább ersödni fog;

kereskedési viszonyaink többnyire németekkel és

német eszközök állal léleznck ; ezeknek 's hilclünk-

nek, 's a' mi ezzel összeköllelésbenáll, földmivelé-

sünk és iparunk feivcrgdésének a' német njelv ki-

szorítása által tetemes nehézségeket szerzünk.

E' részhez számlálom azokat is, kik ha nem

szóval is, de legalább tettlegesen a' magyarnyelv-

tl félelmet mutálnak ; azt társasági nyelvvé lenni

nem engedik; magok vagy épen nem, vagy csak

igen felületesen tanulják, gyermekeik nevelésében má-

sodrend tárgynak lekinlik.

J végre a' tót, horvát felekezet; amaz ezen

ország aulochlhonail az ujabb telepedk bitorlása ellen

védelmezve, emez törvényekbl 's kötlevelekbl meg-

mutatandó , hugy a' magyar nyelvel a' íársorszá-

gukra reál'jini nem lehel.
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Ihol , mennyire tudom ,
teljes számmal, ha rö-

viden is, de ismétlésem állal legalább nem gyen-

gítve, az ellenvetések sommája; mik bizonyos id

óla minden felöl harsognak füleinkbe, 's a' társaság

minden karzataiban , különbféle nyelv 's helyzet

,

fo és alacsony tekintet, nagy és kis rangú, tudós

és tudatlan , ügyes és ügyetlen , hidegen fellép

és hevesked embereket kaptak tolmácsokul, szó-

szóllókul. Emlékezem ugyan még más ellenvetésekre

is, de ezek részint alacsony szenvedelmekhez van-

nak intézve , részint piszkos alakot viselnek ; meg-

bocsát tehát a' jó izlésü 's józan gondolkozású kö-

zönség , ha én — ki nem uj zivatarok magvait aka-

rom elvetni, hanem inkább eszközlje lenni béké-

nek 's egyességnek, az olly harczokat pedig, mel-

lyekbl még a' gyz is piszkosan lép ki, szívem-

bl utálom — ezeket felelet nélkül hagyom, biztosan

várva az idtl, a' hazafiság és közértelmiség b-

vebb kifejlésétl , hogy az efféle fegyverekkel a' di-

vat nem sokára felhagyand.

A' mi már az ellenünk felhozott szemléleteket

illeti, azoknak mer kimondása clegcndkép mutatja,

hogy ellenzink a' magyar nyelv barátinál különbféle
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irányokai lesznek fel , külöiibróle iíjílásokal ellenz-

nek, különbféle óságokat kívánnak ineglarlalni. Nc-

mellyek, ugy lálszik, nem ellenzik a' magyarnyelv-

nek ludományos cs hivalali polczra emcllelésél, de

nép nyelvévé letelni álalják. Ezek a' deák , amazok

a' német, ismét ezek a' tót, iiorvát nyelv érdekeit

védelmezik a' magyar ellen. Egymással mcgegyez-

tetni ket talán nem igen épen könny lenne. 3Iind-

nyájan csak azon egyben fognak kezet, hogy a'

magyar nyelv barátit szerfelctti sietssel és a' feuállú

érdekek megsértésével vádolják.

Helyzetünket 's elmeneteleink jelen állapotját

's Jöv szükségeinket tekintve, korszernek 'saz ügy

érdekével megegyeznek tartom, ezen ellenvetése-

ket szoros és részrehaj latlan taglalás alá venni, ér-

demük szerint méllánylani, azt, a' mi bennük helyes

és igaz , a' fonáktól és félszegeslöl megválasztani

,

hogy így a' közönség ugyan tisztában legyen az

iránt, mit a' kérdés fell maga ujabb helyzetében

egy 's más részrl mondani lehet; egyszersmind pedig

kivilágosodjék, hogy a' valóságos nehézségeken men-

nyiben és miként kelljen és lehessen segítni. Meggyz-

désem szerint szent czélunk csak igy leszen elérhet.
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Mikor n;!unl)an c' miiiikálioz l'og'ok , szomorú

érzések futják állal kcblcnicl. Keser sors! Negyvenöt

esztendeje mutogatják szónokaink , iróink a' nyelv

szükséget, nincs könyv , nincs folyóirás, mellynek

lapjai ez állítás bizonyításaival telve nem volnának

;

negyvennégy esztendeje , liogy a' törvény szólott,

köztanácskozási termeink ezerszer hangzottak vissza

a' kérdés vitatásától , iróink, költink lassanként egy

dics koszorút alkotlak össze: 's még mindig olly

messze vagyunk óhajtott czélunktól, hogy vívnunk

kelljen — miért? Nem a' következésekért, de az el-

vekért, mellyek további törckedéseink becsét elha-

tározzák. Küszöbén állunk az ígéret földének, 's nem

arathatunk gyümölcsöket, hanem küzdenünk kell a'

mezért, mellybe jöv emelkedésünk magvait már

a' múlt ivadék elhintette. Élénk fájdalom , mellyel

csaka' jobb jövendbe való kinézés 's az akadályoktól

vissza nem retten férfiúi akarat képes legyzni.

Vágynak tudom sokan, kik ezentúl nyelv ügyé-

ben minden további felelgetést szükségtelennek ítél-

nek. Számtalan akadályok mellett sokat nyertünk az

utolsó idkben , törvények szóUnak mellettünk, nem

ellenzi a" kormány igyekezeteinkéi , a' körültünk
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sereirlö ifjusási- hóvkcbcllel 's (übbé ncm/sibbadhíilii

lelkesedéssel ölelte fel ügyüiiket, 's kezeskedik a'

jobb jövcndüért; nincs hát mitl félnüiik, 's feleljen

helyettünk az emberi ij^yekezetek vcgbiiája: a' sze-

rencse, a' jü siker, mert hiszen mi vagyunk az er-

scbbck. De én ezekkel nem tartok. Átallom olly bí-

róra bizni ügyemet, ki olly sokáig ellenségünk volt,

a' ki — mitl mentsen meg a' magyarok Istene —
még ismét ellenünk fordulhat. Nekünk az ismét el-

sülyedteknek roszul illenék majd akkor ellene pa-

naszkodni , kit boldogabb napjainkban f és egyet-

len biránkul fogadíunk el.

De még más okoknál fogva is szükséges a'

felelet. Szükséges legelbb is személyes nézeteink 's

tettcink megigazolása végett. Mert ha ezek a' vádak

valóban helyt állanának; ha igaz lenne, hogy ez a'

a' törekedés a' magyar nyelv elmozdítására nem

egyéb , mint divat vagy éretlen heveskedés 's ifjúi

ábrándozás, 's hjgy annak virágzása 's vég-gyze-

delme e' ha'^ába szakadásokat és gyengülést, értelmi

ernkbe zsibbadást, tudományos állapotunkba elma-

radást, miveltségünkbe csökkenést, köz dolgaink

minden ágaiba zavart hozand, st talán még alkot-
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mánytinkat is vcszcdolmczlelni lofrja: akkor szent

kölolcssciíc leniic minden miinyainak, lenne minden

igaz hazafinak, hogy p' gondulaltól, habár azt gyer-

mekkora óla clle legkedvesebb ideálja gyanánt ápolta

is, örökre megváljék, 's annak gyökerét szivébl

ugy kiszakítsa , hogy abban a' hazai nyelv szeretete

soha többé még csak egy szempillantásig se csi-

rázhassék.

Állandó és tarlós gyozedelemre csak az tarthal

számot, a' mi a' józan és hideg vér polgárok hely-

benhagyásán alapul. Nem elég tehát, ha a' magyar

nyelvet az azt anyjok tejével beszitt polgárok pár-

tolják, 's a' forró vér ifjúság védelmezi; de kell,

hogy ez ügy azon honfiak segítségére is számot tart-

hasson , kik menten minden hevességtl csak ugy

fognak az ügy mellé állani, ha annak hasznos volta

bebizonyltatik. A' külföld eltt sem akarunk ersza-

kos nyelvterjesztök , a' valódi jót üres szónak felál-

dozó ábrándozok gyanánt megjelenni ; tudja meg a'

világ, mennyire az, mit a' nyelv mellett teszünk, érett

meggondolás , hideg eszmélet szüleménye, hogy

nyelvünk elmenetele kapcsolatban áll mindennem

elmeneteleinkkel, 's azoknak elleges feltétele,
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nicllyen pol;i:nri boldoijsáfíunk, iioinzcti dicsségünk

's a' királyi szék ereje egyiráiil sarkallik.

Ezen kevés sorok Icliál, miket liatal kezem,

szívem gondjainak könnyiléseül hány papirosra, nem

tihozzátok vannak intézve, kik buzogtok a' hazai

nyelv mellett, 's politikai hitvallás gyanánt hiszitek,

hogy nyelv nélkül nincs ncmzctiség,ncmzetiség nélkül

nincs er, erí) nélkül nincs kifcjlés,nincs elmenetel,

azon földön pedig, melly felett a' magyar szent korona

lebeg, más mint magyar nemzetiség, törvény és

igazság szerint nem uralkodhatik. Tinektek az én

szavaimra szükségtek nincs , elég ok nektek szivei-

tek sugalása , elég ösztön bels buzgalmatok , elég

jutalom a' kipillanthatás egy szebb jövendbe. An-

nak , a' mi tireátok hat , titeket izgat és indít, e' la-

pokon hasznát nem vehetem. Mert azokhoz szólok,

kik eltt e' szó "nemzetiség" üres hang vagy mást

jelent, mint minekünk, kik idegen ajkú szülék gyer-

mekei bölcsjüktl fogva idegen nyelven beszéltek,

idegen literaturákban találták gyönyörségüket, ügye-

sen és csinosan csak idegen nyelven irnak és szól-

nak , kiket tehát a" magyar nyelv emelkedése legké-

nyesebb önszereteteikbon bolygat, legkedveltebb
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fogrialalossánraikltól forgat ki. 01 ly nyelvel Kell te-

hát velük beszelnem, mellyel ériének, olly szempon-

tokból kiindulnom, mcllyekct magukéinak vallanak;

önharczmezejükre kisérnem ket, 's önfegyvereikkel

kelnem ellenük viadalra. Ez az, mit e' lapokon te-

endek , azon ers bizodalomban, hogy részrehajlat-

lansággal 's keserség nélkül olvasandják szavaimat.

Kívánom ezt tlük azon mérséklés nevében, mellytl

e' lapok folytában soha el nem térni legersebb fel-

télelem.
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Nciii/j'íl Iráii} a' nyelv (Iolii;ál)íiii.

Aiinnk, ki valamit oltalmazni iikar, niindenck

eltt áliáspoiitut kell íiogy válaszszoM maijának , 's

tudnia, tudatnia másokkal, hogy mi az tuíajdonké-

pen , a' mit ollalmazni kivan. így ón is , mikor a'

nyelv ügyében külunbí'élc oslromlók ellen tollat fogok.

A' király javáéit, haza függetlenségéért vitt

gyzedelmes sereget zsákmányló katonák követik.

Krisztus leczkéit világi czélokból fogadja el nem egy;

kész pénzért veszi mellére a' keresztet. így van pré-

dakatonája minden ügynek, képmutatója minden hit-

nek. De azért szent ügy marad harczolni a' hazáért.

A' keresztény vallás pedig Isten ajándéka, mit vi-

gasztalásul adutt a' sötétben tévelyg halandóknak.

A' magyar nyelv mellett sok gyáva ember be-

szél, elmozdításának szine alatt sok ügyetlenség tör-

ténik. Sokan tudatlanságukat hazafiságnak kereszte-

lik ; mások bajusz, pipa és sujtás alatt hazafiságot

képzelnek. Ezek éretlen buzgósággal eröszakot akar-
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nnk lenni minden bevett szokáson; amazok azt hi-

szik, sokat tettek a' hazáért, ha magyarul káromkod-

nak, a' németet ostoba svábnak keresztelik. A' még

fortélyosabbak pcdif? usry nézik a" magyar nyelvet,

mint módot, a' szempillantás fclhcvülésct magányos

czéljaik clomozdilására használni.

Ezekhez nekem semmi közöm. Ok a' magyar

nyelv hadi serege prédáló csapafjait teszik. Cseleke-

deleiket védni nem fogom , nem akarom; a' mi ezek

ellen mondatik , arra feleljenek ok maguk , ha tud-

nak. Lépéseik épen ugy nem a' nemzet lépései , be-

szédük épen ugy nem a' mi beszédünk, mint a' hogy

ellenzink nem vállalják el magokéi gyanánt a' gúnyt

és piszkot és méltatlanságot, mivel sokan az övéik

közül nyelvünket esztendk óta illetik. A' balga-

tagok, túl "s tova csapongók, bárdolatlanul piszko-

lódok czivódásaiba keveredni nem tanácsos. Végez-

zenek egymással a' két rész betyárai, kár lenne okét

örömeikben háborgatni; csak azt az egyet ne kép-

zeljék, hogy a' dolog végkimenetelét 8k fogják el-

határozni. Azt sem lehet tagadni, hogy egyes tör-

vényhatóságok részérl történhettek "s tán történtek

is lépések , mcllyeket az ezen ügyben szükséges
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mcrsi'kU'sscI mcffcíryczlclni nom lehet. De ezek mind

csak egyes jelenések , 's nz egész' hclyczelét nem

változtalják.

Ili csak azon irányról leszen szó, mellyel negy-

ven cszicndö óta törvényhozás, és egy részben nem-

zeti elmeneteleink 's mivcltségünk köztudomásúi

képviseli, a' nyelv ügyének adni igyekeznek. Csak

ezen irányt lehet igazul köz és nemzeti irány gya-

nánt elismerni , "s mint illyest meggyzdésünk kü-

lönbfélesége szerint vagy megtámadni vagy oltal-

mazni.

179 1-bcn történt az els lépés mag/ar nyelv

dolgában az ország rendéi által. A' történt próbaté-

telek által elrémült nemzet törvény által biztosította

magát, idegen nyelvnek köz dolgokban való beho-

zatala ellen ; a' dicasteriumoknál meghagyatott a'

deák nyelv, de egyszersmind lépés történt, hogy

a' magyar nyelv minden iskolákban tanítassék.

i 792-ben a' magyar nyelv az ország határain

belül rendes stúdiummá canonisáltatott, egyszersmind

meghagyatott a"közpolgári dolgok iránt munkálódó kül-

döttségnek, hogy a' helytartó-tanácsnak magyar leve-

lezése iránt a" törvényhalóságokkal javaslatot tehessen.
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1805-bcncfry lépessel tovább mentek az ország

rendéi. Az országos felírások két nyelven történtek
,

így a' törvényhatóságok felírásai is, ha ezeknek tet-

szett; a' helytartó-tanács magyar felírásokra magya-

rul felelni köteleztetett. Az alsóbb törvényszékeknél

a" pereknek magyar nyelven folytatása megengedtetett,

csupán a' királyi "s hétszemétyes tábla szabadítat-

tak fel az illyen perekben magyar nyelven való íté-

léstl.

1825-ben magyar Academia állítatott. i830-ban

pedig az elbbi diaeta által felterjesztett kívánságok

folytában törvénynyé vált, hogy a' helytartó-tanács

magyar nyelven író törvényhatóságoknak ne csupán

magyarul feleljen, hanem különben is magyarul írjon;

hogy a' curia a" hozzá magyar nyelven felvitt pe-

rekben magyar nyelven ítélni köteleztessék. Minden

egyéb világi 's egyházi törvényszékeken folyhassa-

nak a' perek magyarul, a' bírónak szabad levén az

eddigi nyelven ítélni. Továbbá, hogy jövendre

senki, ki magyarul nem tud, köz hivatalba ne lép-

hessen. i834-iki januaríustól fogva senki, ki ma-

gyarul nem tud, prókátori censurára ne bocsátassék.
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Ugyanazon diaclíin az oiszáfíos rendek izenclci-

kcl a' másik táblához majjyar nyelven kezdettek át-

küldeni ; a" mostan folyamatban lev orszáf,'-'íyulésen ")

pedig a' frendek is ezen nyelven kezdek irni izenc-

teikot. Ug^yanekkor kérés meni felsége elibe , hogy

a" felírások ezentúl merben magyar nyelven történ-

jenek, a' trvény két nyelven sanctionállassék.

Mit tcszen a" tudós társaság ? Czélirányos ma-

gyar munkákat nyomtattat, idegen nyelven irott

könyveket magyar nyelvre fordítat
,

jutalmat szab

a" legjobb magyar munkára, pályakérdésüket leszen

fel különféle nemekben, összeszedi 's közrebocsátja

a" nyelv régiségeit, grammatikát "s szólártkészítel 'sa't.

3Iit kivannak, mit óhajtanak az egyes tudósok

's irók ? Hogy a' nyelv társasági nyelvvé váljék

,

a' tudományosság, ipar, köz élet, hivatalos világ

minden ágaiban alkalmazlassék 's használtassck; min-

den kötések, szerzdések, lépések törvényszékek

eltt magyar nyelven történjenek s a" t.

Világos mind ezekbl az irány , mellyel e" te-

kintetben nemzetinek egyedül nevezhetni. Ezen

irány tehát pedig az: országossá, diplomaticaivá,

tudományossá
, jó társaságivá és miveltté tenni a'
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nyelvet; czcl gy.'tnánt tzni ki nzt, mclly l'olr részint

szükséiibül részint izlcsbííi igyekezni ezen ország min-

den lalvusának elegondo okalegyen, Iiugy így az,a' mi

felsbb polczüivon szükséges , utóbb ezekrl a' pol-

gári társaság minden karzataira átszivárogjon, átsu-

gározzék.

Ertetésrol
,

gondolatlan sietsrl tehát itten

szó nem lehet. Negyven esztend tit el, míg

Magyarországban törvénynyé vált , hogy minden, ki

közhivatalt visel, magyarul tudjon. A' vármegyei

közigazgatás 's a" (örvény kiszolgáltatása ügyében

most is csak megengedve van a' magyar nyelv, nem

parancsolva ; arról pedig, hogy az országban lakozó

különbféle nyelv néptömegek sajátságaikból kivet-

keztessenek, magyarokká változtassanak által, or-

szágosan soha szó nem volt. Tudjanak, tanuljanak ma-

gyarul minél többen ; de hogy azon túl mit tudnak,

hogy micsoda népfaj ivadékinak tartják magukat

,

abba az országnak magát avatni nem szándéka. — Ez

tehát £zon irány, mellyel én elbb ugyan szellemében

's indiló okaiban bvebben kifejteni, aztán pedig el-

lenzi állítása ellen védelmezni kívánok.
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>l AGY Ali NYEI.V,
És

EliÓHEIiÜlIVH IVElXIiÉSI REIVDSZERE.

Serami se' emel nyelvet inkább, mint annak általános

behozása a' jó társaság' köreibe, mert szükségképen

hajlongóvá kell válnia, 's ezer lij formát, 's kelle-

mes fordulatot nyernie, mihelyt állandóan rajta foly

a' beszéd ollyanok közt, kik sok világot láttak, 's

jó Ízlés' , miveltség, sok oldalú ismeretek" birtokában

vannak. Csupán ez által lesz a' nyelv alkalmassá

bizonyos nemeire a' literaturának, és pedig épen

azokra, mik legnépszerbbek lévén legkiterjedtebben

hatnak a' közönségre. Hlyének a' színdarabok, 's re-

gények, mellyeknek nyelve feszes, 's idegenszin

marad mind addig, míg a' költ nyelvét nem való-

ságos életbl veszi , hanem valami képzelt világból

kényleien kölesönözni. Itt is , mint sok másban, ok
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és következés egymáshoz közel, és egymást feltéte-

lezve állanak: a' mag;yar 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 élef képei,

illy képek pedig nem lehetnek , mert ez az élet ma-

gyar alakban nem létezik.

De a' mint nem lehet öröm nélkül látni, miként

egyes talentumok ezen nehézségeken a' legújabb

id()kben olly szépen diadalmaskodtak, 's literatúránk'

ezen ágának a' köztetszésben helyet csinálni tudtak:

ugy az is igaz, hogy ezen a' magyar nyelv ellen

támasztott vád most már inkább ürügy , mint meg-

gondolás' szüleménye , és valóságos ok. Két körül-

mény van , mellybül ez világos. Az els Erdély

példája, (^'s ez iránt minden, ki ez országot látta

,

velem egy véleményen lesz) hol a' magyar nyelv

közdivatu lévén, a' jó társaság' köreiben a' legszebb

ajkakon könnyen lebeg, feszességét sohasem érez-

teti, 's ezer szokás , 's divat-szülte fordulatban gaz-

dag, mellyet mi magyarok nem is ösmerünk. Másik

az, hogy ez az egész ellenvetés többnyire csak azok-

nak szájában forog, kik magyarul vagy épen nem,

6*
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vapy csak iffcn í'oliilcicscn liidnak
, szcrclvón (inliihi'i-

jiikal a" nyelvre lolni , nicllynck sajátsájíail iiciii is-

merik. A' mi nyelvet az ember rosziíl (lul, azt rend-

szerint fásnak , "s iiíiycUennok szokla larlani.

A' magyar nyelv' röglöni behozását a" társasáíri

körükbe én prédikálni álallom , meri azi kiviliollen-

nek hiszem, és tudom hiigy nincs semmi a' világon,

mely minden erílszaki próbatétel ellen, olly visszarú-

gó ervel birna, mint épen a' j(') társaság' viszonyai.

Ezeknek l eleme egy bizonyos szellemi szabadság,

melly csak magaszabla hol helyes , hol fonák tör-

vényeknek hódol, 's ezer módot talál minden kívül-

rl jöv kényszeritési próbatétel alól kicsúszni. Kön-

nyebb e' sphacrában valami roszat kivinni jó móddal

mint erszakolva a' Icííjobbat. E' lekinlclben tehát,

mindent csak az egyesek' meggyzdésétl, 's józa-

nabb ideák' terjedésétl lehet és kell várni. Elbb

azonban hogysem általános divatává váljék a' ma-

gyar nyelv a' kérdéses mezn , szüksége hogy az

egyesek, féríiak és asszonyok, tudjanak magyarul,

és mivel ezzel azon osztályában íi'hazafiaknakjmellyrl

itt fleg beszélek — értem az elkelket 's vagyo-

nosokai — az érett korúaknak egy nagy részére nézve
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már iilkiiliiiasiiil elkós(iiiik, a'jöv ivadékia kell ittlcg'-

iiikiibl) ruiilílani fi^yclinünket.

Eiiibei' jövendjének teinicszct' ajándékin túl

nevelés az alapja, ennek pedi<f hogy sikeres legyen,

hügy kiegészít részei egymásba ne íilközzenek, 's

egyöntésü egész legyen eredménye, egy bizonyos

vezérgondolatánál kell kormányoztatnia. Annak, kitl

a" nevelés függ , tudnia kell , hogy a' nevendékböl

mit akar csinálni. Elkel magyar szülknek tehát

,

ha csak valami különös hivatás miatt kivételes pá-

lyára nem szánták gyeimekeiket, azon kell ienniök,

hogy fiaikból mivelllelkü és szivü , a' külföldön

becsülettel felléphet , hazájuk" dolgaiban jártas, ki-

rályukhoz hív, politicai helyzetünket józanon fel-

fogó , honunkat melegen szeret hasznos polgárokat

képezzenek — tökéletesen alkalmasakat arra , hogy

a' hazai állapotokban voltaképen, és hathatósan gya-

korolják azt a' befolyási részt, melly polgári hely-

zetükhöz a' törvény által kapcsolva van. Ezen fczél-

ban kell magyar ifjak' nevelésében minden törekvé-

seknek összepoiitosiilni. Leányaik' sziveibe pedig

szükség hogy olly érzcmcnycket plántáljanak , mel-

lyeknek bclulyása alatt, ezek jó hazafiakat nevelni,
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's hüzzálaituzüiknak a' koziigyckbeni törckvcseikol

él (Jcmek szerint mélláiiylani , 's értelmes részvéttel

kisérni képesek legyenek.

Az ideák' ezen rendszerében jelesen a' íiúkra

nézve f hely jut a' diák' és magyar nyelv' alapos

ismeretének nem bels becsük miatt, mivel amaz

a' classicitás' nyelve, emez pedig sajátunk; hanem

csupán ugy mint egyetlen eszköz a' hazai dulgokban

széles jártosságra szert tenni,igazainkat gyakorolhalni,

polgártársainkra behalni, 's szives és állandó köz-

lekedésben létezhetni hazánk' fiaival.

Ezen , talán nem épen szerénytelen kivánatok-

nak mennyiben felel meg a' nagyobb házaink' feles

részében divatozó nevelési rendszer''^ — Kisded ko-

rában magyar dajka környezi a' fiut, 's van egy

id, mikor ajkai magyar nyelvnél egyebet nem da-

dognak. Más-e ez minta' hazának megelzleg adott

elégtétel , mint elleges megnyugtatás a' lelkiisme-

retnek, ho^y igy a' szülk majd igy biztathassák

magukat egykoron : „fiam gyermek korában igen jól

tudott magyarul" 's bár inkább soha se' tudott volna

hazája' nyelvébl csak egy szót is , mintsem hogy

iiz , minek a' férfi' ajkain hathatós szó gyanánt kellé
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vala harsoíTiii , király' és haza' Hg:yóbeti a' g'yciniek-

szüba' ííyáva jálckává lelt légyen lealacsonyítva.

Mert inie alig kerüli ki a' száraz dajka' ápoló kezei-

bl , általadalik a' bel- vagy külföldi nevelnek , 's

idegen, és nem nemzeti gondolatok', foglalatossá-

gok', és érzemények' köreibe lép által. Tanul né-

metül, francziául, angolul. Szülitl magyar szót úgy

is alig hall , naponkénti társasága németül cseveg

hasonkorú gyerkczékböl áll ; legfeljebb háromszor

egy hétben vészen a' nyelvmestertl magyar órát

,

ha t. i. ez a' szerencsétlen óra nem ütközik össze va-

lami más foglalatosság' órájával, mert akkor mi

természetesebb, mint hogy ennek háromszor közt két-

szer áldozatul hozassék ? Magyar irók' olvasásáról

,

hazai körülmények', viszonyok'
,

jelen állapot' , és

szellem' stúdiumáról szó nincsen; rövid magyar histó-

ria, 's a' nevelés' vége felé egy kis felületes ma-

gyar törvény; ez mind annak sommája, mit az ország

jöv törvényhozójának hazája fell tudni szabad. A"

lobbi id a' szülk" kisebb nagyobb belátása szerint

kielégít , vagy felületes testi 's általános tudományi

kimivelés közt foly el.
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Léteznek ugyan, 's hálaistennek! napról nnpra

sziipoiábban ej-yes dicscicles kivételek , *s ezeknek

jó sikere, mcgfojihatlan , hogy a' többségre erseb-

ben nem hat. A' közép sorsnak' nevelési rendszere'

hiányairól itt szó nincs, mert azuk a" mondottakkal

sokszor épen ellentételben állnak, a" tehetség' nem

léte miatt pedig egyes tökéletlenségeik sokszor ment-

hetk. A" mit pedig a' magyar nyelv' felületes tanu-

lásáról itten moiidoKam , éppen ugy illik a' diák

nyelvre , mellybcn azok után mik köriillíink történ-

nek, még mindig a" magyar nyelv' veteked társát

látni, "s nem inkább ugy méltánylani az(, mint álta-

lános miveltségi eszközt, 's biztos utat a' hazai ügyek'

ismeretében ers alapon haladni , meggyzdésem

szerint megbocsálhalalian káros elfogultság nélkül

többé nem lehet.

A' feljebb leirt nevelési rendszer — "s bizony

nem nagyítva adtam el—egy f tévedésen alapul. Fo

dolognak azt veszik az illycn szülk a' nevelésben,

a' mi csak másodrend, és fordítva másodrendnek

azt, a" mi a' f dolog. Erkölcsileg fképen

éldel és csak mellesleg ható, cselekv
e.uberekké nevelik fijaikat, a' mikor épen fordítva



- 89 —

kellene cselekcclniOk, noliogy ezen rendszer állal

gyermekeikben a' jöv jobb embert már elre cilojt-

sák. Értelmileg a' magyar miveltséget alája

rendelik az áKaiános miveltségnck , a' mig ennek

amazt hordani, és mintegy emelni kellene. Innen

van , hogy az igy nevelt emberek idegen szempont-

ból nézik azután tulajdon honi ügyeiket, 's ezt a'

hazát majd amerikai , majd linczi ideákkal itélik meg,

's akarják reformálni; innen az, hogy a' hazai dol-

gok' szerkezelébe soha bele nem illvén , alkalmas

és kielégít hatási kört választani maguknak nem tud-

nak. Már pedig az a' szerencse, hogy az egész emberi

nemre, vagy világrészekre hasson valaki, több

századok' lefolyta alatt is csak egyes kivételes

lényeknek jutott ; — a' mindennapi embernek kisebb

kört kell választani,különben csekély ereje siker nélkül

eloszlik. A' legtermészetesebb hatáskör tehát minden

emberre nézve a' politicai kapcsolat, mellyben él :

a* haza.

Ez mindenütt igaz, de kettsen igaz minálunk.

Olly országban , hol a" polgíirok mind egyforma ju-

sokkal birnak , a' miveltség pedig magas fokon áll

,

és minden classisok közt eltcrjedett, megfogható,
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's lalán meg is bocsátliató a" cosniopolitismiis ; illy

országokban egyes polgái" lujtclcsscge a' haza iráni

nem igen szigoiú , elvonulni sokszor szerénység,

bizvást niondhalván magában akárki: „a' mit én nem

teszek a' közügyekben, azt mások sokkal jobban

helyre pólolandják." — De olly helyit , hol a" pol-

gárok' némelly osztályainak törvény , és alkotmány

olly kilünö igazokat, a' sors olly nagy javakat adotl,

hol ncmellyeket szinte' örökös törvényhozókká tett,

hol végre az általános miveilség még olly hátra van,

— illy országban mondom minden kilüno helyezelbeni

honpolgár életével, eszével, 's minden erejével adós

a' hazának , 's ezen adósságát lefizetni szent köte-

lessége.

Ezen kötelességek' teljesítése azonban nem min-

dig könny, vagy kellemes, mert ez az ország nem

épen egészen költi , kevés van benne mi a' phan-

tasiához szól , vagy az éldelési vágynak megfelelne

— sokkal több a' silány prosa, az elítélet, a' fe-

lekezet, melly gyakran a' legszentebb törekvést há-

ladallansággal fizeti. Roszak az lítak , sok a' szeiiy,

piszok , rósz izlés intézeteinken , régi moh , 's csak

a' vizsga szem eltt eloszló fekete homály fekszik.
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"s a' mi Icglöbb, a' kiif feiickcn iilíirik, arról mii

hazánk' ügyében teszünk, a' világ, 's Európa eddigelé

legalább igen keveset tudott. Hiúság tehát hazai tisz-

tek' teljesitcsctül kevés megelégedést várhat. A" ha-

zafi" pályája nálunk önmegtagadást 's áldozatokat ki-

van; ezek csak lelkesedés, és ers akarat által lehetsé-

gesek, állandó elkesedés pedig, és valólag ers akarat,

emberi kebelben csak a' mellett támadhat, mit az emberi

ész jól megértett, tökéletesen keresztül látott. A"csak

félig meddig felfogott, 's némileg csak sejdített ügyek

és érdekek mellett csak szalmatüzü lelkesedések lo-

boghatnak, érett gyümölcsöket nem hozhatók. 3Iás

részrl pedig az a" sajátsága van az emberi ügyek-

nek, hogy olly tárgy, melly els tekintetre a" leg-

silányabbnak látszik
,

jól kiösmerve, minden részle-

teivel felfogva, minden összeköttetéseiben tekintve,

bájos ervel ragadja meg az emberi elmét, "s annak

a' legédesebb táplálmányt nyújtja. Naponként látjuk

ezt valósulva az emberi ismeretek' külömböz ágaira

nézve. Férfiak, kiknek lelki 's elmebeli felsöségét

tagadni nem lehet', tudomány és mvészet', nyelvészet

és felszámolás', ipar" és mesterségek' mezején, milly

gyakran pazérolták egész életüket , olly kérdések"
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mcfífejlóséic , mikcl a' beavallati mcdclíi parányisá-

gokiiak néz. Így és még sokkal inkább igy áll a' do-

log a' hazai ügyekre nézve. Az a" mi a' járatlannak

els tekintetre unalom, és boszúság' tárgya, mikor

azt közelebbrl kiösmcrtíik, históriai kifcjlesét, bels

ükozatjail tudjuk
,

jövjét scjdiljük , mikor átlátjuk

szoros összcköKcIését az egész* boldogságával , ön-

javunkkal , 's jöv fclvcrgdésünkkcl, ellcnálihatlan

szenvedély gyanánt fogja magához vonzani az elmét,

üj világ, új élet nyilt meg a' lélek elöli, "s ha a'

sziv még egészen el nem korhadi , készen áll a' jó

hazafi. Kötelessége tehát a' szülknek a' zsenge ifjú-

ság' intelligentiáiban a' hazai dolgok" ismerete" biztos

alapját már jókor letenni , hogy igy a' hazai tisztek

teljesítése a' kevéssé buzgókra nézve könnyítve le-

gyen, 's ólom sulyok alatt görnyedve azokban el ne

lankadjanak; a' lángszivüeknél pedig a" hazafiúi szen-

vedély, éretlen és értelem nélküli hcveskedések közt

siker és haszon nélkül ki ne párologjon.

Ugyan ezt kivánja továbbá azon néposztálynak

érdeke is, mellyhez illy szülk tartoznak. Azon pon-

ton állunk, hol intézeteinkben tetemes módosítások-

nak kell történni. Király és ország, aristocratia "s a"
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löl)bi néposztályok oz iránt egy vclckcdósbon vannak.

Csak arról Iclict a' szó, micsoda vczcridoáknak kell-

jen ezen mozgalmat i<razgatni, mclly irányt adni neki,

mclly ponton állania meg. A' forrongás' illy elhatá-

rozó szempilianatában nem ezerszer károsabb-e a'

tudatlanság, mint a' nyugvás' vagy tespedés' órái-

ban? 's akár hogy üssenek ki ezen módosílósok, nem

kivánatos-e , hogy megvitatásukban és megalapítá-

sukban az ország' állodalmának alkotmányos elemen-

tumai, állásukhoz, 's igazaikhoz szabott irányban

részesüljenek ? F helyt áll ezek közt a" vagyonos

aristocralia, mcUynek ezen esetben észszel, és lelki

tehetségekkel kell adózni , mi ismét csak ugy tör-

ténhetik , ha tagjai a' hazai ismeretek' minden ágai-

nak tökéletesen mesterei. 'S mikor ez nem történik,

lehet-e csudálkozniok, hogy kárukkal bomlik meg

az eddigi egyensúly , 's az egésznek bels oecono-

miájába hirtelen , és felzavaró változások jnek ?

Szörny prosa mind az, a' mit én itt mondok,

egészen a' tettlegesség" világából véve; de szántszán-

dékkal kerülöm a* szenvedélyek' nyelvét : mert ezen

sorok azoknak számára vannak irva, kiknél mindenek

eltt az értelmet kell meggyzni, hogy azután a'
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lelkesedés belle ifjú plaiila fíynnánl sarjadozlinsson.

Alaradjunk tehát a' dolog' gyakorlati oldalánál ezcn-

till is, és lássuk a' most divatozó rendszer" további

kifejléseit.

Vegyük azl a" nem ritka esetei , hol a' nevel

idegen. Ez az ember az , ki a' gyermek' eszére, szi-

vére
,
gündolkodásniódjára Icghathatósabban fog be-

folyni; befolyása nemzeti, 's hazai szellem bizo-

nyosan nem lehet; de tegyük fel, hogy második

nevel is van a" háznál magyar nyelvtan iló

czim alatt; a' gyermek eltt rendszerint az elsnek

példája, vélekedése, nyelve lészen nagyobb fontos-

ságú, 's könnyen megtörténhetik, hogy a' kett közt

bizonyos különbségek és ellentételek létezvén, a'

még éretlen gyermek a' nemzetek közt tegyen ha-

sonlításokat, mikor a' különbség talán csak az in-

dividuumok között létezik. Ezek a' hasonlítások ne-

hezen fognak a' hazára nézve kedvezk lenni. Az

illyen gyermek a' nélkül is, oUy gondolatok', 's ideák

körében él, hol a' hazai érdekek bemenetelt ritkán

találnak, lakása gyakran szinte a' hazán kivül van,

játszótársai vagy idegenek, vagy ha magyarok is, épen

azon helyezetben vannak, mint , 's lehetetlen hogy
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idegen nó ne váljék hazájához. í-cpfcljcbb ully há-

zaknál lehel léhát külföldi nevelf) nem ártalmas,

vagy épen hasznos , hol a' szülök rendesen magya-

rul beszelnek , vagy különben eleven és állandó

részt vesznek a' hazai érdekben. De a' külföldi kö-

vezeten , vagy más teljességgel nem magyar atmo-

sphaerákban a' felesszámú idegen befolyásoknak

legalább az egy magyar nevel' személyében kell adni

némi ellensúlyt; különben fiatal törvényhozónk hu-

szonnégy esztends korában szomszédjától fogja el-

kérni a' fíJrendek tábláján a' felolvasott izenet' talán

nem épen kielégít magyarázatját, 's hallgatni lesz

kénytelen, mikor mások, nálánál talán sokkal ke-

vesebb miveltségüek, köz helybenhagyással szólanak.

Ha ekkor nem pirul, nincs mit örülnünk sima ne-

velésén , mert az benne a' hazafit elfojtotta. Ha pe-

dig arcza ég a' szégyentl, vagy kénytelen lesz

férfi korában vas szorgalommal virasztások között

pótolni azt, mit a' gyermek sokkal könnyebben tanúi,

vagy magát erre elég ersnek nem érezve, mindent

a' mi hazai, örökre oda- 's félben hagyand.

Ne felejtsük el az 1825-diki országgylést.

Hány meleg kebel átkozta a' félszeg nevelést, melly
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állal háln'ilvn volt hnziijáiiiiK ii)íy szoljíáiliiiliii, mint

kivánla volna! "s bár lenne maradandó ez a" benyo-

más , nciioííy a" sziilük gyermekeiknek örökségben

adják ál a/.t , minek Kinjail már majíok sinlellék,

's ökct vagy ncmasáfira kárJHiztassák , vagy annak

tegyék ki , hogy öniábaikon menni nem tudván , út-

mnia'óra legyen szükségök , 's a" legjobb indulat

melleit a' legels szájas kontárnak legyenek pré-

diíjává.

Idegen nyelvek' tanulása — a' németet mint

teljesen elkeriilhctctlent nem is említem — nem csak

kívánatos társasági tekintetben, de más szempon-

tokból is hasznos, st szi'ikséges. Eszköz az, becsü-

lettel jelenni meg nagy világban 's külföldön , ma-

gunknak nagyszámú, és hasznos ismereteket szerezni,

miveli az izlést, sokoldalúságot ád az elmének. Nem

lehet tehát azt eléggé pártfogolni, csak hogy annak

még fonlosabb dolgokat áldozatul hozni nem szabad.

Okos mérsékletlel kell azt zni, mint eszközt, mint

egyik, a' többível összehangzóágáta" jó nevelésnek,

nem bálványt csinálni belle , mellynek oktalanul

tömjénezünk, és módira lealázni. A" divatban most

a' fraaczia nyelvet sokaknál az angol váltotta fel.
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Bizonyára nincs nyelv
, mellyen gundolkozó és

szabadlclkü emberhez mélló ismereteket nagyobb

mennyiségben gyiljlcni lehelne, mint azangol, 's ha

ezért kívánják sokan, hogy a/t gyermekeik már kis-

ded korukban , néha épen a' száraz dajkától beszív-

ják, ugy a' szándék legalább dicséretes. Van okom

azonban ezt nem egészen hinni, mert gyakran la-

pasztalom, hogy ez a' stúdium, idomitóval 's lo-

vászszal való angol beszélgetésen, 's legfeljebb egy

két divatos regény olvasásán túl nem megyén. Le-

gyen ez azonban akár hogy', soha sem szabad el-

felejteni, hogy ezek a' jöv törvényhozók 's ország'

nagyai, ha mindjárt ügy beszélnek is angolul, mint

Sir Róbert Peel , vagy Lord John Russel , az angol

parlamentben soha sem fognak megszólalni, 's cse-

lekvési mezejök , a'' hazájokbani zöld asztalok' két

oldalán lerül el.

Vagy talán idegen literaturák' hseivé akarják

nevelni gyermekeiket ? lisztelem , és méltánylom

én azt a' hírnevet, mellyet e' mezn egynémclly

hazánkfiai oUy b mértékben arattak, 's ismerem az

okok' és körülmények' azon összefüggését, mellyek

ezen jelenségeket szüllek, és szülik; de tagadom
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lioffy azok a/ ilt cnililclt nevelési icndszciiick let-

li'k volna eicdniénjci. Síit inkább még az is, a' mi

ezen nmben nafjy és szép (örtént, hazai alapon

épüli , 's a' hazára sugárzott vissza ; hogy pedig a'

jelen ivadék' lejjjelesebb tagjai , nem az itten leirl

,

hanem azzal épen egészen ellenkez nevelési rend-

szerben vették niivellségiikcl, a' mindennapi tapasz-

talás bven tanítja.

És mikor lííazni megyén a' gazdag magyar ifjú,

becsületére válik (alán az okosabb emberek eltt, ha

hazája eltte terra incognita, 's azt illet kérdé-

sekre felelni nem tud ? A' küiröldi igen jól tudja

a' csak mulatság végeit utazó üres urfiakat azoktól

megkülönböztetni , kik a' szükséges elkészületekkel

ellátva jelennek meg, 's hazánkfiai közül legtöbbre

azokat becsüli, kik a' haza' érdekei' elmozdításában

iegszilárdabban munkálkodnak , 's küls országokra

is illy czélból utaznak. Ketts pedig az elkészület,

mellyel a' külföldre men magyartól meg lehel ki-

vánni; egyik : állalános helyes ideák azon orszá-

gokról , mellyeket látogatni megy; — másik: szoros,

és körülményes ismerete a' hazai állapotoknak. Hol

az egyik vagy másik hibázik , ott az utazás' ered-
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menyei, mindaz individuiimia, iniiid liíizájáia nézve

igen kétesek , 's mindenesetre késbb póllaiidó hé-

zagok maradnak fen , mert a' külföldön tapasztalta-

kat; a' honi dolgokra, csak mint resultatumokat lehet

alkalmazni, a' resullaliimokat pedig ezen esetben, csak

az összehasonlításból lehet húzni , összehasonlítani

meg ismét csak az képes, hi mind a' kél összehason-

lítandó tárgyat ismeri. A' dolgoknak nem velején, ha-

nem puszta nevén indulni, a' formák' azonsága miatt,

a' bels különbségeket észre nem venni, és így ana-

lógiákat, hasonlatosságlkat találni ott, hol lulajdon-

képcn csak különbségek léteznek, a' legbizonyosabb

mód , fonák ítéleteket hozni, az alkalmazásban pedig

czéliránytalanul és károsan munkálódni.

'S valamint egy részrl a' hazai dolgoknak eme

tökéletlen ismerete azoknál, kik a' külföldön utaz-

ván , onnan jobbítási és változtatási tervekkel tér-

nek haza , az egészre nézve csak káros lehet, 's b
kútfeje a" czéliránytalan 's kivihetlen tervezéseknek,

épen ugy nem kevés szánakozás fogja el a' szívet,

ha egy némelly másnem hazánkfiait látjuk, — értem

itt azon véghetetlen becsületes, és derék embereket,

kik hazájokhoz a' legmelegebb indulattal viseltetnek.
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(le idillik novcIósnktK'l fofTva a' liazai (iolííokbaii részi

vonni nem képesek. ()nóizésök azlsú>ija nekik, liojíy

(öbbot érnek , mint sokan azok koziil, kiket csak

azért tart jó liazaliaknak a' világ, mert niaíiyanil

folyvást beszélnek. Es még is nem bírnak eléír er-

vel egészen uj életet kezdeni , — hozzá jánil az em-

beri gyarlóság , 's a' megsértett önszeretet' ingeríill-

sége, félre térnek polgárlársaiklól, "s mintegy mes-

terségesen elszakadva mind attól, mi liozzájánilá-

suk nélkül forr, készül, és fejlik, vagy létre kap,

kárhozfalják mind a' ezéliránylalant, mellyet hátrálni

nem tudlak , mind a' jót és üdvözlctesf, melly nél-

külök jve életre.

Ez mind meg annyi a' közönségre nézve káros
,

az individuumra nézve pedig piriló és kinos helye-

zet, mellyti gyermekeit megóvni minden atyának

szent kötelessége; idcgenszellem nevelési rendszer

mellett pedig az illyen eredmény csaknem elkerül-

hetetlen.

Köz a' panasz: hogy mi nehéz magyar nevelt

találni. Én ezt nem tagadom. Mindenütt ritkaság,

's nálunk számos magyarázatot nem kivánó oknál

fogva még inkább mint másutt, az olly ember, ki
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a' sziilk' kivánságainak , 's a' neveiéi szükségle-

tcinek isnicielek' ós miveltség', chaiacter' és ma-

gaviselet' lekiiiletében inegfeleljeii ; vagyonos szü-

lknek azonban ezer módjuk van magukon segíteni.

Ki hátráltatja okét még akkor , mikor gyermekeik

a' száraz dajkánál vannak, egy jó erkölcs, iskoláit

dicsérettel végzett, tehetségei- és igyekezetére nézve

reményteljes magyar ifjúval alkura lépni, 's azt maga

kiképzése végett , különös tekintettel neveli pá-

lyájára külföldön utaztatni? llly ifjak bizonyosan kap-

hatók, 's magát az experimentumot több mint egy

esetben a' legjobb sikerrel láttam megtéve.

Vannak szülk, kik mintegy félnek fiaikra 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 scgiti

,

's ez fképen igaz a' nyelvekre nézve. Nincs le-

hát min aggódni a' gondos anyának : fijaik bátran

tudhatnak magyarul, olvashatják az árvizkönyvet

,

's beszélhetnek gyléseken a' nélkül hogy Lord

Byrontól 's Buhvertl, Eugéne Suetl 's Balzactól

búcsúi kellene venniök. Az emberi velben igen



— I(»2 —

S()kra van liCly , ha uz anyajfok jó szerrel vaiiiiaK

elrakva. AblxJI, lioj^y Vörösmarlyl érlih, 's llimlibl

egy kél dall könyv nélkül hídnak , nem következik,

hogy elbukjanak a' sima parkéira , láiicsüsnéjoknak

lábára hájrjaiiak, pipaszagul hozzanak a" szálonokba, 's

a' mi minden más véteknél nagyobb, ungrisch-deulsch

beszéljenek.Tudhatnak magyarul,szerelhclik hazájukat,

ismerhetik ügyeit,a' nélkül hogy ezen veszélyek' fenye-

get örvényébe merüljenek, szüliknek társasága,

azon magaviselcti példák, mellyel azoknak tereméi-

ben látni fognak , kel mind ezektl megrizendi.
f

Úszhatnak , kardoskodhatnak , lovagolhatnak , tán-

czolhatnak igen jól; — a" honi nyelv" tudása ket

ezekben bizonyosan nem fogja hátráltatni.

Az a' valóságos félelem, mellynél fogva e' ha-

zában a" magyar nyelvtl sokan még mintegy irtóz-

nak , 's azt durvasággal és miveletlenséggel elan-

nyira identificálják, hogy az egyik" nevénél mindjárt

a' másik jul szökbe, igen mulatságos lenne, ha

nem húzna olly sajnos következéseket maga után-

Aristocratiánk' lagjai elfelejtik, hogy még ugy is,

ha ez így lenne , csak tlök függene , ezen a" ba-

jon segíteni, 's példájok állal jó izlésí és mivcltséget
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tcíjcszleiii. A" nemzet elóit arra a ponlra , liol a'

Jubbnl felfogni és kivámii , 's az igazságot , még

ha iicscrü is, eltrni képes. Hálával azonban csak

attól fogadja a' Icczkét, kinek tettlegesen bizonyított

jelszava: ''Mindent a' hazáért." Azoknak kik

hónukért keveset vagy semmit se tettek , a" mive-

lellenség elleni panaszok nem igen jól állanak.

Ez az irtózás a' jnagyar nyevtl talán még mé-

lyebben alapul , mint a" nemzet' csekély miveltsége

felöl való ideán. Senki iránt se' akarván igazságtalan

lenni, azt nem egyes embernek, hanem az ideák' és

fogalmak' bizonyos divatba jött fonákságának tulaj-

donítom , melly osztán a' nélkül hogy helyes vagy

helytelen volta iránt , csak egy szcmpillanatig is

gondolkoznának , minden , magyar nyelv' és nemze-

tiség' dolgát érdekl Ítéletekre oUy mértékben be-

foly, hogy sokakkal önméllóságokat, nemzeti büsz-

keségöket, "s azt a' mivel magoknak tartoznak, elfe-

lejteti. Mindjárt ki fog tiinni, hogy mit akarok

mondani.

Semmi se' mindennapibb mint az , hogy bécsi

szomszédink Qtt csak a' néprl beszélve) mindazo-

kat a" nevetséges históriákat, anekdotákat, miket
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az cniltcn clinóssé^, az emberisig' ostohíisáiíiiia

ezredek olta láköUíJtt, mi reánk niagyarokru fufíják.

A' jó tréfa olly lelelle becses doluí; , 's még- a'

rósz is, hacsak némileg neveltet, el)ben a' szomorú

világban olly igen ellürliet, hogy nekem ezen szo-

kás iránt csak azon egyetlen egy megjegyzésem van,

hogy ostobaság és együgység az egész emberi nem'

közs tulajdonai lévén , nagy igazságtalanság törté-

nik egyéb népeken, mikor valamennyi a' földhátán

akár mikor elmondott ostobaság a' mi rovásunkra iratik.

Ennyit akkor mikor magában a' dologban fekszik a' fur-

csaság. A' mennyiben azonban ezen tréfák savók'

nagy részét a' bécsi szónak magyaros kiejtésétl köl-

csönözik, senki se' fogja talán tagadni, hogy részre-

hajlatlanul vévén a' dolgot, a" német szónak magyar

kiejtése, csak egy szikrát se' furcsább, mint akár-

mclly más nyelvnek idegen ajakkali kimondása, pél-

dául a' francziának angolosan, vagy olaszosan való

kiejtése. Hogy német szomszédink az illy magyar-

német kimondáson nevetnek, az nekik épen úgy

szabad , mint nekünk a' magyar szó" németes elfa-

csarását kaczagnunk. De — 's itt kezddik a' fonák-

ság, mellyel feljebb említettem, — nem véghetetlen



— 105 —

í'urcsa-e, iiiikui közülünk ollyaiiok, kik magok vagy

sehogy', vagy igen roszul tudnak magyarul, azokat

csúfolják ki, kik a' németet magyarosan ejtik? Hogy

az illyen cselben a' két fél közül mellyik nevetsé-

gesebb, az oUy érdekes kétség, mellyel én, ha meg-

fejtése olly könny nem volna , egynémelly hazám-

fia' magába térítése végett a' magyar tudós társaság-

nak jutalomkérdés gyanánt bátorkodnám ajánlani.

Én legalább más példát, hol valamelly nemzet, ön-

tisztét, 's önmagát feledve, maga magát, ugy mintha

külföldi lenne, kinevetné, nem hallottam, "s a' do-

log melly magában kicsinységnek látszik, erkölcsi te-

kintetben elpulyásodásunk' egyik legszomorúb jelen-

sége , mert sajátságunkról való niegfelejtkezést

,

büszkeségünk' feláldozását, 's hazai ügyeinkre nézve

külföldi szempontot árul el-

Igen érzem én , mi nehéz ezeket az igazságokat

megizleltetni azokkal, kiket illetnek. Olly helyzetbe

tették magokat , hogy úgy szólván nem is lehet hoz-

zájok férni. Azok, kikre hatni leginkább hízelked-

nék önszeretetünknek — aszszonyaink — süketek

mind azokra, a' miket mondhatunk. Könyvet irunk

a' nyelv' dolgában ? nem olvassák , mert nem értik.
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()rszá<r|rytilcseii szólunk*' a' kaizíilba loli^yiill hjíjds

alakúk tolmácsaiktól kivonatban kapják a' bcszédekcl.

Az illycn némotie roiditutl, töredékekben adutl ma-

gyar hazafiság bizony nem igen lehel nagyhatású.

\agy házról házra járjunk, reggel és dcibenj délután

éscslvc, utón útfélen prédikáljuk asszonyainknak a'

magyar nyelv' szeretetét? dek mindenre ráunnak, a'

mit sokszor hallanak; az unalom állal tehát nyel-

vünknek nálok szép jövendt nem készítünk.

Éspedig mi szép szerep van nyújtva asszonyok-

nak , minden szabad országban ! A" férj és a" fiu

,

a' testvér és a' szerel, mindnyájan asszonyi ke-

beltl várják a' melegséget, melly nemesebb irány-

nyaikra ömöljön. Tle vár a' férfi buzdítást az út"

megkezdésére, tle jutalmat a' kivitt babérért, tle

vigasztalást a* hidegségért, az üldözésért, mellyel

tövises útján talált. 'S a" mi asszonyaink olly annyira

távol állanának eme' rendeltetéstl, mcllyre ket körül-

mények határozták , természet alkotta, közvélemény

hirdeti ? 's csak épen nálunk nem volnának minden

jónak, szépnek, nemesnek kezdi és ápolói? *s csak

épen Magyarországban nem lenne igaz, hogy feles

része a' nagynak és szépnek, a" mi történt, asszonyi
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szem' sugáiaibül f'ulya ki, s ismét annak áiiiyckáhan

hala cl? — A'agy egészen csalalkozom, vagy pedig

igaz az , hogy még a' mindennapi élet' léhaságai és

Iclhetlcnségei is bizonyos felsbb szint , bizonyos

kimagyaiázhatlan érdeket csak lígy kapnak, ha ál-

talános , nemesebb érzések fekszenek álaltok.'

Nagyaink közül sokan idegen földön keresnek

magoknak feleséget. Politicai összeköttetésünknek

természetes következése, 's fordítva épen olly gyak-

ran történik. A' házi élet' boldogsága olly véghetet-

len fontos az emberi viszonyokban , 's annyira függ

a' szív' érzéseiti , "s a' characterek' egybehangzá-

sától, hogy ezen f feltéíelekhez, még másokat tennni

igazságtalanság lenne. De valamint külföldre férjhez

ment magyar leányaink azon országok' nemzetiségét

tisztelni kötelesek, úgy a' külföldiektl, kik magyar

férjet találtak , bizodalmasan várja a' nemzet , hogy

új hazájok' érdekeivel összeforrjanak.Hódolás azoknak,

kik e' szent hivatást melegen felfogták, lelkesen teljesí-

tik! Bár társnéik tlök példát vennének, 's szaporítanák

két rövid esztend' multával bájaikat a' magyar nyelv'

tudásával mint emez; nevelnének lelkes fiakat a' ha-

zának, mintegy más, lennének védangyalai minden
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liazulV iiryekt'zclnick , mint cnj liitriiiatliK. Áldiis

azukia , kik kcbclöknek ticmcs bíis/keségél ha/úiikba

cltiuzták , iieiiizctünkrc állalvillúk.

'S nyugudjaiiak meg a' gondosszivü anyák a"

Süis iránt, nielly czéliiányosan mag-yaiiil növeli kcd-

venczcikct várja. Nem vagyunk ugyan els ország

Eurupában se' kiterjedésünkre, se' puliticai álláspun-

lunkra , se" literaluránkra nézve , 's igaz hogy igen

sok tekintetben hátra vagyunk; de csak tlünk függ

felvergdni, 's erkölcsi és anyagi erünket, niivcltsé-

günket , intclligentiánkat kifejteni, mihelyt felfogtuk

valóságos helyezetünket, 's nem rugaszkodva el nem

érhet chimaerák után, az elnyerhett, a' soha ki

nem vihetnek áldozatul nem hozzuk
,
gyarapodó

nemzetiségünkbl, 's öregbed jó voltunkból pedig

törvényes politicai kapcsolatunknak nem ellenségét,

hanem új és ersebb alapját, és szövetségesét csi-

náljuk; mikor tehát egy tizennégy millió lakosú,

négyezer négyszeg mérföldet magában záró termé-

keny országnak politicai helyezete 's állása által

a' béke' malasztjai, és küls bátorság állandó birto-

kú! jutottak, sei' bölcsesége pedig szabad eleme-

ken épül országos alkotmány , 's minden tökéletc-
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sodós' innírviít méhóbcíi visel holyliatósííííi intózc-

(ckclt ndoti, nzoknali kik (öivóny, biilok, cs szo-

kás állni a' közdolfíükia ollytelemcs bcfdlyást gya-

koiollialiiának, halasi körök' szk vülla felett panasz-

kodni, a' legnevetségesebb gyengeség, és vagy

éretlen 's határtalan óriási nagyravágyást, vagy pe-

dig minden, még a' leglisztclesebb nagyravágyástól

is üres keblet árul el. Talán még szebb dolog volna

az angol parlanicnlbcn, vagy franczia kamrákban

tündökleni , német professornak vagy olasz mar-

chesenck , török szultánnak, vagy chinai mandarin-

nak lenni ; de minekutánna a' sors , a' gondviselés

ide vetett: talán nem ártana próbát tenni, hogy ugyan

mi volna az , ha végvalahára jó magyarok találnánk

lenni. Csillag gyanánt tnni fel egész nemzet eltt,

milliomokra hatni, az álmaiból felserdült és a' pallé-

rozódás' széles pályájának neki indult nemzetet dics

útjában elre taszítani, mivelodési középpontul szol-

gálni, jó ízlés' és elömeneter tárgyában példaként

ragyogni , hivatalban, vagy hivatalon kivül a' közjót

elmozdítani, talán nem épen megvetend sors, 's olly

színpad , mellyen sok keserség mellett a' léleknek

kényesebb ingerei táplálás nélkül nem maradnak,
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's minél többek iiz akíulályik , mim'l ncliozcbb a'

loladás, annál méltóbb, büs/kc és nemes keblekhez

annál süigelbb , annál szüksc<íesebb a' fellépés,

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

közt választva magának, abban szerényül, de hat-

hatósan munkálni, mint az idül, és élelct idegen

éidekek közt nyehiink', 's nemzeti dolgaink' tudat-

lanságában sorvadozva, hideg szívvel, és örömtcle-

nül vesztegelni. Az anyák tehát, kivévén mikor más

pályára szánták , 's arra czéliiányosan nevelték fiai-

kul , talán nem épen sokat mulaszlalnak el velk, ha

okét ugy nevelik , hogy hazájoknak hasznos polgárai

lehessenek. Minden lelkes anya, hamar teljességgel

válaszlani kellene a' két veszedelem közt, melegeb-

ben fogja szive' dobogását érzeni, ha fia, hazája'

törvényhozásának tereméiben lelkesen szólalt meg,

mintha a' bálban a' franczia quadrillet ritka mester-

séggel tudta eltánczolni , egy franczia Yaudvilleben

pedig gyönyören figurázott. Erezni fogja , hogy

a' kettt összekötni , hogy ezeket a' virágokat a'

jól elkészült szoborra ráaggatni, igen szép dolog;

de hogyazollyan ember, az ullyan szabad országbeli

lakos , kinél ezek a' virágok üres csóván függenek.



— ni —

liilajdonkópcn nem férfi, különösen pcílifí inai világban

valüsáü:us anachiünismus.

'S nem csalatkozom talán , ha azt mondom

,

hogy azt a' diszt, azt a' hírnevet, azt a' befolyást,

inellyct a' magyarországi közélet' mezején aratni

lehet, a' magyar vagyonos aristocratia igen jól tudja,

néha talán kelletén is túl. méltánylani. Akarja min-

denki a' czélt , de igen kevesen a' módokat. Hányat

láttam hivatal, megkülönböztetés után ásítozni, mi-

dn az litat , mellyen a' szükséges ismereteket meg-

szerezni kellett volna, kigúnyolta! Hány feleséget.

Ki mindent clkövetelt egy részrl, hogy férjét nem-

zetétl egészen elvonja , más részrl pedig annak

számára érdemczlmeket gyjthessen! Hányszor hal-

lottam panaszt , mikor más valaki , csekélyebb ere-

det kapta el a' hivatalt, mellyre ti alkalmatlanok

voltatok! Hányszor jajgatást és siralmat a' kor' szel-

leme felett, mivel a' közdolgokban való részvétlen-

ség által , a' közvélemény' igazgatását kezeitekbl

kieresztettétek, és az, a' mi már most keletkezik,

tletek nem függ , hatáskörötökön túlfekszik.

Hidegen szólottam a' tárgyhoz e' lapokon, 's

csak önönös felszámolások' szempontjából tekintet-
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íem iizl
;

podisí lí'li'i'i rneloííohhcn is lehet vaht öm-

ledcznem 's cizósckhcz beszélnem, mcllyck haziim-

fiai' kcbelökbcn egészen (alán mcn el nem némul-

lak. Mert liiszcm ez a' ftild , ez a' haza, ez a' nem-

zetiség önsajáljük , apáinknak keresménye, becsü-

Ictök , jövendjük ennek becsületével jövcndjévcl

vagyon összckötvc.Díszt csak ennek adhatnak, disz t csak

etiül válhatnak. Ébredjen fel vcgvalahára büszkeségük.

Ha önmagokat nem érzik elég ersöknek kivetkezni

a" tcspedést, mellybe sülycdtek, 's ert venni a'

szemólyöket környékez akadályokon : óvják meg

legalább serdül gyermekeiket attól a' szoriiltságtól,

mellyben önmagok sínlenck. Ne vessék meg a' vár'

kulcsát, mellyel megnyerni kivannak; fogják fel a'

nyelvet , a' maga egész fontosságában mint eszközt,

hatni a' nemzetre, ismereteket szerezni, nemzetisé-

get emelni, szivcs közlekedésben maradni honosaik-

kal. Szabaduljanak ki penészes elitéletek' 's asz-

szonyos babona félelmek" békóiból/s gyzdjenek meg,

hogy csak tolok függ megvalósítani elémeno évkorunk'

symbolumát : a' m i v e 1 1 nemzetiséget, "s a'

n e m z e t e s e d e 1 1 ni i v e 1 1 s é g c t.Ha erre körülmé-

nyeink' hideg megfontolásában, "s tulajdon helyezetök'
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niiiiden oldali mc<j,lckii)(éscbcii elegend okol, "s

állandó ert meg most sem találnak : ugy én hazám

aristociatiáját gyógy itliatlan betegnek vagyok kény-

telen kinyilatkoztatni.
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lís iin ezek azon Síirok, mpilyok jo'észiiil az iíjeii

is korán elhunyt saját kezével irva , vcgakaiala kö-

vetkeztében családja által át lettek nekem c' feiirás

alatt adva : "Készületek soha nie^ nem jelent illy

munkámhoz: A' magyar nyelv és ellenzi'"'; 's mel-

lyekct, jóllehet azok nagy része azArvízkönyv Ill-ik

kötetében közrebocsálatott már — mi e' jelen egész

közlemény rendezésekor elkerülé figyelmemet— ezen-

nel újra a' közönség emlékezetébe ajánlani valamint

felette érdekesnek tarlom , ugy azon czélnak eléré-

sére nézve is szükségesnek gondolom, mcllyet, gróf

DessewíTy Aurél hamvait illetleg, ez úttal tíizlcm

ki magamnak. Bocsánat tehát tisztelt olvasó, ha azon

reményében, mellyhez képest gróf DesseuíTy Aurél

részérül egyedül eddigelé még nem ismertet vélt nyer-

ni, szintúgy megrövidítetik egy kissé, valamint az

egész közlésnek várakozásán szinte innen maradt

léte miatt is tán némileg csalódott. Ámde a' jelen

egész közlemény pénzbeli gyümölcsözete , ha nem

épen valami felelte sürgetre, nem hazánk legfon-
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tosabb élelkéidéscinek valósítására fog is fordítatni,

még sem Icszen az — mert megiiidilalásában biziii

akarok — egy egészen közönyös és minden magasb

szempont nélküli tárgyra szentelve, mikép a' Icl-

kesbnek attiil sajnálni volna oka, ráfordilott aránylag

csekély pénztöredékét. Mi pedig, gróf DcssewíTy

Aurél felhozott sorait tekintve, az Arvízkönyv bir-

tokosának netaláni tulajdoni jogát illeti — mirül

egyébiránt nincs tudomásom, st azokhoz éppen

annyi joggal hiszek birni, mint bárki más — erre

nézve lesz módom , minden bíró nélkül , barátságos

iiton elintézni a' dolgot; ugy hogy most csak az van

hátra: gróf Dessewífy Aurél tetemeit illetleg, szintén

megvallanom , mi czélt tztem magamnak ki, mikor

üdvleldei közlésemhez ragasztám nekem hagyott mun-

katöredékit.

Valamint felfogásom szerint kötelességünknek

hiszem — haverünk felüdülési ügyében tettleges részt

venni kívánunk — minden ámilásokbul hovahama-

rább kiábrándulnunk: ugy ütöd vagy közelít már —
8*
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Ilii siijiitliig a' iiiiii Illír emelkedni iii-iii .snviii^iiiik

— a* kibckiilésnek óiiija is. Legyen leliál ez utolsói

lekiiitvc szabad nemieket ilt felliüziium.

Több évvel ezeltt kellemetlen súrlódásban va-

lék, mint alkalmasint közönségcsen tudva van, gróf

DessewH'y Aurél tisztelt atyjával. iVleglámadó iigpn

("i vult ; de nem személyemet, csak politikai eljárá-

somnak az nézete szerint hibás voltát, tániadá

meg. Én azonban annyival íialalabb , biizg(')bb vé-

remnél fogva, ezt akkor nem birlam felfogni, és

minkenkiben , ki nézetimet — mert szinték valáiiak

azok mindig — nem osztá, st azokat még gáncsolni

is meré, egyenesen személyemnek st a' közügynek

ellenségét látni vélvén, kölosöníil a' tisztelt, ná-

lamnál annyival idsb hazafinak fejét is megsértett

infallibilitási hiúságomnak nem egy felcsordultával

érintem. Számosb évek peregtek azóta le, 's jóllehel

e' lényeimet tekintve , nincs min pirulnom , nincs

min bánkódnom , mert az egyedül egy kis politikai

fanatismusnak vala következménye, melly politikai

vallás ugyan ma is él bennem , de türelemre kiáb-

rándulva ; rövid idre félbeszakított barátságom gróf

Dessewlfy Józseffel pedig már jóval ezeltt szakadatlan
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viszonyos szívöiiiledczcsrc niologíiil isriiét , 's el)boii

ckkc'p sokkal szeicncsésb valók, mint Kölcsey lici-

zsenyinck áíellenóben : azért még is szünetlenül kí-

nozza belsmet valami 'sejtelem" valami 'jobb érzés',

mintha gróf Dessevvíly Józsefnek még is némileg

adósa maradtam volna ; Berzsenyinél 's Kölcseynél

szcrencsésbnek pedig azért tartom magamat a' tisztelt

gi ólTal együtt , mert míg nekem és gróf Dcssewll'y

Józsefnek a" pillanati viszonyos elhidegülés szálkáit

kcbieinkbül kivonni, és ismét a" legszintébb barát-

ságra frigyesülni szerencsés alkalmunk volt: addig

a' mostohább sors a' kibékülés kéjérzetét Kölcsey-

és Berzsenyitül megtagadá, mert élete végéig sor-

vaszlá ez utolsónak szivét az oda kölcsey által ütött

tövis, midn Kölcseynek is egész léiére a' meg-

sebzett kebel bús epedését vonla Berzsenyinek irántai

elhidegülte.

Közülök egyik sincs többé. Mindkett élte ja-

vában hagyta hátra honunkat. Igen, hátrahagyta
;

meri egyikét sem, 's kivált Berzsenyi magasztos szel-

lemét nem vala képes felfogni a' vele egykoron él

nemzedék áltálján; 's nem csak nem becsülé meg

ket . mint oUy drága kincsek érdemiették vala

,
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sl — o szcfiyen ill>csl nlt'^vallalli Kónyloleiiilulni

— a' lesna<ry((I)b rész, aljashoz vai^y ál-l'ényliez

szükolt szcinciiiól fogva, jóformán még csak nem

is sejté , milly kitüno szellemek közelében él , mel-

lyek, bizony mondom, elég isteni szikrával cilolvék, a'

Icíiiifálatosabban claljasadotl népbe is egészen uj lelket

önteni, habár csak kis része volna is fogékony, állati

Icngésébiil kibontakozva, nemzethez ill magasságra

emelkedve, kellleg méltánylani a' két halhatatlan

költnek embert nemesít szavát. A" magyar azon-

ban , ncmelly keveseket kivéve, mind ezt észre sem

vette ; mert Berzsenyi — a' százezrekrül, a' milliók-

rul nem is szólok — de még a' nemzet kisebb töre-

dékei eltt is áltálján csak névszerint sem vala isme-

retes, midn Kölcseyt a" nagyobb rész neve szerint

tán ismerte ugyan , de szelleme után bizony nem
;

mert különben valamint Berzsenyit ugy öt is valóban

jobban méltányolja, vagy legalább t jobban mél-

tánylani magátul clhárithatlan kötelessége lett volna.

Mindkett azonban nincs többé. És ha must

egykori létüket a' jók emlékezetébe visszahozni kí-

vánom , kik ismerek ket, 's a' nagy közönség meg-

neraszün szórakodás közt él részét is figyelmez-
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telni ipaikodum, hogy több más jeles szinte ináiei-

szcndciíiit és éppen olly kevéssé inéltányloll hazali

mellett, egy J3eizsenyink egy Kölcseynk is volt:

azt azért cselekszem, nieit most a' kiábrándulás és

ezzel szorosan egybefügg minden oldalú kibékülés

idejében, elfelejlhetlen marad elttem azon nap, mi-

kor Kölcsey a' magyar tudós társaság V-ik köz ülé-

sében 183()iki Seplember Hikén Berzsenyi Dániel

fölölt elmondá a' rábízott *s tle elfogadott Emlék-

beszédet, *3 mellyel, miután megismerkedését Ber-

zsenyivel, kritikájának ez ellen kibocsátását, 's egy-

mástul holtig tartott szakadásukat elsorolá, ekkép

végezett be :

"Az ifjú, tek. társaság, az ifjú, ki a' nemzet

nagy énekesét megítélni merész volt , 's ki e" me-

részséget olly felette drágán Berzsenyi elhülésével

zette meg, ez az ifjú — én valék.

Hosszú id folya le, a" fiatalság reményteljes

napjai elenyésztek , "s most szült hajszálaimmal

,

hideg valósággal kihütött kebellel állok itt, 's a'

iMullra visszatekintvén kérdezem magamtól : sz

*) Lásd az egész beszédei a' m. t társaság évkönyveinek Illik

külelében.
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ííyeiinck , s/áinláld el a' lias/iiot, mi iljukoii lelted-

bl s/nrina/ik

!

Küi'udia nkarlál hatni V kurlátult, kicsiny erd-

hüz ncIiLV akarat ! És hatással lenni a' kurra nem

is mindijf kivánatos. Társaid megérzik a" rúzásl,

ha álmaikat bolygatod ; de nem kérdik , honnan in-

dulsz 's hová mégy? 'S tettél jót vagy roszat: ma-

gadnak levéd; és a' sokaság járja az illat, merre

az ezerképen vállozó vélemény árja ragadozza; a"

zseni pedig sasként felszáll és elrohan , "s öntudat-

lan szabja a" törvényi, mit követni, csak ö bir ervel.

Berzsenyi még élt, de mélyebben vonull magá-

ba; lassanként elnémult az ének szózatja, komoly

vizsgálat fogialá cl az alkotó költészet helyét ; 's

könyvei közt, háznépe karjaiban elhunyt, a" nélkül,

hogy békejobbol nyújtott volna annak, ki huszonhat

év elolt dagadó kebellel vévé tle búcsúját.

Árnyéka az elköltözöttnek , sírod felelt zeng

az engesztel szózat ! Nem sokára követlek légedet,

's a" maradék Írói harczaínkat nem fogja ismerni ; 's

neveinkel békés gondolattal nevezendi egymás mel-

lett, ha korunk énekeseire visszaemlékezik. E.Tibe-

reK valánk ; miért szégyeneink aztí* Az élei iifai
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kcieszlül járnak oírj máson; 's le^gyakiabban elvcink

szentség-e sem oltalmazhat me? akar tévedéstl, akar

félreértéstl; de a" sírdomb békesség laka; 's küszöbén

emberi érdek nem léphet be. Te a' földi leplet, 's

vele a" halandó gyarlóságait levetkezéd. Elköltözött

az ember; a" költ miénk, e' nemzeté maradt vé-

giglen; e' nemzeté, melly neved" és dicsséged' szent

örökség gyanánt birandja."

'S valóban, mintha sejtette volna, nemsokára

követé azt , kinek sírja fölött zengé el az engesztel

szózatot. — Mi pedig, kik ezeket irjuk és olvassuk,

okvetlen fogjuk követni ket, 's tán közelebb állunk

azon komoly pillanathoz, mikor minden ámitásokbul

kiábrándulva , minden bitor fénybül kivetkezve, lát-

hatatlan hatalmak átellenében csak annyi becsünk lesz,

a' mennyi minden földi salakbul valóban kitisztultat,

fogunk vinni magunkkal; itt létünk ellenben nem földi

nagyságunkhozés nem azon tömjénhez szabva, mellyel

éltünkben körülvéteténk,foghátramaradtirikban hálaér-

zetet gerjeszleni , hanem csak annyiban lesz vérünk

felejtve, áldással nevezve, tán átokkal említve,a' men-

nyiben htlenül vagy hn dobogott szivünk az em-

beriségéri , és kevélyséuüiik cl nem csábított : kell
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tiiliijduiiuk nélkül másukul vezetni akarni. I^é|)jiink

azéil mi, kiket réiiibb barátsáij köt össze, de kiknek vi-

szonyaiia némelly félreértések tán hidegséget öntenek

,

mieltt kési) vulna, ismét meleg egyességre ; síit

béküljünk — ha politikai mezn a" nagy közönség

elvégrei haszna tekintetébül tán nem is — egyéb vi-

szonyinkban minden pulgárlársunkkal ki; 's legyen

ezért szabad — liadd fizessem ez által le gróf Des-

sewíTy Józsefnek tartozó netaláni adósságomat —
ezennel, ha üdvleldei eszmém életbe lépne, oUy

korán elhunyt Aurél fiának hamvait azon kitüntetésre

Ajánlanom , melly közméltánylatra honunk derekabb-

jait érdcmesitni keblem szomja és e' jelen közlésnek

kitzött czélja.

Ha nincs is hatalom , melly tle és tlünk el-

ragadott fiát visszaadhatná, adjuk meg a' bús atyá-

nak legalább azon vigasztalást, mellyel adhatunk,

's melly lelkes ember eltt mint , nem lehet kö-

zönyös; 's emeljük az elhunytnak tetemeit, a' haza

körül általjánosan elismert érdemeket szerzett hon-

fitársaink kijelelend díszhelyére; 's korántsem azért,

mert Józsefnek fia volt, hanem mert hn dobogott

szíve hónáért , 's mert bár rövid itt volta alatt, ér-
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tcinii súlya áltiil az örök valónak iiciii egy vilá<?-su-

gaiával ajándéküzá meg a" honi, 's kivált utolsó or-

szággylésünk alkalmával éjjel nappal fáradva, min-

den fénykeresés , hírkövetelés , és valódi köszönet

nélkül sikeresebben járult kibékülési ügyünk sze-

rencsés bevégeztéhez, és némelly életbevágóbb olt

alkotott törvényeink végképi létesítéséhez, mint nem

egy , kinek ezen szerencsés és alig várt eredmények

örvendetes fordulata bitorilag felette számos által

lön tulajdonítva.

Öt is mint annyi jelest, ideje eltt elszakítá t-

lünk a* sors, 's t is — mint nem egy hazánkfia

dlt már félreismerve sírjába — olly kevéssé méltatta

éltében sok, st nem kevés még tiszta szándékát is

kétségbe venni meré, mert nem pillanati tetszés

és taps után sóvárgott, hanem ennél czélja magasb,

távulabbi volt, 's így t a' felszíneshez, a' közel

fekvühez szokott nem foga fel.

Legyünk azért elvégre méltányosak, 's ne bün-

tessük minmagunkat barbár, vagy lázban lev né-

pekként megnemszünleg azzal, hogy érdemes hon-

fiaink fejére rendszerint csak akkor vágyunk fzni

hálakoszorút, mikor nem hevül az isteni szikrátul
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(öhbé , "s csak akkor , niiiitáu éllíikuii ál SDk.s/.oi

Icjrjubb (elic(séíiíiiik szerint gyölörlük , kinoztuk és

elvégre nieggyilkoltuk ket, vas^y lei^alább napjai-

kat telcmescn riict,növidítük. Ne cselekedjünk iyy

,

bizuny ne csorbitsnk ugy is vajmi szk mezre szo-

ritolt szellemi öröminket még az által is , mikép az

érdem megismerését az élktül megtagadnók ; meri

hiszen kivált hununkban — hol, ha az aljassal, a'

középszervel összebarátkozni nem tudunk 's csalni

nem akarjuk magunkat, még minden a' teend —
vajmi széles azon üt, mellyen egymás mellett, a'

nélkül hogy egyiknek a' másik fölé kellene emel-

kednie, kimondhatlan sok helyest, sok hasznost,

sok dicst vihetni végbe, mikép a' nagy közönség-

nek méltánylata, dicsérete, hálaérzete mindenkire,

bár a' legnagyobb- bár a' legkissebbre egyiránt

áradozhat, ugy hogy tulajdonkép csak az irigy ver-

senygésnek nincs sehol is valódi helye.

Ha azonban illy egymás iránti türelemre áltál-

ján véve éltünkben még nem olvadozhatunk , mert

hosszú 's nyavalyás álombul felserkent lázas miben-

létünknél fogva nem tudjuk kellleg megkülönböz-

tetni a' személyeket azok "politikai lelietségélül",
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vaffy mert áltáljában könnyebb illyosoknil ()Klal(')lag

lanáikodni , mint ahhozkcpest cselekedni : akkor bi-

zonyítsuk be a' hazáéit jól érdemlett elhunytaknak

legalább tetemei iránt lefizetend adósságilag azoti

hálaérzetet, azon köz meatisztclést, mellyel éltük-

ben lett vala legszentebb kötelességünk irántuk vi-

seltetnünk.

Várjunk el egyébiránt valamit az idcítül is. Mert

legyen csak elvetve 's hn ápolva a' nemesb mag,

's okvetlen egy egészen uj teremtés fogja egykor

felbájolni a' hazát, és általa az egész dics nagy

természetet.

Nincs drága és költséges érdemoszlopokra szük-

ség. Egyszer márványkövek , tán éppen olly egy-

szer vas keritményekkel környezve, meg néhány

anyai gonddal dajkált ültetvények köréjük helyezve

's itt ott eltn illy nevek, mint: Berzsenyi, Kölcsey,

Kazinczy, Festetics György , Dömötöri Németh Já-

nos , Kisfaludy Károly, Virág Benedek , Deák An-

tal 'g a t 's leheletlen , ha van de csak egy

szikra élet is a' magyarban még, hogy újjá ne ala-

kuljon, nemzetté ne emelkedjék! Mert legyen csak

egyszer magasztosb gondolat bár költészetbe öntve,
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bár cselekedet állal eleire liozva, a' iiacy \ur/.i)nsi;<^-

tül akárniiliy módon elismerve, méltányolva és meg-

tapsolva : és nincs — lia az embernek jobb érzelme

nem rültség-, és az emberi tokélycsíilhetés eszméje

nem a' Icghaziigabb önáltatás — hatalom e' földön
,

melly népet, ha feleszmél és önmaga nem gyilkolja

meg magát , legszebb gyümölcsökkel felviruló kifej-

lésében gátolhatna.

Legyen azért megkezdve a' dolog. 'S ha id

folytával Cdvleldébe emeltetik, mint bizonyosan abba

fog emeltetni nem egy a' hazában félreismert h ke-

dély, mellynek hazafisága azért vétetett élte korában

kérdésbe, mert vérének érdekében a' trón szilárdí-

tása mellett merészlé felemelni szavát ; és viszont

nem egy lángoló sz lelendi ott nyughelyét, melly

szintén de megint felsbb helyrül azért vala éltében

gyanú tárgya, mert a' trón mellett ugy szólott, ugy

cselekedett, mintha a' nemzet által lett volna oda

emelve ; ha mondom id folytával így fordul a' do-

log — 's annak , ha az Üdvlelde fölött rköd biz-

tosság teljesiti tisztét és az el nem aljasul , és a'

magyar sem megy hátrafelé , okvetlen így kell for-

dulnia — akkor 's csak akkor leszen f czélja elérve,



— 127 —

melly nem cfrycdül hollaknak mcglisztciósóbíil áll,

(le fkép az által éri cl lcn:iiiagasb szellemi fónypol-

czát, hogy a' jöv nemzedékeknek helyes utánzásra

méltó minták kimutatása által a' nagy közönség, egye-

sek vigasztalódása- és a' köz álladalom mindenek

fölölti nyereségére, elvégre azon komoly higgadt-

ságra fejldjék ki, mellyncl fogva, mai egymás

ellen agyarkodó irigységeinket számzve, valamint

hivatalban levt ugy azon kivülit könnyelmüleg el

ne Ítéljen senki, de méltányolván a' politikai pályának

egyiket mint másikat tekintve jóllehet különböz , de

azért körülményeink közt még is felette súlyos létét,

még éllében nyerje meg minden oldalrul megismer-

tetését és jutalmát az érdem, bár fent bár alant fény-

lenek is az.

Tiszteljük meg tehát addig is derék elhunyta-

inknak legalább tetemeit , míg illy köztársasági köl-

csönös méltánylat hajnala nem virad vérünkre, melly-

hez képest a' hazáért jól érdemlett honpolgár, a'

társasági viszonyok bármilly lépcszzetén üdvözlené

is a' nagy természetet, még éltében nyerje el a' köz

jóváhagyásnak, a' köz dicséretnek "jobb emberre

nézve" mindennél édesb jutalmát. Nekem pedig legyen
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szabad, mini éiinléni, iuldiy is ini<í az eszme ólctbc

lép 's tökéletes elrendezését nycreiidi, azon üdvleldci

birósáiinak , melljet mennyire lehet a' közakarat fog

kiválaszlani, 's mcllynck tiszte lesz szigorún de igaz-

ságosan Ítélni holtakrul , ezennel az általam czélba

vett kitüntetésre ajánlanom

"DESSEVVFFY AUKÉL" tetemeit.

'S most saját magamat illetleg van kérésem.

De alig birom elhozni. Mert jól tudom, egy rész-

rül milly hiúsági színben jelenik meg mind az , mit

egyes polgár, bármilly magas tokon álljon is, és

így annálinkább én, alárendelt családi viszonyait érint-

ve , a' nagy közönség figyelmébe ajánlani merészel

;

más részrül nem kevésbé ismeretes elttem, hogy

a' nagy közönség Ítélszéke eltt mind az is hason-

lólag a' hiúság színében tnik fel , mi körül a' tul-

szerénységnek leple füzetik. Mind ez tudva van elt-

tem ; de azért kérésemet még is elrebegem , nyájas

engedékenységért esedezvén.
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El(il)l) u(óbb (l(! egyszer bizonyosan cljö a' nap,

mikor földi elleninek vége szakad. Honunk köiülti

fáiadozásimnak öszvego akkor károsnak, hasznos-

nak fog-c mutatkozni, tudja a' mindenható Isten.

Annyit azonban nicg is sejtek: tán nevem is birálat

alá kerülend egykor, ha üdvlcldei eszmém életbe

lép. Hajlamért, legkisebb részrehajlásért nem ese-

dezem, nem ez az, mi lieblemet epeszti; mert tudja

az ég , mint fentebb érintem , sokkal féltékenyeb-

ben hordozom az Üdvlelde szepltlenségét lelkemen,

hogysem saját hamvaim sorsa iránt igen aggódnám,

és e' fölött olly kicsinynek, olly salaktclinek érzem

magamat, 's felette jól tudom, hogy azon keveset, mi

bennem Ián meglehets, mi bennem tán nem egészen

rosZjjobbadán másokéihoz képest azon olly igen kedve-

z körülményeknek köszönhelem,mellyek közé e' földre

állított a' sors, 's mellyek nélkül annyi tündöklik igazi

erkölcsi felsbbségben elttem, "s mellyek nélkül én,

tudja a' Mindenható, tán haszontalan vagy minden

esetre egy alig ismert mindennapi volnék Nem

számolok én ez okbul, bizony mondom, illy kitün-

tetésre, jóllehet megvallom — és ugyan miért szé-

gyenleném ezt megvallani — nem sóvárogtam soha

y



— 130 —

és soha nem is fogok sóvárogni más l'oldi jutalom

után, mint hazámfiainak , vn rokonimnak egy kis

méllánylalácrt.

Ma azonban még is számosb tévedéseim egykor

pillanatilag felejtve lennének, és azon kevés mag,

mellyel véletlenül elhintek, másuk állal ápolva hasz-

nos gyümölcsökké virulna , és ez tán nékem tulaj-

donitatnék, és így hamvaim is érdemeseknek tartat-

nának azok tetemei közt örök békében nyughatni,

kikben több volt a* hon- mintáz önszeretet, 's kik-

ben több vala a" lélek mint volt a' pára : akkor ....

ámde kezeimbül esik a' toll, mert illbbnek hiszem,

e' kérésemet végakaratomba foglalnom.



1) Scyiha Anacliarsis. - Lclictellen Bartheleiiiy e' r/iiii alail

ismert Jeles üszvonalárul eléj; "lasas dicsérettel szólni ; inert az

valóban igazi raktára a' legnciuesb, legszelleniibb eszméknek. Ueáki

Kiiliip Sámuel adá rordílását,mellyet,— vagy az eredetit—nem olvasni,

nemcsak vétek
, de valóságos saját-megrövidités.

2J K' közülünk korán kiragadott : gróf üessewlly Anrél , ki

18V2-iki február 9-ikén költözött jobb világra, 's ki noha X. V. Z.

könyvében érdemen túlsók dicsérelesthoz rólam fel, üdvleldei eszmé-

met nem igen méltánylani ,sl egyenesen azon nyavalyás ábrándok közé

sorozni látszók, mellyektül honunk ujabb idkben annyira felcsordult.

3) A' külföld majmolását illet vád alkalmasint Bajorországol

tekintleg fog ellenem legközelebbrl gördilelhetni, melly országban,

mint tudva van, nagy költséggel állita a' Duna partján közel Re-

gensburghoz nagyszer Walhallát a' nemkisebbszerü bajor király.

—

A' külföld majniolásában, vagy ha kimélöbb kiléteit szabad hasz-.

nálnunk , a" külföld utánzásában , mellynek sok tekintetben ha nem

is mindent, legalább felettesek hasznost köszönünk, azonban nem

létezik 'in thesi' legkisebb kifogást st roszalást érdeml is ; mint-

hogy e' kérdésben egyedül a' helyes vagy helytelen minták vá-

lasztása döntheti el igazsággal az utánzásnak józan vagy fonák voltát,

A' hazáért jól érdemlettek tetemeit pedig kitnbb helyen egyesítni

és ezen utolsó tisztelet által is liálával koszorúzni az érdemet, nem

csak nem helytelen, st minden nemesebben gondolkozó eltt an-

nyira utánzásra méltó ,
miszerint valóban nem volna pirulásra leg-

kisebb ok is , ugy hiszem , st még azzal dicsekedhetnem is lehetne,

hahogy egyedül az érintett különösen szép lelkület fejedelemnek

példaadása birt is vala engem az üdvleldei eszmének sznyegre ho-

zására, azon fejedelemnek, kinek ulmiilalása után lörekedni an-

nyiakban valóban nemcsak nem szégyen , de a' lehet legnagyobb

9*
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(lis/..Kiia/iiiili.iM iiiiliii I >.ali lipM'vst'l jliilili r li'iíiiirlycM) IIszIi-Ii'KpI

többszer relliozolt iiriilkudi'iiiál, már rR<,'úla bordnni koblcnibcíia/. iidv-

leldei eszmél, mikor annyi évvel ezeli'ílt a' réyi llion omladéki körül .

meg dics Marathón csataterén és bs Sparta virányai kilzl nem

ei,'y emlékbaloni, mellyel felkeresek, \ala iiigyléscrn láii,'ya, meri

annyi nemes és a' hazáért lániiolt 's vég-tiszteletlel moj,'bensiili le-

lemet l'edell ; bonunk akkori léte pedig, jóllehet balálos volt- oh

emlékezzünk azon kétes napokra vissza I — még csak egy kissé dísz-

teUcsebb temettetcst sem látszott biztosithalni vérünknek Kn te-

liál már azon idkben, mellyek buszonöt huszonhat évvel esnek

hátrább, mikor a' német Wallialla - ugy gondolom— alig foganz-

hatott még csak méhében is , hordám keblemben — és ezt be tudom

bizonyitni — hazánkat és nemzeti családunkat illet nem egy eszme

mellett azon vágyat is: vérünknek , ha élni fognánk, jobbjait , ha

pedig enyészet lenne sorsunk, legalább utolsó ké|iviselit egy

helyütt , békében és örök nyugalomban összesítve látni. Ezen felül

megvallom, hahngy a' felette dicséretes bajor példa buzdított volna

is az utánzásra—miben felfogásom szerint legkisebb szégyen sincs,

és ekkep kár volna egy szól is veszteni annak kikutatására, ki volt

legyen a' példaadó, ki az utánzó --jóllehet mondom ez felette

közönyös, és én a' példaadás becsületét édesöröinest akárkinek és

ekképa' dics bajor fejedelemnek álengedni annál inkább kész vagyok:

azért megvallom más részrül, az eszme azon alkalmazására nézve,

raelly szerint a' bajor Walhalla fogna elhunytakkal megtelni, de éppen

nem tudok egyetérteni , és e' tekintetben a' bajor példát követésre

éppen nem tartom ajánlliatónak. 'S ugyanis — ha jól vagyok tudó-

sítva ; mert ha nem vagyok , a' mondandókai ezennel elre meg-

semmisítem — két körülmény létezik a' bajor Walhalla 'megnépesi-

tési' ügyében, vagy világosabban mondva: azon kérdésben, valljon

kit illelhessen a' Walhallábai felvétel megliszlelletése , két körül-
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iiH'hy liiidiil t'li'i

,
iiiiilly rell'd^áMirii s/.cniil cnwiiiiil mscIi iiiafüibuii

u' VViilliiilhi, lia íi:y riKiiKlIialiií : s/elleiiii dis/.i'iu-K iiiejjlerlztetési

maival, báiiiiilly fényes és szédít legyen is egyébiiáiU annak kül-

seje és küls s/.eilaitása.Kgyik a/.;lioii:y a' bajor uralkodó minden való-

di korlát nélkül eijyediil kénye kedve szerint választja niei; a' VVallialla

laKd.sit. Második pedig, miszerint a' Walliallának alantibb boltozatiban

iné}; élk szobrai is tétetnek le, kik nsy szólván virtuális várakozói a'

rájuk bckö\eikez tiszteletnek, t.i. a' magasb boltozatokba emeltetésnek.

Már e' két körülmény elég, ha nem módositatik, mint mondám, hogy

szellemi disze a' bajor Walhallának elre meg legyen semmisítve min-

den önállónak feirogásábaii; mert nemcsak az önkénynek 's ekkép a'

niagánynézet tévedésének bélyegével van ez által megjegyezve az,

de abba okvetlen, ha a' felhozott körülmények nem módosítatnak,

minden bajor uralkodó , st minden bármi által is kitnbb tiszt-

visel okvetlen megfogja nyerni díszhelyét. Minél nincs természe-

tesb. 'S pedig , mert nem létezik egyes emberi lény, habár a' leg-

dicsbb fejdelem volna is az, ki elhunyt embertársának valódi becsét

minden esetben és minden körülmények közt csalhatatlanul meg-

bírálni volna képes , és ekkép még a' most országié érdemdús bajor

király sem fog atliil , ismert igazságszereletének és magasztos lel-

kületének daczára , egészen menekedhetni — ha t. i. az autocrati

,

vagy valami tanács által csak pro forma korlátozott birálatrul nagy-

lelken le nem mond — hogy választásiban t néha valami földi

tekintet és sympathia, s kihagyásiban viszont némi felejtkezés vagy

antipatliia egy kissé részrehajlóvá ne tegye. Ámde ha meg is akarjuk

engedni, mikép a' most dicsén uralkodó bajor király de egyetlenegyet

sem veend be a' Walhallába, ki annak tisztes boltozatit leglá\ulabbrul

is eliindokitná egy kis erkölcsi rósz szaggal: ugyan arrul ki kezeskedik,

hogy a' jöv fejdelem és ennek követje , meg ennek utódja

és igy tovább , valljon fog-e éppen annyi 's olly magasztos felfo-
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Kii>^iil . Icllii (iii;^elletisvui<el és lapinlallal liirni riiiril a iiiiIIm'iiiioI

a' jelen malkudú bii V iíjíuiii hi mer eriiil kezeskedni/ kérdem.

A/l his/.piii, senki. Si'il az enilieii e-seniények és i;)arliisá(;uk kell

ligyeleinbi' vételénél rug>a cli'írc ki lehelne a' iiihelség számai

szerint legkisebb tétova nélkül mondani : hogy elvégre , lia a' vá-

lasztásnak és a' már éltükben a' \>alliallára némileg kijeí;yzellek

ügye körül czélszerii niódosilások nem léjinek nemrsak színlett de

\al(idi gyakorlatba, a' bajor Walhalla elbb niiibb nem lesz egyéb,

hiinl ha nem is egyedül és kirekeszlleg földi nagyok és hatalma-

sok és ezek kedvenczeinek lerakó helye, legalább elliiinj laknak olly

tegyületes raktárául fog elaljasodni, hol az igazi érdem valódi ju-

laliiiát, azaz: kell kilünietését fellelni nem fogja. Knnek, az érintett

kél köriilniénynél fogva- hogy l.i. a' megválasztás és kihagyás dolgában

a fejdelem minden valódi korlát és ellenörség nélkül rendelkezik,

"sniár élelkorukbantctethetnekle a' Walhalla alsóbb bollozaliba nénii-

legvirtualis joggal bíró szobrok— elmulhallanul be kell következni. 'S

pedig, mert minden bajor uralkodó si minden bármi állal is kitnbb

német hatalmasság azért fog a' Walhalla lako.sá\á enielletni mulhallan,

mert mindig fog találkozni, bárnieninire ragyognaisa' bajor közönség

lérliui íügt'etlen állásban minden eddig ismert népek fölött, nem egy

hizelg, ki az élö fejedelemnek vagy az él hatalmasságnak bókolni

akarván, indilványt fog lenni — mellvnek ellenzésére, minthogy nem

annyira érdekes, senki seni-«eend magának bátorságot vagy csak

fáradságot is — liogy szobra a' Walhallába felvétessék. Ha pedig

egyszer oltván, bár egyedül virliialis jognál fogva is, ki fog mostani

gyakorlatibb idkben lenni az, ki a' Walhallának tisztában tartása

végett különös kedvet lelne magában, egy életben ugyan oda

emelt, de oda nem való aiictorilásnak holla után isniéli kihajilásáérl

törni lándzsát ? Valóban alkalmasint senki ;
miszerint , ha ezen

elleges kijelelésben nem tüilénik (iKszeimli iKÓdosilás — 's ha
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most nem (ilrlínik, niiéit törlénjék késfibb— elmiilhallanul ugy fog-

ják a' bajor fejedelmek sorban megnyerni apotheosisukat a' Wal-

halla állal, iiiiiil az eayKori romai császárok emelletének liizelKe-

döiklül minden killiinbség nélkül a' lialhalallan istenek sorába.

Midn természetesnél természetesb, hogy Bajorországnak, mellynek

leheli! leghosszabb éltet nem kívánni lehetetlen , nem minden feje-

delme lesz oUy kitn — mert nagy emberekkel nem oUy igen srn

ajándékozza meg a' fidet a' sors — mint jelenlegi nagyszer ural-

kodója , és ekkép lehetetlen , hogy az idk hosszú sorában egy

fejedelme se esnék a' hizelgésnek áldozatul, és e' szerint az oda

seregesen alkalmasint nem való kedvenczeivel el ne undokílná a

Walhalla minden szellemi felsöbbségét. 'S hogy a' jöv uralkodók

miért gyakorolnák jogaikat a' Walhallát tekintve szorosb korlátok

között , mint a' jelenlegi , arra nincs ellenok, ha t. i. a' hosszasb

siiilódásban lev két körülmény okszerinlileg nem módosilalik. Ámde

ha most nem módosilalik a' Walhallának lelkes megalapítója által,

Hgy mi ok adhatná magát elíi , hogy az késbb nyerne czélszeríibb

elrendezést? Most kellene tehát mindennek történni, ha t. i, — és

ezt most ismétlem — valóban jól vagyok értesítve ; mert ha nem

^agyok, mindazt, mit mnndék
, nem mondottnak kérem tekintetni.

Hogy illyféle intézvénynek nemcsak külfénye, de valódi síkere

és szellemi hatása is legyen , minden esetre tán a' nemzeti hitel

ellenrsége alá kellene állítni azt, ha f.i. elég fogékonyság- és elég

komoly lelkülettül át van halva a' közönség : illy intézvénynek ma-

gasb jelentségét kellleg méllánylani
;

mert ha erre többé nem

képes — többé, mondom, mert a' fiatal kor Illyésre mindig képes

— 's annyira van leerkölcstelenifve , mikép a' nagyobb rész, az "én

utánam mindennek vége" hite szerint él és cselekszik; akkor, mint

legalább én gondolom, tán nem használ semmi is illy intézvények

szellemi leniailására, és ekkép jobb azzal egyenesen felhagyni.
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