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Előszó.
Egy  lelkes  magyar  ember,  egy  szárnyaló

stílusú  tollforgató,  egy  a  nemzeti  ideálok  kultu-
szában  elmélyedt  férfiú  szól  ezeken  a  lapokon
az  olvasóhoz.  Egy  idealista,  aminő  napjainkban
már  alig  van.  Járásbíró  egy  kis  vidéki  városká-
ban,  aki  olykor,  midőn  szabad  perceiben  magába
mélyed,  a  nemzeti  gondolat  termőföldjén  kutatja
az  értékes  szemet  s  azt  a  maga  nemesen  hevülő
szíve melegével kalászba érleli.

Március  15-ike  fogalom  a  magyarság  törté-
netében.  Századok  készítették  elő  a  megszületé-
sét  és  századok  fognak  elmúlni,  amikor  még
majd  mindig  érzik  termékenyítő  hatását.  Már-
cius  15-ike  a  nemzeti  gondolat  glorifikációja.
Érezzük  a  melegét,  tapasztaljuk  a  hatását,  de
megérteni  csak  úgy  tudjuk  igazán,  ha  azokat  a



történeti  és  irodalmi  eseményeket  jól  ismerjük,
amelyek ezt a nagy napot előkészítenék.

Ennek  a  megmagyarázására,  az  előzmények
lelkeshangú,  összefoglaló  alakban  történő  föltá-
rására  vállalkozik  a  szerző,  aki  ezzel  kétségkívül
nemcsak  hazafias,  hanem  egyúttal  pedagógiai
szempontból  tekintve  is,  értékes  munkát  végzett,
mert  művével  lehetővé  tette  azt,  hogy  az  a  tanító,
vagy  tanuló,  aki  a  márciusi  ünnep  jelentőségéi
méltatni  óhajtja,  aki  ünnepi  beszédet  mond,  vagy
áltálában  a  nagy  nap  fontosságát  átérzi,  tiszta,
áttekintő képet nyerjen arról.

Bízvást  elmondhatom  tehát,  hogy  a  szerző
könyve  nemes  intenciót  lelkesedéssel  szolgál.  És
mint  magyar  ember,  csak  köszönettel,  hálával
bocsáthatom  útjára  e  könyvet,  kívánva,  hogy
találjon  az  oly  megértésre,  mint  amilyen  tiszta
hazafiság  és  őszinte  ideálizmus  teremtette  azt
meg.

Kassa, 1917 február havában.

               Eöttevényi Nagy Olivér



BEVEZETÉS.

           Sursum corda.

Az  a  lelki  ösztön,  mely  a  mélytüzű  hazasze-
retetnek  magasztos  érzelemvilágából  meríti  leg-
jobb  erejét  és  a  honi  események  legváltozato-
sabb,  legérdekesebb  időszakába  elmélyedni
nyújt gyönyörteljes alkalmakat;

az  a  forró  vágy,  hogy  még  oly  csekély  esz-
közök  birtokában  én  is  igaz  szívből  végezhes-
sek  némi  hazafias  szolgálatot  az  1000  év  dicső-
séges  múltjára  joggal  büszkén  tekintő  drága
haza sovén kultúrája javára;

az  a  rendületlen  hit  és  bizalom,  mellyel
lelki  szemeim  a  trónokat  döntögető  mai  zivata-
roknak  sötét  felhői  között  máris  látni  vélik  a
tartós  béke  zöld  olajágával  közeledő  szelíd  ga-
lamb  fehér  alakját,  amely  hirdetni  fogja  a  szebb
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adásaim  közül  ötnek  idefüzésél:  találtam  célsze-
rűnek;  Szavalatokra  a  Dr.  Vajda  Gyula  „Ünnepi
versek”” e. gyűjteménye bír elsőrangú értékkel.

Végül  kedves  kötelességem  megemlíteni,
hogy  a  saját  lelkem  tüzének  hevét  különös  mér-
tékben  élesztette  Beöthy  Zsolt  millenáris  „Iro-
dalmi  Kis  Tükre”,  mely  irodalmi  eseményről
közismert  az  a  tény,  hogy  stílusának  bája,  ihlete
és  nemzeti  szelleme  benne  a  kiváló  tanárnak
jeles tudásával kélt versenyre.

A  remélhető  tiszta  jövedelem  egy  részéből
—  hálás  emlékezésem  jeléül  —  „Március  15-iki
alapítvány”  név  alatt  a  kassai  főgimnáziumban
óhajtom  lehetővé  tenni,  hogy  itt  minden  évben
kiosztásra  kerülő  kamatja  valláskülönbségre
tekintet  nélkül  oly  felsőbb  osztályú  tanuló  ju-
talmául  adassék  ki,  aki  sikerével  ezen  ünnepnek
díszét  legjobban  emelte  és  hazafias  magatartás
szempontjából  általánosságban  sem  vonható  ki-
fogás alá.

Szepsi,    Abauj  m.)   1917. január  havában.



ELSŐ CÍM.

    A magyar irodalom vázlata.

A  kultúra  terjesztésén  kívül  a  nemzeti  ér-
zéseket  ébrentartó  magyar  irodalomban  általá-
ban  négy  fejlődési  fokozat  ismerhető  fel,  úgy-
mint:

1. A  legrégibb  irodalmi  emlékektől  1526-ig,
azaz  a  magyar  középkor  végéig,  mely  egészben
vallásos  jellegű  és  hol  deák,  hol  magyar  nyelvű
írásokból áll.

2. A  világi  (politikai)  irányban  is  kiszéle-
sedő korszak 1772-ig.

3.  A  nemzeti  köztudatot  szinte  elemi  erővel
felszínre vető újabb korszak a kigyezésig.

4. A legújabb kor 1867-től.
Jobbnak  vélem  azonban  nagynevű  tudó-

sunknak,  Beöthy  Zsoltnak    a  felosztási  rendsze-
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rét  alapul  venni  és  a  tervbe  vett  vázlatot  ennek
megfelelően  az  általa  felállított  hét  korszak
alábbi sorrendjében ismertetni.

      ELSŐ FEJEZET.

       A pogány korszak. Az önkortól 1000-ig.

Kétségtelen  ősi  adatok  bizonyítják  a  ma-
gyarnak  ma  is  változatlan  alap  jellemét:  a  meg-
ingathatatlan  szabadságszeretetei.  Sohasem  volt
vitás,  hogy  eleinket  ennek  az  erkölcsi  rugója
ösztönözte  arra,  hogy  Ázsia  belsejéből  Lebédiá-
liól  és  Etelközből  hosszú  és  küzdelmes  vándor-
útra  kélve  keresték  fel  az  új  hazát,  mai  hazán-
kat  és  itt  ősi  pogányszokásaikat,  szabad  függet-
lenségüket  megőrizve  önálló  állami  életre  ren-
dezkedtek  be.  A  szabad  Turulmadár  szárnyai
nyomán  gazdag  földre  érve  —  keletkezett  a
Duna-Tiszamenti  Kánaánból  az  1000  éves  Ma-
gyarország,  a  ma  ismét  vérét  áldozó  szép  Ma-
gyarország,  melynek  fiait  csakúgy,  mini  mindig
—  az  összetartozás  és  önfentartás  erős  érzése
teszi legyőzhetetlenekké.
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A  pogány  korból  az  igricek  (regősök,  hege-
dősök)  szájbeli  hagyományai  alapján  ismerete-
sek  bizonyos  hősi  mondák  és  krónikák.  írott
emlék  egyáltalán  nem  maradt.  Ε hagyományok
2  csoportba  osztandók,  aszerint,  amint  az  Attila
személye  körüli  hun  mondákra,  vagy  azokra  az
ősregékre  vonatkoznak,  melyek  Álmossal,  a  je-
lentékeny  kultúrát  magával  hozott  Árpáddal  s
a  hét  vezérrel  foglalkozva  a  honfoglalást  lár-
gyazzák  a  „magyarok  istenének”  saját,  külön
képzetével.

     MÁSODIK FEJEZET.

       A kérészéletű középkor. ( 1000—1526.)

A  magukkal  hozott  szabad  intézményeik-
hez  szívósan  ragaszkodó  magyarok  a  Géza  feje-
delem  és  neje  által  felvett  keresztény  vallásnak
nehezen  voltak  megnyerhetők,  mert  megszokott
függetlenségüket  féltették  attól.  A  pogányok  és
az  új  vallás  hívei  közt  gyakori  volt  az  összeüt-
közés.

De  nemsokára  más  ok  miatt  féltette  függet-
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lenségél  a  szabad  nemzet;  ismételt  kísérletekkel
találkozunk,  hogy  az  ország  Németországgal
hozassék  hűbéri  viszonyba.  Továbbá  a  fellázadt
horvátok  megfékezése,  a  görög  befolyás  elleni
védekezés,  Béla  király  síkraszállása  a  királyság
függetlensége  érdekében,  majd  később  a  tatár-
járás  dúlásai,  az  osztrák  háborúk,  a  kitört  párt-
viszályok,  a  török  kiűzése,  Hunyadi  János  fé-
nyes  győzelmei,  a  cseh  zavargók  letiprása,  a  pa-
rasztlázadás  elfojtása,  az  újból  és  újból  kiújuló
török  harcok,  a  szerencsétlen  mohácsi  vésszel  —
megannyi  küzdelmes,  de  fényes  lapok  a  történet
könyvében.

Mit  bizonyítanak  mindezek?  A  magyarok
szabadságszeretetét,  a  hű  ragaszkodást  az  ősi
röghöz,  a  mély  tiszteletet  régi  hagyományaik-
hoz,  mert  ezek  nélkül  függetlenségüket  érezték
veszélyben.  A  haza  épsége,  a  vallás,  a  nyelv,  az
ősi  szokások  és  az  alkotmányos  jogok  védel-
mében  kifejtett  ezek  a  küzdelmek  vezetnek  ben-
nünket  fokonkint  az  1848-as  események  tüne-
ményes  színterére,  melynek  sorain  a  magyar
„a  fejlődését  a  nyugatihoz  főzte,  de  fel  nem  ál-
dozza”.

Az    Árpádházbeli    és   vegyes   házból      szár-
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mazó  királyok  uralkodása  alatt  már  a  nyugati
műveltség  némi  nyomaival  találkozunk.  Szent
Istvánnak  a  Gellért  püspök  által  összeállított  la-
lin  szövegű  Intelmein  kivid,  mint  legelső  magyar
íroít  emlék  a  Halotti  beszéd  és  Könyörgés,  a
Pray-kódex,  továbbá  a  Szűz  Máriáról  íroil  kö-
nigsbergi énektöredék ismeretesek.

De  érdekesebbek  a  királymondakör,  az
egyes misztériumok és  legendák.

Magasan  emelkedik  ki  ezen  időszakból  Hu-
nyadi  Mátyás  fényes  kora.  Sok  más  népet  meg-
előzve  az  alatta  meghonosodott  könyvnyomtatás
(Korvinák)  és  az  egyházi  énekkar  világhírű
volt.  Mint  históriai  ének  a  ,,Pannónia  megvéte-
léről” szóló szerepel.

HARMADIK   FEJEZET.

A  protestáns kor. (1526—1606)

A  legnagyobb  művelődési  áramlat  e  korsza-
kában  a  német  és  török  veszélyes  befolyása,  Bu-
davár  eleste,  az  erdélyi  önálló  fejedelemség  meg-
alakulása,  az  ország  híres  várainak  ellenséges
ostromai,  a  beállott  po l i t ika i  és  vallási  sérelmek,
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a  török  rabságba  jutott  keresztények  szenve-
dései  jellemzik  élesen  ennek  a  kornak  a  han-
gulatát.  Megfogyva  bár,  de  törve  nem  él  a  szívek
mélyén  ,,a  nemzeti  lélek  erkölcsi  tartalma”,  és
a  felszabadulás  utáni  kiolthatatlan  vágy,  mely
csak  hosszú  idők  múlva,  1848-ban  köszöntött
ránk örömmámorban fürdő hajnalával.

A  vallási,  feddő  és  tanító  költészetnek,  a
históriáknak,  krónikáknak  és  virágénekeknek
időszaka ez.

Tudjuk,  hogy  a  Habsburg-dinasztia  ura-
lomra  jutásával  az  állami  élet  súlypontja  ide-
gen  tényezőkre  helyeződött.  Ebből  folyólag  a
mohácsi  vésztől  a  bécsi  békéig  erősen  jellemző
a  nyugati  műveltség  terjedése,  mely  főképpen  az
általános  reformáció  idejében  fellendült  könyv-
nyomtatásban nyilvánul.

Megszaporodnak  az  iskolák  és  tudományos
színezetet ölt magára a magyar művelődés képe.

A  régi  magyar  dicsőségnek  gyászos  össze-
omlása  miatt  három  részre  szakadt  országban
ennek  dacára  mégis  különösképpen  a  magyar
nyelv  ügye  nyert  inkább.  Kétségtelenül  azért,
meri-  az  önállóságra  jutott  Erdély  fejedelmi
udvarában  kizárólag  a  tiszta  magyar nyelv  volt
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használatban  és  mert  a  nemzeti  öntudat  ébresz-
tésére  nagy  hatással  érvényesült  a  protestáns
szellem terjedése.

Egyes  latin  nyelven  írt  könyvek  révén  kül-
földön  is  ismertté  lesz  a  magyar  írók  neve.  Szó-
tárak  szerkesztése,  5000  közmondásnak  össze-
gyűjtése,  a  „Világkrónika”  és  a  „Magyar  kró-
nika”  történeti  mű  megírása,  számos  kalendá-
rium,  évjegyzet,  életrajz,  emlékirat,  napló  kéz-
irati  terjesztése  dicséretesen  bizonyítják  az  iro-
dalmi  élet  fejlődését.  Megindulnak  a  bibliai  for-
dítások  és  Károli  Gáspár  1590-ben  Vizsolyban
teljes  fordítást  végzett  s  mindez  a  hitvitázó  ira-
tok keletkezésére ad alkalmat.

A  történelmi  verses  krónikák  nagy  mes-
tere  Tinódi  (Lantos)  Sebestyén.  A  széphistóriák
és  prózai  elbeszélések  terén  Ilosvai  Péter  (Toldi
Miklós)  emelkedik  ki;  és  értékes  e  korból  a  Szi-
lágyi  és  Hajmási  mélabús,  honvágyó  szép  histó-
riája.

Λ virágénekek  megteremtője  Balassa  Bá-
lint,  aki  több-kevesebb  sikerrel  már  klasszikus
formákat is használ.

Legjellemzőbb  azonban,  hogy  ekkor  alakul
ki az úgynevezett közép magyar nyelv.
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  NEGYEDIK FEJEZET.

       A katholikus visszahatás és a   nemzet   harcok
kora. (1600—1711.)

Az  állandó  villongások  miatt  egymást  kö-
vető  békekötések  által  tarkított  nemzeti  felkelé-
sek  sorozatában  szemünk  elé  tárulnak  az  er-
délyi  események,  a  gyakori  összeesküvések,  a
katonai  önkényuralom  elleni  lázadások,  a  török
járom  alól  való  felszabadulás  a  hajdan  hősvér-
től  pírosult  gyásztéren  szerzett  fényes  diadallal;
színesen  ragyog  felénk  a rajongó  hitű  II.  Rá-
kóczi  Ferenc  zászlóbontása  „pro  patria  et  li-
bertate”,  melyet  a  felkelés  lehanyatlásával  be-
következett bujdosás keserű évei  váltanak fel.

Ismét  csak  arra  tanít  mindez,  hogy  még
mindig  nem  szabad,  még  mindig  nem  független
az  ország;  az  elvetett  mag  még  nem  termi  gyü-
mölcseit,  a  magnak  még  érnie  kell.  És  a  későbbi
kor  erőszakával  is  lefojtva  érésnek  indult,  majd
szárba  hajtva  érett  gyümölcsöt  juthat  a  nemzet-
nek — 1848-ban.

A bécsi és szatmári béke közt eltelt időben
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a  római  katholikus  vallás  nyert  túlsúlyt;  de
Erdélyt  nem  érinti.  A  vallási  mozgalommal
arisztokratikus  színt  öltve  magára  fellendül  az
egyházi  szónoklat,  a  vallási  és  kis  részben  a  tu-
dományos  irodalom.  A  népköltés  terén  a  kuruc
költészet  és  az  epika  jelentkeznek  mint  új  ága-
zatok, sőt drámai nyomra is akadunk.

Az  ellenreformáció  fényes  művelődési  esz-
közei,  továbbá  a  Budavár  visszafoglalása  által
felélénkült  magyar  szellem  és  II.  Rákóczi  Fe-
renc  kurucainak  vitézi  élete  határozottan  fényes
irodalmi sikerekhez nyújtanak alapot.

Ezeken  kívül  Pázmány  Péter  többrendbeli
egyházi  könyvével,  valamint  Balásfi  Tamás,
Káldi  György,  Veresmarti  Mihály  katholikus
írók  munkáival  szemben  több  előkelő  polemikus
ragad  tollat;  úgymint  Alvinczi  Péter,  Csipkés
Komáromi  György,  Czeglédi  István,  Samarjai
János.  De  ,,a  magyar  papot  éppúgy  érdekli  ha-
zája boldogulása, mint a lelkek üdvössége”.

Nyelvészeti  ágazatban  Szenczi  Molnár  Al-
bert,  Geleji  Katona  István,  Otrokócsi  Fóris  Fe-
renc,  mint  szótárkészítő  pedig  Páriz-Pápai  Fe-
renc  jeleskedik;  más  tudományos  irányban
Apáczai Cseri János tűnik ki.
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Az  epikus  költészet  nagynevű  művelőjét
ismerjük  meg  e  század  legnagyobb  magyarjá-
ban,  gróf  Zrínyi  Miklósban  (Szigeti  veszedelem),
mellette  a  verses  regényt  a  termékeny  Gyön-
gyösi  István  alapítja  meg.  „A  lírát  a  köznyomor-
ból  fakadó  szenvedélyes  németgyűlölet  sugallja,
melyet  a  haza  sorsán  bánkódó  fájdalomnak
szívreható ereje nemesít meg”.

Említésre  méltók  továbbá  Rimai  János,
Beniczki  Péter,  Kohári  István  és  gróf  Zicsi
Péter.

   ÖTÖDIK FEJEZET.

    A nemzetietlen kor. (1771—1772.)

A  nemzeti  gyengülés  ezen  időszaka  talán  a
legbúsabb  kora  a  magyar  nemzetnek.  A  török
becsapások,  a  szerb  lázadás  izgalmait  is  alig
állják  az  elernyedt  idegek.  Német  nyelv  igája
alatt  nyög  a  nemzet;  s  bár  az  általános  népjó-
létre  való  törekvések  a  királynőtől  el  nem  vitat-
hatók  —  Magyarország,  mint  „nemzeti”  állam
siralomházhoz  hasonló.  Az  ekkor  ránk  borult
éjszaka  hosszú  volt,   nagyon  hosszú;   de  mégis
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megvirradt  a  reggel.  A  hajnalok  hajnala  leg-
szebben  pompázó  sugaraival  1848  Március  15-én
ragyogta be.

Abból  a  korból  egy  kifáradt,  hanyatlásnak
indult nemzet bús sóhaja rezdül felénk.

III.  Károly  és  Mária  Terézia  alatt  idegen
érdekek,  külföldi  szokások  kapnak  lábra.  Ide-
gen  lesz  még  a  nyelv  is.  A  magyar  írók  számá-
nak  megcsökkenésével  elcsenevészedik  a  nem-
zeti  élet.  Erdélyben  is  megszűnik  a  fejedelmi
udvar;  a  magyar  nyelv  ápolásával  senki  sem
törődik.  Terjed  a  német  szó,  s  visszatérőben
van  a  már  rég  elhagyott  latin  szó  is.  Az  erdélyi
Bod  Péter  talán  az  egyedüli,  aki  az  elnyomott-
ságnak  mostani  súlyos  napjaiban  a  magyar
nyelv  érdekében  bátor  volt  szót  emelni.  Az  en-
nek  dacára  szaporodó  iskolákban  az  oktatást
latinul  teljesítik  a  külföldön  nevekedett  tanárok;
s  ezzel  megnyílott  a  jezsuiták  vezetése  alatt  a
deák  irodalom  virágkora.  Magyar  érzés  szem-
pontjából  két  kéziratban  reánk  maradt  emlék-
irat  érdemel  figyelmet,  úgymint  nagyajtai  Cse-
rei  Mihály  Históriája  és  altorjai  Apor  Péter
„Metamorfosis  Transsylvaniae”  latin  című,  de
magyar szövegű műve.



24

A  nyelvészeti  irodalomban  Bél  Mátyás,
Kalmár  György,  Tsétsi  János  és  Sajtiovics  Já-
nos  fejtettek  ki  nevezetes  működést;  de  feltűnik
még  Sartori  Bernát  Philozophiája,  Losonczi
István  „Kis  Tükör”  című  földrajza  s  néhány
kisebb  jelentőségű  orvosi,  számtani  és  jogi
könyv.

A  vallási  írás  teljesen  elnémult;  ellenben  a
széppróza  terén  Zágoni  Mikes  Kelemen  és  Fa-
ludi  Ferenc,  a  kitűnő  stiliszta  említésre  méltóak;
utóbbi  és  báró  Amadé  László  költészettel  is  fog-
lalkoznak.

   HATODIK FEJEZET.

      A  tudományos előkészület és a költészeti
      klasszizmus kora. (1772—1820.)

Ezt  a  kort  a  magyar  irodalom  újjászületé-
sének  is  szokás  nevezni  és  Bessenyei  György
felléptétől Kisfaludy Károly koráig tart.

Észleljük,  hogy  a  magyarság  iránt  általá-
nosságban  vonzalommal  élő  Mária  Terézia  Ma-
gyarország     míveltségi     fejlődésének     lényeges
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akadályát  a  „nemzeti”  nyelvben  vélte  felismerni,
miértis  mindent  elkövetett  a  németesítés  érdeké-
ben.  Ez  a  centralisztikus  elv  vezette  akkor  is,
mikor  Bécsben  a  magyar  testőrséget  állította
fel.  Itt  azonban  célt  tévesztett,  mert  éppen  a
bécsi  magyar  gárdisták  kebeléből  indul  hódító
útra  az  a  mozgalom  és  irodalmi  tevékenység,
mely  a  II.  József  erőszakos  törekvéseit  a  vár-
megyék  tiltakozásai  miatt  is  a  történetileg  isme-
retes  tollvonás  által  halomra  döntötte,  s  így
sírjába vitte csalódott életének álmait.

Bessenyei  György  testőrt  illeti  a  sohasem
hervadó  érdem,  hogy  öntudatlanságából  fel-
rázta  a  magyar  nemzetet,  mely  azután  serényen
támogatta  az  új  írók  nyelvvédelmi  és  nyelvfej-
lesztési működéseit.

Sajnálatos  befolyása  lett  azonban  az  így  jól
megindult  haladásra  az  1794—1814.  évek  közt
folytatott  francia  háborúnak.  És  a  beállott  bé-
nulást  a  mindig  prédára  leselkedő  bécsi  udvar
ugyancsak  minden  erejével  igyekezett  főleg  a
cenzúra szigorával a maga javára kamatoztatni.

A  teljes  letörésre  irányuló  tendenciák  da-
cára  a  magyar  nemzeti  szellem  mégis  állandó
életjelt  adott  magáról.  A  katholikus  papnevelő
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intézetek  és  egyes  protestáns  iskolák  szívósan
ápolják  a  nyelvkérdés  ügyét,  melyek  abban  az
óhajban  csúcsosodtak  ki,  hogy  a  nyelv  oltal-
mára  egy  magyar  tudós  társaság  alakíttassék.
(Magyar Tudományos Akadémia).

A  francia  új  klasszikái  iránynak  hódoló
Bessenyei  lelkes  vezetése  alatt  a  gárdisták  írói
körbe  tömörülnek,  mely  jó  például  szolgált
egyes  vidéki  irodalmi  körök  szervezésére.  Ezek
közül  legismertebb  az  ernyedetlenül  munkás  Kis
Jáno^  (később  ev.  superintendent)  által  létesí-
tett  pozsonyi  liceumi,  valamint  a  marosvásár-
helyi irodalmi kör.

Nagy  lökést  jelent  a  fejlődő  eszmék  javára
gróf  Széchenyi  Ferenc  ama  ténye,  hogy  1802-ben
kiváló  értékű  gyűjteményeinek  felajánlásával  a
néhány  év  múlva  törvényileg  is  szervezett  Nem-
zeti Múzeumnak vetette meg az alapját.

A  nemzeti  művelődés  további  fölötte  fontos
tényezői  sorába  lépnek  a  magyar  hírlapok.  A
legelső  magyar  lap  Pozsonyban  „Magyar  Hír-
mondó”  cím  alatt  lát  napvilágot,  utána  más  la-
pok,  valamint  Kazinczy,  Bacsányi,  Kármán  stb.
szerkesztésében  szépirodalmi  folyóiratok  jelen-
nek meg.
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Erdély  is  nyomában  jár  Magyarországnak;
s  habár  a  politikai  sajtó  a  cenzúra  miatt  itt  sem
tud  érvényesülni,  annál  nagyobb  dicsérettel  len-
dül  fel  ehelyütt  Aranka  György  szervező  tehet-
sége révén a magyar színészet.

A  költészetben  általánosan  a  klasszikus
irány  ver  gyökeret,  s  aszerint,  amint  az  antik
görög  és  római  költők  szabályai,  avagy  a  mo-
dern  francia  műveltség  hatása  érvényesül  —  be-
szélünk  óklasszikai,  illetve  újklasszikai  iskoláról.
Ezekkel  szemben  találkozunk  a  csapongó  kép-
zelet  ereje  által  sugalmazott  romanticizmussal,
akik  viszont  a  kereszténység  befolyása  alatt
fejlődő  középkori  román  népek  irodalmi  mű-
faját ápolják.

A  Bessenyei  által  életre  keltett  újklasszikai
iskola  táborában  jobb  névre  tettek  szert  báró
Orczy  Lőrinc,  gróf  Ráday  Gedeon,  Báróczy
Sándor,  Bárányi  László,  Naláczy  József,  Czirjék
Mihály,  és  Bessenyei  Sándor.  Bessenyei  György-
nek  1781-ben  bekövetkezett  önkéntes  visszavo-
nulása  után  a  vezetőszerep  Péczeli  József  ko-
máromi  prédikátornak  jutott,  aki  mellett  a  vi-
lágfájdalomra  hajló  Ányos  Pál,  továbbá  gróf
Teleki József, László és Ádám jönnek figyelembe.
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Az  óklasszikai  irány  alapját  Baróti  Szabó
Dávid  1777-ben  veti  meg,  akinek  nagy  érdeme,
hogy  az  időmértékes  magyar  verselés  rendszerét
honosította  meg.  Követői  közé  tartozik  Virág
Benedek  „a  magyar  Horác”,  aki  a  „Magyar
Századok”  című  művével  emelte  magas  színvo-
nalra  a  tudományos  történetírást;  de  legjelesebb
tanítványa  a  híres  ódák  költője:  Berzsenyi  Dá-
niel,  valamint  Révai  Miklós,  aki  azonban  fő-
képpen  a  nyelvbúvárlat  terén  szerzett  hervad-
hatatlan babérokat.

Ám  sem  költészeti,  sem  prózai  irányban
nem  maradtak  gondozatlanul  a  népies  hang  ber-
kei  sem.  Dugonics  András,  Gvadányi  József  és
Pálóczi Horváth Ádám lelkesen működnek.

Különféle,  vegyes  irányzatnak  hódolnak  a
debreceni  írói  körhöz  tartozó  Földes  János,  Fa^
zekas  Mihály  (Ludas  Matyi),  Szentgyörgyi  Jó-
zsef és Lengyel József.

Ekkor  alakul  ki  a  „mesterkedők”  tábora
azzal  válva  feltűnővé,  hogy  a  népieskedő  irály-
modort  nyereségnek  nem  minősíthető  túlzásokba
sodorják.  (Gyöngyössy  János,  Édes  Gergely,
Varjas János, ifjú Kovács József).

Felemlítendők   továbbá    az    „ingadozók”.
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ahol  Verseghy  Ferenc,  Szentjóbi   Szabó  László
és Bacsányi János neveivel találkozunk.

A  német-görög  irányt  követők  száma  élü-
kön Kazinczy Ferenccel, nagyon csekély.

Itt  tartozom  még  utalni  arra  a  hátrányra,
hogy  a  XVIII.  sz.  utolsó  évtizedében  elfolytott
Martinovics-féle  összeesküvés  az  írókat  egy
időre, egyeseket örökre elnémított.

Mint  sikeresebb  alakulat  szerepel  a  vegyes
irányt  követő  „önállóak”  gárdája;  akik  közül
a  kitűnő  stiliszta  Kármán  József  (Fanni  hagyo-
mányai),  továbbá  a  minden  ízében  eredeti  te-
hetségű  s  úgy  lírai,  mint  epikai  és  drámai  té-
ren  jeleskedő  Csokonai  Vitéz  Mihály  (Do-
rottya,  Lilla-dalok);  a  Himfi  dalaiban  kesergő
és  az  előidőkből  várregéket  nemzeties  hévvel
éneklő  Kisfaludy  Sándor  és  az  érzelmes  Kölcsey
Ferenc  a  nevezetesek,  mint  a  zsibbadt  nemzeti
önérzet ébresztői.

A  vallási  irodalom  úgyszólván  teljesen  meg-
szűnt.

Ellenben  új  és  ragyogó  csillag  tűnik  fel
Révai  Miklósnak,  a  magyar  történeti  nyelvtudo-
mány lángeszű megalapítójának a személyében.
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Nyelvújítási  mozgalom  kerül  felszínre,  az  ősi
nyelvrendszer  védelme,  a  régi  gyökszavak  meg-
őrzése  és  a  posványosodásnak  induló  magyar
stilus  megjavítása  érdekében;  melynek  legszebb
gyümölcse  a  Révay-féle  3  köteles  ,,Nagy  magyar
nyelvtan”.

Révai  nyelvészeti  rendszerének  legnagyobb
ellenzője  volt  Verseghy  Ferenc,  mert  vele  szem-
ben  a  fonetika  érvényesítése  mellett  tört  lánd-
zsát.  Ez  adott  okot  az  ortholog  és  neológ  nyel-
vészek  széles  medrű  vitáira,  melyből  kiviláglott,
hogy  Révai  fellépése  szükséges  és  jogos  volt.
Hívei  közül  a  sovinizmusában  határt  nem  is-
merő  Horvát  István  tűnik  ki,  s  lesz  megalapí-
tója  az  „ábrándos  nyelvnyomozók”  félszeg  is-
kolájának;  ám  nagy  érdeme  gyanánt  esik  latba,
hogy  a  magyar  nemzeti  szellem  fejlesztésével  és
a  hazaszeretet  tanításával  szép  szolgálatokat
tett.

A  „nagy”  Révai  által  megkezdett  nyelv-
újí tó  mozgalom  folytatója  Kazinczy  Ferenc  lett,
aki  „az  egész  világtól  összeharácsolt  kincsek-
kel  akarta  díszíteni  a  magyar  nyelv  templomai”.
Eleinte  műfordításokkal  gyarapította  a  hazai
literaiúrát,    a   Martinovics-féle   perben   reá    sza-
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hott  6  évi  várfogság  elszenvedése  után  azonban
élesen  kifejlődött  esztétikai  műérzékével,  min-
den  ágazatban  értékes  tevékenységre  talált  al-
kalmat.  Különösen  roppant  számú  leveleivel
kormányzott,  buzdított,  izgatott,  lelkesített  a
nyelvművelés javára.

Kazinczy  nagyszámú  tanítványai  közt  a  ki-
tűnőbbek:  a  rendkívüli  költői  tehetséggel  és
klasszikái  nyelvérzékkel  megáldott  Berzsenyi
Dániel,  a  szónoki,  műbírálói  és  költői  minőség-
ben  egyaránt  jeles  Kölcsey  Ferenc,  továbbá  Sze-
mere  Pál,  Szentmiklóssy  Alajos,  Helmeczy  Mi-
hály,  Kis  János,  Döbrentei  Gábor,  gróf  Teleki
Ferenc,  gróf  Dessewffy  József,  ungvárnémeti
Tóth László, stb.

A  népköltészet  alig  virágzott.  Vitkovics
Mihályon  kívül  Dukai  Takács  Judit  és  Újfalui
Krisztina  alig  vehetők  számításba;  s  hasonló-
képpen  nem  dicsekedhetik  nagy  sikerekkel  a
gróf  Festetich  György  nemes  áldozatkészségével
létesült rövid életű keszthelyi Helikon sem.

A  francia  földről  megindult  forradalmi
szellem  a  tudományos  irodalomra  is  nagy  hatást
gyakorolt.  A  gondolkodás  és  írásszabadság  bű-
vös  jelszava  nálunk  szintén  fogékony  lelkekben



32

talált  élénk  visszhangra.  Nagyszámú  könyvek
és  röpiratok  tanúskodnak  a  felvilágosodás  esz-
méjének  népszerűsége  mellett;  a  jobbágyság  fel-
szabadítása  s  a  nemesi  előjogok  eltörlése  kor-
szerű  szükségparancs  gyanánt  követelnek  gyö-
keres megoldást.

Az  állami  és  társadalmi  téren  kívánatos,
egyenlőségnek  leglelkesebb  hirdetője  volt  gróf
Batthyány  Alajos,  Martinovics  Ignác  szászvári
apát,  Laczkovics  János  huszárkapitány  és  a
mélyszellemű  Hajnóczi  József,  helytartósági
titkár,  melyet  az  utóbbi  három  a  haza  mártírja-
ként nemes életének áldozatával szentelt meg.

A  jogi  tudományokat  Aranka  György  és
Kövi  János;  a  mennyiségtant  és  természettudo-
mányokat  Dugonics  András,  Diószegi  Sámuel  és
Fazekas  Mihály  ápolták;  a  földrajzírásban
Vályi  András,  a  statisztikában  Decsy  Sámuel
váltak nevezetesekké.

A  történetírás  körül  jelentékenyen  előnyös
változást  idézett  elő  a  Virág  Benedek  nyomdo-
kain  haladó  „két  nemes  testvér”,  Budai  Ézsaiás
és Ferenc.
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     HETEDIK FEJEZET.
       A nemzeti költészet kora. (1820-tól.)

A  magyar  irodalom  aranykora  az  1820-ik
évvel  kezdődik.  így  nevezik  ezt  az  időszakot
azért,  mert  minden  irányban,  minden  tekintetben
a  ,,nemzeti”  érzület  válik  uralkodóvá  és  ez  az
új  európai  műveltséghez  idomítja  magát  a  nyel-
vet  is.  A  szép  felé  törekvő  ez  a  reformkorszak
újjászületést jelent az országra.

Az  elbizakodott  Metternich  fékevesztett  al-
kotmányellenes  sérelmeivel  szemben  életre  kelt
általános  ellentállást  az  irodalom  szokatlan  hév-
vel  és  eréllyel  támogatja,  melynek  mozgató
faktorai:  Kisfaludy,  Czuczor,  Debreezeni  Már-
ton,  Garay  János,  de  különösen  Vörösmarty
Mihály;  kik  mellé  hatékony  tényezőül  sorakozik
a  végre  valójában  megvalósított  tudományos
Akadémia. (1827:XI. t.-c.)

Gróf  Széchenyi  István  ,,Hitel”  című  röpirata
kimagasló  irodalmi  eseményt  jelent  s  különös
alkalmat  nyújt  az  országgyűlési  ellenzék  vezér-
alakjainak:       Deák       Ferencnek,       Kölcseynek,
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Beöthy  Ödönnek  s  később  Kossuth  Lajosnak  a
szereplésre.

Hasonló  erővel  lendül  fel  a  hazafias  költé-
szet  is.  Az  1836-ban  alapított  Kisfaludy-társa-
ság,  mely  először  mutatta  be  Arany  János  Tol-
diját,  Madách  Imre  „Ember  tragédiájá”-t  és
Greguss  Ágost  balladáit,  erősen  ösztönzi  az  írók
nemes  hevülését.  Vörösmarty,  Bajza,  Kölcsey,
Garay,  a  dagályos  Jámbor  Pál,  a  szabadságsze-
rető  Vachott  Sándor,  a  nyugtalan  vérű  és  tüzes
lelkű  Sárossy  Gyula,  a  csöndesen  ábrándozó
Kerényi  Frigyes,  a  derűs  hangulatú  Szemére
Miklós,  Pap  Endre,  Risko  Ignác,  Nagy  Imre,
Kimoss  Endre,  Beöthy  Zsigmond,  majd  a  vallá-
sos  lírát  pengető  Székács  József  ev.  püspök  és
Tarkányi  Béla  megannyi  ragyogó  csillagai  a
nemzeti eszméknek.

A  politikai  kérdések  hivatott  megoldásában
jeleskednek  báró  Eötvös  József  és  Vajda  Péter,
elannyira,  hogy  az  így  összejátszó  tevékenység-
nek  nagy  diadala  lesz  a  magyar  nyelv  kötelező
használatáról  alkotott  1840:  VI.  t.-c,  a  továb-
biakban,  azt  is  eredményezve,  hogy  1847  novem-
ber  17-én  V.  Ferdinánd  az  országgyűlést  ma-
gyar nyelven nyitja meg.
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És  mindezt  megkoronázza  a  francia  feb-
nuári  forradalom  által  is  élesztve  a  magyar  sajtó
felszabadulása  —  mostani  tanulmányom  fő-
tárgya,  —  valamint  az  első  felelős  magyar  mi-
nisztérium felállítása,

Ámde  a  Gondviselés  kifürkészhetetlen  vég-
zése  éppen  e  diadalmas  napok  mámorában  hoz
újabb  csalódást  a  nemzetre.  Az  1848-ban  reánk
zúdított  véres  események  gyászos  kora  a  szép  fej-
lődésnek  indult  nemzeti  vívmányok  útját  ismét
hosszú  időre  megakasztotta.  A  reánk  erőszakolt
német  rendszer  kérlelhetetlen  cenzúrája  elné-
mította  a  magyar  szólásszabadságot;  a  bájjal
csengő  magyar  ritmika  zenéje  csak  allegóriák-
ban,  célzásokban,  példázatokban  merte  kifejezni
szívének hazafiúi fajdalmait.

A  korábbi  tényekre  még  visszatérve  meg
kell  említeni,  hogy  1842-ben  keletkezett  a  ter-
mészettudományi  társulat,  majd  a  történelmi
elemeket  felkaroló  Szent  István  társulat,  az  Er-
délyi  Múzeum-Egylet  és  számos  vidéki  önkép-
zőkör  mellett  új  szépirodalmi,  tudományos  és
politikai  folyóiratok  kerülnek  napvilágra.
(Aurora,  Atheneum,  Figyelő,  Hölgyfutár;  Mi-
nerva,  Tudománytár,  Budapesti   Szemle,  Jelen-
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népszínműveivel  (dráma  s  vígjáték)  lépett  elő-
térbe.  Említésre  méltók  kívüle  Czakó  Zsigmond,
Obernyik  Károly,  Vachott  Imre,  s  végül  a  kor-
szerűsködésével  túlzó  gróf  Teleki  László  s  az
élete végén nagyzási tébolyba esett Hugó Károly.

A  novellát  a  rendkívüli  tehetségű  színmű-
író  Kuthy  Lajos,  az  ötletes  Nagy  Ignác,  Pákh  Al-
bert  és  Frankenburg  Adolf  fejlesztik,  ellenben
ugyancsak  újnemű  fajt,  az  úgynevezett  freskó-
képeket  képviselik  a  vidám  humoru  Lauka
Gusztáv és a víg adomázó Bernát Gáspár.

A  regényirodalomban  fényes  korszak  ka-
puja  tárul  fel.  A  nemeslelkű  Vajda  Pétert  ma-
gasan  túlszárnyalja  a  regényírás  tulajdonkép-
peni  megteremtője,  a  kiváló  szorgalmú  báró
Jósika  Miklós.  Következik  a  sorban  a  mélyen
érző  kedélyű  báró  Eötvös  József  nagyhatású
irány  regényeivel  ám  mindezek  fölé  emelkedik
báró  Kemény  Zsigmond.  Ez  a  szellemben-jel-
lemben  egyképpen  kiváló  férfiú  a  hírlapírás  te-
rén  is  (Pesti  Hírlap,  utóbb  Pesti  Napló)  oly
élénk,  mélyreható  tevékenységet  fejtett  ki,  hogy
ezért  őt  Szász  Károly  méltán  nevezte  el  ,,a  ma-
gyar hírlapírás fejedelmé”-nek.

Legnagyobb   írónknak:    Jókai    Mórnak   ge-
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nieje   1848   után   aratja    babérait;    s    így   róla
nem lehet módom megemlékezni.

A  romantikus  iskola  mestereinek:  Kisfaludy
Károlynak  tökéletesen  felépített  „Iréné”  című  s
egyéb  drámáin  kívül  sokkal  becsesebbek  a  víg-
játékai  és  elbeszélései.  Éppen  ezen  nagy  érté-
küknél  fogva  bizonyultak  jó  példákra  alkalma-
saknak  a  vidáman  bölcselkedő  Fáy  András,  a
melegen  érző  Gombos  Imre,  a  fényes  képességű,
de  szertelenségekbe  csapongó  Bolyai  Farkas,  a
vígkedélyű  Gaál  József,  az  élethűségre  törekvő
Kovács  Pál,  a  szenvedélyes  Csató  Pál  és  a  dal-
költésben  és  műfordításban  is  otthonos  Jakab
István,  az  önmagát  ,,első  magyar  humoristá-
nak”'  elnevező  Munkácsy  János  és  a  I/udas
Matyi  cirnű  tündéries  darabjával  nevezetes  Ba-
logh István számára.

Utolérhetetlen  dicsősége  a  nemzetnek  mégis
a  már  többször  megemlített  Vörösmarty  Mihály
,,az  ország  első  költője”  marad.  Az  igazi  költői
szépirály  megteremtőjét,  Székely  Sándor  unitá-
rius  püspöktől  származó  „A  székelyek  Erdély-
ben”  című  hazafias  lendületű  kicsiny  költemé-
nyének  legyőzhetetlen  hatása  inspirálta  arra,
hogy  a  magyar  eposz  eddig  feldolgozatlan  ősfor-
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rásából  merítsen.  Λ hazafias  reménykedésnek  és
a  haza  sorsa  fölölti  kétségbeesésnek  vegyes
lelki  motívumai  vezették  őt  a  nemzeti  népmon-
dák  gyönyörű  világába.  Lírikus  dolgozatain,
színművein,  drámai  és  egyéb  költeményein  ki-
vid  mégis  akkor  lép  a  fenséges  magaslatra,  ami-
kor  az  ősregék  mondavilágába  repül  teremtő
képzelete.

Az  1825-ben  megjelent  „Zalán  futása”  az
ekkori  kor  hangulatát  fejezve  ki,  mérföldkövet
alkot,  s  mint  a  képzelet  aranytollainak  ragyo-
gására,  a  nyelv  csodaszép  zenéjének  fölcsendü-
lésére talált alkalom kincseket érő sikert jelent.



MÁSODIK CÍM.

        Magyarország és Erdély rövid politikai
          története 1772-től 1848 március 15-ig.

Bármily  hálás  a  tárgy,  mélyen  itt  sem
szánthatok,  mert  iskolai  ünnepi  célt  szolgáló  ta-
niilmányom  megírásánál  a  gyakorlati  érdek  int
a legnagyobb rövidség és tömörség betartására.

   ELSŐ FEJEZET.

A   nemzeti  gyöngülés   időszaka.   (1711—1780.)

A  jobb  megérthetés  indokából  szolgáljon
előzményül,  hogy  voltaképpen  az  I.  József  ha-
lála  után  2  hétre  megkötött  1711.  évi  szatmári
békével      megtört      nemzeti      küzdelemtől     II.
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József  uralkodását  is  magában  foglaló  80
év  jelenti  az  általános  nemzeti  elernyedés
korát.

A  kimerült  nép  nem  áhítozza  a  munkát,
de  nyugalomra  vágyik.  Minek  folytán  a  dinasz-
tia  még  inkább  elérkezettnek  látta  az  időt,  hogy
a  nemesi  kiváltságok  gyengítésével  a  nemzeti
alkotmányban  gyökerező  erőt  megbénítsa,  lis
valóban  az  ország  annyira  elalélt  volt,  bogy
1780-ig  ellenállásra  egyáltalában  nem  gon-
dolt.

Tehát  III.  Károly  és  Mária  Terézia  alatt
zavartalanul  léphettek  rendelkezések  életbe  ál-
landó  katonaságról  és  hadiadóról.  Bécsben  ud-
vari  kancellária  veszi  át  a  működést,  a  ma-
gyar  kormányzás  pedig  .az  újonnan  szervezett
királyi  helytartótanácsra  lett  bízva;  az  úgyneve-
zett  kerületi  táblák  és  hétszemélyes  tábla  inau-
gurálásával  megváltozóit  az  igazságszolgáltatás
képe.

A  trónöröklés  rendjét  az  1723-ban  kiadott
pragmatica  sanctio  szabályozta  és  mialatt  Savo-
jai  Eugén  a  törököt  veri,  a  dinasztiái  érdekek  a
német  betelepítések  mozgó  raját  hozzák  moz-
gásba hazánkban.
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Károly  után  Mária  Terézia  kezdi  meg  nehéz
viszonyok  közt  uralkodását,  mert  európai  koalí-
ció  keletkezik  a  Habsburg  birodalom  felosztá-
sára  és  így  a  sok  oldalról  megindított  betörések
által  az  uralkodóház  hatalma  a  legkomolyabb
veszélyek elé jut.

Mária  Terézia  ekkor  válságos  helyzeté-
ben  1741-ben  a  pozsonyi  országgyűlésen  a
magyar  nemzethez  fordul  és  nem  csalód-
ván  benne,  sikerül  megmentenie  atyai  öröksé-
gét,  melyet  —  népének  boldogítását  tartva
ugyan  szem  előtt  —  a  királyi  hatalom  egyedüli-
sége által kívánt fejleszteni.

Érdeme  a  királynőnek  az  a  nagyarányú
rendelkezés,  mellyel  a  népnevelés  művelése  és
tudományos  színvonalra  emelése  körül,  de  min-
denben  erős  katholikus  szellem  által  vezérelve
serényen  dolgozott.  A  budai  egyetem,  a  bányá-
szati  és  erdészeti  főiskola,  a  pozsonyi,  győri,
kassai  és  nagyváradi  jogakadémia  felállí-
tása,  a  középiskolák  fejlesztése  és  számos  új
népiskola  megteremtése,  lényeges  haladást  je-
lentenek.

Jellemző  és  bájos  alkotása  maradt,  hogy
Bécsben  1760-ban  120  délceg  nemesi  ifjú  daliá-
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ból  magyar  testőrséget  szervezett,  amely  ezüstös
fénytől  csillogó  meseszép  kis  sereg  az  első  hű-
ségesküt  Pozsonyban  ezen  év  szeptember  havá-
nak 28-ik napján tette le.

Ezáltal  —  mint  az  irodalomtörténet  során
már  kimutattam  —  akaratán  kívül  oly  irány-
zat  kifejlődésére  nyílt  alkalom,  mely  nélkül  a
nemzeti  felébredés  talán  be  sem  következett
volna oly hamar.

Mert  a  Bessenyey  György  társaságá-
ból  indult  ki  a  magyar  szellem,  általa  ta-
lált  egymásra  író  és  olvasó,  s  vált  az  irodalom
közüggyé,  és  ebből  a  köztudatból  sarjadzott  ki
az  a  politikai  öntudat  is,  mely  az  akkori  jelen
és  eljövendett  jövő  közt  tátongó  űrnek,  mély  sza-
kadéknak az áthidalására vezetett.

A  magyar  királyság  régi  területi  épsége
alatta  helyreállott  ugyan,  de  az  általa  behozott
idegen  német  és  latin  szellem  a  meglevő  és  a
visszaszerzett  részeken  a  nemzeti  ideák  kidom-
borítására  és  növelésére  nem  bizonyulhattak  elő-
nyöseknek  annak  dacára,  hogy  a  jobbágyság
felszabadítása  révén  jelentékeny  őserővel  gyara-
podott a magyarság.
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MÁSODIK FEJEZET.
Az  önkényes újítások kora. (1780—1790.)

Az  agilis  lángeszű  kalapos  király,  II.  József,
az  abszolutisztikus  családi  politikái  folytatva,
oly  centrális  birodalmat  akart  létesíteni,  mely-
ben  egyedül  az  uralkodói  autokratizmus  szab
mindennek  törvényi,  úgy  azonban,  hogy  a  val-
lás-  és  véleményszabadság  mellett  a  kiváltságok
helyébe  merőben  csak  az  emberi  méltósággal
járó  jogok  nyerjenek  érvényesülést;  de  a  nép-
jólétet  biztosító  teli  kincstárak  kizárólag  az  ural-
kodói  korlátlan  akaratnak  alárendelt  hadsereg
számára  álljanak rendelkezésül.

Erőszakos  újító  intézkedései  közt  szerepel
a  protestánsok  és  óhitűek  védelmét  célzó  híres
„türelmi  parancsa”.  Az  eltörölt  szerzetesrendek
vagyonából  vallásalapot  létesített;  új  adórend-
szert  hozott  be,  a  törvénykezési  eljárást  más
alapokra  fektette,  a  földeket  felmérette,  pénz-
ügyi-  és  sajtó-rendeletet  adott,  mely  utóbbival
azonban  kizárólag  a  német  és  latin  nyelvnek
kedvezett.
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Α nyelvkérdés  és  a  szent  koronának  külföldre
szállítása  ébresztették  fel  azonban  a  lehető  legna-
gyobb  mértékben  a  magyar  társadalom  elkese-
redését,  amely  ellen  II.  József  vasakarata  majd-
nem  halála  pillanatáig  dacolt.  Ekkor  ugyanis
az  önvád  lelki  kényszere  alatt,  valamint  az  ön-
kormányzat  jogától  megfosztott  vármegyék  in-
gerültségétől  félve  és  a  Hóra-Kloska  által  fel-
bujtott  erdélyi  oláh  lázadások  miatt  3  rendelet
kivételével  egy  tollvonással  a  többit  mind  eltö-
rölte.  Álmai tehát  meg nem  valósultak.

    HARMADIK FEJEZET.

      Az alkotmány helyreállítása. (1790—1802.)

Föllélekzett  a  nemzet.  A  békeszerető  II.  Li-
pót  két  évi  óvatos  és  józan  uralkodása  meg-
mentei  te  az  országot  a  forradalom  örvényétől.
Az  a la t ta  alkotott  liberális  törvények  a  kockáz-
t a tó i t  legféltettebb  szabadságot  és  jogokat  állít-
ják  helyre  Erdélyben  is,  amikor  kimondatik,
hogy  Magyarország  szabad  és  független  király-
ság   IX.  I.-c.),  hogy  az  országgyűlés  oly  egyen-



47

jogú  faktor,  mely  nélkül  közterhek  ki  nem  róv-
hatók;  hogy  a  király  magát  hat  hónapon  belül
megkoronáztatni köteles.

Kezd  fokonként  helyreállni  a  nyelv  ügye
is.  Külsőleg  a  nemzeti  viselet  honosul  meg,  ben-
soleg  pedig  a  feléledt  reménység  váltja  fel  a
hosszú  csüggedés  sorvadását;  s  mindez  a  fran-
cia  földről  felénk  suhogó  szabad  szellőtől  nyert
tápot.

De  ebből  a  viharrá  nőtt  szellőből  keletke-
zeit  nálunk  az  a  csapás  is,  mely  I.  Ferencet  ural-
kodásának  már  első  évében,  1792  április  20-án
a  francia  hadüzenet  alakjában  érte  és  hosszú
20  évi  időre  nyűgözte  le  a  nemzeti  szabad  szel-
lem  továbbfejlődését.  Ismét  bénultság,  zsibbad  t-
ság  teszi  erőtlenné  a  hazafiúi  törekvéseket,  me-
lyek  hiába  iparkodnak  forradalmi  szellemük-
ben  érvényesülni;  az  egyenlőség  jelszava  alalt
szabadkőművesi  alapon  köztársasági  célzattal  a
fennálló  kormányrendszer  megdöntése  céljából
alakult  reformátor!  társaság:  a  Martinovics-ügy
1703-ban  vérbefulladva  hull  porba,  és  rendőri
önkényuralom  temeti  el  megint  az  alkotmányos
vívmányokat.

Ám  mégis  őrködik  a  jó     szellem     hazánk
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sorsa  fölött,  meri  honfibú  által  gyötöri  íróink  és
költőink  kicsiny  táborában  fel-felcsillan  a  kor
nagy  eszméinek  visszfénye  és  a  jövő  iránti  re-
ménység  annak  ellenére,  hogy  Európa  zsarnoka,
Napoleon  a  tengermellék  mentén  hódításokkal
veszélyezteti  az  országot  és  mételyhintésre  szánt
proklamációkkal  csábítja  elszakadásra  a  nem-
zetet.

    NEGYEDIK FEJEZET.

       A nemzeti ellenzék ébredése. (1802—1825.)

A  még  mindig  dúló  francia  háború  fölötte
súlyos  anyagi  veszteségei  idéz  elő,  de  súlyos  az
a  hátramadás  is,  amely  a  király  által  ignorált
politikai  állapotokban  észlelhető.  I.  Ferenc  a
pénzügyi  helyzet  és  a  kereskedelmi  élet  felvi-
rágzására  tett  javaslatokat  nem  honorálja,  ami
az  egyesülési  szellem  felébredésére  kényszeríti  a
magyar társadalmat.

Az  1805  október  17-iki  ulmi  fegyverletétel
szomorú  következményei  mihamar  mutatkoztak.
Napoleon  Bécset  megszállja,  az  udvar  menekülni
kényszerül;  a  december  2-iki  austerlitzi  ütközet
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szintén  szerencsétlenül  végződik  és  hazánk  is
már-már  az  enyészet  örvénye  felé  látszik  köze-
ledni.

Ily  viszonyok  közt  az  országnak  védelmi
intézkedésekre  kellett  magát  elhatároznia,  és  a
felfegyverkezés  1808-ban  sikerrel  is  jár.  Ezt  a
lelkes  áldozatkészséget  Ferenc  király  azzal  ho-
norálta,  hogy  a  királynét  ünnepélyesen  meg-
koronáztatja  és  magyar  tisztképzésre  a  Ludovica
intézel pénzalapját 50.000 forinttal gyarapítja.

Történeti  tény  az,  hogy  a  Napóleon  zsar-
noki  hatalma  alatt  vergődő  Európának  minden
bizalma  Ausztria  felé  irányult,  melyet  Magyar-
ország  tekintélyes  segítséggel  támogatván,  lehe-
tővé  vált  az  asperni  győzelem.  De  ezt  Ausztriá-
nak  a  magyar  nemesi  fölkelés  szép  csatái  dacára
sem  volt  módjában  kiaknáznia.  A  tengermelléken
ért  újabb  vesztességek  végre  a  bécsi  békekötési
eredményezték  1809-ben,  melynél  sajnosán
kell  hangsúlyoznunk,  hogy  a  békefeltételek
megállapítása  szempontjából  a  magyarokat  meg
sem hallgatták.

Ε sötét  időkben  a  pénzügyi  helyzet  a  leg-
siralmasabbá  vált.  Az  1/5-öd  arányú  devalváció
a  nemzeti  vagyont  rendíti  meg,  a  zavar  nőttön-
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nőtt,  az  ország  hangos,  a  panaszoktól  és  az  or-
szággyűlés  126  ülés  után  mégis  minden  ered-
mény  nélkül  ér  véget.  Az  ideig-óráig  tartó  meg-
szakítások  miatt  az  V.  francia  háború  név  alatt
ismert  háborúban  1812-ben  végre  négy  napos
véres  csata  után  megtörik  Napóleon  zsarnoki
hatalmának  varázsereje.  Oroszország  zord  lelc
fagyasztotta  le  győzelmének  virágait  és  az  éhség
kínjai  emésztették  fel  a  büszke  sereg  híres  di-
csőségét.  Utána  nyomban  a  népek  csatájában:
a  lipcsei  ütközetben  hullatja  le  Európának  min-
den  megtámadott  népe  a  rabság  bilincseit;  és
Paris  megalázva  látja  falai  közöli  a  szövetséges
győzők hadait.

A  bécsi  kongresszuson  megalakult  szent
szövetség  1825-ig  csöndet  biztosít  a  csaták  me-
zején,  de  az  ország  mégis  elégedetlen,  A  vár-
megyék  állandóan  követelik  megígért,  de  nem
teljesített  jogaik  érvényesítését.  Az  1822-ben  ön-
kényesen  elrendelt  adók,  a  katonai  túlkövetelé-
sek  keserűségei  ismét  heves  hullámzásba  hoz-
zák  a  kedélyeket.  Az  izgalmas,  lázas  forrongás
egyre  terjed,  ami  a  királyt  arra  kényszeríti,
hogy  Pozsonyba  1825  szeptember  11-re  ország-
gyűlést hirdet.
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A magyar  írók,  tudósok,  költők,  művészek,
nemes  és  nem  nemes,  egyházi  és  világi  úr,  job-
bágy,  csakúgy  mint  a  főúr  egyképen  fáradoznak
a  nemzeti  szellem  és  a  nyelv  erejének  élesztésén
és  regenerálásán.  Az  országban  szétszórtan  min-
den  külső  kapocs  és  érintkezés  nélkül  is  lázas
munka  folyik,  mely  minden  magyart  egyesít,
mindenkit a hazaszeretetben forraszt össze.

   ÖTÖDIK FEJEZET.
       Az alkotmányos átalakulás kora. ('1825—18Ί8.)

Fejtegetéseim  során  elérkeztem  végre  ahhoz
a  korhoz,  amely  az  események  kronologikus
rendje  és  hatása  szempontjából  további  két
részre  osztható,  nevezetesen:  1.  az  1825.  évvel
meginduló  és  1844-gyel  befejeződő  korszakra;
és  2.  az  1847-—1848-iki  pozsonyi  ország-
gyűléssel  kapcsolatosan  a  nagy  reformok  idő-
szakára.

t.  Az  1825-tftl  1827-ig,  majd  1830-ban  s  kö-
vetőleg  1832—36.,  1839-ben  és  1843—44.  közt
tartott  országgyűlések  elején  azt  tapasztaljuk,
hogy  a  Napoleon  harcai  folytán  felébredt  nem-
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zeti  féltékenység  a  nemzeti  öntudatot  munkára
serkentve  a  nemzeti  és  szabad  államokká  való
fejlesztésnek  gondolatát  érlelték  meg  egész
Európába n.

Hazánkban,  melyet  Ausztria  csak  mint
politikai  gyarmatot  akart  kezelni,  ez  csak
lassabban  valósulhatott  meg,  mert  egyrészt  a
bécsi  udvari  politika  —  bár  már  kissé  enyhéb-
ben  —  korlátozta  a  szabadabb  mozgást,  más-
részt  a  csökönyös  konzervatív  magyar  nemes-
ség  a  saját  rendi  kiváltságait  félicite,  elannyira,
hogy  az  1825-től  az  183l-ig  t a r to t t  kél  ország-
gyűlésen  a  szabadelvű  haladás  nem  is  tudott
határozott  irányt  felvenni,  és  ezen  hat  évi  idő-
szaknak  talán  egyetlen  kimagasló  eseménye  az,
hogy  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  meg-
valósítása  sikerrel  járt.  Az  1830.  évi  országgyű-
lés  például  merőben  csak  a  sérelmi  feliratot  tár-
gyalja,  anélkül,  hogy  produktív  tényi  mulatna
fel,  jóllehet  a  talaj  nem  volt  elkészíltetlen,  mert
a  lelkekben  jól  fel  volt  már  sz í t s a  a  hazaszeretet
melege,  csak  az  eszközök  voltak  még  gyön-
gék. ..

Erdélyben    még    siralmasabbak    voltak    az
állapotok,  mert  itt   1792-101  18:54-ig  csak  három
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országgyűlés  tartatott.  Valami  átkos  szellemi
tunyaság,  szolgai  szellem  vett  erőt  a  lelkeken,
kiirtva  minden  nemesebbre  vágyódást.  1831-ben
már  új  szellem  fuvallata  lengi  át  Erdély  bérceit;
Wesselényi  rázza  fel  az  álomban  szunnyadó-
kat  s  kőnyomatos  sajtója  is  hasznos  munkát
végez,  amíg  el  nem  koboztatik.  De  a  korszellem
már  győzelemnek  indul  s  azt  az  ő  száműzetése
sem  bénította  meg.  Nő  és  terjed  a  vágy  az  Unió
iránt  is,  hiszen  egy  nyelv  kapcsában  él  a  két  test-
vér-ország.

Széchenyi  reformátori  munkáját  ekkor
kezdi  meg.  Céljául  tűzte  ki  a  demokratikus  ala-
pokra  építendő  nagy  nemzeti  szövetség  alakí-
tása  által  Magyarországot  a  tespedésből  ki-
ragadva  közgazdaságilag  gazdaggá  tenni,  ezután
hatalmassá  és  műveltté.  A  rendi  kűlömbséget,
az  ősiségét  eltörölve,  a  jobbágyságot  felszaba-
dítva,  a  közös  teherviselést  behozva,  a  törvény
előtti  egyenlőséget  biztosítva,  izzó  lelkének  ne-
mes  hevületével  adta  ki  a  jelszót  ,,a  legnagyobb
magyar”:  —  Magyarország  nem  volt,  hanem
lesz!

Ily  vezéreszméktől  áthatva  alakítja  meg  a
Nemzeti    Kaszinót,    a    Lóverseny-Egyesületet    és
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az  Országos  Gazdasági  Egyesületet,  továbbá  a
Dunagőzhajózási  Társaságot,  az  Alduna  szabá-
lyozását  és  a  Lánchíd-megépítést.  Eszméit  szé-
lesebb  körben  terjesztendő  megírja  három  híres
könyvét  (Hitel,  Világ  és  Stádium),  melynek  új
eszméiért  eleinte  különösen  az  ifjúság  rajongott,
utóbb lelkébe szívta mindenki.

Az  1832—36.  évi  országgyűlésen  már  tekin-
télyes  szám  dicsérte,  hogy  a  rel'oreszmék  buzgó
és  hazafias  lelkeknek  a  talaján  indult  virágzásba,
Kölcsey  Ferenc,  Balogh  János,  Beöthy  Ödön,
Deák  Ferenc,  Klauzál  Gábor,  Bezerédy  István
az  alsó  táblán,  Széchenyi  István,  a  hőslelkű,  izzó  ·
vérű  báró  Wesselényi  Miklós  a  felső  táblán  vál-
nak  a  nemzet  díszeivé.  Azonban  a  még  többség-
ben  lévő  konzervatívek  maradi  álláspontja
miatt  a  reformtörekvések  sok  gyakorlati  ered-
ménnyel nem járnak.

Ekkor  lesz  Kossuth  Lajos  neve  először  is-
mertté  az  általa  szerkesztett  „Országgyűlési
Tudósítások”  révén,  amelyek  helyébe  később  a
„Törvényhatósági  Tudósítások”  lépnek,  de  nem
sokáig,  mert  az  ő  és  bátor  társainak  haza-
fias  működését  üldözés,  perbefogás  és  négy
évi fogság akasztja meg.
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Az  1839—40.  évi  országgyűlésre  a  Metter-
nich  erőszakos  eljárása  fölötti  elkeseredésében
a  nemzet  még  nagyobb  számmal  küldte  fel  el-
lenzéki  követeit  akiknek  vezére  Deák  Ferenc,  a  
felső  táblán  pedig  gróf  Batthyány  Lajos  volt.
Széchenyi pártonkívüli maradt.

A  vita  a  szólásszabadság  sérelmeinek  fel-
panasz  lásával  kezdődött  és  Kossuthnak,  Wesse-
lényinek,  Lovassynak  a  szabadlábra  helyezését
eredményezte.

A  király  a  megalkotott  törvények  közül
csak néhányat szentesít.

Nevezetes  eseményként  jön  figyelembe,
hogy  Kossuth  engedélyt  nyert  a  radikális  irányú
Pesti  Hírlap  című  politikai  lap  megindítására,
amelyben  fényes  tehetségét  röpülésre  bocsátva,
ragyogó  ékesszólással  és  megdönthetetlen  érve-
léssel  fejtegette  nézeteit  a  nemzet  jogairól  és
kívánságairól,  miáltal  elvitázhatatlanul  nagyon
értékes  szolgálatot  teljesített  a  pánszlávizmus
és  illyrizmus  által  is  fenyegetett  liberális  eszmék
fejlesztése  érdekében.  A  bátor  hang  Széchenyit
aggodalomba  ejti  és  ennek  ellensúlyozására  a
„Világ”-ban  gróf  Dessewffy  Aurél  lapjában,
utóbb  „Kelet  népe”  c.  művében  heves  szenvedély-
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lycl  kél  ki  Kossuth  ellen.  Ám  ezzel  Kossuth
népszerűségét  csökkenteni  már  nem  volt  képes.
Széchenyi  azon  tételével  szemben:  „Gazdag
nemzet  —  szabad  nemzet”,  Kossuth  előbb  a
politikai  függetlenségért  sóvárogva  ezt  a  tételt
így  fordítja  meg:  „Szabad  nemzet  —  gazdag
nemzet”.

A  megmozdult  magyar  társadalom  ezalatt
lelkesen  fejleszti  a  programmba  vett  vízszabá-
lyozás  ügyét;  ezen  kívül  tudományos  társulatok
alakulnak,  de  megalakul  az  iparegyesület  is,  me-
lyet  nyomon  követ  a  Kereskedelmi  Bank  és
egyéb védőegyletek.

Az  1843—44.  évi  reform-országgyűlés  na-
gyon  sok  és  komoly  nemzetiségi  túlkapás  által
indokolt  okok  folytán  s  mert  a  közvélemény
gyalázattal  bélyegezte  a  magyar  nyelv  nem-
tudását,  negyven  üzenetváltás  kálváriája  után
végre  a  magyar  nyelvet  hivatalos  állami  nyel-
vül  iktatja  törvénybe  és  az  emberi  jogokat  el-
ismerve  a  magyar  faj  erősítése  céljából  kimon-
dotta,  hogy  nem  nemes  emberek  is  viselhetnek
hivatalt.

Erdély  mint  7  főbűnét  nyögi,  hogy  3
egyenjogú  nemzet  és   1  bevett  vallás  él  a  kebe-



57

lén;  s  alkotott  törvényeit  is  Bécsben  Procrustes-
ágyba szorították.

2.  Az  1844—47.  éveknek  pártküzdelmei  a
liberálisokat  teljes  győzelemhez  juttatják,  minek
folytán  a  feltartóztathatatlan  áramlatok  nyo-
mása  alatt  a  bécsi  kormány  is  megváltoztató
politikához  szegődik,  de  sikertelenül,  mert  a  sze-
rencsétlenül  32  vármegyében  létesített  főispáni,
illetve  adminisztrátori  rendszere  miatt  ismét  csak
nagy  elkeseredésnek  hullámait  kavarja  fel.  A  bi-
zonytalanná  vált  politika  a  liberálisok  táborában
is  két  frakciót  teremt:  a  centralistákét,  akik  a
népképviseleti  parlamentáris  rend  és  a  mimici-
palistákét,  akik  a  vármegyei  rendszer  kiépítése
mellett törnek lándzsát.

Az  így  beállott  ellentéteket  1847-ben  Deák
Ferenc  egyenlítette  ki  éppen  abban  az  időben,
mikor  a  nemzetnek  ötven  éven  át  békéltető  köz-
benjárója,  a  nemeslelkű  József  nádor  jobblétre
szenderült.

A  közéletben  mindnagyobb  erővel  követelt
reform  eszmék:  a  független  felelős  minisztérium,
a  népképviseleti  országgyűlés,  az  Unió,  szabad
szólásjog,  szabad  vallásgyakorlat  és  szabad
sajtó,  a  törvény  előtti  egyenlőség,  a  jobbágyság
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felszabadítása,  a  közös  teherviselés  és  az  ősiség
eltörlése  (az  ősi  öröklési  rend  megváltoztatása)
mindmegannyi  közismert  óhajok  ebből  a  korból.
Erdélyben  a  Wesselényi  által  fölébresztett  nem-
zeti  öntudat  a  magyargyűlöletet  fojtja  el  a  szá-
szoknál,  s  helyet  így  kényszerít  ki  a  magyar
nyelv  jogos  szupremáciájának  a  bécsi  udvar  sok
nehézkedése ellenére.

Az  V.  Ferdinánd  által  1847  november  12-én,
—  300  év  óta  először  —  magyar  nyelven  megnyi-
tóit  utolsó  rendi  országgyűlés  ezek  szerint  nagy  és
nehéz  eseményeknek  világrajövetelét  hordozta
méhében.  Régi  alkotmány  romjain  új  és  modern
államrendszer  volt  kialakulóban  és  a  reform-
pártol  a  teljes  diadal  jutalma  éri.  Ebben  az  ér-
dem  oroszlánrésze  kétségtelenül  Kossuthot  illeti,
akit  úgy  az  alsó,  mint  a  felső  táblán  jelentéke-
nyen  megszaporodott  ellenzék  lelkes  tábora  tá-
mogatott.

Még  csupán  az  ősiség  eltörlése  és  a  közteher-
viselés  vált  törvénnyé,  amikor  váratlanul  kitört
1848-ban  a  párisi  februáriusi  forradalom.  Ennek
kapcsán  a  bécsiek  felkelése,  Metternich  bukása,
a  75  tagú  országgyűlési  küldöttségnek  Bécsbe
érkezése,    az    így    tapasztalt  lelkes    fogadtatás,
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Kossuthak  itt  aratott  szónoki  diadalai,  eközben
a  pesti  események,  a  sajtószabadság  kivívása,  a
népjogok  védelme  miatt  szenvedő  foglyok  szaba-
don  bocsátása,  a  rendi  alkotmány  átalakulása  és
minden-minden  nemzeti  szép,  ami  ezekből  fej-
lődött,  s  melyeket  ezen  évnek  1—XXII.  törvény-
cikkei tártai máznak:

a  győzelem  babérjaival  teszik  boldoggá  az
örömtől  mámoros  magyar  nemzetet  itt  és  az
unióval  (1848:  V.  29.)  egyesült  s  már-már  a  fél-
vad  népek  szenvedélyével  készített  örvénybe
végképp elmerülni látszó Erdélyben egyaránt.

De  nem  fűzhetem  tovább  a  későbbi  napok
történetének  leírását,  mert  március  15-ik  napjá-
val véget ér mostani feladatom szerepe.

Tudja  úgyis  minden  magyar  ember,  hogy
az  örömnek  ragyogó  kelyhébe  keserű  ürömnek
végzetes  cseppjeit  vegyítette  a  nemzetiségek  föl-
izgatott  féltékenysége,  melyet  a  bécsi  kormány
jól  ismert  módszereivel  ezúttal  is  sikerrel  bujto-
gatott.

A  visszahatás  elemi  erővel  tört  ki  újra  a  föl-
szabadult  nemzeti  erők  letörésére.  A  lázba  kerge-
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lelt  ország  fegyveres  ellenállásra  kényszerül;  kez-
detét  veszi  az  élethalál-harc  tusája,  melyben  név-
leg  ismert  és  névtelen  hősöknek  légiói  védelmez-
ték  a  haza  szabadságát,  fönnállását,  —  egész
életét.

Egy  végleges  eltiprásra  szánt  nemzet  szent
küzdelmei felé tekintett a világ szeme.

Es  midőn  a  utáni  harcok  dacára  a  végzet
útján  elkövetkezett  Világos,  s  utána  magyar
mártírok  szentelték  tol  az  aradi  Golgothát,  —
Európának  minden  szabad  nemzete  velünk
együttérezve öltött gyászruhát magára.



HARMADIK CÍM.

Március 15-ének története.
ELSŐ   FEJEZET.

A párisi februári forradalom és hálása.

Gracza  György  szavai  szerint:  A  forradalom
szélvésze süvített végig a megvénhedett Európán.

A  vihar  1848  február  22-én  Parisban  tört  ki
legelőször.  A  nép  a  köztársaságot  éltetve,  torla-
szokat  emelt.  Majd  véres  utcai  harc  után,  meg-
ostromolván  a  Tuilleriákat,  elűzte  Lajos  Fülöp
királyt.  A  győzelemittas  tömeg,  hogy  a  gyűlölt
rendszernek  még  a  jelképét  is  megsemmisítse,  a
királyi  trónust  a  Bastille-téren  gúnykacaj  közt
megégette;  a  hermelines  bíborpalástot  pedig,
melyben  a n n y i t  kevélykedtek  az  előző  Bourbo-
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nok,  darabokra  tépte  és  bohóc-sipkákat  csinált
belőle.  Nem  áldozott  le  kétszer  a  nap  és  a  mon-
archikus Franciaországból köztársaság lőn.

A  párisi  események  híre  és  sikere  gyors  cse-
lekvésre  serkenté  a  háborgó  népeket.  A  forrada-
lom  vihara  Zürichtől  kezdve  Olaszországon,
Berlinen,  Brüsszelen,  Prágán,  Bécsen,  Pesten  át
Lembergig  csakhamar  végigzúgott  egész  Euró-
pán.  A  tavaszi  fuvalom  mindenfelé  a  szabadság
zászlóit  lengette.  A  nép  jogait  követelve,  szét-
zúzott  láncaiból  kardokat  kezdeti  kovácsolni.
Sok helyütt már vér folyt. A trónok inogtak.

    MÁSODIK FEJEZET.

     A bécsi mozgalmak.

Kossuth  látva  azt,  hogy  a  százados  alélísá-
gából  egyszerre  fölriadó  magyar  közvélemény
mily  hévvel  szívja  lelkébe  azt  az  átalakító  cso-
dálatos  hatást,  mely  a  párisi  forradalom  sikeré-
nek  a  nyomában  járt,  mint  a  konzervatívek  el-
len  szívós  tetterővel  küzdő  liberális-párt  kima-
gasló  vezére  a  reformokra  megérett  gondolatát
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a  megvalósítás  tele  terelte.  És  ebben  nagyban
kedveztek  neki  a  körülmények:  az  osztrák  poli-
tikai helyzet.

Bécs  lakossága  egyre  növekedő  gyűlölséggel
nézi  Metternich  kancellár  bürokratikus  kor*
mányrendszerét,  s  a  pénzügyi  zavarok,  a  bécsi
bank  irányában  megrendült  bizalom  fokozta  az
elkeseredést.

De  az  udvar  hajthatatlan,  még  mindig  útját
állja  a  népakaratnak.  Ám  a  nép  sem  enged.  így
lelt  Bécsben  március  15-ika  vérrel  megfestve;
mert  Lajos  főherceg  sortüzet  parancsol;  a  „Mürz-
Gefallenen”-ifjak  véráldozata,  34 ember  halála,
bírta  reá  végre  Ferdinándot,  hogy  Metternichet
elbocsássa.

Ez  a  Bécsben  megszületett  polgári  szabad-
ság  tette  lehetetlenné  a  pozsonyi  országgyűlésnek
tervbe vett föloszlalását.

A  nagyszerű  események  híre  március  14-én
érkezik  Pozsonyba  s  már  másnap  Kossuth  az
országgyűlési  küldöttség  élén  Bécsben  aratja  a
szónoki  dicsőség  babérait.  Óriási  néptömeg,  vi-
rágesővel,  harsogó  lelkesedéssel  fogadta  őket.  Az
„Erzherzog  Karl”  vendéglő  erkélyéről  tartott
gyújtó  beszédét   Puïszky   Ferenc   nyomban   né-
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metre  fordítja  s  terjeszti  a  polgárság  között.  Az
„Akademische  Legion”  ifjai  díszőrséget  állanak
a  vendéglő  előtt.  Nemsokára  újabb  csoport  ér-
kezik  Pozsonyból:  a  díszmagyarba  öltözött  or-
szággyűlési  ifjúság,  melyet  a  feltüzelt  bécsi  pol-
gárság  lobogó  fáklyákkal,  egetverő  lelkesedéssel
fogadott.

A  király  március  16-án  fogadta  István  fő-
herceg  nádort  s  a  fölirati  magyar  küldöttséget.
A  királyi  igéret  teljes  s  a  kívánt  alkotmány  más-
nap  vér  nélkül  nyert  ügye  lett  a  magyar  népnek,
a  magyar  trón  a  népszabadságra  lett  helyezve,
s  hamarosan  ki  lett  nevezve  az  első  felelős  és
önálló  magyar  minisztérium,  melynek  elnöke
gróf  Batthyány  Lajos  lett  és  tagjai  sorában  volt
a  „minden  idők  legnagyobb  szónoka”  —  Kossuth
Lajos.

HARMADIK FEJEZET.

Budapest március 15-én.

Ε helyen  a  szíves  olvasó  változatlanul  azt  a
leírást  kapja,  amelyet  1907-ben  illusztris  körben
volt  alkalmam  elmondani.  Azért  nem  vélem  he-
lyesnek  rajta  változtatni,  mert  emlékeim  között
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ez  nekem  így  kedves.  A  fentebbiekben-  előadot-
tak  mellett  a  megbocsátható  ismétlés  nagyon
csekély  benne,  sőt  ez  célomnak  inkább  előnyere,
mini hátrányára van.

Íme a beszéd:
A  költő  szép  szavával  kezdem:  „Csak  az

nagy,  akit  önerő  vezet,  s  ha  tel t re  kél  —  másra
nem szorul!”

Áll  ez  az  ige  az  egyesekre  éppen  úgy,  mint
egész  nemzetekre,  mert  ahol  az  önerő  elsenyved,
kialszik:  —  beáll  a  vég,  —  a  gyászos  vég!  Az
egyes  lény,  az  egész  nemzet  a  múlté  lesz,  a
visszahozhatatlan  kornak  kísértő    és    a    jelent
szomorúan   emlékeztető   hagyományainak    bús
világába enyészik el. . .

...  Mert  volt  hajdan  egy  hatalmas  ország  —
Rómának  hívták,  —  ennek  fiai  híresek,  nagyok
valáiiak;  nagyok  és  hatalmasak  addig,  amíg  tett-
erejüket  saját  honfitársaik  viszálya,  fertőbe  sit-
lyedt  vágyaik  meg  nem  bomlasztották;  —  és
volt  sok-sok  más  nemzet,  néptörzs,  melynek  em-
lékét  ma  már  csak  az  emlékezet,  a  hagyomány
őrzi...  Ám  nekünk  éppen  így  tanulság  ahhoz,
hogy  miképpen  keli  megvédeni  —  megtartani,  —
biztosítani a hazát.
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A letűnt  kor  világában  egy  ezredév  alatt  ha-
zánk  is  gyakran  állott  a  végenyészet  örvényének
szélén;  balszerencse,  sorscsapás,  pártviszály,  tá-
madó  ellenség  sokszor  fenyegették  országunk  lét-
alapzatát.

Ettől  azonban  az  idők  akkori  nagyjai,  a
mindenkori  hőslelkű  férfiak  megoltalmazták  .  .  .
mert  hatalmas  a  Gondviselés,  —  jó  az  Ëg!  min-
den  hazának  ad  kincset,  világító  elmét,  hogy  az
eszmék,  érdekek  harcában  az  igaz  ösvényt,  a
diadal ösvényét a népnek kijelölje.

...  És  amely  nemzet  a  kor  intő  szavát  meg-
értette  —  letel te  a  további  haladásnak  szilárd
alapját!

A  modern  nemzetek  történetében  kétségte-
lenül  a  legpregnánsabb  jelentőséggel  bír  a
XVIII.  század  végén  lezajlott  francia  forrada-
lom,  amikor  Danton,  Marat,  Robespierre  dörgő
szózatai,  a  közhaladás  terén  kifejtett  utáni  har-
cai  sok  századok  ósdi,  elavult,  a  korigények
szabad  fejlődésének  útjai  álló  phalanxait  sorra
ledöntötték  és  kitűzték  helyükbe  a  modern
Európa  zászlaját,  amelyre  ez  a  jelszó  volt  föl-
írva: Világszabadság!

Az   eszme  győzött;   a    régi,   a   gyarló     rab-
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szolgarendszer   helyébe   a   népjogok   varázsigéje
lépett és indult hódító útjára.

A  követő  évek  folyamán  ellenállhatatlanul
és  1'olylonosan,  minden  akadályt  letiporva  nyo-
mult  az  ekkor  világgá  kiáltott  új  eszme:  nyu-
gatról keletre.

1848  február  22-én  ismét  Parisban  mozdult
meg  a  nép  és  kikiáltotta  a  köztársaságot.  Ennek
hírére  talpra  állott  Európának  majd  minden
nemzete, minden művelt népe . . .

Paris,  Berlin,  Bécs,  Nápoly,  Milánó,  Róma,
Madrid  egytől-egyig  ezen  mozgalmak  szín-
helyé-vé  váltak.  Fegyverbe  állott  a  nép  és  honfi-
vérrel  áztatta  a  szabad  eszmék  oltárkövét  .  .  .
Európa  legtöbb  régi  államrendszere  halomra
doli; átalakította azokat a nagyszerű mozgalom.

És  nem  maradt  el  hazánk  sem!  Nálunk  is
a  közérzület  parancsoló  szava,  a  közszükség  hívó
szózata  toborzottá  az  új,  a  nagy  eszmék  szol-
gálaiába a nemzetnek millióit.

1848-nak  —  a  nagy  évnek  —  tavasza  volt
eljövendő;  a  kikelet  a  természet  örökké  rendes
útján  köszöntött  be  a  maga  szokott  pompájá-
ban;   ámde  a   szívek   tavasza,   egy   új   irány,   a
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szabad  fejlődés  utáni  vágy  új,  eddig  nálunk  nem
ismert virágok szirmait is megnyitotta . . .

Kinyílott  az  új  eszmék  korának,  a  gondolat-
szabadságnak  virága;  a  nemesi  előjogok  önma-
gukat  túlélt  bástyái  összeomlottak;  jogot  köve-
telt  és  vívott  ki  magának  a  magyar  nép  azon
része,  amely  ezeket  kincsei  között  sohasem  is-
merte . . . sohasem bírta.

.  .  .  Nyugatról  nyertük  az  inspirációt  ah-
hoz,  hogyan  kell  szakítani  az  elavult  fogalmak-
kal  és  hová  kell  ültetni  azokat  az  új  virágokat,
amelyeknek  elragadó  pompája,  bűbájos  illata
ma  is  elkábítja  azt,  aki  ezen  idők  szemléletébe
merül  ...  és  szemlélvén  ezeket,  úgy  látja,  hogy
az  új  virágok  —  új  világot  jelentenek;  a  kivívott
új  jog  sohasem  válik  avult  joggá,  de  örök  ma-
rad;  a  gondolatszabadság  akkori  ragyogó  liim-
pora  ma  is  oly  szép,  oly  ékes,  mint  akkor  volt,
és marad ugyanilyen időtlen időkig ...

...  Kincsről  szólottam.  A  kincs,  melyet  az
Ég  akkor  adott  nekünk:  Kossuth  Lajos!  ...  és
az  a  triász,  melynek  neve:  Petőfi—Vasvári—
Jókai!  ...  és  a  történet  szerint  névleg  ismert.  .  .
és  a  névtelen  hősök  azon  óriási  serege,  amely-
ről,  akikről  minden  magyar  honfi,  minden  hon-
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leány  büszkeséggel  tud;  tudván  és szívében  érez-
vén,  hogy  e  hősök  nélkül  a  nemzet  azon  leg-
dicsőbb,  legeszményibb  ünnepével  lett  volna
szegényebb, amelynek neve:

„Március 15!”

Minden  nemzetnek  van  olyan  ünnepe,  me-
lyet  a  rabszolgaság  megszűntének  emlékére
megülni  szokás,  ily  ünnep  nekünk  magyarok-
nak  a  mai  szent  nap,  amely  12  millió  jobbágy-
nak adott polgárjogot.

Ennek  a  bár  előkészített,  de  mégis  várat-
lanul  jött,  ennek  az  örök  időkre  ünneppé  ava-
tott  dicső  napnak  lefolyásáról  akkori  följegyzé-
sek  nyomán  hadd  álljon  itt  a  pesti  események
rövid korrajza.

A  szinte  váratlanul,  a  szenvedély  romboló  ki-
törése  nélkül  felszínre  jutott  hazafias  áradat  gya-
korlati  kialakulása  márc.  14-én  délután  4  órakor
vette  kezdetét.  A  lánglelkű  ifjak  testvéri  ölelkezése
az  „Ellenzéki  kör”  által  már  korábban  is  látoga-
tott  Fillinger-  (Pilvax)  kávéházba  kitűzött  ifjú-
sági  népgyűlésen  történt  meg,  amelyen  a  nem-
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zet  kívánatai  gyanánt  a  Pozsonyban  ülésező  or-
szággyűléshez  föl  terjeszteni  tervezett  12  pont
fölött  volt  határozat  hozandó.  Ez  volt  a  forra-
dalom  első  nyílt  föllépése  a  „tízek”  bátor  veze-
tése alatt.

A  „Közvélemény  asztalának”  első  szónokai
Irinyi  József,  Vasvári  Fejér  Pál  voltak.  Ez  az
európai  fordulatok  komoly  jellegére  tekintettel,
a  magyar  ifjakat  rögtöni  cselekvésre  hívta  föl,
fenyegető  hangon  mondva:  „Jaj  annak  a  nem-
zetnek,  amely  még  most  is  közönnyel  tudná
nézni  a  nagyszerű  világeseményekéi!”  Ε szavak
rögtön  tüzet  fogtak  szíveken,  elméken.  Klauzál
Gábor  közvetítő  javaslata  dacára  a  Petőfi  és
Vajda  János  által  lelkesen  támogatott  rögtöni
határozás  győzött.  Még  ezen  az  éjszakán  fogadta
el a közgyűlés az alábbi proklamációt:

Mit kíván a magyar nemzet?

Legyen  béke,  szabadság és egyetértés.

1. Kívánjuk  a  sajtó  szabadságát,  a  cenzúra
eltörlését.

2. Felelős minisztériumot  Buda-Pesten.

3. Évenkinti országgyűlést Pesten.
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4.  Törvény  előtti  egyenlőségei,  polgári  és
vallási tekintetben.

5. Nemzeti őrsereget.
6. Közös teherviselést.
7. Az úrbéri terhek megszüntetését.
8.  Esküdtszéket,  képviseletet  egyenlőség

alapján.

9. Nemzeti bankot.

10.  A  katonaság  esküdjék  meg  az  alkot-
mányra;  magyar  katonáinkat  ne  vigyék  kül-
földre, a külföldieket vigyék el tőlünk.

11. A  politikai  statusfoglyok  bocsáttassanak
szabadon.

12. Kívánjuk az uniót Erdéllyel.

Még  többek  felszólalása  után  a  gyűlés  éjjel
12  órakor  ért  véget,  melyen  Petőfi  először  sza-
valta el híres „Talpra magyar!”-ját.

.  .  .  Másnap  március  15-én,  szerdán,  ködös,
borús, esős időben forrt a lázas hevület.

Kora  reggel  a  Jókai  által  szövegezett  pro-
klamációt több utcasarokra Sükei függesztette ki.

Az  ifjúság  egy  része  a  bérlőjéről  elnevezett
Pilvax-kávéházban    gyülekezett:    ez    a    kávéház
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a  mai  Koronaherceg-utcában  volt;  itt  jelentek
tehát  meg  újból  a  nevesebbek  közül:  Petőfi,  Vas-
vári,  Jókai,  Irinyi,  Irányi,  Lisznyai,  Bulyovszki,
Degré,  Vajda,  báró  Nyári  Albert,  Vidács,  Süket,
Gál,  Oroszhegyi,  Kléh,  Sebő,  Szikra  Ferenc,
Ivánfi, Bugyinszki.

Itt  szavalta  el  Petőfi  megint  híressé  vált
,,Nemzeti  dalát”  és  itt  lett  elhatározva,  hogy
sorra  járják  az  egyetemi  ifjúságot  és  egyesült
erővel kezdik a nagy munkát.

Petőfi  és  társai  reggel  ½ 9-kor  elsőízben  az
orvosi  egyetemet  keresték  föl,  majd  a  mérnökök
tantermébe  mentek  át,  ahol  Petőfi  az  előadást
tartó  Peczval  tanárt  figyelembe  nem  véve,  a
katedrára  lépett  és  exaltalt,  mennydörgő  hangon
újból  elharsogta  a  „Talpra  magyart”,  amely-
nek  minden  versszakára  az  egész  ifjúság  vele
együtt kiáltotta el az „esküszünk!” refrént.

Ennek  végeztével  „utánam  fiúk!”  felkiál-
tással  Petőfi  társaival  a  központi  egyetemet  ke-
reste  föl  és  innen  már  erősen  megszaporodva
—  mint  egy  zúgó  méhraj  —  az  Egyetem-térre
vonult le.

Az  Egyetem-téren  Petőfi  ma  már  harmad-
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szór  szavalta  el  a  „Nemzeti  dalt”;  utána  Jókai
szólalt  fel'  és  —  jelenvoltak  előadása  szerint  —
oly  gyújtó  hatással  beszélt,  ahogy  őt  sem  az-
előU, sem azután soha senki sem hallotta . . .

.  .  .  Egy  szellem  volt,  melynek  minden  szava
lángolt és perzselt! . . .

Őt  követte  a  Vidacs  János  és  mások  lelke-
sítő felszólalása .. .

Már  közeledett  a  dél;  a  tömeg  egyre  nőtt,
nagyobbodott,  ½ 11  órakor  Petőfi,  Jókai  és  Vas-
vári  a  nép  élén  a  Kerepesi-útra  mentek  s  itt  a
népgyűlés  határozata  folytán  a  Landerer  és
Heckenast  nyomdáját  keresték  fel,  melyet  Vas-
vári  Pál  a  nép  nevében  lefoglalt  és  a  német  betű-
szedőkkel  ezek  folytonos  vivát  kiáltozásai  köz-
ben  kiszedette  a  „Nemzeti  dalt!”  és  „Mit  kíván
a magyar nemzet?” feliratú 12 pontot.

Mialatt  ez  a  nyomdában  ment  végbe,  az
utcán  esőben  várakozó  közönséghez  felváltva
intéztek  villámló  beszédeket  Degré,  Egressy
Gábor, Jókai.

Jókai  mondotta  ekkor:  „Le  az  esernyőkkel
uraim!  mert  aki  a  kalapját  félti  —  az  félti  az
életét  is;  aki  a  ruháját  félti  —  az  félti  a  bőrét
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is!  .  .  .”  és  az  esernyők  egy  szempillantás  alatt
becsukódtak.

Elkészültek  eközben  a  cenzort  nem  látott
sajtótermékek  első  szabad  példányai,  melyeket
marokszámra  szórtak  ki  az  ablakon  a  lelkesült
nép  közé  és  néhány  példány  belőlük  az  utcák
szögleteire  is  nyomban  ki  lett  ragasztva  .  .  .  mi-
alatt  egyre  hullt  az  eső!  .  .  .  És  hullottak  az
örömkönnyek is.

A  szabad  sajtó  újszülöttje  —   a  magyar
nemzet  riadója  —  a  természet  és  a  szívek  ke-
resztvizében lett megfürösztve! . . .

Ezután  a  nép  a  Múzeum-térre  vonult,  ahol
Petőfi  a  lépcsőzetre  állva  újból  immár  ötödször
eldörögte  gyújtó  dalát;  majd  innen  a  városháza
körül  gyűltek  össze,  egyre  követelve  a  cenzúra
eltörlését.  Egy  deputáció  pedig  Budára  ment  a
várba  az  öreg  Táncsicsért,  akit  a  katonai  őrség
Nyáry  alispán  jótállása  mellett  rögtön  szabadon
is  bocsátott...  a  küldöttség  Táncsicsot  kocsin
és  már  fáklyák  világa  mellett  —  mert  este  lett
—  a  városházáig  hozta,  ahol  a  tanács  is,  majd
a  Budán  székelő  helytartó-tanács  is  magukévá
tették a népprogrammot.

Megszűnt   a  cenzúra  ...  A  nemzeti  színház-
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ban  „A  két  anya  gyermeke”  című  darab  volt
kitűzve;  azonban  Bajza  József  akkori  direktor
többek  kérésére  „Bánk  bánt”  adatta  elő,  amely-
ben a címszerepet Egressy Gábor játszotta.

Ennek  előadása  közben  történt,  hogy  a
Budáról  visszaérkezett  ifjúság  berohant  a  néző-
térre  és  minden  helyet  elfoglalva  kiabálva  köve-
telte,  hogy  kezdjék  újból  az  előadást;  de  Erkel
karmester  túltéve  ezen  magát,  a  zenekarral  a
Hunyadi  hattyúdalát  játszatta  el,  majd  utánna
a  ,,Himnuszt”  és  a  „Szózatot”  adta  elő;  ezután
Egressy  a  nyílt  színen  Petőfi  „Talpra  magyar-
ját  szavalta  el  és  ezt  a  közönség  Szerdahelyi
zenekompozíciója  szerint  nyomban  utána  is
énekelte;  végül  pedig  a  francia  indulóra  és  a
lengyel  himnuszra  zendített  rá  a  színházi  kö-
zönség . . .

Ki  akarták  hozni  Táncsicsot  is  a  színpadra,
de ő betegen fekvő nejénél időzött már.

Jellemző,  hogy  már  ezen  a  napon  a  szín-
házra  ügyelő  katonák  és  városi  szolgák  helyett
nemzetőrök  állottak  őrséget  és  mindenütt  nem-
zeti zászló lobogott. . .

... Ki lett víva a szabadság! . , ,
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Március  16-án  már  két  falragasz  hirdette
a  törvényes  népjog  által,  vér  nélkül  és  24  óra
alatt  megszerzett  vívmányokat  és  a  3000  főnyi
polgári őrség felállítását.

Március  17-én  az  egyetemi  ifjúság  értekezle-
tével  egyidejűleg  már  maga  a  helytartótanács
rendelete  jelenti  a  sajtó  szabadságát  s  még  ezen  a
napon  indítja  meg  Pálffy  Albert  lapját,  a  szabad
sajtó  első  fecskéjét:  „Március  tizenötödike”  cím
alatt.

Március  18-án  a  fővárosi  87  tagú  küldött-
ség  viszi  Pozsonyba  az  országgyűlés  elé  a  nem-
zet  kívánságait,  melyet  nagy  tömeg  kísér  a  hajó-
állomásra.  Délután  érkezik  meg  a  nagyfontos-
ságú  hír:  a  király  meghajolt  a  nemzet  akarata
előtt  s  gróf  Batthyány  Lajost  felelős  magyar  mi-
nisztérium alakításával bízta meg.

Március  19-én  „Te  Deum”  hangzik  el  Buda-
pestnek  minden  templomában;  de  a  fővárossal
együtt  ünnepel  az  egész  nemzet!  Nincs  vidéki
nagyobb  város,  mely  ebből  a  mámoros  örömből
részt  nem  kért  volna.  A  megyék  és  városok  a
királyhoz hálafeliratot intéztek . . .

Íme egy rövid nap eseménydús krónikája!...
Egyébként     1848     március     18-ika     azon
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nap,  amikor  az  országgyűlés  követi  táblája
Pozsonyban  egyhangúlag  eltörölte  a  földesúri
kilencedet,  a  papi  tizedet,  a  robotot;  és  széttörte
a  röghöz  kötött  jobbágyok  millióira  századok
óta  nehezedő  bilincseket;  ezen  napon  lellek  tör-
vénybe  iktatva  az  egyenlő  adózás,  a  közteher-
viselés  és  a  többi  korszakos  intézmények,  me-
lyek  1848  ápril  11-én  nyertek  királyi  szentesí-
tést.

...  Mindez  a  dicső  munka  a  magyar  ne-
messég  műve  volt,  mert  a  magyar  nemesség  ekkor
osztotta  meg  az  általános  emberi  jogokat  a  fele-
barátaival ...

Bár  igaz,  hogy  a  március  15-iki  napon  le-
folyt  magasztos  események,  az  ifjú  Magyar-
országnak  tomboló  rivalgásai  közt  kivívott
fényes  diadalok  és  a  március  18-iki  események
is  önmagukban  méltók  a  megünneplésre  ...  és
bár  az  ezen  korbeli  összes  vívmányok  mellett  a
mai  évforduló  történetei  csak  mint  tüneményes
és  szerfölött  lelkesítő  epizódok  jöhetnek  figye-
lembe:

még  sincs  kétség  az  iránt,  hogy  a  márciusi



78

események     legérdekesebb     fejezete     a     mai
nap . . .

Hagyjuk  meg  és  tartsuk  meg  tehát  ezen
napnak  immár  évek  óta  egyre  jobban  lobogva
élő  szent  hagyományait,  bűvös  erejét,  emeljük
varázsát  azzal,  hogy  évről-évre  és  minden  év-
ben  összegyűlve  e  nagy  napon,  —  ettől  szá-
mítsa  a  magyar  nép  az  újjászületését;  —  és  áhí-
tattal  a  szívben  hálálkodjunk,  hogy  az  isteni
Gondviselés  az  újabb  ezredévre  is  hazát  adott
nekünk;

egyazon  igaz  érzéssel  fogadjuk  meg,  hogy
a  haza  oltárán  lángoló  honszerelem  tüzét  el-
lohadni sohasem engedjük;

és  egymás  iránt  szeretettel  is  a  szívben  tá-
mogassuk,  erősítsük  egymást  és  ápoljuk  az  el-
vek  Szentháromságát,  azt,  melyet  a  mi  láng-
lelkü  Petőfink  hagyott  nekünk  soha  el  nem
enyésző  örökségül:  Szabadság!  Testvériség!
Egyenlőség!

és  legyünk  végül  szent  fogadási,  hogy  min-
denkor,  ha  a  haza  üdve,  boldogsága  békében
kívánni  fogja;  vagy  ha  támadó  ellenség  miatt  a
„Talpra   magyar,   hí   a   haza!”  hívó  szózatával
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fölrázott  és  táborba    szállandó    nemzet    érdeke
fogja parancsolni:

nem  fogunk  habozni,  de  meg  fogjuk  érteni
és követni fogjuk a hatalmas szót:

„MOST VAGY SOHA!”



FÜGGELÉK.

I.

A  tavaszi  szellő  megint  meghozta  kedves
ünnepünket!

Immár  60  év  választ  el  bennünket  a  dicső,
a  fenséges  naptól,  melyet  naptár  nem  jelez,  és
törvény  nem  ír  elő.  Nagy  idő  egy  ember  életé-
ben,  de  maroknyi  porszem  egy  nemzet  világá-
ban, parányi atom a világ egyetemében.

60  év!  ...  és  nem  homályosul,  de  egyre  nő
a fény!

Az  évek  lejárnak;  és  nálunk  az  évek  azért
tűnnek  le,  hogy  mindegyre  közelebb  érjük  azt  a
nem  távol  jövőből  felénk  mosolygó  napot,  azt  a
dicső  pillanatot,  amelyben   nemzetünk,  magyar
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fajunk  lerázva  magáról  minden  szolgai  bilincset
—  szabadságának  egészen  birtokába  jut;  és  sza-
baddá,  válva,  gazdaggá,  becsültté,  erőssé  leszen.
Egy  ezredév  intő  példája  hozza  mind  köze-
iebbé  nekünk  ezt  a  fényes  jövendőt!  Mert  el-
jön,  el  kell  jönnie  a  nagyszerű  napnak,  amely
számunkra  március  idusának  méhében  szüle-
tett  ...  A  gyermek  —   az  ekkor  született  nemzeti
szabadság  eszménye  —  él,  és  egyre  erősödik;  de
neki  is,  mint  minden  földi  intézménynek,  időre
van  szüksége,  hogy  —  a  gyermekből  erős  ifjú
váljék,  hogy  a  kifejlődött  nemzeti  eszme  haladá-
sának  útjában  a  saját  erejével  törjön  le  minden
akadályt,  tiporjon  le  minden  férget,  mely  útját
akarná állani.

A  forgandó  múlttal,  az  évek  rohamos  tüné-
sével,  sok  szép  eszme,  nemes  cselekedet  sülyedt  a
feledékenység  bús  homályába:  ...  Mának  maradi
azonban  még  mindig  a  kötelesség:  a  hazát
naggyá  építeni,  hatalmassá  lenni!  ...  Sok  dicső
gondolat,  hő  vágy  megvalósulása  int  már  felénk
a  jövő  rózsás  fátyolán  keresztül  .  .  .  és  ezen  je-
lenés  tudatja  velünk,  hogy  mindig  résen  állva  a
haza  szent  szolgálatában  tegyünk  meg  mindent,
amit tennünk kell . . .
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A  múltat  ne  sírjuk  vissza!  Vigaszunk  a  szebb
jövővel  kecsegtető  jelen  legyen,  mert  hiszen  ná-
lunk  egy  nem  merül  el  soha  az  elfutó  idők  vég-
telenségébe,   egynek,  ennek  az  egyetlen  egy
emléknek  dísze,  ragyogása  nő  az  évek  számával;
egyre  fejlődik  a  világgá  harsogott  eszme-március
idusa, a szabadság napja!

.  .  .  Ennek  a  hőskölteményszerű  napnak,
ennek  az  immár  hatvanadikszor  és  mindegyre
lelkesebben,  hódítóbb  ragyogásban  visszatérő
napnak  ünnepét  üljük  ma  is  és  fogjuk  ünnepelni
mindaddig, amíg magyar lesz — időtlen-időkig!

Csodás  és  dicső  jelenség  minden  nagy  nem-
zet  életében,  hogy  van  egy  napja,  mely  ifjat  és
öreget,  fiút  és  honleányt,  szegényt  és  gazdagot
a  szeretet  jegyében  hoz  össze  és  forraszt  eggyé
a  hazaszeretet  olvasztó  tüzével.  .  .  De  egyik  nem-
zetet  sem  olyan  állhatatosan,  annyi  erővel,  hév-
vel,  oly  bensőséggel,  mint  minket,  magyarokat:
Március idusa! Legszentebb ünnepünk!

...  Ám  tekintsünk  azét  a  széles  világon,  ve-
gyük  elő  a  világtörténet  krónikás-könyveit,  ku-
tassunk,  keressünk  és  azután  kérdezzük,  hogy
van-e  egy  nemzet  a  föld  kerekségén,  mely  annyi
veszedelmei,  annyi  életharcot   állott  volna   már
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ki,  mint,  amennyit  a  magyar;  van-e  föld,  melyet
több  honfivér  festett  pirossá,  mint  a  miénket,  van-e
virány,  melyen  több  vérrózsa  nyílott  volna,  mint
honunk  rétjein!?.  .  .  És  mégis,  míg  más  nemzetek
a  világtörténet  színpadjáról  letűntek:  magyar
hazánk  virul  és  élni  fog  örökké,  mert  a  szabad-
ságot  tűrni  nem  tűrő  és  szabadság  utáni  kiolt-
hatatlan  vágyunk  és  erős  fajérzésünk  megtar-
totta  számunkra  a  hegemóniát  és  a  hatalmas
önerőt:  elűzni  azt,  ami  korcs,  métely  és
szemét!

Időm  rövid  hozzá,  hogy  a  mai  évforduló  lel-
kes  eseményeit  soroljam  elő,  de  úgy  is  véltem
helyesnek,  hogy  ma  —  szakítva  a  történelmi
programmal,  —  ne  a  múlt  történelméről  szóljak
az  észnek,  hanem  a  történelem  emlékein  végig-
suhanva,  —  a  szívnek,  az  édes  hazáért  rajongni,
lelkesedni  tudó  léleknek  szánjak  néhány  betűt...
néhány  emelthangú,  szívet-lelket  feltüzelő,  lelke-
sítő szózatot.. .

Abból  a  szent  tűzből,  mely  bennem  lángol,
akarok  ma  mindenkinek,  adni!  mert  ma  különö-
sen  gazdagnak  érzem  magam:  gazdagnak,  ki
kincsekéi,  osztogat  halok  érzéseim  kimeríthetet-
len  kincsesládajából;  kincsekei  kicsinynek-nagy-
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nak,  ifjúak-öregnek;  kincseket,  hogy  gazdaggá,
dússá tegyem a szegényt és a sivár lelkűt is! . . .

...  És  most  szállj  képzeletem  az  emlékezés
tűnő  szárnyain;  ragadj  magaddal  gyorsan  szá-
guldó  paripa  módjára  hazám  ormain-hegyein
keresztül;  suhanj  tova  síkságról  rónákra  ...  és
ébreszd  föl  álmából  a  búsongva  merengőt;  rázd
föl  és  tettre  serkentsd  a  jövőn  csüggedőt  és  önts
honszerelmet;  lelkesítő  tüzet  a  gyáva  szívébe;
.  .  .  mutasd  meg  a  hazát  annak,  ki  magát  hazát-
lannak  mondja  és  világosítsd  meg  az  elméjét  a
haza  keblén  élő,  de  magyar  hazáját  szeretni
nem  akarónak;  .  ..  harsogjad  világgá,  hogy  nem
az  a  haza,  ahol  élünk,  hanem  az  a  haza,  ahol
érzünk;  ám  ahol  lakunk,  ott  éreznünk  is  kell
és  szeretni  itt  —  bármiféle  nyelven  is,  —  csak
egyet  lehet:  a  magyar  hazát!  érezni  csak  egyért
lehet; a magyar hazáért!

.  .  .  Szeretnék  lágyan  susogó  szellő  lenni,
mely  szíveket  nyerendő  beoson  kunyhóba,  palo-
tába,  a  kétkedő  házába,  és  a  szív  húrjain  regél  a
dicső  múltról  és  szerető  rajongással  suttog  a  ma-
gyarság ékes   jövőjéről;

vagy  ha  nem,  úgy  vihar  akarnék  lenni,  mely
a  nekünk  száraz,  értéktelen  gályákat:  a  gyöngét,
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a  rosszat  letöri;  de  az  erős,  az  anyaf'öldhöz  hű-
séges  tölgynek:  a  nemzet  hű  fiának  nem  árt-
hat . . .

...  De  jöjj  hát  te,  lantom!  és  pengetve  pen-
getvén  téged,  hadd  zengjem  el  azt  a  sok  szép
dalt,  amelyet  a  magyarság  már  egy  ezredév  óta
alkot  magának  a  történet  mezején,  szépről,  jóról,
nemesről;

jer  ajkaimra  kedves  tárogatóm  és  búsongva
búsongj  a  sok  cselvetés,  balsors,  viszály  s  nyo-
mor  fölött,  mely  téged,  jó  magyar  hazám  oly
sokszor sodort a végveszély örvénye szélére.

...  De  nem!  félre  veletek!  nem  lant  kell
nekem,  nem  tárogató,  hanem  a  hangom  legyen
dörgő  és  visszhangozzék  fölrázó,  dörgő  szóza-
tomtól  a  Kárpátoktól  Adriáig  minden  bérc-
berek  ...  és  ha  a  tollnak-szónak  sikere  meg-
szűnik,  adjatok  kardot,  éles  acélszablyát  ke-
zembe,  hadd  űzzem  ki  vele  a  haza  testén  rá-
gódó  hálátlan  fajzatot!  .  ..  pusztuljon  mind  és
minden,  ami  a  Duna-Tisza  ölén  nem  magyar  és
nem akar magyar lenni!

A dalnok szavait idézem:



86

,,Pusztuljon a gyáva szellem!
Láncra vert nép harcra keljen,
Éljenek a Brutusok!
Cézároknak sírja ásva,
Egy nemzeti riadásra,
Vesszen, kinek bűne sok.

Légy hazám, százszor bilincsen,
Életednek vége nincsen,
Míg szívedben tűz lobog,
Meg nem ölhet senki téged,
Csak magadat ölhetnéd meg,
Ha a láng kihamvadott.

Börtön alján, láncban, éjben,
Szíved lángol, lelked ébren,
lm megérzed a vihart:
Láncod csak egyszer lepattan,
S ajkad, lelked öntudatlan
Gyújtó dalt zeng, harci dalt.”

.  .  .  Tétlenségbe  sülyedt  gyávák,  törpe  epi-
gonok  nem  maradhatunk,  mert  van  miért  és
kiért  élnünk  és  küzdenünk;  van  1000  éves  ha-
zánk  és  ma  áll  előttünk  a  szent  kötelesség,  az
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új  ezer  évnek  lerakni  szilárd,  megingathatatlan
talapzatát,  mert  van  a  magyarnak  még  büszke
sége;  van  ereje,  vágya,  van  hite  és  a  független
tiszta Magyarország nem álom: de közel valóság.

Vagy  nincs-e,  ami  lelkesítsen  minket?
Nincs-e  intő  példa,  ami  elszánt  tettre  serkentsen
bennünket?    A  nemzet  nagyjainak,  hőseinek  cso-
dás  tettei  vájjon  nyom  nélkül  hagynák-e  a  mai
kor  szellemét?!  Vagy  a  századok  során  elért  ha-
ladás  tudományokban,  művészetben  .  .  .  mind-
mind  csak  sivár  emlék  gyanánt  maradt  volna
örökségül nekünk?!

. . . Vagy mindez elfelejtve lenne?! ...
.  .  .  Nem!  A  költővel  mondom:  „Az  nem

lehet,  hogy  annyi  honfi  szív  hiába  onta  vért;
hogy  annyi  hű  kebel  —  hiába  szakadt  meg  a
honért!”

Honszerző  Árpádnak,  Szent  Istvánnak,
Szent  Lászlónak,  Kálmánnak,  Nagy  Lajosnak,
Hunyadi  Mátyásnak:  megannyi  nagy  királynak
emléke élni fog örökké!

És  előttünk  áll  a  nagyok  közt  a  legnagyobb-
nak  megdicsőült  képe:  Rákóczi  Ferencnek,  ki-
nek  lelke  oly  ideális  vala,  ,,ki  maga  volt  az  esz-
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meny,  az  ihlet;  kinek  lelke  oly  megtagadó  volt,
mint  a  keresztény  vértanúké  és  oly  magasan
szárnyaló,  mint  a  bibliai  prófétáké;  és  vallá-
sos,  mint  a  szenteké;  aki  —  bár  sárral  dobálták
meg  —  fegyvert  ragad  a  magyar  szabadság  vé-
delmére;  aki  —  bár  koronával  kínálták  meg  —
nagyravágyást,  hiúságot  sohasem  vitt  a  harcba:
csak  rajongást  pro  patria  et  libertate!  ..  .  aki
mindent,  de  mindent  feláldoz:  állást,  vagyoni,
családot,  kincseket;  .  .  .  aki  dúsgazdagból  kol-
dussá  leszen,  alamizsnából  él  és  a  jó  Mikesként
„könnyekkel  áztatja  sótalan  kenyerét!”  akinek
lelke  Rodostóból  a  vándor  fürjjel,  a  költöző  gó-
lyával  rebbent  át  abba  a  hazába,  amelyért  min-
dent  feláldozott;  aki  a  hitnek  oly  mennyei  ma-
lasztjával  volt  áthatva,  hogy  hontalanná  válva
is  mindig,  mind  a  sírig  imádta  hazáját  és  álmo-
dozó  lelke  az  utolsó  leheletig  egyre  visszavá-
gyott az édes hazába ...”

És  van-e  köztünk  egy  is,  aki  nem  tudja  és
nem  akarja  tudni:  Mi  volt  Magyarországnak
Széchenyi, Wesselényi, Kossuth . . .

.  .  .  Kossuth  Lajos!  aki  —  bár  a  honvágy
keserű  kínjai  gyötörték  —  akkor,  mikor  100
ember   egy   ország   nevében    könyörgött     neki;
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—  Gyere  haza  Kossuth  Lajos!  —  megmaradt
az  elvhűség  szilárd  talaján  és  marcangoló  fáj-
dalmában  is,  mint  egy  élő  szobor  a  megtagadott
múlt sivatagján, azt feleli: Nem mehetek!

Van-e  oly  sivár  lelkű  egy  is,  aki  Petőfit,  a
lánglelkű  Tirtaeuszt,  Kölcseyt,  Vörösmartyt,  Ka-
tonát, Jókait ne zárná szívébe?!

De  olyan  sincs  egy  se  közöttünk,  aki  zo-
kogva  ne  gondolna  a  nemzetünket  ért  fájdalmas
csapásokra  vissza;  aki  ne  tudna  a  Mohi  pusztán
vérbe  fullasztott  nemzeti  nagyság  bukása  fölött
keseregni;  aki  könnyet  ne  ejtene,  a  hős  vértől
pirosult  gyásztéren  megdicsőült  „hazánk  dísze-
virága”  fölött;  aki  bánat,  zokszó  nélkül  tudna
emlékezni  a  sok-sok  vértanúra  és  arra  a  bús  te-
metőre, melynek neve: Arad-Világos!

És  olyan  sincs  köztünk,  aki  tagadni  merné,
hogy  nem  az  1848-ban  megszületett  szabad  saj-
tónak  élvezi  ma  áldásait;  aki  elvitatná,  hogy
nemzeti  újjáfejlődésünk,  feltámadásunk  alapjait
az  1848-ban  alkotott  törvények  képezik  .  .  .  Hisz
akkor  lett  testté  az  ige:  millióknak  adván  pol-
gárjogot.  Ekkor  lett  az  ember  újra  emberré  te-
remtve.

Óh!  az  ily  igen  gazdag  múltból  azt  tanul-
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juk  meg,  hogy  az  a  nemzet,  melynek  ily  dicső,
ily  fenséges  a  múltja,  önmagában  hordja  jövője
zálogát,  létezésének  erejét  és  jogát  időtlen  időkig!
.  .  .  mert  „míg  az  ég  áll,  le  nem  tűnhet  a  ma-
gyarok csillaga!”

Most  pedig  nyissuk  meg  szívünket!  Bont-
suk  ki  60  év  múltával  újból  azt  a  zászlót,  amelyre
az  a  hatalmas,  hármas  jelszó  lett  fölírva:  Sza-
badság!  Testvériség!  Egyenlőség!  Es  a  nagyok
dicső  emlékein  lelkesülten  Március  idusán,  a
szabadság  napján,  áhítattal  bensőnkben  zendül-
jön fel a dal, a magyarok imája:

,,Tied  vagyok,  tied  hazám!  e  szív  e  lélek;
Kit szeretnék, ha  légedet nem szeretnélek!!!...”

(1908.)

II.

Úgy  vélem,  csodás  világát  éljük  a  jelennek!
Úgy  mondják,  hogy  ,,érdek  és  hatalomvágy  fé-
lelmesen  fegyverkezik  végzetes  mérkőzésre.
Szokatlan,  meglepő  események  híre  nélkül  nincs
nap,  nincs  perc.  Kiszámíthatatlan  a  mával  előt-
tünk  az,  hogy  mii  hoz  a  holnap;  még  csak  meg
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sem  sejthetjük,  hogy  mily  váratlan  fordulat  ré-
mét,  vagy  áldását  rejti  a  inával  reánk  boruló
éj  sötét  leple.  Hol  itt,  hol  ott  kondul  meg  a  vész-
harang!  Forr,  izzik,  alakul  a  vélemény;  és  a
bizonytalanság  mindenre  rányomva  bélyegéi,
mindegyre  gyötrőbb,  kínosabb.  Szédületes,  sőt
olykor  őrületes  tervek  meteorszerű  tüneményes-
seggel  bukkannak  elő,  hogy  nagyrészben  mint
megvalósíthatatlan  torzeszmék,  mint  a  gyarló
és  véges  emberi  tudással  hasznosan  meg  nem
oldható  plánumok  éppen  ily  gyorsasággal  me-
rüljenek  vissza  a  múlt  idők  végtelenségébe,  a  fe-
ledés, az elmúlás örök homályába! . . .

Napnyugati,  tengermenti  országból,  az  új
eszmék  mindenkori  szülőföldjéről,  a  világ  leg-
agilisabb  nemzetének  hazájából  —  a  sajtó  or-
gánumai  eddig  példátlan  számú  és  minden  izé-
ben  különös  események  hírét  hozzák  mihoz-
zánk.  Az  a  lázas  forrongás,  ugyan  a  haladás  je-
gyében  megindult,  de  oly  gyakran  téves  mederbe
jutó  áramlat,  a  legmodernebb  kialakulás  felé
való  fékezhetetlen,  jobban  szólva  fékevesztett
törekvés;  az  önmagát,  a  minden  emberit  felül-
múlni  akaró  irányzat  fenyegetően  közeleg  fe-
lénk  is  ...
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És  adná  az  Ég,  hogy  alapjellemünkből  fo-.
lyólag  eddig  mindenkor  helyesen  és  céltudato-
san  gyakorolt  kiválasztási  érzékünk  ezen  sok-
szor  túlhajtott,  szerteágazó  ideák  tömkelegéből
a  múltakhoz  képest  a  rosszat,  a  mételyt  egészen
kivetve  —  csak  az  üdvöst,  csak  a  nemest,  csak
a  jót  fogadná  be  kultúrintézményeink  sáncai
közé!

Elpalástolhatatlanul  sajnos  igazság  ugyanis
az,  hogy  a  valójában  életerős,  közhasznot  szol-
gálni  alkalmas  eszmék,  gondolatok,  tények  a
mai  életrendszerben  élethalál-harcot  kénytele-
nek  vívni  azok  tömegével,  akik  a  túlsók  és  túlon-
túl  mételyes  ideák  kaotikus,  lármás,  erkölcsöt,
tekintélyt,  közcélt  és  magánérdeket,  sőt  családi
szentélyt  szentségtelen  lábakkal  tiporva,  har-
sogják  világrontó  dalaikat  és  hirdetik  a  köz-\
szabadságot veszélyeztető téves tanaikat . . .

És  de  hányszor  a  szép,  a jó,  a  nemes  esz-
mény  veszítvén  el  a  küzdelmet:  porba  dől  és
orgiákat  csapva  fölötte  á  gonosz:  a  romlottá,
züllötté  vált,  a  zord  közöny  mocsarába  fullasz-
tott  közszellemben  ellenállhatatlanul  sülyed  a
közmorál;  s  ekként  megbomolván  a  nemes  ér-
zések   húrjai,   lepattanván   a   szeretet     gyöngéd



93

kapcsai:  megnő  a  hazátlan,  mit  sem  kockáztató
bitangok  hazafiatlan  tábora;  a  hazáját  és  Istenét
megtagadó,  szájaskodó  kalandorok  és  szolgalelkű
munkátalan  nyomorultak  légiója  szaporodik,
hogy  velük  és  általuk  nőjjön,  burjánozzék  mind
az, ami gaz és szemét . . .

Ily  közszellem,  ha  uralomra  hág  —  és  én
legyek  a  legrosszabb  próféta  —  a  véget,  az  el-
múlást  jelentve,  az  önenyészet  sírját  önmagá-
nak  ásva,  a  tudományt,  az  erkölcsöket  csődbe
űzve:  újból  azt  fogja  majd  káromló  ajkakkal
üvölteni: „Panem et circenses!”

.  .  .  Nem  én  mondom,  de  a  közelmúlt  év-
fordulón  egyik  nagynevű  és  közhasznú  magyar
egyesületünk  vezető  csoportja  kezét  a  nemzet
literére téve, konstatálta sajnosan, hogy:

„A  világ  tele  van  zavarral.  A  föld  megren-
dül,  nemzetek  forrongnak;  új  korszak  látszik
közeledni,  vas  sarkokkal  járván  régi  idők  termé-
sein;  és  ezért  a  boldoggá,  erőssé,  a  diadalmassá
válni  kívánó,  de  most  oly  nagyon  szorongatott
nemzetnek  sok,  de  nagyon  sok  hatalmas  vezér-
alakra  van  szüksége;  mert  ezeknek  ereje,  szel-
leme,  erkölcse:  magának  a  nemzetnek  ereje,
szelleme, erkölcse.”
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És  valóban  nia  a  rideg  önzésnek,  a  fékte-
len  egoizmusnak  túltengés  felé  hajló  korában
van  százszorta  szükség  erős,  tudós,  munkás  és
tiszta erkölcsű  vezetőkre;  oly  férfiakra,  kik  a
jói  nem  divatból  és  hivalkodva,  hanem  egyedül
önkénles  kötelességből,  magáért  a  jóért  cselek-
szik  és  gyakoroltatják;  akik  félretéve  egyéni  cé-
lokat,  a  közjó  oltárán  buzgólkodnak,  és  a  sze-
retel,  a  tudás,  a  szorgalom  és  a  megbecsülés  jel-
szavával  hivatvák  irányítani  a  haladás  útját,  a
közműveltség fejlődését.

Ma!  mostvan  égetően  szükség  a  társadalom
erős  szervezésére;  a  szeretet  és  a  tudomány  erős
segélyével  való  magyarrá  és  szabaddá  fejleszté-
sére.  Mert  a  jól,  a  nemesen  szervezett  és  az  élet-
tel  igazoltan  soviniszta  alapokra  helyezett,  de
nem  pusztán  csak  ennek  jelszavát  hangoztató
társadalom  képezheti  csak  a  nemzet  igazi  ere-
jét,  a  nemzet  elpusztíthatatlan  tőkéjét,  a  nemzet
legerősebb  sziklavárát:  erkölcséi,  létének  egyet-
len szilárd alapját!

A  társadalom  szervezésének  helyes  megol-
dásához    főkellék,    elengedhetetlen    követelmény
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elsősorban  az  egyéni  és  a  pártérdek  minél  telje-
sebb  hátraszorításával  való  egységes  tömörülés
azon  magasabb  cél  körül,  amelynek  elérése,
megoldása  első  fokban  eminenter  magyar  köz-
szükséglet;  amelynek  alapeszméje  a  magyar  jel-
lemben,  a  magyar  szokásokban,  a  magyar  élel-
viszonyokban  bírja  él  lelő  gyökerei;  amelynek
érdekei  kizárólag  magyar  nemzeti  jellegünk  ki-
domborítását,  nemzeti  fölényünk  elismertetését
célozzák.

Nagyon  természetes,  hogy  evégből  nem  kül-
földről  vesszük  a  példát;  de  még  az  is  termé-
szetes,  hogy  ily  intézménynek  híjával  mi  sem
vagyunk;  sőt  állítom,  hogy  máris  magas  kultu-
rális  fokon  állván,  számos  oly  egyesüleltel  di-
csekedhetünk,  aminővel  a  külföld  sok  állama
nem rendelkezik.

Csak  sajnos  mégis  az,  hogy,  mint  már  em-
lítem,  ezen  meglévő  intézményeink  legtöbbjén
nem  ragyog  eléggé  a  nemzeti  karakter  zománca,
nincs  elég  kötelességszerű  sovinizmussal,  eléggé
markáns  nemzeti  jelleggel  szervezve  és  fel-
ékesítve.

Hol-hál az ok és hol a mód?
1.  Λ sok  ok  közül  kétséglelenül  a  legszembe-
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öllőbb  és  legkardinálisabb  —  mint  már  fentebb
érintettem  —  a  közügyek  vitele  körül  érvénye-
sülő  egyéni  jogok,  személyi  érdekek  előtérbe
nyomulása

Mert  szomorú  tapasztalás  bizonysága  e  le-
ren  annak,  hogy  önmagunkat  és  saját  előnyein-
kel  túlon-lúl  szerelve:  másoknak,  honfitársaink-
nak  és  ezzel  közvetve  a  köznek  e  szeretetből
mit sem vagy igen keveset adunk.

Én  elismerem  az  emberi,  közelebbről  az
egyéni  jogok  létjogosultságát.  Ily  jogaiinat  ma-
gam  is  féltett  kincs  gyanánt  őrzöm;  de  ezen
jogaimat  csak  addig  tarthatom  és  tartatom  tisz-
teletben,  amíg  ezek  a  közjogokkal,  a  közönség
egyetemének  jogaival  harmóniában  állanak.
Ámde  azon  pillanatban,  amelyben  látnám,  hogy
saját  személyi  jogaim  érvényesülése  a  közjót
károsan  érinthetné,  —  mint  a  hazának  tartozó
jó  fia,  —  saját  magánérdekeimet  kötelesség-
szerűen  alá  fogom  rendelni  a  közjónak.  Ha-
hogy  pedig  azt  kellene  észlelnem,  hogy  az  „egy”
egyén  személyi  jogai  gyakorlatának  túlhajtásá-
val  szertelenségében  a  nemzeti  közcélokra  szük-
ségből  föntartandó  korlátokat  döngeti:  nem  ha-
bozom   majd    eldörögni    tiltakozó    szavamat;    és
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ha    e   vétóját  minden  honfi  buzgón   fogná   fel
emelni,  van-e,  aki  kételkedni  tudna  az  elérhető
eredmény fenséges nagyságában!?

2.  További  és  hatásos  következményeiben
éppen  oly  egy  rangú  tényezőt  képez  a  nyelv  fej-
lesztése  is;  az,  amelyet  oly  bájos  egyszerűséggel,
oly  kedves  közvetlenséggel  fejez  ki  a  közismert
jelszó:  „Nyelvében él a nemzet!”

Jelenti  ez  az  ige  Magyarországban  a  ma-
gyarság  léturalmának,  hivatásszerű  vezetőszere-
pének,  feltétlen  hegemóniájának  a  magyar  szó-
val,  hazánk  édes  nyelvével  való  megalapozását;
jelenti  azt  a  szükség-parancsot,  hogy  minden
nemes  törekvéseinek  elérésére  a  nemzeti  szel-
lemből merítsük az ösztönzést . . .

Múlt  év  őszén  Szatmár  volt  az  a  boldog
város,  melynek  közönsége  közéletünk  egyik  leg-
kitűnőbbjének:  Széli  Kálmánnak  ajkairól  hal-
lotta  az  igazi  honfiérzés  sugallta  alább  idézendő
intelmeket;  egy  úgynevezett  elsőrangú  társa-
dalmi  programmot  gyöngyszemekből,  arany-
igékből  összefűzve  avégből,  hogy  mindenki,  kit
magyar  föld  szülöttje  táplált  kebelén:  soha!  de
soha el ne feledje!!

Szó    szerint    idézem   az   akkor    elhangzott
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szózatot  azért,  mert  újból  visszhangra  keltve
ezt — kötelességet teljesítek, hivatást töltök be;

idézem  azért,  mert  a  köztekintélyben,  szel-
lemi  fölényben  súlyos  és  erős  férfiú  szava  min-
dig  mélyen  szánt,  mindig  hasznos  munkát  vé-
gez a fogékony szívek talaján;

idézem  azért,  mert  hazánk  leglelkesebb,
legsovénebb  köreiben  is  ritkán  volt  és  lesz  hir-
detve  oly  lebilincselően  magasztosan,  oly  fen-
ségesen  szépen  és  a  bennük  rejlő  igazság  meg-
győző  erejével  oly  kitűnően  ható,  annyi  igaz  és
remek gondolat, mint ekkor;

és  áradó  örömben  úszik  a  lelkem  idézni  u
bűvös  igéket  azért  is,  hogy  mindenki  tudja,  min-
denki  lássa  —  mi  képen  csak  szívós  fajszeretet-
tel,  de  azért  nem  gyűlölséget  szítva,  hanem  a
béke  olajágával,  a  szeretet  nemes  fegyverével
és  a  kölcsönös  megértésre  törekvő  érveléssel  le-
hel  Magyarországul  leghelyesebben  magyarrá,
gazdaggá, hatalmassá lenni!

Íme az általa hirdetett eszme:

„A magyar  nyelvnek  az  ápolása,  a  magyar
nyelvnek  szeretete  minden  magyar  embernek
veleszületett   lelki  v i r t usa ,  amely  nélkül  el  nem
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lehet;  mert  a  magyar  nyelv  a  magyar  nemzet-
nek  legnagyobb  kincse,  vára,  erőssége.  Ez  az
ő  dicsősége,  ez  az  ő  ereje.  A  magyar  nyelv  a
magyar  embernek  az,  ami  a  gyermeknek  a  szülő,
akitől  életét  nyerte;  ami  a  szülőnek  a  gyermek,
akinek  életet  adott;  ami  a  természetnek  az  al-
kotó  erő,  ami  a  mindenségnek  a  napsugara,
amely fényt és meleget ad.

Ez  a  magyar  nyelv  a  magyar  embernek!
és  éppen  ezért  ezt  ápolni,  terjeszteni  veleszüle-
tett  természetes  ösztön,  természetes  törekvés,
természetes  szeretet,  de  egyúttal  nagy  köteles-
ség is.

Nagy  kötelesség  mint  cél  és  nagy  köteles-
ség,  mint  eszköz!  Mert  azzal,  hogy  nyelvünket
ápoljuk  és  terjesztjük:  jelentőségét  és  fontossá-
gát  gyarapítjuk,  ezzel  ezen  kincsünknek  értékét
emeljük;  és  mint  eszköz,  mert  ezzel  terjesztjük
a  műveltséget,  terjesztjük  a  magyar  kultúrát;
és  a  magyar  kultúra  szelídíti  a  felfogásokat,
csillapítja  a  szenvedélyeket  és  felvilágosítást  és
értelmet  és  megértést  hirdet  azoknak,  akik  nem
ismerték.

A  magyar  nyelvnek  kapcsolni  kell.  S  ha
elérjük,  hogy  ennek  a  hazának  minden  lakosa
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az  egységes  magyar  állam  hívének  erezi  magát,
ennek  az  eredménye  azután:  egy  második  hon
foglalás lesz! .. .”

Így szólott Széll Kálmán . . .

3.  A  jól  szervezett  társadalomnak  feltétlen
életszüksége még a szabadság is.

A  szabadság  utáni  kiolthatatlan  vágynak
lohadnia  sohasem  szabad!  és  értem  ezen  vágy
alatt  nem  a  hazátlanok  „műlelkesedését”,  ha-
nem  a  tetterőtől,  önérzettől  duzzadó  belső  lelki
szükségletet;  értem  azt  az  érzelmet,  amelyen
mindenki  önmagában  a  közjó  javára  ápol  és
gondoz  romlatlan  lelkében;  vágyat  érzek,  olyat,
melyet  elfojtani,  akaraterőt  olyat,  melyet  bi-
lincsekbe  verni  nem  lehet;  és  értem  alatta  azt
az  önérzetet,  melyet  túlerővel,  gálád  nyerseség-
geí  meg  lehet  ugyan  szégyenítem,  de  a  szívből,
a  lélekből  kitépni  még  a  vérpadon  sem  lehet.
És  a  mártír,  aki  így  hal  meg:  az  az  igaznak
halálával  hal  meg,  —  de  „az  igaznak  halála
nem  gyász  és  nem  pusztulás,  hanem  megdicsőü-
lés!” — dicsőség!

Szabadság!  .  .  .   Te   dicső   égi   eszme!    mek-
kora   fenséges  adománya,   kincse  vagy   az   em-
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beriségnek!  .  .  .  Téged  az  eszmét,  a  Benned  való
hitet,  a  Hozzád  fűző  érzést  eltaposni  nem  lehet
soha!

És  amily  csodálatosan  káprázatos,  semmi-
vel  hasonlatba   nem  hozható  érzés  és  fogalom
ez,  éppen  oly  hatalmas  fegyver  azoknak  a  kezé-
ben,  akik  ily  irányú  vággyal  a  közjóra   tömö-
rülnek egy sorompóba .. .

Hatalmas  ige,  életösztön,  –  mert  a  szabad-
ság — maga az élet!

Avagy  nem  csak  addig  él  a  nemzet,  amíg
szabadsága  van:  vagy  nem  azzal  fokozódik  egy
nemzet  boldogsága,  minél  intenzívebb,  minél
terjedelmesebb,  minél  erősebb  a  szabadsága,
függetlensége? ...

Miért? . . . Mert a szabadság maga az élet!
Nincs  kincs,  vagyon,  gyönyör  a  világon,

ami  a  szabadságot  pótolná;  nélküle  béke,  munka,
haladás,  műveltség  nem  virágozhatnak;  tehát
nincs boldogság sem szabadság nélkül! ...

Mert a szabadság maga az élet!
De  kérdem:  van-e  bármily  lény  és  intéz-

mény,  mely  a  szabadságot  ne  szomjazná?  Van-e
egészséges  szervezet,  mely  szabadságától  meg-
fosztva sokáig örülhetne az életnek?
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A kis  virág,  ha  beszélő  ajakkal  tudna  magá-
ról  számot  adni:  első  fohászában  a  szabadságol
dicsőítené!

A  kis  madár  a  bokor  árnyában  csicsergő
ajkaival  a  szabadság  himnuszával  köszönti  a
felkelő  nap  aranyos  sugarait;  és  azért  zengi  kel-
lemes  dallamát,  mert  örül  a  szabadságnak;
mert tudja, hogy a szabadság — maga az élet!

Az  erdő  dísze:  a  büszke  szarvas  futással
menti  meg  szabadságát.  .  .  mert  ez  is  tudja,
hogy a szabadság — maga az élet!

De  jól  tudjuk  mindannyian,  hogy  milliók
és  milliók  a  szent  szabadságért  véreztek  el,  és
azért  onták  ki  vérüket,  hogy  utódaik  számára
biztosítsák  a  szabadságot.  .  .  mert  ők  is  tudják
és  tudja  is  minden  gondolkozó,  minden  önérze-
tes  ember,  hogy  a  szabadság,  —  az  akár  ki-
tartó  békés  munkával,  akár  vérrel  megszerzett
szabadság  —

maga a pótolhatatlan élet.

És  én  ma,  Március  Idusán!  ma,  azon  na-
pon,  amelyen  a  nemzeti  kegyelet  hálája  és  köte-
lessége  jeléül  a  szabadság  megdicsőült,  láng-
lelkű dalnokának, Petőfinek házát nyitja meg:
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újból  felgyújtom  a  honszeretet  lángját;  vegyen
belőle  mindenki;  a  mai  nagy  napon  hirdetett
eszmék  fénye,  ragyogása;  a  mai  nagy  nap  va-
rázsa  rázza  fel  a  rideg  közönybe  sülyedt  nem-
zetet;  adjon  mindenkinek  ihletet  és  erőt,  vágyat
és  érzést,  akaratot  és  sikert  ahhoz,  hogy  Magyar-
országon  minden  magyarrá  és  szabaddá  váljék.
A  mai  dicső  nap  soha  nem  múló  eseményei
nyújtsanak  példát  ahhoz,  hogy  hiú  panasz  nem
fakaszt  virágot;  meddő  honkesergés  nem  hoz
áldásos gyümölcsöt.

De  a  kitartással  párosult  cselekvés,  az  alkotás,
a  fejlődés  iránt  való  erős  törekvés,  az  ernye-
detlen,  meg  nem  tántorodó  akaraterő,  mely  bát-
ran  megküzd  a  közömbösséggel  és  legázolja  a
bárgyú  előítéleteket;  az  isteni  szikra,  mely
agyunkba  oltva  minket  egyre  űz,  haji,  sarkal  a
haladás,  a  fejlődés,  a  művelődés  terén;  a  komoly
szándék,  melynek  hatalmas  jelszavától  ittasult
meg  a  48-as  márciusi  ifjúság  —  szolgálhatnak
csak  világító  szövétnekül,  elvül  ahhoz,  hogy  ki-
vívhassuk  a  teljes  szabadságot,  azt  a  szabad-
ságot,  mely  nélkül  nincs  élet!  .  .  .  azt  a  szabad-
ságot: amely — maga az élet!

(1909.)



104

III.

Fel  a  szívekkel  —  tavasz  lett.  Újra!  A  leg-
szebb,  a  legcsodálatosabb  tavasz  óta  immár  a
62-ik  ez  a  mostani,  mely  csodás  varázsával  a
magyar  hazában  fölvirradva,  mindnyájunknak
szívét  megnyitotta.  És  megmutatta  nekünk:
merre van a szabadság útja!

A  virágot  fakasztó  tavaszi  szellő,  a  bű-
bájos  kikelet  édes  illata  ma  —  Márciusnak  idu-
sán!  —  újból  mámorba  ringatja  honszerelemtől
dagadó kebelünket!

Ismét  összejöttünk,  együtt  vagyunk,  hogy
a  rút  közönynek,  az  egyéni  önzésnek  közismert
posványából  ma  kiemelkedve,  a  nemzet  nagy-
jainak  szívünkben  emelt  szent  oltárán  újból  fel-
gyújtsuk  a  kegyeletnek,  a  kiolthatatlan  tisztelet-
nek  világszerte  ragyogó  fényes  szövétnekét!
Sarut  megoldva,  födetlen  fővel  jöttünk  ma  hó-
dolatot  tenni  az  ő felejthetetlen,  halhatatlan
emlékeik előtt!

Itt  vagyunk  újra,  hogy  táláradó  rajongás-
sal  bensőnkben  hajtsuk  meg  hálánk  jeléül  há-
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romszínű  lobogónkat,  e  szent  jelet!  azon  nagy
szellemeknek  dicsőséges,  soha  nem  múló,  örök-
kön-örökké  élő  emlékei  előtt,  akik  nekünk  új
ezerévekre  szilárdították  meg  a  szent  haza  alap-
zatát;  akik  minket  a  szolgaság  jármából  ki-
emelve  szabadokká  lettek;  és  így  nekünk  erőt,
hatalmat  adva:  kincseket  érő  dicsőséget  hagy-
tak híven megőrzendő örökség gyanánt. . .

Rákóczi,  Széchenyi,  Petőfi  és  Kossuth!
mindmegannyi  megdicsőült  óriások  glóriától
sugárzó  hatalmas  szellemei;  és  ti  többi  fényes
nevű félistenek, idézlek titeket!

Dicsfénytől  tündöklő  nagyságtokkal  köz-
tünk  és  bennünk  éltek.  Ámde  ma  újból  és  sok-
szorta  nagyobb  erőben  és  fényben  ragyogtok
előttünk,  mert  érezzük,  mert  tudjuk,  hogy  óriás
szellemetek  izzó  sugarából  új  erőre  kapunk;  új  »
erőre,  melyre  a  jelen  idők  szerint  oly  különösen
nagy szükségünk van . ..

A  világtörténelem  nagy  könyve  magyarázza,
bizonyítja,  hogy  már  sok  századok  múltak  el,  és
évezredek  tűntek  a  visszahozhatatlan  múltnak
sötét  tengerébe  ...  És  fognak  jönni  újabb  vég-



106

telen  számú  esztendők.  Újabb  idők    új  alakban,
új viszonyok között, új kötelességekkel!

Ámde  hol  az  az  emberi  véges  elme,  mely  az
eljövendő  jövőnek  titkos  méhében  kutathatna;
hol  az  a  gyarló  földi  szem,  mely  a  kétes  jövőnek
rejtelmes  fátyolán  keresztül  láthatna  és  meg
tudná  mondani:  mi  készül,  mi  alakul  a  föltűnni
készülő időknek rejtett műhelyében?!

Ki  az  a  halandó,  aki  választ  adhat  arra:
jóra  vagy  rosszra,  boldogabbra  avagy  végzetesre
í'orduí-e majd a magyar haza sorsa?

Egyet  azonban  tudunk.  Hogy  nagy  nagy
kötelességek  várnak  mireánk.  Tudjuk  azt,  hogy
ezeket  a  kötelességeket  a  mi  mostani  jelenünk-
ben  kell  megvalósítanunk;  hogy  most  a  jelenben
kell  a  múlt  idők  eseményeiből  leszűrt  tanulsá-
gokra  építve,  a  szent  haza  szebb  jövője  számára
minden  nemeset,  minden  üdvöset  teljesen  és  he-
lyes egészében megoldanunk.

Okulva  tehát  már  letűnt  és  okulva  most  élő
nemzetek  sorsán,  de  okulva  különösen  a  saját
sok  gyászos,  vérrel  áztatott  példánkon:  köteles-
ségünk  úgy  rendezni  földi  életünk  sorát,  hogy  a
haza  naggyá,  igen  hatalmassá,  híressé  és  nagyon
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boldoggá  váljék;  hogy  a  boldogabbá  fejlődő  or-
szágunkat  boldog  népünk  lakja  az  idők  végtelen-
ségéig!

Kötelességünk,  hogy  kölcsönös  szeretettel
megértve  egymást,  ne  szítsuk  a  gyűlölködő  ellen-
téteket;  hogy  a  szebbnek  ígérkező  jövő  ebből  a
mocsárból  ne  szedhesse  többé  a  magyar  átok
mártírjait.

A  hadi  fényes  erényeknek  ércszobrai  he-
lyébe  a  békének,  az  örök  szeretetnek  soha  ki
nem  alvó  oltártüzét  gyújtsuk  föl;  a  lobogó  gyű-
lölséget  elfojtva,  a  szelíd  békének  kedves  olaj-
ágát  ültessük  szívünkbe.  És  véres  kard  helyett  a
józan  kultúra  munkás  vésőjével  építsünk,  alkos-
sunk  nagyot  és  hasznosat.  Az  éles  harci  szablyá-
nak  kell  a  vasát  tehát  beolvasztanunk,  hogy  abból
ekét kovácsoljunk.

Neveljük  a  nemzetet  nemzetté;  okos,  józan,
nemesen  munkás  nemzetté.  Mert  ily  nevelése  a
nemzet fiainak, kipróbált legjobb eszköz!

Nem  kultuszt  kell  űznünk,  hanem  nemzeti
kultúrát  kell  terjesztenünk,  ha  az  országot  nagy-
nak  akarjuk;  fajszeretetet  kell  hirdetnünk  és
ápolnunk, ha a hazát hatalmasnak óhajtjuk . . .
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Hallottunk  egy  szózatot,  mely  nem  oly  ré-
gen  hangzott  el  az  ország  szívében  avégből,  hogy
okulva  tanuljunk  belőle;  és  avégből,  hogy  me-
rítve  belőle,  mint  az  üdítő  forrás  vízéből,  meg
ismerjük a tántoríthatatlan kötelességtudást!

Íme a szép igék:
„Meginoghatnak  a  trónok;  ketté  törhetnek  a

koronák  és  jogarok;  megcsorbulhatnak  jogaink;
csatákat  veszíthetünk,  —  nem  ez  lesz  a  nemze-
tek  és  országok  pusztulása:  de  amikor  egyszer
végsőt  lobban  a  nemzeti  érzés,  végképpen  ki-
alszik  a  fajhoz  való  ragaszkodás,  és  megszűnik  a
nyelv  iránti  büszkeség,  egyszóval  kihal  a  hon-
szerelem kultusza:

ez  az  ország  megszűnt  létezni!  Elpusztul,  le-
tűnik a világ színpadáról!”

De  Magyarország  nem  fog  elmúlni  soha!,
mert  múltjában  az  örök  életnek  sokszoros  zá-
logát  bírja  talizmánul;  s  mert  a  jelenben  nincsen
senki  közöttünk,  aki  meg  ne  értené  lelkünk  re-
pülését!

Nincs  egy  se,  nincs!  aki  ne  tudná,  hogy  a
legszentebb  hamvaknak,  Rákóczi  honi  földben
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pihenő  porainak  bűvös  varázslatában  rejlik  az
a  hatalmas  erő,  mely  a  támadó  ellenség  ellené-
ben  minden  magyarnak  küzdő  izmait  legyőzhe-
tetlenné  acélozva,  győzelemre,  fényes  diadalra
fogná segíteni...

Nincsen,  ki  ne  hinne  a  legnagyobb  magyar-
nak,  Széchenyi  Istvánnak  fényes  jóslatában:
„Magyarország nem volt, hanem lesz!”

És  nincsen  senki  közöttünk,  aki  ne  hinne
abban,  —  mint  egy  imádatban,  —  hogy  Kossuth
Lajos  e  szentté  avatott  nemzeti  dicsőségünk,  fö-
löttünk  virraszt.  „Fölöttünk  siratja  hazáját  és
lelke,  mint  soha  el  nem  némuló  harang  szava,
bolyong  a  korhadt  fakeresztek  fölött.”  Hogy  új
erő,  új  élet  fakadjon  őrködő  lelke,  zokogva  síró
hangja nyomán!

És  világismert  lánglelkű  büszkeségünk:
Petőfi!  nem-e  a  szívből  tépte  ki  e  dalt,  amelynek
varázsigéje  soha  nem  veszthet  erőben-igazság-
ban!  Mert vele hisszük:

,,... hogy egy erős Istenség
őrzi gondosan a magyar nemzetet!
Ki az a magyarok istene, hazánkat
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Átölelve tartja atyai keze . . .
Élni fogsz, Hazám, meri élned kell... dicsőség
És boldogság lés zen a te életed ...  !

Maradj,  maradj  közöttünk!  Te  boldogító,
hűvös,  édes  Eszmény!  Szabadság!-Testvériség!-
Egyenlőség!  —   három  szent  eszmének  fölkent
Géniusza!  Ne  hagyj  el  bennünket,  és  ne  már
oly  sokat  szenvedett  drága  magyar  hazánkat
soha!  hanem  emeld  előttünk  magasra  a  haladás-
nak  büszke  zászlaját;  mutasd,  világítsd  az  örök
élet útját; vezess! . . . és mi követni fogunk!

Utánad megyünk mind egyig!
Általad  hisszük,  hogy  legmagasztosabb  re-

ményeinknek,  izzóvá  hevült  vágyainknak  meg-
jön  születése,  amikor  célunkat  elérve,  a  függet-
len,  a  szabaddá  lett  Magyarországnak  szent  föld-
jéről  térdre  borulva  fog  majd  millióknak,  min-
den  magyarnak  ajkáról  fölzendülni  a  hálatelt
fohász, a nagyszerű ima:

Hozsánna!  Glória!  örök  Dicsőség  Néked  az
Égben! Magyarok Istene!

(1910.)
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IV.

A  megtisztelő  szerencse  folytán  nagy  örö-
mömre  szolgál  szívemnek  teljes  melegével  tol-
mácsolni  mindnyájunk  igaz  örömét  afölött,  bogy
a  63  év  fölött  fölgyújtott  oltártűz  lángja-fénye-
ragyogása  ma  is  egész  erejével  uralkodik  szívün-
kön;  az  itt  lévők  szép  száma  újból  is  becses  zá-
loga,  megnyugtató,  sőt  lélekemelő  újabb  biztosí-
téka  annak,  hogy  valamennyien  tudjuk  szüksé-
gét  és  érezzük  kiolthatatlan  vágyát,  miszerint
megbecsülvén  a  mi  nagyjaink  emlékét,  külső
megjelenésünkkel  is  emeljük  a  szent  napnak,  a
szabadság  ünnepének  fényét,  dicsőségéi,  és  ezzel
tanúbizonyságát  magyar  hazánk,  —  édes  jó
Anyánk — iránti forró rajongásunknak.

Az  eszme,  az  ok  és  a  cél,  mely  ma  is  együtt
talál  minket:  közös  kincs  és  közös  óhaj  gyü-
mölcse;  érzem  én,  érzi  ő  és  így  mindannyian
érezzük,  hogy  ma  szívünket  különösen  mély  és
szent  áhítatnak  bűvös  varázsa  hatja  át;  ki-
fejezhetetlen  ihlettel  fakad  keblünkből  egy  ma-
gasztos  érzelem:   a   soha  el  nem   enyésző  hála,
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a  soha  meg  nem  szűnő  hűség  magyar  hazánk
dicső  nagyjainak  halhatatlan,  örökkön-örökké
élő  és  az  idők  múlásával  mindegyre  nagyobbá,
szebbé  fejlődő  emléke  iránt..  A  magyar  vér-
tanúk,  a  szabad  halál  hősei  és  a  száműzöttek  em-
léke  sír  felénk  a  múltból;  de  egyben  biztat,  ser-
kent a szép, a szebb jövő felé.

Arad-Világos;  Turin  és  Rodostó!  és  a  lobbi
gyászhely  előtt  áhítattal  borulunk  térdre  és  sze-
münkből könnyek árja fakad ...

Ebből  a  gyászból  született  a  mi  büszkesé-
günk,  mert  az  itt  megdicsőült  nagyok  teremtet-
ték  meg  számunkra  a  legfényesebb  napot:  a  mai
napot is . . . a szabadság ünnepét!

És  így  nekünk  sokszorosan  szent  kötelessé-
günk  —  Róluk,  március  Idusán  évről-évre  és  a
végtelenségig  újból  és  újból  hálásan  megemlé-
keznünk  ...  és  a  honszerelem  ragyogó  tűiét  is-
mét  fölgyújtva,  minden  magyar  kebelt  színültig
megtöltő  önérzettel  fürdetni  azoknak  dicsőséges
emlékéi,  akik  nekünk  Isten  után,  legnagyobbak;
akiktől  Isten  után  hazát  kaptunk;  akik  a  szí-
vünkbe  oltották  a  hazaszeretetnek  kiolthatatlan
lángját;  és  akik  nekünk  örökségül  a  nemzeti
Ideált hagyták! . . .
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És  vájjon  ki  ne  tudná,  ki  volt  nekünk  Petőfi
Sándor?  .  .  .  avagy  a  legnagyobb  magyarnak,
Széchenyi  Istvánnak  nevét  szabad-e,  lehet-e  el-
feledni?!  ...  és  a  minden  idők  legnagyobb  láng-
elméjének:  Kossuth  Lajosnak  csodákkal  hatá-
ros,  soha  nem  enyésző,  soha  hatásában  nem
fogyó  remek  alkotásai  nem-e  új  és  sok  ezred-
évekre biztosították hazánk létalapzatát ... ?

...Ezen  hősöknek  neve;  nevüknek  nagy-
sága;  nagyságuknak  fénye;  fényüknek  dicsősége
és  dicsőségüknek  soha  nem  múló  ereje  .  .  .  mind-
mind  a  mienk:  magyaroké!  mind  a  mi  büszkesé-
günk,  kincsünk!  ...  a  mi  saját  nemzeti  hőskölte-
ményünk!  .  .  .  csodaregék  az  igazi,  a  létező,  a
valóságos életből !

Ezeknek  az  emlékezésére  mámorba  süly  ed
a  lelkünk  és  a  szívünk  túlárad  a  honfibüszke-
ségtől; és örömünk ittassá tesz minket . . .

Mert  nincs  nemzet  Európában  és  nincs  nép
a  világon,  amelynek  annyi  dicsősége,  hőse  lenne,
mint nekünk magyaroknak!

És  ha  a  tűnő  idők  szárnyán  a  messzebb
múltba  száll  vissza  emlékezetünk:  most  200  év
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előtti  kornak  varázsa-dísze  köti  le  elméinket,
lelkünknek minden érzületét . . .

Sarunkat  oldjuk  meg,  és  főnk  fedetlen  áll-
jon!  .  .  .  Emlékezvén  arról,  hogy  éppen  200  éve
annak,  —  1711-ben  történt,  —  mikor  buzgó,
lángoló  honszerelmével  kereste  a  minden  idők
legnagyobbikja,  a  dicsők  Iegdícsőbbikje,  a  leg-
jobb  eszközt  ahhoz:  miként,  hogyan  lehetne  ma-
gyar  hazánkat  naggyá,  hatalmassá  tenni  .  .  .  De
ketté  tört  kezében  a  győzelmet  ígérő  szablya,
porba  hullott  az  a  büszke,  díszes  zászló,  amelyre
honfivértől  piros  betűkkel  volt  feljegyezve  e so-
kat,  a  mindent  ígérő  bűvös  ige:  ,,Pro  patria  et
libertate!” ...

A  nevét  soha  és  semmi  nem  homályosíthatja
el  a  mi  legdiesőbb  fejedelmünknek:  Juákóezi
Ferencnek!

...  A  muzulmánnak  csak  egy  Mekkája  va-
gyon;  nekünk  három  pótolhatatlan  imazsámo-
lyunk van a hármas bérc honában:

Segesvár, Kassa, Budapest!
Petőfi, Rákóczi, Kossuth!
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.  .  .  De  hát  időm  rövid;  a  keret,  melyben
mozognom  lehet:  szűken  mégha  tárolt,  és  így  be-
hatóbb  emlékezésekre  nem  lehet  terem  és  időm.
Végzek  tehát,  de  büszkén  állítom,  hogy  mostani
minden  szólásom  szívemnek  igaz  fakadása;  és
mondottam  mindezt  azzal  a  biztató,  azzal  a  tör-
hetetlen,  azzal  a  lankadásra  nem  képes  remény-
nyel,  hogy  mi  itt  és  mindenütt,  ma  és  mindenkor
és  mindnyájan  elménk-lelkünk  minden,  idegé-
vel,  minden  atomjával  megértjük  korunknak
ama  intő  szavát:  csak  a  haladás  teszi  az  életet
igazi életté!

.  .  .  Hogy  boldoggá  legyen  a  magyar,  te-
gyünk hát fogadást:

Amit  apáink  szereztek  meg  nekünk:  híven
megőrizzük;  amit  a  jelen  szab  mi  elénk:  buz-
gón  teljesítjük;  és  ami  még  a  jövőből  int  felénk:
bátran  megvalósítjuk!  .  .  .  és  mindaddig,  amíg
minden  jónak-szépnek,  minden  nagynak  és  ne-
mesnek  jogát  ki  nem  v í v j u k :  nem  lesz  pihené-
sünk! . . .

,,A szabadság ünnepnapján
Mi is híven  esküszünk:
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Szabad népek versenyébe1

A dicső, szép magyar névre
Méltatlanok nem leszünk!”

Véssük  hál  jól  elménkbe:  hogy  minden  tö-
rekvésünknek  a  vége,  célja  és  egyedüli  nagy-
nagy  kötelessége  csak  a  magyar  nemzeti  eszmék
fejlesztése  lehet,  az  a  bátran  lankadatlanul  előre
törő  haladás,  amely  akadályt  soha  sem  ismer,
ámde  amelyet  csak  kitartó  szorgalom,  pihenés
nélküli  munka,  egyetértő  és  egyetérző  szeretet:
a  békében;  és  ha  üt  az  óra,  ha  felharsan  ez  a
jelszó:  ,,Talpra  magyar!”  —  úgy  csak  izzó  lelke-
sedés a harc tüzében:

teremthetik  meg  és  biztosíthatják  szá-
munkra  a  még  mindig  a  meddőségben  késő  gyü-
mölcsöt,  az  oly  epedőn,  az  oly  forrón  óhajtott
legszebb ideálunkat:

A  szabad!  a  hatalmas!!  a  független  Magyar-
országot!!!

(1911.)
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V.

Ha  a  mai  szent  ünnep  alkalmából  díszbe
öltözött  ezen  nagy  termen  azokkal  a  szemekkel
tekintünk  széjjel,  amelyek  tudatosan  látni  akar-
nak:  akkor  itt  nem  egyszerű,  rideg,  közönybe
sülyedt  lényeket,  hanem  a  magyar  haza  legszebb,
legdicsőbb  napjának  emlékünnepére  egybegyűlt
még  iskolákat  járó  kedves  gyermekseregnek  oly
felejthetetlenül  bájos  csoportképét  látjuk  felénk
ragyogni,  mely  gyönyörű  képet  festő  ecsetjével,
költő  legszebb  tollával  sem  lehet  soha  képes  mél-
tón  megörökíteni.  Látunk  lázasan  kipirult  arco-
kat  és  látunk  belső  ihlettől  ittasult,  csodás  fény-
től sugárzó szemeket!

De  nemcsak  látjuk,  hanem  velük  együtt  mi
felnőttek  is  érezzük,  magunkba  leheljük  annak
a  szent  tűznek  a  hevét  és  lángját,  illatát  és  va-
rázsát,  mely  az  ő  kicsi  szívüket  telisded  teli  be-
töltve  melegíti  és  hevíti;  és  nemcsak  látjuk,  ha-
nem  érezzük  és  benne  úszunk  mi  felnőttek  is
a  léleknek  ama  páratlanul  magasra  emelkedett
hangulatában,  amely  tűznek,  amely  szíveket  át-
melegítő  nagy  nemzeti  érzésnek  fogalmi  gyűjtő
neve:  a hazaszeretet!
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Amely  hazaszeretet:  olyan,  mini  a  lelki
fürdő:  frissít,  erősít,  lelkesít  és  megtisztít  mind-
azon  salaktól,  amely  a  mindennapi  életben
mindnyájunkra tapadni szokott.

Ennek  a  magasztos  fogalom  lényegénél·
ecsetelésére  alkalmasabb  helyei  nem  ismerek,
mint  iskolánkat  és  nem  találok  ily  célra  kedve-
zőbb  időpontot,  mint  a  dicső  emlékekben  oly
végtelenül gazdag mai ünnepnapot.

Magyarországon  a  mai  napon  világítja  be
a  hegyeket,  rónákat  leginkább  a  szabadság  fé-
nyes sugara ...

Úgy  tartom,  hogy  az  iskola  az  a  legkitűnőbb
focus,  amelynek  sugaraiból  minden  kultúrának
áldása  minden  irányban  a  legintenzívebb  fejlő-
désnek  indulni  szokott.  És  szent  hitem  az  is,
hogy  a  mai  szép  nap  azon  kedvező  alkalmak
legismertebb  egyike,  amikor  a  zsenge,  a  szépre,
nemesre  és  jóra  oly  fogékony  gyermekszív  ön-
tudatlanul  megnyílva:  különös  áhítattal,  hév-
vel,  mohó  vággyal  és  fokozott  élénkséggel  és
belső  erővel  fogadja  be  a  szívet  lelkesílő  esz-
méknek  itt  elhintett  magvait,  ezzel  magába
szívja  a  kötelesség-érzetnek  elfojthatatlan  er-
kölcsi  bátorságát  is,  De  a  mai  nap  hozza  külö-
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nősen  fényre  azt  a  mély  és  tiszta erkölcsi  for-
rást,  amelyből  a  legnemesebb  és  a  leghazaíia-
sabb ideák  fakadnak.

Erről  a  forrásról  mondta  a  legnagyobb  ma-
gyar,  gróf  Széchenyi  István  azt,  hogy  „aki  ebből
a  forrásból  vesz  ajkaira:  hazáját  és  faját  szen-
vedélyesen  egészen  a  bitófáig  fogja  szeretni
avégből,  hogy  magyar  fajunkat  naggyá  nevelve,
a  honfierények  minden  fegyverével  örök  időkig
akarja  biztosítani  a  magyar  haza  dicső  életét,
egyre fejlődő fennmaradását”.

A  legnagyobb  magyarnak  szent  igéje  jogo-
sítson  fel  mindnyájunkat  arra,  hogy  a  nemzet-
nek  jövőjében  a  gyermek  naiv  bizodalmával  és
az  aszkéta  zarándok  fanatizmusával  kell  hinríl  és
így hinni szent kötelesség!

Ezeket  tudva,  vájjon  lehet-e  más  célja  és
feladata  a  mai  nagy  napnak,  mint  örömteli  kész-
séggel  felelni  arra  a  kérdésre,  hogy  mégis  mit
jelent  a  világnak  legszebb  eszménye:  a  haza-
szeretet.

Én  úgy  vélem,  hogy  a  sok  elfogadhatóan
adható  meghatározások  közül  a  leghelyesebb,
ha  azt  állítom,  hogy  a  hazaszeretet  a  mi  szép
hazánk,  a    kettős    apostoli    kereszttel,    hármas
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zöld  halommal  ékített  és  négy  folyamnak  áldá-
sosán  termékenyítő  hullámait  jelképező  orszá-
gos  címer  és  szent  korona  alá  tartozó  magyar
föld  iránti  honpolgári  önfeláldozó  jeles  köteles-
ségeknek végnélküli láncolata.

Ezek  a  kötelességek  hazánk  történeti  múlt-
jából  merítik  erejüket  és  minden  igaz  magyar
keblében  a  természetes  évek  számának  gyara-
podásával  fokozott  mértékben  nőnek,  fejlődnek
és  ösztönszerűen  abból  a  szükségszerű  vágyból
fakadnak: a haza mindenek előtt!

Való,  szép  és  igaz  tapasztalat,  hogy  a  haza-
szeretet  minden  elképzelhető  nemes  lelki  érzü-
letet,  minden  helyes  emberi  cselekvés  erkölcsi
rugóját  foglalja  magában,  más  szóval  tartal-
mazza  az  édes  anyaföldhöz  és  ennek  a  nyájas
anyaföldnek  minden  létező  tartozékaihoz  való
szívós  ragaszkodáson  kívül  a  megdicsőült  őseink,
édes  szüleink  és  arra  méltó  embertársaink  iránt
tartozó  föltétlen  tiszteletet  és  elfojthatatlan  sze-
retetét;  de  jelenti  főként  a  reánk  szállott  szép
és  dicső  hagyományoknak  buzgó  szívből  fakadó
imaszerű  kultuszát;  méltóan,  illően  és  soha  nem
csüggedő  hévvel  és  erővel  fejleszteni  a  hazafiság
jegyében.
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Ámde  a  hazaszeretet  önmagában  rejti  ám
továbbá  a  kiolthatatlan  vágyat  is:  büszkélkedni
mindazzal, ami speciálisan magyar.

És  jelenti  végül  azt  a  forró  óhajt,  kitartó  tö-
rekvést:  mindig  nagyobbal,  mindig  szebbet,  min-
dig  dicsőbbet  alkotni  a  magyar  kultúra,  a  nem-
zeti  nyelv,  a  nemzeti  eszme,  a  nemzeti  szellem,  a
nemzeti  öntudat  és  a  nemzeti  egység  javára  a  ma-
gyar  állameszmének  elfogadása  és  tiszteletben
tartása iránti állhatatos törekvések szolgálatában.

Összevonva  a  most  elmondottakat,  a  haza-
szeretet  jelenti  tehát  azokat  a  honfiúi  kötelessé-
geket,  hogy  soha  nem  pihenve,  soha  nem  nyu-
godva,  mindegyre  lázasabb  tevékenységgel,  éles-
bedő  elmével,  törhetetlen  vasakarattal  kell  a
közérdek  szolgálatában  a  magyar  haza  javára
dolgozni;  fejlődni  és  fejleszteni;  és  mindegyre
emelkedni  erőben  és  hatalomban;  és  haladni
soha  nem  csüggedve  az  emberi  lehetőségek  leg-
végső  határáig  a  többi  művelt  népek  szabad
versenyében  a  mi  legszebb  hazánknak  fentartása
és  felvirágoztatása  terén;  szem  előtt  tartva  azt,
hogy  nem  az  erőszak,  hanem  az  ész  és  szív
meggyőződésének  hatalmas  erejével;  soha  nem
szűnő  munkával  kell  elsősorban  magasra  emelni
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azt  a  háromszínű  lobogót,  amelyre  minden  ma-
gyar  oly  büszkeséggel  tekint,  amelyre  felesküdni
oly édes, oly szent kötelesség! . . .

És  ha  a  balsors  úgy  hozza  magával,  hogy
méltatlan  támadások  érnék  újból  a  szent  hazát:
—  akkor  karddal  a  kézben,  irtó  háború  véres
mezején  is  helyt  kell  állani  a  magyarnak,  hogy
ismét  vérrel,  átdöfött  szívek  árán  küzdje  ki
féltett  szabadságát.  Tomboló  csatazaj,  fagyasztó
halálhörgés  és  harci  riadó  zajából  kell  majd
újból  győzelmesen  felragyogni  a  nemzeti  triko-
lornak,  országnak-világnak  hirdetve  a  magyar-
ság  letörhetetlen  erejét  és  nagyságát,  bizonyí-
tékául  annak,  hogy  a  nagy  eszmék  mindenkor
nagy  áldozatokat  követelnek  és  bizonyítékául
annak,  hogy  az  igazságok  akkor  tündökölnek  a
legragyogóbban,  amikor  a  léleknek  és  testnek
minél  nagyobb  szenvedése  árán  nyertek  diadalt
erőben, érdemben és dicsőségben.

...  Az  iskoláknak  föladata  általában  ezekre
a  véres  eseményekre,  a  haza  dicső  mártírjaira
megkapó példák gyanánt reá mutatni.

Ellenben  ennél  is  magasabb  és  elsőbbrendű
feladat  kétségtelenül  a  béke  áldásainak,  a  ko-
moly  munkának  üdvös  eseményeit  hirdetni,  reá
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vezetve  a  zsenge,  a  serdülő  ifjúságot  arra,  hogy
a  csaták  hősi  erényeinél  sokkal  hatalmasabb  erő
rejlik  a  munkás  kézben,  a  szorgalmasan,  kitar-
tással  működő  agynak  szellemi  erejében,  a  béke
gyümölcseiben.

Kívánjuk  tehát,  hogy  minden  tanító  a  maga
teljesen  és  egészben  átérzett  lelkesedésével  hir-
desse  a  szorgalom  erényét,  a  magyar  törvények
tiszteletét,  a  magyar  nemzeti  nyelv  jogát,  a  ma-
gyar  tudósok  soha  nem  múló  dicsőségét  és  fé-
nyes  emlékét  azért,  hogy  rövid  idők  múltával
ugyanerről  a  helyről,  ebben  az  iskolai  terem-
ben,  boldog,  sőt  büszke  megelégedéssel  állít-
hassa  ki  a  magyar  művelt  közvélemény  szá-
mára  a  legszebb  bizonyítványt:  Íme!  a  magyar
tanítói  gárdának  exponensei,  a  magyar  nyelv-
nek  itteni  buzgó  apostolai  jól  teljesített  hazafias
kötelességeket  végeztek,  mert  megtalálták  az
ösvényt,  hogyan  kell  az  idegen  ajkú  gyermekek
szívébe  a  nemzeti  eszmének  soha  nem  hervadó
ékes  virágait  elülteíve  biztosítani  édes  magyar
hazánk javára a szép, a legszebb jövőt.

Hirdesse  tehát  a  magyar  tanítói  kar  lan-
kadhatatlan  buzgósággal  azt  a  hiteivel,  hogy  az
imádott     haza     szeretetében     mindnyájunknak
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egyenlőknek  kell  lennünk;  hirdesse,  hogy  nem
a  nyelvi  különbözőség,  de  a  szívek  harmóniája,
az  érzések  közössége,  a  hazaszeretet  jegyéhen
azok  a  hatalmas  kapcsok,  melyek  a  nemzetet,  a
hazát  naggyá,  örökkön-örökké  hatalmassá  te-
hetik  és  hirdesse,  hogy  az  egyérzésű  honpol-
gároknak  boldogsága  a  haza  boldogságával  jár;
a  boldog  hazának  pedig  minden  gyermeke  ön-
magának is boldogságot teremt.

En  szent  meggyőződéssel  csüggök  azon  a
magasztos  gondolaton,  hogy  az  elnöklésem  alatt
működő  szepesófalvi  állami  iskolának  minden
tanító  faktora  izzó  lelkesedéssel  csügg  a  magyar
haza sorsán, boldogságán.

Boldogan  nézem  hát  a  jelent  és  még  boldo-
gabb  előérzettél  várom  a  jövőt,  hogy  majd  a
múlttá  váló  mostani  jelen  tegyen  mindnyájunk-
nak  arról  tanúságot,  hogy  a  magyar  tanítóság
mindenkor  hivatásának  teljes  magaslatán  állott
és  minden  befolyástól  mentesen  akar  a  magyar
szent  nemzeti  szolgálatában  tántoríthatatlanul
megmaradva  izzó  fajszeretettel  és  kiolthatatlan
hazafiúi lelkesedéssel dolgozni, oktatni, nevelni.

Mert ezt a haza üdve kívánja így!
(1912.)
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