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SAJTÓSZABADSÁG.

Sajtószabadság! dicső eszme, mit sokan aligha képesek kellően fel.,

fogni. Im polgártársaim, különösen ollyanok , kik az irodalmi világ

ban nem annyira jártasak, hogy e; kifejezés fontosságát megérthes

sék, ’в ennek igen lényeges szükségéről meggyőződhessenek, szólja

nak nehány soraim.

Teremtőnk mindnyájunkat ésszel ajándékoza meg, ’s pedig ész—

szel, mit rabbilincsre verni, mint csontos testet, senki másnak hatali

mába nem adott. Ész szüleményének szoktuk nevezni a, gondolatot,

melly legyen bár jó vagy rosz , korlátok közé szoritni képtelenség;

ezt csupán az erkölcsiség korlátozhatja, de ember nem; ’S mégis

már hajdan, midőn az irodalom még bölcsőjében volt, bölcsőjében

mondom, olly annyira, hogy a.’ kevés írástudók az egész föld kerekén

megjelent minden irodalmi tárgyat egytől—egyig rögtön megösmér

tek, és azokat nagy részt meg is szerezhettek, már találkoztak olly

egyes derék irók, kik a, tudományosság mellett embertársaik felett

is őrködének.

Igy történt, hogy a' zsarnoki önkény mások felett , már akkor

roszaltatott , így jött napfényre az alattomban áskálódó kigyók' vá.—'

gyai, mellyek az irodalom által kimutatva, keletkezésükkor agyon

sujtattak. Feleslegesnek tartom még azt is fejtegetni, hogy hasonló

kép, ellenkező iranyu könyvek is jelentek meg, de ki merné azt ál

litani, hogy az igazság nem talál mindenkor többségre? '

Valamint a, rókát bőréről, ugy a’ hamisprófétát szavaitól köny

nyen meg lehet ösmérni, azért nem' szükség a' kettő közt választó

fal, mert különben nem láthatjuk, ki azon jó barátunk, ki mellett

megálhatunk, vagy azon gaz, (ember nem lehet) kitől1 fÉlnünk kell.
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De mit mondjunk még olly választó f'alhoz, melly két czélra készül

ve, az egyik oldalán pudvás faálvány által magasabb padolattal volt

ellátva, honnét a.’ farkas, hátulsó ajtón át mindenkor szemmel tart

hatta, mit mivel az alábbi szorult barlangban tespedő sereglet ,

mellynek még re'se sem volt, ellenséges szomszédját szemmel tart

hatandó ?

Eféle falépités mintegy negyedfélszáz évvel ez előtt valamelly

fekete szoknyás nem tom ki által találtatott fel, ki azt hitte, hogy

agyrém-szülte átoklevele hatalmas és erős vitézeket semmivé tőn,

az észt, 's a, gondolatokat is örök bilincsre veretheti; ő minden trónok

felett lévén, nem került nagy megerőltetésébe, hogy az akkori bárá -

nyok, gondolatait is igába haj'thassa, ’s csupán kivánatát kelle kinyi

latkoztatni, 's már lön a.’ könyveknek szabadon kinyomathatását

meggátló intézkedés ; de távolról sem annyira terhes , mint az nem

'réggel ez előtt még nálunk is gyakoroltatott, mert ő csak olly paran

csot adatván ki, miszerint minden könyv, melly kinyomandó volna,

saját maga vagy zsoldosai által előbb átolvasandó, ha abban személye

bármikép is vádolta-tnek, a.’ vádolat kihagyása nélkül semmi esetre

sem volt nyomható. Más hatalmasok is tapasztalván , hogy az efféle

eljárás reájok nézve is igen kedvező lehetne, azért a, mennyiben tő

lők kitelhetett, ök is különösen vigyáztak azoknak gyakorolllatására,

mig végre majd két századéven át, minden könyv kivétel nélkül az

uralkodó fekete prof'éták 's később hivatalbeli tisztek elővizsgálata alá

kerültek olly annyira, hogy például 2—ik József császár még napi imait

sem nyomathatá ki, mert a’ papok véleménye szerint az nem vezet

heté őt az üdvösségre. Ez alkalommal a’ bölcs fejedelem gondol.

kozván , kissé furcsának találta, hogy imáját, istene előtt a.’ hányszor

neki tetszik, elmondhatja, de kinyomatni nem szabad, mert a’ könyv

elövizsgálók az ő gondolataival meg nem egyeznek. József' erre hi

hetőleg azt is észrevette, hogy e’ szerint, a’ legszebb eszmék, és leg

czélszerübb intézkedések is, mellyek egyeseknek nem épen ked

vére volnának, elnyomathatnak, azért ő, röviden kifejezve, valameny

nyi könyvvizsgáló zsoldosait szétkergette. — ——— Lön sajtószabadság

Austriában ’s Magyarhonban! '

Dicső emlékü П. Lipót uralkodása elején egy kissé igen jó

szivünek mutatkozott, és bizonyos jó tanácsadók nyomán hajlandó

volt hinni, hogy a' szabad könyvnyomtatás ártalmas és veszélyes,

azért mielőbb korlátok közé volna szoritandó. Ö a' jámbor megkez

dette a' censurai viszonyok isméti lábra állítását és Ferencz folytatni



5

engedte, mig végre a’ képzelhetlen kinzasok annyira sulyosakká váltak,

hogy némellyek akaratlanul is ellene vétkeztek. Tétettek olly intéz

kedések, hogy a' censorok meg nem tudhatták, ki legyen elvük sze

rint а’ hibás. Anonymmunkák jelentek meg. Természetes, hogy

ők viszont intézkedtek ’в pedig ugy, hogy a' könyvnyomót nyom

dai joguk elvesztésével tilalmazták, ha olly könyvet, melly censurálva

nem volna, kinyomni mernek ; ez volt a' sajtónak ama roppant bilin

cse; de ezenkivül egy két évvel már olly roppant censurai bu

reaucratia lőn a' könyvbirálók és könyvvizsgálók falkájából, hogy a,

vak tulbuzgóság nemcsak a' szép eszméket gyilkolta meg minden

további felelősség nélkül, hanem felcsigázván a’ kedélyeket, még a’

legveszélyesebb ingerültséget okozta.

Igy például Magyarország egyik felső fővárosában a könyv

biráló az isten nevét is tót eredetünek vélvén , mi nden tótos

alávaló pártoskodást és lázitást megengedett; ellenben ugyan 6, ——

ha bár kétszeres magyar fizetést huzott is, még is minden védelmet

vagy igazolhatást és rendre utasítást a' magyaroktól megtagadott;

hasonló eseteket ezrenként lehetne mázsára rakni.

A’ könyvvizsgálók (revisor) épen igy cselekedtek saját körükben,

de azonkivül mig amazok, t.i. a.’ censorok, az eszmét, a’ felséges gondo

latokat meggyilkolták, azaz: ex oífo vastag csucscsal ellátott tollaikkal

egész sorokat, egész czikkeket, sőt egész munkákat is keresztül huztak,

és nem nyomhatóvá kereszteltek minden tovabbi felelőség nélkül, ezek

a, külföld eszmeszüleményeit kinoztak, nyuzták irgalmatlanul, tud

ván, hogy azoknak életét ők el nem vehetik többé. Igy történt tehát,

hogy ha a' külföldről könyvszálitmányok érkeztek, azok a' kir. harmin

czadról képzelhetlen hosszas és tekervényes uton felügyelők által a'

könyvvizsgálói hivatalba adattak, holis a' köteg felbontatván, borzasztó

bölcs arczkif'ejezést színlelve, minden könyv megvizsgáltatott, levelei is

kiforgattattak, nehogy valahol benne amollyan a.’ vilagot egyik sarkából

kiforditható gép volna talán elrejtve —— -’s ha aztán a, revisornak

ugy tetszett, átadta a.’ megérkezett könyvet a, tulajdonosnak, ha pedig

nem akarta, tehat hónapokig, évekig is zar alatt fogságban tarthatta

vagy épen számüzhette is, azaz: visszautasította a’ könyvet oda,

honnét az küldetett, a' tulajdonos tetemes költségével. Itt se higy

jük, hogy pártoskodás nélkül mentlminden véghez, mert például ha

a' revisor kat. volt, minden könyvet, habár nem parancsa nyomán is,

kiadott, ha az ref. ellen volt irányozva. Conservativ szellemben irt

minden munkát szabadon bocsátott, mig ellenzékit soha sem 'saft.
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Illyenek voltak a’ sajtónuk bilìncseì, de jelenleg martìus 15-e óta a’

hösiesen elszánt pesti ñatal honflak által széttörettek; a.’ választófal

egyik oldalán pudvás fából késziìlt állvány öszvedölt, semmivé lön,

a.’ rája leskeledö farkasokkal egyiìtt, mig a’ másìk oldalon az egyenes

uton létezö sereglet, diadalommal minden sérelem nélkül amannak

romjait 1etìporván,szabadságba jutott, azaz, mi,kinzott’s elnyomottak

szabadon nyomathatunk értekezéseket, könyveket minden elövizsgál

tatás nélkül ; kaphatunk könyveket akárhonnét, ш senkì sem ke

resztelhetendi elöre Шов és olvashatlannak.

Magyar.



Concordia. res ренте crescunt.

A’ németalfo'ldi köztárs. jelszava.

I.

A’ forradalom elözményei.

Mart. 15dike örök emlékezetü nap lesz hazánk történetében: e

паров mutatta meg a’ Magyar nép a’ legszentebb viiágosságban

azou tehetöségét, melly a’ szabad uemzetet elhervatlan borostyánnal

szokta megkoronázni, _ e’ nap felti'mtett egész Európa. elejébc

pompás jelenés gyanánt еду olly népet, melly az ármányos politica

fortélyai, a’ helytelen dicsvágy és önhaszon veszélyes sugallatait, és

a.’ csak tirannusokhoz i116 fenyegetéseket a’ lélek legmagasztosb ér

zetében megvetve, a.’ Наказ z erete t és a’ р olgári kötel es

ség пешее állhatatosságának emelt keblében örök emléket.

Lerázván e’ nép százados rabbilincseit a’ korszellemnek fényes

diadalát; viviaaI ki, _ a’ szabadság dîadalzít, _ melly a’ mult keservek

f'elébe magasan emelkedve, a’ jövö dicsöségnek, nemzeti nagyság

nak felviritója.

Mig más rabszolgaságban sinlödö országban , patakonként folyt

a’ szabadság martyljainak vére, kik a’ hazát megmentendf'ík, a.’ sza

badságnak nagyszerü nevében, az emberiségre fúzött rablánczokat

széttömi ohajtók, elég dicsöek valának a.’ zsarnokság vaspálczája

ellen honfihoz illôleg küzdenì , _ addjg e’ hazában a’ békesség iste

ne meghatva az annyi balcsapás és tájdalom szétszagatta népnek s_or

sán, a’ békesség ágával szállott le hazánk virányaira, _ ezredes küz

delmeiért a.’ magyarnak borostyánkoszorut nyujtandó.

Elnyomott milliók örömkönnyeitöl áztatva derül fel Hunnia

romlásnak induló hervadásából; és az európai szabad nemzetek kö

rébe álland be.



Az állom, melly e’ 11011120101 a’ költérnél ábrándként, mint fé

nyesen ragyogó szerencsecsillagot képzelg'o’ lelkében elöállitá, 1610

sült, az elhagyott anyát hü gyermekek vevék körül! mint az óriás

hegyekröl lehönbölgö lavina. elejéntén ugyan csekély, de 11111111 1n
kább egész erdök ésohelységeket 10101116 vésszé alakul ; ugy ezen 011

vas constitutioukat is lerontó forradalom csak elhintett csekély mag

vakból vergödhete fel ai kìs lelküek eló'tti olly szédelgö magosság

ra. _ Az alap, mellyre az uj alkotmány épitendö, 15 mil. honfinak

swbadsága, _ elébb e’ 110111 csak ötszázezer mondhatá magáénak,

most tìzenöt millió polgár hirdeti édes tulajdonául. Tizenöt millió

szabad polgár egyesült erövel! most téged nevezünk magyar nem

zetnekl elnyomott. helóta sorsodból nyilott fel szebb jövöd, hogy

annál inkább imádva a’ szabadságot, 1101112011102 illö szerepet vivjál

ki az egész világ elött: Európa. szemei csügnek rajtarl, mutasd meg,

hogy méltó fia vagy a’ szabadság korszakának.

De 111101611 a’ forradalom történetéhez fognék, egy par pillana

tot vetek Magyarország elébbi állapotára. A’ magyar letelepedésé

nekI idejében szabad nép volt. Republicaì alkotmány alatt élték a’ ter

mészet romlatlan {iai az egyenlöség szent malasztait. Az öszves ne'p

alkot-á törvényeit, б választá vezéreit és bìrájìt, kiket ha 1111111651111:

nak meg nem feleltek, számadásra is vonhaîott, és öket le is 10110110.

Ös apáink felelös kormánynyal birtakl De a’folytonos harczok nem

sokára felzavarák az egész alkotmányt. Nem sokára vezérek 011101

kedének ki a’ nép közül, kik a’ római dictátorokhoz sokban hason

litának. Ez volt az Olygarchiának korszaka. _ De mig a’ katonaì

rendszer az egyenlöséget roncsolá, más részt, a’ republica is lassan

ként sorvadásnak kezdett indulni. A’ harczñainak erejüket 6821101110

sitani kelleték, hogy anual vérengzöbb tettcket vihessenek \а1а

véghez,’s azért tehát 6k egy fövezért választának, kinek elég bal

gatagul az egész eröt kezeibe adák. Árpád maradéka az örökösödés

jogát vivta ki. _ Ez lépés volt az egyeduralkodáshoz.

Valamint majd 11111111011 fejedelem rettegi az öszves nemzetnek

autonómiáját, elsö fejedelmeink is attól távozni kezdének. Már Ar

pád alatt olvassuk: „a’ fövezérekkel é s Гб emberekkel a z

ország teendöiröl tanác skozott, és törvényeket al

k ot 011“, de az öszves népröl, a.’ nemzetrò'l évkönyveink mélyen

hallgatnak. A’ harczi vágy legmagosb tetöpontjara emelkedett. Dia.

dalmas zászlóval futá be a.’ magyar fél Európát, halált hirdetve min

den lépésénél; ’s gazdag zsákmányliyal tért vissza új hazájába.



Ezt mondják a’ Magyar legdicsöbb korának.

Én, ki a’ nemzetek legdicsöbb korszakának a’ azabadság 1101528.

1161 nevezém, fájdalommal nézek azon diadalmi ör'ómnek elébe,melly

a.’ szabadság, egyenlöség és testvériség létét tiporta. le!

Mig a.’ népnek egyik része külf'óldön zsákmányolni járt, addig

a.’ 1101111 maradtaknak kelleték a.’ fólrlet müvelni.

Igy fejlödött ki lassanként a.’ katonai (110111051) 65 a.’ 161111111

v 016 (paraszt) kaszt.

Emez kivetkezve harcias szelleméböl, fegyvertelcn lett azon 1051

vérnek martalékává , kivel hajdan egyenlöségben élvezte a.’ szabad

ság gy'ónyörüségeit; mig amaz anyagi erejének gögös 'ónérzetében

veré fel a’ nemzetnek rabbilincseit.

De a’ nemezis vaskara nem hagyá. büntetlenúl a’ szůk keblü

bitor tyrannokat.

Azon 520101105611011 harcok , melyeket a’ Magyar Madarász Hen

rich és Otto német császárok alatt folytatott , a.’ nemzetet végerejé

böl foszták ki.

Ekkor a’ nemzetnek élére , a’ kül politika befolyásával, egy

király lépett, ki a’ letiport zsarnokságon uj zsarnoksagot épitett.

Ietván a’ nemzetre vallást parancsolt. A’ hyerarchiát hozta be.

A’ kaszt rendszert meg alapitotta. ’S a.’ nemzet törvényhozói jogának

még legvégsöbb szikráját 15 010116. Н055211 teljes küzdelmei 111611 ki

vivta 1161 ujra a’ nemesség jogait, _ de a’ republicai alkotmány ro

mokba d'ólt!

A’ szabadság elhamvadt és helyébe a’ szabadalmak nyomasztó

monopoliuma jött létre.

Azon idò'szak, melly most bekövetkezék, a’ továbbì korcsosulás

nak idöszaka.

Az Anjoui 1162, hatalmát megalapitandó , ’5 a’ dinastiának 821

16111 6116561 biztositandó, olly eszközökhöz kezdett nyulni, mellyek

a’ nemzeti közerö végsö egységét is kiirták. A’ hübéri rendszer lön e1|

cudar politica irányvezére, ’5 az Aristocratia legmagasb’ nymbusát

616 01. _ Az 1353-diki törvényhozás a’ parasztot töldhöz kötött

rabszolgaságra alacsonyitá, 65 1111611? hogy ez által „a’ magyar

királynak dicsösége gyarapitassék“.

A’ história sokat nagynak nevezett el , kik az 'ónzö és zsarnoki

léleknek valának követö teremtményei !

Keserves l'ón a’ fóldmivelö osztálynak sorsa. Zsigmond alatt fel

keltek 1161 egy М6110]11‚ egy Antal a’ siralmas sorsnak megválv
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tasaért, de a’ historia ökct csak a’ martyrologia. számára hagyta fel,

a’ késöbbi sarjadék tiszteletére. Midön históriánknak rideg раша

sagain átfutok, annak mostoha eseményei siratva nemzetem multját,

kiemelendönek akarom tenui annak nagyszerii momentumait is. Mig

‘egy sziikkeblü olygarchiának pártütései vérbe boriták az egész hont

mig egy homlokot átövedzö arany karikáért annyiszor tüzbe borult

a’ haza : addig a’ szabadságnak csak egy nagyobb szeriì küzdelmét

emlitik évkönyveink. _ Nem türve tovább a.’ helóta nép azázados

elnyomásának terhes bilincseit ; a’ borus napokat dühöngô Orkan

váltá be, hogy a.’ látk'órt kitisztitván, reménye sugallta szebb napokat

élvezzen. Az e g y е n1 бв é g , s z a b a d s á. g lelkesedésétöl áthatva

követte a’ nép azon férfiunak zászlóját, kit én méltán hazánk

eddigi legnagyobb ñának nevezek: tiszta volt б minden szeplötöl,

egyetlen hibája, az, hogy lelke tul emelkedett korának szellemén! E’

férñu: Dózsa György valai

De a’ mostoha sors nem akará~még ekkor a’ népnek felszabadi

tását. _ A’ hatalmas népvezér istentelen szennyes kezek altal törc

tett meg. Testi és lelki kinok között mult ö ki; de maga után hagy

ta lelkének egéaz nagyságát, millióknak siralmas könyei aztaták édes

emlékót, dicsö férfiu! ha mindjárt hideg köszobrot nem is faragott szá

modra a’ müvész, de a’ népnek emléke fiizött be melegen égö szivé

be, és a’ történet lapjai tükrözik vissza nagyszerü tetteidet!

Az 1414-dik év a’ Magyar nemzetnek gyalázata , a’ nép bor

zasztóbb, бс még inkább elnyomó korszakot nem is képzelhet. A’ nép

kivetközteték egyéniségéböl, és a’ barommal ugyanazonosit'tatott`

A’ Habsburgi haz lépett a’ trónra!

Háromszázados gyászt öltött magára a’ nemzet, midön a' bécsi

kabinet elkezdé machiavelli müködéseit. Egyrészröl az Ozmán , más

részró'l az Osztrák késziték számára a’ rabláncokat, és saját gyerme

kei akarák azt reája bilincselni.

De lassanként mutatkozni kezdének az elnyomott nemzetben a’ fel

virágzásnak symptomáji, ‘s egy Bocskay, Bethlen, Veselényi, Rá

kóczy Ferenc а‘ fúggetlenség mellett kezdtek küzdeni. Csak a’ füg

getlenség! de nem a’ szabadság mellett, mert a’ hol szabadahnakra

épitett kasztérdek küzd, onnan a’ szabadság istene számüzetett.

Midön II-(lik József császár lépett a’ kormányra, Magyaror

szágot a’ civilizált többi Európától elmaradva találta. Еду tetszha.

lotthoz hasonlitott az, ki az élethez és a’ koporsóhoz egyforma tavol

ságban all. A’ hosszu háboruk elpusztiták virágzó vidékeìt , a` jogta
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lanság és az igazsagtalanság úllatias géppé alacsonyiták a’ népet , és

a’ nemesség elfeledve a’ szabad Scithiaból hozott ösi örökségét, nyel

vét feledé el.

A’ legszentebb akarattal lépett József a’ reformok mezejére ,

azon érzelemtöl lelkesülve fel keblében, hogy alattvalóit boldogitsa.

De a’ nemzet nagyra törekvö szellemét fel nem foghatá, ellenkezék

az a’ szükkeblů aristocratia és hyerarkiának érdekeivel, mert ö az

elnyomott népet, a’ hazának munkás lakosait akará bóldogitani!

József leginkább abban hibázott , hogy ö a’ reformok mezejére nem

annyira a’ morál, mint inkább tulnyomóan a’ nemzeti gazdászat szem

pontjából indult ki. Ó a’ physiocratianak egyik lelkes követöje volt.

Ez anyagi színt kölcsönzött müködése szinezetének. Mit évtizeden

át az emberiség boldogitásáért annyi fáradalom és küzdelemmel át

vitt , azt életének végperceiben kelleték egy tolvonással megsemmi

sitnie. Ezt az események reactiója váltá fel. J óz sef nem alkot-má»

nyos úton hozott törvényei és institutióji megérvénytelenittetheté

nek, de azoknak szelleme többé a’ népnek emlékéböl ki nem ragad~

tathatotti

A’ Francia forradalom kiüt'ótt, annak nagyszerü eszméi rohanó

sebességgel futák át egész Európát. Épen azon idöben az 1791. Budai

országgyiílés erösité meg azt, mit a’ forradalom lerontott. Ez a’ kor

szellemnek valódi compromissiója volt.

Azon remény, melly 1795-ben a’ Magyar szabadság és az egyen

löségre sugárzott, I-sö Fereuc törvénytelen eljárása által hiusíttaték

meg. Martin ovic h és lelkes társai elfogattatának , a’ nemzct

jobbjai hóhérpallos alatt végezék be éltük dicsò' palyáját.

De a’ Bécsi cabinet minden oppressiv intézkedések mellett is,

Metternich herczegnek paliativ politicáját a’ korszellem átszar

nyalá. Az uj eszmék rohanó áljai az ör'ókös tartományokba. is kez

dének átcsapni. Ha, az eröszak le is gyözheti az eszméknek manifes

tatióját, de a.’ szivnek rejtelmeit le nem ronthatja..

A’ Magyar százados álmából végre ébredni kezdett , ’s csak ek`

kor látá meg, hogy mennyire maradt ö hátra a’ civilizált Európától ,

és pirulni kezdett önmaga elött.

Egyrészröl tiszta kebelböl ömledezö honíiérzelemtöl lelkesitet

ve , másrészt azon példáktól , mellyeket a’ Francia forradalom szült,

vala elrettentve, a’ Magyar t'órvényhozás is mozogni kezdett.

Magyarországban az uj eszmék óriási haladást tönek.

Ekkor a’ nemzet a’ tevékenység’ mezejére lépett. A’ nemesség
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nek egy része átlátá azt, miként az Európai viszonyoknak mostaui

fejlödése- mellett a' Magyar alkotmány a’ réginél nem maradhat, az el

nyomott népen minden oldalról segitenie kell, ’s inkább maga jogai

ból valamit átengednie , mintsemhogy végre , a’ història példáji sze

rint, azokat egészen elveszitse.

De az Aristocratiának a’ másik része egészen másként gondol

kozott. Ezen rész nem akart jogaiból engedni.

Igy fejlödött ki honunkban az elenzé ki c's a’ c onservat i v

p á r t.

Az 1844-dik országgyülés a’ nemzetnek legszebb reményeit meg

hiusitá., az alsó tabla bar a’ legiidvösb törvények alkatását inditványozá,

(le a’ mágnási tabla 'ónzése és servilismusában szenvedett hajótörést.

Majláth megbukott, és Apponyi lépett a’ cancellarságra.

Apponyival kezdödik a’ nemzet fermentatiója.

Ezen orszaglarnak minden tettei ц] bizonyságául szolgáltak azok

nak bebizonyitására., miket eddig a’ nemzet csak sejditcni mert, ö a’

kormányruddal a’ nemzeti önállástalanság, és az absolutismushoz

akart vezetni.

A’ nemesség két ellenséges tábort képezett, melly egymással

harczolva , egymásnak halálát kiváná.

Gravamen gravament ért. A’ pártok organizálni kezdették ma

gokat. Clubbok létesiiltek.

AZ ellenzéki pártnak hatalmas propagandiájává az „ellenz éki

k ö r“ alakult.

A’ pártok országos conferentiákat kezdének tartani, az ellen

zék Batthyány Lajos, a’ conservativ part Keglevics tar

noknál.

Mindenik part programmot bocsátott ki, az elsöét tiszta humani

tás és igazság lengi át , mig a’ masikat a’ sophismák és szó'rszálha

sogatások burkolják el a’ gög, önhaszonlesés, és a’ servilismusnak

Palladiumába.

A’ kormány a’ megvesztegetési rendszert megalapítá egész kiter

jedésében, egy szóval , ö a’ nemzetet a’ demoralizátió felé vezette. ‹

Е2 volt Magyarország politicai életének allapota, midön az~

1847-diki orszaggyülés bekövetkezék.

Itt most egy kurta idöre megállapodom, ’s Pestre a’ lelkes Ma

gyar iijusag körébe vezetem tisztelt olvasóimnak ñgyelmét.

Miket eddig beszéltem a’ Magyar ellenzéki pártról, azokat annak

aristocrata tagjai nagyobb részt vagy az aristacratia létele , vagy pe
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dig cgyéni érdekükben cselekvék. Ök még a’t.áblabirói iskolának va.

lának tagjai.

Az ifju Magyarország van arra teremtve, hogy a’ korszellem

igényeit megszcntesitse! Az iŕju keblének villámérzelmei gyülölik

leginkább a’ zsarnokságotl az iŕju élénk képzelet varázsolja elö a’

szebb reményekct, mellyek tettre hiva, a’ nemzetnek valódi (Безб

ségét elömozditják. Az ifju lélek fiiggetlen, nemesre törö vágyai nin

csenek megkorlatozva, tettre lelkesül romlatlan szive, ha. elnyomotta

kat lát, ’s mcg nem törve még lelkének valója az életnek mostohasá

gan, ke'tszeres erövel ront elö az elnyomatásnak megdöntésére. Ök a’

szabadsá-g tribunusail ö bennök csirázik fel a’ korszelleml

A’ Pesti ifjuság hivatását tökéletesen felfogta.

Hogy ekkoráig homályban borongva lelketlen életet élt, annak

nem volt a’ Magyar iîjuság, de a’ rosz növelés, az iskoláknak helyte

len clrendezése , oka, ifjaìnkban mindég szent tüz müködött, de hi

ányzott az anyag annak fellobbantására.

Az olf'ojt-ott szellemet kif'ejtendök 18M-dik évi December 6.

többen a helybeli ifjuság közül öszveáltak, hogy egy társulatot ál

litsanak fel. Ezen társulatnak czélja volt , a’ viszonyos eszmeclerék,

értekezések, ’s más egyéb szellemi mük'ódések által kipótolni azt,

mit az iskolai élet vagy egészen elhanyagolt, vagy tán épen egészen

visszásan iparkodott a.’ tanulóval elhitctnì. E’ társulat szerkezete a’

legszabadelviibb alapszabályokra. lön épitve. A~ tagok nem valának

scmmiképen is lekötve , tagja volt e’ társulatnak ’s müködhetett ab

ban mindenki, ki abban megielent.

Összejöveteleit minden héten kétszer : Ke dden és Csütör

tö k 'ón tarta, mìdön a’ tanuló ifjuság nem volt az iskolai délutáni

órákkal elfoglalva. Az összejövetel állandó helye a’ „J el e nk о r“

hirlap szerkesztöségének kiadói hivatalszobája volt. A’ vitatkozások

nyilt ajtó mellett tartattak.

A’ vitatkozandó tárgyak korszerü politicai kérdések körül f0

rogtak. Vitatkozott az ifjuság a’ kasztrendszerek, a’ szabadság hye- .

rarchiárol ’s több efl'élékröl.

A’ zsarnokság ezen összej'óvetel ellen is felemelé pálczáját , de

a’ fenyegete's , a’ kémek az erélyes ifjuságot önkiképeztetésétöl

vissza. nem rettenték. A’ látogatók száma mindinkább kezdett növe

kedni,’s végre azon csekély tarsulat, mi elébb csak egynehány

egyénböl állott, olly fontossagra emelkedett, hogy a’ hirlapok 1s

kezdének arról emlékezni.
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De a’ hely szüke lassanként akadályoz'ni kezdé ezen társulat mind

inkább népszerüsitett müködéseit, és ekkor az ifjuság egy olly me»

rész léptére tökélte magát, melly még eddig a’ fövárosban hallatlan

volt. Mi eddig csak privat helyen történt, azt 6k most nyilvánoa

helyre tevék at. Az összejövetelek helyéül a’ „Fillinger“ kávéháza

tüzetett ki.

Ez fontes lépés volt; a’ forradalomnak elsö lépésel

Ha beléptél volna esténként ezen kávéházba, azt vélted volna,

hogy parlamentbe léptél. Az ifjuságnak értclmes tagjait láttad volna

ott hosszu asztalok mellett ülve , a’ világ napi eseményeiröl eszmél-i

kedni, a’ hirlapok elöolvastattak és 6k környezve valának a’ népnek

százaitól. A’ kávéház a’ szabadság templomává vált, mellybe a’ lel

kes ifjuság a’ szabadság Istenének járt áldozni.

Sohasem felejthetem el azon nagyszerii estéket, mellyeket a' lel

kes iijuságnak körében tölték.

Ezen esti összejövetelek valának a’ kapocs , melly a’ népet az if

jtlsággal szorosan összeŕiizé, az egyéneket egymással megismertet

vén, népszeriiséget adott a' szabad elveknek.

Megjegyzettem magamnak azon szavakat, mellyeket cgyik este

egy vidéki táblabirót-ól hallék, ki felsohajtva mély aggodalmában

e’ sxavakat intézé collégatársához : „H ejl még me gélj ük azt

az idô't, midön e’ kávéház fog a’ törvényhozásba be

fol у 11 i.“

Az európai uj események bejöttek.

Franciaország királyát elüzte. Olasz, német hon fegyverben

áll. Egész Európát csak egy eszme lelkesité zit, és ez : a’ sza b ad

s á, g eszméje volt.

Es ezen felséges pillanatban csak egy nemzetet láték, hozzá

nem méltólag vesztegelni. Ez a’ Magyar nemzet volt.

Mig külfóldön villámsebességgel haladt a’ népszabadság elo' ,

addig Pozsonyban a’ honapák megszokott modorukban tanácsko

zánakahon teendöi felett. Es ámbar egy Kossuth , Bathyányi, Paz

mandi, Szemere, Madarász, Asztalos hatalmas szavai tettre és ál

dozatra hivák fel az összegyült rendeket, de a’ conservativ part

még ekkor sem akart megrögzött makacsságából csak a’ legkeveseb

bet is engedni.

A’ pozsonyi országgyülési ifiuság egyesiilt, élénk mozgalma

kat hagyott sejteni, ’s az országgyülés huzasa vonása fólött elégedet

lenségét ki mondá. De csupa csekélység volt ez azon kormánynaki
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kinek, mint szokta vala mondani, 300 ‚ООО b aj on e t t e 5 ka t 0 11 a j a

va n rendelk ezóse 1112111311111!

A' következések szoktak lenni a’ politica hévméröì.

A’ Pesti iŕjuság azon idöben mellyben a’ _Pozsonyiak életüknek

jeleit kezdék adni, elhatározá. az't, miként б nem akarvan többé a’

separativ rendszernek bilincseit tovabb is hordani; az országgyülési

ifjusággal közelebbi érintkezésbe akarja magát helyezni. Mert csak

egyesült akarattal reménylheté ö azt elérhetönek, mihez erö és 116265

gyámolitas igényeltetik. Az ifjuság autonomiáját akarta megalapit

tatni.

És ennek következtében tehát felszólitaték Vasvári Р al

(Fejér Pal) hogy irna a' Pozsonyiakhoz egy buzditó levelet , melly

ben öket a’ viszonyos közlekcdésre felszólitaná. De a’ Válasz , melly

„az öszv es Pe sti ifj u ságh oz“ volt czimezve, a.’ póstán elsik

kasztatott.

Ezután Nyári Albert bizatott meg egy uj levélnek feltételével.

Ezen levél ekként hangzék:

Barátaink és polgártársaînk!

A’ század szelleme végre gyözött az absolutisticus elvek gyalá

zatos kinövésein, ’s áttörve az ezer ármány és jogtalansággal a’ nép

szabadság elébe emelt korlá-tokon, veszteglö almából Európa ébredni

kezd. A’ Prometheusként ridcg, érzéketlen sziklákhoz bilincselt

nemzetek rablánczai szétesnek , hogy egy szebb jövönek élhetve, (af

szabadság jövöjének) a’ sziveiken rágódó szörnyeket saját vérükbe

fojthassák.

A’ rablás után esengö Tirannus hadai reszkessenekl és rémü

léssel ismerje el, hogy a' nép elegendö bátorsággal bir eltörlésére

annak, hogy a’ szerencsének pusztitó ostorát semmivé tiporja.

Európa harczot vivl

De nem egyesek önkényii hiusága, nagyra-vágya , vagy zsák

many következtében, de fegyverben áll azért , hogy az emberiség

szent oltarára aldozzék. A’ zsarnokság miatt kiontott vér párolgá

sanak, ha van az igazságnak istene, ahhoz kell emelkednie, hogy on

nét jótékony reggeli harmatként a’ kinlódásaiban elfonyadt népek

száz millióira visszahatva, a’ szabadság virágait felviritsal A’ „t e s t

vé ri sé g“ legyen azon elv, mellynek jelszava a’ XIX-ik szazad dia

dalmakra vezetö zászlóin lobogjon, az „e gyetértés“ közszellemétó'l

legyen a’ nemzet fellekesitve.
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Lejárt már az .,elszigetelési rendezer“ izörnyü ideje;

az egysé g korszakának hajnala deriìlt fel.

A’ nép érezni kezdé annak elsö jótékony sugarait.

Europa a’ reformok mezejére lép.

A' magyar nemzet elfáradva óriási küzdelmeiben, reménytele

niil néz azon jövó'nek elébe, melly a.’ nemzetek nagyszerü küzdelmeit

szokta megkoronázni. Némán mondhatni, tétleniìl vesztegel e’ nép

sirgödrének örve'nyén.

Hunnia nagyra született, de a.' rosz akarat ésa’ kaján incselkedés

ör'ókös gyermekségben akaiják tartani.

E’ nemzet a' continensnek azon szerencsés fekvését foglalja el,

melly Európát a' kelettöl elválasztja, mellynek hivatása lenne tehát

egész világrészeken közbevetö szerepben tiindökölve , az Európai

szabadsag védbástyája, ’s a’ leghatalmasb’ igazsagot hirdetö aposto

lának lennie, és ezen nemzet, melly mind azon szellemi mint anyagi

kincsek reménydus magjaival a’ természettöl olly gazdagon megaján

dékoztaték, hogy abból óriási magosságra emelkedhessék fel, elnyo

matván, siralmas állapotban mély álomban szunyadoz.4

Ébredj fel szeretett honl

Dicsö nép a’ szabadság harcza mellett nem vesztegelhet.

Gyujtsad meg a.’ faklyát, nemzeti nemes érzelmeidtöl áthatva

a.’ Karpátok rengeteg bérczeitöl az Adria partjáig, az uj élet remé

nye százszorosan visszahangozékl `

Az cgyetértés eme köz szellemétöl valánk 11161 akkor is, mi

pesti iíjuság athatva, midön a’ még nem rég lefolyt idöben nektek

lelkes Pozsonyi ifjuság, egy hozzátok intézett leveliinkben baráti

jobbunkat nyujtva, az egyetértés, szoros összeköttetés ,

és a’ můködé s szent háromságaval benneteket megkinálánk.

Ti a’ levelet megkaptátok.

De azon remény, melly nyilt lépésünket sükerrel koszoruzta

volna, meghiusult.

A’ gyáva alattomosság és félelem sikkaszták el a’ magyar 11511

sag lelkesitö közszellemének e’ magasztos manifestatióját, hogy ez

által közszellem autonómiája megbecstelenitessék.

De bennünket illy alattomos silány demonstratiok e1 nem ijeszt

hetnek, söt inkább ösztöniìl szolgálandnak további szilárditásunkra..

Értesitsük egymast viszonossan hazánk 'legujabb 1110236111161

161, organizáljuk az egymástól tavol esö ifjuság szent akamtát,
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irányt, elveket teremtsünk lelkünkben, a' korszellem humánus sugal

latainak kifolyásait.

Szégyenítsük meg a.’ rágalmazókat erős önmeghatározásunk,

’s a' menyiben lehet loyalitásunkal. Szórjunk villámnyilakat a’ mar

ni akaró harpiaseregre.

Testvér-ileg öleljük át hazánk dicső polgárait.

Téged ,,i fj u M a gy a r о г в z a g“ a' dicső pályán üdvözölve,

marad baratod. Költ Pesten, mart. 5-én 1848—ik.

,,Pesti Ifjuság."

E’ levélből lehet legjobban az ifjuságnak szellemét megitélni.

Ö már megérté a’ kornak sugallatait, ’s csak alkalmat várt a’ tettek

re. A’ pesti ifjuság nyilt bátorsággal lépett a' pályára.

De a' pozsonyiaktól, jóllehet a’ levelet’ megkapták , ’s alkal

muk is lehetet volna a' feleletre; választ nem kapott.

? ? 9 ';

Az Európai hirek mind inkább kedvezőbbek, a’ pozsonyiak mind

inkabb aggasztóbbak lőnek.

Budapestnek színezete egészen megváltozott. Azon élénkséget,

melly elébb annyira kitünteté, többé nem lehetett látni. .

A’ nyilványos helyeken komoly férfiak tünnek fel. A’ nép to

long, nem tudja hová. — és miért !

Csoportozatok. A’ régi vig beszédek halk sugdosásokkal vál

tatnak fel. _

A' nép érezte fájdalmát! érezni kezdé százados elnyomásának

gyalázatátl A' nép ugy tünt fel, mintha temetésre készült volna, nem

tudá azt, hogy a’ honnak leendő uj a.’ felvirágzását ünnepli!

Caesar, Brutusnak halovány és komor arczától tartott, —— nagy

tetteket kezdék sejteni.

Minden vészre mutatott.

A’ forradalomnak kárpitja gördült fel.



„L'arbitraire détruit la morale; car il n'y

a pas de morale sans sécurité..... Lorsque

l'arbitraire frappe sans scrupule les hommes

qui sont suspects ce n’est pas seulement

un individu qu'il persecute, c’est la nation

entière qu’il indigne d`ab0rd et qu’i1 dé

grade ensuite“.

Benjamin Constant.

A’ reformlakoma ’s a’ petitio.

Pestnek külseje halotti nyugalomba volt öltve , de a’ népnek

keblében hullámzó orkánok dühöngtek.

Tekinthettél volna. azon szent tüznek mélyébe, mely az áradozó

szivben ömledezett , és te bálványozóként borultál volnaI a’ porbal

a.’ szabadságnak tüzét imádni. Elfeledted volna hazádnak ezredes

szenvedte kinjait, és az Elysiumban képzelve magadat Timoleonok,

Brutusok, Cátok ésW a s c h i n g t о n о k n ak megtestesült szellemét

vélted volna dobogó szivedhez szoritani.

Martius ñai ugy álltak elötted, mint Graecia istenei, kik az em

beriségre üdvöt árasztandók egy magossabb életböl e’ parányi f'óldre

szállának.

Tisztelem,-de nem, е’ szavak csekélyek érzelmeimnek tolmácso

lásá-ra, а,’ gyermek is tìszteli ápoló szüléjitl Imádom öket! kik milli

ók elnyomott sorsára. a.’ s z ab ads á g derüjét eláraszták!

Imádom az erös lelkeket, kik vissza nem rettegve a’ zsarnokság

sz'órnyü rettegtetésétöl, szellemüknek magasztos önérzetében, a‘nép

nek rabbilincseit megt'órték, a.` hazának bemocskolt nevét hajdani

fényére emelvén.

E’ haza borostyánkoszoru, mellynek népeit az egyenlöség esz

me'je fîìzé egybe, a’ Martius ñai annak gyöngyeìl ,

Ok, okozatot szül. А‘ szerepek el lönek osztva. Es most az ese

mények szinpadjára vezetem olvasóimnak ñgyelmét, azon események

szinpadjára, mellyen egy pár óra alatt századoknak elavult institutioi

és milliómoknak rabigája. töretett szét.

A’ legujabb ñanczia februári eseményektöl fellelkesitetve, azon

eszmére jött az ifjuság, miszerint a.’ haza. szomoru helyzete melle tt,

egy olly népösszejövetelt kellene rendeznie , mellyben a.' népelle

met egygyé olvasztván, öszpontositott erövel a’ haladafs rögös pályá
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jára léphetne. A’ módot Francziaország mutatá be. Egy nagy reform

lakoma határoztatik el; az összejövetel helyéül Rákos mezeje tüze

tik vala ki. '

Lelkes felszólitások tartatnak az ifj uság részéröl. Aláirásì ivek

bocsátattak ki. Ezerenként tódult a.' népnek sokasága nevének fel

jegyzésére.

Az ellenzéki kör összeült , ’s elhatározá, hogy mìután már az

ifjuság által e’ részben megelözteték ; egyseülend a’ kitüzött czélnak

kivitelére.

Tìzenkét pontból álló programmot tett fel. E’ programmnak

pontjai ñgyelemre hivják fel minden honfit.y

A’ pontok e’ következök voltak :

I-ször. S aj tó szab a. ds ág.

II-szor. Felelös ministerium Buda-Pesten.

IH-szor. Törvényelò'tti egyenlös ég polgári és vul-

lási tekintetben.

IV-szer. Évenke nti országgyülés Pesten.

V-ször. N emzeti örsereg.

VI-szor. Közös t eherviselés.

VII-szer. Urbéri viszo nyok megszüntetése.

VIII-szon Eskiidt szék, ké pviselet alapján.

IX-szer. N emzeti b ank.

X-szer. A’ katon а s ág eskü dj ék meg az alko tmán yr а..

XI-szer. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre,

a’ külf'óldieket vigyék el tölünk.

XH-szer. Unio Er déll yel.

Ezen programm az „E 11 е n z é ki k ö r“ szabadelmüségének bi

zonyitványa.

Az ellenzéki kör küzdött akkor a’ nemzet jóléteért , midön az

ellenség leghatalmasb volt , сем akkor , midön tennie kellete.

Azonnal két küldött választatott meg még azon gyülésen, kik

a’ Fílingerben összegyült ifjuságot az e g y e sülé s és a’ p r о g ramm

el f’ о g a. d á. s á r a. testvérileg felszóllitanák.

Örömzaj között nyujtá az „i fj u M agy a ro r s z-á. g“ baráti jobb

ját azon testületnek , mellynek tiszta. érzelmeiröl meg vala. gyözödve.

Martius 19-kére vala. meghatározva. a’ n e m z e ti la k о ma iin

nepe.

Az ellenzéki kör mart. 14-kén délutánra. nagy közgyülést hirde

tett ki , mellyben az ifjuság is részvevésre felszóllittaték.

2 #
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Az ifjuság Irin yi inditványára. elhatározz't, miszerint a’ kijc

lölt tizenkét pontot e’ fövárosi nép azonnal magáénak hirdctvén,

semnliféle elhalasztó vagy módositó inditványokat nem pártoland.

4 órakor a’ gyülés elkezdödék. Ezrek környezék az ellenzéki

kört.

Még sohnJ Magyarországon illy democrat szinezetü összejöve

tel nem történt.

Kilencz század nyomasztó elf'olyásával ez volt az elsö népgyiì

lés, hol a’ nép tettleges szerepben lépett fel , ez volt mondom az elsö

történetünkben , hol a’ nép értelmi erövel kezdett müködni.

Ezen gyülésen kell vala a’ petitiót elhatározni. Az ifjuság a’ re

formlakomán akará e’ pontokat aláirni , ’s azért rögt'óni petitiót sür

getett.

Érzelmeiket Vasvári Pál egy rögt'ónzött beszédbcn a’ követke

zendökép tolmácsolá :

„Az általunk választott elnök (Fényes) f'elszólitásáraJ jelentem,

miszerint az ifjuság egy igen nagy része rögtöni petitiót sürgct. Eu

rópában rémitöen komoly események történnek, ’s cselekvésre hiv

nak fel bennünket. Helyezzük vissàa magunkat csak egy pár évvel

a.’ multba, ’s mit látunk Európában. — Michelet (1846-Ьап) mondá. :

„Ki nem látja, hogy Európára keletröl és nyugotról a.’ halávl árnyéka

borul? hogy nuponta kevesebb ’a’ világosság. Olaszország elveszett,

Irland elveszett, Lengyelország elveszett ......... és Németor

szág el akar vesznii l“

Németország alatt a’ Franczia iró benniínket is ért. De mi más

ként van ez ma. mind! e’ népek ujra. felkelnek sirjaikból , feltörik ko

porsóikat, ’s dühös hangon kiáltják : miszerint az élöket elevenen e1

temetni nem szabad! nem lehet!

Egész Európa tengere forr, ’s a.’ népek ujjászületésének meg

kell történnil

Jaj a.’ nemzetnek, melly még most is köz'ónnyel tudna tekinte

ni a.’ nagyszeríí világ eseményekrel

Azt én egyenesen öngyilkosságról vádolnám. Mi magyarok kü

szöbül állunk az európ ai és ázs iai élet közt. Tetszésünktöl fúgg

a’ választás. Keleten a’ politicai ájulásba szenderült népek tespedö

mocsára áll ; nyugoton: a’ felébredt nemzetek élettava. Keletröl a’

lassu halál csendes fátyola. borul ránk, ’s ha nyugathoz nem hajlunk;

ha az élö népek karjaiba. nemfogódzunk , örökre elveszénk. A’ fran
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ezia k aka s már harmadszor is kukorikolt : a hajnal minden életre

való nemzetnél kezdődik.....

De közöttünk ’s az élő nemzetek közt egy sötét hid nyulik el : a

halal, a.’ merevenség rideg hídja. Ezen mi keresztül nem bírtunk

menni mind eddig, hogy kezet foghatandánk nyugotan az élet em

bereivel. Ki terjesztett karjaink el nem érnek hozajok.Ugy vagyunk,

mint a.’ hölgy, ki elevenen kriptába záraték. A' rostélyos ablakhoz jo

’s az utczán látja elvonulni az élet embereit. Mindegyik felé epedve

tárja reszketeg karjait, de kiszabadulni nem tud, mert őt az élet

cmbereitől rideg vasrostélyok választják el. Nemzetünk 300 év óta e'

sircsarnokban kínlódik. Kiszabadulni nem volt képes. A’ sírásók, kik

bezárták, irgalmazni nem tudtak. De itt az idő, mellyben az élőha

lott minden erejét összeszedje, 's a’ kétségbeesés hatalmával rázza

meg e’ vásrostélyokat...... Most, vagy soha! —— Ha a’ kedvező

Európai eseményeket elszalasztjuk: akkor ismét sinlődhetünk szá

zadokon át, senki bennünket meg nem fog szánni! — A’ melly nem

zet önmagat elhagyja, az nem méltó a’ szabadsagra. — Mi elszalasz

tók az alkalmat 17 90-ben, 1828-ban, 1830-ban. — Azért mondá a'

magyarról Montesquieu: „е’ nemzetnek főhibája az , h og y fe le j

teni tu d. Van egy vonal, mellyen túl a, nagylelkűség haza elleni

büuné válik."

A’ Metternichféle politica egyenként gyilkoló. meg a.’ birodalom

nemzeteit. A’ nép mindenütt eleven géppé lön ridegitve. De Ma

gyarhonban még ezt kivinni nem sikerült-. A’ kormány itt is pernifi

cálni akarja a nemzetet, ’s ridegen elmarad álló helyében. — Azt

véli, hogy hajója biztosan all a' nép hullámain ;, mert horgonya belé

rágódzott a' víz alatti gyökeres sziklákba ........ De a.’ népek

hulláma mindegyre emelkedik, ’в emelkedni kell a.’ hajónak is, és fel

kell szednie a’ mozdulatlanság horgonyát, és rá. kell szálnia a közvé

lemény hullámaira ......... Ha e’ hajó még most sem alkuszik

a’ hullámokkal: akkor önmaga mondá ki önfejérc az itéletet. Az

emelkedő néphullámok előbb ostromolni fogják: később, ha akkor

sem enged, összecsapnak a' mozdulatlan hajó felett, s örökre elnye

lik ....... A’ mostani országgyülés nem képes a' bécsi cabinetet

elég erővel megtámadni. Mert e’ hongyülés nem a.’ nemzet kifolyása:

ez csak egy kiváltságos osztály képviselete. ’S ezekkel 300 év óta

folyvást álorezásdit játszik a' bécsi politica ...... A’ pozsonyi hul

lám ostromolja Bécset, mi küldjünk utána. egy másikat és utanunk

fog jőni száz, ezer vagy ha kell egy millió . . . . . . '. . mert a’ nép
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türelmének is van határa! Mi tehát petitiót akarunk, még pedig ha

talmasat, hogy már egyszer legyen meg, a minek lenni kell!

Magunk között pedig teremtsünk egyetértést, összeforrást,

testvériséget; mert az ember csak addig kicsiny, mig egyedül van.

Ha. másokkal egyesül: akkor az ember nagy, hatalmas és az

egeket is képes ostromolni, miként az őskor gigasai! ..... ,,Sza

badság , egyenlőség" volt eddig a.’ népek jelszava, a.’ Februári forra

dalom e’ kettőhöz még a' testvériséget adá , ’s igy lön teljes az elvek

szent háromsága" ,sat.

Vasvári indítványa oda volt irányozva, miszerint a petitió az

ifjuságnak határozata szerint lett volna elintézendő.

A’ lelkes szónokot harsány ,, él j e n e k“ követék a.’ nép

részéről. — `

Az indítvány el lön fogadva.

De épen azon perczben Klauzál Gábor, a, becsületes hazafi, lé

pett fel a, szószékre, ki hallva a’ vidéken a' főváros mozgalmait, a.’ nép

körébe jött.

Szünui nem akaró ,, élj en ek“ „h allj uk“ hangoztak minden

ajkon. —

És ekkor szokott szelid és bizodalmat gerjesztő modorával

mintegy e’ következendő akaratját fejezé ki a, Magyar szabadságnak

veterán hőse : — ` _

Ö , ugy szólt, részéről teljesen, egész kiterjedésében pártolja a'

Pesti népnek abbeli kivánatját, miszerint a.’ korszerü 12 pont peti

tiónális alakban ő felségének benyujtassék. А’ dolog lényege ellen

nincs semmi kifogása. —— De ezen eljárási mód ellen , mi itten indit

ványoztatott, van némi megjegyzése: Ö, ugy szólt továbbá, hazáját és

nemzetét mindég szerette; bizalomra kéri tehát a.’ jelenlevőket, hogy

ugy vegyék ezen alázatos előterjesztését, mint honáért forrón lángoló

szívének sugallatát. Ö nyomatékot akar tulajdonitatni a.’ felterjesz

tendő 12 pontnak. — De fel nem találja ő azt azokban akkor, ha.

azok csak egy pár ezer ember által, csak egy város által irattatná

nak alá. -— Ö tehát azt bátor a.’ jelenlevöknek indítványozni, misze

rint, mielőtt e’ petitió ő felségéhez vagy az ország gyűlésére felkül

detnék, közöltetnék Batthy á ni Laj o s ellenzéki kör elnökével,

-—- ki azokat az egész honban köröztetvén, százezrek nevével mond

hatná „a’ nemzet kivánatának."

A’ szólónak tekintélye csak hamar uj fordulatot adott a’ do

lognak. _
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А’ petitió elhalasztatott! ! l !

Szónokoltak még többen is igen jelesen , nevezetesen

I I' i n y i ,sat.

Estve felé a.’ gyűlés eloszlott. Hullámként özönlött a, nép az

utczákon.

Ki tudja, ha e’ népgyűlés nincs, milly fordulatot vesznek a'

dolgok!

Esteli hét órakor zajos tanácskozások tartattak a.’ Fillingerben.

Az ifjuság nem akar a, halasztásra ráállani , — a.’ tüz a.’ keb

lekbe visszatér, hogy annál nagyobb hévvel kitörjön.

A’ kebleknek ezen izgatott állapotában érkezett a, hír a, Fillin

gerbe, miszerint az egyetemi ifjuságot letilták a’ tanárok, ’s a.’ lako

mában részt venniök nem szabad.

Nevezetesen—a, mérnöki tanuló osztálynál egy pap ünnepélyesen

letiltá a üatalokkali egyesülést. Fenyegeté a, tanulókat, hogy a' szót

nem fogadókon bosszút állandl (! ! l l l l !) ,,H a ke ve se n csatla

koznak , azokat egyszerüen kicsapom ; ha s o k a n , a k k o r ö t 6

dölöm az urakat, 's minden ötödiket második о sz

t ályb a t e sz e m a' m o r e s b ől," így szólt Krisztus szelid tanitá

sainak hirdetője nagylelküleg.

Illy eljárást eddig csak a' zsold0s katonaságnál hallottunk, hol

az egyéniségek meggyilkolvák, hol néhány krajczárért vakon kell en

gedelmeskedni, még pedig feltétlenül!

Hasonló fényegetésekkel érettek a' többi egyetemi polgárok is.

А’ jogászoknál nevezetesen az egyik tanár megtudván azt, hogy

aláírási ivek keringnek, ennek eleit veendő, ’s pedig rögtön elhatá

rozá azoknak mennél elébbi elvételét. — Magához hivatá az aláírási

ivekkel megbizott tanulókat. Elkéré tőlök ,,cs ak egy p і lla

natra" mint ő mondá, ,,azokat csupán megnéznem" azon

ban a, helyett, hogy visszaadta volna, azt zsebébe dugá azon nagylelkű

kijelentéssel, miszerint ,,tilos az abbeli vállalatokba bocsát

kozni az egyetemi tanulóknak." És evvel elutasitá az iv

tartókat.

Másnap a, helytartó tanácshoz küldettek az aláírási ivek.

De térjünk vissza az ifjuságnak annyi leendő nagy eseményeket

magában rejlő tanácskozásaira.

Voltak, kik az ellenzéki kör határozatához erősen ragasz

kodva, az eszmének elhamarkodását nem tárták a’ legczélszerübbnek.

’S ezek közt voltak ollyanok is, kik elébb a' rögtönzés mellett leg
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tüzesebben szónokoltak. „Ha 1n á r e д ysz e r k ö v e tk е z е tl c n

ségbe estünk, ne essünk másod sz or is , іду okoskodának

6k. Mi Klauzál inditványát fogadtuk el, ’s most is

mét félre akarjuk vetni. Ez еду 01 1у honfi compromis

siója, n élkül, kinek eg ész élctét a.’ hazaszeretet len

gi át, nem történhete nd ik.“

De a’ többségnek szìvében többé a’ hideg okoskodások nem ta

láltak viszhangra. Tüzokádó Vezuvvá emelkedett az, mellynek ki

ömlö láváját feltartani többé nem lehet Vala. Elönté az clromlott

vidéket, hogy шоп еду szebb élet virulandjon fel.

Legelsö volt V i d ács, (harmad évi jogász) а‘ lelkes forradal

már, ki az egyik asztalra felugorván, lángoló szavakban szórta el ba

rátainak fogékony keblébe a’ tettre hìvó lelkesedésnek erélyes mag

vait.

„Az ifj us á д , ugymond mennydörgö szavakkal , s z e n tü l

igérte meg, hogy senkìnek hátráltató ìndit ványára

nem ll aj tand! dc minthogy Kl auzál a.’ petitiót. e1 h а

lasztandónak vélte, engedett, megfelettkezed szent

igéretéröl és megszegte szavát. Szilárds ág és bá

torság a’ férfinak legs zebb erénye, gyáva lélek az,

ki szavát megszegve а‘ dicsò’ ha'rcz e161 hátrálni me

r é s z е 1“ !

Buzditólag szóltak még fel többen is. Ott volrak Bulyovszki,

Sükei, Vajda, Szegñ ’s több lelkes társaik. Ott voltak a’ martius

ñai!

Nevezetesen Szegfi körülbelül következendöként emelt szót ;

„На. valaha, most kìvánom, hogy öreg ember legyek. Мех-с &‘ flatal

sághoz tartozván, osztoznom kell a’ vétekben, mellyet a.’ haza. szent

ügye, osztakoznom a.’ szégyenbeu, mellyet önmaga. ellen elkövet az

által, hogy Klauzál csillogó beszédétöl elragadtatva, a’ józan ész és

az idö szent paraucsát egészen elfelejté. Elhalasztani a.’ petitiót, any

nyì volna, mint meggyilkolni azt. Vannak pillanatok а,’ nemzetek

életében , mellyeket ha elszalasztják, a’ véghetlen `örökkévalóságig

megsìratnak. Illyen pillanat uraim a.’ jelen. Fél Európa fóllelkese

dett a’ szabadság iránt. Еду részröl Franczhon más részröl Róma

és Itália. Ismét másutt Bajorhon, és német tartományok. Csak Aus

tria. az, melly alatt a’ népek boldogsága dermedez , nem akaxja az

emberiség jogait elìsmernì. Ennek іду maradni nem szabad, nem 1e

het. A’ cselekvésre soha kedvezöbb Ыб nem mutatkozott mint most.
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Mert soha. sem volt tán az austriuikormány belsöleg olly korhatag ál

lapotban mint most, legf'ényesebb jele ennek a.’ pénzcrisis. Ninos hitele

még azok elött sem, kiknek zsebeit alattvalói vére velejével meggaz

dagitá. És hogy az Olaszokat mc'g tovább absolutisticus rendszeré

nek kinos igája alatt tartsa, Oroszországtól kellett kölcsön ГЫ vennie.

Az Orosztól uraim! Az Orosszal szövetkezett az austriai kormány.

Az illy szövctség kárliozatos az cgész emberiségrcl és ártalmas Ma

gyarországra, nézve. Minél eröscbb lesz Oroszország, анты inkább

sorvad a.’ közszellem, az emberi méltóság! midön az orosz kölcsönt

ad, népeket, nemzetiségeket szokott kamatokul fólvenni. Példa reá

Lengyelország melly martalékául @sett azon barátságnak, mellyet az

örökké való isten kcserü gunyáru, szent szövetségnek neveztek el.

Példa rá továbbá. Krakkó egybccsatolása Galiciával, a.’ legközelebb

multban. Lengyelország után következik Magyarhon, következik a.

mi hazánkl ідеп hazánkra vágyodik a’ zsarnok telhetetlenség. A’

készületek reá már rég meg vannak téve. Megvan a’ mestersé

gesen fólszitott panslavismus hazánkban. Megvannak a’ missione’.

riusok, kik hazánkat végtöl végîg be járják, hogy az Orosz vallásnak

minél több hivöket szerczzenek. (А’ tiszta meggyözödésnek ter

jesztése kötelessége minden embernek, de ha a.’ lcgszentcbbet a.’

vallást használják a’ zsarnokság ezmlm’ eszközévé, akkor az ern

bcri méltóság becstelenìttetik meg). Igy állanak a’ dolgok uraim!

Еж; az cgósz austriai birodalom tudjn. És csak mi reánk néz só

vár pillanatokkal, hogy segitsünk rajta. Mi reánk, kiknek habár

csak csontvázában, de megvan az alkotmány , megvan azon jo

gunk, hogy aggodalmainkat fólterjeszthessiík a’ trón elébe. Мі

helyt mi erélyesen f'o'llépünk , ne ева]; magunkat mentsük meg ,

hanem rázzuk le az alvó élet hydráját az austriaiaknál , a’ CSe

heknél, Morváknál is зщ. Minden megmaradt a’ régi kinos ál

lapotban. Orosz pénz müködik mindeniìtt. Olaszország ellen az

egész Катона hatalom forditathatik, és mikor ott a’ lázadás el lesz

nyomva, és a’ liazañak föla-kasztatnak, akkor szólalunk fel mi! És

ekkor чаду nem fog felelni kérésünkre Austria, mint ш eddig tette,

чаду ha. igen, háboruval felel, olly háboruval, melly bennünket végkép

megsemmìsíthet. Cselekednüuk kell nyomban. E’ cselekvés kére

lemböl álljon. Nem lesz az egyéb néhány szónál, „de a.’ nemzetek

életében a’ szavak tények. ’sat Az epedö lelkek mindinkább ömle

dezò'bbenként árvadni kezdének.

Általános hazafájdalom clleptc a’j€l€r11€vöket~ Mély @Sönd
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következék be,-ollyan volt az, mint az itélet napjáni csend,mellyben

az emberek jövöje határoztatik el.

Kinos, igen kinos perczek voltak azok, az ész és a.’ sziv valának

ekkor egymássali küzdésben.

Az érzelemnek szent sugallata, nyilt pályát nyitott a’ tevékeny

ségnek, és az eszmélet annak veszélycs чаду üdvös határait méregette.

A' tömegben egyszerre élénk mozgás kezdödik. Еду hang

kiált : „Aruló, kémll“ E gymá sik, „ragadjátok meg“l Mind annyi

szem a’ 11е1у felé néz, honnan a.’ hangok jövének. És ekkor еду дуа

nus kinézésü férñ vezetteték eló’. Еду be'csi liguriánus volt az, ki a’

birodalmi fövárosból elüzettetve, B u d a p е s t e n kereste alamizsnaké

réssel élelmét. Еду épen ekkor a’ Filingerben le'vö ismeröse által

fedeztetett fol. Az ìfjuság dühöngni kezdett, és a.’ frater reszketve

köny'órge kegyelemért. Mindent kivalla ö , elmondá a’ még az 11511

Ság elött ismeretlen szerenesés martiusi napokat, mìként üzettettek

el a.’ bécsi néptöl a’ jezsuiták, és tehát ö maga is. Miként tiporta le

Austria a’ rabigátl Metternich többé nincsen ! öt a’ nép elüzte! 1 1

„Metternich többé ninos! бс a’ пер elüztel“ öröm

riadva kiáltá а’ЕіПіпдег mellett mindinkább összegyülö nép. Villám

szárnyakon terjedt el e’ hir еду pár perez alatt az egész városban.

A’ forradalom fáklyája. meggyujtatott. Elébb, mint láthattuk,

csak kérelemröl volt szó, de most a.’ követelés mezejére lépett az

erélyes ifjuság. Elébb a’ l2 pont csak petitióként tekintetett. De

mostantól e’ пер határozataként tekintendö.

„Éljen afreform! Le Apponyival“lkiáltásokhallatszottak.

A’ szónokok mind inkább erösebben és erösebben kezdettek a’

zsarnoksá-g ellen kikelni.

A’ többek közt Vasvári Pál következendó' szavakkal igyekvék

a’ 111211- иду is a.’ banket letiltása miatt elkeseredett tanulókat önér

zetre ébreszteni : '

„А’ tanuló ifjuságnak zászlója. van.

Hajdan e’ szászlók alatt szoktak az ifjak összeseregleni,midön a.’

baza. veszélyben forgott. A’ péc si tanulók ellentállának a’ 161611

nek ’s nevök a’ történetben örökös. Most a’ bécsi tanulók is hasonlót

tönek, ’s biztos önérzettel mondhatják: „németnek Bées, magyar

nak Рё с s.“ És Pest nem akarna. középpontul elöállani, e’ két város

köz'ótt? Jobb kezünkkel az egyiket, ballal a.’ másikat karoljuk át, és

egyesüljünk........ А’ vakbuzgalom a’ mi zászlónkat 1590. óta.

csak urn а. р k о 1 hordoztatá. végig a’ város utezáin. Ват./115111111 most
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lesz az utolsó urnap: és fog t'órténni az ur szinének 6111/6110

2 á 56........ Ragadjuk meg 6’ 2652161 65 egyesitsük 616116 62

egyetemi ifjuságot“ ’sat. _

Е’ 1611165 beszédet 6’ 16111116 ifjuság 16526161 5262520105 „él je

n e k“ fogadák.

Ekkor Vajda, a’ költér, az eddig mindég magába huzott , kit

az ifjuság mindeddig részvétlensóggel vádola, de a’ tett embere , a’

t'ómegböl elò'bontakozva 62 ajtóhoz 10116111 65 azt becsukván, „Ur 6

im, іду kiáltott fel, 611611 mind addig ki nem menendnek

innen, mig nem határoztak.“

A’ lelkes ifju elteltnek hivé 11161 az idöt, midön a' nép csak min

(lég kért, eljöttnek a’ perczet, midön 11161 egyszer erélyesen fellépve

a’ zsarnokság 161102611 5261526дд6556.

Az ifjuságnak tettleges fellépése el 1611 határozva.

Vissza nem ijedve 62 6’ nagyszerü vállalat veszélyeitöl,dicsönek

tartaJ egyéni életét feláldozni a.’ nemzet életéért. Inkább 16111611620

110п, 6’ világtól elzárt sötét börtönfalak magányában 6116116 61е161 el

tölteni, mint milliók rabszolgaságát látva, azoknak keserves zokogó

_ 5116561 továbbra 15 116116111.

Vasvári Р61 1611111611161 17611611116 emeltetve , lelkesitve szólott az

ifjusaghoz. Мёд еду5261 61111611621616 61161 62011 vállalat veszélyeire

mellyeket olly nagylelküleg 62 ifjuság magára vállalt. Szólott továbbá.

azon diesöségröl is , melly a' 11626, 6’ szeretett Magyar 1162616, 116

ду6211611611‚ háromlandanék. Е111616102011 hangen kérdezé végre, hogy

vallyon megmaradnak-e feltett szándékaikban ?

„Él е t 11 11 k a’ 11 а 2 á é“ kiánának №11.

„Ugy 161161, 52611 6’ buzditó, gyilkot tartva elö kebléböl, ’5 621

62 6д 1'616 emelve: „esküszöm a’ szabadság istené re, hogy

mindaddig nem fogok nyugodni, mig 6’ 256111011 56д

fenéj 61 gyökerestülki nem“irt ottam. „Esküszû nk mi

is“viszonzák a’ honfiak. Tizenkettöt üt'ótt ekkor 62 616, - ...... 6’

25611101156д 1110156 órájal

Fussunk át a` história eseménydús lapjain, ’s két egymástól

lényegessen különbözö elemet fogunk abban feltalálni. Ezek: 6’

116102 65 6’ 116116 elemei. Mig egyrészröl csendes boldogság és

egyszerüségben élö pásztornéptörzsököket látandunk nyájaikkal a’



28

termékeny mezök virányain, nyugodt meg elégedés közepette egy

helyröl a’ 1116511116 7611110101111, 65 161111111 1166126161161, kik 7155267011611

76 6' Világ 26305 mozgalmaitól a’ nagyságnak fényes polczára a’ 5261

161111 61611611 71116111526111у6111 emelkedének, hogy 62 emberi méltósá

got békés 116161165 111161 lnegszentesitsék, más 1652161 761161 megáz- ‹

161011 országok 116161611 16р3іі11 meg.

Meg fogod 161111 62 emberiséget egész meztelenségében, ’s 1116

161161 fogsz a’ természet 62011 1616111110611у6116 gondolnì, mellyekhez

ten magadat is számolod.

Dühöngö fegyveresek törnek egymásra, hogy egymásnak szi

vébe 1116117611 6’ 76561, 11165261165 61161 5261622611611 magoknak b0

rostyán koszorut . Egymás vérébe fulnak 6’ 116р611: szétszaggatva. 6’

16111165261 legszentcbb 1611021116161, 6’ gyermek apja, a.’ szüle fia, test

vér testvére legyilkolásával mocskolják be 61162 1162611161.

Elödbe tünnek 61011111661 6’ 56161 5262611011 1161021 3616116161, 65

611101161 fogsz szórni az emberi nem történetének 01116 217616105 еро

011636 ellen: mindannyiszor megfeszült szivvel fúggsz egy Nero

Dzin gis- C 11611, А1 1116 1167616 gondolni, ’s a’ baromi szenvedé

lyességtöl felizgadt cannibalcsordákban, az iszonynak megtestesült

rérnképeit fogod szemlélni. A’ hóhérok vérrel befecskendctt 11111631

761 3652 érintkezésbe 6’ 52611611568 vértanujinak keserves nyögésein

szived megtörve, 62 61261161160 hideg zsarnokság korbácsolja fel keb

led nyugalmait.

Ekkor a’ részvét drága gyöngyei csillognak szemeidben, 611116

(let 6' 1'6311610Ш — világfájdalom lepi el.

Borzadva 701111152 61 6’ 761р61611011 116561765 zugása 6161, egy szebb,

ideali, békés élet felé vonzódva gondolataid.

Nemesb’ érzelmeid fellobbannak, és azon békés 36161 magvait,

mellyeket irnént elmédben magadnak 61110161 7616, gondos kerte'szként

az egész emberìség keblébe 6116161111011 61761111. Е2611 11611165 vágy 62

61152616161 65 62 61116105 sugallatai.

Lelkednek nemes önérzetében nyilt bátorsággal lépsz e’ borza

dalmaknak kutforrásához. Riadva fogod 111611111: „Е2 máx' 50111 6 2

t о 7 61) b nem 111 6 1 6 d h a. t“ és 111611611 6’ szenvedöknek milliói

fognak 1116116111. De 62 érzéketlen szikla meg nem rendül. Ö nem

11611, 116111 6162, 6 nem 161.

Nem Orpheus bájos andalgó dalait, de 6’ 116ре11 1111111616611 1161

ségbe 656 363611 6116111 111.

Elfáradva 6k 62 11161111611 76165 kiìzdelmeiben, a’ nyugalom 61165



29

partjára, vágyódnak. Megtörve a’ zsarnokság nyomasztó rabigájától,

a’ szabadság szcllemétöl reménylnek uj eröt.

Kérnek,-de hiában-a’ gonoszság tow'ább is ůzi velök ezudarjá

tékát.

Van az ember terme'szetében еду érzés, melly бс a’ t'óbbi állatok

tól leginkább megkülönb'ózteti, és ezen érzés: az erénynek s ze

r e t e t e. Ollyan az, mint a’ napnak sugnra : a’felvilágosultnak utmuta

tója, a’ sötét lelkünek elvakitója. Ha az erkölcsi felvìlágosodás a’ nép

ben elterjedt, a’ gonoszságnak el kell vesznie, mertannak szokatlan fé

nyétöl elkápráztatva, ki nem állhatja tekintetét. Csak bátor és nyilt

szemmel nézzél a’ megmarni akaró mérges kigyónak elébe, és ezen

vadállat érezve felsösógedet, szégyenülten fog visszakanyarulni.

Eröszakot csak erö törhet meg.

Ha a.’ beteg testet méreggel gyógyithatják meg, mért ne lehetne

a’ nemzetek bajan is méreggel gyógyitani?l

Ha az öldöklö fegyver gyalázattal is megbélyegzé az emberisé

get; de vezetett б már dicsöségre is!

Graeciának szabadságáérti véres küzdelmei, a’ vad, kcleti zsar

nokság felett-i gyözedelmek valának a’ humanitásnak diadalmai l

Codrus, Viriatus, Sydrey nevei szentek elöttünk; aldozataí a’

jó ügynck !

Az elnyomott emberiségnek jogai nem enyészhetnek el a’ sem

miségbe, örködik fólöttünk egy nagy szellcm, az elnyomottaknak vé

döje, az érzéketlen sziklákba iitödött panaszhangok visszahatnak a’

milliók szivébe, hogy tettre gerjesztve, a’ belöle kit'órö orkánok által

szétroskadjon! G'yalázatos a’ nemzetnek neve, melly fel nem indulva

a’ zsarnokság morált gyilkoló maehinátióin, többre hecsülné a’ szol

gaéletet a’ dicsö halálnáll

A’ békés ösvényre vágyódó nemzet kif'ogyván végre türelmébò'l

háborút üzen a’ bitornak. Mert ö békét, nyugalmas e'letet akar el

érni.

A’ nemzet kérése igazságos volt, de meg nem hallgattaték az, és

most erövel kényszerittetett jogait megvédni. Ha valamelly nép a’ má

sikat megsértené, és a’ sértett félnek minden kérései mellett is elég

tételt vagy kárpotlást nem akarna adni, —— ha egy rabló a’ békés pol

gárt meglopja, ’s annak felszólitására az elorzott drágaságot vissza

nem adja; az igazság fogja sugallani, hogy ha békés uton nem lehet,

azt a’ kárt szenvedö erövel visszaszerezze. Ha a’ zsarnok a’ népnek

nyugalmas boldogságát fosztá, meg, ’s meg nem rendülve ö a’ mil
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liók szivét rázkódtató könyörgéseitöl, vissza nem helyezi a’ nemzetet

méltóságába, akkor a’ népnek moralis ösztöne fog kényszeriteni

fegyverre.

Ezen harcz a.’ legdicsó'bb harcz, a’ világ minden egyéb harczai

nal, mert emberi jogokért vivatik l

A’ despotia kerüli a’ forradalmat, ’s annak csupán káros, véres

oldalait szokta felmutatni, pedig nem tudja. azt, hogy épen azon vér,

melly a’ szabadságért folyt vala. ki, a’ nemzet történetének legbecsesb

zomancza.

Ha. egy Caligula halállal büntetheté azokat, kik arczképe elött

levetk'ózni merészeltek, ha egy Tiber felségsértönek itélé el azt, ki

elég dìcsò'en Brutus és Cassius polgári erényét kezdé magasztalni:

mennél igazságosabb , ha. felségsértönek hirdeti a’ népakarat most

azokat,kik csupa hiu 'ónzésb'o'l a’ közjónak ellene szegiilvén, elég bal

gatagokl a.’ s z a basa g és a’ t e s tv é r i s é g magasztos jelveit oos

mány rágalommal lepiszkolják.

Európa zsarnokságban volt. De a.' nemzetek felkeltek, széttörték

a’ nyomasztó jármot, hogy magoknak egy jobb létet szerezzenek. A’

szabadság tavasza kezd derülni.

Most emelkednek ki a’ népek gyermeki tespedéseikböl ; a’ tiszta,

felvilágosodás közepette egy egészen uj, a’ régitöl sokkal pompázot

tabb világot alkotnak számukra. A’ dicsöség elöcsarnokában állunk,

azon dicsöségnek, melly a’ testvériség babérkoszorujába fúzendi az

emberiséget, és a’ komor hajdan véres emlékeit kiirtja. Meg vannak

ime bosszulva a’ népek martyrai, millióknak hálaérzete zengi körül

sirjaikatl

Véres küzdelmeknek kellett vivatniok, hogy a’ nemzetek nem

zethez méltó triumphust ünnepelhessenek; de a’ dicsöség kitüzte az

eredmény lobogó zászlóját, ’s a.’ népfelség ragyogó trónjára vezette.

A’ testvériség legyen a’ jelszó l legyenek a.’ népek megféríiusult

testvérek, a’ mostoha apáknak napjai lejártak.

Az ezernyi heloták és rabszolgák égbe kiáltása végre meghallgat

tatott, és a’ hajdani gyalázaton eg'y szebb kor virul fel.

Tépjük ki keblünkböl az elöitéletek scorpiómérgeit , és vessük

azoknak lábaikhoz, kik az emberiséget megbecstelenitö tettekkel a’

lélek gondolatjait marták meg. Egy uj alkotmányos életnek nézünk

elébe, melly a’ hajdani hellen szabadságon is tul emelkedve, a’ sz a

badság, egyenlöség és te stvériségnek emel emlékosz

lopot. Következik martius lö-ike.
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mellyek a.’ forradalmat tárgyazólag mart. 15-28-ig Pesten megje

lentek. Geibel Károl könyvárusnál.

Metternich. Budán, 8-ad r. 4 kr.

*A’ népgyilkost és országok kizsákmánylóját tökéletesen jel

lemzi e’ kis iratka.

G: í n ‘IS о rt № îfâůrgerâ an ben Suben. Sugetufen am 21=ten этагд im

Sabre bcô @eiíô 1848. 8. Sfera. univ. ßucbbrllfeteí.

*@ín Вата: Ъовеп für 6 fr. QB. @a6 ein iebet ëlìernůnftigee

für БЫ)“ .Seitgemäß fínben with.

üoglát Subm. @a6 Üreíbeítô ßeebíer. @efdyríeßen ín Ungarn@ те:

ferm %вфе ЭЖігд 1848. 8. (”Всі“). R. ФМШ.

*SDeô ëBerfafferde)i511e slìoefíe vereint mit ßìeße für §Baterlanb,

greifyeìt nnb (Sínígfeit läßt niebtô ¿u wůufdycn übrig.

A. B. C., általános politikai polgári. 8-ad r. Pest 1848.

*Egyik az elsö röpiratok közöl. Kár hogy a’ titkos szerzö fá

radozott vele, mert 4 pkért- és ingyen is, — igen sületlen ñr

kálás.

Müller könyvárusnál.

(S I) о rin зд., @uilen bie Suben Qì'úŕger werben! 8. ЧЩ“; 184805911“?

D. Tr. Károlyi hall’. ?Вовсп 6 $. SR.

*Qin ï.Beitrag ¿ur ëlìerfiibnung ber фиш. unb fSôtacïít. êBrìiber.

Magyar Mihál könyvárusnál.

Öreg ABC. vén emberek számára. Vas Gereben-töl 4-ed r. Györött.

liv 6 váltó kr.

Vas G. a’ legmulattatóbb népmodorban magyarázza mind azt,

a.’ mit M. orsz. népének az nj átalakulásról és az uj törvényekröl

tudniok kell. Hetenkint 1 iv jelenik meg ezen ABC. czimiì fo

lyó iratból. Kìvánandó :hogy minden falu és helység számára az

illetök által terjesztessék, merttöbbet ér akárminö vallástanitó

nak pap»l*sá.nál. Árát tekintve'elesóbbat nem lehet kivánni.

‚\ .-_: ..с f/
.`

‚ .'
‚

. 'vnr



J á nisch Jos., @Zegen bet errungenen ‘liteñy'rcíbcit 8:0 Ют’сп. 4h'. 6.9)?.

M agas Ernö, Riadal. 8-ad r. Pest negyed iv 6 valtó kr.

„ Alarm » » п м »

В ö kfy Zakarias, politikai lahdacsok podagra, csököny"sség és há

lyog ellen. l-sö adag. 8. Pest 1848.

*А’ szerzö talpra esett humorista és gunyiró,mit eddigi munkáiból

elegendöen ösmérhetünk; jelen íratkája minden elöbbit felülmul.

Kléh Istv., a’ pesti forradalom története 1848-ban. Adatul politikai

életünk erkölestörténetéhez 8-0 42 lap, bor. fiizve 20 kr.

*Számos zugiró kapott a’ forradalom történetének leirásához.

Mennyire felelhetnek meg a.’ kitüzött czélnak , meglátandjuk.

Kleh ur munkája keveset tárgyalja a.’ forradalmat, inkább tö

kéletes benne a.’ pártok feltüntetése. Elöadása kellemes, ára

mérsékelt.

M 6.1- ti u s t i z e n ö t 'ó dik e. Napilap. felelösïszerkesztö Pálífi Albert

Kiadó tulajdonos Lukács László, 4ed r. tél iv 3 kr. Elöfizetés.

egy hóra 1 ft.

*Hirlapjaink majd mind egyike uj szellembe öltözött. Mind egyik

tökéletes akar lenni ’s igen szépen mük'ódnek. Jelen lap féríiasan

és érett politikával képviseli idöközi sajtónkat.

Munkás ok u'j sá ga. Szerkeszti ’s kiadja Táncsics Mihály 8a<l r.

1 iv3kr., elöfizetés 3 évnegyedre Budapesten 2 it., Postán 3 ft.

Táncsics népszerüsége annyira ösmeretes, hogy minden egyebet

mellözve csak azt vélem szükségkép megemlitni, hogy az elsò'

számban a.’ petitio 12 pontja is igen népszerüen van megmagya

rázva. Azért a’ gazdag urak , papok ’sat. ne tartsanak fekete

álprofétákat, hanem vegyék meg Táncsics ujságát mellyböl min
denki tökéletesen megértheti kaz atalakulási iígyeket.

Hartleben-nél.

M artius 25-ike 1848-ban Pesten. Egy lap néptörténet. Irta Zerfï'i

Gusztáv. 8-ad r. Pest., bor. fiizve.

*Czimjét nem helyesen választá szerzö, mert mart. 15-ike után

lélesült tények is felhozvák; különben a’ petitio 12 pontjainak

magyarázata ebben is értelmesen magyaráztatik.

Arczk épek. Petöfi, Vasvári, Kossuth, Bathyányi ’s többek is je

lentek meg sokféle alakban. `
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Jelen i

,MAGYAR FORBADALOMLNAPJAl’

ezimü munka

l2 füzetben jelencnd meg, 12 arczképpel.

A7 szöveget

nwemmnesemr

irandja,
kit a’ fiatalság nagy többséggel mint a’ történtek szemta- l

nuját és hu leiróját kiáltá ki ; azért bizvást feltehetö: hogy L; ‘

munkánk minden egyéb e’ részben megjelent munkákat l

felülmulandja. ›'i

Ага egy-egy füzetnek 20 ezüst kr.

Elölìzetès mind 3312 fůzetre csak З ft. 20 kr. pp.

Lehet-e még olcsóbbat kivánni? î
Pártolást remélve
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