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Sntlékbeszéd
Rudolf főherczeg trónörökös tiszt, tag fölött. *)
Még előttem áll daliás alakja, még látom
nyájasan mosolygó arczát, — még hallom rokonszenves csengésű szavait, — meg álmodom az
álmot jövendő nagyságáról — s a toll nem akar
megmozdulni kezemben, hogy ezt a szót leírja
„visszaemlékezés."
Nem tudok megválni a képtől, a mit magamnak alkottam a trónörökösről; ilyen lesz ő a
közel, a távol, a messze jövőben: babérral, majdan koronával a fején: vezérlő szelleme egy eszményi korszaknak!
S neki még a jövendőre sem kellett várnia;
már a jelen idő meghozta magas küldetését. Mint
a szivárvány, mely két látóhatárt áthidal, az ö
lelke kötötte össze a szellem és a fegyver két régióját. A „toll" és a „kard" megtanulta egymást
becsülni, ugyanabban a kézben egyesülve ; harczrc
készülni ugyanegy czél, égy eszme diadaláért. Kibékítő gondolat volt, hogy a kinek hivatása a
hadsereg élén állni egykoron, az a béke munkásai
között is az első helyet választotta ki magának.
*) Elmondta a m. t. Akadémia 1889. május 5-én
tartott 49. közülésén.
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Monarchiánk sajátszerű tömbülésében szerencsés tényező volt az 0 alakja. Magyar az osztráknál. osztrák a magyarnál, ha szívesen látott is,
de még is csak „vendeg." 0 nála mind a kettő,
együtt és egyszerre, „otthon" érezte magát 0 tudta
azt, hogy a szeretet hajszála erősebben köt össze,
a megbecsülés mágnese elválhatatlanabbul tapaszt
össze népeket és országokat, mint a törvény vas
kapcsai.
A sors, áldó kedvében, látszott őt e monarchia népeinek ajándékozni. Harmincz év előtt,
midőn a szent keresztségben a „Rudolf" nevet
kapta, egy magyar tudós e névből ez anagrammát
rakta össze: „Fordul." S az anagrammában jóslat
volt: kedvező hazánkra, a többi tartományókra, a
korszellemre, a népfejlődésre nézve.
A természettől a legnemesebb hajlamokkal,
egészséges véralkattal, sokoldalú szellemi tehetségekkel megáldva, szerencsésen választott nevelők
oktatása mellett, a korszellemnek dicsekedésére
váló ifjúvá képezte ki magát. Nem az „in usum
Delphini" íródott könyvekből tanulta megismerni a
történelmet és a bölcseletet: korán nyilatkozó
szabadelvű hajlama követelte a „teljes világosságot." Felséges Atyjának az volt az utasítása a tanáraihoz : „tanítsak a fiamnak azt, a mi igaz." S
ezt az ifjú királyfi ezzel egészíté ki: „mindent meg
akarok tudni." És tanult vas szorgalommal,· láng
emlékezettel, tanárait gyermetegen szeretve. Azok
között három magyar volt: Rimely, a magyar nyelvet és irodalmat, Bartoss, a magyar közjogot, Rónay Jáczint, a magyar történelmet és szónoklatot
tanítá a trónörökösnek.
Gyorsan felfogó ész, messzelátó tekintet és
hatalmas szívbeli ösztön kellett, hogy egyesüljön
nála, a midőn zsenge ifjú korában nemcsak a
katonai, de a polgári életpályákon uralgó tudo-
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mányokat is alaposan elsajátítva, azokon kivűl
mind a modern, mind a klásszikus irodalom remekeivel is megismerkedett, mindannyinak az eredeti idiomáján; de még ezeken kivül mind azoknak a népeknek a nyelvét is elsajátítá, a melyek
fölött uralkodni egykor hivatása fogott lenni, azok
között különös tökélylyel és autochton helyes
szófűzéssel irta és beszelte a magyart, s közjogunk tételeiben oly jártas volt, mint bármely szaktudós.
Könyvtára, mely ezerekre menő kötetekből
áll, tanúskodik róla, hogy kedvencz tanulmányai
voltak a népisme és a természettan. Ez az a két
tudomány, melynek előbbre vivői az emberiség
jóltevői közé sorozandók. Egy Stanley, egy Franklin, Humboldt, Br-ehm, Darwin, maga Edison a
szazad hősei nevét érdemelék ki. A trónörökös
azon pénzösszeget, melyet fenséges keresztatyjától, Károly főherczegtől kapott, nagykorúvá nyilvánítása napján, az Afrikába utazó Marno tudósnak ajándékozta tudományos kutatásokra. És a
mit a könyvekből megismert, azt a trónörökös
tovább tanulmányozta a nagy, kimeríthetetlen tartalmú könyvben, a természetben, mely előtte, az
ünnepelt királyfi előtt, itthon úgy, mint a külföldön, legrejtettebb lapjait is kitárta. S a természet
rejtélyeinek felkutatásához erős szív és önmagában bízó lélekjelenlét kell: egy küzdő viadornak
a bátorsága és egy analyzáló tudósnak a flegma-,
ticus tudásvágya. És még e kettőn kivül egy harmadik is egyesűit az ifjú királyfiban: a költő.
Megfigyelni és átérezni a táj hangulatát, saztirott
szóban láthatóvá és érezhetővé varázsolni: ez a
költői adomány. A különféle népfajok és népszokások jellemzésében, a vidékek általános képének
nagy ecsetvonásokkal odavetésében, növényzeti
sajátosságainak festői részletezésében; az állatvi
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lág érdekkeltó megfigyeltetésében nincs jelenkori
íro, a kinek a tolla Rudolf trónörökösével a versenyt kiállhatná. Ezt írja róla Brehm, a természettudós, ezt Pausinger festész, keleti utazásának sorsosa; ezt feltalálja minden olvasó az ^Osztrákmagyar monarchia Írásban és képben" műnek mind
azon lapjain, melyeket Rudolf trónörökös szelleme
elevenített meg.
Kiváló szenvedélye volt a dulóvadakra vadászni. Az is a fejedelmi kedélylobbanatok egyike :
azt a vadat keresni föl, a mely az emberrel szembeszállni merész és ero's; megölni azt, a ki ölni
szeret Ezek között az első rangúak közé tartozik
a fekete medve. Testi erőre az oroszlánnál nem
alábbvaló, haragja dühében annál még félelmesebb ; mert a puszták állatkirálya az emberrel való
harczban is csak vad állat marad, de a vérmedve
a küzdelemhez talpra áll s úgy harczol, mint egy
óriás. Az oroszlánt lövik lesből, a királytigrist elefánt-hátról ; de a medvével rohanó dühében kell
szembeszállni.
Rudolf trónörökös mindig egycsövű fegyverrel állt a félelmes vad elé. Azt mondá: „ha
csak egy lövésem van, akkor kényszerítve vagyok
jól czélozni, biztosra lőni." És mindig biztosra lőtt,
bevárta puskavégre a rárohanó vadat.
Legmegragadóbb példáját adta férfiúi bátorságának a harmadévi görgényi vadászatokon; a
melyekben részt vett Lipót bajor herczeg is. Az
erdoszök jelenték, hogy derék, nagy medve van a
hajtásban. A trónörökös összeszólt a vadásztársaságot képző magyar főurakkal: „engedjük át a
vadászszerencsét Lipót herczegnek, hadd lőjjön a
német is egyszer medvét." S a szerint intézték _ a
hajtást. A felbőszült medve azonban, irányt változtatva, egyenesen Rudolf trónörökös felé rohant.
Lipót herczeg állása oldalt volt És a trónörökös
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hideg vérrel engedé a bömbölő fenevadat maga
mellett elrohanni, nem lőtte meg, átereszté, Ígéretéhez híven, a vadász-szerencsét Lipót herczeg
lövése elé. Két szomszédja ; gróf Teleki Samu és
báró Kemény Kálmán láttak, hogy a medve oly
közel csörtetett el mellette, hogy Rudolf trónörökös a vékony szálfa mögül, mely állását védte, a
futó vadnak a hátát a kezével megsimogathatá!
S ugyanaz a fejedelmi vadasz, ki Erdélyben a medvéket, Egyiptomban és Palaesztinában a
hyenákat, farkasokat es sakálokat irtotta, ki múzeumokat népesített meg az ég ragadozóival, a királysasokkal, nem engedte meg, hogy a bécsi
Burg udvarának jávorfain csiripelő verebeket kiirtsak: „nem mernék a kis leányom szeme elé
kerülni, ha egy verébnek a halála terhelné a lelkemet."
Egyszer télen, hózivataros éjszakán, hozta
hírül a vadászmestere, hogy a Práterben tengeri
sasok mutatkoznak. A trónörökös elhagyta a fekhelyét s a zimankós hóförgetegben kiment az erdőre e ritka vadat elejteni. A vándor sasoknak
szokása éjszakai tanyaul mindig ugyanegy kimagasló fát választani. E vadász-szerencsének nehéz
ara lett: a trónörökös a hűlés következtében súlyos beteg lett. Lábbadozó állapotában magához
hivatott a trónörökös. Egy mankós botra támaszkodva jött elém, a korábbi daliás alakra alig lehetett ráismerni, úgy össze volt törve. „Az egész
testem fájt, mondá, s ez nekem valami szokatlan;
én nerrj szoktam beteg lenni."
Én nem bírtam visszatartani honfiúi aggodalmamat. Már korábban is bátor voltam a főherczegnek megjegyzést tenni a személyes bátorság
túlhajtása miatt, a midőn a slavoniai vadászatokon egész éjszakákon át elbarangolt ember nem
járta osrengetegek közt egyedül, egyetlen vad.
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idegen pákász kíséretében, a kinek senki se tudta
a nevét; hogy ott rablók, orvvadászok megölhetnék, nyomát sem találnák.
„Mi ezerszerte jobban féltjük fenségedet,
mint saját maga. A vadász-szenvedély mellett ne
felejtse el fenséged azt, hogy két ország jövendője
van kezébe letéve. Fenséged élete a népeié. II. József azt mondta: „aquila non captat muscas" ;
ennek jó pendantja volna az, hogy „Delphinus non
captat aquilas."
Erre egész nyugodtan azt felelte a trónörökös, hogy: „nekem hozzá kell szoktatnom magamat minden viszontagsághoz. Ha egyszer háborúba kerülünk, a táborélet alatt a tél és nyár minden zivataraival szembe kell majd szállnom. Ne
féltsenek engem, nekem erős természetem van.
Aztán addig él minden ember, a meddig a sorsnak szüksége van az életére."
Én aggodalommal váltam meg tőle: a súlyos izületlobok rendszerint a sziv rendellenes működését szokták magok után vonni.
A palaestinai vadászatai alatt is, a Jordán
morotvái között, súlyos mocsárlázt kapott, melyet
csak ifjú, erőteljes testalkata tudott legyőzni.
A trónörökösnek halálmegvetó merészségéről több adatot közöl egy legközelebb Bécsben
megjelent érdekgerjesztő füzet, egy hozzá igen közel állott vadésztársától. A magát meg nem nevezett, de könnyen kitalálható szerző egy helyütt azt
irja: „Vakmerően megvetett (a trónörökös) minden veszélyt, én magam egy ízben nagy nehezen
tudtam visszatartani, hogy egy megsebesített vadkant ne a vadászkéssel, hanem a kelevézzel fogjon fel." Milyen könnyen érhette volna - öt itt a
költő Zrínyi Miklós gyász végzete!. '.,'•·'••
•
De sokkal veszedelmesebb ellenfél a Kárpátok medvéinél s a Frusca Góra vadkanjainál az
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az elvadult emberfaj, mely otthonos a császárvárost környező regényes vadas erdőkben: a vadorzók fajzata. Elszánt czimborák, a kik tudják jól,
hogy eletökkel játszanak s azért nem kímélik a
másét. A hol az urasági vadászszal összetalálkoznak, lelövik, akár egy vadat. A füzet írója egész
sorozatát közli a Cooper regényeibe beváló véres
kalandoknak, melyekben a vadorzók az erdészeket lelőtték, azokban az erdőkben, a hol a trónörökös vadászni szokott. Megesett, hogy egyszerre
lőtt erdész és vadorzó s mind a kettő ott maradt
nehéz sebesülten az erdő mélyén, mig egy nap
múlva fölkeresték őket. Máskor két vadorzó támadt meg egy erdészt, ki megsebesülten is viszszalőtt s mind a kettőt eltalálta. A mult nyáron a
császári erdószt, Mildnert lövöldözték össze ezek
a czivilizált világ vad indiánjai, a ki a trónörökösnek igen kedves embere volt. És erre Rudolf
főherczegnek az a vágya támadt, hogy személyesen találkozzék e veszedelmes czimborákkal cserkészés közben. Csupán vadász-társának gyors elhatározása óvta meg ez esélytől; ki megtudva a
trónörökös merész szándékát, maga indult el előre
még egy vadászszal a vadorzók búvóhelyére s
szerencsésen rájok bukkant s mind a kettőt ártalmatlanná tette, mielőtt a trónörökössel találkozhattak volna.
S midőn a vadászat hevélye véget ért, midőn a vadűző Nimródok a pihenő tanyára megtértek : akár lett légyen az beduin gunyhó, bambuszból kupaczolt góré, bálvány templom düledéke, akár alkirály) kioszk, vagy édes meleg otthon : az első dolga a trónörökösnek nem a kifáradt t£at-apotá»a volt, hanem a lezajlott élmények
leiráiray.atrettlt'^otKaz iró feladata: puska után a
toUfJnnen szárrrfflzík az a bámulatos közvetetlen3«§fcipns^lntain<$ XefrásáhanyiLei

V
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fordított a pihenésre. Vadászatain naponkint alig
aludt többet három óránál. Etele, itala, utazás és
vadászat közben, a lehető legkevesebb volt.
A kik őt legtöbbször kisérték vadászatain,
mindannyian rendkívüli nélkülözési szokásairól
tanúskodnak."
*

Legelső irodalmi műve volt, mely közönség
elé került, a „Tizenöt nap a Dunán. Ezt még
mint pehelyszakállas arczu ifjú irta, s már is nagy
feltűnést keltett vele, főkép a tudományos és iroi
körökben. Egyes leirásait Brehm átvette nagyszabású természetrajzi művébe s ^lelkesedéssel szól
azokról, mint belbecsre és külső formára egyaránt
kitűnő munkálatokról. Ezután jelent meg „Vadászatok és szemléletek" czím alatti munkálata.
Követte ezt 1882-ben a keleti utazásáról irott
s Pausinger művészi rajzaival Mustrált két nagy
kötetre menő munkája, mely ép oly gazdag költői leírásokban, históriai emlékekben, mint a milyen nagyértékű az állatvilág leírása s a népismei
adatok gazdag csoportosítása tekintetében. Az egész
munkában költői hangulat, élénk fantázia, ismeretbőség és egészséges világnézet nyújtanak egymásnak kezet.
E feltűnő munkálataiért elébb a budapesti,
későbben a bécsi egyetem sietett a babért átnyújtani az ifjú fenkölt tudósnak ad honores doctori
diplomájában, a Magyar Tudományos Akadémia
pedig megválasztotta őt tiszteletbeli tagjának, s a
királyfi büszke volt doktori és tudósi czimeire,
melyeknek elfogadását uralkodói legmagasabb kéziratok szentesitek.
De legbecsesebb, valóban korszakot nyitó
alkotása a megdicsöűltnek az ő vezetése és közreműködése mellett létrejött népismei nagy vállalat: „Az osztrák-magyar monarchia irasban és
kéoben."
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Amaz előszó, melyet Rudolf trónörökös maga
irt a bevezető kötet számára, azonkívül is, hogy
valódi mintája a formáiban és felfogásában tökeletes prospectusnak, mélyebb megfigyelés után
valódi programmja a jövőnek: utasítas a népeknek egy boldogabb kor igérethona felé. „Vajha
(így szól e bevezetés végszakasza) e mű mind tudományos, mind művészi tekintetben és egyúttal,
mint valódi népkönyv is, komoly hazafiúi jelentőséget nyerne." „E monarchia népeinek irodalmi és
művészi körei egyesültek e közös munkára, hogy
mind a kül-, mind a belföldnek megmutassák e
műben, mily gazdag tőkéjét birjuk mi a szellemi
erőnek, minden országában és nemzetében e monarchiának s együttesen mint működnek közre egy
oly szép alkotásnál, mely a hazaszeretetet öntudata és hatalomérzete emelésére kíván szolgálni."
„S a mint e mű előhaladtával egyik honrész a másik után sorra kerül, folyvást új munkatársak és
művészek fognak saját szülőföldjük ismertetésében
nem csekélyebb odaadással és lelkesedéssel csatlakozni elődeikhez, hogy évek múlva, mint egy
szép korszak emléke a múltból s mint monumentum a jövendő számára, álljon elő a jelenkor szellemi erejének ezen alkotása: Az osztrák-magyar
monarchia Írásban és képben."
Ez előszóban ki van fejezve azon kívánsága
a fenséges vezetőnek, hogy ez a munka népkönyv
legyen és abban a népfajok leírásán kivül a nemzetek történeti múltja is be legyen foglalva.
A midőn e mű eszméje a megvalósításig
megérett s Ö felsége, az uralkodó legmagasabb
helybenhagyását megnyerte volt, a trónörökös egy
tudósokból, Írókból es művészekből álló értekezletet hivott össze magához a monarchia mindkét
részéből. Az volt a legelső megállapítandó kérdés,
hogy mi legyen ez a munka: díszmű-e, tisztán
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szaktudományi irányzattal, vagy népszerű olvasókönyv ?
A szaktudósok, kik az értekezletben részt
vevének, az előbbi tervet ajánlották. Az ő tervök
szerint e munka tíz kötetből állt volna; a népfajok szerint felosztva; s azokból jutott volna egy
a magyarnak, egy a németnek; az egésznek tartalma főkép geographiai, anthropologiai, orographiai, hydrographiai, geologiai, statisztikai. Kiállításában a térkepek, koponyaméretek, a botanikai
zónák felvételei, a régiségek, ősleletek és építészeti
nevezetességek foglalták volna el a főtért. Ez a
munka mindenesetre igen nagybecsű leendett a
tudományos körökre nézve s nincs kizárva a lehetőség, hogy valamikor létre fog jönni s nevezetes hézagot töltend ki.
.
Az ilyen mű azonban, szaktudományi tartalma mellett, igen szűk olvasókörre számíthatott
volna; a kiállítás költséges volta az egyes példányok megszerzését csupán fejedelmi, nagyúri és
közkönyvtárak részére tette volna lehetővé.
Ezzel a tervvel szemben állt az a másik, a
melynek alapján jelenben a munka épül.
Tizennyolczan voltunk jelen ez értekezleten,
az elnöklő trónörökösön kivül; — mindenki elmondá rendre a maga véleményét; kilenczen szóltak a szaktudós drága kiadás mellett, kilenczen a
népszerű közolvasmanynak szánt mű értelmében;
mi, magyarok, költők és művészek, mind az utóbbiak között.
A véleményadók egyenlő száma mellett a
trónörökös elnöknek kellett volna dönteni a votum
Minervaeval.
És ekkor a trónörökös, azzal a sagacitással,
mely egy magyar alkotmányos gyűlés elnökének
is becsületére vált volna, azt mondá, hogy ez oly
fontos kérdés, hogy e fölött határozni csak titkos
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szavazás útján lehet. S valóban nem csalta meg a
psychologiája és emberismerete. A titkos szavazásnál tíz szavazatot nyert a népies kiadás s csak
nyolczat a térképes. A szaktudósok közül egynek
magának sem tetszett a saját tervezete. Más üléseken is, hol a trónörökös elnökölt, bámulatos tiszta
felfogással tudta a legkényesebb kérdések fölötti
vitát dirimálni.
'
S ugyanekkor elfogadtatott a két külön
szerkesztőség elve s ebből kifolyólag a külön
szakbizottságok, a művészi, nyomdai kiállítás, a
kiadói jog és elárúsítás, a szent István koronája
alatti országrészek leírása és a magyar nyelvű
kiadás számára; azon felosztási tervezet szerint,
hogy a tizenöt nagy kötetre tervezett műből egyegy tartalmazza, mint kezdő és befejező kötet, a
monarchiát közösen érdeklő tárgyakat, öt a szent
István koronája országainak, het a birodalmi tanácsban képviselt tartományoknak, és egy az
ccupált országoknak leírását.
Ezen megállapodás következtében hivatott
egybe Budapesten a szakértő írókból és tudósokból alakult felügyelő bizottság, s szólíttattak fel a
irónörökös által levélben a munka ágazataiban
¡ártas szakelőadók, különös tekintettel hazánk sokíyelvű nemzetiségeire; megbízattak legjobb hazai
nűvészeink a szöveget illusztráló rajzok készítésével s a művészi bizottság a költségvetés megalapítására s a kiadások ellenőrzésere, szerződettek a külföldön kiképzett hazai születésű fanetsző művészek egy nagyszabású xylographiai
ntézethez, mindenben hasonlóan az osztrák szer:esztőség és kiállítási bizottság hatásköréhez.
Rudolf trónörökös széles belátásával bírt
innak a nehéz feladatnak, melyet e mű vezetéséül magára vállalt.
'
Két külön parlamenttel uralkodni is nagy
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bölcseségpróba; hát még két külön tudóstársulattal? Unicumnak mondható: két külön szerkesztőséggel alkotni „egy" irodalmi művet A trónörökös személyesen elnökölt a szerkesztőség és bizottságok ülésein, melyeken mind az osztrák, mind a
magyar részről az egész munka minden kötetére
a targyak programmja megállapíttatott, s az egyes
tárgyak az írók között kiosztattak s azóta is, a
munka egész folyama alatt, melyből eddigelé négy
erős kötet jelént meg, minden írói és művészi
adalék a trónörökös felügyelete alatt fogadtatott el.
S a kezdet valóban nehéz volt. A midőn
munkákat kellett összeállítani, melyeknek tartalma,
iránya egészen eltérő volt a Lajthán inneni és
túli felfogásokban. Egyedül a trónörökös bölcsen
közvetítő ítélő tehetségének köszönhető, hogy az
ily tartalmú munkálatok akkép jöhettek a kettős
közönség elé, hogy az egyik, vagy a másik résznél visszás érzelmeket ne költsenek fel.
A ki ismeri a minden nemzetbeli tudósok
önérzetét, az felfoghatja, minő varázserőnek kelleti
annak lenni, mely a gyakran homlokegyenes'
ellenkező felfogásokat, _ különösen a törtenelm:
téren, egymással összesímulásra bírta, a fejedelm
tekintély felhasználása nélkül.
Ellenben alkut nem ismerő szigort gyako
rolt a trónörökös az olyan munkálatok irányában
melyekre az illetékes szakbizottság azt mondta ki
hogy e műben nem alkalmasak, s e tekintetbei
magok a szerkesztők seni képeztek kivételt. Ma
gamnak is több czikkemet érte az a sors, hogj
tűzbe kellett dobnom, s a tárgyat mással megírat
nom, a ki ahhoz avatottabb tollal bírt. így meg
történt, hogy az osztrák tudósok legkitűnőbb vete
ránja, a trónörökösnek egykori kedves tanára, ,·
пей osztott tárgyról annyira szárazon és hidegei
írt, hogy a trónörökös kénytelen volt visszaadn
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neki a kéziratát; azonban, hogy a derék tudós
önérzetét meg ne sértse, azt mondá: hogy ő maga
kívánja azt a tájrajzot megírni. És alkotta aztan
az egész műnek legbecsesebb két gyöngyét, a
„Wiener Wald" és a „Dunai ligeteké klasszikus
szépségű leírását.
És a mit írt a trónörökös, az mind egy
sornyi törlés, vagy igazítás nélkül volt fogalmazva,
mind magyar, mind német nyelven.
Mikor a mű első füzete sajtó alól kikerült,
magyar és német nyelven egyszerre, az a nap
ünnep volt a császári váriakban. A trónörökös a
magyar és osztrák szerkesztők kíséretében vitte fel
felséges atyjához mind a két füzetet. Az uralkodó
ott fogadta a trónörököst magán dolgozó szobájában, melynek egyszerű bútorzata mellett csupán
két művészi kivitelű festmény képezi a pompaját,
mind a kettő Erzsébet királynénkat ábrazolja
menyasszony kora tüneményes bájában. A trónörökös saját lakosztályából kiindulva, egész felséges atyja szobájáig fedetlen fővel ment végig a
folyosókon, s az uralkodó elé érve, kegyeletesen
kezet csókolt neki. És azután — altábornagy!
egyenruhában — tartott a királyhoz egy szívsugalta
beszédet, a minőt csak egy ifjú baccalaureus tarthat polgári szülőjének, midőn irodalmi sikerének
első példányát bemutatja.
Felejthetetlen jelenet marad előttem: a királyfi, mint író, atyja, az osztrák-magyar monarchia
koronás uralkodoja előtt; a hadtestvezér, ki egy
irodalmi munka első zsengéjét úgy nyújtja át a
legfőbb had-úrnak, mint egy trophaeumot! S az
uralkodó arczán önkénytelen ragyogásban tükröződött vissza az atyai szív öröme. Kegyesen buzdító választ adott a fiának; kitartásra inté, megelégedését fejezte ki. Aztán hozzám fordult, s azt
kérdé tőlem magyarul: „de hát igazán a fiam maga
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irta-e ezt a bevezető czikket ?" „Valóban az ó müve
ez: így más nem is írhatna: a trónörökös, mint
író is, bíborban született"
·
A mű nagy sikerei közé számítható annak
mind a két országrészben rendkívül nagy elterjedése. Mind a magyar, mind a német közönséget
megnyerte az a meleg, szeretetteljes hang, a melylyel a két nemzet írói saját népök múltját, jellemet,
szokásait, sajátságait, viseletét, életmódját, alkotásait, hazajok vidékeinek eleven képét ismertetik.
S a trónörökös által egymáshoz^közel hozott magyar
és osztrák írók, tudósok és művészek megtanulták
egymást kölcsönösen tisztelni, becsülni s nemes
versenyben egymással pályázni.
.
E munka azonban nem maradt ellenségek
nélkül. Voltak — a külföldön — bizonyos körök,
melyeknek velleitásait háborítá az a hazafias és
szabadelvű hangulat, melyben mind a magyar,
mind az osztrák munkálatok, s főkép a trónörökös
czikkei voltak tartva; keletkeztek rossz indulatú
támadások a külföldi sajtóban, melyeknek éle különösen a trónörökös ellen volt intezve. Midőn én
egy ízben kérdést intéztem a trónörököshöz, vájjon
nem tartaná-e kívánatosnak, hogy e támadásokat
sajtó útján visszatoroljuk, a trónörökös azt válaszolta levélben : hogy „czáfolatokba bocsátkozni a
megtámadókkal szemben szükségtelen, a rossz
indulat ellenében tanúsítsunk mi jó indulatot: ez
legyen a fegyverünk és vértünk, bizonyítsuk be
tényekkel, hogy mi minden nemzetiség iránt egyenlőn igazságosak vagyunk, s igyekezzünk megnyerni
a munka számára minden nemzetbeli legkitűnőbb
írókat és művészeket. A kinek pedig a hazaszeretetünk sérti az érzelmeit, az ellen legyen oltalmunk
a souverain megvetés."
__
Nagy szavak ezek egy trónörököstől ! S ezeket ő nem csak írott sorokban, a miket a kegye-
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let titokban őriz, de élő szóval is mindig hangoztatta, és magas piedestálokról, a honnan országvilág meghallhata. Nagy országos ünnepélyeken,
a hol csak protektori szavával egy közérdekű vállalatot felavatott, mint megannyi stádiummutató
kő van letéve egy-egy örök emlékű jelmondata,
mely lángoló honszeretetéről s magasröptű világnézetéről, emberbaráti érzelmeiről tanúskodik.
„A nép szava, Isten szava!" E mondással
kezdé válaszát a bécsi községtanács üdvözletére,
menyasszonyhozása ünnepélyén.
Eletének legutolsó napjáig nem látta senki,
négy szemen kivül, hogy ingkarmantyúja aranygombjainak belsejére, melyeket vőlegény kora óta
folyton viselt, ez a mondat volt felvésve : „Hazádnak rendületlenül légy híve óh magyar!"
Az 1883-diki Bécsben rendezett villamossági
kiállításon a világosság terjedését dicsőíti a kerek
világon, félreérthetetlen irányzattal.
·
Az 1885-iki budapesti országos iparkiállítás
megnyitásán „imádott hazánknak" nevezi Magyarországot, s magasztalva szól a munka diadalaról.
Az 1887-diki hygiaeniai kiállításon e nagy
eszmének ad kifejezést: „az állam és társadalom,
legbecsesebb tőkéje az emberélet"
Zágrábban a horvát-slavon nemzetet, Szarajevóban a bosznyákot hódítja meg varazserejű
szavaival.
'
Galicziát elég végig utaznia, hogy a lengyel'
nemzet ragaszkodó lelkesedését lángra lobbantsa.
A csehek, kiknek fővárosában hosszas ideig otthon
volt, rajongásukkal vették mindig körül.
Es néha, midőn meghitt órákban, hosszasan
beszéltetett magának velem a magyar nemzet nehéz
harczairól, hazájáért, alkotmányos szabadságáért
folytatott áldozatterhes küzdelmeiről; midőn elmondatta velem szabadon, őszintén, hogyan támadt a
Jókai M.: Emlékbeszed.
2
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magyarnak nemzeti hadserege, melynek még afegyvert is elébb az ellenfelétől kellett elfoglalni,
hogy harczolhasson vele; hogy lettek a polgárokból katonák, a köztisztekből hadvezérek, a tanulókból tűzér-csapatok, a föld népéből tábor ? Akkor
láttam kigyulladni a trónörökös arczát a lelkesedéstől, mely e szavakban tört ki ajkán: „És ez a
sereg tudott ellenállni két nagyhatalomnak! És
ez- a nép állja körül most az uralkodó trónját!
Bizony nem győz le bennünket senki1"
Én pedig azt mondám magamban: „Te
fogsz lenni ez országnak második Corvin Mátyás
királya'"
Álom volt! Por és hamu minden 1

Ez előtt két évvel, midőn a nagy népismei
munkához írott czikkemet, a magyar nép jellemrajzát geniális művész hazánkfia, Zichy Mihály'
illustrálta nagybecsű rajzaival; én ezeket kötelességszerűen bemutattam a trónörökösnek. Itt történt
az a budai királyi várlakban, a magyar bizottsági
tagok s az osztrák rész szerkesztője, Weilen József
jelenlétében. Zichy Mihály tizenkét képet küldött
a munka számára; de azokból csak tizenegy jelent ·
meg, reprodukálva, ugyanazoknak az eredeti olajfestményei ki is állíttattak; a tizenkettedik nem
jelent meg, közszemlére sem lett kitéve, azt Zichy
Mihály nekem ajándékozta: én őrzöm most is.
Ez a rajz kezdőképnek volt szánva a „MagyarNép" czikkhez: remekül összeállított symbolikus
vázlata volt az a magyar nemzet életének: elkezdve
a honfoglalók fejedelem-emelésén egész a 67-diki
koronázási ünnepélyig: közben sorosítva a történelmi viszontagságok jelképei, egyes alakok és
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csoportozatokban. Az epochákat jelző alakok
közt ott volt gróf Széchenyi István is, a végzetes
pisztolylyal lehanyatlott kezében, ősz feje hátra
szegve.
'
Rudolf trónörökös hosszasan elnézte ezt a
képet, miután a többit magasztalva fogadta el. (Én
ezt utoljára hagytam) s aztán így szolt:
„Nagyon szép rajz, geniális compositio; de
ezt mi a munkánkba fel nem vehetjük: Széchenyi
alakja miatt. Egy ilyen dicső hazafit, mint öngyilkost nem szabad nekünk e munkában bemutatnunk. Bármi magas indoka volt is e tettének: az
öngyilkosság nem megdicsőítésre hivatott cselekvény."
.
. . . Heten voltak rajtam kivül, a kik e szavait emiékökbe edzék.
Ha nekem azt mondta volna valaki, hogy
ezt a szót el lehet felejteni egynek azok közül, a
kik ezt hallották! Magának annak, a ki ezt kimondta !
„I! Bibe, dixissem, purgantes pectora succosl"
(„Menj,, mondám vala én, zsongító nedveket inni I")
És mégis úgy lett
Ki tudja véges elmével utóiérni ezt a rejtélyt ?
Mely szem tud keresztül látni ezen a Saisi kárpiton ?
Kepler csillagtudós idejében támadt
az Ophiucus (Kigyótartó) csillagzata közepett hirtelen egy addig nem észlelt új álló-csillag, mely
évről évre növekedett fényben, negyedrangűbol
harmad, másod, majd első rangúvá lett, majd túlragyogta a Syriust; hat éven át bámulatra keltette
az egész világot, utóbb már a nappali égen is látható lett, s éj ente ragyogó fényében árnyékot vetettek a fák, mint az újhold sarlójánál- S hat évi
ragyogás után egyszerre csak eltűnt az égről:
helyén üres fekete folt maradt, a csillagászok mű2*
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szava szerint „szenes zsák". Hogyan támadt?
Hogyan mult el ? Ember meg nem mondhatja azt
Ha nekem Rudolf trónörökösről, csak mint
irodalmunk egének csillagáról kellene megemlékeznem, végezhetném ezzel a hasonlattal: „Tamadt,
— fénylett — és letűnt, mint az Ophiucus rejtélyes
csillaga."
De én tartozom Rudolf trónörökösnek a
megemlékező kegyelet szavával, még mint embernek is.,
: Én Rudolf trónörököst, mint lángeszű írót,
bámultam, mint magaslelkű királyfit, hódolva tiszteltem ; mint embert, lelkemből szerettem.
De hiszen mindenki szerette őt, a ki csak
szívének jóságos kisugárzásától egyszer átmelegedett. Az írók, művészek és tudósok, a kikkel egy
munkán dolgozott, elfeledték magas állását, mikor
közöttük volt: magokhoz hasonlónak tárták, s a
trónörökös által fővárosunkban rendezett írói és
művészi lakomán olyan kedélyes hangulat fejlődött
ki az ő buzdítása alatt, hogy ő teljes képét élvezheté annak a magyar kedélyesség egyik szeretetreméltó sajátságának, a minek a neve „amabilis
confusio.
__
Szerették őt azok, kiket nyíltszívű barátságával maga köré vont, utazásainak, vadászatainak
bajtársai: főúr, művész, vadász, hirlapiró.
Szerették az egyenrangú fejedelmi alakok:
német, angol, orosz, olasz, román, szerb, belga,
bajor, egyaránt. Legrokonszenvesebben emlékeztek
róla az igaz köztársaságiak Francziaországban.
Szerették a szegények. Emlegetik, hogy
Laxenburgban sorra szokta látogatni a szatócsboltokat, s a hol a kicsiny emberek neveit a szatócs
fekete tablájára -felírva találta, titokban letörültette
a neveiket, kiegyenlítve a tartozásaikat.
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'
Szerették a bécsiek, szerették a székelyek,·
az egyik pólusától a másikáig ennek a mi külön
glóbusunknak.
,
Különösen szerették a katonák. Érdekes
adatokat találunk e viszonyról D'Albon Jenő báró
emlékgyüjteményében Rudolf trónörökösről. A mint
elméleji tanulmanyait befejezte a tizenkilencz éves
ifjú, O felsége a katonai szolgálat elsajátítása
végett a 36. számú Ziemiczky nevet viselő ezredhez küidé őt (a custozzai diadal kiváló tényezőjéhez) másodezredesi ranggal. S attól a naptól kezdve
a trónörökös mintaképe lett az igazi katonának.
Mint hűséges fegyvertárs, együtt étkezett a tiszttársaival a közös menageban, befizetve a maga
tizennégy forintját havonkint, pontosan megjelenve
félegykor a tálalásnál, s aztán kettőkör megint
lóra ülve s folytatva a hadgyakorlatot, a csapatmozdulatokat, a kémszemlét, akár eső volt, akár
nyármeleg, néha hózivatarban is. Rekkenő hőségben, hosszabb hadgyakorlatoknál felszabadítá a
katonáit, hogy levethetik a nyakravalóikat s kigombolhatják a kabátjaikat; de ő maga soha sem
vette hasznát ennek az engedélynek. Majd, midőn
ugyanazon sorezrednek első parancsnokává neveztetett ki, azt óhajtotta, hogy azok az önkénytesek
is, a kik állami költségen, mint tiszthelyettesek
szolgálnak, szintén együtt étkezzenek vele a tisztek
asztalánál. Mikor aztán figyelmeztették rá, hogy
ezeknek a fiatal vitézeknek valami hiányzik e megtiszteltetéshez megkívántató qualificatióból; t. i. a
havonkinti tizennégy forintok, akkor a trónörökös
18 ezer forintnyi alapítványt tett, hogy annak a
kamatjai a tiszthelyettesek menage pénzének pótlására fordíttassanak. Az étkező asztalnál hűséges
bajtárs, a hadsor előtt szigorú parancsnok volt.
Vas akaraterő, aczél testalkattal egyesűit nála.
Igazságos volt mindenki iránt; de minden hibát
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észre is vett. Mulasztást el nem nézett; de a felsőbbek rigolyáit az alsóbbak iránt nem tűrte. Ezért
szerette őt minden katona.
S a szerétet egész cultussá vált a családi
körben. Szülőinek szemefénye, élettársának ideálja
volt mindig. Az a kegyeletes viszony, mely a trónörökös és felséges szülői között fennállt, az ősrégi
patriarchális szokásokra emlékeztetett. Ha valamely
czikknek a megírására felkértem, mindenkor kész
volt rá; de hozzátette az ígéretéhez, hogy „elébb
ki kell kérnem O felsége beleegyezését. Testvérei
iránti gyöngédségét jellemzi áz a gondolat, hogy
a midőn nővére Gizella főherczegno férjhez ment,
menyegzője napján Rudolf trónörökös egy ládikát
adott neki ajándékul, melyben száz levélpapiros
volt, mindegyiken e megkezdett sorok: „Kedves
Rudolf! Arra a szívességre kérlek, hogy" — a többi
üresen volt hagyva. Azt mondá a ' trónörökös:
„Bárhonnan küldesz hozzám egyet e levelekből s
bármit kívánsz tőlem abban, teljesítem." Kapott is
e levelekből többet, de azoknak mindegyikére csak
ez volt írva: „látogass meg bennünket
Saját családja körében is többször láttam a
trónörököst, ki többször kegyes volt vendégül
meghívni. Szerkesztőtársam,
Weilen József, c.saknem otthonos volt1 nála. A kitűnő német költő, ki
se nem zászlós úr, se nem dignitarius, még csak
nem is. vadász, mégis minden órájában a napnak
szívesen látott vendég volt a főherczegi háznál,
akár a Burgban, akár a laxenburgi várkastélyban,
akár az allandi nyaralóban; — ő is csak a boldog
idylli életről tud beszélni, mely ott uralkodott. —
A trónörökös leveleiben, melyeket hozzám írt, soha
sem mulasztá el, hogy szeretett nejéről meg ne
emlékezzék. Egyik levelében ezt írja: „a kijelölt
napra nem mehetek önök közé Budapestre; mert
a feleségém torokfájást kapott s minthogy e miatt
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a kis leányát is elválasztották töle, ha még én is
magára hagynám, nagyon szomorú lenne."
A tronörökös-par egész háztája a verőfényes
boldogságról beszélt. Szobáik a Burgban egymás
mellett voltak, s azokban minden tárgyhoz gyöngéd emlék fűzve. A laekeni menyasszony életnagyságú arczképe nagy, álló rámában, közelében
a harfa, melyen játszani szokott; azután egy terem,
melynek_ minden díszítése csupán a négy falat
takaró ősök arczképei: tizenkét császar-király
egymást követő sorban. A másik szobában a mi
népimádta uralkodónénk arczképe, a trónörökös
dolgozó asztala mellett a hitves íróasztala és himzőasztalkája; kedvencz virágok, szeretett alakok fényképei, a trónörökösnő művészi rajzai, s férjének
kézirattöredékei keresetlen együttlétben ; a szoba
hátterében sátoralakú keleti kerevet, a szent földön
tett utazás emléke, perzsa ülőhelyek, fej nélküli
lovak mintájára, s e szobán túl a természetrajzi
múzeum, a „madaras szoba." Az egészen látszik,
hogy ez „otthonul" van berendezve: nem a kárpitos ízlése, hanem a családfő kedélyvilága szerint
Ugyanez a hangulat, ez otthonias berendezés más
változásokban a laxenburgi kastélyban, a Lacroma
sziget homéri csendillájában; mig az allandi kis
falusi ház egészen egy jómódú, nyugodalmas kis
gazda lakásat tünteti elo. A görgényi vadászlak is
de sokszor volt tanúja a boldog együttlétnek.
Stefánia trónörökösnő szobái, ha ő távol volt, m|g
a fejedelmi vendégek előtt is zárva maradtak. És
midőn a ház úrnője megjelent e „Sweet home"ban, új fényt látszott maga körül terjeszteni:
alakjára is fejedelemnő,_ az ifjúság teljes bájában,
a deli arczon átsugárzó léleknemesseggel, kinek
sokoldalú magas miveltségét emelték a zenében és
festészetben nagy tökélyre vitt művészi adományai.
Egy napsugaras regealak, melynek verőfénvet a
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trónörökös arcza sugározta vissza. Én még a
múlt év deczemberében is „ezt" a képet láttam
magam előtt.
Hát még az az imádott kis angyalarcz: a
kis gyermek ; kinek minden játszi szava, a gyermekész szikrái, a naiv tréfák, mint megőrzött ereklyék,
mint_ a világ bölcseinek aranymondásai, úgy lettek
megőrizve a trónörökös által, a kivel 6, a nagy
ember, együtt szokott játszani a fűben, a kinek
és játszótársainak, a ,parasztleánykáknak, maga
tépte le az érett gyümölcsöket a kert fáiról, a kinek
ő maga tanította be a magyar versecskét, melylyel
felséges nagyatyját, a császár-királyt, nevenapján
meglepje ! Volf-e ehhez fogható szeretet valaha ?
És ezt — egy fátumszerű órában —
mind el lehetett felejteni ?
Hisz ha az ég-föld elmúlik is, a szeretet
megmarad mind örökké ! Csak az övé volt-e mulandóbb a pornál?
Lehetetlen! Lehetetlen az!
Vannak megtörtént tények, melyek, daczára
annak, hogy megtörténtek, mégis ethicai lehetetlenségek.
Az ész elzsibbad, mikor ezt a talányt hüve. iyezi ; a szem elvakul, mikor ebbe a sötétségbe
be akar hatolni.
Mi okozta e catastrophât?
Keresi a tudomány, keresi a képzelet a rejtély kulcsát, és csak feltörő eszközökre akad.
Mi lehetett az ok ? Lobos láz utóbaja tán ?
Túlfeszített munka által megzavart idegrendszer ?
A koponyafal exostosisa ? Vértorlódástól folytonos
nyomás az agyacsban? Egy csepp vér hagyományos behatása ? Egymásnak ellenmondó erzések
visszás küzdelme?
Mind ezek lehetnek a végzetes tettnek indokai, egy közönséges halandó tragoediájának vég-
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kifejlésében; de az árnyék nem felel meg az alaknak, melyet követ. Egy ilyen nagy fejedelmi alak
végzetes elhatározásához, melynek következményei
oly beláthatatlanok, nem elég amaz idegzavar, az
érzések aberratiója, a pillanat daemonsugallata,
mely egy közönséges embert elejt.
A nép lelke nem nyugszik meg az orvosi
parerében. Az önakaraton túli indokokat keres. Mi
láthatatlan méreg ölte meg az utolsó Árpád férfisarjat? Mi ölte meg Corvin Mátyást? Hogyan
akarták a Habsburg uralkodók egyik ősét gyertyák
füstjével megölni ? Mind eszébe jut a népnek. Hisz
vannak mérgek, melyeket egy virág illatában fel
lehet színi! Hátha olyan méreg is van, melyet a
szemek isznak meg ? A mely előtt még az istenek
sem halhatatlanok?
Egy adatot kell elmondanom, melyre Istent
hívom fel, hogy való igaz!
Egy alkalommal, midőn a kötelességszerű
irodalmi ügyről kellett a trónörösnek előterjesztést
tennem a bécsi várlakban — közvetetten egy a
budai királyi várlakban tartott udvari bál után —
a midőn a feladat el volt intézve, s én távozni
készültem, a trónörökös azt mondta, maradjak
még, s aztán így szólt: „hallotta öli azokat a
mendemondákat, a miket én felőlem terjesztenek ?
Ne higyjen el belőlök semmit. Nekem azokhoz
semmi közöm. Én a családomat nagyon szeretem.
Ha hall ön ezzel ellenkező hírt bárkitől, mondja
meg neki, hogy az nem igaz! Én mondtam, hogy
nem igaz!"
Miért kellett a trónörökösnek ezt előttem
elmondani? Hisz^én erkölcsbiró nem vagyok: különösen nem az ő bírája. De érezhető volt, hogy
a mit mondott, annak a szivéből kellett kitörni:
önkénytelenül, visszatarthatatlanúl. S talán nem is
véletlenül történt? Akarnia kellett, hogy ezeket a
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szavakat valaki följegyezze, a ki soha, se félelemből, se kedvkeresésból nem hazudott.
És még most is a lelkemen hangzik keresztül ez a szava a trónörökösnek: „nem igaz."
Egy felséges tanúbizonyság szól a mellett,
hogy ez ethikai lehetetlenség.
Még a" ravatalon feküdt a trónörökös, még
terjengettek a nappali éjszakát a fekete lobogók
Bécs és Budapest utczáin, a midőn az uralkodó,
ki maga kétszerannyit veszített, mint az egész
ország, elhatározá, hogy azt a nagy irodalmi müvet,
melyet felejthetetlen trónörököse megkezdett, az ő
terve szerint, az ő szellemében befejezteti, s e kegyeletes feladatot egyenesen a legnagyobb fájdalommal sújtott tfónörökösnőrc ruházta, a ki azt
kérte magának. Én láttam e dicső golgothai alakot, kinek két koronát igért a sors, s lu a helyett
kapott két koszorút, az egyiket tövisből, a másikat
glóriából, hallottam őt meleg hangon, szeretetteljesen beszélni az idvezültről: „most már életemnek
egyetlen feladata lesz, az ő emlékét megdicsőíteni;
nagy művét befejezni."
Valóban ez a munka az „abaton", mely a
pasquino oszlopot körűifedi, melyet a vulgivaga
aura föléje emelni törekszik.
A hányszor a trónörökös könyvét felnyitom,
minden lap azt kiáltja: „ne hidd, a mit a hír
•beszél!" Előttem áll fölidézett szellemalakja egész
valójában, mint akkor, s ismétli: „nem igaz!"
Mi hát az igaz?
Megkísértem a fölidézett szellemet követni.
„Si potuit manis arcessere conjugis Orpheus."
(Hogy ha tudá Orpheus neje lelkét visszaidézni!)
Egyet nem jegyeztek fel Rudolf trónörökösről a boncztanárok. Azt, hogy ebben a testben egy
nagyratörő, tettvágyó hősnek a lelke lakott.
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Egyike volt ó azoknak az alakoknak, a kik
hivatva voltak — világtörténetet csinálni.
Abban a magas állásban, melyet a trónörökös elfoglalt, az egész európai horizont körűi
beláthatá. A ki előtt a külügyminiszteri, a nagykövetségi jelentések tárva voltak, ismernie kellett
mindent, a mi a széles világon megtörténni készül
vagy elhalasztódik, látnia kellett a világbontó elementumok titkos működését, nagy hatalmak és
kis nemzetek fegyverkezését táborokban, bezárt
várakban és bezárt szívekben is. A mellett a szövetséges államok czélzatai is nyitott könyvként
álltak előtte. Mint részese a legfelsőbb katonai
értekezleteknek, mint legfőbb felügyelője a had.
sereg sorkatonaságának, szakadatlan érintkezésben
a hadsereg alapjat képező népek közérzületével,
ismernie kellett a legalaposabban a monarchia
fegyveres hatalmát, s ez erőnek a honszerelem
általi hatványozását, valamint nagy, országfentartó
küldetését.
_
A trónörökös katona volt a szó legfenköltebb értelmében; a kinél a vitézség és a honszeretet csak két synonymon volt. Az írótoll csak
egy fegyverrel több a kezében: ugyanegy diadalhoz.
Azonkívül, hogy a gyakorlati hadászatban
kifáradhatatlan buzgalmával a hadtest-vezetőknek
magas példát adott, hogy a szin-ütközetekben
taktikai tudománynyal működött hadvezérkép; az
elméleti hadászatban is nevezetes reformokat köszönhet neki hadseregünk. Az ő munkálata volt
az új gyalogsági hadszolgálati szabályzat; ő sietteté a Mannlicher-féle kisebb kaliberű fegyvereknek az egész hadseregnél való behozatalát s a
gyalogsági fegyvernemen kivűl a tengerészet is
kiváló tanulmányát képezte.
Hogy Rudolf trónörökös mily nagy becsben
tartotta a katonai hivatást, azt különösen alkalmam
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volt észlelni annál a néhány év előtt oly nagy port
(a holtak porát!) felvert ügyben, mely Budavár
1849-diki védői és ostromlói sírja felett keletkezett,
s mely a nemzeti érzület és a katonai becsérzet
közötti oly sajnos összeütközést idézte elő. Köztudomású volt, hogy a trónörökös az utóbbit osztá.
Ez időben a védnöksége alatti munka dolgában
fel kellett hozzá mennem. Mikor az irodalmi ügyeket elintézte, a trónörökös maga előhozta ezt a
dolgot. „Igaz, hogy én fel voltam gerjedve, mondá,
egy tévesen lefordított szó a táviratban azt a félreértést idézte elő itt Bécsben, hogy a magyar parlamentben a leghivatottabb helyről meg lett sértve
a katonai becsérzet. Most már tudom, hogy nem
úgy volt De akkor ez a gondolat nagyon felháborított. Lássa ön; a katonatiszt az egész lényét
feláldozza a hazának: nem ismer otthont; békében is nehéz szolgálatot teljesít; lemond az akarat
szabadságáról, a vagyonszerzés lehetőségéről, a
polgári élet minden gyönyöreiről; háborúban pedig
életével, vérével védelmezi az országot. S mind
ezért nincs neki egyebe ennél az egyenruhájánál!
Hát nem követelheti-e, hogy azt a szennyet nem
tűrő egyenruhát megbecsülje az az ország, a melyet
ő szent esküje szerint megvédelmez? Nem tudjuk,
mely nap szólíttatunk a harczmezőre; azzal az
érzéssel menjünk-e oda, hogy saját népünk gyűlöl
bennünket ?"
Én azt viszonzám, hogy bizonyára minden
jó hazafi érzi és osztja ezt a bccsülést a hadsereg
tagjai iránt, mely saját nemzetünk fiait is magában foglalja; s nagyon kívánatos, hogy a katonai
becsérzet és a nemzeti kegyeletek ne hozassanak
egymással ellentétbe.
Azonban még eiyiél többet is kellett észlelnem a trónörökösnél. 0 nem csupán azt a becsülést követelte a hadsereg irányában, melylyel a
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hazai közönség annak önként és természetszerűleg
adózik, hanem az ellenfelek becsülését is, melyet
azoktól csak erős kézzel lehet kivívni. Koszorúzott
zászlólya gondolt. Lelkét a tettvágy hevíté.
0 latta az egész gépezetet, mely a világot
mozgatja: az általános fegyverkezést, melyben
Európa hatalmasságai egymást felülmúlni törekesznek; szemlélte az új találmányokat a fegyverzet
terén; a hadseregeknek milliókba menő féiszaporítását, a népseregek fejlődését: a briareusi készülődést az egész világrészben, s ennek éltető
vis motrixát, a minden nemzetbeli chauvinismust,
a hódítási, terjeszkedési és visszatorlási áramlatokat. A mellett egyenes betekintése volt a nyílt és
titkos diplomatia minden szövevényébe, láthatta a
be nem vallott szövetségek fenyegető keletkezését.
Tudhatta jól, hogy ha a jelkialtas elhangzik, feltarthatlanul lángba borúi egész Európa; a háború,
mely akkor kitör, nem futó vihar lesz, mely . végig
zajlik és. aztán elpihen; hanem vérözön, mely
minden országot elborít s hegylánczokon, tengereken meg nem akad. És azt is tudta, hogy a nagy
hatalmak fegyveres armádáin túl is van még egy
tábor, mely beavatkozhatik a világháborúba: a
„nyomor tabora." Az a föld alatt haladó áramlat,
az a tábor, melynek nemzete a „Senki" és vallása
a „Semmi." Az apocalyptikus hadjárat nyomában
hordja a népiólét pusztulását, a nemzetgazdasági
cataclysmát. Miért ezt bevárni ? Miért nem megelőzni ?
Sokan, kik a trónörököshöz legközelebb
álltak, hallották tőle az utolsó években ezt a nehéz
szót: „óh mint szeretnék a csatatéren elesni!"
Élőttem is szólt ekkép a közel múltban.
„A háború kikerülhetetlen. Jönne bár, inkább
most, mint később. Mentül később tör ki, annál
iszonyúbb lesz, s annál bizonytalanabb kimene-
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telű. Még most jó szövetségeseink vannak. De ha
magunkra maradunk is, velünk az eszmék igazsága.
Vagy győzünk, vagy elesünk dicsőségesen." Egy
a mult év elején hozzám írt levelében határozottan
e gondolatának ad kifejezést.
A sorsintéző hatalom pedig nem kedvez a
kimagasló alakoknak, a kik világtörténetet akarnak
csinálni. Letörli őket, kíméletlen mindent nivelláló
kézzel, az idők lapjáról; s a kit meg nem öl
fegyverrel, mirigygyei, abból karrikaturát csinál:
úgy semmisíti meg.
_
A franczia republikánusok bálványát, Gambettát, megöli egy eltévedt golyó.
A Napoleonidák trónjelöltjét, az ifjú Bonaparte Lajost, kioltja egy kaffer lándzsahegy.
H-ik Sándor czart, a diadalmas hadvezetőt,
túlvilágra küldi egy névtelen ellenfél.
Lajos királyt, az alakra óriást, megöli egy
lelkére nehezült felhő.
A spanyol trónon a tetterős királyt felváltja
egy csecsemő.
Il-ik Frigyes császárt, a franczia hadjárat
diadalmas vezérét, a hatalom örökösét, elnémítja
egy kitanulhatatlan képződmény.
A sors nem akarja nagyranevelni a világtörténet siettetőit. A föld nem akarja viselni az
óriásokat.
Ellenben Istenkéz oltalmazza csodamódon
azokat, a kik a történetnélküli korszakot fentartják.
Érczpaizszsal takarja be azt az uralkodót és családját, ki a békének őre Északon, a legiszonyúbb
catastropha alatt; s aczél-vérttel burkolja be annak
a fenkölt koronás úrnak a szívét, ki a vihart zaj
bolán tartja, hogy ez a királyi szív a sors legvégső
csapása alatt meg ne törjön, s ád dicső uralkodónknak új erőt a századot befejezni s a magyar
nemzet életét az új évezredbe átvezetni.
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. . . . „Mint szeretnék a csatatéren elesni I"
mondá Rudolf.
Ném adatott meg neki. A század lelke békét
parancsol. Vágy mgghajolni, vagy meg kell törni
parancsa előtt. — O megtörött.
"
Lelkét megtörte az az emberfölötti ellenmondó helyzet, egy világtörténelmi missziónak ráruházása s annak a korszellem általi elitéltetése
között. Megtörte lelkét a jövendő titkaiba. vetett
rémlátás, mely titkokat ő jobban láthatott, mintmás · ugyanaz a rémlátás, mely Széchenyi lelkét
sötétségbe borítá s a halálba űzte. Nem kell illó
méreg, nem Circe bűvitala, nem Nessus inge az
erősnek: elég a meghasonlás az erős akarat s a.
még erösebb lehetetlenség között, hogy lelkét kiszakítsa idegei közül. A lélek elszállt előre, a test
sietett porra válni. Tettéről nem volt öntudata
már. A mindentudó Isten tudja azt csupán, s Isten
bocsáthatja meg. Őt csak azért adta nekünk a
sors, hogy veszteségünk nagyságát megsirattassa
velünk.
„Ostendent terris hunc tantum fata, neque
Esse sinent . . .
(„Ezt csak megmutatá a földnek a végzet.
Odább nem engedi lenni . . . . " )
Ezt zengi Vergilius Maro, a költők őse,
Marcellusról, Áugustus Caesar kedvelt trónörököséről, az ifjan elhunytról, perbe szállva az istenekkel.
„Nimium vobis Romana propago
Visa potens, superi, propna haec si dona fuissent."
(„Túl-tehetősnek látta az ég Rómánk ivadékát,
Hogyha övé marad ennyi ajándék.")
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Vergiliussal együtt sóhajtottam én-is:
Manibus date lilia plenis:
Purpureos spergam flores
Et fungar inani munere."
(„Hadd hintsek tele kézzel utánad
Liljomot és bíborka v i r á g o t . . . .
Hívságos ajándokot adva.")

.

A kinek a lelke tud magasabbra
szállni, s nincs hozzátapadva a mindennapi Sárhoz, a ki még hisz ideális világban s nem keresi
minden eseménynek az okát a paradicsomi átokban, az kitalálhatja, hogy miért mult el az égről
az Ophiucus fényes új csillaga?
Nekem erős hitem, melytől meg nem válok,
hogy az örökké felejthetetlen Rudolf trónörökös
balvégzete a világbékének hozott önáldozat v a l a . . . .
Örök világosság fényeskedjék neki! Szelleme tündököljön előttünk örökké! . . . .
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flósi^a JKil^lós emlékezete.*)
Másfél százada mult, hogy Erdély utolsó
önálló fejedelme, mint a krónikairó mondja, egy
szív szerinti házasság esetén az erdélyi fejedelmi
süveget a násznyoszolya alá vágta — örökre, hogy
senki se vegye azt fel onnan többé — s midőn
két évtizeddel később Rodostó partján az utolsó
történelmileg nagyszellemü magyar is megszűnt
hazája nagyságáról álmodni, nagyobb hazát és
nagyobb almokat keresve: akkor kivette Klio történetíró tollát az utolsó magyar krónikás kezéből,
s nehogy a mult ábrándjait tán a fuvolás Euterpe
folytathassa, a bölcs Lobkovitz összetöreté a tárogatókat is, mik a régi dal szövegére emlékeztetnének. Magok az istenek és a miniszterek is azt
hitték, hogy Magyarország története ezentúl csak
a régen múlté, azzal be van számolva afatumnak.
.
És úgy látszék, hogy igázok is volt: mert a
mik azontúl maradtak ránk apáink viselt dolgaiból, azok nem egy nemzet történetének érez lapjai, hanem csak egy hűséges jobbágy szolgálati
bizonyítványainak gyűjteménye, sűrűn tarkítva kiadni elfelejtett szegodési bérek hátralékaival.
*) Olvastatott 1867. február 5-én a KisfaludyTársaság évi közgyűlésén.
Jókai M.: Emlékbeszód.

3

34

.

Jókai Mór

A nemzet megvolt, a nemzetre szükség volt,
a nemzet élt, a nemzet tett, küzdött még azután
is; de történelmi alakjai nem voltak többé, kik a
tömegből kiemelkedve, a népsors alakulását erős
kezekkel intézik. Az óriási fejedelmi alakok helyébe, kik zászlókkal jártak Bécs körül, a hon
igazait védve, hajlongni tanult udvaronczok léptek, jól formulázott óhajtásokkal, sokkal szerencsésebbek amazoknál: mert ók már be is jutottak
Bécsbe, ott is maradtak, el is feledték hazájok
szent fájdalmait, nemzetünk megvetett nyelvével
együtt. A történelmi országgyűlések helyébe beültek a csendes törvényhozok, kik nem tanácskoztak nemzetök nyelvén: mintha két idegen jött
volna össze, egymással megértendő, hogy egy harmadik idegentol mit kellene kérni ? S ha néha
megnyílt is az a mező, hol a harczi kedv, az ősi
sziverő, dicsvágya czélját kitűzve találta, s ha ott
is hévvel, önáldozatra készen jelent meg a magyar nemzet: ott sem folytatta hazája történetét:
vívott, vérzett, elesett, vagy hazatért: egy koszorú
nem jutott számára, egy fényes nevet nem igtatott
a világtörténelembe; csupán egy óriási erőfeszítés
emléket, melyről mindössze annyi lőn följegyezve,
hogy akkor ez által fentartá Európa fenyegetett
symetriáját és önmagát elfogyasztá: mert az erőfeszített harcz után a népszámlálás csak két .millió s néhány százezer magyart mutatott fel. És e
megfogyása sem érdemei magasztalására, de fogyatkozásai szemrehányásául szokott fölemlegettetni.
Hogy lett volna történetirója a történettelen
kornak.' ?
A közelmúlt századból alig maradt egyéb
emlékirata a magyar nemzetnek az országgyűlések
naplóinál; az akkori társaséletet néhány tört tűkördarab mutatja Gvadányitól, keserű gunyoros
élethűséggel.
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A magyar őstörténelem kútforrásai ritkaságuknál fogva kevesekre nézve voltak hozzájárulhatok; a tanodákban gondoskodva volt róla, hogy
az ifjúság a hazai történelemből hosszasan tanulmányozza az ős- és középkort, mentül kevesebb
ideje maradjon a legújabb korszakon keresztülfutni ; egész nemzedékek nőttek fel, melyek minden tanfolyamot bevégezve, az utolsó századok
nemzetünket érdeklett eseményeinek előadásáig el
nem jutottak. Nem maradt mar arra idő. Elég volt
azokból rövidségnek okáért a fejezetek czime, a
bevégzett tények időszámlálási adataikkal, a harczokból a békekötések s aztán a fejedelmek trónra
lépte és halála. De honnan is mentették volna a
meghamisítatlan történetet ? A szigorú censurának
gondja volt rá, hogy Kastalia forrásának ne minden pontján ihassék a halandó; a nyomtatványokat Árgus szemei őrzék; a legtöbb tanodában írott
kézikönyvek szolgáltak a magyar történelem tanulmányakép : jó szerencse, ha egy-egy lelkesebb
tanár azt a fáradtságot vette maganak, hogy azokat magyarázataival kibővítse. Történelmi olvasó
könyv a közönség kezén Magyarországról is édes
kevés. Erdély története pedig alig említtetett már a
magyar nemzeté mellett.
A költészet panaszkodott, hogy nincs elég
lelkesülés a honfiakban a nemzeti mult iránt, a
lonleányok nem gondolnak arra, hogy az ő gyernekeiknek összesége egy nemzet. Szürke, egykedvű színezete volt ez a kornak: hasonló azon
cödös napokhoz, miken nem lehet kiismerni, hogy
virradatra jár-e az idő, vagy alkonyodik ? Kötött
:s kötetlen beszédben mind a közönség részvétensége volt felpanaszolva. .
Ekkor támadt Jósika MiklósTünemény volt, rögtöni és meglepő. Megepő azokra nézve, kik épen nem ismerték, még
3"
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inkább meglepő azok előtt, a kik már ismerték, s
azon kezdő fellobbanásokat, miket Jósika szelleme
korábban tett, indokolt kicsinyléssel fogadták.
„Abafi" volt első regényének czíme, melyet
világ elé bocsátott.
Jól emlékezem most is a hatásra, melyet e
mű gyakorolt reám.
Én is poéta voltam akkor: nem poéta aszó
olympi értelmében, hanem csak poéta-diák, a humaniorumban használt technicus terminus szerint,
kinek keserves kötelessége a Pieridák berkeit
mívelni.
Egy egész új világ tárult Jósika művében
elém. Nemzeti alakok,
hogy valóban élniök,
szólniok, tenniök kellett; ős typusai a régi magyar sajátságoknak, úgy oda allítva nemcsak viseletökben, alakjaikban, arczvonásaikban, de Ielkök következetes eszmejáratában, tetteik indokaiban, végzetök teljesülésében, hogy mindenkinek
azt kelle mondani: ezek valóban a mieink; látjuk, értjük őket; velők érzünk, magokkal ragadnak ; és az idők és a helyek, hová magokkal ragadtak, a mi saját történetünk kora valóban, ami
saját hazánknak arczulatja.
S minő ragyogó ecsettel volt rajzolva ez
arczulat! A méltóságos bérezek klassikus szépségű
hazája, tiszta látkörevel, andalító távolával, mosolygó völgyeivel, megszólaló erdőivel; a pazarló
természet tündérszeszelyei, s köztök a még épen
álló ősi várlakok, a boldogabb kor mese mondta
bőségével, a nemzetiesen jellemző ősi pompával
csarnokaikban, lakályos otthoniassággal minden
szegletökben: mind ez oly megkapón, oly elevenen, oly tárgyhíven volt elénk rajzolva, hogy az
olvasó egy másik otthonára vélt találni s ez otthonában megszerette Erdélyt, s azon alakokban,
mik e szép táj történetét szerelmökkel, haragjok·
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kai egybefűzték, szivéhez csatolta egy különvá
lasztott. testvérhaza sorsát.
Mind áz új volt, mondhatni, ismeretlen, a
mit Jósika elénk tárt történelmi regényeiben.
Ujak a tájak, mikbe elvezetett, s ha a költő
néha hosszasabbán elandalog egy néma táj lerajzolásánál, ne ítéljük meg érte: a történet szelleméhez tartozik az, a kedély külső alakját adják e
tárgyak vissza, s a köztök megjelölendő alakok
nászhozománya az mind; újak voltak az alakok,
mik regényeiben egy híven rajzolt korszak szellemét tünteték fel, uj volt a költői alkotás neme,
mely egyfelől a mindennapin, másfelől az érzelgőn túllépve, a legmagasabb eszményítés mellett
mindig élő alakot teremtett, ha hőse óriás volt is
köztünk,.de ember volt és ismerősünk; az érdeket legjobban feszítő mesében mindig valószínűt,
igazat ^nyújtott s midőn alakjait a megszokott régényhősöknél egy fejjel magasabbra idomitá, egyúttal arról is gondoskodott, hogy lábaik mindig a
biztos földön járjanak.
Első regényét „Abafit" követte az „Utolsó
Báthori," a „Csehek Magyarországon" s az előttem legbecsesebbnek tartott, mert legtöbb, teremtő
erővel és legragyogóbb költészettel alkotott „A
költő Zrinyr regénye. Apróbb közbeeső műveit
nem számítom elő, miután nem feladatom e helyen összes irodalmi működésének rajzát adni, de
egy költő hatását irni le, melyet korára gyakorolt.
Minden egymás után következő műve fokozta előrebocsatott társai hatását, s e hatás egyetemes volt; kiterjedt az olvasó közönség minden
osztályára, útat tört a honi irodalomnak az eddig
elzárkózott főrangú sphaerákba is, miknek eszmekörét, életbölcsészetet ismernie elég szerencsés
helyzete volt, miután„maga is ezekben növekedett
föl, azzal a különbséggel, hogy mig a magyaror-

38

.

Jókai Mór

szági főrend, ez időben, mint a korszellem újabb
lendületét, új vívmányképen kezdé fogadni a nemzeti nyelv kultuszát, addig ez az erdélyi főranguaknál, mint örök traditio, mint mindennapi légkör foglalá el a czimeres termeket: innét az erdélyi kifejezésekben az elegáns, válogató s kimélyes
modor, mely utoljára az embert magát is jellemzi.
Legtöbb erdélyi irón meglátszik az ma is, hogy
Erdélyben a diplomatia nyelve is magyar volt.
De félreismerhetlen hatásuk volt a hazai
irodalomra is Jósika legelső műveinek: nem az
utánzó epigonokat tekintve, kik finom lábnyomait
szélesre taposni indultak; de a valódi tehetségeket, kik a nélkül, hogy öt utánozzák, mint a gyémántot csak a gyémánt köszörüli, saját adományaikat az ő előnyein nemesíték. írók, kiknek
lángelméje elébb dagályos érzelgésben kereste
virtuozitását, Jósika megjelenése után láthatólag
megtértek az élet valódi költészetének tanulmányozásához; mások, kik mély lélektani buvárlatokban csak az érzelmek és reflexiók aknászatát
vették költészetnek, Jósika után az alakító jellemfestésben is versenyezni kezdtek vele: új maradandó tehetségek ébredtek utána, kik az általa
kezdett korrajzolást, a mult egyénítését a classicitásig tökélyesíték.
így Jósika Miklós minden újabb regényének megjelenése egy-egy ünnep volt az olvasó
közönségre, egy-egy diadal az irodalomra nézve.
S valamint Scott Walterről elismerik azt,
hogy regényeivel útbaigazította a komoly történetirodalmat, mely utána kezdett jellemző korrajzokat Anglia történelméből, mint a normán és
szász népfajok közötti társadalmi villongásokat,
buvárlataira méltatni, s későbbi történetírók ő
utána találták helyesnek regényírói részletességgel
alkotni a történelmi főbb eseményekből egészszé
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kidomboruló képleteket: épen úgy ki lehet mutatni, hogy Jósika Miklós, a regényiró, egész phalanxát sorakoztatá maga után a korrajzok figyelmes összeállítóinak, az emlékiratok buvárlóinak,
kik az általa bemutatott kort még bővebben ismertetni törekedtek s a kiket a közönség most
már érdekeltséggel fogadott, nem úgy, mint pár
évtizeddel elébb az e téren megindult száraz tudományos kísérleteket.
Az irodalom és tudományok körei nem kevesebb elismeréssel voltak Jósika iránt, mint maga
a közönség. A Magyár Tudományos Akadémia
igazgató tagjául választotta; „Utolsó Báthori"-ját
az első díjjal, a kétszáz aranyos jutalommal koszorúzta meg és a Kisfaludy-Társaság elnöki székébe ülteté.
_ Idáig tart az első korszak Jósika Miklós
költői életéből. Ez a delelő pontja csillagzatának.
De már ő· ekkor nem is volt fiatal. Öt évvel megelőzve a századot, annak közepe felé férfi kora
már kövételheté az égen zenithjét.
És későn is lépett frigyre Múzsájával.
Hogyan történhetett ez ? Hogyan lett Jósika
Miklós költővé? Némely életirója igy adja elő.
Egykor Jósika Miklós előtt rokona Petrichevich
Horváth Lázár egy regényét olvasta fel, mely nagyon gyarló volt; Jósikának ekkor jött eszébe,
hogy annál ö jobbat tudna írni, s így jutott Abafi
alkotásához.
.
Én e véletlenben nem hihetek, s ha a költő
maga beszélte így, maga is csalódott, vagy mesét
mondott, hogy költészete genesisét föl ne tárja
profán kérdezősködöknek.
Lehetetlen az, hogy megvetésből támadjon
szerelem, hogy valakinek ferde, biczegő, s még
hozzá szenvelgő Múzsáját más valaki elszeresse a
kezéről. Egy idétlen költői szülemény olvasása
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inkább lever, csüggeszt, boszant, mintsem lelkesít,
bizony inkább kritikussá nyomorítja^ hogysem
költővé avatná fel az embert. Ellenkezőleg a művészi tökélynek látása az, mely mások műveiben
az igaz tehetséget versenyre ösztönzi, mások nagyságának ránehezülése az, mely a költői erély ruganyosságát tettre kényszeríti. A költőnek, mikor
teremteni indul, irigynek kell lennie mindazokra,
kiket maga fölött lat s át kell hevülnie azon gondolattól, hogy alkotása végén maga alatt lassa
mesterét, a kit imád!
•
Nem ez volt Jósika költővé lételének története, hanem más.
Hogy megértessem, kissé messze kell viszszatekintenem Jósika Miklós életébe, az ifjúkor
kezdetéig, néhány szóval időzve gyermekkora emlékeinél.
Jósika Miklós ősei közt atyai ágról egy hatalmas országiárt számított, Jósika Istvánt, anyai
ágról pedig még az államférfinál is magasabb ost :
egy költőt : Gyalakuti gróf Lázár Jánost. A költő
és az országlar vére folyt ereiben. Olcsó vér, ha
nincs más hivatása, mint kiontani durva csatározásban, ki tudja mi érdekért ? hol a pór csatár
karja annyit ér, mint a czimerek uráé, s hol az
új kor találmányai mellett egy ólom pénz a díja
ugy Achilles, mmt Thersites életének. Jósika Miklóst pedig e térre vitte az ifjúkori tettvágy. Korán
árvaságra jutva, elébb végezte a tanulmányi pályát,
mely nálunk azon időben a hazai jogtan folyamával szokott bekoszorúzva lenni; s aztán, mint
jogvégzett ifjú főúrnak, nem maradt más mező a
cselekvésre, mint az, melyen a fegyverjog parancsol. Európa épen akkor háborús éveit elte, s
Jósika már tizenhét éves korában a lovasságnál
szolgált. Mint jó katona, harczolt az olasz hadjáratokban ; részt vett a napoleoni világdöntő csa-
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tákban; együtt vonult be az egyesültek seregeivel
Párisba; vitézségével századosi fokot, kamarási
rangot vívott ki magának: hogy midőn vége lett
a diadalmámornak, a politikai kiábrándulássalmindazt szegre akaszsza, a mit kardjával szerzett
rangot, harczi hírt és babérokat
_
Haza térve ősei lakába, az ifjú hős megházasodott.
•
. .
.
E házassága meg volt áldva gyermekekkel,
de nem családi boldogsággal. Mily bálványozásig
szerette gyermekeit s azok őt viszont, azt ismerői
bizonyítani fogják. Tudva van,, hogy felnőtt fiainak
minden vagyonát átengedte, magának csak hatszáz
forintnyi évdijat tartva meg; azt is mindenkitudja,
hogy fiai mily kegyelettel viseltettek atyjok iránt
s mily féltékenységgel védték fényes hírnevét.
De első nejével nem volt boldog. A családélet gyötrelmes titkai nem tartoznak a közönség
elé s az emlékíró nem avatkozhatik azoknak felderítésébe ; de nem hallgathatja el azt, a mit maga
a költő emlékirataiban világosan kimond, s mely
vallomás ott a szó egész borzalmában van kifejezve : „meggyűlölte nejét."
.
A not a világ örömeinek hagyva, maga
elvonult ősei lakába, Szurdokra, a szép, regényes
Erdélybe, melyet neje tudott nem szeretni!
Jósika nagyon sokat tanult, még többet látott
és tapasztalt; tanulmányait elősegíté számos nyelvismerete, minden európai mívelt nyelven olvasott,
s tapasztalatait gazdagíták európai utazásai. Mind
ehhez még saját élete regényét is átérezte.
Tehát tanulmány, tapasztalás és érzelem volt
nála annyi, mint ritka férfinál; a mellett hajlam
a regényeshez és mély elmélkedés. Mi kell még
ezekhez, hogy egy költő álljon elő ? Csak egy
kell: az ihlet.
Sok ember születik költői phantasiával, bír
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a költő adományaival; de soha sem találja meg
ihletét s lesz más mesterember. Mást fölken a
Múzsa avatottjává, felmutatja egy időre,", mint választottját, azután az élet egyszer letörli homlokáról az ihlet szentelt chrismáját; s a költőt nem
találja meg benne többé senki, önmaga legkevésbbé.
Jósika költői hajlama elébb is csapongott
ihlettelenül a vágyott téreken, a nélkül, hogy igazi
igéretföldét feltalalta volna. Még a katonai pályától megválta éveiben írt, mint maga fejezi ki, három
„keserves" drámát; de azokat maga elégette Szurdokon. Azok még jól jártak, mert megegtek, szép
haláluk volt; de későbbi töredékes tarsadalmi és
politikai munkálatait, az „Irány"-t és „Vázolatok" at
a kritika fojtogatta vizbe. O maga ugyancsak műkedvelőnek vallotta magát, de a kíméletlenséget
-már akkor sem tudta könnyen szívelni.
Ekkor történt, hogy szurdoki remeteségéből
feljővén Pestre, itt megismerkedett azon hölgygyei,
kinek hivatása volt, hogy egész életére oly vezérlő
befolyással legyen.
Báró Podmaniczky Júlia akkor viruló, ifjú,
szeretetreméltó hajadon volt, hasonmása azon
szellemeknek, kiket a költö álma maga gyönyörére
teremt, s földi mennyországa, ha élve is föltalál.
Jósika érzé, hogy meglelte azt, kit álmai
alkottak, kit teremteni vágyó lelke előidézni kívánt,
s e kortól kezdődik el, hogy Jósika Miklós költő lett.
A szerelem egész világosságával tölte be
szívét, s e szerelem tiszta, magasztos lehetett
csupán, mint két fenkölt lélek érintkezése.
Jósika Miklós azonnal válópert kezdett első,
meggyűlölt neje ellen s eljegyzé lelkének eszményalakját .jövendő hitveséül.
,
És a válóper tizenegy évig tartott 1 És tizenegy évig tartott a tiszta égi szerelem, távol minden
gyönyörétől a földi szenvedélynek, két egymáshoz
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hű, rajongó szellem közötti Tizenegy évig járt
jegyben Jósika Miklós második nejével s csak
1847-ben vezetheté öt oltárhoz, s mindenki tudja,
hogy h.olta napjáig boldog volt vele.
És e tizenegy év volt az iskola, mely Jósikát
költővé teremté: ez volt a mester!
Ez idő látta legkitűnőbb remek műveit megjelenni, s mindazon dicskör övezte nemes noalakok, miknek alkotásában Jósika minden magyar
regényírót túlhalad, nem arról tesznek-e tanúbizonyságot,: mily szentségnek, mily áhítattal szemlélendő
tüneménynek tartotta Jósika a női eszményképet,
mennyi szivárványszint tudott fölfedezni e földi
tündérek égbevivő szárnyában, a női erényben?
Minden női alakján meglátszik, hogy az a költő
szivét betöltötte, s a mi azt életre költé, az a költőnek saját szellemcsókja volt.
Mert a költőnek szeretnie kell az eszményített alakot, a kit teremt arra a czélra, hogy egy
nemes eszmét kifejezzen benne, hogy egy boldog
ábrándot teljesedésbe hozzon általa. A figyelemnek mely szükséges egy jellem fölfogásához, a
kiváló alakoknál a rokonszenvig kell emelkedni.
Csak a benső rokonszenv mellett alakíthat a költő
egyént, jellemet; e nélkül ha idealizál, csak szép
modellek alkotásaig mehet, vagy ellenkezőleg az
életet nagyon is hiven kereső skepsisével öszhangrontó gyarlóságokat is ad menyasszonyainak hozományul.
.
S kinek lehetett ily rokonszenves alkotáshoz
több ihletése^ mint Jósika Miklósnak? ki előtt
annyi hosszú éven át egy folyvást közel talált és
folyvást el nem érhetett eszménykép vezérjelensége
járt, mint Mózes előtt az Isten tűzoszlopa a sivatag éjben.
Egy magyar költő sem gazdagítá az eszményi nóvilágot annyi fényes alakkal, s különösen annyi kiválón magyar nőalakkal, mint Jósika.
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'
Hölgyalakjainak ily megdicsőítése mind megannyi hű vallomas ön eszményképe iránt: valamint
a gyönyörű tájleírások, mikben Jósika fölülmulhatlan volt, mind megannyi szerelmi vallomás a
hölgyek legszebbikéhez, az édes anyához, az édes
szülötte hazához.
Hanem azt kevesen tudták, hogy a csigának
legszebb gyöngyeit a fájdalom nemzi.
_ _ Végre a szabadulás napja is eljött. A hölgy,
ki hivatva volt, hogy tizenegy évig Múzsája legyen
a költőnek, uj küldetést nyert a sorstol: hogy
nemtőie legyen azontúl.
Mert a költőnek őrangyalra volt szüksége,
hogy utat találjon azon a háborgó tengeren, a mi
akkor eléje áradt
:
Következett 1848.
Nem az a dátum, melyből boldog éveit számíthatja valaki, a kit magyar anyától honiinak és
költőnek hagyott születni a végzet.
_ De ne háborítsa e kép összhangzatát a vihar
leirása, mely a költőt is messze elhajítá, mint a
nemzet májusfájáról letépett zöld ágat.
Ne növelje a napok izgalmát e helyütt
hangzó keserű szó a multak emlékéről. Nem szellőztetem a fátyolt, mit a hazai bölcseség a multakra
vetett, csak a szemfödelet, mely nagy halottaink
arczát takarja, kiket tisztelnünk kötelesség.
Jósika Miklós, mint tagja a nemzeti kormánynak, külföldre menekült, egy ideig Drezdában
tartózkodott, s midőn ott nem látta menhelyét
biztosnak, a szabad Belgiumba vonult meg, Brüsselben települt le, nejével-együtt.
Ma is elvezeti minden műveltebb ember az
átutazó magyart a kis csinos emeletes házhoz,
melyet csinos kis kert tesz lakályossá, a hol Jósika
Miklós oly hosszú ideig élvezte a derék belga
nemzet biztos vendégszeretetét.
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Ismerte őt ott minden művelt ember, s
mindenki tiszteié benne a magyart, a költőt, a
nemes férfit.
Jósika nem úgy lépett az idegen földre, hogy
befogadóinak unott és untalan panaszával terhére
legyen, hogy lelke sebeinek felmutogatásával kolduljon rokonszenvet 0 e rokonszenvet nem esdekelte, de kiérdemelte.
„A munka nemesít." A magyar tudós visszaemlékezett szellemősének mondatara: „omnia mea
mecum porto!" S a hol partra vetette a vihar,
munkáját folytatta ott
A költő, kinél szellem és ismeret párosul,
sehol a polgárosult világban nem vesz el éhen s
nem szorul irgalomra. 0 mondhatja el magáról
valóban, hogy „kebelében kenyere."
Azután — más munka sem szégyen.
Hiszen ketten voltak már: férj és nő. S ha
Jósika István utódjának helyes volt tollával keresni tisztességes életfentartását, úgy egy úrhölgynek a Podmaniczkyak családjaból sem vált szégyenére, hogy: a száműzetés hazájában üzletet
kezdett, gyöngédet és eszményit, minő maga a
költészet: csipkekereskedést.
Hiszen a brüsseli csipke sem egyéb, mint
egy szép költemény: selyemből bonyolítva, szögei
a rímek, virágai az eszmék; maga oly örökbecsű,
mint amaz.
•
Jósika így élt kedélyes, boldog, elégült éveket, miknek nem volt más árnya, csak a hontalanság, s ezt enyhíté a nő hű szerelme.
S valóban nagy szüksége volt Jósikának
neje hy nemtői kezére.
0 a külbenyomások iránt nagyon érzékeny
tudott lenni. Fájt neki, ha költői egyéniségét igazságtalanul megtamadták, s ez távolléte alatt többször megtörtént vele.
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Azután meg, hogy a pénzzel bánni nem
tudott. Ebben is valódi költő volt.
Egyszer a Karthausi szellemdús szerzőjétől
haliám, s magam is kész vagyok aláírni, miként
nekünk minden financzialis tudományunk odáig
terjed, hogy a mi pénzt kiszámítunk, hogy ennek
a hónap végéig el kell tartani, az, tudja Isten
togyan ? a hónap közepéig mindig elfogy.
így volt Jósika is: bár élte legfényesebb
szakában sem volt soha semmi tekintetben tékozló,
a pénz nála nem melegedhetett meg. Azért második neje nála rendesen csak pár frankot szokott
hagyni, mert ha több pénzzel ereszté ki, bizonyos
lehetett a felől, hogy pénz helyett ajándékot hoz
haza, nem gondolva a háztartás gondjaival, csupán
azzal, hogy azoknak, a kiket szeret, örömet s meglepetést szerezzen.
Különben magán életében igen rendes, csaknem pedáns volt. Naponkint korán kelt, mosakodott, s még reggeli előtt dolgozott másfél, órát;
reggeli után rendesen három orát, mely idő alatt
egyremásra egy nyomtatott ívet írt; s csupán ily
rendszer mellett írhatott annyit s aránylag annyi
jót: mert elméjét nem engedte a nap első benyomásai nyomán szórakoztatni.
Külsejére ^mindvégig sokat tartott, de életmódjára a lehető legegyszerűbb volt, mindenben
meglátszott rajta a hajdani katona, s mint ilyen
a külső csínt egyszerűséggel tudta párosítani.
Szerette, ha benne a régi katonára ismertek, s ez
egy esetben szívesen eltűrte, ha életkorára vonatkoztak helyesen.
Politikai nézeteire nézve mindvégig vaskövetkezetességű maradt: egyetlen egyszer, midőn
1862-ben később halálossá vált betegsége először
meglepé, engedett egy pillantást vetni szívébe
egyik rokonának, ezt mondva, előtte: „Mégis sze-
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retnék mint pipás nemes ember meghalni, valami
zugában a hazának."
A haladás bármely ágát mindig örömmel
szemlélte, s mind annak, mit másutt tapasztalt,
imádott hazájára s annak fővárosára alkalmazásáról ájmodozott.
És e mellett folytatta költői küldetését nem
zete irodalma irányában.
A nemzet májusfájáról letört ág az idegen
földön sem szűnt meg letörten is nemzetének virágokat hozni: regényeinek kötetszáma a másfél
szazat meghaladja s azoknak két harmadát számkivetése földén írta.
Élete ez új stadiumában írt regényeit eleinte
nem lehetett saját neve alatt ez országban közlenie. A hatalom emberei kimondták Jósika Miklósra
az Ítéletet, hogy „meghalt!"
Halottá akarták tenni azt, a ki már akkor
halhatatlan volt!
Hanem azért a névtelenben is megismerte a
közönség kedvenczét, s tudta mindenki, hogy
„Eszter szerzője" kit rejt gyász fátyola alatt. Ézután is legtöbb kedvvel a hazai mult emlékeit
örökíté regenyeiben, s e második korszakban fogamzott művei közt legkiválóbb helyet foglal el
„Il-ik Rákóczy Ferencz" czímű regénye, melyet
még 1852-ben írt, de a mely a viszonyok miatt
csak kilencz év múlva láthatott napvilágot, ez
időn át kinyomatva hevervén a kiadó papirraktárában.
.
E művei is sok élvezetet nyújtottak s lankadatlan költői észről tesznek tanúságot; de mégis
hiányzott belőlük valami: hiányzott a hazai föld
a költő lába alatt. Ovid sem az a Geták földén, a
ki az örök városban volt: ki a Metamorphoseos
könyvében istenekkel társalog, s az Amorum könyveiben szíve lángjaival gyújt, a Tristium könyveiben már csak keservei nedvével tud ellágyítani.
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A hazája földéből kitépett virágot semmi
sem képviseli úgy, mint egy száműzött költő. Nem
csak a kedély van ott megháborítva, hanem a
mindennapi ismeret tápláléka is el van véve szellemétől.
Egy nemzet bármily elnyomás alatt is folyton él, bármennyire hallgat is, de érez, eszmei,
gondolkozik s élte minden szakának megfelelő
koreszméket alkot A költőnek ott kell közötte
járni, hogy tudja, ismerje nemzete minden legtitkosabb szívdobbanását, minden sóhajtását^ mert
azt csak neki súgja meg az. Ez együttes szívdobbanás nélkül nem értenek meg minket. Azért elhervadás a sorsa egy költői kedélynek, mely népe
kedélyével sokáig nem érintkezhetik.
Mig a hazajában élő költőnek minden találkozó alak, minden emlék, minden újítás, a köz
és magán életnek minden bánata, öröme, reménye,
aggodalma, új eszméket súg meg; addig a távol
levő nem lát és nem hall minket úgy, a hogy
élünk és érzünk, s phantasiájának tündére, ki őt
ide hozza, csak álomtündér, a ki nem mutogatja
a valót.
A' tőlünk távol élő honfi sokat nem ért meg,
sokat félreért: a bölcs tartózkodást nevezi csüggeteg lemondásnak, férfias hallgatásunk csendjét
a halál szünetének véli, mig apro erőfellobbanásokat hajlandó ébredésnek vélni; vádol ott, hol nem
érdemeljük, s magasztal, mikor pirulunk érte, és
tanítgat valamire, a mit még jobban megtanultunk;
mig viszont elkerüli látkörét, a mit mindnyájunk
szeme kisér.
Ez az átka, ez a veszte a száműzött költőnek, ki haza nem jöhet s csak haza álmodja magát
De azért Jósika nem szűnt meg költői, missióját teljesíteni.
'·
'
Erzé, : högy költői erélye hanyatlik, hogy
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praestigiuma vész.. Kíméletlen bírálók gyöngéiből
tréfát űztek. Szeretett nyelvészi újító lenni, hajdan
hagy szerencsével; de,az idegen földön, hol csak
nej evei és tollával beszélhetett még hazája nyelvén,
szoujításiban nem találkozott a távoleső hon nyelvfejlődési fogalmival, s mindez visszahatott a közönségre is úgy, hogy utolsó évében régi kiadója
is felmondá neki szerződését.
De azért Jósika nem szűnt meg költői missióját teljesíteni.
_
Az ős alakok, mik első műveiben oly ragyogó elevenséggel jelentek meg a küzdfövényen,
évről évre halavanyultak; de azért, mint a hun
regék mondakörének hősei, holtan is visszatérnek,
vérehagyott arczczal újra kezdeni a harczot, s
utoljára, mint önön régi alakjainak árnyai maradnak már csak fen; de mégis visszatérnek és nem
hagyják abban a küzdést, mig láthatatlan táboruk
fényes patkónyomait csak a „hadak útja" mutatja
már az égen.
így láttuk Jósikát, mint lassan aláhanyatló
napot a tenger sima látkörén vonalonkint alább
hanyatlani; de a mint alább száll a tengerre
a nap, akként vonul hosszabbra tűzárnyéka a
habtükör felett: így a mennyivel hanyatlott előttünk Jósika, a hetven éves veterán, mint költő,
annyit emelkedett mint ember, mint hazafi: úgy
hogy midőn végkép elmerült, akkor volt legnagyobb.
Kevés idővel halála előtt írt hozzám néhány sort: „Ne csüggedjetek; hazánk ügyének
győzni Jcell."
0 nem érhette azt meg; de fel kell síremlékére jmtrmj^trogy a hontalan, a száműzött, ki
hazáiáfoff'Uégtöh^eV vesztett, adott kölcsön buz^y
dító/sirot nekünk,csüggedőknek„.a kik itthon ''
* * *
|>
y f
jjk® M.: Erfíékbeszédo
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Vajha megérhette volna azt, a minek reményével szép lelke e földet elhagyá! Vajha meghallaná a szót, melyet e földről utána küldünk,
ő, a cátói jellemek legtisztábbika, és igazítaná ki
az isteneket vádló keserű mondást, ezt írva helyébe :
„Sed victa causa Diis piacúit!"

KossuíH Cajos emlékezete.*)
Révparthoz ért a gálya, — világkörutat tett
kormányosával. S megtértében egy uj világot lelt
maga előtt az ó-világ helyén. A régi tölgy-erdő
táján csak egyes vihartépte törzsek allanak még.
— Kilencz lusztrum mult_ el azóta. — Kidűlt a
többi. — De a kidűlt erdő helyén egy új pálmageszt emelkedett föl azóta. — Az egyvívású korból megtört alakok, megőszült fejek fogadják a
visszatérőt; de körülöttük egy uj nemzedék tamadt,
szeretetben őseihez hasonló; de munkában erősebb,
ismeretekben tudósabb azoknál.
··
. . . Ha látná a visszatérő e szép, uj világot, lelkének a földi megdicsőülést kellene éreznie !
De vájjon nem latja-e?
Mi nekünk, a kik hiszünk a lélek halhatatlanságában, hinnünk kell azt, hogy Kossuth hamvaival együtt a lelkét is elhozták Magyarországba.
A lélek nem hagyja el azokat, a kiket szeret s ő
neki annyi szeretni valója van itten.
. . . Légy üdvöz hazádba visszatérő lélek!
— Hozzád beszélünk, midőn hamvaid előtt állunk.
Te meghallod nemcsak azt, a mit hozzád
szólunk, hanem azt is, a mit érzünk.
Te meglátod nemcsak ezt a néptengert, mely- ben koporsod tova úszik; hanem a szivekbe is
belátsz.
*) Elmondta Kossuth Lajos temetésén,
április 1-én.

1894
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És látod ott. hogy a hála enyészhetetlen a
magyar nép sziveben azon nagy történelmi alak
iránt, ki a magyarhoni jobbágyot, ezt a bibliai
Lázárnak a képmását, szolgai sorsából felemelted
— s az isten áldásával tetézett asztalhoz ültetted,
egy sorba a gazdagokkal és nemesekkel: — ki az
emberi és honpolgári jogokat kiterjesztetted a
Szent-István birodalmának minden lakójára, nem
válogatva nemzetiségben és hitvallásban, ki a honfentartás és honvédelem terhét, az adófizetést és
fegyverviselést megkönnyítéd e „misera plebs"
vállán s közös kötelességül osztád fel ezt a haza
minden lakójára: s a jogegyenlőség által a magyar
nép millióiból magyar nemzetet alkottál s szilárd
alapját vetéd meg a mai Magyarországnak.
És látod a rajongó kegyeletet, melyet emléked iránt tanúsít országszerte a szellemvilág minden osztályosa, ki neked köszöni, hogy a parlamentben és a sajtóban a szabad gondolat nyilatkozhatik. A tetszhalott leányzót, az alvó eszmét
te költéd fel a sírból.
Látod, hogy Magyarország Erdélylyel, sok
százados különállás után egy egységes országgá
tömörült, a hogy te összeköted.
•
Latod Magyarország fővárosát olyanná emelkedni, a milyenné te tervezéd.
És látod, hogy a szabadelvű szellem, melynek te voltál zászlóvivője, nemzetünknek minden
intézményeiben diadalát üli.
És látod a varázst, melyet még alvó porodban is e nemzetre gyakorolsz.
Hazatérésed diadalútja a békének, a kiengesztelödésnek.
Koporsódnál találkozik az egész nemzet:
régi ellenfelek kezet nyújtanak előtte egymásnak:
vitatkozó testvérek feltalálják ravatalodnál a közös
des anyát, a hazát, a ki örököse lesz annak a
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szeretetnek, melyet te, kincsek helyett gyűjtél
magadnak egy mese-hosszú életen á t
Egy mondás felőled elég egy tengert elcsillapítani : „Ne háborogj I Kossuth Lajos alszik . . . " A tenger elpihen.
Egy szózat elég a harczot megszüntetni:
„Ne tépjetek egymás zászlóit! Ne vágjatok egymáson sebeket! Az Kossuth lelkének faj" . . . —
s a küzdelem elmúlik.
Ez a te bűvös szemfödeled betakar minden
belviszályt.
Minden könycsepp, mely éretted kihull, egy
balzsamcsepp, mely nyílt sebeket begyógyít.
öh, mennyi beszélni valónk volna egymással, ha a könyeket elsírtuk. Elmondanánk egymásnak, hogyan törekedtünk negyvenöt év alatt a
rombadőlt mindenséget újra visszateremteni.
Hogy hirdetéd te kilencz lustrumon át Magyarhon létjogát az ó- és újvilágnak, minden művelt
nemzet nyelvén, azzal az ékesszólással, melynek
erejét magyar író nem bírta soha s a mely irótoll
képezte puritán életed, független állásod egyetlen
biztosítékát, oly késő életkorig, a minőt a gondviselés ritka választottainak enged: s a kinek enged, nyugalomra és megpihenésre rendel. — Neked
az élet nem adott nyugodalmat. Utolsó erőd is az
ideál harczában fogyasztád, a szabadelvűség védelmében. Ott estél el a csatatéren, szemközt fordulva a halál angyalával.
Mi pedig elmondanánk neked, minő küzdelmeink voltak e hosszú idő alatt: hogy véreztünk
és könnyeztünk, dolgoztunk és áldoztunk azért,
hogy egy szabad nemzetet megalkossunk, mely
ime él Is virul, hivatását betölti a népek versenyében s most már csak békés alkotásra van
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hivatva s hős erejét csak külelienség elleni védelemre összesíti.
De most már nálamnál nagyobbak beszélnek
veled. Ott fog állani örök nyugalmad vártája Deák
és Batthyány sírcsarnokai mellett. Minő triumvirátus ! Minő találkozása a nagy szellemeknek.
Te egy cipruslombot küldtél Deák ravatalára
s ez a cipruság találkozott azzal a babérkoszorúval, melyet Magyarország legszentebb élő nő alakja
tett le a koporsora. E két symbolum találkozása e
megszentelt helyen volt az eszmék, a nehéz idők
expiatiQja.
Áldottak legyenek a hamvak, melyek az
expiatiót hazatértükkel befejezték: — áldottak a
vér- és könyáztatta haza földében! Soha ne nyugtalanítsa álmaikat belviszály dobogása, balsors
földrengése soha!
Áldottak legyenek az apához méltó fiak, kik
e drága hamvakat hazájuknak átadták: hogy ezen
ereklye, mint az izlám Kába köve, ne a távol
külföldön legyen megőrizve, hanem az ország szivében, hogy a ki hozzá zarándokol, ne az idegen
sivatagon, de a hazán vándoroljon végig s fejét a
haza szivére hajtsa le. ·
De áldott legyen a testvériélek is, ki e hosszú
küzdelmes élet szenvedéseit önfeláldozó ápolással
megenyhíté. És áldottak azon hamvak, kikben e
nagy lélek kedveseit éltében elsiratta.
Te magaddal vitted mindazokat, a kik szived
véréhez tartoztak, — midőn nem volt haza: —
most íme visszahoztad őket magaddal élve, vagy
poraikban, — a midőn van a hazá. Hazájuk lesz
nékik e hon bizonynyal.
Lehetnek — fájdalom ! vannak kik a magyar
nemzetnek ez általános kegyeletét (bizonyára nem
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ismerve), balramagyarázzák. De hát lehetne-e bízni
egy nemzet lelkületében, mely el tudná tagadni
igaz fájdalmát, mely elfelejtené háláját az iránt,
a kinek tartozik vele?
A hála és hűség két ikertestvérek.
A mely nemzet fiait így tudja tisztelni, az
atyáit is tiszteli.
A mely nemzet alkotmányát kész' védeni,
az alkotmányának oszlopait is megvédi.
A mely nemzet halottait meg tudja ünnepelni,
az a nemzet tudja az élőket is felmagasztalni, osztja
a halhatatlanságot és a dicsőséget.
Ugyanazon kardoknak egyik lapjára ez volt
verve „pro libertate", a másikra „moriamur pro
patre et rege nostro" s a mit e kardok éle a történelem tábláira fölírt, az mind dicsőség volt. Ezután is ez lesz.
Ez a gyász, mely a hazatérő hamvakat fogadja, a nemzet díszteljes pompája.
E mélységes gyász éjszakájából fog felvirradni hazánknak legszebb hajnala.
En még nem tudok megválni e ravataltól.
Borongó lelkem még egyszer visszatekint a
múltba.
Látom e nagy alakot akkor, mikor legfényesebb volt. Azon az örökké emlékezetes juliusi
ülésén az 1848-iki képviselőháznak, a melyben
Kossuth fölhívta a törvényhozást, hogy mentse
meg a hazát s a mig az meg lesz mentve, szüntessen meg önkebelében minden viszálykodást.
Most is a lelkemben zúgnak Kossuth Lajos
soha el nem felejthető végszavai e nagy jelenetben.
'
„Ha van e hazában még sajgó kebel, mely
orvoslasra vár, ha van kívánság, mely kielégítésre
vár; szenvedjen még egy kissé a sajgó kebel s
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várjon még egy kissé e kívánság; ne fdggeszszük
fel ezektől, hogy a hazát megmentsük."
És látom e szavakra az egész törvényhozó
testet, mint egyetlen embert felállni és hallom rádörögni: „megadjuk!"
„Adunk vert és vagyont a hazáért — és
elnémítjuk fájdalmainkat."
Magyarok I
Halljátok még egyszer Kossuthnak az örök
szavait S legyetek oly nagyok, mint akkor voltatok ! — Hadd visszhangozza aztan e ravatal Kossuthnak akkori mondását:
„Leborulok e nemzet nagysága előtt! . . ."
. . . Vezess bennünket most, te halottaidban
is óriás, e nemzeti nagyság felé.
Az örök hazában hirdessék nevednek emlékét a késő századok!

ünnepi besaéd 1896· márca. 15-én.*)
Istennel kezdem.
Felszállok lelkemmel a csillagok és a szellemek Urához, hálámat elsóhajtani azért, hogy ezt
a napot meg engedte érnem.
Félszazad múlt el azóta, hogy az uj korszak
jelszavát elhangoztattuk: „szabadság, egyenlőség,
testvériségl"
Minő félszázad! Tele reménynyel, küzdelemmel, sikerrel, aztán kétségbeeséssel, bukással, súlyos veszteséggel. De a mindenható csodákat tett
értünk, visszaadva a reményt, a Küzdelmet, a
diadalt s most bánat nélkül tekinthetünk vissza a
múltra. S én nyugodt lélekkel mondhatom el, hogy
nincs egy tett az életemben, amit másodszor is
meg ne tennék. S ezt mondhatja az egész magyar
nemzet.
Mi volt a márczius 15-ike ezelőtt félszázaddal ?
Mindenekelőtt a sajtószabadság karácsonyünnepe.
A sajtószabadság is jászolban született, ott
üdvözölték a pásztorok, majd a bölcsek és királyok.
*) Elmondta azon az ünnepen, melyet 1898.
márcz. 15-ének ötvenedik évfordulóján a Petőfi társaság rendezett a fővárosi vigadóban.
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A szabadságnak is három sátoros ünnepe
van: a megszületés, — a feltámadás, — az égből
alászállás. Mind a három ugyanazon hívek seregét hívogatja oltárához.
Az ünnepek nem versenyeznek egymással;
de összefüggenek, együvé tartoznak.
Valami csodálatos intézkedése a sorsnak,
hogy még a csillagok is, az astronomia, az időszámítás is ilyen ünnepnapokat jegyeznek élénk
veres betűkkel a jelen évre. Márczius tizenötödikén
nyújtják át az újszülött szabadságnak az eszményi világ csillagvezette királyai, az irodalom, a
művészet es nyomdászat, hódolatuk aranyát, tömjénét és mirrháját. Április tizenegyedikén van
húsvét ünnepe, amidőn a népszabadsag feltámadott,
felszálla a trón magas polczára, s üle a koronás
királynak jobbjára. Ezen a napon fogja az ország
törvényhozása ünnepélyes tiszteletét leróni előbb
az Isten oltára, azután a király trónja előtt, és
május utolsó napjaira esik pünkösd három ünnepe,
amidőn azelőtt ötven évvel Magyarország hadserege, katonaság és nemzetőrség egymás mellé sorakozva künn a szabadj ég alatt, a tágas vérmezőn
esküdött fel a háromszínű zászlók alatt a magyar
alkotmányra. Ez örökemlékü napon, a pünkösdi
zöld ágakkal diszitett, zöld fűvel behintett utczákon lesz hivatva a magyar nép hódolatának pompáját, hűségének ereklyéit bemutatni királynak,
nemzetnek, az egész világnak. A csillagok maguk
parancsolják ránk ez ünnepségeket. Naptárunk
szentséges ünnepei az ötvenedik évfordulónál öszszetalálkoznak szabadságunk magasztos ünnepeivel. Nem Isten ujj mutatása-e ez ?
S az egyik ünnep csak emeli, de nem takarja el a másikat. A lélek ugyanaz, csak az
öröme változik. Ugyanaz a hang: csak a zsolozsma
különböző.
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Ma a mi ünnepünk van: a szabadsajtó
munkásaié.
A sajtószabadság 1848. márczius 15-ikétől
számítja a maga Hedzsiráját. Akkor lépett életbe,
négy héttel elóbb, mint törvénybe lett volna iktatva: kikiáltva, tettleg gyakorlatba véve egy csoport iró és nyomdász által.
Távol van tőlem minden dicsekedés : nem
fogok idegen pávatollakat tűzködni egyszerű fekete hollotollaim közé.
Minő előkészítő munkát végeztek a népszabadság megalkotása nagy építményében nálunknál
bölcsebb, hivatottabb nagy szellemek, hogyan érlelték meg a magyar nemzetet az uj korszak eszméinek virágfakadására, milyen elévülhetetlen érdemekkel dicsőiték meg nagy neveiket, azt én
mind megírtam, felolvastam, nyomtatásban közrebocsátottam egy darab korrajzban.
Azt_is elmondtam^ ugyanabban, hogy azt a
merész előretolását az idők óramutatójának, melyre
a márcziusi ifjak vállalkoztak, a világtörténet
nagy eseményei sürgették, kényszerítették ránk, a
sikerrel végződött 47-iki lengyel forradalom s a
diadalmas februári franczia forradalom, a bécsi
népmozgalom. Azoktól jött az ébresztő szó, a mi
érdemünk csak az, hogy felébredtünk rá : és hogy
tettre ébredtünk.
Mert az 1848-iki márczius 15-iki mozgalom
megindítása bizonyára tett volt.
Hiába gúnyolják azt „paraplüi-revolution"nak. Igaz, hogy eső esett s a szavainkat hallgató
értelmes közönség védte a kalapjait az ombrelleivel,
de amint közülünk egy, ki talán most is jelen van,
a nyomda ajtajától alakiáltotta: „Urak, ha az eso
ellen is paraplét feszítünk ki, hát ha egy óra
múlva golyók fognak hullani, akkor mivel fedezzük magunkat?" — erre a szóra rögtön eltűnt
minden esernyő s azontúl nem mutatkozott.
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És bizonyára az élettel leszámolás teljes tudatával lépett ki a piaczra az a maroknyi csoport,
a szellem harczosai,, mely kész volt a népre appellálni; mert a megelőző napon a hasonló szellemű
népmozgalom zajába odafenn Bécsben bizony sortűz ropogása vegyült s a menykövek a mi fejünk
fölött is készen alltak a lecsapásra.
_ • A parlament csarnokában védi a merész
szónokot a mentelmi jog; de aki a piaczon szónokol, azt nem védi semmi.
És azok az ifjak, kik márczius 15-én merész
szavaikkal visszhangra költötték a köztért, a csatatéren is teljesítették kötelességüket, melyet a népszabadságért magukra vállaltak; Petőfi és Vasváry,
a dalnok és szonok ifjú életét ott áldozta fel e
szent háborúban.
Hát ezeknek a vértanúknak az emléke ne
legyen-e megszentelve ? Ahogy a sírjaikra nem
talalunk, a neveiket is elhagyjuk-e múlni? Pedig
a nagy emberek, az államférfiak azt mondják,
hogy a kik e nap mozgalmát indíták, vezették,
mindannyian ismeretlen nevekként enyésztek el.
Igaz, hogy neveiket nem őrzik se góthai
almanach, se hivatalos sematizmusok. De a mig a
világ világ lesz, ez a nap Petőfi napja marad.
Tizenkét évig 48-tól kezdve · nem ünnepelte
meg senki a márczius 15-ike évfordulóját Mikor
49-ben Debreczenben voltunk, magyar kormány és
országgyűlés, a politikai körökben fölmerült az
ötlet, hogy meg kellene ülni a márczius 15. egyéves jubileumát: mi módon ? Erre egy tréfás
honatya azt mondá :
_
— Csukjuk be újra Táncsics Miskát a
börtönbe.
Kezdett már alkalmatlanná válni szocziálista
czikkeivel. Ez mégis maradt röpke szónak mind a
mai napig. És a tizenkét nehéz esztendő után még
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ujabb hét esztendeig nem ünnepelte meg más
Petőfi nagy napját, mint a lelkes magyar fiatalság,
szabadban elhangzott dalaival, meg egy magyar
hegedűművész, ki szerteszét jártaban a Petőfi
szobor alapköltségeit összehegedűlte.
A nagy emberek, a politika oszlopos alakjai
letűntek a latáshatárról, eldűltek, eltemette őket a
számum homokja. A rostrumok, a tribünök üresen maradtak. Egyesegyedül a sajtó maradt
itten: védelmezni a zászlóra kitűzött szent eszméket, jogot, igazságot, nemzetiséget, élesztgetni a
nemzet lelkében a hitet, reménységet egy dicsőbb
jövőben.
Ki emlékezik még azokra a nehéz időkre,
amidőn Magyarországon az egyetlen fegyver volt
az irótoll s ugyan vigyázni kellett a vele harczolónak, hogy tükörből a czélba találjon ?
Ha mások nem, ti fogtok tanúskodni róla,
nyomdász testvéreink, milyen veres plajbász, kék
plajbász-kaszabolásokkal kerültek kezeitek alá a
czenzurától visszafordult czikkek. S az előleges
czenzurán kívül még utólagos is volt: a katonai
törvényszék, mely a sajtó képviselőjét nem azért
idézte szine elé, hogy lefotografáltassa, s a czikkiróval együtt a szerkesztőt is becsukatta. Hanem azért esküdtszék Ítélkezett fölöttük: egyszer
gyalog, másszor lovas, harmadszor tüzérezredekből
alakulva,
És azok az irók, a sajtó emberei mégis
mertek tenni, szólani, ellentmondani és buzdítani : a nemzet érzelmének szavat adni, világnak
hirdetni, midőn az ország minden bölcsei el voltak némítva.
'
S az üldöztetés, a büntetés nem fájt annyira,
mint a rájuk kényszerített szerep: a bohocz álarcz,
a csörgő sipka, melynek szabadalma alatt (cuncta
licent stultis) a bohóság tréfa alakjában az igaz-
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ságot el lehetett mondani. A közönség megértette
azokat s hallgatott rájuk, mint az orákulumra. S
kitalálta rejtett értelmüket. Ki ne emlékeznék az
epochalis (F. K.) feliratú czikkekre, amiket minden magyar úgy olvasott, hogy Dánia helyett
Ausztriát, Schleswig-Holstein helyett Magyarországot értette.
Szép idők voltak azok! Jövedelmünk kevés
volt, de becsületünk volt sok: közönségünk kicsiny, de lelkesedésünk nagy!
Most már a sajtó nagyhatalom: harczosainak sora egész tábor, pályája hivatás, jutalma vagyon: testülete életmuszeres egész, vándorainak
kezében nincs többé koldusbot
Hajh! de ez a hajdani koldusmankó fegyver volt a kézben s hogy nem támaszkodhatom
rá többé, örökre sajnálom.
. . . És hát most, a midőn arról van szó,
hogy jó lenne megünnepelni a sajtószabadság félszázados évfordulóját! Hogyan? Mi módon? Ismét felhangzik a politikai bölcsek, az államférfiak
ajkáról a debreczeni bon mot: „Csukjuk be a börtönbe vissza Táncsics Miskát!"
Hiszen nem akarom eltagadni, hogy ebben
a mi Dániánkban is van valami rohadt.
De hisz az apostolok között is volt egy Júdás (a revolverzsurnaliszták őse), azért a szentírás
marad szentírásnak.
Nem ereszkedem e szép ünnepnapon unalmas értekezésbe, inkább elmondok egy adomát
Deák Ferenczről, melyet nagyon régen egy hozzá
közel álló férfiútól hallottam.
1848. márcziusában volt, hogy a pozsonyi
országgyűlés elfogadta a nép, föld és sajtó fölszabadítasara előterjesztett indítványokat Ezek azonban csak mint kész paragrafusokra szedett törvényjavaslatok voltak a király elé fölterjeszthetők.
A törvényjavaslatok szövegezésére föíszólíták a
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magyar kormányférfiak a legnagyobb jogtudóst:
Deák Ferenczet.
— Szivesen elvállalom, mondá Deák, hanem
adjatok utasítást az iránt, hogy mit foglaljanak
magukban ezek a törvények? A birtokfelszabadítás csak az úrbéres jobbágyokra értessék-e, vagy
a telepitvényesekre, a felesekre is ? Hát a zsellérekkel, a szakmánymunkásokkal mi történjék ?
Aztán a sajtótörvényekben mi legyen az irányadó
jogelv ? Csak a czikkíró legyen az irányadó jogelv ? Csak a czikkíró legyen-e felelős, vagy a szerkesztő és a kiadő is ? Köttessék-e a szerkesztői
állás kvalifikáczióhoz ?
A minisztertársak egymásra néztek s aztán
azt mondták Deáknak : „Hisz ezt te legjobban fogod tudni."
Erre aztán azt mondta Deák :
— Épen így tett az egyszeri várparancsnok
a hadsegédével, akinek napi parancsot diktált. írja
ön: „Napi parancs!" Leírta ön? Olvassa föll
„Napi parancs!" — A dátumot.hozzá! Leírta ön?
Olvassa fel. — No, a többit már úgy is tudja ön:
nekem mennem kell a Wachtparádéra." — Ti is
ide teszitek elém a törvények czimeit: a többit
aztán nekem kell tudnom.
S ennek az adomának a következményeit
látjuk most magunk előtt: a munkáskérdés s a
sajtóügy, ahol meg nem oldatott, ott már gordiusi
csomóvá bonyolult előttünk.
De azért nem kell ezt a csomót karddal
kettévágni, amig türelemmel s kölcsönös jóakarattal szét lehet bontani.
A mai örömnapnak aranykelyhébe egy
ürömcsepp se vegyüljön. Cseréljük ki egymással
mi, a szellem munkasaí, irók, művészek, nyomdászok s a minket fentartó magyar közönség a mi
szeretetünk igaz üdvözletét. És azután menjünk
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el e nap hősének: Petőfinek szobrához, aki központja, vezére a mi táborunknak, s tegyük le a
hála és emlékezés koszorúit annak talapzatára.
Midőn ezt, a nemzeti kegyelet által emelt szobrot
leleplezték, egyike Petőfi kortársainak, emlékbeszédet tartott e szobor felett. Lehetetlen, hogy
ez emlékbeszéd végsorait ne idézzem e mai napon:
Magyarország elbukásával Petőfinek az élete
be volt fejezve. Jól járt, hogy meghalt. Dicső halála volt, szép kezdete a halhatatlanságnak. Jól
történt, hogy porait szétszórták a szelek: így minden magyarnak jut belőle egy porszem s minden
porszemében él a hazaszeretet és a szabadság.
Szellemének itt kell lakni e szoborban. S e szobor lát, érez és gondolkozik. S a szellemek igazságosak, világosan látnak s szenvedély nélkül
- ítélnek.
Láthatja ez érző, gondolkozó szobor, mi
történt azóta, hogy szelleme poraitól megvált.
,
A népszabadság, melyet ő még mint gyémántot keresett és megtalalva, annak tartogatott, ma
már közönséges és hasznos út-töltő kavics: félthetetlen, elveszthetetlen.
Láthatja Budapestet s Ítélhet felőle, hová
emelkedett az a város, melyről ő egykor oly tréfásan emlékezett.
Láthatja, hogy a mit .Vasúton" irt dalában
ábrándul állított fel, hogy Magyarország át legyen
hálózva száz vasúttal, ime beteljesült. „Ha nincs
elég vasúttok, törjétek össze lánczaitokat s lesz
elég!" Ez is meg van s nincsenek lánczok.
Láthatja, hogy a honvédsereg újra fennáll,
erőben, hazaszeretetben a régivel versenyző.
Láthatja, hogy van szabad sajtó, egész légiójával a szellem harczosainak s az olvasóközönség száma egész tábor.
Láthatja, hogy költészet, tudomány, művé-
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szet, technika, ipar, gyármunka, kereskedelem,
, ' hajózás, mezögazdasag ugy kifejlődött, hogy Magyarországnak nem kell többé könyörögni az elfoglalt helyért a művelt világban.
És láthatja, hogy az, amit kincsül hagyott
hátra, lánglelke művei millió számban vannak elterjedve széles e hazában s ott vannak a főúr
termének asztalán, miként a földmives mestergerendáján. Berepülték a kerek föld világát és minden földön, amelyet bejártak, hirdették a magyar
dicsőségét.
És még egyet láthat. Azt, hogy van még
egy, népeitől szeretett s népeit szerető király s az
Magyarországé.
S aztán hallgathatja, mit susog fülébe a
korszellem nemtője.
Hogy minden haladni fog előre a magasság,
a tökéletesség felé. Beszélni fog neki a jövendőnek olyan titkairól, miktől még a szobor szivének
is meg kell dobbannia. Jönnek még idők, mikor
ennek a szobornak érczkeble úgy megtelik gyönyörrel, hogy annak hőségétől a szobor izzóvá
lesz s világítani fog az éjszakában!
Rövid idő múlva az emlékbeszéd tartója
meghívatott a magyar király asztalához, ahol Szent
István koronájának felkent viselője e szavakat intézte az íróhoz:
„Nagyon szép volt az az emlékbeszéd, amit
ön Petőfi fölött tartott."
Örökre feledhetetlen szavak I Melyeknek balzsama minden régi fájó érzést kigyógyít.
A márczius 15-iki felhívásunk homlokán ez
olvasható:
„Legyen béke! Szabadság ! Egyenlőség !
Testvériség!"
Ma is ezt hangoztassuk: „Legyen béke!"
Egy régi történelmi adomát elesztek fel. EgyJókai M. : Emlékbeszéd.
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szer II. Rákóczy Ferencz azt kérdé első vezérétől,
Bercsényitől:
— Ugyan, édes hivem, volna-e a kerek földnek annyi kincse, vagy a világon olyan hatalom,
melyért te engemet el tudnál hagyni ?
Felelt ra a hires férfiú:
— Nem, édes fejedelmem, nincs a földnek
annyi kincse, sem a világnak annyi hatalma, melyért téged valaha elhagynálak; hanem, hogy egy
kis neheztelésért nem hagynálak-e el — arról nem
állok jót.
Én pedig azokat, akiknek hűséget fogadtam, még azért a kis neheztelésért sem hagynám
el sohal
•
Nem ok nélkül mondám e szavakat
A márczius 15-ike nem a viszálykodó szenvedélyek felélesztésének napja. A márczius 15-ike
az egyesülés, a testvérisülés ünnepe. Az volt ötven
évvel ezelőtt, annak kell lennie most.
Ahogy ötven év előtt egy gondolat szállta
Eeg a milliók lelkét, az a gondolat, hogy a magyar nemzetnek minden osztályát, minden felekezetét, minden ajkú népfaját egy közös hazaszeretetben egyesíteni kell, mert csak ez a gondolat
tette lehetővé a nagy újjáalkotás nehéz művét
E gondolat nélkül hasztalan lett volna az államférfiak bölcsesége, a költők rajongása, a király
beleegyezése; ha a nemzet azt mondta volna rá:
„nem akarom!" Épen úgy parancsolja ránk a
közérzület ma, ötven év után, az összetartást.
Ahogy ötven év előtt a magyar nemesség
lemondott előjogairól, miket elődei vérük hullásával szereztek, áldozatul hozta érdekeit,· hatalmát,
jövedelme részét, megosztotta a terheket, mik a
nép vállait nyomták, azért, hogy egy hatalmas,
eros, boldog magyar hazát megteremtsen s jelt
adott ezzel egy történelmi korszak megkezdésére:
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— akként szállja meg a honfi-sziveket ma, ötvenedik évfordulóján a kezdő napnak, az a parancsoló érzés, hogy Magyarország népe, mely nem
régi félmilliónyi nemesség többé, hanem az egész
tizonnyolcz milliónyi honpolgár, csak önmagában
bizhatik, csak önmagában találhatja barátját, szövetségesét, érdektársat s ahogy elődeink félszázaddal ezelőtt áldozatul hozták a közös hazáért kincseiket, előjogaikat, százados hagyományaikat,
mi is hozzuk áldozatul azokat a kis nehezteléseket, a miknek egyikéért a hires hadvezér képesnek hitte magát a fejedelmétől való elpártolásra. Hordozzuk végig még egyszer utczáinkon
azt az ötven év előtt fölemelt zászlót, melyre ez
volt irva:
„Legyen béke. Szabadság! Egyenlőség 1 Testvériség !
És most végszavaimban ismét Istenhez emelkedem, elmondva a honfoglaló vezérnek imáját:
Magyarok Istene I Kit mindenütt látunk:
Égben, földben, vízben, kezed munkáiban,
Töltsd ki a te lelked erre a nemzetre.
Századok százada lássa virágzását,
A hányszor elbukik, annyiszor támaszd fel.
Védd meg ellenségtől, védd meg önmagától,
Takard be mennyeddel, földét gazdagítsd meg,
Árpád dicső törzsét örökítsd meg rajta.
Mig világ világ lesz, mig magyar magyar lesz:
Uralkodjék benne időtlen időig.
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G.z egyetemi ifjúság márcziusi
ünnepén.*)
Lelkem
fiai!
_
Sokáig válogattam benne, minő megszólítással kezdjem a Hozzátok intézett üdvözlő szómat.
Előttem volt a nagy angol tudós schémája,
ki mint az oxfordi egyetem rektora az egybegyűlt
diáksereget a veni sancte után ezzel a megszólítással czimezte: „Uraim, mylordok, érsekek, püspökök, lelkipásztorok, lordmayorok, aldermanok,
mérnökök, tábornokok, doktorok, Bathrend, térdszalagrend lovagjai, hajóskapitányok, admirálok,
világcsalók, naplopók, útonállók! —Igenis: mind
ezek válhatnak belőletek, a szerint, amint magatokat viselni fogjátok." Azonban én utánozni még
a nagy embereket sem szeretem.
Van egy rátok alkalmazott régi kifejezésem,
amelyben a magyar fiatalságot elneveztem aczélfiatalságnak. Mas nemzeteknek van arany-fiatalságuk (eunesse dorée), kik arra büszkék, mi magyarok büszkébbek vagyunk az aczél-fiatalságunkra. Azonban én ismételni saját magamat sem
szeretem.
*) Elmondta az 1848-diki márcziusi emléknapok ötvenedik évfordulóján, a fővárosi vigadóban.
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Nekem jogom van titeket lelkem fiainak
szólítani, mert a saját_ lelkemet látom bennetek
ezerszeresen sokszorozódni.
Ugyanazt a dicső fiatalságot látom magam
előtt most, aki ötven év előtt engem és kortársaimat, az akkori irókat, körülvett; csak a számotok
szaporodott meg: ahány százan voltatok akkor,
annyi ezeren vagytok most.
S ugyanazt a szent szózatot hallom ezerszeresen visszhangzani ajkaitokról most, amit elődeitektől hallottam égnek és földnek hirdettetni:
„szabadság, egyenlőség, testvériség!"
Ez a harmas jelszó volt az a bibliai mustármag, melyből Magyarország czedrusfája felnőtt;
és még egyre növekedik.
E hármas jelszóban van Magyarország lételének alapja, a magyar nemzet hatalmának joga
kifejezve. Ezek a vezéreszmék tesznek egy nemzetet hadban erőssé, békében boldoggá. S a ki e
három eszme közül egyet eldob magától, a másik
kettőt is elveszíti. Ezt a hármas varázsigét őrzi a
mi alkotmányunk frigyládája.
A magyar tanuló fiatalság, nemzeti műveltségünk élő kifejezése, ivadékról-ivadékra híven
megőrizte elődeinek ezt a frigyládáját. Soha semmi
szenvedély, semmi kényszer, semmi érdek nem
birta a magyar tanuló fiatalságot eltántorítani. A
frigyládát elvehették tőlünk, de a benne elzárt
kincseket nem kobozhatták el.
Pedig sok megpróbáltatást kellett fiatalságunknak kiállánia.
Öt évtizeden át figyeltem aggodalommal,
láttam örömmel, mint váltja fel egyik ifjú nemzedék a másikat. Mindig ugyanaz a szellem maradt
meg: egyik ivadék a másiknak adta át örökségül.
És most az ötödik évtizedben ugyanezen oltár
előtt látom áldozni hazám tanuló fiatalságát:
ugyanazon jelszavas zászlókat lobogtatni kezében.
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Jókai Mór

Szorongó szívvel szemléljük, közelben és
távolban, hogy fosztanak le másutt rongyokban e
dicsőséges zászlók! Hogy áldozzák fel a szabadságot a boszuért, az egyenlőséget a kiválóságért,
a testvériséget a gyűlöletért mas nagy nemzetek
fiai. S a legjobb fiai: a múzsák tábora! Hogy készülnek testvérgyilkos harczra, mely saját hazájukat megbénítja, alkotmányukat megrendíti, hogy
vezetnek népfajt, felekezetet, politikai pártokat irtó
küzdelemre épen azok, kiknek azért van adva a
kezükbe a fáklya, a tudás fáklyája, hogy nemzetük előtt a hazaszeretet, a békeszeretet helyes
útját megvilágítsák, de nem hogy gyújtogassanak
vele !
Hála a magyarok Istenének, hogy ez a ragály nem fertőztette meg a magyar ifjak lelkét
Ti megmaradtatok a szabadság, egyenlőség,
testvériség híveinek; s a magyar tudományos egyetem fiatalsága adott magasztos példát a saját keblében létrehozott békeszövetséggel az egész művelt
világ fiatalságának, példát arra, hogyan lehet bölcs
mérséklettel, testvéri indulattal, a közös haza és
közös szabadság szeretetével, egymással ellenkező
felfogásokat kibékíteni.
Ez az 1848. márczius 15-ikének a szelleme,
így tettek a ti elődeitek, az én kortársaim; egyenlővé tették az embert, magukhoz ölelték a testvért
s midőn a szabadságért kellett küzdeni, az egyenlővé tett honfi, a felkarolt testvér együtt harczolt
velünk a szabadság ellenségei ellen.

És még ma is „in hoc signo vinces!"
Ezt az ötven év előtt a ti elődeiteknek átadott lelkemet látom én Ti Bennetek föléledve s
mindazoknak a lelkét, akik akkor velem együtt
voltak: Petőfiét s az ő tizeiét
Azok már megtértek Istenhez, ki nekem
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engedte, a legutolsónak, hogy az ő nevükben is
üdvözöljelek Titeket, lelkemnek fiai.
„Legyetek boldogok a boldog hazában 1"
„Szabadok a szabad hazában!"
„Erősek és becsületesek az erős és becsületes magyar nemzetben."
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