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•ovo wj® mm Eltűnt az álom szemeimnek előle,1 igy hangzik e 
mai szombat szent leckéjében a megbántott ősapának szemrehá-
nyó szava. Visszhangja kél a mai prófétai igében wjk> mm wm a vi-
gasztalás elrejtőzik szemeimnek előle és szembeötlő kapoccsal 
kapcsolja együvé az írás még másik két szétszórt igéjét ez a 
szócska: wyv, szemeimnek előle. 

És ennek a négy igének útmutató irányítása érteti meg vé-
lünk, miért ünnepeljük ebben a városban, miért ünnepeljük ezen 
a szent helyen Klauzál Gábor születésének százados fordulóját . 

Szeged méltányolta őt életében, midőn közéletünket ébresztve 
hat évtized előtt a megyének szabadelvű irányát innen adta meg ; 2 

méltányolta 1848-ban, midőn Wesselényivel és Deákkal együtt 
díszpolgárává avatta, méltányolta 1861-ben, midőn Deákkal együtt 
ő volt az első államférfiú, akinek vonásait a város közönsége 
művész ecsetével az utókor számára megörökítette3 . Szeged méltó 
gyászpompával, egész népének részvételével kisérte hamvait végső 
nyugalomra annak, akit legjobbjaink egyike, Osztrovszky József, 
méltán nevezett a város legnagyobb fiának. Szeged nem feledte 
el ezt a legnagyobb fiát és most, hogy századszor fordul születé-
sének napja, jogát ta r t ja dicsőítő ünnepléshez, az emlékezet fel-
újításához ebben a gyorsfeledésű korban. 

I. 

^yo nnoj oi nwton nnsn raw •>= Mert elfelejtettek a régi nyomorú-
ságok és elrejtet tek szemeimnek előle.4 Elfelejtet tük azt a 
köznyomorúságot, amelyben hetven évvel ezelőtt a törvényhozói 
pályára lépett Klauzál, Széchenyinek tanítványa, Deáknak hű 
árnya.6 Veszélyborús korszaknak nevezte maga Deák Ferenc is 
korát.* Ha végigtekintünk az újító párt küzdelmeinek tárgyain, a 
közszabadságok védelméért folyt lázas harcokon, szinte megret-
tenünk, mennyire elfeledte a mai nemzedék a régi nyomorúsá-
gokat, mennyire elrejti a jelennek kicsinyes izgalma a régi har-
coknak tanúságos idejét szemeinknek előle! 



Ezekben a nemzetalkotó harcokban Klauzál Deáknak min-
denkor leghívebb követője maradt s egyik lázas izgalmú ország-
gyűlésen a távolmaradt vezér helyett a nemzet vezetője volt. 

A régiek regé je : Gábriel a tűznek angyala, annak a csoda-
szerű, tüzet lohasztó tűznek,7 amely a jámbor if jaknak életét a 
tűzpróba vészében megóvta: ily tüzet lohasztó tűz volt az övé is. 

Csillapító ékesszólása a márciusi napok tüzét lohasztá, ne-
hogy a zendülés szikrája azonnal mindent lángba borítson. Magához 
mindig hű mérséklete megállítá a tömeget, féken tartotta, irányí-
totta a márciusi napoknak áradatát. Neki köszönjük, hogy nem 
a nemzet vágta el a hömpölygő ár előtt a törvénynek gátját, hogy 
nem a nemzet terelte el a törvénynek medréből az események 
fo lyamát 

II. 

W Sey IDOM A méltatlanságot elrejtette szemeimnek előle,8 

így szól a második igével a hazának hálás zsidósága, s ez 
a hála késztet, hogy ünnepeljük kegyelettel itt is ezt a mai 
napot. A jobbágyok s a nenmemesek emancipációja mellett a zsidók 
egyenjogositása volt Klauzál politikai hitvallásának egyik sarkala-
tos tétele. 

A jobbágyok sorsa, a kiváltságok eltörlése, a nemnemesek 
beolvasztása a nemzet testébe, mindaz, a miért Klauzál a harmin-
cas évek elejétől fogva küzdött, rakta le alapját 1848 törvény-
hozó alkotásainak. S ha Szegeden Klauzál terére állítók Kossuth 
szobrát, úgy ennek jelképes értelme vagyon: Klauzál és társai 
teremtették meg Kossuthnak történelmi terét. 

Ismét Gábor angyalról mondják eleink, hogy küldetése 
Izrael támadóinak megeáfolása volt.9 

Melegebben, ragyogóbban, hogy ne mondjuk szenvedélyeseb-
ben ügyünket nem védte soha senki, mint ő hatvan év előtt el-
hangzott nagy beszédében. 

Csanád és Borsod vármegyék követeinek felelve, így fakad 
ki : „Nézzük meg az izraelitákat! Mutatják-e ők a türelmetlen-
ség és szeretetlenség pé ldá já t? Avagy nem látunk-e nemzsidó 
koldust a zsidó háza előtt alamizsnával gazdagabban ellátva, mint 
minőt saját hitfelétől kap ? Nem jele-e ez annak, hogy a zsidónak 
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az Isten szerető szívet ado t t ? Nem látja-e a Követ úr — ami 
csudálkozásra ragad mindnyájunkat — hogy a könyörületesség 
érzete egy néposztályban sincs annyira kifejtve, mint épen a Követ 
úr által ócsárlott eme néposztályban ? Nézze meg a zsidók inté-
zeteit és szegényeiknek istápolását és át fogja látni, hogy inkább 
minket érdekel a vád, mint azokat, akiket a Követ úr vagy nem 
ismer, vagy nem akar ismerni." 

Taglalja aztán a támadók érvelését, utal a büntető-tabel-
lákra, melyek a „zsidóság részére kedvezőbbnek mutat ják az 
erkölcsiség mérlegét", utal küldőjének, Csongrád vármegyének 
utasítására, amely a zsidóknak az ország többi nemnemes la-
kosaival egyforma jogot akar adni s őket polgárosítani kivánja és 
hatalmas beszédét így fejezi b e : „A műveltség alacsony fo-
kán látom azt az embert, aki akkor érzi magát szabadnak, ha 
szkláv is van a világon. Én szabad embernek azt nevezem, aki 
azt kívánja, hogy minden ember szabad legyen, hogy ne legyen 
körüle és mellette ember, aki őt a törvénynek igazságtalanságára 
emlékezteti."10 

Ez a beszéd „örök emléke marad nemcsak a szívreható 
ékesszólásnak, hanem a részrehajlatlan igazságszeretetnek, a föl-
világosult szabadelvűségnek s a törvényhozói bölcseségnek."1 1 

III. 

De nem a szószéknek babértermő feladatával szolgálta 
egyedül hazáját. Évtizedes mécselő, fáradatlan munkával serény-
kedett a nemzet anyagi erejének edzésén. Elmondhatta magáról 
a harmadik igével: wye mm az álom eltűnt szemeimnek 
előle! A megyének termében, kereskedelmi társulás vezető he-
lyén, a kormányszéken — mindenütt a reális valónak, a nemzet 
anyagi erejét szabályozó kereskedés és iparnak volt Széchenyi 
nyomdokán járó istápolója. 

A hazai ipar versenyképességének, művészi tökéletességének 
iskolát, felvirágozásának szabadságot követelt. 

Az alkotó iparnak szinte váratlan értékelése, ha a régiek 
képes beszéde Gábor angyalt munkásővet öltve lépteti Mózes 
elé, hogy a szentély aranycsillárjának mintázatát gyúrja 
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meg Mózes lá t tára ; 1 2 de épúgy váratlan értékelése az érték-
teremtő iparnak, ha a régi kor táblabírája a latifundiumok 
megyéjében és a közjogi sérelmek nagy hadjáratában az anyagi 
érdekek zászlaját kibontja, a kor szózatát megérti, ipar s keres-
kedésért síkra' száll. 

A lenézett kereskedésben a közjólét hatalmas tényezőjét 
ismerte föl. Ma is hatalmas tényezője a közjólétnek az az úttörő 
vállalkozás, amelyet városunkban hatvan esztendővel ezelőtt é le t r 
hívott, életre hívott hitfeleinknek is arányos bevonásával. Az r 
tézet belső vezetését is hitfelünkre1 8 bízta, aki három évtized 
át vezette híven az izmosodó takaréktárt s akinek gyászos 
hunytában a Klauzál szellemének nem vala része. 

IV. 

Klauzál Gábor egy belga földről ideszakadt osztrák ezredes 
fia. Pestnek egy kaszárnyájában született s a kaszárnya akkor 
még teljesen idegen terület volt hazánkban. És mint húsz éves 
ifjú Csongrád színmagyar vármegyéjében a nemzeti ügynek elő-
harcosa, mint férfiú a sérelmek korában a nemzeti fájdalomnak 
megrázó szónoka, a magyar nyelv jogainak győzelmes védel-
mezője. 

A békóba vert haladás, a megtagadott közszabadságokért 
való harc kimerítő küzdelmében méltán mondhatá a nemzet a 
negyedik igével: a vigasztalás elrejtőzik szemeimnek előle. És 
abban az átalakuló, korokat temető, újvilágot teremtő nagy idő-
ben a nemzet egyik trónálló angyala egy idegen katonának fia 
volt! És belső meggyőződés, rajongó hazaszeretet, önérdektől 
ment lelkesedés tiszta köntösében látjuk őt, mint az írás-
nak14 Dvon «uid1) patyolatöltött Gábriel angyalát, kinek a hosszú 
közpályán gyanú sem fért lelki nagyságához, jellembeli fényéhez. 

Az anyának szíve s a nemzet felszívó ereje kapcsolták őt 
e honhoz és panaszkodó bús keserv, olvadékony lágyság, majd 
férfiasan kitörő harag1 5 s a fájdalomnak bosszúsan kifakadó szava, 
ezek avatták a sérelmek korának hivatott szószólójává, a nem-
zeti fájdalom beszédes tolmácsává. 



Bánatos szava a lélek mélyéről szállott fel s az idegen 
apának gyermeke lélekben annyira hozzánk forrott, hogy honfiúi 
panaszának őszinteségében senki sem kételkedék. 

Az egyöntetű jellem ércének véle-esengése tette ellenáll-
hatatlanná szónoklatát, míg nem egy nagy rétorunknak csengő 
szava elbájol miivészi tökélyévél, kiváltja a tetszésnek tapsát, de 
nem váltja ki a kebel rezgését, rezonanciáját és a cselekvés 
ösztönét cserébe nem kelti. 

Mikor elhúnyt, költő képviselőtársa naplójába ezt í r t a : 
Klauzál mély, édes csengésű hangjának méla estharangja nem 
kondul meg többé földi fülek hallatára. A hang, mely majdnem 
negyven éven át híven jelenté a haza örömét, búját, törekvéseit 
s küzdelmeit s csak a forradalom viharos süvöltésében némult 
vala el, hogy a 61-ben új ra kezdődő alkotmányos élet szürkületén 
újra felzendüljön magánya bokrából, most örökre elhallgatott. A 
hollóból hattyúvá fehérült alak örökre elrepült.16 

És Szeged költője17 így búcsúztatta a távozót: 

Szeged későbbi nemzedéke nem fogja hallani azt a szívhez 
szóló hangot, amelyről azt mondták, hogy midőn a haza sérel-
mét panaszolja Ossiánnak hárfá ja és a zsidóknak babyloni siral-
mai csendülnek meg benne. 

Szeged fiának vallotta magát, itt kívánta álmodni síri álmát. 
És a gyász idejének ifjúkori emlékei ébrednek le lkemben: gyász-
ünnepre sereglik a nép, zsúfolásig tölti meg az öreg templomot. 
Ott látom soraiban az elhúnyt honfiú gyászoló özvegyét, árváit, 
a képviselőház küldötteit, a város javát. Elhangzik a gyásznak 
mélabús dallama és a szószéken feltűnik Löw Lipót prófétai 
alakja. Ihletett ajakáról megindulva lessük az igé t : az élet f á j á t 
festi, Klauzál Gábor áldott életének fá já t ; festi a szónok hevével, 
a történetíró tudásával, a küzdelmek részesének melegével s a hon-
fiúnak bánatával. Ama ritka órák egyike volt, amelyekben érezzük, 
hogy egyek vagyunk a nemzettel, ha jogban, ha jutalomban nem 
is, de egyek érzületben, gyászban, fájdalomban, könnyben. 

Idegen törzs fiáról idegen föld szülötte szólt: de az a pa-
rentátió a magyar nemzeti eszmének, a magyarság áthasonító 
erejének diadala volt, tanulságos diadala, mert megtanít megér-
teni az írás igé jé t : Szeresd az idegent! Nem a vér dönt, mert 



nem tenyészfaj a eulturnemzet, hanem a szív, a lélek tudalma, 
hovatartozása, lelkesedése. 

Laj tor ját álmodik ősapánk e mai nap szent leckéjében: az 
égnek angyalai szállanak raj ta fel s alá. A felszállók egyike a 
régiek képes beszéde szerint Gábriel, a vándor ősapát aki kisérte 
a honnak perémeig. Mikor beteljesültek az idők s a békülés 
útban vala, akkor tünt le egünkről a nemzet hűséges nemtője, 
az elvekért küzdők legnagyobbjainak egyike. A nagyok nyomába 
jöttek az epigonok, hagyományaiknak őrei, de már-már az epi-
gonoknak is fogytán vagyunk. És ha e kislelkű kornak sárban 
folyó harcait látjuk, körülnézünk s a meggyérült erdőben keres-
sük a nagyoknak mását aggódó szemmel, elfogódó kebellel . . . 
Aggódó szemmel, elfogódó kebellel nézzük ezt a széttagolódó, 
felekező, szövetkezetes, pártos országot, de csüggedetlen lélekkel 
követjük Klauzál Gábor városában a nagy idegenek tanítását, 
megállunk zászlajuk mellett, mint az egységes honnak hűséges 
gyermekei. A mi imádságunk: 

Rossz időket érünk 
Rossz csillagok járnak, 

Isten ója, nagy csapástól 
Mi magyar hazánkat.18 
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