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Midôn a? népek ôsi szent jogért,
Mellyet szivôkbe Isten irt vala,
Vérontva küzdnek, mignem fôlderül 
A’ szabadsagnak teljes nappala:
A’ diadalmi énekek zajara 
Onként nyil a’ kebel buzgô imâra 
’S buzgô irnaja igy hangzik nemünknek : 
Dicsôség légyen a’ mi Istenünknek !

Dicsôség legyen a’ mi Istenünknek,
A’ mi gyôzelmünk tôbb mint emberi :
Egy hosszü szâzad, azt mit egy szôkô nap 
Adott, elôbb âlmodni sem meri ;
Mert tôrében a’ hosszas szolgasagnak 
Nem volt reménye tôbbé a7 vilagnak,
De eljôtt Isten, szol a7 biblia,
Midôn a7 szükség legnagyobb vala.

Kik nem hitték, hogy ô a7 nép szavaban , 
Itéletet jôtt légyen tartani,
Fôldônfutokka tette ’s trônjaikrôl 
Imât tengerre üzte mondani,
De kik hittek és hajtottak szavara 
Megtarta ôket népeik javàra$

Prot. Egyh. és Isk. Lap. 12. sz. 1848.
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’S elszélesztvén a7 zsoldos lelkeket, 
Néphuséggeî edzé meg székôket.

Üdv a’ kirâlynak , nemzetiink uranak,
Ô hitt Istennek és hitt népinek
’S a’ mint még meg nem szégyenült soha?
lu  hitt Istennek és igéinek:
Ugy — és ez Iegyen ôsszes jelszavunk — 
Hogy hitt nekünk, ne bànja meg Urunk, 
Hitet hitért, életben és halàlban 
A’ jôvendonek minden szâzadâban.

Hitet hitért, a’ jelen màmorâban,
Melly boldogit de kônnyen tantorit,
Hogy a’jôzansag lelkével kegyeljük 
A’ szabadsâgot, melly most batorit,
’S ha szent hajlékât majdan béavatjuk 7 
’S âz âldozatnak gyümôlcsét aratjuk:
Imâja hasson égig nemzetünknek,
Hegyen dicsôség a’ mi Istenünknék.

Âmen»



kldoll leyyen Jstennek neve ôrôkkôn ôrôkkè, ôvé a1 bblcseség 
és az erô. O cC Ici megvâltoztatja az idoket, és az idôk- 
nek részeit : leveli a’ kirâlyokat és szerez kirâlyokat, 
ad bôlcseséget a’ bôlcseknek és tudomânyt a’ tudôsoknak.

Hüniel 2 t 20» 21»

Â  îelkesültség1 roham-perczei, mik nemzetünknek 
minden hü gyermekét, a’ lefolyt napokban olly vil— 
lanyszerüen megrazkddfatak $ mik e’ vârost is meg- 
szokott szinezetébol kivetkozteive olly életteljes moz- 
galomra ragadàk : immar eîmultak. Az események 
azota messzetâvolsâgukbol kifejledezve, tisztân alla- 
nak szemeink eldtt. ’iS mi mar n}7ugodtan itélhetve 
a1 tôrténtek felett 5 valamint a’ kezdef kétes perczei- 
ben , imâdott hazânk’ jolléteért dobogo szivünk’ ho ér- 
zelmeit kôvetve, e* gyülekezetet lelkesiteni el nem 
mulasztânk : ügy most, a’ nagyszerü fejlemények 
utan , halaado ünnepet ületni veletek 5 keresztyén test- 
véreim ? polgàri kôtelezettségünk’ legszentebb felada- 
taul ismerjük.

ïgen ? mert e1 mai napnal nemzêtünk, tôrténeteiben 
szebb ’s dicsdbb napot en még nem ismerek. Szép 
dicso nap volt, midon Arpâd honalkoto , egybefog- 
lalgatvan a’ hon1 hatarait, tôrvényeket szerzett nem- 
zete* javâra ^igazsag1 lelkivel ; midon a1 hôs nem- 
zet-vezér 5 lelkesültsége'’ legfensdbb fokan :

^Megnyita vérerét,
’S  szerinte sorra bat vezér 
Pecsétlé esküjét/4

Menny’ dôrgésekint, hon lelkesülve harsogâ a' nem- 
zet fôlé :

„Haljon meg, veszszen a1 gonosz ?
Ki tôrvényt tudva ront.
Haîal fején ki vakmerdit 
Rendet fog bontani;
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Mint e" pecsétlo esküvér, 
r , Ûgy folyjon vére k i!“

Amde Arpâd a1 nép-apa, harczos nemzet1 élén — 
mellynek hôsi vitézsége vilaghirü vala — honalko- 
tâsban kônnyen boldogult. A 1 dicsd alkotmany1 alap- 
jainak letételében akadàlyokra nem talàlt. Middn a’ 
buzgo imàdsâg nemzete1 üdveért hatalmas ajkirol ô- 
rom 's rèmény kôzôtt leharsogott :

„Virulj te bon ,
Ragyogj te «ép,
Nagysagban ezrekigu —

a1 hû nemzetcsaïâd ôromkészséggel àment dôrge râ.
De most a1 baza1 lânglelkeinek, nemzet-esalâ- 

dunk ez idd szerinti vezéreinek, elobb egy harom 
szâzadon at mindig de nrindig fokonként izmosült 
szellemoriàssal kelle megbirkozniok, ki a1 kormânya 
alatt levo nemzetek1 nyôgéseiben, panaszaiban, sé- 
relmeiben, siralmaiban — sot, ha Ielketlen rendszere 
ügy ki'vânâ, vérhullâmaiban is — éldeletét lelé. Ki 
szelid urât, az ausztriai hâzat, eszeveszett makacs- 
saga miatfc a’ bizonyosan bekôvetkezendett bukas" ôr- 
vényszélére juttaîâ. Ki még a1 legkozelebbi napok- 
ban is, middn a1 tômérdek méltatlankodàson felindulfc 
nemzet, lelkesbjei’ szavàra mar-mâr lecsendesült: 
szcttagolt kigydként, hogy ha még, ha csak egyet- 
len méregfulânkot lehetne is a" nemzet1 egészséges tes- 
tébe szivàrogtatni, bünteljes fejét ismét fôlemelé. A 1 
zsarnok osztrâk kormanynyal, e1 megcsontosuit abso- 
lutismussai kelle nemzetünk1 csillagainak elobb meg- 
birko'zniok, e1 rémoriast kelle elobb porba tiporniok, 
hogy a1 nemzet, eredeti alkotmanyos szabadsâga1 ha- 
lâltora helyett ujâszülettetésének dicso napjat ünne- 
pelhesse meg.

A 1 lelkesek1 szives igyekezete — mellyre üdves 
sikert, millidk, meg millidk imâdkozànk — dicsosé- 
gesen teljesült; a1 rémorias, e1 zsarnok szôrnyeteg, 
porba tiportatott 5 a1 magyar haza e1 percztol o ta ,
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kedves testvéreîm ! szabad haza ! / /  „ Aldoti legyen 
Isten a’ te neved ôrôkkôn ôrôkké , tied a? bôlcse- 
ség és az erô. Te vdltoztatdd nie g az idôket és * 
az idôknek részeit, levetéd a? kirdlyokat és szer-  
zé l kirdlyokat, adtdl bôlcseséget a* bôlcseknek ms 
tudomdnyt a? tudôsoknak.“

Hâlaünnepi eïmélkedésemnek két része leend.
En egyikben elbeszélem egyszerüen az ôrôm1 

okat, azok kedvôkért, kik tan még eddig is jdl fôl 
nem fogàk.

Mdsikban elmondom a? teendoket, mik ezentui 
minden embernek külônbség néîkül teendoi.

Ti pedig csak figyelmezzetek, testvéreîm !

I.
Nem uj dolog a’ mar , hogy a’ magyar nemzet 

rég idô ota, igen elégedetlen vala kormânyaval. Ré- 
szint mert lâtta, hogy az 6 hazâjà az uralkodd-hâz 
ôrôkôs tartomânyai1 irânyâban csak ollyan mâsod- 
rendü orszag, mellyet Bécsbdl idegen nemzetbeli em- 
berek kormànyozgatnak, kik a1 magyar haza érde- 
keit — mint idegen riemzetségbôl valok — igazân 
szi'vôkôn nem is viselhetik; részint mertérezte, hogy 
ez idegen nemzetbeli emberek, és ezeknek zsoldjâba 
âllt magyarok , az dsi magyar alkotmânyt mind in- 
kâbb inkâbb kôrülnyirbaljak, szabad polgarhoz illd 
nemes batorsag heîyett mindenben szolgai alazatos- 
kodàst kôvetelnek. De lâtta a? nemzet azt is , hogy 
ha e’ bécsi fokormany, kormanyzasi modorât tovâbb 
is fentartja, nekiink a’ tôbbi — mind a’ fôîmivelés, 
mesterségek és kereskedés, mind a*1 tudomanyokra 
nézve olly szép és hasznos eldmenetelt tevo — euro- 
pai nemzetekkel versenyt haladnunk sohasem lehet, sC 
minek aztân majd egyszer az leendhet kdvetkezmé- 
nye, hogy mi, mint szegény és tanulatlan nemzet, 
nemzeii âllàsunkat is elvesztjük, megszüniïnk ma
gyarok lenni, és leszünk mas hatalmasan eléhala-
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doté nemzeteknek gyarmatosai, erdvel és észszel meg*» 
hodoltatott rabszoîgâi.

Mikor ezt lâtta a’ nemzet, és észrevette hogy mi 
vâr reâ, fôïszdlalt nem egyszer.... amde hasztalan! 
....M ikor a’tôraérdek sok sérelmek, miket az osztrâk 
kormânytol szenvedett, halomra gyültek, ismét fôlszo- 
la lt.... âmde ismét haszontalan !»... Nem egy vâr- 
megye, mint Pest is a’ tôbbek kôzt, jeles férfiakat 
küldôtt a’ szelid lelku kirâlyhoz, bepanaszolni a1 
nemzet’ bajait, tômérdek sérelmeit : és a’ vârmegyék’ 
igazsagos ügyben panaszolkodni akaro kôvetei, hiâ- 
ba fâradtak olly messze fôldre, még csak be sem 
bocsatattak a’ kiraly’ eleibe. Es annal fajdalmasab- 
ban eshetett az nekünk, middn tudtuk jol, hogy a’ ki
raly maga igaz hajlando'sâggal volna irântunk, de azon 
lelketlen emberek, kik szentséges személye kôrül 
tartozkodnak, tôle minden bajt ügyesen eltitkolnak, 
annyira, hogy o a’ mi fâjdalmainkrol épen semmit 
sem tud.

Mit tehettek volna mâr illy kôriiJmények kôzt a’ 
magyar nemzet’ lelkes fiai egyebet — kivâlt middn 
lattak, hogy a’ franczia derék nemzet, eroszakoskodo 
kormanyât szerencsésen megbuktatâ $ middn lattak 
mas orszâgok népeinek is zsarnok kormanyaik elieni 
erélyes fôlszdlalasait 5 lattak hogy kiralyunk’ orszâgai 
is az elégületlenség miatt tôbbnyire mind zavarban 
vannak.... ügy hogy attol lehetett tartani, hogy a’ 
birodalom szerkezete is mâr-mâr fôlbomol , jo lelku 
kiralyunk’ trdnja veszéîyben forog : mit tehetett volna 
illy helyzetében m âst, az ausztriai uralkodo hâzhoz 
mindig olly hü magyar nemzet, mint azt, a’ mit tett, 
hogy az ègybegyulve volt orszâg rendei, ’s vârme
gyék’ kôvetei, az erélyes nâdor’ vezérlete alatt — 
— ki a’ kirâlynak épen unoka testvére — fôîmentek 
Bécsbe, csakugyan bejutottak a’ kiraly’ eleibe, el- 
panaszolfâk eîotte a’ nemzet’ bajait, fâjdaîmait és sé- 
relmeit : tôle azon szent îgëretet nyerék, hogy ezen-



tul a magyar haza'’ ûgyeît született magyarokka! 
fogja kormânyoztatni, 's minden erejét oda irânyo- 
zandja, hogy a1 magyar nemzet nagy ’s dicso lehes- 
sen ismét, mint az oskornak fényszâzadaiban ! . . . .  
Legott egy lelkes magyar foembert — kinek élete 
mint tiszta tükdr ali a1 nemzet elott — gr. Batthyâni 
Lajost fdkormânyzoül — minister elnôkül — ki is ne- 
vezteté, még pedig oliy hatalommal, hogy 6 vâlasz- 
szon maga mellé mas hozzâ hasonïo eszes és lelkes 
férfiakat, kik d felsége a kirâly1 jovâhagyâsa mel- 
lett a1 magyar nemzetet ezentül mindaddig, mfg a1 
nemzet’ bizalmara érdemesek leendenek, kormânyozni 
fogjâk.

Megnyervén ekkép a’ nemzet a1 legnagyobbat, 
mi utân oîly buzgon sovârgott, némelly lelkes polgâr- 
târssûnk kiszemelték a’ legfontosabbakat, mikre a’ 
magyar hazânak, hogy hova hamarâbb talpra allhas- 
son, olly nagy szüksége van. ’S azokat a1 mâr ki- 
nyert felelôs magyar kormânyzattal együtt 12 pontba 
foglaîak, illy czim ala:„M it kivdn a’ magyar nem- 
zet?‘( E 1 12 pont az, melly a’ nemzetet Karpâtoktol 
Adriâig olly villanyszerüen megrâzkddtatâ, életteljes 
lelkesültségre ragada.

E 1 12 pontnak elso pontja mâr ez:
Kwdnjuk a’ sajtôszabadsdgot, censura’ eltor- 

lésèt. Mit tesz ez ? Azt teszi : hogy szabad legyen 
ezentül megirni és kinyomatni mindent, a** mi igaz- 
sâg. Hogy az igazsâg fényljék, mint nap az égen, 
's azt minden, kinek szeme van a’ lâtâsra, lâthassa.

Kwdnunk azutdn felelôs ministeriumot Buda-  
Pesten. Hat ez mit jelent ? Azt jelenti, hogy a' ma
gyar nemzetet, ne idegen nemzetbeli, de született 
magyar férfiak; és ne Bécsbôl, hanem Buda-Pestrôl, 
és ne is ügy a’ mint nekik tetszik, hanem a’ mint a’ 
nemzet maga, tôrveny âltal elibôk szabja, kormânyoz- 
zâk. ’S eljârâsaikrol à’ nemzet elott szâmoljanak, 
mikor az kivânni fogja, feleljenek.



, Kwdnunk évenkènti orszdygyülést Pesten. Azaz s 
kîvânjuk, hogy minden évben gyüjtessék ôszve a5 
nemzet, képviseloi âltal, hogy ha baj van, azt eî- 
igazîthassaj hafôrvényre van Szükség, azt teremthes- 
sen; és pedig az orszag’ szîvében Pesten, ne ûgy 
mint eddig az orszâg1 szélén Pozsonyban.

Kwânunk torvèny elôtti egyenlôsèget polgâri 
ês valldsi tekintetben. Az'az : kîvânjuk, hogy a1 
tôrvény elott mindenki egyforma legyen. Soh'se néz- 
zenek arra a’ bîrâk, hogy ez ür ama szolga, e1 
nemes ama kôzpolgâr , e’ pap ama katona. Büntes- 
senek mindenkit vétsége szerint, és jutalmaztassanak 
mindenkit érdeme szerint. Arra se nézvén legki- 
sebbet i s , mino vallâsü valaki, csak becsiiletes és 
jo erkôlcsü ember legyen. Ugy van... csak becsiile- 
tes ember legyen. Mert hiszen azt mâr a1 gyermek 
is tudja a1 szentirâsbol, hogy ,,Isten nem szemèly-  
valogatô, hanem minden nèpbôl ês nemzetségbôl 
kedoes elôtte a’ k i ôtet féli és igazsâgot cseleke- 
szik,“ Es hogy „Nincsen immâr tôbbè sem zsidô , 
sem gôrôg, nincsen sem szolga sem szabados, 
hanem mindnydjan egy vagyunk.(,i Bârmit huhol- 
janak, elég vigyâzatlanûl sot botorül, néptômeg elott 
a’ sôtétségnek denevérjei !

Kwdnjuk hogy hova hamardbb dllittassèk fol 
nemzeti ôrsereg. Azaz : engedtessék meg fegyvert 
viselni, ’s magukat abban gyakorolni olty becsiiletes 
és értelmes polgâroknak , a1 kik a’ rendet és csen- 
dességet az orszâgban fentartsâk ; a’ tôrvénynek en- 
gedetleneket megzabolâzzâk ; és ha netalân valami 
zsarnok szellem a’ nemzet1 jogait valaha ismét elta- 
podni szândékoznék, legyen egy lelkes nemzeti or- 
sereg, meîly e’ zsarnoknak rôgtôn nyakâra hâghasson.

Kwdnjuk a? kôzôs teherviselèst. Azaz : fi- 
zessen addt minden ember-fija, legyen bar nemes, 
pap vagy katona. Mert a1 mégis csak égre kiâltd igaz- 
sâgtalansag volt eddig, hogy a1 dûs foldbirtokü ne-
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mesek , grdfok , barok és gazdag papok egy garas 
adot sem fizettek a1 haza^ javâra, vagy legalâbb ne- 
vetségig csekéîységet ! de bezzeg fizetett a1 kivalt- 
sagtalan néposztàly eleget !

Kivanjuk hogy az urbèri viszonyok megszûntet-  
tessenek. Azaz : legyen vége màr egyszer azon kedvei- 
len egybekottetésnek, mellyben volt eddig a1 jobbâgy 
fôîdesuràval. Ne kényszerittessék a’ jobbàgy ezentül 
is robotolni és dézmât adni a’ foldesürnak : hanem 
az orszag gondolkozzék valami kàrpdtlàsrol, mellyel 
a’ foldesür is megelégedhetik, ’s a1 szegény job
bagy is hadd mivelhessen màr valaha , robot és déz- 
ma aldl fôlszabadittatott szabad fôldet.

Kwdnunk esküdtszéket, képviselet, egyenlôsèg 
alapjdn. Azaz : kivanjuk, hogy ezentül ne azok 
itéljék el a1 bünost, a1 kik egyszersmind büntetik is 
azt. Az itélo és végrehajto hatalom vâlasztassék 
küldn egymastol. Az esküdtszék — meliynek tagja 
lehet minden becsületes és értelmes polgar — ki- 
mondja sC vâdlottra a1 „bünôsa vagy „nem bünôscc 
szot, szabadon, meggydzodése szerint. Ha bünôs- 
nek itéli a’ vàdloltat, a'* tôrvényhatosâgnak büntetni 
kôtelessége. Ha àrtatlannak nevezi a z t, büntetni tôb- 
bé joga senkinek sincs.

Kwdnunk nemzeti bankot. Azaz : olly nem- 
zeti pénztar felàliïttaiàsàt, mellybdl minden polgar kü- 
lonbség nélkül, tôrvényes kamatra, biztos hitel mel- 
lett, pénzt vehessen fol. Ne kényszerüljôn neliéz 
szükségének idején az uzsoràskoddknak fojto kôrmei kdzt 
elvérzenie, egész esaladostul végpusztulâsra jutnia.

A ’ katonasdg esküdjék meg az alkotmdnyra, 
magyar katondinkat ne vigyék külfôldre , a’ kül- 
fôldieket vigyék el tÔliink. Eddig a.1 katonasag 
vakeszkôz volt az ônkéntes kormàny’ kezében, mely- 
lyel a1 népeknek jogait eltapodâ. Ha valamelîy nem- 
zet ellenâîlni mert, kiallitotta a’ sorkatonasâgot, a’ jog- 
érzetü polgarokat agyonlôvette, mint oktalan allato—
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kat.,.. Hogy éz tôbbé ne tôrténhessék, a1 nemzet 
azt ki'vânja, hogy a1 magyar katonâk, sâjât testvér- 
reink, külfôldrôl jojenek haza, itt esküdjenek meg a' 
nemzet1 alkotmânyâra ? nehogy ezentûl is vakesz- 
kôzôk legyenek. A ’ küfôldi katonasâg pedig pa- 
rancsoltassék ki az orszâgbol.

K ivânjuk , hogy a’ politikai status foglyok sza-  
badon bocsdttassanak. Azaz : szabadon bocsâttas- 
sanak minden ollyan raboskodo polgârtârsaink, kik 
csak azért zârattak el a’ megbukott kormâny' paran- 
csolatâra, mert az igazsâgot napfényre hozâk; a* 
véka ala rejtett vilagot millio'k’ szemeibe îobogtatâk; 
a’ szent igazsâgnak szoval és îrâssal, buzgo apos- 
tolai valânak.

Vègre kwdnunk Erdélylyel uniôt. Azaz : ki- 
varijuk hogy Erdélyorszâg kapoïtassék Magyaror- 
szâhoz, vagyis a' két orszâg' legyen egy Magyar- 
orszâg. — Kiilônbenis testvérek vagyunk, ezred évi 
szenvedésen aîapült rokonérzelem barâtokkâ edzett. 
Miért maradnok tovâbbra is külônszakasztott két 
orszâg.... mikor együtt erosbek lefhetünk.

Ezek valânak a' 12 pontok, miket a’ nemzet 
olly ho lelkesültséggel fôlkarolt, miknek teljesedését 
az elmult napokban olly âthato remegéssel vârt a1 
magyar haza’ minden érteîmes és hü gyermeke.

A y nemzet9 ïmàdsàga — hdla neked îsten  /  — 
felhatott az ègig.

A’ magyar sajto ezentûl szabad. — A ' feîelos 
ministérium Buda-Pesten — annyi akadâlyok1 daczâra 
is — csakugyan megalakült. — Az évenkénti or- 
szâggyülés Pesten elhatâroztatott. — A ’ tôrvényelotti 
egyenloség polgâri és vallâsi tekintetben mâr kimon- 
datott. —<■ A’ nemzetorség csaknem mindenütt — ki- 
vâlt a’ tekinlélyesb vârosokban — felâllittatott. — A 1 
kôzteherviseïés minden honpolgârra kiterjesztetett. — 
Az ürbéri viszonyok megszüntettetének. — A ’ ma
gyar politikai status foglyok' ez ido szerint egyetlen
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egye a 1 „Népkônyva népszerü irdja — a’ derék 
Stancsîcs Mihâl — szabadon bocsàttatott. — Igy a’ 
magyar nemzet1 kozkfvanata nagy részben mar is 
megadatott. — E 1 percztol ota az egyenlôség, jô -  
zanszabadsüg, és testvèrisèg szent lanczolata kap- 
csolja egymâshoz a’ magyar haza1 minden vallâsü, 
minden nyelvü, és minden osztàlyzalü polgârait.

E s itt van mdr kimondva jelen hdlaünnepünk- 
nek nagyszerü ôrôm oka.

II.

Most mar elmondom a’ teendoket is ? mik ezen- 
tul minden becsületes embernek teendoL Hanem itt 
mar rôvidebb is lehetek.

hegelsô teendôje e1 percztol fogva, minden be- 
csületes polgdrnak, ki hazâjât sziVéboi szereti, és 
a’ ki képesseget is érez magaban — lett îégyen ed- 
dig nemes vagy nemtelen , gazdag vagy szegény — 
legelsd teenddje, hogy a’ nemzetôrsereg1 zdszlôja 
ald hova hamardbb fôlesküdni siessen. Mert mîn- 
den eddîgi gyozelmeink’ biztositéka egyedül csak a’ 
fegyveres ônero. Isten tudja , melly perczben leend- 
het râ szükség. — Tudom én azt jo l, hogy a"1 mar 
eddig felâllt nemzetorseregnek is vannak ellenségei, 
mint âltalaban ez üjabb mozgajmaknak kârhoztatoi. 
Hiszen miért is volnânk emberek, gyarlok, erdtlenek, 
ha hiâval lennénk azon fôldi anyagisâghoz tapadtlel- 
ki tôrpéknek , kik csak ügy eregetik günymosolyra 
vont ajkaik kôzol a’’ megjegyzéseket mindenre a’ mi 
csak lelki, a1 mi csupdncsak szellemi ! .... Kiknek 
semmi sem kell ? mi vaskes kézzel nem markolliato... 
Pénz ? pénz , ha csak egy fillér anyagi haszon i s , 
banni piszkos ütonf!... nem honszabadsag , "s nem- 
zetorsereg ! ! !... Am füladjanak beié e’ lelki-tôrpék 
— ha nekik is égy tetszik — anyagkincsüknek huila,— 
mai ha î de ti, jobb éi zetü polgârtârsaim ! jegyeztessé-
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tek be neveiteket hova hamarâbb, a1 nemzetô'rség’ 
tagjai kôzé. Mert higyjétek el :

?,Romlott sziv és romlolt elme,
Kit hazâja’ hô szerelme,
Szép tettekre nem hevit.c<

És
,,Sehonnai bitang ember,

Ki most, ha kell, halni nem mer?
Kinek dràgâbb rongy élete,
Mint a1 haza’ becsülete.c‘

Mülhatlanül szükséges tovâbbà, hogy a\* nép , 
ha valaha, ez iddkorban bizodalommal viseltessék 
elôljàrôi irdnt. A z  elôljdrôk pedig e’ bizalmat min- 
den megtiszteltetésnèl becsesebbnek tartsdk, a1 nép 
érdekeit soha, és semmi tekintetben szem eloi ne 
téveszszék. Élôljardknak — kivâlt illy roppant né- 
pességü varos’ eloljâroinak — soha dicsôbb rounka- 
terôk nem lehet, mint midon e* két nagyszerü esz- 
me kiïzd ’s vi harczot egymâssal ,,szabadsâg és rab- 
szolgasâgu . . . .  Egy biztato szo illy idoben a’ lelkes, 
a’ szeretett elôljard'1 ajkàroî, ezer hü polgârt villa- 
nyoz fol a’ tespedségbôl, ’s teremt a’ szabadsàg’ meg- 
torhetetlen bajnok hoseivé. Lelkesültség tehat, elôljâ- 
rok ! részelekrôl folytonosan, a1 szabadsag; és biza- 
lom, nép ! részedrol az elôjjàrok irântü!

’S mondjunk le ezentulra, szeretett polgârtarsaim ! 
ndk és férfiak egyirant, minden hiusdgrol, kissze-  
rüségrôl, m elly az olly igen szükséges érdekegy-  
séget megingathatnd kôzôttünk..,. EJjôtt az ido, 
midon illik nyiltan kîmondanunk, mikép az embert 
nem a’ ruha teszi tdbbé , hanern a’ mi a’ keblen be- 
lol honol. A ’ jellemtisztasag, ’s a’ szepldtlen erkôl- 
csi élet. — Pedig szép lélek , tiszta ôntudat dardez 
kôntôs alatt is doboghat am , valamint a’ selyem ’s 
bibor ôliônyok is lappangtathatnak piszkos onérzetet. 
Polgarokkâ levéuk e' percztôl dia mîndnyâjan, urak
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es szolgâk , gazdagok és szegények , hivatalnokok 
és fôldmivesek, mesteremberek és napszâmosok. Kül- 
sdiikre nézve hât nincs tôbbé kôzôttünk semmi kii- 
lônbség. De van , igen is leend mind vilâg végeig 
bensônkre nézve. Ész és ipar, szorgaloin és tudo- 
mâny , munkâssâg és lélekfôlemelkedés : ezek fog- 
nak ezentül diszt, becsületet, ’s' kôztiszteletet szerezni 
embernek, és nem tôbbé a1 puszta hivatal, ’s a’ szü- 
letésnek véletlensége is. — Legyünk hât munkâsok 
és szorgalmasak ez idô szerint is , r azon hivatal és 
âllapotban , mellybe helyhettiink. Es ovjuk magun- 
kat minden rendetlenkedéstôl.

De ôvatosak legyünk illy kôrülmények kuzt, 
testvéreim! beszèdünkben is. Nagy baj az mindig, 
hogy sok embert csak ügy erôltet a’ beszéd , vagy 
van râ szükség, vagy nincs. Az illyen ember az- 
tân ha valosâgot nem tud beszélni, kôlt valamit, 
azaz : hazudozik , ha rosz szândokbdl nem, tehât 
csak azért is, hogy poîgârtârsaitol megbâmultathas- 
sék. Rendesen minden vâros ismerni szokta az illy 
alaptalan hirkovâcsokat. Ezek ntân hât jozan em
bernek indulni nem lehet. ïla  mi tôrténendne hazânk- 
r a , vagy vârostokra nézve valami veszélyes — mit 
Isten ne adjon î min mâr alkalmasint tül is vagyunk 
— az elôljârosâg azonnal, ügy mint a’ dolog âll, 
kôzhirré teendi azt kôzôttetek, de e’ szoszékbôl i s , 
ügy hiszem, nem fog hiânyozni ezentülra is a’ fi- 
gyelmeztetés. — Egy szd illyenkor, egy hazug be
széd — oda vetve îelkismeretlenül vagy botôrül a’ 
néptômeg kôzé — kiszâmithatlan veszedelmet okoz- 
hatna. — Ovakodjék hât minden becsületes polgâr âl- 
hirt terjeszteni, mellyre külônben is nagyszerü bün- 
tetés van szabva. Mi pedig ne higyünk minden ha- 
szontalan beszédnek.

Végezetrej szeretett testvéreim î irtsunk k ik cb -  
lünkbôl minden cllenszenvet külonbôzo valldsü ?
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âlïapotà 9 7 s helyzetü polydrtdrsaînk irdnt. ... E ’ 
gyônyorû két szo „hazafi és pôIgar<É legyen ezentül 
azon nemzeti szent lobogo, melly alâ mindnyajan , 
kiilônbség nélkül fôlesküdve, egymâst, mint egyen- 
lon szabad testvérek, magyar jellemünkhez illo oszin- 
teséggel ôlelhessük !

E s most, polgârtârsaim ! kiàltsuk egy sziVvel 
és szâjjal :

Eljen a7 hazal Êljen a7 kiràly ! Ê ljen az al-  
kotmdnyos szabadsày ! Ê ljen cC testvèri egyetêrtès!

Hazadnak rendületlenüi 
Légy hive, oh magyar 5 
Bôlcsod az, ’s majdan sîrod is, 
Melly àpol ’s eltakar.

A 1 nagy vilâgon e’ kivüï 
Nincsen szamodra helyj 
Aldjon vagy verjen sors kezei 
Itt élned , balnod kell.

Ez a’ fôld , melîyen annyiszor 
Apâid’ vére folyt;
E z , mellyhez minden szent nevet 
Egy ezred èv csatolt.

Itt küzdtenek honért a” hosr
Arpàdnak hadai $
Itt tôrtek ossze rabigafc 
Hunyadnak karjai.

Szabadsag î itten hordozâk 
Véres zàszloidat,
’S elhulltanak legjobbjaink 
A ’ hosszü harcz alatt»

Mindenek felett :
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Es annyi baîszerencse kôzt,
01 ly sok viszaly utan, 
Megfogyya bar, de tôrve nein» 
Él nemzet e1 hazân.

’S népek’’ hazâja, nagy vilag! 
Hozzâd bâtran kiâlt:
„Egy ezred évi szenvedés 
Kér éltet vagy halâlt!44

Az nem lehet, hogy annyi sziv 
Hiâban onta vért, %.
’S  keservben annyi hü kebel 
Szakadt meg a’ honért.

Az nem lehet, hogy ész, ero, 
Es olly szent akarat 
Hiâba sorvadozzanak 
Egy âtok suly alatt.

Még joni kell, még joui fog 
Egy jobb kor, melly utân 
Buzgo imâdsag epedez 
Szazezrek ajakân.

Vagy joni fog , ha joni kell,
A 1 nagyszerü balai,
Hol a' temetkezés fôlôtt 
Egy orszâg vérben ail.

'S a’ sirt, hol nemzet sülyed el 
Népek veszik kôrül,
’S  az embermillioinak 
Szemében gyasz kony fil.

Légy hive renduletlenül 
Hazàdnak, oh magyar :



E* éltetod 5 's ha eîbukâf, 
Hantjâval ez takar.

A 1 nagy vilàgon e* kivül 
Nincsen szamodra kely; 
Aldjon vagy verjen sors kezo : 
ïtt élned, halnod kell.

Amen.

K Ô N Y Ô R G É S . * )

IstenI magas vezére 
Arpâd csatâinak,
Buzdulj dicsô segélyre 
Késô utodinak.
Te hivtad ôt keresni 
Bajtârsival hazât, 
Karpâtokon vezetted 
Szép Hunniâba at.

Azôta négy folyô kôzt 
Innen Karpâtokon,
Vész ’s nyugalomban ail fel 
A’ vérszerezte bon.
Felette üj remények’
Virâgi fejlenek,
Dicsô napok’ korànyi 
Egén feltüntenek.

Ne hagyd sôtét napokkâ 
Borülni hajnalât,

Erdélyi.
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Melly szâzadok homâlyio 
Csak most loboghat àt.
Ne nézd szegény apâink 
Egy ezredes bünét,
Hogy ôk balül fogânak 
F eî, népek’ istenét.

Nem hütlenül, de gyarlon 
Szegék tôrvényedet,
Gyarlô bfmért ne verd meg 
Ordkre, népedet!

Oh âldj, miként megaldâl 
Vészinkben ekkorig,
Hirünk’ fényét kelettôl 
Hordozva nyügotig.
Polgàrerényt lobogtass 
A ’ honfi kebliben, Lé
Tartsd fel magad a’ fôldi 
Kirâlyok’ képiben.

Tamaszd felüjra a’ hont,
ErkOlcsôt olts bêlé, ®
Hogy kôzhatâs buzogjon 
Kôzérdekek felév 
’S ne lâsson olly hazât, mint 
Dicsô magyar hazânk,
A’ messze eïmenô nap,
’S a’ nagy kerek vilâg.
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