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Barmilly vizsgaszemekkel forgassuk a’ mar kôzel hatezer éves vilag’ politicai tôrténetei- 
nek lapjait — barmilly éles elmével biraljuk annak évrajzait, jelentékenyebb és esemény- 
düsabb, egyszersmind pedig tôrténeteivel almélkodasra ragadtatôbb évet nem talalunk, mint 
a’ jelent ; jôllebet annak még csak felit éltük at Isten’ kegyelmébôl — és mi legbamula- 
tosb, hogy a’ szemünkbe otlô csudatôrténetek, mellyek egész Eurôpat atrengik, csak néhany 
rovid hônak fejleményei. De mellôzve egyebeket, csak egyedül szeretett hazankra szo- 
rïtkozik jelen beszédem.

Haromszazat mar fôlozo évek hempelygtek le az idô’ visszatartôzhatlan hullamain 
az orokkévalôsag’ oceanjaba, hogy szeretett magyar liazank’ ’s nemzetünk’ hajdani dicsô- 
sége és vilaghi'rü vitézsége, Mohacs’ rémletes mocsaraiba elsülyedve, ezzel együtt hason- 
llthntlnn alkofmanYnc! gTabad«aganak derûtt aga is beborult. — Ezen bosszû idô ota Soha]- 
tozott ugyan szünetlen’ a’ hü magyar kebel az isméti derü utan, és az alkotmany sanczain 
kiyüli elnyomottak’ milliôi bocsatak naponként esengô fohaszaikat a’ mindenhatôhoz, szoron- 
gato bilincseik okozta gyotrelmeik’ csak legalabb némi enyhüléseért. Azonban ezen ôhaj- 
tas teljesülésének biztatô reménye, mind ez ideig még csak hajnali szürkülettel kecsegteté 
az éltetô nap utan olly hôn epedô magyar kebelt ! —  Csak talan majd unokainak szamara reményl- 
heté még feltünendônek a1 szabadsag’ aldott sugarit, a1 most élô nemzedék ! — De oh, »«$- 
ten bôlcsessègének és tudomànyànak mélységes gazdagsdga, melly megfoghatatlanok 
a? te üèleteid, és kwizsgdlhatlanok a’ te ü taid !>J ':>l)  Ime, mi volt a’ te orok tanacsaidban 
a’ 19—ik szazad 48-ik  évére honunkra nézve elyégezye! Midôn még olly tavol lenni vélnénk 
sôvar kivanataink’ teljesülését, midôn még a’ legvérmesebb remények sem merészkedének 
csak sejteni i s , az olly forrôn ohajtott polgari üjjaszületés’ dicso napjanak kozelgését, a’ 
szabadsagnak boldogsagot hirdetô hajnalat : akkor hallgattad meg a’ hozza'd szorültsagaban 
kialtô magyar nemzetnek buzgô kérését, és szükségeibôl kiszabadüad ô tet, mint egykor 
valasztott izraelfiaidat. —  Akkor élesztéd fel uj életre régi dicsôségünk’ és szabadsagunk1 

phoenixét szazados hamvaibol ! És pedig még sokkal szebb, sokkal magasztosb, sokkal 
dicsôbb alakban, mint elôbb volt I Mert imadandô bôlcsességed, melly a’ fejedelmek’ szi-

'5:') Rom. 11 r. 33 y.



vét kormanyozza, megi'hlette jô atyank’ ’s kiràlyunk’ szivét : hogy a’ haza és nemzet koz- 
boldogsagaért langolô honatyak’ igaz kivanatait meghallgatva, megada azt, mit olly buzgôn 
ohajtank, t. i. egy ôsalkotmanyunkhoz illô szabadsagot, mellynek aldott iïralaszti e’ dicso 
honnak minden gyermekeit az egyenlôség’ és testvériség’ arany lanczaival ôsszefüzve, egyen- 
lôkép boldogîtanak. — Meghallgattad, ob mennyei szent atya î e’ szabadsagtôl ezelôtt meg- 
fosztott, ’s a’ nyomor és szolgasa'g nyomasztô igaja alatt lihegô népnek esdeklô foha'szait, 
és tetézve teljesftéd igazsagos kivanatait.— Mindenhato üjad megérinté szük terü alkotma- 
nyunk’ molios bastvait, és ôsszeomlottak, mint hajdan Jéricho’ izmos fa la i, szabad beme- 
netet nyüjtvan mâr, az olly sokaig abbôl kirekesztett, azon egy szeretett anyanak ngyan, 
de mind ez ideig torvényteleneknek tartatott szülôtteinek. — Aldott legyen ezért szent ne- 
ved ôrôkké, ob nagy irgalmü Isten ! Magasztaljuk ezért Jehova’ kegyelm esséyèt, és 
az embere/i fiai irânti kegyességébôl munkdlt csodatèteleit *).

D e , oh «zivet szorongatô fajdalom ! milly valtozékony az emberek1 foldi sorsa 5 

milly allhatatlanok az ot boldogitô szerencse’ kegyei; csak vajmi kevés pillanatig fénylenek 
neki az ôroni tiszla sugari ez alanti életben ; a’ viszontagsagok’ szüntelen bolvongô felbôi 
milly hamar és kônnyen elborftjak azokat ! Ezt tanüsitja" szeretett hazank’ jelen allapotja 
is. Valôban ha a’ fenforgo eseményekrol filmélkedve , goadLoLatimhaïv aimereugfîk, a’ 
gany hajdankorban két arczünak hitt Janus csalfa alakjaval latom jelenleg fortuna istenasz- 
szonyat incselkedni a’ fellelkesült magyarral ; mellynek egyikével nyajasan mosolyogva 
nyujtja neki dus adomanyat, midôn a’ masikkal durczasan dormogve ômleszti keserü epéjét 
kinâlt mézpoharaba. — Fellünteti ugyan nyugotrôl honunk egére a’ szabadsag’ gyônyôrkod- 
tetë szivarvairyat ; de rémiti azt délrôl egy villamterhes zivatarral. — Kiadja valahara az 
esengô gyermekeknek olly sokaig lelartôztatott igaz ôs anyai orokséget, de a’ hü szere- 
lettel azon egyenlôn osztozni kello testvérek kozé a’ hâborgas’, a’ visszavonas’ gyülôletes 
alraajât veté le. — Mi ez ? szeretett nemzetem ! kedves polgartarsam ! ki a’ dicso keresz- 
tény névvel dicsekszesz ? Mi ez ? vallasi szellemmel vizsgalva egyéb : mint egy üdves 
intés neked arra, hogy nincsen allandô boldogsag, nincsen tiszta, ürom nélküli Ôrom e’ 
foldon; és hogy kecsegtelô szerencsédben ne bizakodjal, lianem egyedül annak aldott gond- 
viselésében, ki valamint a" vilagîtô napnak kiszabta eltéveszlhetlen utjat, ugy rendezi ’s 
vezérli valtozatlan akarata szerint a’ te sorsodat is ,  és a’ kinek mindenhatôsaga a’ roszak- 
bôl is jôkat tud szarmaztatni. Mert imadandô bolcsesége azokat sokszor csak azért ereszti 
read, hogy a* néked szant ororn és boldogsa'g azoknak proba-kemenczéjébôl, mint arany a’ 
tüzbol, annal szebb, annal tisztabb alakban merüljon ki. — Illy irânyünak kell tartanunk

4

*) Zsolt. 106.



w
»

a’ keresztény vallas’ tana szerint a’ fenforgô kedvetlen eseményt is ; melly jôllehet vajmi 
sok keservet okoz a’ nyert szabadsag’ aldott maîasztit békében élyezni ohajtô magyarnak, 
de ki tudhatja, ha nem épen ez altal jutand-e majd csak annak valôdi és tartôs birtokàba? 
Valjon mirôl hi'rült el egykor olly vilagszerte a’ magyar ? nemde kitünô vitézségérôl ; ki 
tndhatja tehât, ha nem épen a’ fenforgô események arra iranyozvâk a’ gondviseléstôl, 
hogy ezen hajdanâban olly magasztalt jelleme, ezek allai ismét régi dicsô székébe helyez- 
tessék ? —  Nemde vitézséggel szerzette egykor a’ magyar kedves honat és szabadsagat ? 
Valjon megütkozô lehet-e tehat, ha nyolcz szazadok utan, minekutanna a’ pnhasa'g’ és 
tespedés’ kéjes ôlében mar elég hosszan ’s karosan ringatôdzott, jelen polgari ujjaszületé- 
sét ismét egy kis vitézségi aldozattal kell neki kivivnia ? —  Nem épen ez helyezendi- e 
ôtet majd ismét vissza azon dfszes polczra, mellyet hajdani arany szabadsa'ga’ viragzô ko- 
raban a’ harczdicsô nemzetek’ soraban olly érdemesen ’s méltôlag elfoglalt ? !

Imeî hogy az imadandô isteni gondviselésnek mindenkor javunkra iranyzott hôlcs 
rendeleteibe megnyugodjunk, és egyedül atyai intézkedésére hagyjuk egészen magunkat, 
vilagos tanüsag e’ jelen egyhazpolgari ünnepély is. Milly jeles napot, milly emlékezetes 
ünnepélyt szültek néktek, vitéz bajnokok ! és mindnyajunknak a’ felmerült események ; ollyant 
hizoayara - mp.lÎYuefc masat ôs Kecskemét varos’ tôrténefe lapjaiban nem talalunk.
Melly ünnepély reatok n ézve, vitéz bajnokok, hazi és csaladi viszonyaitokat, ngyszinte 
allapoti kôrülményeiteket tekintve, némileg ugyan aggasztô lehet, de mintegy vitéz nem- 
zet’ ivadékanak, ennél alig lehetett valami ohajtottabb, alig valami dicsôitôbb reatok, ’s 
mindnyajunkra nézve. Mert fine, azt nyertük ma vissza, mit mar szazadok ôta fâjdalom- 
mal nélkülôzni kéntelem'ttettünk. —  Ugyanis, midôn eddig idegen zaszlô alatt kellett, csak 
mint tartomanyi részeseknek, és pedig tôbbnyire idegen birtokért harczolni, és vérünket 
ontani ; ma lett ismét édes sajatunkka azon megbecsülhetlen kincs , azon olly kedves bir- 
to k , a’ hadi diszjel, melly minden vitéz nemzetek’ legnagyobb dicsôsége, és méltô biisz- 
kesége. —  Ma kialthatjuk csak valôdi ôrômérzettel, hogy ônâllô, független nemzet ' a- 
g>,Tink, mivel sajat zaszlônk alatt arathatjuk ismét a’ vitézség’ olly dfszes borostyanjait. 
Ezen kedves sajatunk, melly szeretett hazankat ’s nemzetünket jelképezi, még a’ halalt is ,  
ha azt alatta szenvedni k e ll , édesbé és kedvesbé teszi a’ bajnok honfmak, mert szüntelen 
eszébe juttalja : hogy nem masért, mint sajat hazajaért, kedves véreiért aldozza fel vérét 
’s életét. Melly magasztos aldozatot maga a’ keresztény vallas is , mint Isten altal helye- 
seltet, erôsftô aldasaval szentesit, a’ vilag pedig hala emlékkel orôkit mindenkor.

Im e, V. B. a’ szomorü események okozta jelen kedvetlen allapotok mellett i s , 
milly szép, milly dicsô fény sugârzik reatok, sot egész va'rosunkra, csak a’ jelen ünne- 
pélybôl is. —  Nem egy édes ôromérzet élesztheti-e tehat aggodalomba merült szlveteket?
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Nem egy nemzeti nemes büszkeség dagaszthatja-e hü magyar kebleteket, meggondolva, 
hogy ti vagytok annyi szazadok utan az elsôk ez ôs varosbôl, kik sajat hadi-zaszlôtok 
alatt indultok a1 kedves bon’ védelmére ? E’ magasztos gondolattôl, melly elmétekbôl so
lia el ne tünjék, lelkesftve vegyétek e’ szent, e’ dicsô nemzeti ereklyét, mellyet a’ ke- 
resztény vaHasnak üdvet arasztô aldasaval is mar felkenve, felavatva ajanlok néktek vitéz 
nemzeti bajnokok, hü testvéri szeretettel, és bfzok a’ haza’ szent nevében büséges kezei- 
tekre. Védjétek azt utolsô csepp yérig hô buzgalommal ; mert azt véd ve , szeretett haza- 
tokat és nemzeteteket yéditek, mellynek szlves aldasa kisérendi minden lépteiteket, orok 
halaja pedig magasztalandja dicsô neveteket.

Hozzatok szôlok mar, e1 yitéz bajnokok’ szeretett hitvesei, gyermekei, és rokoni! 
kiknek az ô kôzelgô * ) tôlleteki elvalasok méltô banatot okoz. Nem karlioztatom ugyan 
bus érzelmeiteket, mert ezek az emberi természet gyarlôsaganak szükséges kifolyasa; sot 
ezek az embert boldogüo igaz szeretetnek legszebb, legbiztosabb tanui. Mindazonaltal 
mint egy vitéz nemzetnek holgyeit és szülotteit esdve kérlek, ne legyen ebbeli banatotok ’s 
kesergéstek tülzott és szerfolotti ; mert ez hozzatok, kik a’ vitéz nemzeti vérnek szinte 
részesei vagytok, nem illô ; sot mivel a’ ti bajteljes kebletekbôl, a’ ti varazs ajkaitokrôl 
legkedvesben hangzik, leghathatôsban lelkesit a’ huzditâs : lelkesüsétek ’s huzdûs&tak inkdhh 
nemes ônmegtagadassal i s ,  melly a’ nagy lelkek’ tulajdona, férjeiteket és fiaitokat a’ harcz- 
r a , a’ vitéz honvédelemre ; gyavasagnak, kislelküségnek tartvan a’ szerfolotti érzelgést, 
mint ama hajdani dicsô harczkornak lelkes leanyai, kik még szeretetokkel sem boldogfta- 
nak elôbb férjfmt, mig a’ harczmezején nyert bajnoki koszorüval nem aiszlett, és a’ kik 
nagyobb buzditasül magok kôték harczba menô kedveseik’ oldalara a’ kardovet. — Vfgasz- 
talôdjatok azért, kedves anyak és holgyek î a’ mennyei gondviselés fog ôrkôdni kedvesei- 
tek fôlôtt, és ti folottetek is , és megadandja, hogy ismét egymas’ karjaiba szalhassatok, 
és akkor majd kétszeresen lesz édes és orvendetes a’ viszontlatas, az isméti bfrhatas. 
Ez vigasztalja, ez nyugtassa meg érzékeny szfveiteket, és kisérje kedveseiteket a’ leg
szebb , legnemesebb, legdicsôbb munkara — a’ szeretett hazanak hü védelmére.

Nektek pedig, varosunk’ széplellm hôlgyei, honunk’ dicsô leanyai! orôk hala és 
tisztelet azon szives faradsagtokért, és nemes aldozatért, mellyel e’ diszes hadi-zaszlôk’ 
elkészittetéséhez jarulni kegyeskedtetek, ezzel tanüsi'tvan ti is nemes kebletekben bon lan- 
golô igaz nemzeti buzgalmatokat. —  Egy hervadhatlan nefelejts viruland ezen szép és dicsô 
teltetekért, nemcsak ezen vitéz bajnokoknak, kiket ezzel megtiszteltetek, hanem mind- 
nyajunk’ szfvében is.
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Végre még egy szôra van hozzatok, vitéz bajnokok ! tisztelt harczfiak ! és ez 
a’ legfontosabb, legjelentékenyebb 5 az t. i. hogy esküdjetek immar nyert sajat zaszlôtok- 
h o z , esküdjetek a’ hazanak, a’ kiralynak, a’ nemzetnek igaz lm séget, és tartsatok meg 
alhatatosan letett eskütôket utolsô csepp vérig ; mert ez volt minden nemzeteknek, még 
a’ poganyoknak is legszentebb, legbiztosb palladiuma ; annyival inkabb tehat annak kell 
lenni egy keresztény nemzetnek* —  Ezt megtartva, az ég is gyamolitandja harczolô kar- 
jaitoklit, és az ô aldasa kovetendi hôsi buzgalmatokat. — Az Isten1 angyala yezéreljen most 
mâr szerencsésen kitüzott czélotokhoz, és oltalmazzon meg mindennemû veszedelemtôl. —  
Tartson meg az ég kivant testi ’s lelki jôlétben, ôntson bâtorsagot szfyeitekbe, és izmo- 
sltsa karjaitokat ; adjon béketürést és alhatatos kitartast a’ haza ’s annak szabadsagaérti küz- 
delemben. Engedje, hogy a’ dicsô gyôzelem’ ékes babérjaival koszorüzva térhessetek yissza 
szerencsésen. Ez legbuzgôbb testvéri kiva'natom, mellyet még azzal tetézek : hogy éljen 
a’ Haza ! éljen jô Kiralyunk ! éljen és virüljon hervadhatlanül kivlvottt Szabadsagunk ! î ! 
Amen.
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