„Széchenyi István Stádium című művéből válogatott gondolatok szá
munkra ma is időszerűek és például szolgálhatnak.”
- Felelős szerkesztő -
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Sz e l íd r e f o r m a t ió t k ív á n o k ;

Gondolatok Széchenyi István Stádiumából"
Elérik valaha a’ nemzetek az erkölcsiség ’s értelmességnek azon magasságát, bízom a’
perfectibilitas1 szellemében, midőn egy nemzeti famíliának minden tagja a’ szerencse ’s
dicsőség templomátul egyenlő távolságre helyeztetve, abba mindegyik beléphet... De
milly messze áll az emberiség még ezen ponttul, midőn a’ lefolyt századok bizonyítása
szerint a’ respublicák eddigi próbái - pedig semmi egyéb mint egyedül intelligentia híja
miatt - mindig sikertelenek valának... Mi emberek összeleg jövő magasságunknak csak
egy igen alacsony lépcsőjén állunk m é g ------ ’s hát még mi M agyarok------------ !
Előre tehát Lelkesek; álljunk elő ’s fussunk más nemzetekkel versenyt a’ tökéletes
felé! ’S nézzük mi szükséges nekünk Magyaroknak.

Szüntelen olly tükröket készítői, mellyekben
homály ’s mocsok hathatósan szembetűnő
... mind alkotmányunkban, mind szokásainkban, mind polgári helyzeteinkben tetemes
javításokra legsürgetőbb szükségünk van, - mert az előrehaladás és helybenmaradás közt
forog nemzeti életünk ’s halálunk; ’s hogy feltámodásunkat, regeneratiónkat mimag'unk, csak mimagunk eszközölhetjük értelmi súlyúnk nagyobbítása ’s magyar nemzeti
ségünk nemes kifejtése által.
A ’ legállatibb ember sem maradhat többé veszteg, ha egyszer tisztán látja át és
isméri el nyomorúlt álláspontját, ’s kellő világu tükörben szemléli milly hátra van min
denben, ’s milly szerencsétlen selejtességben sorvadoz mind lelkére mind testére nézve.
A’ tökéletesbet szomjuzó vágy, melly lelkünk legfőbb tulajdona, ’s annak halhatatlansá
gát olly világosan bizonyítja ’s érezteti velünk, oka ezen előhaladási nemes ösztönnek,
melly tán egyedül emel minket felül minden állaton ’s túl annyire, hogy biztosan reméllhetjük lelkünk egykori csudálatos erőre fejlendő hatalmát. Ezen ösztönnek józan irány
zata — a’ mi semmi egyéb mint a’ szép, jó, igaz, való, nemes és dicsőnek mindenütti ’s

x Stádium: Magyarország képviselőihez. írta Széchenyi István 1832-ben. Reprint kiadás, Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó 1984. A vízszintes vonalak a korabeli cenzúra törléseit jelzik. Az itt közölt részletek a
Közgazdasági Szemle 1988. márciusi számából valók.
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mindenkori szorgos keresése — határozza el az emberek ’s nemzetek alacsony vagy
magas létét.... mindenkinek lehető legjózanabb cselekedete nem lehet más, mint magá
nak ’s másoknak szüntelen olly tükröket készítni, mellyekben mind lelki mind testi
homály ’s mocsok hathatósan szembetűnő.
’S ha meggondoljuk, miért áll a’ Magyar szinte minden keresztény nemzetek
mögött, szomorú hátramaradása legfőbb okát tán annak fogjuk tulajdonítni, hogy
részint országa fekvése, részint körülállási hátráltaták néha néha egy szép hosszú tekin
tetet vetni azon jótévő tükörbe, melly ugyan, mint mondám, rendszerint felette keserű
’s kellemetlen érzéseket támaszt, de mind nemzeteket mind embereket magokkal
megismértetvén, végre mindig áldott következéseket szül; vagy pedig, ha honunk fek
vése ’s körülállási ezt nem hátráltatták volna is, tán azért, mert senki vagy igen is keve
sen szánták magokat el ’ön- ’s körülmény-isméreti tükrök készítésére.’

Sokkal józanabb az idő szellemének irányt adni,
mint az által hajtatni
... azon nemzetet, mellyben erős lélek van, soha és semmi körülállások közt idegen
hatalom nemcsak nem nyomhatja el, de óriási előmenetelében sem hátráltathatja, ’s
minden veszély, melly érheti, kirekesztőleg csak tulajdon keblében t. i. elégtelen isméretiben, természetelleni talpkövekre rakott intézetiben, ’s az ezekbül szükségkép követ
kező egyenletlenségiben ’s viszálkodásiban veheti valódi eredetét; ’s hogy viszont nincs
olly bölcs kormány, nincs olly próféta, ki egy lelkeden korcs népet valóságos dicsőségre
felhevítni ’s igazi halhatatlanságra feltüzelni tudna!
Minden nemzetnek bizonyos crisisen át kell esni, melly annál erőszakosb, annál
tartósb, minél kevésbet alapulának köz erőmüvének addigi rugóji a’ természet örök
szent törvényein, ’s minél tovább hevert az tisztítlan. Ez axióma, — ha a’ világ évrajza
nem hazugság.
Ennek törvénye szerint mi Magyarok is kénytelenek vagyunk átesni egy crisisen
-------------- ez bizonyos. A’ kérdés csak az 'Ezen crisis mindent feldöntsön e, ’s honun
kat a’ belvihar egy még gyászosb sivataggá tegye e, mint a’ miilyen vala IV. Béla ’s IV.
László idejében a Tatárok átka alatt; vagy pedig olly szeliden járja e át hazánkat, hogy
midőn alkotmányunkat kivetkezteti elavult, sértő ’s káros intézeteibül, törvényeinket
javítsa, nemesítse — ’s mindenki sajátját bátorságba ’s tiszteletbe helyezze?’
Én egy szelíd ’s convulsio-nélküli2 reformatiót kívánok! erre kíszt lelkem; ’s ha ezt
az Olvasó nem hinné, a’ mi tán megtörténhetnék — mert tudom, sokan legvilágosb
szavaimat is elfacsarják, ’s legőszintébb vallomásim alatt is tudja Isten mit keresnek —
azt akarom hozzá tenni ’honom nyugalmát fen tartani, boldogságát előmozdítni, kíszt
hasznom is.’
... valamint jobb a’ Duna árját kijelelni mint azt keresztgáttal felfogni akarni; jobb
a’ villám ellen mennykőhárítót állítani, mint azt fallal kirekesztni próbálni ’s a’ t. úgy
sokkal józanabb, az idő szellemének irányt adni, mint az által hajtatni; módnélkül józa
nabb annak parancsolni, mint végre kénytelenül engedni ’s a’ t.
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Ne várjuk a’ terh felfelé estét, de használjuk mechanikában annak középponti
vágyát; ’s éppen igy, ne keressünk halandóban önkárára sürgető ösztönt, hanem annak
megint haszon - utáni szomját ébresszük nemes czélra, közhaszonra!
... azért most csak az a’ kérdés: el akarjuk e magunkat végkép törültetni a’ nemze
tek sorábul a’ nélkül, hogy a’ világ évrajziban a’ Magyar legalább elhunyta után egy
fényes lapot foglaljon; el akarunk e annyira korcsosulni, hogy a’ jövendő még valahai
létünket is kérdésbe hozza, ’s mi mint Magyarok egykori sírhantunk fölött soha ne
érdemeljünk e a később élendő nagy nemzetek emlékezetében néhai nagyságunknak
egy érdememlékét is? vagy ezentúl is csigakép akarunk mindig mászni, ’s örökké azt
állítván ”népünk semmi polgári létre nem érett még” jövendő 800 évek alatt is olly
bágyadtan emelkedni a’ tökéletesbe felé, mint eddig alig emelkedénk? — Ha eltörültetésre szántuk magunkat el — minthogy sok hazánkfia úgy látszik, arra el is szánta már
magát, mert nem törődik mi lesz a’ honbul, csak életén keresztül meleg kályha mögött
pénzes ládáján ülve, cum o tio -------------- séd sine dignitate5, nyugalomban élhesse állati
örömit, és szíhassa egy kis hivatalutáni tömjénét —; vagy ha törpeségünket ’s legtöbb
nemzetek-előtti isméretlen vagy csekély becsben tartott létünket annyira imádjuk, hogy
az azokbuli kilábolástul rettegünk, oh akkor kövessük törvényhozásinkban ’s alkot
mányi rendezkedésinkben jobbadán 'közvetlen’ eleink példáját: hagyjuk el mi is nem
zeti nyelvünket, kisdedinket ’s kivált leányainkat arra ne tanítsuk, úgy hogy ők is, mint
a’ maiak, kerüljék a’ honi hangot, ’s annak természetes ellenségi legyenek, mit nem érte
nek; latán bilincsekbe szorítsuk mi is hazai érzésinket, úgy hogy azok soha ne engedjék
lelkünk egész felemelkedését, magyarságunk tökéletes kifejtését...........vastagítsuk mi is
végnélkül törvénykönyveinket fekete és fejér parancsokkal, úgy hogy az ügyes annak
tekervényi közt megfoghassa a’ b e c s ü l e t e s t ; -------------------------------------------------

opponáljunk kormányunknak csak mi is jobbadán akkor, mikor törvényes utón jár
-----------------------------------------köszönjünk mi is, midőn törvényesen kivánni lehetne,
’s éljünk viszont legilletlenebb szavakkal ’s módokkal, midőn köszönni kellene; ne
tanuljunk mi is sokat, vagy ha már tanulunk valamit, semmi egyebet ne tanuljunk, mint
konyhadeákságot vagy rabulista fogásokat1; mi se utazzunk mint ők, és semmit sem lát
ván, ’s igy mibenlétünket ’s állásunkat soha józanul össze nem hasonlíthatván ’s igy
soha el nem ismérhetvén becsüljük túl minden intézetinket, ’s puffadozva kiáltozzuk ’s
harsogtassuk Magyarország dicsőségét; keserítsük tűrhetetlen gőgünk által polgárinkat,
és szorítsuk az adófizetőt mindig mindig szorosb korlátok közé; regulázzuk őket, ’s
vigyük el néha néha a’ házi pénztárt, de a’ nemesi tolvajt éppen ne vagy csak gyengén
büntessük; készítsünk szép utakat, de azokért ne fizessünk ’s a’ t., ’s a’ t., ’s a’ t.
Ha ellenben középszerűség közt sorvadozni nem akarunk, hanem törvényes Kirá
lyunk székét erősitni, saját bátorságunkat ’s jó-létünket határ nélkül emelni, minden
anyaföldünk-lakja embertársunk sorsát boldogítni, szóval: mind Isten mind emberek
előtt valódi bel-’s külbecsünket ’s igy 'szerencsénket’ emelni kívánjuk, óhajtjuk; akkor34
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más módokhoz kell nyúlnunk mint eddigi törvényhozóink ’s országos embereink leg
nagyobb része! Legnagyobb része mondom, mert hogy voltak ’s vannak honosink közt
az 'Emberiségnek ’s hazájoknak igazi baráti és szószólói’ ---------- azt jól tudom, ’s a’
magasbra indultaknak áldom hamvait, midőn a’ most élőket üdvözlöm — de azok sza
vai jobbadán sivatagban zengének el, mint a’ pusztában kiáltozóé, minden siker ’s nyo^
mós viszhang nélkül; mert ezek, ha legalább az eddigi határozásokat tekintjük, a’ köz
lárma közt úgy némultak el, hogy végkép az 'örökös réginél megmaradás’ kívánsága, a’
’mindigi foltozgatás’ és ’sohai gyökeres segítség’ következésében, alkotmányunknak
nem theoriája, azt nem mondom, mert abban felette sok jó van, de praxisa most való
ban nem egyéb 'mint egy, számtalan abususbul5 egymásra halmozott, az idő szellemétül
bizonyosan ’s könnyen sarkábul kifordíthatandó gyenge rakvány.’

Már illy okoskodók közt valyon kinek van igaza?
... mindnyájan — kiknek azon szerencsénk vagy szerencsétlenségünk (?) van: gondol
kozás nélkül olly keveset létezhetni mint levegő hijával - abban tökéletesen kezet
fogunk, hogy mind polgári intézetinkben, mind törvényinkben némi javításokra ’s vál
toztatásokra legsürgetőbb szükségünk van; ’s ha ez áll, úgy látszik semmi egyéb hátra
nincs, mint tanácskozás és szóvetés helyett, cselekedni ’s tenni. Azonban ezen osztály
megint szinte annyi felekezetekre oszlik, mint a’ mennyi a’ fő; ’s annak tisztába nem
hozása: hogy valyon mi az a’ Valami, a’ mit mindenik emlit; oka a’ legszerencsétlenebb
viszálkodásoknak, mellyek ha eleinte nem nagy következésüek is, végkép — mint a’
szomorú tapasztalás mindenütt mutatja — a’ leghatalmasb országokat is gyökereikbül
döntik ki.
.. .-valóban soha sem lenne megbocsátható, ha ma, midőn legközelebbi hasznunk
nál, bátorságunknál, sőt nemzeti létünkről ’s becsületünkről van szó, nem állnánk meleg
érzéssel de egyszersmind hideg vérrel össze ’s nem tanácskoznánk arrul, a' mi legköze
lebbről illet, minden késért elenyésztő barátsággal, hanem képesek lennénk, semmi
figyelmeztetésre ’s felvilágosításra nem ügyelni, vagy theoriáinknak nemcsak a’ közjót,
hanem saját létünket is féláldozni, — vagy mint gyermekek csak közel szenvedelmi tár
gyainkra tekintvén, a’ sebes idők szárnyain közelítendő veszélyek előtt szemeinket
hunyni bé!
Tanácskozzunk tehát nemcsak gyülésinkben — mert oda előkészület kell —
hanem kisebb köreinkben is, ott kell értenünk már egymást; ’s ne mulasszuk el ezen időt,
melly soha vissza nem jön, ’s melly mind a’ kormányt mind a’ nemességet legnagyobb
cgyességre int, — mert Istenen kívül csak ő kezeikben van helyeztetve az országjövendője.
Az egész dolog veleje abban áll 'Mit kelljen tehát javítni, mit változtatni törvé
nyinkben, mert azok adják a’ köz erőműnek az im pulsust------ .’ ’S ennek vizsgálata
leend az előttem fekvő próba-munka tartalma...
Múlt tavaszkor egy igen jó barátomnak vevém levelét, mellyben ezt írja ”Összejöttem e’ napokban több Vármegye-urakkal, kikre az országos küldöttségnek az Urbariale
körül tett javaslati rostálása vala bizva. Én igy ’N o kedves Uraim ’s hát gondolkoztak e
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a szegény adófizető sorsárul------------------kell e azon segítni- ’s mikép ’s a t.’ Ok
pedig Így "Gondolkoztunk bizony ’s már tagadhatlan, valamit ugyancsak kell tennünk,
’s mi azt találtuk, hogy őtet semmi annyira nem nyomja, mint némeíiy főldesurak
kegyedensége, melly szerint nekiek robot közt nyugvásra ’s evésre soha egy óránál több
nem engedtetik---------- ennek exasperálni6 kell----------- ’s igy mi azt javaslottuk, hogy
ezentúl nekiek törvényesen két óra engedtessék; mivel azonban azt sem kívánhatni,
hogy a’ főldesur károsittassék, 104 napi gyalogrobot helyett 113-mat projectáltunk!”
Tegnap ellenben N. látogatta meg, ki mindig csak a’ sajtószabadságrul ábrándoz
---------- és igy ülök eféle igen alant s’ igen fent héjázó javaslók között, csendes lélekkel
várván be, mit hoz az idő ’s a’ t.”
Minap megint egy társaságban vala két felette külön szabású reformátorral talál
kozni szerencsém. Az első igy ”Én azt hiszem a’ méz dézmáját el kell engedni, mert a’
méhek természet szerint nemcsak az uraság telkein, de a’ jobbágyokéin is kalandoznak,
minthogy nekik parancsolni nem lehet.” A’ másik pedig igy ”A’ Ministerek Responsabilitá sa ---------- mindennek talpköve.”
Már illy okoskodók közt, kik az 'igen kevés’ és ’igen sok’ vagy a’ ’szinte késő’ ’s ’még
kora’ közti végheteden mezőnek határ-kövei, valyon kinek van igaza? ítéletem szerint
mindegyiknek; mert a’ szántóvetőenk evésre egy óra helyett kettőt engedni igen helyes,
kivált ha van rágni valója; a’ méheket szabadon hagyni igen józan, mert máskép nem
készítnének mézet, ’s igy igazságos tőlök dézmát nem venni; a’ sajtó szabadsága az
intelligentiát rögtön több századdal mozdítja elő, ’s minden bizonnyal egy kifejtett sza
bad nemzet közt mód nélkül több hasznot mint kárt okoz; úgy bizonyos végkép, hogy
annak, ki más pénzérül disponál, akármi legyen neve is, végre számolni kell.
E’ néhány sor után nyilván láthatja az Olvasó egész tendentiámat; de hogy azért mi
vagyok, pygmaeus vagy gigas reformátor e, t. i. ollyan e, ki csak egy hüvelyknyit akar
mozdulni minden században, vagy ollyan ki egy pillanatban egészen uj alkotmányt akar
előbűbájolni, azt azért tán még sem tudja, ’s nem is tudhatja soha, bár én principiumimban igen megállapodtam - mig nem határozza tökéletesen el, mi ő maga. A’ sajtószabadságos, vagy ministerkorlátozó pygmaeusnak, a’ két órát ’s mézdézmát engedő ellen
ben, gigasnak fog tartani; de nem mert én változom, hanem éppen azon okbul, melly
szerint egy tölgyfa, ha gondolkozni tudna, az embert igen alacsonynak, egy vakondok
pedig igen is magasnak ítélné.
Utam a’ közép, egyenesen kimondom; ’s ámbár ez igen remeteféle sétáló az élet
ben - mert az emberek általában véve mindig tulságokban szoktak élni - úgy hiszem
koporsóig az lesz. Azon reputatio ”se hideg se meleg” melly annyiak előtt fertelmes,
nekem legkellemesb; mert semmiben nem szeretem sem a’ pólust sem a’ zóna torridát,
’s a’ megfagyásnak éppen olly ellensége vagyok mint a’ megégésnek; melly okbul sem a’
kormánynak mindigi orgánuma vagy öröki opponense, sem a’ honi mocskok mindenütti pártolója, vagy a’ józan magyarság kifejtésének mindenkori ellensége — mint köz
tünk fájdalom igen számosán — soha nem leszek; a’ kormányi önkényt úgy restellem,
mint a’ hazai rozsdát gyűlölöm ’s a’ t . .. ’ sem azt nem hiszem, hogy aristokratia nélkül
nem lehet lenni, sem azt hogy a’ szabadsági ’s egyformasági ittasság más legyen mint
képtelen theoria...
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Ne mindig generalitásokban csak; ’s mondja már
hát mi kell tenni!
Midőn az 1825kl országgyűlésen a’ devalvatiórul vala szó, a tanácskozók két végha
tára, régibb adósságokban, mint tudva van, részint százért százat, részint százért negyvent votizált. Én nem kívántam eleinte hozzá szólni; mert atyám után felette sok régi
adósságot vevén át, az igazság és aligbirható károm közt helyeztetve, egy igen kellemet
len kelepczében érzém magam. De végre részint szégyenből, mert ezen tárgynál kiki
megszólamlott — a mi megint új bizonysága, hogy a sokaságnál az önhaszon többet
nyom mint a’ honhaszon — részint lélekisméretcm sugalása szerint, voksomat a’ százért
százat javaslókéihoz csatolám. Azonban, ámbár magammal megelégedni némi kis okom
volt — a mit az Olvasó is tán megenged — még sem tudtam tiszta lelkű tettemnek
minden kesertül menten, háborítlan örvendni; mert emberi gyarlóságomnál fogva, a’
min eléggé elszomorodtam, ’s illyes tárgyak körül mindennap elszomorodom, ellenáll
hatatlanul kongatná füleimbe egy kis deamon ezen rut szavakat ’bár győznének a negy
venesek!’ ---------- ’s ezen kis eset tán elég világosságot fog adni a’ gondolkozónak,
hogy sokszor a’ legnemesb áldozat alatt i s ---------- mily földszagi kívánat lappang;
melly állításomban egyébiránt, reményiem senki meg nem ütközend, a’ mint ahogy én
magamat sem átallottam vádolni illy földi érzések alatti sinlődőnek.
Ezen viszketeg, vagy inkább hajlandóság, melly minden ember ’s minden felekezet
tuljadona, 'habár sejdítlen is mindig másra tolni akarni a’ terhet,’ — valódi oka, hogy
mindaddig a’ szántóvető sorsát nemcsak illusorie, de valósággal felemelő javaslatban az
ő három correlatiói soha nem fognak megegyezni — lagalább spontanee nem — mig
mind a’ fő kormány, mind a’ bel kormány, mind a’ földesúr nem hiszik, ’s arrul tökéle
tesen meggyőződve nincsenek, hogy nemcsak kár nem háramlik rájok, ha a’ szántóve
tőnek valódi haszna eszközöltetik, hanem hogy mind a’ fejedelmi erő, mind az országi
bátorság, mind a’ földesurasági boldog lét mindaddig semmi egyéb, mint hamisan
kecsegtető serencsétlen illusio, mig az ország legszámosbinak léte nem erős, nem bátor
’s nem boldog.
Akármilly alkalommal tétessék szó a’ szántóvető sorsának javításárul, olly bizonyos
mint 2x2 = 4, hogy a’ majoritás vagy a’ mindent megezáfoló 'maradjon’, vagy a’ soha
véget nem érő ’halasztassék’, sőt a’ kereken megtagadó ’nem lehet’ anathemájával7 veri
vissza a legjózanabb javaslatokat; ’s nem egyéb okbul — erre igen kell vigyázni — mint
azon egyedülibül, hogy a’ szántóvető sorsát a’ nagyobb rész általában nem hiszi javítha
tónak más kára nélkül; ’s itt fekszik a’ leggyökeresb fallacia.8
... azon dilemmában vagyok — az igen hosszú ’s felette homályos közt — mint a’
miilyen zavarban minap valék, midőn némi bosszantó okoskodásim után, egy jó isme
rősem igy kiálta fel ”Ad rém9, ad rém — ne mindig generalitásokban csak; ’s mondja
már hát mit kell tenni!” a’ mi által úgy meg valék lepve, hogy eleinte nem tudtam egy

7 átok
8 csalás, hamisság, megtévesztés
9 A tárgyra!

szót is felelni, mig végre azt válaszoltam 'hogy mit kelljen hazánkra nézve tennünk, azt
most hamarjában bizony nem mondhatom meg; de ha azt akarja tudni az Ur mit kel
lene magának magára nézve tenni, azt megmondom: Legelsőben is — minden okosko
dás előtt — vagy 300 kötetet, mellyeket, ha szabad, ki fogok jelelni, nagy figyelemmel
áltolvasni, ’s az azokban lévő tárgyakat jól megemésztni, egyszersmind pedig a’ külön
helyszínekre menni — hol practice láthatni — ’s ott tovább élni ’s a’ t. szóval: tanulni
előbb, tapasztalást szerezni, ’s aztán gáncsoskodni, tanítni ’s a’ t.!’
Mennél többen fogják ezen tanácsomat fogadni — ’s azokra hivatkozom kik ébren
utaztak — annál nagyobb mértékben fognak kevesedni azon ezernyi árnyékozatok,
mellyek honosink kepzeleti oceanjábul a’ pygmaeus reformatoroktul kezdve a’ gigásokig végnélkül ötledeznek fel, ’s minden közlélek ’s egyakarat létét megsemmisítvén, a’
publica opiniót ezernyi részre aprítják ’s igy azt felette gyengítik.
Most igen soknak köztünk — ’s ezekbül a’ tudósoknak tartottakat sem veszem ki
— némi külföldi tárgyaknál még opiniójuk sem lehet, mert az csak látott és ismért tár
gyakon alapulhat; ők pedig, merem állítni, sőt a’ mi több, megmutatni is, nemcsak a’
legszükségesb tudnivalókat nem látták, ’s felölök tiszta ideájok sincs, de még csak azon
rőffel sem bírnak, mellyel nemzeti nagyságot mérni lehessen, ’s külföldrül való tudomá
nyok semmi egyéb mint egy valóságos olla putrida10---------- .
En a’ Királynak hatalmát, a’ földesurak biztos, független és szerencsés létét, ’s min
denkinek sorsadta, vagy ész- és tenyér-kereste sajátját nemcsak megtámodni nem kívá
nom; sőt az elsőnek székét hiv jobbágyi érzelemmel módnélkül erősítni, a’ birtokosak
létét pedig határnélkül szebbítni ’s bátorítni óhajtóm; de valamint nem tartok egy fel
fordult pyramist — kivált ha valamivel összeütközik — igen erős építménynek, melly a’
despotica kormánynak figurája, hol a’ fejedelmi hatalom minden és a’ nép semmi: úgy
lehetedennek hiszem, a’ mostani megindult időben — mert az előtt tán lehetett, midőn
minden aludt — hogy a’ királyi szék ’s a’ nagy birtoki lét valóságos bátorságban legyen,
minekelőtte a’ nép elibertálva lesz. — Les petites propriétés sont la sauvegarde des grandes propriétés.11 Ez eldöntheden igazság! — ’S éppen azért, mivel magaméval együtt
mindenkinek valamiét nevelve ’s bátorságba helyeztetve látni kívánom, azért törekedem
arra, hogy mindenkinek honunk tág mezején nagyobb mód, könnyűség ’s több remény
nyujtassék mint eddig, értelme ’s fáradozása után valamit szerezhetni ’s azt háborítlan
bírhatni is.
Hunnia minden lakosinak polgári létet adni! im ez, a’ mit 1832-bcn teljes meggyőződé- •
sem szerint, honunkra nézve nemcsak nem időelőttinek, sőt szinte már időutáninak tar
tok. Hanem valamint minden bizonnyal jobb lett volna 1792-ben gyökeresen mcgjavítni
alkotmányunkat — a’ mindrogy annak szükségit az akkori deputationalis munkák után
Ítélvén, felette jól átlátták 40 esztendővel ifjabb ’s igy tapasztalatlanabb eleink — úgy
1832-ben sokkal józanabb azt végre, időhozta abususibul12 kivetkeztetni ’s a’ természet
alapira állítni, mint megint más 40 esztendőt csendesen bevárni akarni, ’s igy folyvást;

10 Olla podrida (jelentése: rothadól fazék): különféle főzelékekből, húsból és kolbászból összeállított
spanyol nemzeti étel.
11 A kis tulajdonok biztosítják a nagy tulajdont.
12 itt: elavultság, túlhaladottság
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mert elvégre bizony késő lesz, ’s akkor hazánk egy az egekbe dicsőén emelkedett Épít
mény helyett, mellynek sarkalatja tartós, egy minden sarkaibul kidőlt Rommá fog bom
lani, melly alatt a’ Magyarnak még emlékezete is elenyészend —.
Honunk minden lakosinak a’ nemzet sorába iktatása bizonyos életet terjesztend; 9
milliónak ezentúl is abbuli kirekesztése ellenben elkerülhetetlen halált hozand anyaföl
dünkre. Ez lélekisméreti vallomásom!
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