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Bevezető

A Wesselényi-kutatás eddig nem szentelt kellő figyelmet azok

nak a szerzőknek és műveknek, akik és amelyek valamilyen 

összefüggésben hatással lehettek a „Balitéletekről” írójára. Ez 

alól csak Széchenyi István, ill. a „Hitel” jelent kivételt. Dolgo

zatomban olyan kérdéskörökkel foglalkozom, amelyekre vagy 

semmilyen, vagy nem kielégítő választ adott a Wesselényi-kuta

tás. Munkám középpontjában a fiatal Wesselényi és korai kor

szakának fő müve, a „Balitéletekről” című politikai röpirat áll. 

Programadó fő művének a tudományos igényességgel még nem 

kutatott részeit vizsgálom új, főként levéltári források alapján. 

Azoknak a szerzőknek és műveknek a felkutatására vállalkoz

tam, melyek tartalmi vagy formai szempontból hatással voltak a 

„Balitéletekről” szerzőjére. Ezt nehezíti, hogy nincs kézzelfog

ható támpontunk Wesselényi szellemi elődeit illetően, mert sem 

ő maga nem tesz róluk említést levelezésében, naplójában, ill. 

műveiben, sem azoknál nem találunk erre utalást, akik hatással 

voltak rá. A „Balitéletekről” meghatározó kérdésköreit szem 

előtt tartva követem végig az 1790 utáni Magyarország szellemi 

arculatát meghatározó sorskérdéseket, azaz a nyelvvel, a pa

rasztság helyzetével, a nemzetiségekkel, a neveléssel stb. fog-
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lalkozó irodalmat. Elemzéseimmel ahhoz szeretnék hozzájá

rulni, hogy többet tudjunk meg Wesselényi gondolatrendszeré

nek forrásairól. Vizsgálódásaimhoz elsősorban azokat a szerző

ket választottam ki, akikről bizonnyal feltételezhető, hogy Wes

selényi ismerte idevágó műveiket, illetve azokat, akikkel baráti 

vagy legalábbis jó személyi kapcsolatban állt, s bizonyíthatóan 

nagy hatással voltak világképének kialakulására. Ezért fordítot

tam különös figyelmet Decsy Sámuel, Kazinczy Ferenc, id. gróf 

Teleki László, Döbrentei Gábor és Széchenyi István műveinek 

összehasonlító elemzésére. Kutatásaimat kiterjesztettem azon 

folyóiratokban megjelenő szerzők műveire is, amelyekre Wesse

lényi előfizetett vagy valamilyen személyes okból kézbe vehe

tett (pl. valamelyik írásáról jelent meg benne kritika).

A „Balitéletekről” elemzésébe bevontam Wesselényi terje

delmes levelezését, az országgyűlési és a megyei politika szín

terein mondott beszédeit és naplóját is, valamint 1790-től az 

országgyűléseken elhangzott beszédeket.

Dolgozatomban kitérek Wesselényi eddig feltáratlan, rész

ben csak kéziratban fennmaradt szépíróinak tekinthető kis 

számú müvére is (amelyek több tekintetben is szervesen 

kapcsolódnak a „Balitéletekről” eszméihez), illetve a kéziratos, 

nevelési elképzeléseit megvilágító „Honismertetés”-ére 

Magyarországról és Erdélyről. Wesselényi publikálatlan, va

lamint teljesen feledésbe merült műveit melyeket sem

Szinnyei József „Magyar írók élete és munkái”, sem „A magyar
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irodalomtörténet bibliográfiája 2.” nem említ - dolgozatom 

függelékében közlöm. Ezeken kívül szerepelnek jegyzeteimben 

eddig publikálatlan Wesselényihez írott forrásértékű levelek is.

Annak bizonyítására, hogy egyértelműen kitessék: Wesse

lényi műve a fellépését megelőző mintegy negyven év szellemi

leg dús televényéből nőtt ki, dolgozatomban több nagyobb kité

rőt kellett tennem, mivel jelen munka keretei között az tűnt a 

legcélszerűbbnek, hogy az áttanulmányozott anyag bemutatását 

a Wesselényi-mű elemzésébe beágyazva tárgyaljam. Ugyanak

kor számos esetben, különösen Wesselényi szellemi elődeinek 

és a mintául szolgáló műveknek az áttekintésénél célszerűnek 

látszott azoknak a kérdésköröknek összevont, együttes vizsgá

lata, amelyekről Wesselényi több fejezetben is szól. Ezek: Wes

selényi történelemszemlélete, a nemzetiségi kérdéssel, a magyar 

nyelv ügyével, valamint a neveléssel kapcsolatos nézetei. 

Önállóan a mű azon fejezeteit elemeztem, amelyekkel a Wesse- 

lényi-kutatás azok rövid tartalmi összefoglalásán kívül eddig 

nem foglalkozott. Ezek a „Kedves Öcséim” című ajánlás, az 

„Előszó”, az „Előítéletek s azoknak okai általában” és a „Régi 

és új mellett s ellen uralkodó előítéletek”.

Dolgozatom kereteit túlfeszítené a „Balitéletekről” aktuá

lis, az 1832-36-os országgyűléshez kapcsolódó programjának, 

valamint terjedelmes, a Corpus Jurist boncolgató levezetéseinek 

elemzése. Ezekkel csak annyiban foglalkoztam, amennyiben 

érintik a mű egészének vagy valamelyik lényeges pontjának
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főbb gondolatait. Mivel az eddigi kutatás a legtöbb figyelmet a 

parasztság helyzetét vizsgáló, illetve a liberális reformprogram

ját kifejtő Wesselényinek szentelte és e tekintetben számos 

eredményt ért el, ezért ezeknek alaposabb elemzésébe nem bo

csátkoztam. Terjedelmi okokból el kellett tekintenem a 

„Balitéletekről”-höz csatolt kiegészítő fejezetek vizsgálatától

is.

Az 1992-ben megvédett doktori értekezésemhez képest a 

most benyújtott értekezésben olyan kisebb-nagyobb változtatá

sokat hajtottam végre, amelyek az azóta folytatott kutatásaim 

hozadékát tartalmazzák, de egyes kérdések jobb megvilágítása 

érdekében felhasználtam a Wesselényi-irodalom, illetve az 

ahhoz kapcsolódó új eredményeket is.

A szövegek átírásánál szöveghűségre törekedtem, s csak 

azokban az esetekben tértem el az eredeti alaktól, amikor az 

nem írójának egyéni írásmódját, hanem a korban szokásos mo

dorosságokat tükrözte, mint „c” helyett „ez”, a „cs” helyett a 

„ts”, a jelöletlen birtokosra, ill. a határozott névelőben jelölet

len „z”-re utaló ’jel. Ezenkívül javítottam a toll- és sajtóhibá

kat. Az írásmódban meglévő következetlenségeket — az akkori 

helyesírási helyzet bemutatása érdekében - a megjelent művek, 

illetve Wesselényi kéziratai esetében nem egységesítettem. A 

tollba mondott műveknél azonban eltekintettem a többnyire sok 

hibával dolgozó szöveglejegyzők következetlen, véletlenszerű 

írásmódjának visszaadásától. A szépírói művek - a fordítások 

(„A barátságról”, „Szegür álma”), a „Mese az indulatokról/A
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Farkas s a nyáj” és Epigrammája - esetében a teljesen szöveghű 

közlés mellett döntöttem. Ebben az a megfontolás vezetett, 

hogy ezeket a müveket még saját kezűleg vetette papírra, ezért 

az esetleges hibákat még módjában állt kijavítani. A Bajza leje

gyezte kézirat és Wesselényi saját kezű javításaiban meglévő 

következetlenségeket is meghagytam, hogy hű képet alkothas

sunk a szerző írásmódjáról, s esetleges következetlenségeiről. 

Részletesebb megjegyzéseimet az egyes szövegeknél tettem 

meg.

9



A „Balitéletekről” keletkezése

Trócsányi Zsolt „Wesselényi Miklós” című monográfiájában 

csak sommásan foglalja össze a Wesselényi naplójában a 

„Balitéletekről” keletkezésével kapcsolatos adatokat, utaláso

kat,1 a rá vonatkozó levelezést pedig figyelmen kívül hagyja. 

Trócsányinak abban igaza van, hogy valóban kérdéses, mit 

jelent, ha a napló „írás”-ról beszél. Az, hogy többször található 

„irt. Döbr.[entei]-nek”, „irt. Széch.[chenyi]-nek” stb. bejegyzés 

is, azonban azt valószínűsíti, hogy a levélírást — legalábbis 

részben — megkülönböztette a más jellegűektől. Az pedig, hogy 

1828-tól 1831-ig több százszor szerepel az „írás” szó a

naplóban, ami sokszorosa a megelőző és a rákövetkező hasonló 

tartamú időszakokra esőnek, egyértelműen jelzi, hogy erre a 

periódusra esik a „Balitéletekről” formába öntésének túlnyomó 

része. Mivel Wesselényi ekkortájt aktívan tevékenykedett 

megyegyűléseken és az országgyűlésen is sok beszédet mondott, 

feltehetjük, hogy a politikailag szélcsendesebb időkben írta a 

„Balitéletekről”-t s közvetlenül politikai fellépései előtt a 

beszédeket. Ezt a hipotézist támasztja alá, hogy az ezekben az 

években rendkívül szűkszavú naplóban - Wesselényi az írásra, 

olvasásra, elutazásra, megérkezésre, vendégek jövetelére, távo-
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zására, vadászatra, vadászzsákmányra és szeretőire vonatkozó 

feljegyzésein kívül szinte semmit sem vet papírra — az olykori 

„írásaimat egybe”, „írásaimat rendbe”, „írások rendbe szedése” 

bejegyzésekre általában egy-egy hosszabb, írással töltött 

periódus után, Wesselényi valamelyik megyegyűlésre menetele 

előtt bukkanhatunk.2

Wesselényi levelezése, pontosabban a hozzá írt levelek 

többet árulnak el műhelytitkaiból naplójánál. A rendelkezé

sünkre álló levelek időrendjét követve első helyen két 

Helmeczy Mihály-levéllel3 kell foglalkoznunk.

Az 1830 december végi levél alapján azt mondhatjuk, hogy 

a „Balitéletekről” első kiadási terve a szakirodalomban eddig 

elfogadottnál több mint egy évvel korábbra, 1830 őszére esik. 

Ebből a levélből szerzünk először tudomást arról is, hogy ekkor 

felmerült a „Balitéletekről” rövidített változatának bevezetővel 

ellátott megjelentetése a francia nyelvű Annualis Régistre-ben. 

Az 1831. február 5-i levelében Helmeczy mentegetődzik 

késlekedésük miatt - soraiból érződik, hogy ingerült hangú, 

sürgető levélre válaszol, s annál is inkább mentegetődzni 

kényszerül, mert még ekkor sem küldi a teljes, átnézett 

kéziratot. Érdekes adalék még, hogy Széchenyi „Világ”-jának 

kiadásra történő előkészítésén - miként Helmeczy és társai a 

„Balitéletekről” sajtó alá rendezésén 

(Döbrentei Gábor leveleiből tudjuk, hogy a „Hitel”-nek ő maga 

volt a nyelvi gondozója.4)

Bajza serénykedik.
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A levél alapján megállapíthatjuk, hogy már az 1830-as 

országgyűlés kezdetére, vagyis szeptemberre - a diéta alatt 

ugyanis nem lehetett ideje műve írására - a „Balitéletekről” 

toldalékok nélküli 326 oldalas szövegének bő kétharmada 

készen volt. Wesselényi a pozsonyi országgyűlésen kb. 13-15 

ívet adhatott oda átnézésre Helmeczynek, akit számos 

instrukcióval is elláthatott. Erre a szűkszavú naplóból követ

keztethetünk: az utolsó pozsonyi napokban, november 12-től 

22-ig ötször találkozott Helmeczyvel. November 14-én még azt 

is érdemesnek tartja feljegyezni, hogy „este sokáig nállam 

Helmetzi.” (Ilyen „bőbeszédűségre” ez idő tájt csak elvétve 

találunk példát.)

Az is azt a feltételezést támasztja alá, hogy Wesselényi 

1830 őszén kész kéziratot adott át Helmeczyéknek, hogy a 

mintegy 15 ívnyi terjedelmet lezáró „Hon elleni előítéletek” 

című fejezet kicsengése az egyetlen a „Balitéletekről” fejezetei 

közül, amelyik emelkedett, lelkesítő hangvételével egyértel

műen eleget tesz azoknak a követelményeknek, amelyeket egy 

az egész nemzetnek programot adó mű befejezésével kapcsolat

ban elvárhatunk. Wesselényi feltehetően az országgyűlésen 

szerzett tapasztalatai hatására döntött úgy, hogy több konkrét, 

aktuális politikai kérdésben is szükséges kifejtenie álláspontját, 

s ezért hozzákezdett a terjedelmes „Hon elleni előítéletek 

különösen” című fejezet írásához és inkább elhalasztotta müve 

kiadatását.
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A két levélből láthatjuk, hogy a kézirattal csak Bertha 

Sándor foglalkozott érdemben, s annak alapján, hogy 9 ív 

átfésüléséhez bő egy hónapra volt szüksége, a megadott 

terminus értelmében a hátra lévő szöveget 4-6 ívnyire 

becsülöm. A Wesselényihez intézett 1831. február 27-i Bártfay 

László levélből tudhatjuk meg, hogy a Helmeczy-Tasner- 

Bertha-trió röviddel azelőtt végzett a rájuk bízott feladattal. 

Leveléhez Bártfay ugyanis mellékelt egy Helmeczy adta 

„pecsételt csomót”. Helmeczyék késlekedése - javítgatásaik, 

észrevételeik elkészítéséhez több mint három hónapra volt 

szükségük - is szerepet játszott abban, hogy Wesselényi még 

több, mint egy évig nem tudta befejezni művét.

Az igazi nagy késleltető Bártfay László volt, akinek 

Wesselényihez intézett levelei5 a „Balitéletekről” keletkezéstör

ténetének megismerése szempontjából a Helmeczy-levelekhez 

fogható fontosságúak. Bártfay értékes kéziratgyüjteménye és 

levelezése szinte teljesen megsemmisült az 1838-as árvíz 

alkalmával. Ezért a Wesselényi levelek tartalmára csak Bártfay 

válaszaiból következtethetünk. Wesselényi „Napló”-jából 

tudjuk, hogy Pozsonyból Zsibóba menet csak két napot (1830. 

november 25-26.) töltött Pesten, s hogy mindkét napon 

találkozott Bártfayval, aki a rábízott feladatokra - mintegy 

átvéve Helmeczytől a fonalat - először 1831. február 6-i 

levelében reflektál. (Első ismert Wesselényihez írott levele 

1830. december 19-éről abból a szempontból fontos, hogy 

felhívja figyelmünket Wesselényi szépírói tevékenységére.) E
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levélből láthatjuk, hogy Wesselényi ekkor Bártfaytól bizonyos 

jogi kérdésekben kért felvilágosítást, nagy valószínűséggel 

műve hetedik fejezetének - „Hon elleni előítéletek” - utolsó 

két ellenvetéséhez: „hogy minálunk javítani újítani nem lehet, 

mert minden történendő változás az egészet forgatná fel” és 

„hogy polgári alkotmányunk okozza hazánkban az ipar 

(industria), kereskedés, pénz s hitel hijányát”, melyekben 

tételeinek igazolásához, ill. az ellenvetések megcáfolásához a 

magyar jogból vett érveket akart felsorakoztatni. Mindez 

egybecseng azzal a feltételezésünkkel, hogy a Helmeczynek 

adott anyag mintegy kétharmadát teheti ki az egész műnek.

A fenti levélnek különös jelentőséget ad, hogy Bártfay 

fölhívja Wesselényi figyelmét Balásházy János „Az Adó és még 

című müvére, amely Wesselényinek szinte biztosan 

megvolt. Erre abból következtethetünk, hogy a téma Bártfay 

későbbi leveleiben nem fordul többször elő, s így valószínű, 

hogy Wesselényi válaszában közölte: megvan neki „Az Adó...” 

Azt szinte biztosra vehetjük, hogy ebből az időszakból (1831. 

február 6. és március 16. között) minden Bártfay-levél 

fennmaradt, hiszen a levelek gyakorlatilag postafordultával 

íródtak. Feltehetően azért kért mégis tanácsot Bártfaytól, mert 

Balásházy müve nem adott megnyugtató választ kérdéseire.

„6Valami

Bártfay pár héttel későbbi, 1831. február 17-i levelében 

amiatt mentegetődzik, hogy még nem küldte el „lapjait”, mert 

félt, hogy esetleg a levél elvész, s másolata nincs róluk. Jelzi,
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hogy sokat írt („nagyon vastag benne a levél”) és még van is 

mit ‘leirogatnia’.

Az 1831. március 16-i és április 20-i levelek kifogásai arra 

utalnak, hogy Wesselényi kérdéseire nem volt elég csak „papírt 

elővennie”, s nemcsak „elméjében kellett feldúlnia az egész 

magyar-törvényt”, ahogy nem kis nagyképűséggel írta még 

február 6-i levelében.

A szóban forgó levelekből Wesselényi erőteljes, 

Bártfaynak címzett sürgetéseire következtethetünk, aki az 

idővel és barátjával, Széchenyivel versenyt futó megbízójától 

elnézést kér késlekedéséért (az 1831. március 16-i levélben), s 

jelzi, hogy talán rövidesen módjában lesz Nagykárolyba utazni 

s Wesselényivel találkozni; kifejti, hogy azért nem tudott még 

minden kérdésre válaszolni, mert rengeteg egyéb dolga is van 

(Bártfaynak a Károlyi György mellett vállalt titkári állás 

valóban sok idejét vette igénybe) és 8 napig beteg is volt. Az 

1831. április 20-i levelében Bártfay megint csak más irányú 

elfoglaltságára hivatkozik, majd ezt írja: „...nem igen nagy 

kilátással kecsegtet, hogy a hátralévő kérdésekre feleljek. 

Május előtt bizony nem felelhetek.”

Bártfay 1832-es és 1833-as már a kész műre vonatkozó 

levelei, a „Balitéletekről” végleges szövegének kialakulásához 

jelentős adalékokkal szolgálnak. Ezekből tudjuk meg, hogy 

Wesselényi a kéziratot Bártfayval átnézette, „lektoráltatta”. Az 

1831. április 20. és 1832. március 9. közötti időből nem maradt
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fenn levél. Ezért új levéltári anyag előkerüléséig a 

„Balitéletekről” elkészülésének pontos idejét nem tudjuk 

meghatározni. A legvalószínűbbnek az látszik, hogy Wesselényi 

1831 nyarán fejezte be művét, feltéve, hogy Bártfay valóban 

elküldte májusra a kért anyagot, amit szinte bizonyosra 

vehetünk. Ősszel már Wesselényi idejének nagy részét a 

közvetlen politikai feladatok foglalták el, elsősorban országy- 

gyűlési beszédeit kellett megírnia, tehát ekkor már nem lehetett 

ideje müvén dolgozni.

Bártfay levelei közül különösen becses az 1832. április 4-i, 

melynek kapcsán felmerül, hogy a „Balitéletekről” mennyire 

tükrözi Wesselényi egyéni stílusát. Mivel a műnek sem 

ősszövege, sem a Bártfay által javított példánya nem ismert, 

nem tudhatjuk pontosan, hogy Wesselényi mennyire vette 

figyelembe a literátorkodó „magyar prókátor” igazításait. 

Bártfay állításából („minthogy Nagyságod eddig nem minden

ben ellenkezők nyelvbeli tekintetemnek, úgy hiszem, itt sem fog 

egészen kárhoztatni”) arra következtethetünk, hogy Wesselényi 

fenntartotta magának a végső forma megválasztásának jogát, s 

mivel beszédei, levelei, olykor naplója s egyéb írásai is - 

melyeket nem fésült át Bártfay 

Wesselényire és csak rá jellemző stílusban íródtak, határozottan 

állíthatjuk, hogy Bártfay - még ha javasolt is jelentős változ- 

lényegesen nem befolyásolta a „Balitéletekről” 

stílusát. Bártfay 1832. április 4-i levelének megjegyzése - „a 

valókat nem mindenütt öldöstem el” - arra enged következtetni,

hasonló, felismerhetően

tatásokat
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hogy - legalábbis ebben a tekintetben - Wesselényi figyelmen 

kívül hagyta lektorának javításait. Bizonyosra vehetjük, hogy a 

levelében említett négy ívben „A hon elleni előítéletek” benne 

foglaltatnak, mert leginkább erre illik rá Bártfay jellemzése 

(„...sok helyütt élet s életből igazsággal felfogott scenák 

festetnek...”), s mert ebben a részben találkozunk a műben 

legtöbbször a diszkriminált „való” szóval. Mégpedig olyan 

gyakorisággal, hogy fel kell tételeznünk: Wesselényi ragaszko

dott nem túlságosan szerencsés szóhasználatához, amellyel a 

komoly, emelkedett témákat nevezte meg, mint nemzetiség, 

haza, kötelesség, jussok (v.ö. „Balitéletekről”, 133. o.).

Emellett szól még az is, hogy nem vezet be a ‘való’ helyettesí

tésére más fogalmat.

Wesselényi íróra jellemző tudatossággal ragaszkodott 

müvei végleges megformálásához. Ezt a „Mese az indulatokról” 

Bajza leiratában ránk maradt változata is bizonyítja, amelyben 

Wesselényi több helyen felülbírálja Bajza javítását.

Hogy mennyire fontosnak tartotta Wesselényi jogi 

kérdésekben a pontosságot, és milyen jelentőséget tulajdonított 

a jogtörténeti dokumentumok összegyűjtésének, jól példázza, 

hogy Bártfay mellett intenzív kapcsolatban állt a kolozsvári 

jogász professzorral, Tunyogi Csapó Józseffel is, akinek 

számos levele tanúskodik erről7. Közülük az 1830. november 

18-i jelzi, hogy Wesselényi bizonyos előmunkálatok elvégzésé

vel bízta meg őt: „Azért halasztóm ekkorra (vagyis december
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27-re) kimenetelemet, hogy gyönyörűbb, és hasznosabb 

lehessen időtöltésünk, mert addig is ennek eszközeivel 

múnkálódom.” A Naplóból tudjuk, hogy Wesselényi december 

9-én és 21-én is írt neki, s ekkor újabb feladatokkal láthatta el. 

Tunyogi december 28-án ebédre érkezett meg, s a következő 

napokon ezek olvashatók a Naplóban:

„29 egész nap Tunyogival dóig.

30 egész nap Tunyogival dóig 14 órát

3 1 Tival dóig

1831 jan. 1 T~ dóig. egész nap

2 r. jókor irt. T-val dóig.

3 r. jókor irás Tunyogi el”

A szekérderékra való jogi irománnyal érkező jogtudorral 

bizonnyal nemcsak a „Balitéletekről” törvényeinkhez kapcso

lódó vonatkozásait tárgyalta meg, hanem a sürgető szatmári 

követjelentésről és több készülő beszédének jogi részletkérdé

seiről is konzultálhatott. Kapcsolatuk rendszerességére több 

naplóbejegyzés is utal. Wesselényi kolozsvári tartózkodásai 

során rendszeresen találkozott Tunyogival, általában többször 

is, hozzáírott levelei azonban nem ismertek, ezért nem 

tisztázható egyértelműen, milyen munkálatokba vonta be őt. 

Tunyogi 1831. január 11-e és december 5-e közötti leveleiből 

sokirányú kapcsolat képe bontakozik ki. A levelek tükrében 

Wesselényi főként országgyűlési dokumentumok beszerzéséhez
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vette igénybe a nagy kéziratos gyűjteményéről is ismert 

jogtudóst. Az 1831. január 11-i levél a következő megbízások 

teljesítéséről számol be:

„lször Az írásbeli országos jegyző könyvek le írását, 

Nagyságod számára kialkudtam ...ma az 1741ieknek írásához, 

hozzá kezdett az író.

2szor az Erdélyi Deputatiok munkáit, kissebbet, nagyobbat 

együvé számlálva 30 darabokban meg szereztem Nagyságod 

számára ...négyet meg kapni nem lehetett, erre vagy ezután rá 

akadunk, vagy le íratjuk.

3szor Meg vettem az 1811 beli Jegyző könyvet is, 

békötéssel együtt 20 Forintba fog kerülni ...és igy az általam 

által vett 50 Forintokból meg maradván 10 Forint, ez 

részszerént a békötendők békötésére, részszerént az írónak is, 

egy kis előpénzre fog szolgálni.”

Az 1831. január 14-i levelében - maga is látja, hogy nem 

kielégítő - választ próbál adni a katonaállítás- és fogdosás 

korábbi helyzetéről, de csak két, ezt tárgyaló citátumot talál - 

egyet az 1741-es, egyet az 1810-11-es országgyűlési jegyző

könyvből; a kérdésről Wesselényi 1831 májusában tartott 

beszédet Décsen.

A január 18-i levélben Tunyogi több lemásolt országgyű

lési anyagot küld Wesselényinek, s jelzi, rövidesen újabb
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nagyobb (mintegy 20 ívnyi már kész is van) mennyiséget fog 

küldeni az „írásbeli Jegyző könyvről”.

Az 1831. január 27-i levélben arról tudósít Tunyogi, hogy 

„a Partiumról való kidolgozását Nagyságodnak, itten bizonyos 

kútfőre akadván, pótoltam, és e’ szerént le íratva, küldöm 

Nagyságodnak.”

A többi Tunyogi-levélben sincs egyértelmű utalás arra, 

hogy Wesselényi bevonta volna a jogtudóst a „Balitéletekről” 

egyes fejezeteinek jogi érvekkel való megtámogatásának 

munkálataiba, ám olyan átfogó együttműködésre utalnak a 

levelek, hogy szinte bizonyosra vehetjük: a „Balitéletekről” 

jogi érvrendszerének kidolgozásában Bártfay László mellett 

Tunyogi Csapó József is jelentős részt vállalt. Wesselényinek 

az a szándéka egyértelműen körvonalazódik, hogy rendelkezé

sére álljon a korábbi országgyűlések anyaga, s ennek összegyűj

tésével Tunyogit bízta meg, aki több személyt is dolgoztatott. 

Törekvéseiből egyértelműen kitetszik: Wesselényinek szándé

kában állt, hogy megismerje a magyar jogrendszer egészét és 

ehhez részben Tunyogi anyagát másoltatta le. 8

Wesselényi levelezésében ennek a gyűjtési szándéknak 

újabb bizonyítékára bukkantam Laskay Lajosnak 1831. február 

2-i Wesselényihez írott levelében9, aki felsorolja a birtokában 

lévő kéziratokat: „1551-től 1699-ig való Diaetalis Articulusok, 

az 1737ik esztendő - valamint 1750-től 1757-ig volt Diaeták 

protocollumai.” Laskay felajánlja, hogy ha ezek közül valame-
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lyikre Wesselényinek szüksége volna, azt megküldi. Wesselényi 

feltehetően elsősorban a katonaállítással kapcsolatban fordulha

tott hozzá anyagért, mert Laskay kitér levelében Mária Terézia 

rescriptumainak az erdélyi katonasággal foglalkozó részleteire.

A legkorábbi utalás, amelyből tudomást szerezhetünk 

Wesselényi törvénykönyveink, országgyűléseink iránti érdeklő

déséről, egy 1819-ben Kazinczyhoz írott Cserey Farkas levél.10 

Cserey sorai azt is bizonyítják, hogy Wesselényi nemcsak az 

apai, hanem a teljes családi örökség megismerésére törekedett, 

s magába szívta a családnak az alkotmányosság alapján álló 

ellenzéki politikáját és magatartását.

A nádor megítélése jelentős a Petőfi-Arany közötti viszony 

szempontjából is és kihat Wesselényi Miklós megítélésére is. 

(V.ö. a 11 jegyzettel.) Petőfi a sok közös szál ellenére - 

Wesselényivel szólva a ‘társadalmi helyzet körüli előítéletből’ 

fakadóan - nem tekinti Wesselényit szellemi elődjének, s annak 

nádor őséről, Wesselényi Ferencről egyoldalúan negatív 

ismeretekkel rendelkezik, amire a Petőfi-Arany levelezés 

világít rá.

Arany 1848. január 8-án ezt írja „Murány ostroma” című 

műve kapcsán: „Mi jut eszembe, pajtikám? - Hátha illyen 

ajánlást függesztenénk elébe:
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HADADI BÁRÓ 

WESSELÉNYI MIKLÓSNAK 

HAZÁNK NAGY FIÁNAK

mély tisztelet jeléül 

ajánlja a 

szerző.

Isten látja lelkemet nem philisterkedésből, vagy speculatióból 

jöttem a gondolatra, a minthogy másnak épen nem, s egyéb 

művemet neki sem ajánlanám: de ha a Veselényi névnek ekkinti 

megéneklése a teljes életében becsületes utón haladt szerencsét

len nagy honfi sötét éjjelét némileg derítné, meg lenne 

jutalmazva fáradtságom.”11

Petőfi 1848. január 29-i levelében reagált Arany elképzelé

sére:

„Az ajánlást pedig csak hadd el, hé, vagy ajánld Veselényi 

inasának vagy kanászának, azt nem bánom, de Veselényi 

akármilyen derék ember, csak nagyúr, hiába, és a poéta 

nagyúrnak ne ajánlgassa semmiét, vagy a versét legalább ne, ha 

más valamit ajánl is neki. De meg annyival inkább, mert nem 

hiszem, hogy Veselényi büszkélkednék azon ősével, ki a császár 

nevében hadakozott...ez különben Csengery Antal észrevétele 

(kivel közlöttem a dolgot) és helyes.”12

Arany elfogadta Petőfi véleményét, amire Episztola 

Petőfihez című versének kétjátékos sora utal:
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„Hogy pedig ne legyen a szivem alján lom: 
Én bizony munkámat urnák nem ajánlom.”13

Meglepő, hogy Arany ilyen könnyen letett tervéről, mert 

leveléből kitetszik, hogy nagyra tartotta Wesselényit, akiben 

nemcsak a sors sújtotta embert látta. Tisztában kellett lennie 

Wesselényi eszméivel is, hiszen nem sokkal korábban alaposan 

tanulmányozta a „BalitéletekrőP’-t. Erről 1847. február 28-i, 

Petőfihez írott levele tanúskodik, amelyben szinte szó szerint 

idéz a műből: „Dózsát mosolygod talán? hisz tette nem volt 

egyéb, mint egy kis reactio a természet örök törvénye szerint. 

Históriában ugyan semmivel birók harca a vagyonosok ellen: de 

szerintem elnyomottaké az elnyomók ellen.”14 (Wesselényinél 

ez áll: „A Dózsa-had nem csak paraszt had volt, hanem átal- 

jában az elnyomottaknak nyomóik ellen folytatott küzdésök.”15).

A „Balitéletekről” keletkezésének történetét azért nem 

követem tovább, mert erről maga Wesselényi tudósít részletesen 

a „Balitéletekről” „Értesítő” című, a műhöz csatolt fejezetében, 

s ennek alapján Trócsányi Zsolt is ismerteti a kézirat viharos 

sorsának 1832 utáni alakulását16.
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A „Balitéletekről” szerkezetének és formai sajátságainak

előképei

A Wesselényi-kutatás elhanyagolta ezt a kérdéskört. Kisebb- 

nagyobb hasonlóságot többet is ki lehet mutatni, pl. Decsy 

Sámuel „Pannónia Féniksz...” című müvében ugyancsak két 

részre tagolt bevezetőt írt - „Nemes két Magyar Haza” és 

„Elöjáró Beszéd” címen - és már nála feltűnik a feltételezett 

ellenvetés megcáfolása, ami több szerzőnek is kedvelt fogása 

volt17; erre az elvre épül a „Balitéletekről” legterjedelmesebb, 

csaknem 130 oldalas „Hon elleni előitéletekről különösen” 

című fejezete is. Minta értékűnek azonban csak egy könyv 

tekinthető: Teleki László „Esdeklései...”18 Annak a Teleki 

Lászlónak müve ez, akire az idősb Wesselényi halála után az 

ifjú Wesselényi nevelésének felügyeletét bízzák, mint erről 

Kazinczy Sárközy Istvánnak írott 1814. december 25-i 

levelében beszámol: „Midőn az atyja [W-é] megholt, én nem 

tudom milyen incidensből a nevelés Gróf Teleki László 

Administrator Uratokra bízatott, holott az anyja ollyan lelkű, 

hogy neki nevelő társra nem volt szüksége. Én, amint tudod, 

nagy tisztelője vagyok a ti Administrator Uratoknak, hiszen 

Esdeklésí is írt a Nyelv dolgában... [kiemelés tőlem; - D. G.
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Cs.], de kedvem volna azt mondani, látván Wesselényit, hogy 

némely embernek az a szép sors juta ami a farkas-bundának: 

melegít, noha maga nem meleg. De Wesselényit az atyja tette 

ilyenné, s az ő érdemes anyja”19.

Trócsányinak van ugyan tudomása arról, hogy Cserei 

Heléna kérésére Wesselényi nevelésének felügyeletét Teleki 

látja el, aki aztán saját fiainak nevelőjét, Szabó Andrást adja a 

14 éves fiú mellé, s hogy az anya arra is megkéri Telekit, 

készítsen tantervet fiának20, ám a „Balitéletekről” elemzésébe 

nem vonja be az „Esdeklés...”- t.

Imre Sándor dolgozatából21 tudjuk, hogy Cserei Heléna 

kérésére, „hogy fia számára ‘tanítás- és tanulásbeli plánumot 

készítvén, a megnyert nevelővel kivitetni a maga fővigyázása 

alatt méltóztasson.’ (MTA Teleki-levéltár). Teleki erre elővette 

a Tanácsadást, kihagyott belőle mindent, ami a maga családjára 

vonatkozott s elküldte, ezt írva:

‘Ami a plánumot illeti, én jobbat nem küldhetek a magam 

meggyőződése szerint annál, amely szerint a magam tulajdon 

fiu-gyermekeimet neveltem. Most azt leiratom, kivévén azon 

részét, amely egyedül a magam gyermekeire alkalmazható; 

ahelyett pedig az alkalmazást a Nagyságod egyetlen egyére 

teszem meg.’ (Erdélyi Nemzeti Múzeum, Wesselényi-levéltár). 

Valóban írt is új V. szakaszt: ‘Némelly, az öcsémet illető 

különös környülállásokról.’ Ennek tartalma ez: Bevezetés. 1. 

Az öcsém nevelése céljáról. 2. Az öcsém természetéről és
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némely különösebb környülállásairól. 3. A nevelőnek kötelessé

géről. 4. Bevégzés.”22

Mivel a Wesselényi levéltár OL-ben őrzött anyagában nem 

bukkantam a „Tanácsadás” nyomára, csak az Imre Sándor 

közölte szűkszavú közlésekből vonhatok le következtetéseket. 

Nem kétséges, hogy Teleki jól ismerte Wesselényit, hiszen 

természetével külön fejezetben foglakozott. Ez csak akkor 

lehetséges, ha Teleki és az idősb Wesselényi Miklós barátok 

voltak és rendszeresen találkoztak. Különben Cserei Heléna 

nem is kérhette volna meg gyermeke nevelésének irányítására 

Teleki Lászlót. Ám a két család nemcsak baráti kapcsolatban 

állt egymással, hanem rokoni szálak is egymáshoz fűzték őket: 

Id. Wesselényi Miklós Teleki László feleségének, Teleki 

Máriának a nagybátyja volt.23 Nyilvánvalóan ezzel magya

rázható az, hogy az ifjú Wesselényi Miklós nevelésének 

irányítására Teleki Lászlót kérték meg. A rokonságot mind a 

két család nagyon komolyan vette; a Wesselényiek részéről ez a 

felkérésben mutatkozik meg, Teleki László részéről pedig 

abban, hogy a felkérést azonnal elfogadta. A nevelési terveze

tében használt ‘öcsém’ szóhasználat is egyértelműen a rokoni 

kapcsolatra utal. Főként Kazinczynak a Wesselényieknél tett 

látogatásáról beszámoló leveleiből és Kemény Zsigmondi „A 

két Wesselényi Miklós” című esszéjéből24 tudjuk, hogy az idősb 

Wesselényi egészen kiskorától fogva bevonta fiát a felnőttek 

beszélgetésébe. Ezzel magyarázható, hogy Teleki jól ismerhette 

a gyermeket, s az is feltételezhető, hogy a felnőtteket hallgató
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Wesselényire már egészen fiatalon hatottak az „Esdeklés...” 

eszméi.

Az is az elmondottak mellett szól, hogy Teleki arra a 

Szabó Andrásra bízta Wesselényi nevelését, aki korábban saját 

fiait oktatta, tehát évekig élt Teleki közelében. Hogy Szabó 

mennyire megbecsült személy volt a Telekiek szemében, azt az 

is bizonyítja, hogy a Wesselényi nevelésére fordított idő után - 

Szabó 1810-töl 1816-ig volt Wesselényi tanítója - a marosvá

sárhelyi Teleki-téka könyvtárosává tették meg. A Kazinczy- 

levelezés több fogódzót is nyújt a tudós nevelő valódi 

értékeinek megismeréséhez, szemben a Trócsányi felvázolta, 

elnagyolt s inkább elmarasztaló képpel.25 A számos adalék 

közül a legfontosabb Cserey Miklós 1812. május 3-án Kazin- 

czyhoz írott levelében olvasható: „A nevelője, Szabó Ur, szép 

tanoltsága mellett jó érzeménnyel is bir, rokonnal a miénkhez: 

ő tovább táplállya és gyarapittya sziviben amit az apja belé 

oltott.”26

Telekinek Wesselényi iránti megkülönböztető magatartá

sára világít rá Döbrenteinek 1816. november 17-i Kazinczyhoz 

írott levele: „A Gróf [Teleki] házánál egy elébbi, Oláh 

Szakácsa a házi-Gondviselő. Ennek meg volt s van parancsolva, 

hogy senkit is bé ne bocsásson, könyvet meg épen ne adjon-ki. 

B. Wesselényi Miklósnak Atyja halálával mintegy nevelésére fő 

vigyázónak vagy minek nézvén magát a Gróf, Miklósnak 

megengedte a bémenetelt. Vele s Patakyval zárattuk be 

néhányszor magunkat...”27
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Ezekkel az adalékokkal nemcsak azt kívánom bizonyítani, 

hogy olvasta az „Esdeklés...”-t, hiszen az magától értetődő, 

hogy a politikai vezérszerepre törő Wesselényi, amikor 

teoretikus, programadó müvei lép a nyilvánosság elé, ezt csak a 

számottevő előzmények ismeretében tehette 

„Esdeklés...” feltétlenül része -, hanem azt is, hogy számára a 

felvázolt személyes szálak figyelembevételével az „Esdeklés...” 

minta és példa volt, amit a két mü között fennálló szellemi 

rokonság és felépítésük csaknem teljes azonossága igazol.

Teleki „Elöljáró beszédre”, „Bévezetés”-re, öt fejezetre és 

„Toldalékra” osztotta fel művét. A „Balitéletekről” élén 

„Kedves Öcséim!” megszólítással kezdődő, valójában szintén 

„Elől járó beszéd” áll (Telekinél az „Elől járó beszéd” 

megszólítása „Kedves Hazám fiai!”). Mindkét szöveg személyes 

hangú ajánlás. Ezután Wesselényinél „Előszó” jön, majd hét 

fejezetre tagoltan következik az érdemi rész. Az egyetlen 

jelentéktelen eltérés a részek számában mutatkozik meg, de ez 

is csak látszólagos, mert az első rész („Előítéletek s azoknak 

okai általában”) jellegéből adódóan bevezető funkciót tölt be, a 

hetedik pedig részletes kibontása a hatodiknak („Hon elleni 

előítéletek”, illetve „Hon elleni előítéletek különösen” a két 

utolsó fejezet címe). A művet három egységből álló toldalék 

zárja „Értesítő”, „Tekintetes Rendek” és „Erdély mostani 

helyzetéről” címmel.

Teleki könyvének követését mutatja, hogy Wesselényi is 

feltételezett ellenvetésekre adott válaszokban fejti ki álláspont

aminek az

29



ját. Teleki az ötödik fejezetben és a Toldalékban, Wesselényi 

pedig müvének hetedik fejezetében alkalmazza ezt az eszközt.

A Széchenyi-kutatás szempontjából nem érdektelen 

megemlíteni, hogy a „Hitel” felépítése is - jelentéktelen eltéré

sektől eltekintve - az „Esdeklés...”-ével azonos. A különbség 

csak annyi, hogy Széchenyi lírai „Elől járó beszéde” után 

„Tudnivalót” is illeszt (a tartalomjegyzékbe egyiket sem veszi 

fel), s hogy a „Bérekesztés” után következő „Végszó” - szem

ben Teleki és főleg Wesselényi toldalékéval - szervesen illesz

kedik a mű egészéhez, bár Széchenyi „Végszavának” is van 

önmagát mentegető, saját munkáját magyarázó, az elmon

dottakat kiegészítő jellege. Vagyis nem Wesselényit kell 

Széchenyi követőjének, epigonjának tartani, hanem mindkette

jüknél elsődlegesen Teleki hatását érdemes vizsgálni.

A „Balitéletekről” joggal egyik legismertebb része А, В és 

C úr előadása a parasztság helyzetéről, amelyet egy úr közbe

szólásai és Wesselényi rövid kommentárjai szakítanak meg. 

Ennek előképét a már említett Balásházy János 1830-ban Pesten 

megjelent „Az Adóról és még Valami”28 című művének 

„Valamijében” találjuk, amelyben Balásházy, éppen befejezvén 

az adóról írott értekezését, N. barátja kíséretében a Duna-partra 

megy, hogy kiszellőztesse a fejét, amikor hozzálép G. úr, aki 

megbírálja „Tanácsolatok...”29 című művének alapvető állítá

sait. Balásházy így teremt magának alkalmat arra, hogy véleke

dését az érintett tárgyakban újra kifejtse. A vitába „egy ember” 

és Balásházy barátja, N. is beleelegyedik. Wesselényi egy kicsit
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másként alkalmazza a Balásházytól ellesett módszert: amellett, 

hogy a parasztság helyzetéről elmondja nézeteit, arra is 

< használja a fiktív személyek szerepeltetését, hogy elleplezze 

saját véleményét és olyan megállapításokat is megtehessen, 

amelyeket saját nézeteként taktikai okokból nem tartott 

célszerűnek elmondani.
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Wesselényi eszmerendszerének gondolati előképei a 

„Balitéletekről” első öt része alapján

Mivel Wesselényi gondolatrendszerre számos témakörben is 

több forrásból táplálkozik, az tűnt a legcélszerűbbnek, ha a 

„Balitéletekről” eddig szinte teljesen figyelmen kívül hagyott 

első öt fejezetének elemzésébe ágyazva vizsgálom meg az őt ért 

hatásokat.

Ajánlás

Egy, a nemzet felrázására és az ország átalakítására programot 

adó mű aligha kezdődhetne meglepőbben, hisz maga az 

„Ajánlás” nem a nemzet egészének szól, mint várnánk, hanem a 

szerző két unokaöccsének. S látszólag e rész tartalma később 

sem emelkedik magasabb régiókba: Wesselényi hosszasan és 

körülményeskedően elmélkedik a fiatalság elmúltával jelent

kező bajokon, bizonygatja, hogy nem érdem az öregség, bár 

többet tapasztalt, ki többet élt. Valójában azonban a szólás 

jogosultságát kívánja megindokolni e kusza kacskaringókkal, s
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ezért választja írása címzettjének tapasztalatlan, majd 10 évvel 

fiatalabb unokaöccseit. Az öregségről általában kietlen képet 

fest: „bajaink, szenvedéseink sűrődnek”; testünk „gyengül” 

vagy „lomhul”, „érszésink neki vastagosznak vagy vele ver

senyt szikkadnak” stb. Amikor saját személyéről szól, a kép 

még komorabbá válik: „...csak száraz ágakat, talán töviseket 

szemlélek, hol még szemeitek előtt rózsák virítnak.”

Az Ajánlásban Wesselényi azt tanácsolja öccseinek - s 

rajtuk keresztül az olvasóknak -, hogy csak az „okosság szavát” 

fogadják el, de azt feltétlenül, mert a más véleményének 

minden áron való elutasítása a „gyengék tulajdona.” Wesselényi 

hosszasan fejtegeti: az ember lényegéhez tartozik, hogy a saját 

feje után megy, s csak azt követi, amit személyesen tapasztalt 

meg. Ezzel a meggyőzően kifejtett állásponttal az „esztelenség 

kincset megvetni s nem használni azért, mert nem mi gyűjtöt

tük” igazságát szegezi szembe.

Az „Ajánlás” célja, hogy elhitesse az olvasóval: a szerző

nek joga van a szólásra - elég öreg, vagyis tapasztalt már, így 

többet tudhat, mint más -, s ebből következően az, amit mond 

megegyezhet, megegyezik az okossággal, tehát az olvasótól 

elvárhatja, hogy elfogadja jónak s helyesnek, amit ő annak tart.
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Előszó

Az „Előszódban Wesselényi az „Ajánlásiban félbehagyott 

elmélkedésének fonalát szövi tovább. Az emberek közötti és a 

társasági életben meglevő ‘fonákságokról és félszegségekről’ 

mennydörög. Ebben a tablóban fogja meg először olvasóját 

ellentétek között hullámzó, érzékletes jelzőkkel teletűzdelt 

stílusával.30

Az iménti jegyzetben idézett részlet jól példázza az 

ellentéteket alkalmazó Wesselényi írói technikáját: a pozitív 

állítást (az ember munkásságra született és tevő erővel van 

felruházva) rögtön visszájára fordítja (az ember lomhaságba, 

zsibbadt nem-tevésbe peshed). Feltűnő szóválasztásának 

szokatlansága és merészsége (‘lomhaságba’, ‘zsibbadt’ nem

tevésbe merülve ‘peshedni’). Szembeszökő a szerkesztés 

szimmetriája: két pozitív állításra két negatív következik.

Az ezt követő mondat rendezőelve ugyancsak az ellenté

tekkel való építkezés, ám itt már kisebb, a mondandó nyomaté

kosítását szolgáló bővítések színesítik a struktúrát 

gondolatokhoz dinamikus rugalmassággal igazodva veszik át 

annak ritmusát. A szabadság szeretetével és az önakarat szerinti 

tevés vágyával a testi és lelki rabságot állítja szembe (az 

ellentétet hangsúlyozza az igék megválasztásával: az „ég” ige 

felfelé törekvést, a „sűlyedve él” mélységbe zuhanást jelent). 

Az ellentétpár negatív részét két bővítménnyel látja el:

a
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felelőssé teszi az embert a testi-lelki rabságért, s fejére olvassa, 

hogy a magára tett láncokat jónak mutatja. Az emberek társa

ságban élnek, de ott egymás ellen törekednek.

A következő ellentétpárban szélsőségesen fogalmazza meg 

véleményét az emberek közötti kapcsolatrendszerről: „szivében 

szeretet szól embertársaihoz, de vadon gázolja őket.” Itt három 

kiegészítést tart szükségesnek: „üldözés pusztító fáklyát gyújt, 

megvetés lealacsonyítja őket, s elnyomás békóba veti.” Ez a 

bővítmény csupán nyelvi eszközökkel utal a társadalmi osztá

lyok közötti szembenállásra, ellentétekre. Az első, talányosnak 

tűnő képpel minden bizonnyal az egyházra céloz. Ennél 

világosabban a cenzúra miatt nem nyilatkozhatna meg a klérus 

ellen. A második bővítmény a nemes - nem-nemes viszonyra 

utal, míg az utolsó az uralkodás és a nemzet kapcsolatában nyer 

értelmet; a cenzúra miatt világosabb megfogalmazás itt sem 

elképzelhető. Ennek a bővítménynek jellegzetes vonása (ezzel 

az eszközzel Wesselényi gyakran él), hogy a cselekvőt elvont 

főnevekkel - üldözés, megvetés, elnyomás - helyettesíti. Végül 

a rokonok és barátok, valamint a haza iránti szeretetet állítja 

szembe a sok rossz szülővel, házastárssal, gyerekkel, baráttal és 

a földet ‘undokító, hivtelen’ hazafiakkal. Ezután a hiányok és 

hibák felosztására tér rá, melyeket két csoportba sorol: 

„eszünkben és cselekedeteinkben” lévőkre. Általában csak az 

utóbbit szokták annak tekinteni, mert csak az látható, holott 

Wesselényi szerint „amazok... fontosabbak, mert nagyára azok 

szülik ezeket.”
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Külön tanulmányt igényelne annak elemzése, ahogy 

‘képzetink, gondolatink, szándékink, akaratunk, érzékeink, a 

külső tárgyak, s a helyes vagy helytelen gondolatoktól s 

képzetektől függő vélemény’ egymásba kapcsolásával leírja, 

hogyan igazgatják ezek az egyes embereknek és nemzeteknek 

„minden cselekvéseik rendit.”31

A gondolatok s képzetek csonkaságait és tévedéseit tartja 

mindazon hátramaradás okának, melyek „...az ég legszebb ado

mányának, az észnek, mennyei fényét homályosítják, mellyek az 

emberre mért szép örömek s áldások malasztit keserű méreggé 

varázsolják, s gyakran legundokabb bűnöket uralnak az erény 

földre döntött királyi székén, 

vélemények hibáit kijavítani.

«32 Ezért kell a képzetek és

Wesselényi ezzel az eszmefuttatással érthetővé és 

elfogadhatóvá teszi, hogy miért a balítéleteket állította műve 

középpontjába, s miért választotta ezt a címet.

Wesselényi definiálja, hogy nem vezethet mást, ki ‘homá

lyos vagy hibás látású, ki körűi sötétség van’, s így indirekt 

módon minősíti magát, mint aki ment ezektől a tulajdonsá

goktól - ezért vállalkozik, vállalkozhat arra, hogy utat mutas

son másoknak. A ‘hibás vélekedésekről és a fonák képzetekről’ 

elmélkedik - stílusának legfőbb erényeit csillogtatja - hogy 

végül levonja a következtetést: „Útjában nyíló virágit érzéket

len tapossa le, s káprázó szeme ollyakat keres, mellyeknek csak 

tövisei marcangolják a megtévedett kezeit.”33
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A gondolat Vörösmarty Mihály „A Merengőhöz” című 

versével mutat rokonságot, még a nyelvi megformálás is (káprá- 

zó szeme ollyakat keres - a látni vágyó napba nem tekint) 

feltűnően hasonló. A ‘használni kivánóknak’ sorsáról írott 

fejtegetéseihez, melynek előzményeit is röviden tárgyalni 

fogjuk, „Az Apostol” Szilveszter-Petőfije kötődik erős 

szálakkal: „Megvetés, üldözés lett a használni kivánóknak 

gyakori bére, méregpohár s keresztfa készült számokra. De ha a 

szent célra törekedőket sokan sanyargaták, s földi részök 

rongáltatott is: mindazáltal a felfedezett igazság megmaradt, s 

annak meg gyújtott szikrája világit másokat, s késő korokon 

által is örökre fénylik.”34

A váteszsorsról Wesselényi levelezésében és „Napló”- 

jában többször vallott. A „Balitéletekről” sorainak bővebb 

kifejtését Széchenyihez 1831. november 29-én írott levelében 

találjuk meg: „Én nem hiszek [ti. a kormánynak], tudom, hogy 

nem bírok az Orániainak előrelátó s méjj eszével, de igen 

szeplőtelen leikével s rendithetlen akaratával. - Reformatiónak 

sükerét egyszerre lejtendő elsülését nem reméllem, - és azon 

óriási munkának nem is vetem, bármi széles de még is gyenge 

vállaimat,- az idő fogja azt sötét méhéből világra hozni, 

hihetősen kínos szülési fájdalmak közt. - Mi 

ápolhatjuk amit keblében hordoz; azon törekedni, arról 

gondoskodni kötelességünk, hogy felettünk az idő lomhán 

megállván sorvadásra ne rothadjon méhe gyümölcse, vagy 

erőszakos mozgás és rohanás által idétlent ne szüljön. - Ezt

most csak
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csak az ész világositása s a miveit nemzetiség gyarapítása által 

lehet eszközölni. Barátom! lassú munka ez, mi legszorgalma

sabb iparkodásainknak is csak kevés sikereit fogjuk megérni. - 

Utóbbi korok számokra dolgozzunk, a jelenben köszönjük meg, 

ha honunknak mostani polgári állása rosszabbá, gyengébbé nem 

válik, s ha oly lépéseket teszünk előfelé, melyek ha nem nagyok 

is, de biztosabb s nagyobb lépésekre nyitnak utat.”35

Az 1835. május 2-i naplóbejegyzésében arról szól, hogy 

milyen elkeseredett lelki állapotban vívta meg harcait: „És ily 

nemzetért fáradni, tűrni, szenvedni méltó e? - érdemes e ily 

csorda ember, hogy nyugalmat, élet örömeit, s létünk bátorságát 

neki szenteljük! - De hol is a Nemzet? Ezen maroknyi oligar

chiái s aristocratiai csapat? Ezen rögzöttségekkel fekélyes torha 

testület?” Az országban fennálló helyzet elemzése után levonja 

a következtetést: „...ily országban nincs Nemzet, s ily helyzet-

Vagyis kimondva-kimondatlanul Wesselé- 

nyi úgy véli, hogy nem érdemes vállalni a küzdelmet.

„36ben nem is lehet.

Annak hátterében, hogy a vereség érzetével viaskodva 

vívta harcait, a Széchenyihez írott levélben is említett, a 

kormányzástól csak rosszra számító felfogása áll. Ennek egyik 

első jele az anyjához 1825. november 28-án írt levele, amelyben 

a kormány eljárásának veszélyességére is rámutat: „...az a 

legnagyobb rossz, hogy sem egy igazán jó sem egy egészen 

rossz Resolutio fog jönni, hanem egy szép színű s hangú, 

melybe az elrejtett méreg bé lessz aranyozva, s melynek kedves
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hangjaitól szokott könnyű hivőségünk szerént el-bájolva min

den mostani el-határozottságunk s kötelességünk mellett rez- 

zenthetetlenül való maradásunk Tüze hiú füstbe fog menni.”37

A kormányról alkotott megsemmisítő véleményét 1834. 

október. 25-én veti papírra: „Hogy a mi uralkodásnak elveitől 

eltérjen, s szabad szelleművé váljék, hogy meg szűnjék nemzeti 

jusok zsibbasztásán és bennitásán törekedni, azt remélni nem 

lehetett s nem lehet; - gyenge forrasztásu léteiét, annyi s oly 

különböző s ellenkező részekből össze fódott alkotmányát csak 

az oligarchia arisztokratián alapuló absolutizmus csirizzé tartja 

még egybe, ezt semminek, s ennek bizonyosan mindent kész 

feláldozni.”38

A „jó hazafi bére” toposszal Wesselényi olvasmányaiban 

számos helyen találkozhatott. Például a vele sok rokonságot 

mutató, méltatlanul elfelejtett földmérő, Udvardy János dolgo

zatában, akinek a Felső Magyarországi Minervában megjelent 

írását nagy valószínűséggel olvasta: „Igaz, hogy vannak nagy 

lelkű Hazafiak, kik sokszor három, négy magokat kivonók 

helyeit-is bétöltik; vágynak kik amellett, hogy életök mécsét a 

Haza kormányjánál a terhes hivatalokban égetik el, még a külső 

terhekre-is kitekintenek, s szörnyű áldozatokat tésznek; vágy

nak nemes Lelkek, kik sokszor életűket, kedveseiket, s minde

nüket a Haza boldogságáért kockáztatják; de midőn az által a 

kivonók még jobban hízlaltatnak [kiemelés tőlem; - D. G. Cs.], 

a bajok még jobban nevekednek, az erő még inkább fogyat-
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kozik, és végre nem győzvén a terhek sokát, megcsügged, 

lerogyik, engedni köteles. Mi haszna van hát a buzgó Hazafi- 

ságnak? és mit nyer, aki magát különösen cégérezi? nem 

kinevettetést e?”39 (Wesselényi előfizetője volt a Minervának. 

Kazinczy a lapban recenziót jelentetett meg Wesselényi „A régi 

hires ménesek egyike megszűnésének okairól” írott művéről, s 

erre levélben fel is hívta barátja figyelmét. A recenzió utolsó 

oldalával egy lapon kezdődik Szabó Nepomuknak a Wesselényit 

foglalkoztató témájú, „A tanuló gyermekekkel való bánásmód

ról” című dolgozata, amelyben dicsérőleg említi az ugyancsak 

1829-ben a Minerva hasábjain megjelent Udvardy János írását.)

Néhány megnyilatkozásában Wesselényi arról vall, hogy 

lát reális esélyt az ország helyzetének megreformálására. 

Reménykeltő helyzetben, nem sokkal Széchenyi nevezetes, 

1825. november 3-i alsótáblai felszólalása után, november 29- 

én írta anyjának e bizakodó sorokat: „...a köz-érzés s hazafiui 

ellelkesedésnek oly magvai hintődnek most el, melyek hiszem 

sok szivekbe erős gyökereket verve az egésznek felségesen 

használó s védlő Fákat s Gyümölcsöket fognak nevelni.”40

Az „Előszó” következő fontos tétele „Hogy a vélemények s 

képzetek örökké helyes vagy helytelen létét másokban elitéljük, 

magunkban kell előbb azokat kipróbálva megtisztítani.”41 Ezt az 

állítását pontosítva jut el könyve feladatának meghatározásá

hoz: „...ami balvéleményeket látok, főkép hazámban, mint 

számtalan roszak s hátramaradások kútfejét uralkodni, igyekez-
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zem felfedezésükön, rút mezitelenségökben mutatván azokat.” 

Csak akkor lenne erre jogalapja - írja - ha maga ment az 

előítéletektől, s ezért tette fő kötelességévé, „...saját képzetim 

s véleményim hibájit s hijányit vizsgálni.”42

Ennek a felfogásának a csírája már meglepően korán, az 

1814. december 8-i Kazinczyhoz írott levelében felbukkan: 

„Célunk tökélesedésünk, következésképpen mind testi, mind 

lelki tehetségeinket mivelnünk kell. Melly nagy mező! - Tes

tünk ügyesitése, nem csak mivel ez, a tökéletesités végett 

adódott nékünk: de mivel ezen résznek, mely leg előbb láttatik, 

ajánló volta nyit akárkinek is a használásra Utat, fő s tökéletes 

kötelességünk. - Lelkünk tökéletesitése, az az erkölcsi érdemé

nek emelése s tehetségeink mivelése ez az a mérték, mely meg 

határozza, mennyire érdemeljük ezen szép nevet, Ember. - 

Eszünk s tudományaink terjesztése ámbár nagy kötelességünk

nek erkölcsiségünk emelésének csak eszközei; de olly felsége

sek, hogy ezek nélkül az élet gyászos, s pályánk fény s haszon 

E gondolatok ilyen korai megléte jelzi, hogy már 

fiatalon foglalkoztatták Teleki László eszméi. Az „Esdeklés...”- 

ben Teleki többször is szól az előítéleteknek magunkban és 

másokban való kiirtásáról. Hogy Wesselényi e tekintetben 

mennyire az ö nyomdokain jár, leginkább Teleki következő 

sorai bizonyítják: „...ki állandó és igaz haszonnal akar 

Nemzetén segíteni, annak elébb magát minden Praejudiciumtól 

mentté kell tenni.”44

„43nélkül való.
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Az Előszóban Wesselényi ezután leszögezi: annak meg

állapításához, hogy mások vélekedése helyes vagy helytelen 

„...bizonyos s kétség alá nem jöhető mértéknek kell kezünkben 

lenni, melyhez minden képzetinket s gondolatinkat szabhas

suk.” A nehézségek taglalása után újabb axiomatikus kijelentést

tesz: „Elébb szükséges ismérni a valót; érteni az okosság 

szavát, s tisztán különböztetni az indulatokétól. „45 < Az igazság

feltalálásának’ reménytelen nehézségeit ecseteli, majd a 

‘balvéleményeknek annyiszor sükeretlen’ megtámadásának 

‘elcsüggesztő, visszaijesztő’ voltát panaszolja. Arról, hogy mi 

helyes, s mi helytelen, csak azt tudja mondani, hogy ha ‘tiszta 

bennünk s érthető erkölcsi érzésünk szava’, akkor meg tudjuk 

különböztetni őket egymástól.

A továbbiakban öccseinek címezve valójában saját célját 

határozza meg: „...szép nemzetünknek előhaladásában erőtök

höz képest munkás segédek legyetek”, mert „...jól termett szív 

előtt legelső t.i. hazája boldogsága.”46 A „haza boldogsága” 

szerepel mint elérendő legfőbb cél a vizsgálódásaimba bevont 

szerzőknél is. Decsy Sámuelnél a nyelv abszolút elsőbbségének 

jegyében ez áll: „...valameddig nyelvünk mivelésében 

restelkedünk, és valameddig közönségesé nem teszük azt a 

Hazában; mind addig, sem természeti, sem polgári értelemben 

nem lehetünk boldogok.”47
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Teleki László így fogalmaz: „A nevelés mestersége az az 

út, amely által egész Nemzetek formáltatnak, amely által a 

Nemzeteknek közönséges boldogsága elésegittetik. „48

A nemzeti irodalom mellett érvelő Pápay Sámuel szerint: 

„...a Nemzeti Literatúra segíti legkönnyebben, s legfoganato- 

sabban a Nemzetnek tökélletesedését, és bóldogúlását”. majd 

néhány oldallal később: „...a magyar nemzetnek, mint édes 

Anyának, kebelében annak nyelvét minden fiai megtanúlván, s 

ekképpen a Nem-magyarok is idővel Magyarokká válván, szoro

sabb eggyességben lenne egész nemzetünk, s egy szívvel lélek

kel, és így szembetűnő foganattal munkálkodna nemzeti boldog

ságunknak megszerzésében.”49

Döbrentei Gábor az ideális ifjúról mondja: „...a világ 

pályáját futni kezdő nagy-lelkű ifjúban eleinte mind együtt 

égnek egy Egész dicsősége boldogsága iránt.”50 S a sort még 

folytathatnánk.

Itt, amikor a nemzet előrehaladásáért vívott harcra szólítja 

fel öccseit, lényegesen megváltozik a mű perspektívája. Azzal, 

hogy szavait eddig öccseihez intézte, mondandóját személyes 

intelmeknek lehetett tekinteni, de azzal, hogy - mint írja - 

„...korotok is egy oka, miért intézem hozzátok, s képetekben 

Hazám Ifjaihoz [kiemelés tőlem; - D. G. Cs.] is szavaimat”51, 

az egész könyv közüggyé válik.

Az ajánlás ilyen körmönfont megfogalmazásának okát 

abban látom, hogy Wesselényi így próbálta meg - mint tudjuk,
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sikertelenül kijátszani a cenzúra éberségét. De jeleznie 

kellett, hogy többről van szó, mint egy bölcs nagybácsi éretlen

unokaöccseihez intézett intelmeiről. A „Balitéletekről” érdemi 

részének igazi címzettjeit, akiknek a könyv nagyobbik hányada 

konkrétan szól, nevezetesen az országgyűlés tagjait - a fentebb 

megnevezett okból - meg sem említi.

A következőkben kiélezi a fiatalok és a ‘megért korúak’ 

közötti ellentétet. Csak az ifjakra hatás lehetőségében bízik, 

mert „...ifjat ... megátalkodottság... ritkábban vezérli roszra; 

...eszelősködés előtte nem varázsol annyiszor külszínt valóvá: 

...nem képzel s hisz annyit. ...mindent vidám fényben lát... Más 

szenvedelmek üvegeit ritkábban használják az ifjak, ...mint a 

bosszuállásnak vérszin, irigységnek sárga, dücsvágynak kápráz

tató üvegeit s a felfuvalkodottságét, melly annyira nagyít, s 

rágalmazásét, melly mindent olly parányinak mutat, valamint a 

fösvénység mocskos, a megszokás színetlenítő és az üldözés s 

vakhit sötét s vérfoltokkal undokított csőjit.” Az ifjakkal szem

be állított ‘későbbi korban’ levőkre nem lehet már hatni, mert 

„Amelly előítéleteket s balvéleményt nevelés, életmód, helyzet 

rakott rájok, egybefonódtak már egész létökkel, megrögzöttek 

bennök, s beléjök forrtak. Szokáson épült s elhittségtől táplált 

meggyőződés nem engedi, hogy képzeteikben s véleményeikben 

hibát ismerjenek el.”52 Wesselényi mindezt megtetézi még azzal 

a váddal is, hogy azok „...kik előre lépni nem tudnak vagy nem 

akarnak, csak akadályok; ezeknek lomha, erőtlen, vagy makacs 

serge oily gátat vet, melly a folyam előhaladását feltartóztatván
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a nemzet éltét s munkásságát, önléte partjainak mosására 

taszítja vissza.”53

Nehéz magyarázatot találni arra, hogy az az óvatoskodó 

Wesselényi, aki egész művét úgy írta, hogy közben a cenzor 

szemével olvasta is azt, hogyan követhet el akkora taktikai 

hibát, hogy miközben dicséri az ifjakat, általában pellengérre 

állítja az idősebb korosztályt, akik nélkül programját nem 

valósíthatja meg, s akiknek amúgy reformjavaslataiban több 

tekintetben is kedvezményt tesz, tehát ott számol velük. Túlzás 

nélkül mondhatjuk, hogy a cenzúra azzal, hogy a „Balitéle- 

tekről” nem jelenhetett meg az 1832-36-os országgyűlésre, 

hozzájárult ahhoz, hogy Wesselényi az országgyűlési reform- 

ellenzék vezére lehessen. Mert aligha elképzelhető, hogy a fenti 

sorok ismeretében a többségében nemhogy ifjakból, de a könyv 

szerzőjénél többnyire jóval öregebbekből álló országgyűlési 

ellenzék elfogadta volna az őket - részben igaztalanul - 

sommásan elítélő Wesselényit vezérének, aki a képviselő urakat 

(is) - koruknál fogva - mintegy a haza ellenségének állítja be.

Nagyrészt ebben a forradalmi hangban és a fiatalság tömjé- 

nezésében („Bennetek látom s remélem, Hazám Ifjai nemzetem 

reményét.”) kell keresnünk annak a páratlan lelkesedésnek az 

okát, amivel a fiatalság a „BalitéletekrőT’-t fogadta és Wesse

lényit körülvette. Jól példázza ezt az egyik legnagyobb reményű 

országgyűlési ifjú, Ormós Zsigmond, aki „Szabadelmü leve

lek...” című művében írja: „Agyam felett Sz. István csüngött a
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neki megjelenő Máriával s a kisded Jézussal. Tudod, hogy 

atyám pápistának kereszteltetett, s tudod, hogy ezen vallás a 

szenteket félisteneknek tartja, én azonban, mihelyt beléptem 

szobámba, azonnal levettem a szentképet helyéről, öreg házi

asszonyomnak adattam, s megszerezvén magamnak a kolozsvári 

ref. kollégium által litografirozott Wesselényi Miklós képét, ezt 

aranyrámába foglalva Szt. István helyébe függesztettem. Azolta 

nincs egy nap, melyben Wesselényit a dicsőt ne látnám, vele ne 

beszélnék, s annyit beszélek vele, hidd el azon 5 Frt-ért, mibe 

az egész kép rámástól, üvegestől került, hogy eddigi beszélge

téseim kamatját nem adnám Bengála kincseiért. Annyit tanulok 

papírra metszett arcvonásaiból, mennyit podegrás politia 

professzorom egyéves tanításából sem tanultam. Kis kézikönyv

táram is van, mit íróasztalom felett helyheztem el, de csak 

Széchenyi, Börne, Heine, Schiller, Voltaire, Rotteck müveit 

találod benne. Vannak egyes munkák is, ezek közt Wesselényi 

„Balítéletei” az első, s nemcsak magyar könyveim közt, 

nemcsak kézikönyvtáramban, de demokratikus tiszta szellemére, 

fogulatlan tartalmára nézve merem mondani, a magyar nemzet 

létele óta literatúránkban az első!”54 [Kiemelés tőlem; - D. G.

CS.]

Az idősebbek elleni kritikájának élét Wesselényi azzal 

tompítja, hogy hozzáteszi: amit olvasunk, azt úgy sem vesszük 

magunkra, de ha találva érezzük magunkat, elgondolkodva az 

olvasottakon, belátjuk az érvelés helyességét. így Wesselényi 

magának és olvasóinak is megadja a lehetőséget: ő művével
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hathat, az érintettek pedig megváltozhatnak.55 Kemény 

szavainak védelmében azzal is érvel, hogy a nemzet nincs már 

annyira gyermeki korban, hogy ne lehetne megmondani az 

igazságot, még ha keserű is az. Ebben az összefüggésben 

hibáztatja a költőket, mert történelmünket rózsaszínűre festik; a 

hízelkedést a legnagyobb nemzet elleni véteknek, előre

haladásunk legnagyobb gátjának tartja. Alaptalanul azt sugallja 

ugyanis, hogy legyünk megelégedettek körülményeinkkel, a 

változtatás pedig szükségtelen, sőt káros. A költők múltunkat 

és jelenünket hősökkel népesítik be, a magyart mint Isten 

választott népét jelenítik meg, s a hazáról festett kép szerint ez 

a földkerekség legműveltebb, legdicsőségesebb, leghatalma

sabb, leggazdagabb és legszerencsésebb országa. A költőkkel 

kapcsolatos véleménye nem egyértelműen negatív, noha a 

kritikai hang az uralkodó. Először a hízelkedés ellen emeli fel a 

hangját: „Ideje már, hogy ne csak édességeket adjunk olvasó

inknak; igen is elfinnyásitották ínyőket, s elrontották gyomro

kat: annak durvább eledel szükséges már táplálására, s keserű 

cseppek erősítésére. Nem tartom már olly gyermeki korban 

nemzetemet, hogy csak gyengéd eledelecskét kelljen neki 

nyújtani...” Az „étel”-hasonlat fonalán haladva jut el annak 

megfogalmazásához, hogy milyen szellemi táplálékra is lenne 

már szükség: „Csak valódi gondolatok, értekezések, fontolva 

készült s fontolást kívánó munkák táplálhatnak s készíthetnek 

valódiságot kedvelő s arra törekedő férfiakat...” Az igazi költők 

iránti lelkesedéséről ihletett szavakkal szól: „Elragadtatásig
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szeretem én a lelkes költők érzést s elmét tápláló munkájit; 

elbájolva érzem azon kecsét, mellyet a lant tündér hangjai 

éltünkre s minden tárgyakra lehelnek; a legédesb érzések 

csalták ki annak az emberi nem még gyermekded korában, akkor 

csak együgyü de szívreható hangjait Wesselényi a túlzó

dicséret veszélyességével a hibák feltárásának hasznosságát 

állítja szembe, saját eljárásának helyességét igazolva, aminek 

az ő esetében annál is inkább van jogosultsága, mert könyve 

már címében is erre kötelezi. Elemi erejű kritikáját az általa 

szeretett és a megvetett költők szembeállításával nyomatéko- 

sítja: „S valamint bámulom a költésnek lelkesedés szülte 

műveit, tisztelem azokat midőn felemelkedett érzelmek nemzőji 

s erkölcsiség, világosodás és tiszta okosság előmozdítói: 

szintúgy, ha tárgyok csak léha enyelgés, hatási szüleményük 

csak az érzékek részegitése, haszontalan s hiú játéknak tartom. 

Hogy ha pedig nem okosság s erkölcs áldozó papjaként jelen 

meg a költő, ha főcélja nem az ízlés javítása, ész világositása s 

akarat nemesítése, ha felhevített indulatinknak nem erkölcsi 

útat szab, ha meghatott érzelminket nem jóra edzi, hanem 

érzelgőséggé vékonyítja s tettre született emberből nyögdelő 

álmodozót csinál: nem tartom akkor tiszteletre méltónak, sőt 

megvetem s gyűlölöm munkájával együtt, mint az emberinem 

csábitóját s édes italban szédítő méregkeverőt... Nincs 

emésztőbb s undokitóbb maszlag a hizelkedésnél. Alig van 

írónk, ki ollykor erre, habár jó célból s nemes érzéstől vezetve, 

de elég hibásan nem vetemedett volna. Meg vagyok győződve,
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nincs művelődésünknek nagyobb mételye, előhaladásunknak 

nagyobb akadálya, mint hogy íróink annyit hízelkedtek 

nemzetünknek. Minden hizelkedés veszedelmes, mert tömjénye 

édes s kábító; de talán egyik sem részegít inkább, mint a 

nemzet nevében kapott. Nem átaljuk elfogadását, mert nem 

személyünknek, hanem a nemzetnek gyujtatott az áldozat... Ha 

elnézzük, némelly íróink nemzetünkről s annak történeteiről, 

elhunyt s élő tagjairól miket mondanak, nem kételkedhetünk, 

hogy épen a magyar nemzet Istennek választott népe; állítások 

szerint annál műveltebbet, dicsőségebbet, hatalmasbat, gazda

gabbat, szerencsésebbet nem is képzelhetni; elhunyt sőt élő 

hősöket csapatonkint kapnak s egekig magasztalnak... A babér, 

myrtus, s pálma bővebben nő a fűzfánál, sok íróink keze között; 

mindenfelé osztogatják azokat... „56

A költészetnek ez a megközelítése Döbrentei Gábor hatását 

mutatja. Ám Wesselényi mesterének elveit a politikus szemlé

letével szembesítve az irodalmat az ember nemesítésének szol

gálóleányává degradálja.57

Wesselényi az „Előszó”-ban is többször él az ellenzőinek 

vélt kérdéseire, illetve vádjaira adott válasz eszközével. Arra, 

hogy mi jogosítja őt fel a művében felvetett kérdésekben 

‘orvosi tisztre, gyógyításra’, azt feleli, hogy erre ‘mindenki 

meg van híva’. Kimondatlanul elismeri, hogy nem ment azoktól 

a hibáktól, amelyeket ostoroz, de ez szerinte nem zárja ki, hogy 

azokat másokban orvosolhassa.
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Önérzetesen megjegyzi, hogy magát erre a feladatra „sok 

másoknál inkább gondolja meghíva lenni,” s jelzi, hogy 

szándékától semmi sem tántoríthatja el.58 E tekintetben kissé 

eltér Telekitől, aki szerénytelenül mondja magáról az 

„Esdeklés...” Elöl járó beszédében: „Az én igyekezetem egye

nes, Hazafiúi szeretetem minden előre bé vett bal vélekedéstől 

(Praejudiciumtól) tökéletesen ment [kiemelés tőlem; - D. G. 

Cs.], buzgóságom pedig határok közé nem szoríttathatik.59

Wesselényi már előre hallani véli a vádat, amivel meg fog

ják támadni; ez „a rósz madárról szóló mondás, amely saját 

fészkét mocskolja.” Azzal, hogy felfedi az országban lévő hibá

kat és bajokat, azzal egyszersmind a külföld elé is tárja azokat. 

Védekezésével minden bizonnyal Decsy Sámuel „Pannóniái 

Féniksz...”-ére reflektál. Decsy azt írja, hogy „Azt szokták 

Magyarjaink köz-példabeszédben mondani, hogy egy sem jó 

madár az, melly maga fészkét meg-mocskollya. Sokan voltak 

ami fö Rendeink közül... akik nem csak meg rutitották magok 

fészkét, hanem ennekfelette, sok Ízben veszni hagyták azt, és az 

abban gyüjtetett eleséggel idegen madárfiaknak töltötték hasai

kat, tulajdon csirkéiket pedig éhezni s szomjúhozni engedték. 

Hányán nem-találtattak csak ez előtt két s három esztendővel is, 

akik gyönyörűségeknek tartották, nemzeteket idegen személyek 

előtt mocskolni.”60

Wesselényi azzal hárítja el a várható vádat, hogy bár lehet: 

a rossztól undorodás élesítette a tollát, célja a való feltárása
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volt, s még néha azon is tompított, nehogy túlságosan komor 

képet fessen. Szándéka éppen nem a fészek bemocskolása, 

hanem megtisztítása a mocsoktól. Nem a tisztító hibája, hogy 

sok a tisztítani való, hanem azoké, akik piszkoltak bele, s nem 

takarították. Eljárását indokló érvei között szerepel az is, hogy 

egy nemzet hibáit nem lehet elfedni, jobb, ha mi tárjuk fel, mint 

ha az idegenek. Indoklását annak rögzítésével zárja le, hogy: 

„Ha valaki nem tudja mi baja: nem tudja kell e, s mi vagy ki 

által magán segíteni. Hogy ismerösink s barátink hibájit nem 

mások előtt, hanem csak előttök fedezzük fel, azt gyengéd érzés 

s kímélő szívesség megkívánják. - Mindez másként van egy 

nemzetre nézve: annak semmi hibáji, semmi hijányai titokban 

nem maradhatnak; ha megszokás s elhitség a sokaságot gyakran 

vakítja is, de mindenütt vannak tisztán látók, s ezeknek gúnya 

annál élesb, minél inkább ellenkezik sokak vélekedésével: - 

idegenek pedig olly szemekkel nézik egy nemzetnek hibájit s 

gyengeségeit, mellyeket honiban meglévő vonzódás s ragaszko

dás soha sem homályosítanak.”61

Wesselényi néhány elejtett megjegyzése arra utal, hogy 

bizonyos kérdésekről kénytelen hallgatni, illetve különböző 

megfontolásokból jobbnak tartja a hallgatást. A cenzúra figyel

men kívül nem hagyható létét is megemlíti, még ha csak burkolt 

formában is: „Sok vonásokat csak gyengén s halványon voltam 

kénytelen tenni.”62 Egy kései, Széchenyinek írt leveléből, mely

ben barátja „Magyarország kiváltságos lakosaihoz” intézett 

felszólítására reflektál, kitetszik, mennyire magától értetődőnek
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tartotta, hogy bizonyos dolgokról nem lehet írni. Nyilvánvalóan 

érvényes volt ez saját írói gyakorlatára is: „Átlátom, hogy a 

teendők felüli nézetek s javaslatok nyilvánítását nem fejthetted 

ki, mert azzal árthattál volna; de jónak látnám hogy azok, kik e 

szent ügyben tehetségök szerint segédid kívánnak lenni, tudhat

nák legalább privátim a te nézeteidet...”63

Az „Előszó” végén Wesselényi szükségesnek tartja előre

bocsátani, hogy nem vonatkoznak mindenkire a művében sorra 

vett hibák és hiányosságok, sőt olyanokat is fog említeni, 

amelyek már nem jellemzőek.
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Előítéletek s azoknak okai általában

Wesselényi mielőtt az előítéletek részletes vizsgálatába kez

dene, felülnézetből, filozófiai magaslatokból vizsgálja azokat. 

A hangütést Seneca keserű megállapítása adja meg, mely szerint 

az élet csak negatív dolgokból áll: nagyrészt gonosz cselekede

tekből, gyakorta semmittevésből, s főleg mellékes ügyekkel 

való foglalkozással telik el. Ebből a fájdalmasnak, de igaznak 

elismert tételből bontja ki Wesselényi saját életfilozófiáját. 

Kifejti, hogy a rossz elkerüléséhez szükséges az „erkölcsi tiszta 

s helyes érzés, erős akarat, indulatunkkali megbirkózás s velők 

bírás”. A semmittevés ellen „ébren tartott lelki erő”, s hogy az 

egész élet ne mellékes dolgokkal teljék el, „egy méltó cél felé 

kell törekedni, gyakran még kedvünk ellen is.” Ám ez csak 

keveseknek sikerül, azoknak, akik alkotni képesek. Ők 

felismerik törekedésük célját: azt, amit kötelességük, erejük és 

körülményeik eléjük szabnak. A többség célt téveszt, mert 

„olyan úton veritékezik, mely félre vezet.” Wesselényi a helyes 

út megtalálásának feltételét abban határozza meg, hogy „valódi 

színében kell minden tárgyat látni, s oszlania az előítéletek

nek.” Ezen cél elérésének feltételeit is megszabja: „...a jó 

nevelésnek még a gyenge kort kell erre készíteni, megkívánja ez 

az ifjú heves, a férfiú sükeres munkásságát s az ősz kor csendes 

fontolásit.”64
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A valóság azonban éppen ellenkező képet mutat: fejünket 

‘fonák vagy félszeg képzetekkel töltik’, a dolgokról csak 

tudunk, de nem ismerjük azokat, legkevésbé ‘minmagunkat’ 

ismerjük, s amit ismerünk, azt is egyoldalúan és előítéletektől 

terhesen.

Elemzésében Wesselényi mélyebben, filozofikusabban 

ragadja meg az előítéletek gondolkodásunkra és cselekedete

inkre gyakorolt hatását, mint dolgozatunkban vizsgált elődei, 

illetve kortársai - természetszerűleg Kölcseyt kivéve. Wesselé

nyi, a filozófus Szabó András neveltje az egyetlen, aki általános 

szinten foglalkozik az előítéletekkel és feltárja a hozzájuk 

kapcsolódó lényegi összefüggéseket. Érvelése alapos bölcseleti 

ismeretekre utal, amikor arra keres választ, „...hogy lehet, hogy 

gyakran annyi dologról, ami pedig bennünk s körülünk van s 

amire számtalan tárgy untalan emlékeztet, még csak képzetünk 

sincs? - Tisztán a szem azért nem lát, mivel benne vagy előtte 

homály vagyon, sötétben pedig s láthatlan úgy marad a tárgy, ha 

arra és szemünkbe világosság sugára nem hat.”65 A megismerés

ről mondott tételt ismereteinkre alkalmazva leszögezi, hogy ‘az 

elő- s balitéletek ködbe borítják látásunkat’, s „olly lepelbe 

takarnak sok tárgyat, hogy azokat vagy épen nem, vagy 

homályosan, vagy máskint látjuk, mint ahogy vannak.”66 Az 

embereknek másrészt sok dologról azért nincs képzetük, mert 

sokuk ‘mind azokról még soha nem is gondolkodott.’ Wesselé

nyi azonban nem agnosztikus; a világot nem tartja megismerhe- 

tetlennek. Szerinte, ha az előítéleteket leküzdjük, eljuthatunk a
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valóság feltárásához. Ennek módja, hogy hamis képzeteinket ‘el 

kell felejtenünk s meg kell változtatnunk egyebeket pedig meg 

kell tanulnunk’.

Wesselényi mélyrehatóan elemzi, hogy miért nehéz 

megszabadulnunk előítéleteinktől. Fő okát abban látja, hogy, 

mivel „...nagy része azoknak még gyermekkorunkban öntetett 

belénk, s a még hajlékony érzéssel s ésszel együtt nőtt s 

erősödött beléforrott mint a gyenge korában kapott vágás a vén 

fa héjába; sok pedig azok közül hizelkedik gyengeséginknek, 

kecsegteti indulatinkat, s épen ezért ragaszkodunk hozzájuk s 

nemjó szivvel áldozzuk azokat fel a gyakran nem olly édes izű 

valóságnak.”67 Szellemesen bizonygatja, hogy ‘azt féltjük ami 

gyengébb’. S mivel az elő- s balítéletek igazságáról sokszor 

nem vagyunk meggyőződve, de nem akarunk megválni tőlük, 

ezért ‘féltjük a bizonytalan birtokot’. Megnehezíti az előítéle

tek leküzdését, hogy azok „...egybe vannak szőve-nőve más 

gyakran igen kedvelt képzetinkkel, vélekedésinkkel; sokszor 

azokra egész rendszereket... ragasztunk, 

azért sem válunk meg könnyen, mert segítségükkel „...át lehet 

simúlni, ki lehet kerülni a sértő akadályokat”; az „...előitélet 

önnön szájízhez alkalmazza a képzetet” s felold „...a vizsgálás 

s utána járás terhitől.” Az előítéletre úgy tekint az ember, mint 

védőjére, „...mivel elzárja tőle, gyenge szemeit gyakran sértő s 

érzékeny bőrét égető, sugárit a való tiszta napjának.”69

5568 Az előítéletektől

56



Az előítéleteknek ez az elméleti megközelítése következe

tes gondolkodó műve. Wesselényi a teljesség igényével írja le 

az előítéletek természetrajzát, lenyűgöző és leleplező erővel 

tárja fel azok működését. A bemutatott bölcseleti igazságok és 

az „Előszó”-ban kifejtett érvek alapján csodálnunk kell hitét, 

hogy lát, látni akar lehetőséget arra, hogy az előítéletekben 

szenvedők feladják téves nézeteiket, leszámoljanak az énjükkel 

eggyé nőtt balvélekedésekkel és elfogadják útmutatásait. Holott 

hisz bebizonyította -, hogy a megrögzött hibás 

véleményektől, melyek a nagy többség tudatát meghatározzák, 

(szinte) lehetetlen megszabadulni.

tudja

Wesselényi eszmefuttatásának hiányossága, hogy kísérletet 

sem tesz objektív kritériumok felállítására, amelyek szerint 

megállapítható lenne, hogy mi a jó és mi a rossz, mi igaz és mi 

hamis, mi a helyes és mi az előítélet. Ezeket a kérdéseket az 

egyén önálló döntésére bízza.
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Régi és új mellett s ellen uralkodó előítéletek

Már korábbban is találkoztunk Wesselényinél a dialektikus 

gondolkodás jeleivel. Ebben a fejezetben azonban többről van 

szó, mint arról a korábbiakban is megfigyelt jelenségről, hogy 

az emberi gondolkodást, illetve cselekvést ellentétpárokban 

mutatta be. A régi és új mellett s ellen uralkodó előítéleteket 

úgy ábrázolja, mint ellentétek harcát. Gondolatmenetében 

egyidejűleg tetten érhető a dialektika tézis-antitézis-szintézis 

hegeli tétele is.

Filozófiai igényességét elsősorban tanárának, Szabó 

Andrásnak köszönhette, amit tovább erősített szoros baráti 

kapcsolata Döbrentei Gáborral, aki - mint Kazinczyhoz írott 

leveleiből tudjuk - bevonta Wesselényit az Erdélyi Muzéum 

munkálataiba, s ő ebben nagy lelkesedéssel vett részt. így első 

kézből, a korszak legigényesebb magyarországi tanulmányaiból 

ismerkedhetett meg Herder, Kant és Fichte eszméivel,70 ami 

maradandó nyomot hagyott gondolkodásán. Elemzésében 

Wesselényi abból indul ki, hogy az emberben egyszerre van 

mély vonzódás a régihez és az újhoz. A két érzetet annyira 

ellentétesnek tartja, hogy azoknak egymást kölcsönösen ki 

kellene zárniuk. A kettőből eljuthatunk a „...valódi jó s boldog

ság tartós birtokához,”71 ha az okossággal megegyező elemeket 

egyesítjük.
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Részletesen csak ‘a régihez ragaszkodó s minden újat s 

újítást visszataszító előítéletekről’ szól. Felsorolja veszedelmes 

vonásaikat: „...munkás s nemes életet nemtelen tengéssé változ

tatnak által, s a legsértőbb jármokat törhetetlenekké edzik... 

Wesselényi ebben, a fejlődést gátló tulajdonságban látja a fő 

bajt, mert ez a „...tökéletesülésre hatás erejének, a mozgásnak 

meggátolásával...” azt éri el, hogy „...elakad az erőmű, vagy a 

mozgató nagy erő az útjában álló akadállyal együtt az egészet 

széttöri”73 - holott csak az lenne ‘a helytállás és megrekedés 

súlyának’ a feladata, hogy mérsékelje a ‘felette sebes mozgást’.

55 72

Gyakorlati politikusként Wesselényi többször élt a forra

dalom rémének felidézésével, mintegy végső eszközként hasz

nálva, hogy bizonytalankodó politikai szövetségeseit közös fel

lépésre serkentse, ellenfeleit pedig - ha az észérvek kevésnek 

bizonyulnának - álláspontjuk feladására bírja.74 A fenti jegyzet

ben feltáruló történelmi folyamatok elemzése a történelmi tör

vényszerűségek felismeréséről, történelembölcseleti rálátásról 

tanúskodik.

A régi kor mellett uralkodó előítéleteket kutató Wesselényi 

a következő indokokat találja: kedves a múlt, mert rá emlé

kezve „...vagyunk képesek valamit az időnek mindent elragadó 

körmei közűi kimenteni...”; mert a múltból inkább a jó emlékek 

maradnak csak meg, s ezek megszépítik azt, míg a jelenben lévő 

rossz megnövekedett alakban jelenik meg előttünk; a múlttal 

együtt „...testi erőnket, a virító egészséget, szép ifjúságunkat”
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sírjuk vissza. Mint mondják, „tisztelni a régit kötelesség”. 

Ennek az előítéletnek Wesselényi abban látja okát, hogy 

„...szüléink s elhunyt más kedveseink becses emlékét olly 

örömest tiszteljük s örökítjük...” Társasági életben a „...polgári 

tartozás a jelen- s jövő-kor iránt szoros kötelességeket szab; 

ezek tevésre szorítok, s nem szabad azokat a múlt kor iránti 

tartozásnak... feláldozni.”75 Wesselényi szerint az a helyes, 

hogy „Amit a jelenből kedvelünk... léptessük azt mindig az 

örökké haladó idő nyomdokaiba... Ami lassankint de szüntelen 

újúl, örök ifjúságban marad... [A meglévőt; kiegészítés tőlem; 

- D. G. Cs.] újítsuk... örökké a kor szelleméhez képest, s ha ezt 

tesszük, nem lesz a maradék kénytelen úgy, mint mi most, 

elaggott kedveltjét gyászolva sírhoz kísérni.”76

A fenti sorokban Wesselényi gondolkodásának végletes 

kettőssége rajzolódik ki. A bölcselkedő Wesselényi a lassú, 

harmonikus fejlődés híve, az értékek organikus egymásba 

épülésének apostola. A reálpolitikus Wesselényi óva int a 

szélsőségektől: mind az új melletti és a régi elleni kiállás, mind 

az új feltétlen elutasítása és a régihez mindenáron való 

ragaszkodás „számtalan rossznak kútfeje.” A forradalmi 

felfordulástól való félelmének ad hangot mindkét esetben: „Az 

újat pártoló előítélet pedig ellensége a csendességnek, örökké 

futó képet vadász; emésztő tűz ez s mindent felforgató 

szélvész. ... Polgári létben pedig újítások vágya, melly nem a 

meglévő s régi ellen forralt előítéletből szármozik, nyugtalan

ságot s zavart okoz.” Wesselényi szerint nálunk „a régihez
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ragaszkodó s minden újat s újítást visszataszajtó előítéletek” 

jelentik a valódi problémát. Ennek elemzése ugyanazt a 

veszélyt hordozza magában, mint az új melleti előítélet: „Az 

emberi társaságba s minden nemzet polgári éltében a 

tökéletesülésre hatás erője lehel elevenséget. Ezen erőnek 

életműve a mozgás. Ha ezt meggátolja a helytállás s megrekesz- 

tés súlya, mellynek csak a felette sebes mozgást kell mérsékel

nie, úgy elakad az erőmű, vagy a mozgató nagy erő az útjában 

álló akadállyal együtt az egészet széttöri.”77

Ezután Széchenyinek a „Hitel”-ben kifejtett érvelésével 

lényegében megegyezően megcáfolja azt az állítást, „hogy a 

régi a múlt bölcs kor szüleménye, az új pedig a mostani, tehát 

ifjú, az az éretlen kor magzatja.”78 Wesselényi vaslogikával 

zúzza darabokra ezt a tételt. Elemzésének sarkpontja, hogy „...a 

több tapasztalás van a bölcsesség alapjául felvéve.” S ebből, a 

kérdést a lényegénél magragadó felfogásból már fölényes 

könnyedséggel vezeti le bizonyítását: „...a korra nézve, 

mellyiknek lehetett több tapasztalása, vagy is bölcseség 

merítésre több s bővebb forrása? régi kornak e, melly csak az 

előtte volt s idejebeli tapasztalásokból okosodhatott, - vagy 

pedig az újnak, melly előtt mind az nyitva van, ami a régi kor 

előtt volt, s annyival több, amennyi azóta történt s most 

történik? Ennél fogva a tapasztalásra nézve, melly itt úgy 

hozatik fel mint az egybehasonlított bölcsesség nemzője, 

egészen különbözik az emberek s a nemzetek kora. Nem a régi 

idő a tapasztalásokban gazdag s tanulásban őszült bölcs öreg -
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sőt épen keveset látott ifjú az: de a mostani azon ért idejű, 

mellynek századok s ezredek példáji s öntapasztalási szolgálnak 

tanúságúi; ott kezdheti ez tudását, hol a régi kor végzé, s ennek 

minden isméretei alapúi szolgálnak neki, mellyre építhet.”79

Ha összevetjük Wesselényi gondolatmenetét Széchenyi 

„Hitel”-ének idevágó fejtegetéseivel80, akkor az átvétel kézen

fekvőnek tűnik, hiszen mindketten a régi időt bölcsnek tétele- 

zőknek a szájába adják ezt a véleményt, s még ha Wesselényi 

rendkívül logikus, szervesen építkező bevezetője helyett Szé

chenyinél kissé rapszodikus is az előadásmód, s el-elkalan- 

dozik, az érvek nagyrészt közösek: tapasztalás a bölcsesség 

anyja (Széchenyi) - a több tapasztalás van a bölcsesség alapjául 

felvéve (Wesselényi); amit régi időnek hívnak, új időnek, ifjú 

kornak kellene hívni (Széchenyi) - nem a régi idő a bölcs öreg, 

hanem a mostani (Wesselényi); emberek közt az idősebb a 

tapasztaltabb, generációk között az időben közelebbi 

(Széchenyi) - az öreg ember bölcsebb, a mostani kor az ért 

idejű (Wesselényi).

Az általánosság szintjén mozgó bevezető gondolatainak a 

magyar történelem elemzésével történő alátámasztása Wesselé

nyi eszmefuttatásában azonban olyan szervesen illeszkedik 

egymáshoz, hogy a „Hitel” hatásának feltételezése egyúttal azt 

is jelentené, hogy Wesselényi az egész fejezetet a „Hitel” 

elolvasása után írta volna. Ezt a „Balitéletekről” keletkezése 

című fejezetben elmondottak alapján azonban el kell vetnünk.
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Sokkal valószínűbb, hogy ez a hasonlóság közös vitáik 

gyümölcse. Wesselényinek több megnyilatkozása is utal arra, 

hogy a „Hitel”-ben saját gondolataira ismert. Erről tanúskodik 

1830. április 16-i levele, mely közvetlenül a „Hitel” hatása alatt 

fogant: „...lelkes munka, szép, jó, erőss, nem lehet, hogy sokat 

ne használjon. Gyönyörrel kostolom, izelem, táplálom vele 

magam: Tiszta szivböl örülök neki, pedig több, s meg vallom 

kedvelt magzatimat gyilkolta meg; amiket irtam sokat ki kellett 

törölnöm, mert Te éppen azt, de sokkal szebben, jobban már 

mondod. Érzésink s látásink egyformasága oly nagy, hogy egész 

darabokat sőt constructiokat is találok, melyek az enyimbe is 

meg vannak [kiemelés tőlem; - D. G. Cs.].”81 Miként ez a levél 

is tükrözi, Wesselényi maga fölé helyezte barátját, akinek műve 

nyomasztóan hatott rá.82

Ezt csak erősítette, hogy Széchenyi ebben az időben 

lekezelő, fölényeskedő hangot használt vele szemben, amit 

1829. augusztus 3-i levele is mutat. Ebben saját, megjelenés 

előtt álló könyvéről nagy önteltséggel nyilatkozott, míg 

Wesselényi készülő munkájáról, amelyről barátja feltehetően 

előző levelében írt, csak félvállról beszélt.83 Wesselényinek 

mintegy másfél évre volt szüksége, hogy megszabaduljon a fölé 

tornyosuló Széchenyi súlyától.

Megváltozott önértékelésére és Széchenyihez kapcsolódó 

viszonyának átértékelésére legjobban az 1835. március 3-i 

naplóbejegyzés világit rá: ,,Sz[échenyi] velem egy vélekedésben
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volt s egy utón indult el akkor midőn leg előbb... 1825-ben 

political pályára lépett. Hogy ö ekkor immár 32 esztendős korá

ban kiemelkedett a csak verseny s csak róka vadászat szűk 

köréből, azt - tudom én - hogy az akkor hatalommal ébredező 

nemzeti szellemnek s azon nemesebb szikrának kell tulajdo

nítani, mely kebelében mindég csillámlott; de azt is hiszem, 

hogy abban nékem igen nagy részem volt. Midőn a sors minket 

egybe hozott (1820) volt e még akkor neki hazánkról s 

nemzetiségünkről csak képzete is? nem az volt e vallomása, 

hogy «nekünk nincs hazánk» - hogy «nem érdemli meg az, hogy 

érte valamit tegyünk» - «hogy nem is lehet semmit is tenni»? 

Nem mondta s hitte az által, hogy Bécsben költi el pénzét, mert

- úgy mond - az által a pénz circulatioba jön s az industria 

segittetik? - Nem kellett e gondosan kerülnöm: hazárol s annak 

jussaival, törvényeinkről, sérelmeinkről s.a.t. előtte sokat 

szollani, nehogy «pedantnak» - «zsíros magyarnak» tartson, s 

hogy a töllemi elidegenedés be vágja utómat reá hathatni? — 

Minő ön meg tagadással s vigyázattal kellett vele bánnom, hogy 

nem általam vezetve, hanem maga által képzelje magát az én 

elveimre s nézeteimre jutva lenni! Mily gyöngéden kellett 

keblében azon heverő húrokat felvonni s öszve hangzásba 

hozni, melyek az én keblemben már gyermeki éveim óta 

hatalommal zengettek! Én egy láng lelkű hazafinak s azon 

asszonynak fia, kinél hivebb leánya a magyar hazának nem volt,

- én nevendékje a respublicai érzetű szeplőtlen Patakynak... 

patronussa voltam én a közdolgokban már akkor, midőn
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Sz[échenyi] eszmélni kezdett s fellépett; ugyan azon nézeteim 

voltak, s ugyan azon utat követtem akkor, melyet gyermekko

rom óta s melyet híven követtem mostanig... Hogy Sz[échenyi] 

1825-ben velem kezet fogott, bizonyítják akkori vallomásai, 

magának az oppositiohozi csatlása... ?? 84

A fenti szöveg felveti a kérdést, hogy mennyire hihetünk a 

Széchenyit dicsőítő Wesselényinek, aki az elsőbbséget barát

jának adja, holott nyilvánvalóan nem 1835-től kezdődően látta a 

fentieknek megfelelően kettejük viszonyát. A barátságuk válsá

gos idején írt sorokat nincs okunk fenntartással kezelni, hiszen 

egybecsengnek Széchenyi több megnyilatkozásával,85 melyek 

megerősítik Wesselényi óriási szerepét saját szellemi arcula

tának kialakulásában. Wesselényi döntő hatását Széchenyi 

magyarságképének és ezzel összefüggésben a világról és saját 

magáról alkotott felfogásának megváltozásában több kutató is 

megerősíti.86

Más szempontból is fontos ez a naplórészlet. Annak a fel- 

tételezésnek a jogosságát igazolja, hogy Wesselényi gondolko

dásának kialakulásában a sorsdöntő évek ifjúságának idejére 

estek.

Wesselényi ezt követően - a fentebbi érveléssel bizonyí

tottnak tekintve, hogy helytelenek és alaptalanok a régi mellett 

uralkodó előítéletek - kiemeli, hogy nekünk, magyaroknak 

különösen nincs okunk a „régit magasztalni”. Ennek bizonyítá

sára röviden áttekinti a magyar történelmet és értékeli is azt.87
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Wesselényinek az az alaptétele, hogy múltunkban nem találunk 

fénylő korszakokat; ha a jelenhez mérjük, akkor egyik letűnt 

korba se kívánkoznánk vissza, jóllehet még a jelen sem ad igazi 

alapot a megelégedésre. Nagy Lajos király korát a durvaság 

jellemezte, Mátyásét önkény homályosította, s bűnéül rója fel, 

hogy „milly keveset tett ő a magyar nemzetiségért, holott pedig 

olly sok volt hatalmában tennie! - s mennyire erősíthette s 

tisztíthatta volna erős lelke s világos esze polgári alkotmányun

kat! - Ahelyett, jövendővel nem gondolván, gyászos bizonyta

lanságra hagyta hazáját. Ezekre épp olly fájdalmasan kell az 

igaz magyarnak emlékeznie, mint az általa önkényesen kiirt 

adókra, német parancsokra, magyar nyelvnek a latán mostoha- 

sága alá lett vetésére, s törvény nélkül tett sok büntetésekre. **88

Különben egyetlen fénysugár sem hatol történelmünk sötét 

kútjába: ott nincs más, csak ‘török járom, idegen önkény, 

visszavonás, üldözés, belső háborúk, külső nyomás, tömérdek 

gyilkolás, rokonvér ontás, törvény-letiprás, siralom, pusztulás, 

vad durvaság, gyáva elkorcsosodás, otromba erőszak, vak tudat

lanság’. Wesselényi annak sem találja okát, hogy miért irigyel

hetnénk őseinket, illetve, hogy ők mivel szégyenítenek meg 

bennünket. Hiszen régen jellemző volt az ‘árulás, pártdüh, 

hízelkedő mászás, a tudás kevés és kevesek körébe zárva, a még 

durva anyai nyelvet elnyomta a diák’. A közelebbi múltra pedig 

a ‘korcsosodás, nagyjaink félelme magyarúl szólani, majd, hogy 

szégyeltek, s végül, hogy maradékaikkal együtt elfelejtettek, az 

idegen s honküli nevelés-szülte nemzeti elfajultság, az elasszo-
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nyodás, puhaság’ nyomta rá bélyegét. lA vagyonosbak hazájo- 

kon kívül kezdtek lakni, s ott költék annak ingyen szítt zsírját 

[kiemelés tőlem; - D. G. Cs.]. Lenyírták bajuszukat, levetették 

honi öltözetüket, s levetkezék nemzeti szokásaikat. ,89

Müvében Wesselényi még egyszer foglalkozik a magyar 

múlttal, a „Hon elleni előítéletek különösen” című fejezetben. 

Itt arra vállalkozik, hogy bebizonyítsa: az alkotmányt nem kell 

elvetni, mert alkalmas rá, hogy továbbfejlesztve jogi keretet 

biztosítson az ország megreformálásához. Különösen igaz ez a 

III. Ellenvetésre, amelyben arra a téves nézetre válaszol, hogy 

„polgári alkotmányunk elavult, a mostani kor szellemével már 

nem egyez s aba nem illik.” Ezért érthető, hogy a hangsúlyok 

nem olyan végletesek, mint a régi mellett szóló érveket 

szétzúzni hivatott fejezetben, hiszen itt a múltból átmenthető 

elemeket kívánja előtérbe állítani, s azt is megmagyarázni, 

miként vannak az alkotmányban maradi vonások.90

A honfoglalástól a tatárdúlásig terjedő időszakot - ezt 

tekinti a nemzet első életkorának - mint a szorgalom és gyara

podás idejét mutatja be, amikor a ‘tudományok és a mestersé

gek jól előhaladtak és a kereskedés is virágozni kezdett.’ A 

nemzetben lévő munkás s fiatal erőnek a jeleként értékeli, hogy 

az ország ‘hamar épült fel hamvaiból’. Hasonlóképpen értékeli 

a mohácsi vészig tartó második életkort, amikor ‘két nagy 

király alatt sebesen haladott elő nemzetünk’, majd ‘Mátyás 

fényes uralkodása alatt a magyar első rangú s míveltségü hatal-

67



másságok sorába lépne.’ Ám nem sokkal halála után ‘Mohács 

gyászos térén érte hazánkat a második nagy csapás’. Ez után 

‘támadt fel a legirtoztatóbb szörnyeteg, a meghasonlás, és 

visszavonás, mely versenyt dühösködék a török pusztító fegy

verével. Pártosság dühe forrt, rontás, pusztítás uralkodott.’ A 

török járom megszűnése után ‘az akkori kor homálya’ akadá

lyozta alkotmányunk fejlődését, mert ‘az uralkodásra nézve 

károsnak tartották a nemzeti szabad intézeteket.’ Feladatnak 

elég volt a meglevő védelmezése.

A magyar történelemről írott soraiban jól tetten érhető 

alkotómódszerének jellegzetes, szintetizáló, ugyanakkor itt 

kissé klisészerü elemekből építkező sajátossága. Wesselényi 

szabadon merít szellemi elődei magyarságképéből, de senkihez 

sem köti magát mereven. A nála felbukkanó toposzok előzmé

nyeit kutatva bőséges anyagra bukkantam. Itt ezek közül csak a 

legjellegzetesebbeket, a Wesselényinél is megtalálható 

elemeket felsorakoztató műveket szeretném bemutatni.

A magyar történelemben már Bessenyei György is kataszt

rófák sorozatát látja, amely az emberiség történetét példázza. A 

„Magyar Néző”-ben kifejtett történelemképe fő vonásaiban 

Wesselényi szemléletének az őse.91

Wesselényi gondolatmenete nem egy ponton feltűnő 

hasonlóságot mutat Decsy Sámueléval, illetve több részmegál

lapításukban találunk megfeleléseket. Decsy rajza a magyar tör

ténelemről részletekben gazdagabb mint Wesselényié, s nála -
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miként ez témaválasztásából értelemszerűen adódik is - foko

zottabban érvényesül a nyelv szerepének vizsgálata. A Wesse

lényi történelmi tablójában első korszaknak tekintett időkről 

Decsy ezt írja:

„...sz. István Király halála után sok külső és belső nyava

lyákkal küszködött a Magyar Haza. Hány ízben nem hasonlot- 

tak-meg a hazafiak egymás közt? ...hány ízben nem ontották 

egymás vérét? ...nemcsak a tudományok, de még a leg-közönsé- 

gesebb mesterségek sem virágozhattak... minekutána Pannóniá

nak régi lakosait u. m. a Slavusokat, Oroszokat, Kunokat, és 

Oláhokat meg-hódoltatták volna a Magyarok, nem követték 

Caesarnak példáját, aki a meg-hódoltatott Galliereket és Ale- 

mannusokat meg-zavarván Római új lakosokkal, nyelveket-is 

elváltoztatta. Ellenben a régi Magyarok a meg-gyözetett Pannó

niái lakosoknak nyelvét meg-hagyták, s idővel magok tanúlták 

azt meg. Mellyeknek az a következése volt, hogy a törsökös 

Magyarok Tótokká s Oroszokká lettenek...” Wesselényi Mátyást 

hibáztatja, hogy keveset tett a magyar nemzetiség terjesztéséért. 

(V. ö. „Balitéletekről”. 13.)

Zsigmond korát Decsy úgy jellemzi, hogy „Ami kévés 

békességes esztendei voltak szegény őseinknek, azokat nem a 

tudományoknak gyakorlására, hanem a hadi készületekre kellett 

nékiek fordítani.” Wesselényi általában mondja a régmúlt 

időről, hogy az az ‘otromba erőszak s vak tudatlanság kora’
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volt (13.); illetve megállapítja: „Béke áldása csak ritkán lebege 

nemzetünk felett.” (1 71.)92

Decsy következő sorai a szövegszerű egyezést példázzák: 

„Első Ulászló... uralkodását Várnának vérrel füstölgő mezején 

[kiemelés tőlem; - D. G. Cs.] zárta-bé.-”

Wesselényinél „Mohács gyászos térén legerősb s 

legnemesb fiainak vérével folyt el a nemzet ereje; ...füstölgő 

vérekből látszék támadni, a meghasonlás, és visszavonás (171.); 

[kiemelés tőlem; D. G. Cs.; a ‘meghasonlásra’ és a 

‘visszavonásra’ vonatkozó részt Decsynél lásd a következők

ben!]. A II. Ulászlóról és a Nagy Lajosról szóló részben is 

található nyelvi érintkezés: Decsynél ez áll: „...a hazafiak meg- 

hasonlottak egymás közt, asszonyt puhaságra adván magokat 

[kiemelés tőlem; - D. G. Cs.].”93 A meghasonlottak - megha

sonlás párhuzama az előbbi Wesselényi-idézetben van, míg az 

asszonyi puhaságra Wesselényinél a „múlt idő utóbbi szaka

szát” értékelő ítéletében ez felel: „Ama korból omlott reánk... 

az elasszonyodás, puhaság [kiemelés tőlem; — D. G. Cs.] onnan 

vette mirigyes eredetét” (14.).

A ritkán használt visszavonás szó is megtalálható már 

Decsynél. Az idegen házból való királyaink és a nemzet 

kapcsolatát elemezve írja: „Hogyha Uralkodó Fejedelmeink, és 

azoknak titkos tanácsosai s udvari tisztei nyelvünket értették 

volna, soha sem támadtak volna közöttünk annyi visszavonások 

[kiemelés tőlem; - D. G. Cs.].”94
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Decsy és Wesselényi szoros szellemi kapcsolatát az elfa- 

jultság koraként bemutatott közelmúltra vonatkozó szövegeik is 

bizonyítják, melyekben - némi sorrendiségi különbségektől 

eltekintve - a hasonló gondolatmenet mellett nyelvi érintke

zéseket is találunk. Decsynél ez áll: „Ennekfelette, szép magyar 

köntöseiket, melyekről magok az idegen nemzetek-is meg

váltják, hogy ékesebb nincsen e világon, magokról lehányták, s 

idegen bőrt vontak testeikre. Ősi ártatlan életeknek módját 

meg-útálták, és más jó erkölcsei ellenkézöt szivnak-bé első 

ifjúságoktól fogva. Nemzeti nyelveket-is annyira meg-vetették, 

hogy immár szégyenléttek magyar kenyérrel és borral élni!”95

Wesselényi így fogalmaz: „Ne felejtsük, hogy a korcsoso- 

dást, melly ellen most kínnal kell küzdenünk, épen az hozta 

mireánk [ti. a latin nyelv]. Gondoljuk el, hogy akkori nagyjaink 

magyarúl szólani előbb féltek, utóbb szégyeltek, míg később 

maradékaikkal együtt el is felejték. Ama korból omlott reánk az 

idegen s honküli nevelés-szülte nemzeti elfajultság... Akkor 

kezdettek a vagyonosbak hazájokon kívül lakni, s ott költék 

annak ingyen szítt zsírját. - Akkoriak nyirtékle bajuszokat, 

veték el honi öltözetüket s vetkezék le nemzeti szokásaikat: s 

mind ezt csak azért, mivel gyanús vagy megvetett magyarságnak 

voltak jelei.”96

A Wesselényi-szövegben előforduló tömör kifejezés: „ott 

[ti. külföldön] költék annak [ti.: a hazának] ingyen szítt 

zsírját.” mintegy párlata Decsy művének két későbbi, az

71



országban megtermelt javaknak külföldön történő elpazarlására 

vonatkozó megállapításának. Az elsőben Decsy arra buzdítja a 

mágnásokat, hogy haszontalan költségeiknek egy tizedét 

fordítsák „magyar játék néző helyeknek építésére”, mert így 

„...nem lesztek az uzsorás Zsidóknak és Filisteusoknak rabjai, a 

pénz az Országban marad, nem fogjátok jobbágyaitoknak véres 

verejtékével a heréknek kasokat hizlalni [kiemelés tőlem;- D. 

G. Cs.]. »97

A másik esetben arról szól Decsy, hogy az ország királyi 

jövedelmeinek csak a fele marad itt, „...a többi mind ki- 

takarittatik onnan, s masok híznak rajta [kiemelés tőlem; - D. 

G. Cs.] 

nél is."

»98 A ‘haza zsírján hízás’ kifejezés előfordul Széchenyi-

A ‘paraszt zsírjának szívása’ kifejezés Wesselényi 

leleménye; a ‘hazát’ a ‘paraszttal’ helyettesíti be - ez egyszer 

Decsynél is előfordul -, s a kevésbé kifejező ‘híznak’ helyébe 

az expresszív, a szipolyozást hangsúlyozó ‘szívás’-t teszi. 

Wesselényinél a kifejezés legismertebb előfordulása a végzetes, 

1834. december 9-i Szatmári Beszédében található: 

Kormány szívja egyfelől a paraszt zsírját; s mondottam, hogy a 

Parasztvédői és Köznép oltalmazói állorca alatt teszi; melly 

köznépet terhelő ocsmány képet fedez. - Nem hárítom én a 

Paraszt zsírja szívását egyedül a Kormányra; - szivatik az 

máskint is. - Szívjuk azt Mi is, és abból élünk! 

tagadhatja, hogy a kormány is ne szívta volna, s nem szívná? -

..a?? •

De ki
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Hát a milliókra menő Adó, mellyet a fizetni aligtudó szegény

ségnek valóban csontja velejéből kell kisajtolnia? - Hát a sok 

Milliókat felül haladó Elésbeli vesztesége azon Parasztságnak, 

melly miatt olly gyakran küszködik éhséggel? - Hát gyermeke

iknek Életük, Kik a Kormány parancsolatjára fogatnak

Katonáknak? - s mind ez nem Zsírja e a Parasztságnak? — s nem 
»100szívatik e? -

Decsy a fiatal nemzet elméletének felvetésében is 

Wesselényi előfutárának tekinthető, még ha felfogásának 

kialakulására mások is hatottak és véglegesen 

támaszkodva - Széchenyivel közösen alakította is ki. Decsynél 

ez a tétel is a nyelvvel kapcsolatosan jelentkezik: „A magyar 

nemzet, más Európai csinos nemzetekhez képest, csak 

csecsemői állapotban vagyon nyelvének mivelésére nézve, és 

nem csak a mélységes, hanem még a gyengébb tudományoktól-is

Herderre

csömört kap, s inkább henyélésben, avagy haszontalan múlatsá-
»101gokban tölti ifjú idejét, mint elméjének gazdagításában.

Annak igazolására, hogy Herder teóriája a fiatal és öreg 

nemzetekről milyen széles körben elterjedt volt a század elején, 

számos adalékot találtam, s ebből látható, hogy mind Wesselé

nyi, mind Széchenyi milyen gazdag hagyományból meríthettek 

álláspontjuk kialakításához. Kazinczy több levelében is 

füstölgött a más úton járó Verseghy Ferenc müve, „A tiszta 

Magyarság avagy a csinos Magyar Beszédre és helyes írásra 

vezérlő értekezések” miatt, amivel felkelthette a fiatal
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Wesselényi érdeklődését a sokat szidott mü iránt. Verseghy „A 

tiszta Magyarság...’’-ban így vélekedik a fiatal nemzetről: 

„Valamint tudniillik az egész emberi nemzetnek, úgy egyenkint 

mindenik nemzetnek is van, még kultúrájára és nyelvére nézve 

is gyermeki üdeje, van ifiú kora. Gyermekségében vegetált 

akkor nyelvünk, midőn nemzetünk Európában letelepedett; ifiú 

gyanánt heveskedett és forrott a reformatiónak alkalmatosságá

val amaz írásokban, mellyeket a polémia szült; és csak harminc 

esztendőtől fogva lehet mondani; hogy férjfi korához illő józan 

csinosítások és kellemes törvények alá vettetik. ...azt akarják 

velünk elhitetni, hogy nyelvünk sokkal tökéletesebb volt gyer

mek korában, mikor a tót és deák nyelvekkel való szövetkezése 

által, ha nem romlani, legalább virágzásában gátoltatni kezdett, 

mint most férjfi korában a józan filologyiának szépítései által 

lehetne. 5) 102

A nemzetek koráról szóló elméletet a széphalmi mester is 

magáévá tette: ,,[A nyelv] Elérvén így férjfiúi korát, vagy 

megfordul útján, s a nemzet hanyatlásával ő is hanyatlik, vagy 

megifjodván a nemzet, ö is megifjul, s újjászületve szép

pályáját újra kezdi. A mi nyelvünk is ez úton éré el serdülni
»103kezdett ifjúi korát.

Az a nézet, hogy a magyar nemzet fiatal, még ha csak bur

kolt formában is, hangot kapott az 1825-27-es országgyűlésen, 

amelyet Wesselényi feszült figyelemmel követett végig. Naplója 

és anyjához írott levelei tanúsítják, hogy mindent tud, ami az
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országgyűlésen elhangzik, s még azokról a beszédekről is pon

tos ismeretei vannak, amelyeket nem hall. Széchenyi pozsonyi 

Clubjának elnökeként minden hírhez hozzájut. 1825. október 

16-i levelében arról számol be, hogy Széchenyi és Károlyi 

György közös szállásán esténként 20-30 fős összejövetelekre 

kerül sor; november 9-én pedig arról, hogy „A Széch[enyi] és 

Károlyi Ház tartása s estveli Társaságaik igen jól folynak, én a 

Napnak nagyobb részét itt szoktam tölteni... estvénként a jobb 

gondolkodásuaknak s distingvált embereknek nagyobb része 

egybe gyűl.” Több levél tanúsítja, hogy már ekkor sem csak 

megfigyelő. November 29-én írja anyjának: „Én valójában itt 

nagyon jó-szívvel vagyok, főként azért is, hogy itt-létem nem 

telik tunya Munkátlanságban s nincs bé-folyás nélkül, - nem is 

bírhatna semmi arra, amég a Diaeta tart innen el mozduljak
»104[...]

Fentiek ismeretében biztosra vehetjük, hogy ismerte gróf 

Dessewffy József szatmári követ november 2-i beszédét, 

amelyben a gróf a fiatal nemzet gondolatát veti fel. A hasonló

ság szembeszökő, még akkor is, ha a gróf más következtetést 

von le, mint később Wesselényi: „... a magyarnak mindenesetre 

több eszének kell lenni, mint a németnek, itt ugyanis a 

kifejlődés ideje hosszas(abb) lévén [kiemelés tőlem; - D. G.

Cs.], mint más nemzeteknél, alkalmasabb az érettebb ész a
»105cultura elfogadására...
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A herderi gondolatot Kölcsey Ferenc is magáévá tette. A

„Nemzeti hagyományokban” írja: „Egész nemzeteknek, szintúgy

mint egyes embereknek megvagynak az ő különböző koraik.

Gyermekkorból virul fel ifjúságok, ifjúból érnek férfivá, s
»106férfikoroknak erejét az öregségnek lankadása váltja fel.

Wesselényi történelemszemlélete sok hasonlóságot mutat 

Pápay Sámuelével, aki „A Magyar Literatúra esmérete” című 

művében foglalkozik a magyar történelemmel. A rövid történel

mi áttekintés a legfontosabb pontokon megegyezik Wesselényi

ével: „...micsoda keservek nyomták akkor [ti. Mátyás király 

uralkodása alatt és előtt], sőt mindenkor, Nemzetünk szívét. 

Sokszor csak nem az utolsó pusztúlástúl mentette meg édes 

hazánkat az Isteni Gondviselés. Ha kívül csendesedni kezdének 

a háborúk szélvészei, hazánk belső részét szaggatták a sok

ízbeli meghasonlások. Gondollyuk meg e mellett, hogy Európai 

lakásunknak első Századiban, egész Európát a tudatlanságnak
»107vastag homállyá borította el...

Pápaynál is megvan a ‘magyarnak lenni szégyen’ motívum: 

„...a német csinosság és fényűzés osztán annyira megígézte

nemzetünket, hogy sokan Nagyjaink s Fő Nemeseink közűi, és

kivált asszonyaink, ezek a férfiak hódítói, végtére mind a hazai

nyelvet megvetvén, tetétűl fogva talpig úgy megnémetesedtek,

hogy némellyek szinte szégyenlettek Magyaroknak nevez- 
»108tetni.
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A gondolati és a szövegszerű egyezések alapján biztosra 

vehetjük, hogy Wesselényi jól ismerte „A Magyar Literatúra 

esméretét”. Ezért érdemes felfigyelnünk arra a műjegyzékre, 

amelyet Pápay olvasóinak figyelmébe ajánl. 109

A Pápay ajánlotta szerzők több kérdéskörben tekinthetők 

Wesselényi szellemi előfutárainak; részben igaz ez a magyar 

múlt megítélésére nézve is. A jegyzékben szereplő Decsy 

Sámuel és gróf Teleki László mellett különösen Vedres István

nal érdemes foglalkoznunk, aki abban látja elmaradásunk fő 

okát, hogy „...Szent István alatt a keresztényi Vallásnak 

Felvételével, és a Deák Nyelvnek Béhozásával Csendessége 

Országunknak Pártütéssel és Zenebonákkal fel váltatott; és egy 

formán tartott Péter, Aba, András, Béla és Salamon királyok 

Idejekben a belső Egyenetlenség, amikor csak ugyan még is 

fogyni kezdett, mivel az egyik gyújtó ok, a keresztényi vallás 

az Onokákban közönségessé, és tulajdonná lett; de a másik, 

tudni illik az uralkodó Deák nyelv fen maradott, és lappangó 

szikrákat hintegetett a Vérséggel eggy; de két Nyelv által 

egymás közt különböző Magyar Nemzetben. »110

Wesselényi figyelembe vette a nagy tekintélyű pesti tudós, 

Fejér György nézeteit is. Fejér alábbi sorai szinte szó szerint 

visszhangoznak Wesselényinél: „Sajnálhatni, hogy Sz[ent] 

István Országunk belső állapotának fundamentumot vetvén, 

Nemzeti nyelvünket nem választá mindjárt hivatalbélinek; és 

hogy ama bölcs Kálmán Király, ki előtt úgy tetszik, hazai
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nyelven jegyeztettek fel a szabott törvények, ezeket deákra 

forditni engedte; csudálhatni, hogy ezen Nemzetünknek virá- 

goztatásáról felejtkezett gondoskodni még ama tudományokat 

kedvelő, és fő Európai nyelveket beszéllő Mátyás király is; és 

hogy mind eddig halálos álomban szunnyadozhattunk! — De 

azonban még mostanában nem késő ezen tetemes hibát helyre

hoznunk.”111

A már bemutatott, hazafiúi buzgalmáról bizonyságot tevő 

derék földmérőtől, Udvardy Jánostól azért hozok még egy 

mutatványt, hogy érzékeltessem: a történelem megítélésben a 

Bessenyeitől, Decsytől eredeztethető gondolatok milyen széles 

körben elterjedtek Wesselényi és Széchenyi színre lépése 

idejére, és mennyire átitatták a kor közgondolkodását. A 

„Felkiáltás...” szerzője így ír a magyar múltról: „A Mohácsi 

veszélytől fogva, minden kárunk a meghasonlásbái [kiemelés 

tőlem; - D. G. Cs.], az, a vallási civódásból, ez pedig a 

magános haszonféltésből következett, és hogy megmaradt a 

Haza, csak annak köszönhetjük, hogy mindég voltak Hazafiak, 

kik a közjót elibe tették önjavoknak.”112

Múltunk megítélésében Wesselényi és Széchenyi szinte 

teljesen azonos felfogást vall. Magától Széchenyitől tudhatjuk, 

hogy ez mennyire közös viták terméke, s egyik részről sem 

szolgai átvétel. A „Világ”-ban írja: „...összehozott a barátság 

angyala olly rokon keblű honfiakkal, kikben királyhoz s 

hazához hivség éppen olly tisztán égé mint bennem, s kiknek
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tehetségeik az enyimeket sokkal tulhaladák. Hazánk eldarabolt, 

s így olly mély álomban dermedező gyenge létét úgy láták s olly 

keserűn érzék, s olly nehezen tudák tűrni mint én; s így a hon 

halál- vagy életsymtomáit s azon módokat kezdénk vizsgálgatni, 

melyek által a közönséget szolgálhatnék, s az nagy gondolat, 

melly a törpe születésű ajkait gúnyoló ráncokba vonná, a 

félénket pedig megsemmisítné t. i. honunkat ájultságábul életre 

visszahozni, büszke önérzéssel mondhatom, elfért szívünk

ben.”113 (Széchenyi számos alkalommal vallott arról, hogy a 

fenti sorok maradéktalanul csak Wesselényire álltak fenn, s 

nyilvánvalóan taktikai okokból beszél csak többes számban.)

Széchenyi ezután a magyar történelemről alkotott képet 

nem mint sajátját, hanem mint közösen kialakított álláspontot 

írja le: „A múltban nemzeti Nagyságot, legalább ollyant, 

mellyen a Magyar túl ne emelkedhetnék, Ítéletünk szerint nem 

találtunk, mert a múlt Nagyságnak kőemlékek s roppant 

épületek romjai egyedüli tanúji; minden egyebek, mint könyvek 

mesterművek, közhasznú találmányok az idő által elenyésznek, 

nevezetes építmények híjával pedig, mellyek századokon hatnak 

keresztül, egy nagy nemzet vagy fejedelem sem volt még; de 

hazánkban ollyasokat nem lel senki. Azon néhány felleg- vagy 

mocsárvár, sőt még az annyiszor magasztalt Visegrád maradék 

falai is, költői képzelet nélkül - melly ugyan a debreceni 

pusztákra is varázsolhat spanyol kastélyt - nem mutatnak 

egyébre, mint kis Urakra és szegény Királyokra.
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E tisztára hozott meggyőződés ahelyett hogy elszomorított 

volna, inkább felvidámított, s igy vigasztalánk magunkat: ‘hála 

az Egeknek, úgy látszik még fiatal Nemzet vagyunk, nekünk 

nem fénylik a múlt, ellenben más nemzeteknek nincs 

jövendőjök; - kik szerencsésbek?’

...nem hiszem: hogy a Mátyás s Lajos alatti időket, 

melyeket úgy ismérek mint Te, ha az ‘akkori időkhöz képest’-et 

kitöröljük, mint Nagyság ideit lehessen példaképem józanul 

idézni.

...A múltban olly nagyságot, mellyet siratni lehetne, 

Ítéletünk szerint nem találván, elfojtottuk magunkban azon 

sajnos gyengeséget, mellyre az emberi nem olly hajlandó 

‘szorgalmas munkásság helyett henyélve lefolyt időkbe merül

ni’ s inkább a jövendőt tartanánk szemeink előtt. »114

A magyar múltról elmélkedő Wesselényire mindazonáltal a 

legnagyobb hatással Kölcsey Ferenc volt. A magyar történelmet 

áttekintő tablójában Wesselényi a saját gondolatmenetét, - még 

ha a sorrendet nem is követi pontosan 

„Himnusz” soraihoz igazítja, gyakran még a nyelvi megformá

lásban is követve azt:

többször is a

Ezen derült s reménnyel fénylő Hajh, de bűneink miatt 

időpontban bús fellegek tomyosúltak Gyúlt harag kebledben,

S elsújtád villámidat 

Dörgő fellegedben;

a magyar égre.

[...]
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Vad Tatárok dühös

csordáji boríták el a magyar földet.

Most rabló Mongol nyilát 

Zúgattad felettünk,

[•■•]

Hazája feldúlt földén bujkált s 

vándorlott, ki a gyilkoló vas, vagy 

rabláncok alól menekedheték.

Hon és laknélkülivé lön a magyar

Bújt az Üldözött, s felé 

Kard nyúl barlangjában 

Szerte nézett, s nem leié 

Honját a hazában;

[•••]
Mohács gyászos térén legerőseb s 

legnemesb fiainak vérével folyt el a 

nemzet ereje;

Majd Töröktől rabigát 

Vállainkra vettünk.

[...]

ezen elestek utolsó hörgése a 

megmaradottakat is magok után 

akarta volna idézni,

Halálhörgés, siralom 

zajlik már helyettek;

füstölgő vérekből látszék a nemzetét 

feldúló ama legírtóztatóbb szörnye

teg támadni, a meghasonlás és 

visszavonás.115

Hányszor támadt tennfiad 

Szép hazám kebledre,

S lettél magzatod miatt 

Magzatod hamvedre!

Attól a Kölcseytől kölcsönzött gondolatokat, akivel - a 

költő hozzá írott levelei alapján - legkésőbb 1831-től szoros 

munkakapcsolatban állt,116 s akivel rövid időn belül a rivalizá

lás legkisebb jele nélkül osztotta meg az ellenzéki vezérszere-
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pet. Barátságukról Kölcsey, akinek ekkor már Wesselényi a 

legjobb barátja - így vallott: „Távoztod óta elhagyatva érzem 

magamat; nem, mintha nem volnának itt jó és tiszta lelkű 

emberek; de a férjfinak, kinek a szerencsétlenség jutott: költő 

lenni meleg kebelre van szüksége, hol lángjai testvérlángokkal 

találkoznak; s illy kebled, édes barátom, itt csak neked vala. 

Nem elég kimondani a szót haza; nem elég bizonyos érzelmet 

hordozni iránta; az én emberem az, kinek a haza örök ideálként 

áll keblében. De Te jól tudod, az ideálig felemelkedő lélek 

milly ritka!”117

A fejezet végén Wesselényi azt bizonygatja, hogy 

nemzetünk még fiatal, majd arra szólít fel, hogy ne magasztal

juk a régit és ne ragaszkodjunk hozzá. Azért, mert valami régi, 

ne vessük el, de ha haszontalan, igen, legyen az bármilyen régi 

is. Viszont az új megítélésében is csak annak jósága vagy 

rosszasága legyen a mérce.

Wesselényi eszmerendszerének gondolati előképeinek 

vizsgálatát nem fejezhetem be anélkül, hogy ne szembesíteném 

eredményeimet Trócsányi Zsolt véleményével, aki Wesselényi- 

monográfiájának a „BalitéletekrőT’-lel foglalkozó részében 

sommásan így foglalja össze a mű lényegét: „S most tekintsünk 

vissza a program egészére.

A kép valóban lenyűgöző. Az új, a polgári Magyarország 

teljes terve bontakozik ki a könyv lapjairól. Örökváltság, a 

paraszt személyi biztonsága, a törvény előtti egyenlőség, a
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paraszt hivatalviselési joga, képviselete, szabad polgári birtok

szerzés, közteherviselés, hiteltörvények, céhek, monopóliumok, 

limitációk megszüntetése, zsidóemancipáció, garanciákkal bíró 

alkotmány, miniszteri felelősség, sajtószabadság, függetlenség 

- minden itt sorakozik előttünk, amiért a nagy korszak nagyjai 

harcolni érdemesnek tartották.”

„...A „Balitéletekről” Ennek a korai, sok tekintetben hősi 

magyar liberalizmusnak a szent könyve kellett volna hogy 

legyen.”118

Trócsányi tehát a liberalizmust fetisizálva, egy fajta 

történelmi fejlődés prioritásának a szemüvegén át tekintett 

Wesselényi művére. S így annak a ‘balitéletnek’ esett áldozatul, 

hogy bagatellizálta a röpiratnak azokat a kardinális 

nemzetiségi kérdéssel, a nyelvkérdéssel, a neveléssel, a 

gondolkodásbeli elmaradottsággal stb. foglalkozó - elemeit, 

amelyeknek Wesselényi legalábbis ugyanakkora jelentőséget 

tulajdonított, mint azoknak, amelyeket Trócsányi kiemelt.

a

Nehéz eldönteni, hogy Trócsányi valamilyen vélt elvá

rásnak, kordivatnak akart-e eleget tenni, amikor Wesselényi 

müvét a társadalmi haladás fonalára fűzte fel, vagy csak a 

történész látásmódja adja ezt az optikát. Lehet, hogy az 1960-as 

évek elején olyan belső cenzúra működött a szerzőben, amely 

nem mondathatta ki vele nyíltan, hogy Wesselényi nemzeti 

politikus volt (erre csak a monográfiában itt-ott elejtett 

utalásokból lehet következtetni). Azt pedig még kevésbé illett,
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s úgy tűnik, illik egészen napjainkig kimondani, hogy egy 

személyben lehessen valaki elsődlegesen nemzeti politikus, aki 

egyúttal zászlajára tűzheti a korban időszerű - akkor éppen 

liberálisnak nevezett - eszméket (amit ma inkább mondanánk 

egyszerűen a polgárosodás elemi feltételei megteremtésének) s 

egyben lehet a hagyományokat őrző, ha tetszik, konzervatív 

(fő)nemesség évszázados értékeinek elkötelezett szószólója is.

Nem csupán Wesselényivel vagyunk megértőbbek és 

méltányosabbak akkor, ha nem csinálunk utópikus antológiát 

eszméiből, hanem a polgári átalakulás minden országban 

érvényes mechanizmusát is csak akkor ábrázoljuk hűségesen, ha 

érzékeljük és tudatosítjuk, hogy kivétel nélkül minden polgári 

átalakulási program Európában a teoretikus (forrásaiban néha 

utópisztikus) célkitűzéseket az adott ország különös történelme 

által meghatározott követelményekhez igazította; rövidebben 

szólva: a polgári megoldást a nemzeti fejlődés érdekében 

javasolta.
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Wesselényi a nemzetnevelő

A nevelés kérdésköre Wesselényit ifjúságától kezdve foglalkoz

tatta. Erre vonatkozóan is Naplójában és levelezésében találjuk 

a legtöbb adatot. Már nagyon korán tisztában van azzal, hogy 

csak az vezethet másokat, aki bőséges ismeret birtokában van. 

Ezt legékesebben egy igen korai, 18 éves korában, 1814. 

december 8-án Kazinczyhoz írott levele bizonyítja: „Célunk 

tökélesedésünk, következésképpen mind testi, mind lelki 

tehetségeinket mivelnünk kell. Melly nagy mező! - Testünk 

ügyesitése, nem csak mivel ez, a tökéletesítés végett adódott 

nékünk: de mivel ezen résznek, mely leg előbb láttatik, ajánló 

volta nyit akárkinek is a használásra Utat, fő s tökéletes 

kötelességünk.

érdemének emelése s tehetségeink mivelése ez az a mérték, 

mely meg határozza, mennyire érdemeljük ezen szép nevet, 

Eszünk s tudományaink terjesztése ámbár nagy 

kötelességünknek erkölcsiségünk emelésének csak eszközei; de

Lelkünk tökéletesítése, az az erkölcsi

Ember.

olly felségesek, hogy ezek nélkül az élet gyászos, s pályánk
r> 119fény s haszon nélkül való.

Naplójában így vall az önnevelésről: „Gyermekkoromtól 

fogva már élt bennem a vágy utazások által magamat javítani,
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erősbíteni, müveit népek ismeretével önmagamat erkölcsileg és 

észbelileg továbbfejleszteni, s a természet változatos szépsé

geit, a dolgozó emberek merész alkotásait szemlélni s élvezni. 

A körülmények mindeme terveimet meghiúsíták. Erőmegfeszí

téssel küzdöttem, ki akarván erőszakolni azokat, s a lehetősé

gek vaskeze mindig visszavetett. A ki nem elégített vágyak 

hatalmas lánggal lobogtak ifjúi keblemben. „120

A Széchenyi Istvánnal és Esterházy Mihállyal kötött 

„erényszövetség” lényegében ezeket az elveket tartalmazza, s 

mivel Széchenyi 1825-ben még alig-alig nyilatkozik meg 

magyarul, s a triász tagjai közül Esterházyról képzelhető el 

legkevésbé a programadó szerep, ezért alapos okunk van 

feltételezni, hogy annak a szövegnek, amelyet Széchenyi 

feltehetően emlékezetből kissé döcögő stílusban magyarul 

Naplójába bejegyzett, a szerzője Wesselényi:

„MI A TZÉLUNK?

A HAZÁNK FIAIRA, ÉS AZOK GYERMEKEI ÉS 

UNOKÁJIRA ANNYI SZERENCSÉT ÉS ÁLDÁST HOZNI, 

AMENNYIRE AZTAT A MI TEHETSÉGÜNK VÉGBE VIHETI.

HOGY DOLGOZHATUNK LEG BÖLTSEBBEN ANNAK A 

NAGY CZÉLNAK ELÉRÉSÉRE?

HOGY AZON TÖREKEDÜNK HOGY AZ MOSTANI 

IFJÚSÁG NEVELÉSÉRE OLY NAGY BÉFOLYÁST SZER

ZÜNK MAGUNKNAK, HOGY AZOK TÖBB POLGÁRI
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VIRTUSOKKAL BÍRJANAK, MINT SEM A MI 

(CONTEMPORAINS) [KORTÁRSAINK] ÉS ATYÁINK. - 

MERT MI MEGVAGYUNK ABBAN GYŐZETTETVE HOGY 

AZ EMBERISÉG TSAK AZ ÉRTELEM AZ ERKÖLTS ÉS A 

BÖLTSESSÉG KITERJEDÉSE ÁLTAL LÉPHET AMA 

SZERENTSE ÉS ÁLDÁS MAGASSÁGÁRA, MELYNEK 

ELNYERÉSE A MI MÉLTÓ CZÉLUNK-

MINEKUTANA PEDIG ABBAN MEG ALAPODHATUNK, 

HOGY MI A MAGA VISELETŰNK PÉLDÁJA ÁLTAL, HA 

NEM TÖBB, - DE BIZONYOSAN ANNYIT HASZNÁLHA

TUNK, MIND TANÁTSAINK ÉS BESZÉLGETÉSEINK 

ÁLTAL, - AZTAT A RÉGI PRINCÍPIUMOT MINDÉG AZ 

ELMÉNKBEN ÉBREN TARTANI AKARJUK - HOGY SEMMI 

LEG KISSEBBET SE MÍVELJÜNK A NÉLKÜL, HOGY NE 

MONDANÁNK MAGUNKNAK -, LÁT TÉGED AZ ISTEN, - 

ÉS LÁTNAK A MOSTANI SZÁZODD PHILOSOPHUSAI -

HA MAGUNKBAN ANNYI ERŐ VAGYON 

SZOROS - ÉS SOKSZOR KESERŰ ÚTJÁT AZ IGAZ VIR

TUSNAK JÁRNI - MAGUNK KÖZT, SEMMI TITOKBAN 

(AMENNYIRE EZ TSAK MAGUNKAT ILLET).121

ILY

A Balitéletekről „Előszavában” nemzetnevelői kontextusba 

emeli Wesselényi az önnevelést: „Hogy pedig másoknak s 

hazánknak leginkább azzal használhatunk, ha azt igyekszünk 

javítani, ami legtöbb hibát s kárt okoz t.i. tévedt képzeteket s 

hibás véleményeket: ezen meggyőződés buzdítja s bátorítja azt,
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kinek nem annyira tetszés s önhaszon, hanem másoknak lehető 

használás, s hazája előmenete fekszik szivén; megedzi az illyet 

rágalmazás s minden gúny fulánkja ellen azon nyugtató s 

jutalmazó öntudat, hogy használni kívánván s tehetsége szerint 

igyekezvén kötelességét teljesíti.

Ezeknek hite s érzése határozott el, hogy fő kötelessé

gemmé tegyem saját képzetim s véleményim hibájit s hijányit 

vizsgálni.”122

A neveléssel kapcsolatos nézeteit Wesselényi a 

Balitéletelekről három fejezetében fejti ki. Már „A dolgok 

belső s külső beesők körüli előitéletek” című fejezetben is kitér 

arra, hogy milyen fontos az iskolák, a nevelők és a szülők 

szerepe a rossz szokások kialakulásának megakadályozásában, s 

már itt számos, a neveléssel kapcsolatos elvét megfogalmazza. 

Megindokolja, miért jogosult az a törekvése, hogy másokat 

neveljen. Itt fontos megjegyzést tesz: csak az ifjúságnak a 

megváltoztatását tartja lehetségesnek, mert az idősebbek már 

nem változtathatók meg, hiszen - ahogy rendkívül erőteljes, 

kifejező költői képet alkalmazva írja: „nem is tulajdonítok 

írásomnak olly hatást, melly a sokakban megrögzött s már 

létökkel összepenészedett rósz szokásokat belőlök kiűzni, s az 

otrombát módossá tenni képes volna.”

Érdemes megismernünk a teljes idevonatkozó passzust: 

„De azt mondja Olvasóm, hogy illy magaviseletbeli rendszabá

sok, s illy (úgynevezett) apró hibák észbejutatása az iskolák,
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nevelők, s szülők dolga, azokat illeti: gyermekeket kell 

illyesekre oktatni, inteni, s ha szükség feddés, fenyítés által is 

kényszeríteni; de élemedetteknél ez már késő s nem illik. - Az 

kétséget nem szenved, hogy valóban gyerekkorban nevelés közt, 

az iskolában, szülők nevelők s tanítóknak volna ez legszorosb 

kötelessége, ezek által s akkor történnék az legtöbb sükerrel. Jó 

példa, okos eszméltetés, helyes intés, rósz szokásokat már 

kezdetökben elfojtanának, vagy létre jönni sem engednének, és 

megsímulna, módosulna ami különben darabos, s idomítlan 

marad, s mellynek rútsága többnyire az esztendőkkel mind 

szegletessebbé-darabosabbá erősödik. Sokat, ha más mód már 

sükeretlen volt, egy jó vesszőzés hihetőleg, megorvosolt volna 

ollyastól, amiért ő a társaságban nem kedveltetik, sőt minden

nek terhére, s amiatt olly helyzetben van, mellyben, ha 

különben tudna s akarna is, nem használhat. - Hogy szülők s 

nevelők nem teljesítik kötelességöket, hogy a nevelés olly sok 

az életre szükségtelen tárgyakkal bajoskodik, annyi elfelejten- 

dőt tanít, s illy nagyon is szükségesekre nem ügyel: az, valóban 

elég szomorú mindnyájunkra nézve, s káros létét 

kivétellel - minden érezte vagy érezi. - De már igy lévén a 

dolog, s mivel teméntelen felnőtt, megélemedett, vagy már 

őszbeborúlt is van, ki sok tárgyban vagy testi ügyetlenség s 

balogság, vagy illetlen s módosság nélküli öntartás- s 

magaviselet és disztelen szokásokra nézve valódi gyermek: 

helyesnek tartom szólani, s kímélés nélkül szólani efelől. - «De 

mire?» - hallom mondani; «reméli e talán iró Uram, hogy

kevés
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száraz okoskodása s gyakran ónnal bélelt írásmódja elhagyatja 

valakivel természetté vált szokásait, s uj magaviseletre vagy 

talán egészen más életmódra fogja bírni? Avagy elhitten bízik 

magában, vagy kevéssé isméri a megszokás uralkodó hatalmát?» 

- Bocsánat! Nagyon is ösmerem én a szokás békozó erejét; - 

nem is tulajdonítok írásomnak olly hatást, melly a sokakban 

megrögzött s már létökkel összepenészedett rósz szokásokat 

belőlök kiűzni, s az otrombát módossá tenni képes volna. Alig 

is lenne erre olly hang elég varázs-erővel biró, mellyre a 

nyomorékot épekké, vagy kövek emberekké váltak. - De én 

ifjaknak irok. - Ezek szokásaikkal még nem kötöttek olly 

felbonthatatlan frigyet; bennök a cselekvést tenyésztő 

munkássági erő. - Igaz, hogy a tevés nálok könnyűséggel 

történő ismétlése által hamar szül szokást: de ezt csakugyan a 

cselekvést tenyésztő erő más cselekvési sorral hamar fel is 

tudja cserélni. - Használhat ezért ifjakra nézve illyen figyel-
123

meztetes vagy mint óvó- vagy mint gyógyszer.”

A „Születés s polgári helyzet körüli előítéletek” című 

fejezetben az arisztokraták neveléséről szól. Élesen kritizálja 

mind az otthoni, mind az iskolai nevelést. Kimutatja, hogy ha 

otthon nevelkedik az ifjú, akkor általában kényeztetik, 

környezetén - tanítóját is beleértve, aki többnyire kiszolgálta

tott helyzetben van és még ugyancsak nevelésre szorulna - 

basáskodik és nem tesz szert hasznos ismeretekre. Nem jobb a 

helyzet akkor sem, ha iskolába jár, az apára való tekintettel
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ugyanis ott is meg nem érdemelt előnyökhöz juttatják a 

lekenyerezett és előrehaladásukat féltő tanárok. Wesselényinek 

a részleteket is pontosan feltáró, az egész oktatási rendszerre is 

kitekintő kritikája azért egyedülállóan hiteles, mert 

maga is mágnás - belülről ismeri a helyzetet:

mint

„Hogy valódi miveltség, alapos tanultság mágnásink közt 

ritka, az nevelésük miatt szinte nem is lehet másként. A 

nevelésben nálunk minden rend s felekezetbeliekre nézve 

töméntelen félszegségek vannak: de a többiek csak azon hibák 

alatt sinlődnek, mellyek a köz-nevelésnél megrögzötten vannak; 

ellenben a mágnások nevelésében találtatnak még más általok s 

szülőik által csinált s okozott balgatagságok, akár háznál, akár 

közhelyen történjék a nevelés.

Gyakran háznál nevekedve a Nagyságos úrfi bálványa 

apjának; becéje (keblence-Schooskind) anyjának, uralkodik 

leánytestvérein, s tyrannizálja a ház cselédeit, mindennek 

megtanul parancsolni, csak magának nem; - a tanulás is csak 

mint lehet úgy megyen; most vendég van a háznál; majd 

vadászat, lovaglás, sétálás foglalja el az időt: - de mire is? 

hiszen úgy sem lesz belőle professor, sem prókátor, s van miből 

éljen, s apját is olvasni az egy újságon kivül soha sem látta; 

sem anyja asztalán Román s Mode-Journálnál egyebet soha nem 

talált; - az úgynevezett nevelő nem bir vele; hogy is tenne 

szentségtörő kezeket a nemtelen humanissimus a Főméltóságú 

magzatra! - hogy pedig emberismerő bölcseséggel s miveit
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szelídséggel lelkét kormányozza s szivét magáévá tegye, - 

ugyan hol képződött arra s hol szerezhetett volna tapasztalást a 

szerzetből vagy collegiumból kijött, kinek magának semmire 

nagyobb szüksége nem lenne mint neveltetésre? - De által 

látják a szülék a kényeztetés veszedelmeit! nem szabad tehát 

hogy az úrfi valakinek parancsoljon, még a cselédek is Zenek 

szólítják s által van adva egészen egy plagosus orbiliusnak, 

hogy belátása szerint nevelje, az az verje; - ütve rójja az belé a 

félelem, a vak engedelmesség lelkét; nem kedvet de csömört 

kap a tanulástól, mint súlyos robotot úgy nézi s egész éltére 

megmaradandó undorodás fogja el a tudományok iránt, 

mellyeket büdösségig pedant oktatójától-jövőknek tekint. -

Vagy nem háznál történik a nevelés, hanem iskolába adják 

az úrfit: vallyon itt sokkal jobban megy e a dolog? megmarad 

itt is sokban az előbbeni kép vonása; - az úrfinak itt is ollykor 

szolgái vágynak; parancsol; születésiért több szabad mint 

másnak, kevesebbet kívánnak tőle mint másoktól; 

nevelője is van: ezek közül a századik alig szokott ezen valódi 

terhes hivatalra termett lenni. A publicus praeceptor vagy 

professor ugyan hogy tegye az úrfi ö nagyságát örökké 

legutolsónak? hiszen hatalmas nagy ember ura atyja, kinek majd 

egy Dicasteriumnál, vármegyén vagy egyházi pályáján 

protectiójára lesz szüksége! - A professorok ritkán felejtik el a 

szép kövér sertéseket s jó hordó borokat, mellyeket ő nagyságá

tól kaptak, s átalják megmondani, hogy az úrfi ő nagysága nem 

igen akar tanulni, vagy bizony nagy szamár. Eljőnek az

házi
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examenek; az úrfi helyett izzadnak praeceptorai, s professorai 

kisajtolják, kihalásszák, kisegítik belőle a feleleteket; s igen 

dicséretes volt az examen! - mellynek vége felé már jó izüen 

előre nyelik ő claritások, Tiszteletes s Tisztelendőségök azon 

felséges ebédet, melly ő Nagyságok úri asztalánál reájok vár. - 

így nővén fel a nevendék mágnás, világra lép, hogy még 

tanuljon, amihez pedig még most kellene egész erővel kezdeni, 

szó sincsen; lovak kutyák - puskák, mellyekhez nem ért, s 

mellyekkel bánni nem tud, foglalják el egész léteiét; kártyán 

vesztegeti pénzét s végnélkül hosszú idejét. A szépnem 

társaságában unja magát, vagy üresvicogással öli az időt 

anélkül, hogy az finom örömeket, mellyek egy valósággal 

miveit társaság tulajdoni, érezhetné. Egy-két esztendeig court 

csinál, többnyire vagy nevetséget érdemlő szerencsétlen - vagy 

gyalázatot hozó szerencsés kimenetellel, - mig egy kitanult 

asszony vagy okos szülék hálójokba kapják, hogy a szent 

házasságban unalmát kettőztesse, s minden költségeit nevelje, 

csak a közjóért teendőket nem, mellyért hogy kellene valamit 

tenni, eddig ideje nem volt, most már kedve nincs meggondolni. 

- Illy nevelés, így eltöltött fiatalsági évek után miként váljék 

belőle lelkes hazafi, miként munkában fáradhatatlan s 

áldozatokra mindig kész polgár, kinek nemes és hasznos 

tettekre akaratja erős, s tudománya elegendő lenne? - Pedig a 

feljebbi rajz valóban az életből van véve, s ha nem egészen is 

de sok vonásai kevés kivétellel majd mindegyikünk férfiságot 

ért koráig eltöltött éltére illenek. - Vannak hála az égnek! igen
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lelkes, nemes érzésű, miveit eszű, velős tudományú mágnása

ink: de őszintén megvallva bizony ritka madarak; ellenben van 

magyar mágnás a magyar Korona alatt, ki (borzadva mondom) 

még csak magyarul sem tud, s hány nincs, ki hazája polgári 

alkotmányát sem érti?124

A nevelésről legrészletesebben a „Hon elleni előítéletek” 

című fejezetben szól,125 ahol kimerítően foglalkozik a tananyag 

kérdésével, az iskolának és - különösen a női - társaságnak a 

nevelésben betöltött szerepével. Wesselényi hosszadalmas 

fejtegetéseit teljes egészében nem mutathatom be. Dolgozatom

ban be kell érnem legfontosabb, az iskolarendszer hibáit feltáró 

érveivel, s egyik legszebb, teljes következetességgel 

végigvezetett hasonlatával, amelyben a gyenge facsemete, 

illetve a lugasnak szánt szőlővenyige és az évszakok váltakozá

sát szövi mesteri egésszé az ember különböző életszakaszainak 

jellemző vonásaival:

„Hogy annyin vannak mi nálunk, kik felnőnek s férfikort 

érnek, anélkül hogy hazájokról s annak tartozó kötelességeikről 

tiszta képzetök lenne, - annak fő oka, a mi hibás, s gyakran 

oktalan nevelésünk. - Számtalan szükség feletti, egy rakás léha, 

nem kevés elfelejtendő tárgyakkal terheltetik a nevendékek 

emlékezete; - sokat tud, keveset ért; gondolni, eszmélni sem út

a parlagban hagyott 

itélőtehetségnek nem nyujtatik erőt adó eledel, mellyből 

izmosodva táplálhassa magát; - polgári helyheztetése, hazafiúi

nincs mutatva, sem idő engedve;
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s emberi tartozásaira nézve szemeit fel nem nyitják, sem a való 

nézésére nem erősítik.- Valami fonnyadt, s többnyire homályos 

catechismuson s nehány ritkán elértett erkölcsi regulán kivül... 

az erkölcsi kötelességekről említés is alig van, annál kevésbé 

történik azoknak az észbe csepegtetése s szívbe forrasztása. 

Majd csak nem végtére tanittatik, sokszor peshedt 

pedantizmussal, egy tudós homályba borított Philosophia, 

mellynek a nevendék eszét mindig s a férfi belátását is gyakran 

felülhaladó szőrszálhasogatásain kínosan s unalomtól gyötretve 

keresztül baktatván, kezdenek végtére az erkölcs tudományá

hoz, s a természet törvényéhez; - pedig ezen mindenek felett 

szükséges tárgyak első fővonásainak már a gyermek szívében s 

eszében kellene tehetségéhez alkalmazott módon, s kiterjedés

ben metszve lenniök, hogy azokkal együtt nőjön, beléjek 

forrjon; ezen első vonásokat esztendők teltével, az ész s 

értelem fejlődése szerint, oktató bölcs kezeknek mind inkább 

kellene kirajzolni, s lassanként kész egésszé kimívelni, s ekkor 

az ifjúnál a már meglévő tudást tudománnyá tenni. De nem így 

történik: hanem ezen épen olly szükséges mint természetes 

képzeteket, mellyek mindenkiben első eszmélésétől fogva 

benvagynak, csak ki nem fejlődtek, az ifjúnak egyszerre egy 

mély s rökönyödött szagú tudomány penészlepte alakjában 

adják elő... Elijed annak jéglepte külsejétől, ami édesen 

melegítené szívét, keblét nemes tűzzel hevítené, azt most velős 

tudományba átöntve annak méllyebb fontosabb vizsgálatával 

lelkét táplálnák, férfiasítanák. Aminek szivébőlérzését
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kiforrását még gyenge korában érezte, - amit frissítő csermely 

gyanánt látott érzelmi s tudási szélesedő tájain nevekedve 

általfolyni: kedvére követné annak az ifjú a tudomány pompás 

partjai közé szorított folyását is; s részvéttel igyekeznék annak 

tudományát is elérteni s megtanulni, aminek atyafiságos minden 

hangjait önérzelmében már mint régen ismérteket feltalálná. ... 

El nem érhető magosságra tett ideálja az erkölcsi tökélynek 

sivatag távolságával elcsüggeszti, s visszarettenti komor 

képével a még eddig majd mindent csak virágos oldaláról 

tekintett ifjat. Minden erkölcsi parancsolatban egy egy hideg 

gyilkosát látja örömeinek, kedvteléseinek, mellyek pedig e 

rózsakor tavaszán egész létének életerei; a kiszabott komor 

kötelességekben mind annyi mord poroszlót szemlél, kik őt 

szelíd örömek vagy bájoló gyönyörűségek virágitól űzik el, s 

hideg, kedvetlen munkára vagy zordon türésre-szenvedésre vad 

keménységgel hajtják. Megcsömörölve s unottan a kötelességek 

s tartozások nevétől is undorodik, melly érzés őt gyakran egész 

éltében minden férfias munkásságtól, minden cselekvő 

használástól visszatartóztatja.

... Legfőbb s legnemesb célja s rendeltetése... az embernek 

az lévén, hogy hasznos polgárrá, s munkás és hív hazafivá 

váljék: ennek kell a nevelésben annak legelső kezdetétől fogva 

alapját megvetni. Kicsiny a makk melly elvettetik, de benne 

vágynak gyönge csirájában a bizonyra kifejlendő hatalmas tölgy 

minden ágai levelei. Gyönge a csemete, mellyet gondos kézzel 

ültetünk: de minthogy ültetjük, jó földbe tesszük, ápolgatjuk,
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hasznos, erős gyümölcstermő fává nő. Nem lehet gyönge 

jövésekből egy már hüs árnyékot adó lugast csinálni: de azzá 

kell a még vékony, s kevés leveleket nevelő vesszőket hajtani; 

illyen irányt adva kell azokat gondosan nevelni: mert ha vadon 

felnőnek, nem fognak hajlani; ha erőlteted eltörnek, s az 

elfáradt vándor alattok enyhelyet nem talál. Ha a gyermek 

szivében s érzésében is a jó hazafivá válás magva nem vettetik, 

elhül, elvadúl annak miveletlen földe, s az elkésett vetés ki nem

kél, vagy meg nem érik. Epen az élet első tavasza bír azon

élesztő zsengével, melly a tenyészetre olly szükséges. Az

ifjúságnak már meleg tavaszán történt vetés sokszor kikelés

előtt, sokszor azután, az indulatok forró melege által elszárad,

kisül, s csak egy igen tápláló nyár mentheti azt meg az

elfonnyadástól. Az élet nyara érlelésre van, s nem gyenge csirák

kifejtésére; ezeket elperzseli. Jaj annak! ki az ősz eljöttével

veszi észre, hogy a hazafiság hasznos magva földébe nem

vettetett: - késő már; elhült keblében nem fog sarjazni, a lelki

gyengülés derei meggátolják bokrosodását; az öregség tele

fagylal, s nem érlel. Vetése későbbi újulását nem remélheti,

mert földi éltünk telét újító tavasz e földön nem cseréli 
„126fel. -

Wesselényi a nevelés kérdéskörében is szuverén módon 

használja fel kortársainak idevonatkozó fontosabb műveit. 

Dolgozatomban ennek a szinte teljesen feltáratlan területnek a 

megismertetéséhez is szeretnék hozzájárulni.
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Vörösmarty bírálata Wesselényi művéről, „A régi híres 

ménesek egyike megszűnésének okairól” a Tudományos 

Gyűjtemény 1829-es évfolyamában jelent meg, amit ezért 

Wesselényi minden bizonnyal a kezébe vett. A Tudományos 

Gyűjtemény első és második kötetében „Az oskolai Nevelésről 

Magyar Országban” címen terjedelmes értekezést találunk 

Horváth József Elek, a verselgető tanár tollából, aki ekkor a 

kaposvári gimnázium igazgatója.127 Horváth megállapításai több 

kérdésben is összecsengenek Wesselényiével; sőt még nyelvi 

hasonlóságokat is találhatunk.

Horváth így ír: „Vágynak, nem tagadom Hazánkban is olly

gondos Atyák, kik [...] vesznek magoknak annyi időt, hogy

serdülő gyermekeiket nem bízván oldalok mellett lévő bármi

jeles Oktatóikra, kezdő fejlődésöktől fogva végig, mind testi,

mind lelki nevelésben magok oktatják, gyakorolják [...]

Vágynak a Magyar Anyák között is [...], kik gyermekeiket

minden pompának, fényűzésnek, s asszonyi begyeskedéseknek

egész megvetésével legfőbb kincs gyanánt tekintik, s minden

igyekezeteiket az okos, erkölcsös, és jó nevelésre fordítják; -

de fájdalom! - ezen néhány jelesek dicső számát melly sokkal

feljebb haladja azoké, kik meg nem érdemlik, hogy az Alkotó

őket ama szép atyai s anyai nevezetre és méltóságra érdemesí- 
»128tette.
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A ‘szépnem honszeretetéről’ értekező Wesselényi kis 

módosítással s átfogóbb keretbe ágyazva használja fel Horváth 

sorait:

„Vágynak igen is hazánknak olly lelkes leányi, kikre 

akármelly nemzet is kevély lehetne; kiknek meleg s tiszta érzés 

nemes munkásságra emeli szép lelkeiket, kiknek szivöken 

fekszik nemzetük sorsa, s a haza, szeretetök tárgya. ... De melly 

kicsiny ezeknek számok; a nagy többség egy része csak alig 

eszmél afelől, hogy nemzethez tartozik, hazáról, nemzetiségről 

nem igen van képzete is: hogy tudna tehát az iránt hív meleg 

érzéssel lenni; mások pedig, s fájdalom! idegen majmolásban 

keresik a csinosodást; felsőbb műveltség polcára vélnek 

emelkedni, ha honiságokat megtagadják; nemzetiségökön túl 

lépnek, mintha az volna a durvaság köre; előkelő finyássággal 

említenek megvetve minden hazait; elég ezen nevezet arra 

akármiben is, hogy becsülésre figyelemre ne méltassák. 

Hazafiság nem érdem, sőt nevetséges elöttök minden nemzeti 

törekvés; sajnálkozva tekintik azt; ki olly csekélységekkel 

bibelődík. - Illy hölgyek lehetnek e hazafiságra tüzelő társai 

férjeiknek földi vándorlásokban, fogják e résztvéve új erőre 

éleszteni a csüggedésig iparkodót s gyengéd kezekkel letörleni 

verítékét a polgári bátor küzdőnek? - Illy anyák nevelhetnek e 

valódi hazafiakat? várhatni e hogy kölcsönzött nyelvök,

majmolt szokásaik, s idegen lelkűkkel polgári erények ép 

csirájit ültessék s gonddal ápolják a gyermeki kor mindent
„129megtermő földébe?
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Wesselényi természetesnek tekinti, hogy az oktatás nyelve 

a magyar legyen, ezért a neveléssel kapcsolatban nem is említi. 

A magyar nyelv általános alkalmazásáról a nemzetiségek 

helyzetének elemzésekor szól, s mivel a nemzetiségi kérdés az 

alapja egész liberális reformprogramjának, 

részletesebben foglalkozik ezzel.

130 elődeinél sokkal

A magyar alkotmány fennmaradását a (magyar) 

‘nemzetiség’ művelésében és gyarapításában látja, nemzetünk 

legnagyobb veszélye szerinte „A köztünk élő külön nyelvű s 

fajú népeknek egymás ellen táplált sok előítélete s az abból 

származó idegenség, sőt gyűlölség s ellenséges törekedés 

hazánknak keserves veszélye. - Boldog ország, hol egy nyelv — 

egy vallás, - egy nemzet s szármozás s ugyan azon szokások, 

mindeneket rokonokká tesznek! - semmi által ereje megosztva 

nem lévén, egymás iránti hidegség nem bénítván a nemzet 

munkásságát, mindennek ereje egy célra az egésznek gyarapo

dására munkálódik.” Ez a cél csak akkor érhető el, ha ‘a 

nemzetiségek önálló nemzeti létre nem juthatnak’, azaz „...csak 

a magyar nemzetiség az, mellynek aegise alatt mindegyik 

szabadságban virágozhatik.”131

Ebből következik az ‘idegen nyelvűek megmagyarosításá- 

nak’ igénye, ami a nemzetiségeknek a polgári jogokhoz jutását 

tekintve azzal jár, hogy „...országunkban csak azon feltét alatt 

részesüljön a földnép nemzeti s képviseleti jusokban, hogy 

valóságos magyar legyen, - hanem azon nemzettel, mellyé válni
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akar, s melynek jusaiban is részesülni kiván egyé is váljék, s 

nyelve és szokásai által egybe olvadjon. ...a most magyarul nem 

beszállok, s nem Magyarok, amint lassanként magyarosodni
„132kezdenének úgy kapnának nemzeti jussokat is.

Horváth hosszú évtizedek alatt kikristályosodott érveket 

használva arra buzdít mindenkit, hogy tanuljon magyarul: 

„...Hazánk iskolai intézetiben nem egyedül Magyar tanulók 

foglaltatnak, hanem különbféle nyelvű Hazafiak gyermekei 

gyakorolják [t.i. a latin nyelvet] ...hát azon külön nyelvű 

hazafiak gyermeki anyjok emlőiből, legyenek azok Tótok, 

Németek, Horvátok vagy akarmi eredetűek, Római nyelvet 

szittak-e? s váljon a többséget kell e a részhez alkalmaztatni 

avagy az országos fő nyelv tartozzék e engedelmeskedni 

vendégének? - Azért tanítatik rendesen a Magyar nyelv is;

tanulja meg ezt elsőben minden Tanítvány, s mivel társaival is
„133kénytelen azon beszélni, előbb is megtanulja...

A nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos könyvtárnyira rúgó 

irodalomból itt csak a Wesselényi-kutatás szempontjából 

legfontosabb előzmények bemutatására vállaikozhatom. Az 

alábbiakban öt olyan szerzőtől vett, a nemzetiségek megmagya- 

rosításával foglalkozó idézetet mutatok be, amelyekben a 

Wesselényiével szinte teljesen azonos érvelést találunk. S a 

szerzők - Mátyási József, Pántzél Pál, Pápay Sámuel, Fejér 

György és Boros István - nemcsak hasonló szempontok alapján 

közelítik meg a kérdést, hanem végkövetkeztetésük is
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megegyezik: a Magyarországon élő nemzetiségeknek köteles

sége a magyar nyelv megtanulása.

Az említett szerzők idevonatkozó érveit müveik megjele

nésének sorrendjében mutatom be. Pántzél Pál így érvel:

„Kiszabadítása nyelvünknek a több nyelvek közzül.

Nincsen semmi más mód ennek az eszköznek alkalmazá

sára, csak az, hogy minden közöttünk megtelepedett Nemzetek 

magyarul beszéljenek... Feles számmal vágynak bizonyosan a 

Nemzetek köztünk megtelepedve. De azok nékünk mind 

Hazánkfiai. Azért a Magyar Nemzet tartozik azoknak boldogsá

gokról gondoskodni, ha őket Anyai kebelében tartja, hogy 

nyújtsanak egyenlőképen segítő kezeket a köz jóra. Innen 

legfőbb kötelessége az, hogy magyar nyelvére megtanítsa, mivel 

azáltal teheti állapotokat szerencsésebbé, amennyiben azonn, 

mint bizonyosabb csatornán közölheti vélek a világosságot, 

melly nélkül szűkölködnek. ... Egyik Nemzet is azok közül, 

mellyek velünk egyesültek, maga nyelvén világosodását nem 

remélheti; azonban egyik is a Magyar nyelv nélkül el nem lehet, 

és ez magában is az ő maradékjokat háládatosságra gerjesztheti, 

hogy a sok együtt lévő, és a sok zavarodással tellyes nyelvek

nek tanúlásától megszabadíttatott.

Egy Országban lakozó sok nemzető köznépnek világosítá- 

sára a csalhatatlanabb út az egy nyelv, melly törvényes igazság 

szerént a fővebb nemzetnek nyelve. ...miképpen lehetne az egy 

Magyar nyelvre húzni a velünk lakozó sok Nemzeteket;
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...minden Helységekben oskolák állíttassanak fel, mellyekben 

egyedül csak a tiszta Magyar nyelv hallattassék, és azonn az 

egy nyelven taníttassanak mind azok a dolgok, mellyekre a 

köznépnek szüksége vagyon.”134

Mátyási József eszmefuttatása szerint:

„Törvényünknek Anyai nyelvünkre fordítása

Ebben semmi helyes ok bennünket nem gátol... asem, hogy 

Idegenekkel elegy élünk, mert akik magyarúl nem tudnak, 

tanuljanak, vagy fordítsák magoknak a nyelvekre: de meg, ha 

kevesebb magyarul nem értők avagy beszélni nem szerető 

Magyarok kedvéért lehetnek idegen nyelven: miért ne lehetné

nek, sőt kellene lenniek, több deákúl nem tudók kedvéért az 

Anyain?”135

Pápai Sámuelnek, a Wesselényiével leginkább rokonítható 

okoskodása szerint:

„Ezenn kívül minden hazánkbéli Nemzetek, ha nem 

született Magyarok is, mégis mivel Magyar Országot lakják, s 

Magyar Törvénnyel és szabadsággal élnek, áltáljában Magya

roknak kívánnak neveztetni. Illő tehát, hogy azon fő Nemzet

nek, melly az Országnak Magyar nevezetet adott, s annál fogva 

a benne lakó idegen Nemzetbélieknek is Magyar nevet ád, s 

amellynek Törvényeiben, szabadságiban, s termékeny földi 

javaiban ezek is részesek, illő, mondom, hogy ezen fő 

Nemzetnek, a Magyarnak, Nyelvével éllyünk eszközül mind a
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közönséges Tanításokban, mind az Ország mindennémű 

dolgainak folytatásában: mint sem valamelyik köztiünk lakó 

kissebb számú Nem-magyar Nemzetnek nyelvével, vagy annál 

kevesebbé a deákkal, melly amint megmondánk, sem eggyiknek, 

sem másiknak nem született anyai nyelve. Arra az igen képtelen 

kívánságra pedig csak nem vetemedik senki is, hogy a velünk 

lakó Nemzetek közül mindenike a maga anyai nyelvénn 

különösen igazgattassék, s külön külön nyelvű iskolákban 

taníttassák; hanem ha egyszer s mind a Nemzeti összetartás 

köteleit is kívánná széllyelszaggatni. Nyilván való t.i. hogy a 

Nemzetet az eggyesség Lelke tartja fenn, az eggyességet pedig 

leginkább az egy-nyelvűség eszközli; és azért ha a Magyar 

Nyelvet tennénk közönségessé Hazánkban, abbúl ez a nagy 

haszon is származna, hogy a Magyar Nemzetnek, mintt édes- 

Anyának, kebelében annak nyelvét minden fiai megtanúlván, s 

ekképpen a Nem-magyarok is idővel Magyarokká válván, 

szorosabb eggyességben lenne egész nemzetünk, s egy szívvel

lélekkel, és így szembetűnő foganattal munkálódna nemzeti
»136boldogságunknak megszerzésében.

Fejér György szerint

„Minden bizonnyal azon uralkodó nemzet szorosabban 

magához köti a kebelében lakó Népeknek szíveit, mellynek fő 

gondgya legfényesebb sugárokkal ragyog azoknak a vadtudat

lanság, és kimiveletlenség homállyából való kiragadásában. 

Nemes Magyar Hazánkhoz tartozó kötelesség volna tehát, a

104



minden kebelében nyugvó népeket a boldogúlássokra szükséges 

eszközökre elősegíteni. Azt fel sem tehetni, hogy ezek a sok 

népek különkülön nyelvűk által elégséges esméreteket, és 

világosodást szerezzenek magoknak; azonban eggyik se lehet el 

Konstituciónk szerént a Magyar nyelv esmérete nélkül: midőn 

tehát a M. t. Társaság a hazai culturát olly állapotba 

helyheztetné, hogy ezen eggyen szükséges bélátást nyerhetné

nek, őket a háladatosságnak indúlattyával láncolná Királyi 

Koronánkhoz, hogy a sok eggyütt lévő, és zavarodással tellyes 

nyelveknek terhétől megszabadíttattak.”137

A kevésbé ismert lelkes hazafi, Boros István így indokolja 

a magyar nyelv általános használatának jogosságát:

„Nem teszünk azzal kárt, ...ha Hazánkban, nem csak a 

magyar, hanem a Tóth, Horváth, Németh, Sidó, Cigány is 

magyarúl beszél. Sem azzal sem az egyik sem a másik nagy 

nemzetet meg nem sértjük, ha kíványuk, hogy a külföldi, 

köztünk tanyázó más nemzetekből való lakosok, ha szeretik

Hazánk productumit, oltalmazó törvényit; szeressék nyelvünket
„138is, és magyarízáltassanak.

Itt csak utalhatok arra, hogy a fentebbi idézetekben 

megjelenő felfogás nem magyar jellegzetesség volt. Megtalál

ható mindegyik közép-európai népnél, légióként pedig az 

ausztriai németeknél (egyik fő képviselője a nagy osztrák költő, 

Grillparzer volt). A fejlettebbhez való asszimilálódás hitét 

egyforma lelkesedéssel szajkózták Párizsban, Bécsben,
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Prágában és Pesten. S persze a német éppúgy magát tartotta 

kiválóbbnak, mint a szlávok. Ennek a vakságnak a továbbélését 

bőséges anyagon mutatja be Deák Ágnes.139

Horváth és Wesselényi a nevelés céljáról is közel azonos

módon vélekednek. Horváth szerint „Nem elég tehát a Hazának 

fiakat nemzeni, hanem azokat gyermek koroktól fogva úgy 

vezetni, oktatni, hogy ma holnap hasznos polgári legyenek a 

közjónak... s a szépet, jót dicsőt eredeti fényében s méltóságá

ban látjuk: a szép tudományok pedig egy mennyei ihletéssel 

bájolnak bennünket, hogy már e földön sorsunkkal megelégedni 

tanulván, boldoggá legyünk.” A latinra a növendékek nagy 

részének egyáltalán nincs szüksége, „...az annak tanulásával 

elpazarlott időt élete pályájára sokkal szükségesebb és 

hasznosabb ismereteknek megszerzésében tölthette volna, ha 

ahelyett a polgári kötelességek, vallása bővebb s értelmesb 

tudományával, országokkal, népekkel, a számvetéssel gazdálko

dással, technológiával s egyéb tudományokkal ismerkedett
„140volna meg.

Wesselényi ezúttal is átfogóbban és veretesebben

fogalmaz:

„Valamint az erkölcsi kötelességek a természeti s abból 

származó polgári jusok tartozások fővonásait, hibás nevelés 

mulasztja el a gyermek szivébe s eszébe vésni, a nevendék 

értelmében kiképezni s az ítélésre már érett ifjú leikébe edzeni: 

épen úgy mellőztetik el a gyermeknél, csak alig érintetik a
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nevendékbe, s épen nem eléggé, nem célirányosan történik az 

ifjakra nézve: a haza megismertetése, a hazaszeretet kifejtése, 

mindenki polgári helyzetének elértése, s a hazafiúi kötelességek 

s tartozások megtanulása. Pedig ezeknek is már a gyermek 

minden jóra s szépre nyílt szivébe kellene öntetnie; ... Hazafit s 

polgárt s csak ezt kell minden emberből nevelni: mert aki ezzé 

nem válik, el van annak rendeltetése vétve; nincs az életnek 

más méltó célja; a legteljesb kötelességeket elmellőzve minden 

munkásság, minden igyekezet csak erőt vesztegetve fecsérlődik 

el, ha azok minket a haza, polgár- s embertársaink boldogítá- 

sokra - javításokra nem vezetnek. ...valóban feles, ezeknél 

sokkal nehezebben érthető s értelmét felülmúló tárgyakat kell 

nékie tanulnia. - A vallásnak mély értelmét kívánó hitágazatit 

nem is említem; de melly abstracta ideákkal kínoztatik a 

nomenek, verbumok, s több effélékkel egy szegény gyermek a 

faba s hic, haec, hoctól kezdve.”141

Wesselényi nevelési programjában a legnagyobb hangsúlyt 

a Kantra visszavezethető kötelességtudó hazafivá nevelés kapja. 

Ezekkel a gondolatokkal feltehetően nevelője, Szabó András 

ismertette meg.142 Wesselényi részletezi, hogy mit s hogyan kell 

tanítani a különböző korú tanulóknak, akiket három csoportba 

oszt: ezek a ‘gyermek’, ‘a már első gyermeki éveit áltáléit 

nevendék’ és az ‘érni kezdő ifjú’. Az összehasonlító, elemző és 

ugyanakkor életszerű történelemoktatást követelő megállapítá

saival143 olyan feladatot jelölt meg, aminek teljesítésével máig 

adós a magyarországi iskolarendszer. A megjelölt oktatási célok
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közül egynek a kidolgozására Wesselényi személyesen 

vállalkozott: paragrafusokba szedve, magyarázó jegyzetekkel 

ellátva egy-egy rövidebb és hosszabb Honismertetést írt 

Magyarországról és Erdélyről, amivel nagyvonalú nevelési 

terveiből lényegét tekintve azt valósította meg, amit így 

fogalmazott meg: „...könnyen lehetne mind hazája isméretét s 

annak szeretetét, mind abban lévő helyeztetését s ahoz tartozó 

kötelességeit értelméhez, tehetségeihez s korához alkalmazva 

minden épeszű gyermekkel megértetni s éreztetni.

„hosszú Honismertetést” közlöm, mivel ezek nagyrészt 

magukba foglalják a rövideket, illetve, ami kimarad 

különböző országrészekhez tartozó megyék felsorolása stb. - 

nem tarthat különösebb érdeklődésre számot.

»144 Csak a két

a

Wesselényinek ezekre a műveire az Országos Levéltárban a 

„Wesselényi Miklós br. közjogi dolgozatai,” ill. a „B. 

Wesselényi Miklós által írt jus publicumnak tisztázott 

példánya” összefoglaló címet viselő 10125-ös jelzet alatt 

bukkantam. Sem Wesselényi levelezésében, sem egyéb 

forrásokban nem találtam semmilyen rájuk vonatkozó adatot 

vagy utalást, így keletkezésükkel kapcsolatosan csak annyit 

állapíthatok meg, hogy 1847-ben dolgozhatta ki ‘honleírásait’, 

mivel az Erdélyről szóló „Honismertetés” 43. és 233. §-ához 

írott megjegyzésében a katonafogdosással kapcsolatban mondja, 

hogy „A megyék azonban ez előtt 17 évvel ezen egész 

eljárásnak törvény s alkotmánnyal ellenkező voltát felterjeszt

vén; azóta katonafogás nem történt”; illetve „...a megyék ... 17
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év előtt 1830/31-ben felléptek s felszólaltak ezen eljárás ellen.” 

Az 1847-es év mellett szól az is, hogy fel kívánta használni a 

Fényes Elek 1847-ben Pesten megjelent „Magyarország leírása” 

című két kötetes könyvében található adatokat. Mivel Fényes 

művének I. kötete nagymértékben hatott Wesselényire - bár a 

felosztás és a tárgyalás módja több tekintetben is különböző - 

feltételezhető, hogy 1847 előtt nem is fogott hozzá 

‘honleírásainak’ fogalmazásához. Wesselényi feltétlen érdeme, 

hogy hasonló tagolásban - a fennálló különbségeket feltárva - 

Erdélyt is bemutatja (Fényes sajnos sem fent említett, sem többi 

művében nem foglalkozik Erdéllyel). A két honleírás összeha

sonlítására jelen dolgozat keretei között nem vállalkozhattam.

Az Erdélyről szóló „Honismertetés” 

jegyzetéből tudhatjuk, hogy tervei között szerepelt egy 

Magyarország történelmét tárgyaló könyv megírása is.145

§-ához írt1.

További kutatások dönthetik csak el, hogy Wesselényi 

‘Honismertetései’ milyen helyet foglalnak el a hasonló jellegű 

művek sorában. Eddigi vizsgálataim szerint úgy tűnik, hogy a 

mű megírása idején a tanuló ifjúságnak szánt, a ‘két magyar 

hazáról’ ilyen átfogó - mai terminológiával élve - állampolgári 

ismereteket nyújtó tankönyv nem volt a magyar iskolákban - 

kár, hogy nem jelent meg soha!

Erre elsősorban abból következtetek, hogy az e tekintetben

sokkal szűkösebb ismereteket tartalmazó kis könyvet, Losontzi
„146(Hányoki) István „Hármas Kistükör című művét tankönyv-
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ként használták 1773-as első megjelenésétől kezdve egészen 

1867-ig, s egyike volt a legnépszerűbb ilyen típusú munkáknak, 

hiszen legalább 74-szer jelent meg 

igazításokkal, aktuális kiegészítésekkel módosítva. Osváth 

Ferenc, aki 1942-ben Losontzi művét a Magyar Irodalmi 

Ritkaságokban kiadta, bevezetésében147 nem szól arról, hogy a 

„Hármas Kistükör”-nek lett volna komoly versenytársa.

kiadásról kiadásra kis

Wesselényi kiadatlan „Honismertetései” a mai olvasó 

számára is tanulságosak lehetnek, mert igen részletesen 

mutatják be Magyarország és Erdély közjogi helyzetét, számos 

feledésbe merült fogalmat tisztáznak, s rendszeresen rámu

tatnak a magyarországi és az erdélyi gyakorlat közötti különb

ségekre. Ugyanakkor elgondolkodtató, mennyivel könnyebb 

általánosságban megfogalmazni, hogy milyen legyen a jó 

tankönyv, mint jó tankönyvet írni. Wesselényinek sem sikerült 

ebből a szempontból a maga felállította követelményeknek 

megfelelnie, mivel ‘Honleírásaiban’ nem tér el elődeinek 

száraz, túlságosan is didaktizáló, tézisszerű megformálásától. 148
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Wesselényi szépírói tevékenysége

„Neved napodat versbe köszöntsem e vagy prosába Barátom? -

Éltünk verselő kora már el hagyott, az Ideálok szép 

tüneményeivel el repültek az álmodo ifiu Idillumai, - a Tettek- 

szomja nem harsog már bennünk lelkesítő Eposokat, sem 

mérész ódákba nem felengzik heves érzésünk. - Korunknak 

Sorsunknak már csak a prosa illő Hangja, 

barátom s kérjük Istenünket hogy éltünk Thémáját égy tiszta 

férfias prosába foglalhassuk. ... Légy örökké ment a bé nem 

elégített vágyások s békétlenségek oratori phrasisseitől, a 

természetes s minden-napi dolgok soha se hangozzanak Néked a 

Románok el nem érthető hangjain, se a fainabb érzések szűz 

bájait égy triviális stylus szennye soha is meg ne
„149

igyekezzünk

szeplősitse.

A Bánffy Lászlóhoz 1823. júniusában írt levél több 

tekintetben is meglepő újdonságokat tartalmaz. Az akkor 27 

éves Wesselényi szavaiból kitetszik, hogy több műfajban is 

alkotott már és eldöntötte, hogy nem szépíróként kíván 

tevékenykedni. Lényegét tekintve tartja is magát a levélben 

megfogalmazott elvekhez.
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Kortársai szemében röpiratai is, s közülük is elsősorban az 

igényes nyelvi megformálású részletekben bővelkedő 

„Balitéletekről” irodalmi műnek számított, amit a már idézett, 

Börnén iskolázott Ormós Zsigmond sorai példáznak a legtalá

lóbban. V. ö. jelen dolgozat 47. oldalát, illetve az 54 -ik 

jegyzetet.

Wesselényitől csak kis számban maradtak ránk szűkebb 

értelemben is irodalmi műfajúnak tekinthető müvek. Ezek apja, 

idősb Wesselényi Miklós nemzedékének ízlését tükrözik; az 

értelem, a „Vernunft” szellemében kialakított irodalom

felfogását példázzák. A „Balitéletekről”-ben írja Wesselényi: 

„Hogy ha pedig nem okosság s erkölcs áldozó papjaként jelen 

meg a költő, ha főcélja nem az ízlés javítása, ész világositása s 

akarat nemesítése, ha felhevített indulatinknak nem erkölcsi 

utat szab, ha meghatott érzelminket nem jóra edzi, hanem 

érzelgőséggé vékonyítja s tettre született emberből nyögdelő 

álmodozót csinál: nem tartom akkor tiszteletre méltónak, sőt

megvetem s gyűlölöm munkájával együtt, mint az emberinem
33 150csábitóját s édes italban szédítő méregkeverőt.

Wesselényi írói munkásságán belül csak beszédeiről 

született érdemi vizsgálat Kemény Zsigmond tollából 1851-ben. 

A két Wesselényi Miklós című esszéjében kijelöli Wesselényi 

helyét a magyar és az európai szónokok sorában, rámutat 

erényeire és hiányosságaira.151 Wesselényi irodalmi szempontú 

elemzést érdemlő röpiratainak, a nagyrészt még kiadatlan
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naplójának és leveleinek feldolgozásával adós a magyar 

tudósvilág. Ebből az adósságból az a Lukácsy Sándor törlesztett 

átfogó „Balitéletekről” elemzésében,152 aki már Trócsányi Zsolt 

„Wesselényi Miklós” című monográfiájának megjelenése után is 

felhívta a figyelmet „Wesselényi stílusának elmaradt méltatá

sára.”153

Wesselényiről, a szépíróról, még csak említést sem tesz a 

Wesselényi-kutatás. Ez alól csak fiatalkori Goethe-fordítása, az 

egy felvonásos „Die Geschwister” kivétel,154 amit Trócsányi 

Zsolt csak úgy mellékesen említ meg az Erdélyi Múzeumot 

szerkesztő Döbrentei Gábor mellett serénykedő ifjú Wesselényi

ről. Ennek a fordításának Döbrentei tervezett „Külföldi 

Játékszíni Gyűjtemény”-ében kellett volna megjelennie.

Egyébként nem sok alkotása maradt ránk: a nyomtatásban 

megjelent két Ségur-fordítás,155 a hagyatékban egy kiadatlan
„156mese („Mese az indulatokról ) és egy a „Napló”-jába két 

változatban bejegyzett epigramma157. Kiadatlan műveit és a két

fordítást is dolgozatom Függelékében közlöm. Az eredeti 

írásmódot megtartottam, beleértve az Aurorában megjelent két 

fordítás helyesírási következetlenségeit is, s csak ott változtat

tam, ahol értelemzavaró nyomda- vagy tolihibát kellett 

javítanom.
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Wesselényi Miklós Ségur-fordításai

A korban divatos erkölcsi traktátus műfajában íródott „A 

barátságról” című Ségur mű lefordítására annak témája miatt 

vállalkozhatott Wesselényi. Ennek az adta aktualitását, hogy a 

Széchenyihez fűződő barátsága válságba került. Számunkra 

azért érdekes ez az átültetés, mert felbukkan benne az a női 

tulajdonság,

„Balitéletekről” társaságról szóló fejtegetéseinek is központi 

fogalma,159 valamint a „Balitéletekről” stílusát előlegező nyelvi 

elemek, mint pl. „ezen tündér kecsét az életnek” (74.), vagy „a 

természet ezen bájoló virágokat csak a nyugalom számára 

teremtette, s csak arra határozta, hogy az élet pázsintját 

szelíden ékesítsék.” (75-76)

»158„tetszés örökös vágya amelya a

Az Aurora ugyancsak 1831-es számában megjelent másik 

fordítás címe alapján - „Szegür álma” - önálló Wesselényi 

műre is gondolhatnánk, ám sokkal valószínűbb, hogy a 

félreérthetőség elkerülése érdekében megváltoztatta az eredeti 

címet, ami „Az én álmom” („Mon reve”) lehetett.

Az utópisztikus elemekben bővelkedő írás bevezető 

részében valamilyen képzelt országban tett utazás körvonalai 

rajzolódnak ki, ahol minden jel szerint egyenlőség uralkodik és 

az államforma a szerző ‘szomorúságára’ köztársasági. Nagy 

megkönnyebbülésére kiderül, ‘hogy az igazgatás monarchiái’.
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Fokozatosan válik világossá, hogy a csodás utazás színhelye az 

emberi test, illetve annak szervei. A leírás a lélekben folytató

dik. A lélek igazgatja az országot, amely „egy mennyből 

leszállóit Genius ..., ki isteni végzéstől arra van büntetve, hogy 

több vagy kevesebb évekig ollykor majd egy századig ezen 

Országba légyen zárva, s az ő nemes mivoltánál illy sokkal 

alattabbi teremtéseket igazgasson...” (191) A lelket szimbolikus 

alakok népesítik be, s a gonosz szenvedelmek - a bujaság, a 

harag, az irigység, a nagyravágyás, a fösvénység, az önszeretet, 

a felfuvalkodottság, a vétkek, a fortélyok, a megszokás, a 

békétlenség, a hidegség, az eszelősködés megkísérlik átvenni a 

hatalmat a jó erőktől, az okosságtól, az erénytől és az 

igazságtól. Ez a ‘királyné’ - a lélek - legnagyobb ellenségének, 

az eszelősködésnek majdnem sikerül is, mert mindennek 

megváltoztatja a formáját. A reménytelen helyzetből a 

lelkiismeret menti meg a lelket: ‘ráismer a valóra’, „elészólítá a 

megbánást, ki megragadta a lelket, s irgalom nélkül ostorozta. 

Ezen szerencsétlen királyné keserves zokogások közt vissza űle 

székébe, az eszelősség eltűnt, kiki vissza vette valódi formáját 

s minden vissza tért a szokott rendbe.” (207)

Mivel az álmodó magának tulajdonítja, hogy visszaállt a 

rend, el akarja foglalni a királynő mellett az okosság helyét, de 

csalódnia kell, mert a sületlenség helyére ült és jutalma 

kinevettetés lett. A beszélő felébredve nem találja álmának a 

nyomát, de az olyan mély hatással volt rá, hogy soha többé nem 

fogja elfelejteni különös utazását.
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Wesselényi érdeklődését a „Szegür álma” iránt annak saját 

gondolkodásával rokon vonásai kelthették fel. Ségur nemcsak 

akkor szól Wesselényi szíve szerint, amikor a jó és a rossz 

harcát, a gonosz indulatok és a nemes érzések küzdelmét 

ecseteli, hanem akkor is, amikor örömének ad hangot, mert az 

ország berendezkedése nem köztársasági, hanem monarchiái. 

Közismertek Wesselényi gondolkodásának azon sajátosságai - a 

forradalmi hang, a parasztság helyzetének, Dózsának a magyar 

történelemben betöltött szerepének megítélése, a szinte 

biztosnak tartott bukás ellenére a messiás-sors vállalása -, 

amelyek Petőfi szellemi elődjévé avatják. Arról a lényeges 

különbségről azonban, ami elválasztja őket - s ez legalább 

olyan fontos, mint az, ami közös bennük - nem esik szó, s ez a 

társadalmi berendezkedésről vallott nézeteikben meglévő 

alapvető különbség. Wesselényi csak az alkotmányos monarchia 

keretei között tudta Magyarország és Európa jövőjét elképzelni, 

amit legrészletesebben és legegyértelműbben a „Szózat a 

magyar és szláv nemzetiség ügyében” című röpiratában fejtett
160ki.

A „Szegür álmá”-nak megszemélyesített fogalmai jelentős 

hatással voltak a „Balitéletekről” Wesselényiére, aki innen 

merített ösztönzést arra, hogy a társasági életet olyan elvont 

fogalmak segítségével írja le, mint pl. ‘divat istenség, ezen 

tündér udvartartását’: „csak nem határtalan hatalommal biró 

istenség a divat (módi); ezer különbözőképen jelen meg ezen 

Tündér, ...eredete az emberi természetben van; nemzője a
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tetszvágy, dajkája a változás szeretete s az új kivánása, 

nevelője a munkásság; ezen istenné szintolly nagy, mint fényes 

seregtől kisértetik. Fegyveres ereje s védlője, melly éles 

karddal ótalmazza ügyét s diadalmasan szúrja fel zászlóját a 

legtávolabb vidékeken is, a nevetségessé tétel; ki nem hódol 

neki, azt sem kora, sem rangja mentté nem teszi érzékeny 

csapásitól. - A divat ezen fegyverese annyira is megvetette az 

emberek félszét, hogy önizlésöket, kényelmöket, sőt az 

okosságot is gyakran feláldozva, vakon engedelmeskednek. A 

csinosság, cifraság, fény, pompa, s a szépnek valódi s képzelt 

szüleményei mind a divat királyi udvarát ékesítik 

jelenlétükkel.”161
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Mese az indulatokról/A Farkas s a nyáj

A Ségur-fordításoknak köszönhetően Kisfaludy Károly halálát 

követően az Aurora szerkesztését folytató Bajza felkéri 

Wesselényit, hogy továbbra is írjon az almanachba. Erről 

Bártfay László egyik leveléből szerezhetünk tudomást: 

...„Mennyire tudom, a könyv mellé (Auróra) Bajza írt a 

Méltóságos Báróhoz egy pár sort, kérvén, Nagyságodat, hogy az 

ennekutána ő általa folytatni szándéklott Aurórának jövendő 

köteteit

méltóztassék.”162

Nagyságod írói díszesítenirészvéttelis

Wesselényi erre a felkérésre írta meg „Mese az indulatok

ról” című allegorikus állatmeséjét, melyről Kölcsey hozzá írott 

levelei tájékoztatnak, 

október 27-i Kölcsey-levélben említett Bajza-féle változatát az 

Akadémiai Könyvtár Kézirattárában őrzik.164 A Kölcsey-levelek 

alapján arra következtethetnénk, hogy a „Mese...” Wesselényi 

kívánságainak megfelelően fog megjelenni („óhajtásod a 

tudvalevő kéziratra nézve teljesedhetik”). Ám nem véletlen a 

nagy titkolózás a „Mese...” körül; annak egyértelműen 

kihallható Habsburg-ellenes éle miatt a „pesti barátok” 

feltehetően meg sem próbálkoztak kiadásával. A „Levélki

vonatok 1837-ből” néhány sorából, melyet Kelemen Benjámin

hoz, birtokainak intézőjéhez írt Wesselényi, annyit minden-

163 A „Mese...” kéziratának az 1833.
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esetre biztosan tudhatunk, hogy addig nem jelent meg: „Azon 

írást: «A Farkas s a nyáj» felküldeni.” Ebből arra is következ

tethetünk, hogy meséje megjelentetéséről még mindig nem 

mondott le. A mesével kapcsolatban Kelemen válasza az utolsó 

nyomunk.165

A Kelemenhez írott levélben használt cím (A Farkas s a 

nyáj) egyértelművé teszi, hogy a „Mese az indulatokról” 

címadás, s a tényleges meserészhez illesztett moralizáló rész 

csak a cenzúra megtévesztésére alkalmazott elterelő manőver 

volt, hiszen a farkas metafora mind a bibliai, mind az antik 

hagyomány szerint a zsarnok uralkodóra utal.

Általában is elmondható, hogy feltehetően azért választotta 

gondolatai kifejezéséül Wesselényi az allegorikus állatmese Fáy 

András tevékenysége nyomán nagy népszerűségnek örvendő 

műfaját, mert ezt tartotta a legalkalmasabbnak arra, hogy 

kijátszva a cenzúra éberségét a nemzeti sorskérdésekről 

elmondhassa üzenetét.

Fáy András és általában a klasszikusok allegorikus 

állatmeséitől Wesselényi meséje több tekintetben is különbözik. 

A leglényegesebb eltérés az, hogy többször ‘kiszól’ a történet

ből, mert a politikus Wesselényi számára az a legfontosabb, 

hogy politikai üzenetét megértsék. A másik fontos különbség, 

hogy a tanmesékben szokásos egyszerű, világos és jól áttekint

hető, időben és térben körülhatárolt történet helyett Wesselényi 

több évszázados idődimenziót ölel fel, és magyarázó, értelmező
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szövegeket is beiktat. A harmadik feltűnő eltérés, hogy a 

tanmesékben az erkölcsi tanulság általában egy-két soros tömör 

és könnyen érthető szentencia, ezzel szemben Wesselényi 

hosszas, moralizáló, Ségurtől kölcsönzött bonyolult okfejtésbe 

bocsátkozik.

Wesselényi témaválasztása telitalálat: az egyik legősibb és 

leggazdagabb toposzhoz, a pásztor és a nyáj bő kétezeréves 

hagyományához kapcsolódik különös meséjével. Különös 

mondom, mert ez a motívum nem kizárólagosan a mesékben 

fordul elő, sőt a politikai és államelméleti müvekben legalább 

olyan gyakori. Ennek a fejedelem tükrökben oly sokszor 

előforduló metaforának sokarcú alkalmazása két fő szálon vált 

az egész európai kultúrkör szerves részévé: a bibliai hagyomány 

éppúgy megtermékenyítöen hatott rá, mint a közél-keleti 

előzményekre visszavezethető görög és római szerzők 

Homérosztól a késő római auktorokig, 

államra és az uralkodókra vonatkozó metafora kutatásának 

szentelt alapvető jelentőségű könyvében, a „Pásztor és a nyáj” 

című részben megállapítja, hogy „A politikai uralom egyik 

legrégebbi és nagyon elterjedt képe az uralkodónak a pásztor

hoz, népének pedig a nyájhoz való hasonlítása... Az Ótestamen

tumban ez a hasonlat olyan gyakori, hogy többnyire nem is 

fejtik ki, hanem csak utalnak rá vagy metaforaként alkalmaz

zák.”167 Wesselényi meséjének jobb megértése érdekében 

érdemes áttekintenünk Peil könyvének legfontosabb megállapí

tásait.

166 Dietmar Peil az
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„A ‘pásztor’, mint uralkodói rang” című fejezet szerint 

„...Az Ótestamentum a bővebben kifejtett pásztormeg

jelenítések mellett gyakran használja a ‘pásztor’ uralkodói 

megjelölést és annak rövid metaforikus azonosításaként a 

‘kormányozni’ és ‘legeltetni’ alakot. A politikai irodalom 

számára különösen fontos Homérosz metaforája a ‘népek 

pásztoráról’, amelyet az 'Iliászban' többször rang értelemben 

Fejedelem tükrében (‘L’art de regnet’ [1665]) 

Pierre Le Moyne kiemeli: „A népek pásztora metaforájának 

bibliai alkalmazására történő utalás nemcsak a bonté uralkodói 

erény keresését erősíti meg, hanem azon kívül arra is utal, hogy 

az egyházi tanok szerint Isten a világi uralkodót mint saját

?? 168használ.

képmását iktatja be; ezért kell az uralkodónak a pásztor
»169mintaképét meghaladnia és Isten után törekednie.

‘A jó pásztor’ című fejezet alaptétele: „A ‘pásztor’ 

megjelölés uralkodói címként már az antik kor óta egyúttal 

magában foglalja a ‘jó pásztor’ képét is. A nyugati kultúrkörben 

nagymértékben befolyásolták a megfelelő bibliai helyek ennek 

fennmaradását és segítették elterjedését. Ennek a képnek 

politikai értelmezését különös egyedi vonások jellemzik. A 

pásztor és az uralkodó kötelessége, hogy a nyájat és a népet 

gondozza. Ahogy a pásztor jó legelőkről, úgy az uralkodó 

alattvalóinak gyarapodásáról gondoskodik. További fontos 

feladata a nyáj védelme a vadállatoktól, ami politikai téren az 

államot fenyegető külső és belső ellenségtől való védelemnek 

felel meg. A pásztornak azt a feladatát, hogy a nyájat a
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betegségektől is megóvja, csak ritkán értelmezik politikai 

szempontból. A hivatali kötelességek ellátása megfelelő 

szaktudást tételez fel a pásztornál éppúgy, mint az uralkodónál. 

Az a gondolat, hogy mindkettejüket valamilyen magasabb 

hatalom helyezte hivatalukba, maga után vonja a felelősségre 

vonás lehetőségét és végül is ez alapozza meg a jó uralkodó 

hivatali kötelességeinek szakszerű ellátást. „170

A jó pásztor bibliai elemzésénél Dietmar Peil János 

Evangéliumára (10. fejezet, 1-16. vers) hivatkozik, bár 

megállapítja, hogy nehéz zárt egészet alkotó értelmezést 

rendelni hozzá. Szerinte a jó pásztornak három fő ismérvét 

lehet megnevezni: vezeti nyáját (4. vers), legelőre vezeti a 

nyájat (9. vers) és élete árán is megvédi nyáját a farkastól (12. 

vers). Az Ótestamentumban Wesselényi meséje szempontjából a 

legfontosabb megállapítást Ezekiel próféta könyvében a 34. 

fejezet 11-15. verse tartalmazza: a pásztor dolga, hogy gondját 

viselje a nyájnak, mondja az Úr, s szavait a rossz pásztor 

kritikájaként kell értenünk, akinek nyája szétszéledt és a 

vadállatok prédájává lett (34. fejezet, 5. 8. vers).171

A jó pásztor motívum politikai értelmezésének elemzésé

hez Peil sumér és egyiptomi előzmények bemutatása után a 

görög mitológiát vizsgálja meg.172

A középkori fejedelem tükrökben is azonosítják a királyt a 

pásztorral (pl. Aquinói Szent Tamás, De regimine principum, 

1265-66, 51.).173 Morus Tamás „Utopia” című müvéből (1516)
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Peil kiemeli, hogy Morus a pásztor hasonlatokkal olyan 

teoretikusok felfogása ellen érvel, akik szerint a király 

fenntartás nélkül rendelkezik alattvalóinak minden birtokával 

és azt tanácsolják az uralkodóknak, hogy népük teljes elszegé

nyedése árán is biztosítsák uralmukat. Morus ezzel szemben azt 

állítja, hogy az alattvalók saját érdekükben választanak királyt, 

s éppen ezért a fejedelemnek előbbre valónak kell tartania saját 

érdekénél alattvalóinak javát, miként a pásztornak is juhait kell 

inkább ‘legeltetnie’, mint saját magát. 174

Egy 14. századi fejedelem tükörre hivatkozva Peil 

kimutatja, hogy a jó pásztor, aki állatainak javát saját érdekei 

fölé helyezi, nemcsak állatainak táplálásáról gondoskodik, 

hanem védelmükről is. így a királyi méltóság összefonódik a 

(nyáj)őrzői feladatkörrel. 175

A Peil bemutatta anyagban a farkas Claudius Claudianus- 

nál külső ellenségként jelenik meg.176

A jó pásztor mellett megjelennek ‘segítőiként’ a kutyák. A 

kötelességtudó nyájőrző ebek fölöslegessé teszik, hogy a 

pásztornak saját magát kelljen feláldoznia.177

A pásztor feladatai közé tartozik ezenkívül a nyáj 

megóvása a betegségektől. Peil egyik legfontosabb tézise 

szerint: „Az uralkodónak a pásztor hasonlattal megindokolt, az 

alattvalóival fennálló gondoskodási kötelessége szorosan 

összefügg azzal, hogy az uralkodót maga az Isten helyezte 

hivatalába. Ez az ősi keleti és ótestamentumi gondolat a pásztor
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képével együtt a nyáj tulajdonosáról alkotott elképzelést is 

felidézi, akinek a pásztor számadással tartozik.”178

A 4. fejezetet Peil az önző pásztornak szenteli. A motívum 

antik előtörténetéből a Tiberius császárnak tulajdonított 

maximát idézi, amelynek lényege a nyírás és a nyúzás közötti 

különbségtétel. Ez ugyanolyan megtermékenyítően hatott a 

későbbi korokra, mint Homérosz ‘népek pásztora’ metaforája.179

Az 5. fejezetben Peil a rossz pásztor motívum történetét 

tekinti át. A jó pásztorhoz hasonlóan ez is többször előfordul 

mind a Bibliában, mind a politikai tárgyú antik művekben. A 

rossz pásztort összefoglalóan is jellemzi Peil. 180

Az antik politikai szerzők közül Dión Khrüszosztomosznál 

találjuk meg az önző pásztor képében a zsarnok ősalakját.181

A közép- és az újkorban többnyire a bibliai hagyomány 

továbbélésére találunk példákat (pl. Aquinói Szent Tamásnál és 

Rotterdami Erasmusnál).

Wesselényi meséjének szempontjából a legfontosabb Peil 

következő megállapítása: „Az a gondolat, hogy az uralkodó a 

népe ellen elkövetett kegyetlen és önző tetteivel annak 

farkasává válhat, szorosan hozzátartozik a pásztor és a nyáj 

képéhez. Éppen ezért bármikor újra alkothatná az átörökített

képet, de a politikai irodalomban meglévő egyes források
„182adataiból már meglévő hagyományokra is következtethetünk. 

Aquinói Szent Tamás, Rotterdami Erasmus és Althusius a
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zsarnokság jellemzésére Ezekiel prófétához nyúlnak vissza: „A 

főemberek olyanok, mint a farkas, amely széttépi zsákmányát, 

vért ontanak, romlásba döntik az embereket, csak hogy 

elrabolhassák javaikat. »183

A 6. fejezetben a ‘nyájőrző ebek’ szerepét vizsgálja meg

Peil. Szempontunkból ezen belül a legfontosabb, hogy: „Miként 

a pásztor, segítője és képviselője a kutya is, fárkassá aljasulhat
»184és ráronthat a nyájra.

Wesselényi vélhető közvetlen forrásaira is rámutat Peil.185

‘A pásztor és a nyáj’ utolsó fejezetében, az összefoglalás

ban Wesselényi meséje szempontjából két fontos megállapítást 

tesz Peil. Az egyik a farkas jelentését értelmezi: „A kép 

szerkezete szempontjából különleges helyet foglal el a farkas 

értelmezése. Ha külföldi ellenségként értelmezzük, akit a 

pásztornak távol kell tartania a nyájtól, vagy éppenséggel vele 

együtt támad a nyájra mint rossz pásztor, akkor új elemmel 

bővül az alapstruktúra. Ha az uralkodó által kinevezett 

hivatalnokok vagy katonák mint ragadozó farkasok jelennek 

meg, akkor a képet a farkasokká aljasodott nyájőrző ebek 

határozzák meg, s a kibővített alapstruktúrában csak egy elem 

felcserélésére került sor. A farkasnak zsarnokként történő

értelmezése általában azt tételezi fel, hogy a pásztor helye
я 186betöltetlen marad, a pásztor maga vált farkassá.

Másik állítása a felvilágosodás korától a 19. század 

közepéig terjedő időszakra vonatkozik: „A képnek már
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nincsenek pozitív vonatkozásai, csak a megváltoztatandó 

állapotokat mutatja meg: pásztorokat, akik állataikkal csak 

mészárosok módjára bánnak, és nyájakat, amelyek homályos 

ösztöneiket követve, mindent eltűrnek. A pásztor és a nyáj képe 

a 19. század közepéig főleg az uralkodók elleni kritika, s a 

kiszolgáltatottak politikai éretlenségét bélyegzi meg. Az 

alkotmányos monarchia és a parlamentáris demokrácia foko

zatosan általánossá váló államformáiban a hatalom gyakorlói 

vagy az ellenőrző kormányok illetve parlamentek megszüntetik 

vagy üres formulává degradálják az ‘Isten kegyelméből’ 

uralkodó királyról alkotott elképzelést; abban a korban, amikor 

az emberek a saját körükből választják meg politikai vezető

iket, abban a korban az olyan pásztorba vetett hit, aki minősé

gileg felülmúlja a nyáját és valamilyen felsőbb hatalom helyezi 

hivatalába, elveszti minden társadalmi realitását és már csak a

politikai karikatúra területén juthat jelentéktelen kis
„187szerephez.

Elemzésemben nem fogok a pásztor és a nyáj motívum Peil 

művében feltárt lényeges elemeire rendre hivatkozni. Csak 

esetenként utalok rá, hiszen ez a művelődéstörténeti háttér a 

mese mellé állítva önmagáért beszél. S noha Wesselényi 

műveltségéről igen hiányosak az ismereteink, a Peil bemutatta 

szövegek és Wesselényi meséjének motivikus egyezései, 

hasonlóságai, illetve a hagyomány kezelésének virtuozitása 

bizonyítja, hogy Wesselényi nagyon alaposan ismerte a Bibliát,
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az antik szerzőket és az erre a két pillérre épülő modern 

politikai irodalmat.

A „Mese...” két részre bontható. Az első öt szerkezeti 

egységből áll. Három narratív rész közé előbb a farkas, majd a 

nyájvédő kuvaszok képviselőjének terjedelmes beszéde 

ékelődik - ez utóbbi két részre van tagolva.

A bevezető sorok a fabula, az oktató mese hagyományát 

követik, bár már itt megjelennek a fabulákban szokásosnál 

nagyobb mérvű áthallást szolgáló elemek [„kik, valamint eleik, 

vigyázó szemmel figyelve szigorogtak nyájmentői nyugtalan és 

örömtelen tisztségökben”;], melyek inkább értendők emberekre, 

mint az ‘őrebekre’.

A barátságot színlelő és védelmet ígérő farkas beszédével 

ráveszi a nyájőrző ebeket, hogy együtt őrizzék a nyájat, 

osztozzanak a hasznon, s szüntessenek meg egymás között 

mindenfajta ellenségeskedést. Biztonságot ígér a külső 

ellenséggel szemben, de ehhez erőre van szüksége, s ezért kell 

a nyájból részt kapnia. A leselkedő veszélyek leírásával lép ki 

Wesselényi először a mese adta keretekből, s töri szét a Peil 

kutatásai alapján bemutatott hagyomány sablonjait (a farkasnak 

sehol sincs még nála is gonoszabb, s hatalmasabb ellensége), s 

nevezi - még ha képletesen is - nevén saját ellenségeit: 

„...különben szétszaggat magamat is éjszak ura, a medve vagy a 

hasznos láncokat szétszaggató rendbontó, s közcsendet zavaró 

nyugotti ebek.” így az ellenségek - az Orosz Birodalom és
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Franciaország - között élő farkast az Osztrák Császársággal, 

illetve a Habsburg-házzal azonosítja.

Az ebek egy részét - mint a narratív részből megtudjuk - 

továbbra is taszítja a farkas („sok ebnek orrát facsarta a farkas 

bűze”), a másik rész azonban már beleunt az őrködésbe, s hittek 

a szavának.

A farkas érveihez újabbakat társít a nyájt őrző ebek egyik 

vezetője, s meggyőzi társait, hogy fogadják el az ajánlatot. A 

kuvaszok szószólója beszédét azzal kezdi, hogy rossz helyze

tüknek oka nem a farkas, hanem saját viselkedésük, valamint 

az, hogy rosszul bánnak a nyájjal és elnyomva tartják ebtársai

kat. Wesselényi nem teszi teljesen egyértelművé, hogy mit ért a 

nyájon, illetve az elnyomott ebtársakon. A hagyománnyal itt is 

merészen szakít, s a magyarországi viszonyokra aktualizált 

egyéni variánst hoz létre. A szövegösszefüggés alapján a nyáj 

az országot, a népet jelenti, míg az elnyomott ebtársakon a 

szegény sorban élő nemeseket, illetve a jobbágysorba került 

közmagyarokat érthetjük. 188

A kérdés tisztázásához a „Balitéletekről” utolsó fejezeté

nek IV. Ellenvetése („hogy minálunk javítani újítani nem lehet, 

mert minden történendő változás az egészet forgatná fel.”) 

nyújt segítséget. A parasztság helyzetét, a jobbágyság 

kialakulását hosszasan elemző Wesselényi abból indul ki. hogy 

,,A’ magyar birodalom’ megalapításakor nem volt parasztság; - 

minden magyarnak egyforma jusa, egyenlő szabadsága volt. A
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parasztság eredete... egyfelől azoknak büntetésekből szárma

zott, kik mint gyávák vagy árulók a haza ellen vétettek, ezek 

maradékaikkal együtt örök szolgaságra jutottak; - másfelől a 

fegyverrel és vérrel szerzett ország meghódított lakosit s

foglyokká tett ellenségeiket az akkori kor durva szokása szerint
»189szolgaság járma alá tették, 

ellentétére a Dózsa-féle parasztfelkeléssel kapcsolatosan utal 

Wesselényi: „A szegény nemesség a hatalmasok által már régóta 

nyomatott, s elkeseredése a főrend ellen a legnagyobbra nőtt; 

igen sokan állottak közülök a parasztokhoz...

A főnemesség és a nemesség

»190

Ha figyelembe vesszük a „Balitéletekről” nemzetiségekkel 

kapcsolatos állásfoglalását a nemzetiségeknek a polgári 

jogokhoz jutását Wesselényi ahhoz a feltételhez köti, hogy 

„valóságos magyar legyen”191 -, akkor az elnyomott ebtársak,

illetve a szegény komondorok a nemesség szegényebb rétegei 

mellett a magyar és magyarosodásra hajló jobbágyokat, a nyáj 

az ország fennmaradó, a jogokból csak korlátozott mértékben 

részesülő, megmagyarosodásra nem hajlandó nemzetiségeit 

jelenti.

A kuvaszvezér is kiszól a meséből: „mert a beszélő 

farkasokról nem áll az, mit a nem-beszélőkről mondanak, hogy 

egy farkas, nem eszi meg a másikat.”

Ezután Wesselényi újabb ‘szabálysértést’ alkalmaz: a 

kuvaszvezér súgva, hogy a farkas ne hallja, többekkel 

megosztja tervét: átmenetileg vessék magukat alá a farkasnak
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[ti. a császárnak], mert jelenlegi legyengült állapotukban nem 

tehetnek mást, de ha megerősödtek, egyesült erővel meg fogják 

tudni védeni magukat a külső támadástól és le fogják tudni 

rázni magukról az idegen hatalmat; amit, mint az a későbbiek

ből kitetszik, nem sikerült elérni.

Az első részt befejező elbeszélő szakasz - a „Mese...” 

szereplőit megtartva - egyértelműen azt a folyamatot írja le, 

ahogy az idők során egyre többen váltak előbb az udvar hűséges 

kiszolgálóivá, majd a hatalom részeseivé - a toposzt ezúttal 

pontosan követi Wesselényi -, s végül „valóságos farkasokká,” 

mígnem az ellenállást tanúsítók legyőzése után az egész nyáj 

(jelentése itt az egész ország) a Habsburgok kezére került.

az ezópusi-

phaedrusi mesehagyományhoz képest rendhagyó módon - 

szerkezetét tekintve a meserész megismétlése: három elbeszélő 

szakasz közé két monológ kerül, az első, az okosság képében 

megjelenő - a vallás és a bölcsesség őreit a farkaséhoz hasonló 

érveléssel meggyőző - ‘vétek’ a farkasnak, a ‘jó szándék’ pedig 

az önnön hibáinkat ostorozó kuvaszvezérnek a megfelelője, s a 

végső következtetés megegyezik: a vétek elaltatja a nemes 

érzéseket és vágyakat, a hajlani nem akarókat letiporja, vagyis 

ugyanúgy győz a gonosz. A téves okoskodás mind a két esetben 

ugyanaz: átadjuk magunkat a farkas — a vétek hatalmának, mert 

azt hisszük, nincs erőnk szembeszállni vele, bár felismerjük,

A második rész, a tanulság levonása
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hogy „ő (a farkas) csalni akar minket”, illetve „indulat bitangja 

(a vétek)”.

A klasszikus, s az ezt fordító és ennek nyomán kisarjadt 

magyar meseirodalomban nem találtam a Wesselényi-meséhez 

hasonlót, de még ezt a típust sem. Legközelebbi rokona 

Phaedrus „Az ölyv és a galamb” című meséje, 192 s valójában

Wesselényinek is - ha nem járna új utakat meséjével - azt a

tanulságot kéne levonnia, ami a Phaedrus mesét bevezeti,

vagyis

„Ki önmagát gonosz kezére bizza rá, 

Segélyt keresve szörnyű végveszélyt talál.”

Wesselényi meséjében a vétek jelenik meg „erköl- 

csiségvédő s boldogság nyújtó Okosság alakjába”. Ezt az ötletet 

a „Szegür álmá”-ból vehette át, ahol az egymás ellentétébe való 

átváltozások tömegével találkozunk. Szegür vezetőjének, a 

„Bölcsesség szeretetének” halálos ellensége az „eszelősködés,” 

ami annak formájában és nevében „űzi legfeketébb gonosz

ságait, mindenféle ábrázatot s alakot tud magára venni; tévely

gésbe hozza a lelket, megszédíti az okosságot, s ollykor, magát 

a lelkiismeretet is megcsalja. ... A nagyra vágyás dicsőséggé 

változott által - a fortély rénnyé - a bujaság boldogsággá; a 

bosszuállás igassággá; érdemmé a boldogság, tudománnyá a 

kérkedő tudákosság - jótevősséggé a pazérlás, bátorsággá a

vakmerősség, a ravaszság politikává, a félénkség előrelátássá, a
»193tettetés kegyességgé.
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A „Mese...” azért nem jelenhetett meg, mert Wesselényi az 

állatmese keretei között sem akarta a véletlenre bízni, hogy 

üzenetét megértsék, s ezért olyan eszközöket alkalmazott, hogy 

félreérthetetlen legyen: a farkas a Habsburg-ház, az őrebek a 

(fő)nemesség megfelelői. A farkas egyértelmű beazonosítása azt 

jelenti, hogy a farkasról mondottak valójában a Habsburg-házra 

vonatkoznak; s a gyűlöletes ellenség képe így kerekedik ki: 

„fortélyos kapzsi,” „sok ebnek facsarta orrát az ebnek bűze,” „ő 

csalni akar minket,” „sok kártételeik miatt mindenütt nagyon 

űzőbe vették egész nemét.”

Hasonlóan félreérthetetlen az őrebek és a (fő)nemesség 

közötti megfelelés, akikről a mese nyelvén mondja el jól ismert 

kritikáját: hátramaradásunknak ők a fő okozói, a népnek nem 

adnak jogokat, elzárkóznak a közteherviseléstől, s végül a 

legsúlyosabb vád: átpártoltak az idegen hatalomhoz, s ráadásul 

vele eggyé is váltak.

aminek nyílt kimondásától 

Wesselényi mindig tartózkodott, s legfeljebb a kormányt 

támadta - a mesében is társul a (fő)nemesség bírálatával, s 

végső soron ugyanazt fogalmazza meg itt is, amiről a 

„Balitéletekről” oldalain is többször ejt szót, s amit végül a 

„Szatmári beszéd”-ben önt klasszikus formába: hogy t. i. az 

udvar és a nemesség egyaránt a nép zsírjának szívásából él. A 

„Mese...” külön érdekessége, hogy ezt itt a Habsburg-házat

A Habsburg-ellenesség
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szimbolizáló farkassal mondatja ki: „Hiszen egy neműek 

vagyunk mi, ti is a nyáj után éltek, én is egyedül azt teszem...”

A „Mese az indulatokról” Wesselényije számot vet a 

nemzeti múlttal: saját vétkeink, mulasztásaink juttattak az 

ellenség kezére. Megnevezi a kibontakozás zálogát: ez a 

nemzeti összefogás és a közteherviselés. A föloldhatatlan 

ellentétre - a nemzetállam megteremtésére és a feltétel nélküli 

jobbágyfelszabadításra - a nemzetiségi kérdés kezelhetetlen- 

sége miatt Wesselényinek sincs megoldása. Bár meséjében nem 

érinti a nemzetiségi kérdést, jelentős teoretikus műveiből 

tudjuk, hogy az ő programja szerint sem volt a kettős cél 

megvalósítható. Wesselényi hite szerint a polgári jogokért 

cserében elvárható a nemzetiségektől, hogy mondjanak le 

nemzeti önállósági törekvéseikről, ám azok erre, mint 1848/49 

megmutatta, nem voltak hajlandóak. A Herder fellépésével 

kezdődő kor visszavonhatatlanul a nemzetállamok kialakulásá

nak a kora. A közös boldogság, a közjó 18. századi - sokáig 

megvalósíthatónak vélt - célkitűzésének útját állja a naciona

lizmus mindent maga alá gyűrő, ellenállhatatlan erejű, vérrel 

kisért diadalmenete.
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Wesselényi Miklós epigrammája

Wesselényi irodalmi müveinek eddig megtalált sorát az az 

1835-ből való epigramma zárja, amelyben az üldöztetés 

zaklatott lelki állapota egyesül a messiási küldetéstudattal, s 

így nem véletlen, hogy Jézus szavait vonatkoztatja a saját 

helyzetére:194

Én hazámban, melyet védtem, 

élek mint üldözött vad,

„A rókáknak vagyon barlangjok

és az égi madaraknak fészkük;Midőn fészket bátran rak már

az erdő tollas lakosa,

Ki vagyok én fészkemből tiltva, 

’s hontalan a’ hon’ fia.

de az ember Fiának nincs hová 

fejét lehajtani.”

(Máté 8. fejezet, 20. vers)

Ezzel nem kevesebbet állít magáról Wesselényi, mint hogy 

ő ugyanazt jelenti a hazának, mint Jézus az emberiségnek: a 

Megváltót. Wesselényi sorsának alakulása ismeretében azonban 

tudjuk: reménytelen helyzetét csak fellángolások követték - 

heroikus szerepvállalása az 1838-as pesti árvíz alatt, 1848-ban,
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a kolozsvári országgyűlésen fellépésének köszönhetően az unió 

kimondása Magyarország és Erdély között feltámadás nem: a 

magyarországi és az erdélyi reformellenzék vezérét (saját baljós 

sejtelmeit beigazolva) a reakció erőszakkal eltávolította a 

politika porondjáról, így nem válthatta valóra azt, amire 

tehetsége alkalmassá tette volna: a polgári Magyarország 

megteremtését.
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Jegyzetek

1 »...a lépten-nyomon feltűnő „írás”-bejegyzés levelezést vagy 

gazdasági vonatkozású írási teendők ellátását éppúgy jelent

hette, mint a könyv fogalmazását.” Trócsányi Zsolt: Wesselényi 

Miklós, (A továbbiakban: Trócsányi: Wesselényi.) Budapest, 

1965. 122-123.

2 V.ö. Wesselényi Miklós: Napló. (A továbbiakban: Napló) OL 

5495. Pl. 1831. április 13., május 23. és augusztus 4.

3 Helmeczy Mihály Wesselényi Miklóshoz írott leveleit kisebb 

rövidítésekkel közlöm:

1. Pest, 1830, december fogytán

Kisdeded, mivel Tasner Censurára készül, most már két 

dajka kézen serdül, az övén t.i. és valami Bertha Sándor nevű 

szép tulajdonú fiatal ügyvédén. Hogy nagyobb ösztönt nyújtsak 

nekük, meg kelle Ígérnem: hogy azon pénz, melly a munka 

nyomtatásából fennmaradand, sajátjok lesz. Reményiem 

Januárius fogytáig az egész kéziratot látni fogod. Pozsonyban a 

szükmellüsködő Dankorszky Censorhoz közelítenünk sem volt 

tanácsos, olly szigorú velejű s keblű. Ha itt nem boldogulhat

nánk, Gondoskodásod alá lesz kénytelen járulni.
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Az 1790/ldiki Irományokat s Naplót venni fogod a 

hónapban a kívánt Versezetet is, még is enyhül szolgálhat 

Cornelia lelkű Nemződnek - Adieu - Bécsben lépéseket tettem, 

Kisdedednek legalább hív vázolata (Contourja) vagy embrijója 

a francia Annualis Régistrében kijövend hiv tolmácsolással, s 

érthetőbbség végett tán elöismertetésül egy kis Publica- 

politikai ábrázolatot is iktatunk elébe országos állapotainkról. 

Erre Bártfayinkat kötelezém le, ki egész szívvel jelenti általam 

tiszteletét Zsibó urának.

2. Pest, 1831. február 5.

...ezeknél fogva nincs alapos okod vádolásunkra [t.i. hogy 

késlekedtek]. Ezeket [t.i. a kéziratra tett észrevételeket] 

jobbadán Bertha szerkezteié, legtöbb ideje lévén közöttünk. 

Méltóztassál tehát ezeket mennél előbb elolvasni, észrevétele

iddel s igazításaiddal kiegyengetve gazdagítani. Ez eddig mint 

egy 9 ívet adna nyomtatásban takarékos gazdálkodással. Ha 

túlestél mindenen, küldd vissza vagy pedig nyomtattasd 

nálatok, hol irgalmasb a könyvbirálat. A többit február végin 

vagy március derekán fogod venni...

...Széchényi igen szorgalmasan dolgozik Taglalója ellen, 

ki már itt van, mint hallom. Bajza most rakja le. E napokban 

remélljük e Munka kijövetelét.

Lelőhelye: OL 8369
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4 V. ö. még: „Főleg Döbrentei Gábor segített a Hitel stilizálásá

ban. Új szavakat ajánlott Széchenyi kifejezései helyett. De 

nemcsak szavakat javított ki, hanem kifejezéseket is. Ezek 

közül Széchenyi néhányat el is fogadott. Tárgyi megjegyzéseit 

azonban nagyrészt törölte.”

[Széchenyi] „Egyik 1828. december végén kelt leveléből 

az derül ki, hogy Döbrentei már segít a stilizálás munkájában.”

„A magyar nyelv körűi régóta buzgó Döbrentei Gábortól 

többen értettük, hogy a «Lovakrul» való munkát ő dolgozta ki, s 

ezen felül ő tanácsolta, hogy abba ollyan egyéb némü tárgyak is 

szövessenek belé, mellyek a magyar nemzetet ébresszék: 

nemkülönben ő is egyik fő részt vitt a «Hitel» kidolgozásában; 

mihez még az a környűlállás is járul bizonyság gyanánt, hogy 

Erdély nagy lyricusa Buczy Emil tavaly Májusban Bécsben... 

így kiáltott fel, «most tudom már, miért vannak abban olly 

dolgok és gondolatok, mellyekről én Döbrenteivel Erdélyben 

lakta alatt ollykor-ollykor szólottám volt.»” [B. M. G. S. 

monogramú szerző: Adatok a magyar literatura Históriájára]. 

In: Gróf Széchenyi István összes művei. II. Hitel. Szerkesztette 

és bevezetéssel ellátta Dr. Ifj. Iványi Grünwald Béla. Budapest, 

1930. 209., 212. és 698.

5 Bártfay László Wesselényi Miklóshoz írott levelei: Pest, 1830. 

december 19., Pest, 1831. február 6., Pest, 1831. február 17.,
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Pest, 1831. február 27., Pest, 1831. március 16., Pest, 1831. 

április 20., Pest, 1832. március 9., Pest, 1832. április 4., Pest,

1832. augusztus 10., Pest, 1833. február 19., Pest, 1833. május 

27. OL 8367, illetve Pest, 1831. augusztus. 28. OL 10125. (Az

1833. május 27-i levél közölve: ItK, 1906. 245. o.) A Wesselé- 

nyi-kutatás számára Bártfay László kiadatlan levelei közül az 

1830. december 19-i, 1831. február 6-i, 1832. március 9-i és 

április 4-i levelei tarthatnak számot érdeklődésre, ezért itt csak 

ezeket közlöm:

1. Pest, 1830. december 19.

...Mennyire tudom, a könyv mellé (Aurora) Bajza írt a 

Méltóságos Báróhoz egy pár sort, kérvén Nagyságodat, hogy az 

ennekutána ő általa folytatni szándéklott Aurórának jövendő 

kötetét is Nagyságod írói részvéttel díszesíteni méltóztassék. ...

2. Pest, 1831. február. 6.

...elővettem Nagyságod jegyzéseit; s amit ez óráig 

írhattam, íme küldöm Nagyságodnak a mai postával. ... Én is 

mondom: tettem, amennyit tehettem. - Méltóztatik Nagyságod 

írásomból kilátni, hogy bizony sietve van írva. 

vettem elő, s írtam amit tudok, tudnom kell, mert magyar 

Prókátor létemre a törvénytudás mesterségem volna. - Talán 

soknak is fog Méltóságod előtt látszani amit összefirkáltam: - 

hanem Nagyságod kérdései is olly temérdekek ám, hogy az

Papírost
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egész magyar-törvényt elmémben fel kell dúlnom, hogy reájok 

felelhessek. Inkább akarok többet mondani el, mintsem rövidség 

által akár homályos, akár épen érthetetlen legyek. - Mind e 

mellett is pedig attól félek, hogy noha a tárgyakat csak per 

apices érdekledtem, unalmas is levék. - A dolog nagyon száraz 

és silány Méltóságos uram! én szebbé, mulattatóbbá nem tudom 

tenni. - Arról felelek, hogy amit leírtam (pedig el sem olvastam 

a leírtat, mert nincs rá időm) megállanak, akárki vizsgálja. - 

Lehet, hogy imitt-amott talán valamit elfelejtettem: de 

mondom, ha bővebben írhattam volna, az sem maradt volna el. 

A fő vonások, - s mint Helmeczy mondaná a vázlat, bizonyosan 

megvan. - Néhol a tárgytól úgy látszik, eltértem: de ha 

mondtam igy a mi épen ahoz a tárgyhoz nem tartozik, - tartozik 

az egészre nagyobb világosságúl, s igy csak a helye van elvétve. 

- Aztán, széles kietlen egy tenger ám az a magyar polgári

törvény Gebieth-je: mi csuda, ha egész egyenességgel nem 

(mehetni) rajta keresztül? - De az illyeseket a méltóságos Báró, 

éles és mély belátása szerint a magok helyeikre fogja alkalmaz

tatni - illeszteni; most alázatos kérésem csak az, méltóztassék 

Nagyságod engem arról egy két szóval minél előbb tudósítani: 

meg van e Nagyságodnak Balásházy munkája az Adóról? - mert 

noha abban elég gyenge rész találtatik, még is az, amit az 

Adónak mostani mód szerinti beszedéséről mond, helyes és 

igaz, saját tapasztalásom szerint is. - Ezen kérdésére tehát 

Nagyságodnak különösen nem fogok felelni, mert a mondott
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munkácskában olvasható. Ha az nem volna meg Nagyságodnak, 

innen küldeném meg NKárolyon által.

[A levél végén:]

(a jövő postával, ha csak lehet, a folytatást küldöm.)

3. Pest, 1832. március 9.

Hatszor is hozzá fogtam én már az igazításhoz, vagyis 

átnézéshez, s mindég, és mindég félbeszakasztattam: de szentül 

ígérem, hogy el fogok zárkózni s estvéli időmet is arra 

fordítom.

Az ötödfél órai olvasásra? - Kérem az Istenért Nagyságo

dat, méltóztassék attól dispenzálni, s számomra semmi olvasást 

nem szabni, legalább míg legsürgősb dolgaimat végzem.

4. Pest, 1832. április 4.

Az előbbi kézirat-szakaszból nálam maradt 4 ív itt 

megyen. Hízelkedés nélkül mondhatom, hogy kivált ezt igen 

nagy gyönyörűséggel olvastam, mert sok helyütt élet, s életből 

igazsággal felfogott scénák festetnek; de azért még is 

méltóztassék kezem szennyének megbocsátani.

Nagyságod eddig nem mindenben ellenkezék nyelvbeli 

tekintetemnek, úgy hiszem, itt sem fog egészen kárhoztatni. -

Minthogy
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És meg kell jegyeznem, hogy a valókat nem mindenütt öldöstem

el.

A még nálam lévöt átnézem legelső tagultabb óraimban.

Lelőhelye: OL 8369

6 Balásházy János: Az Adó és még Valami. [A továbbiakban: Az 

Adó...] Pest, 1830. A mű különlegessége a Duna beszéltetése: 

„...alig érénk a csendesen folyó Dunához, hol az esthajnal 

derült és hives idő neveié a Természet méltóságát, s felséges 

tekintetével annak sok s nagy történetekről nevezetes Buda vára 

s Gellért hegye buzditá azon érzéseket, mellyek egy tiszta 

lélekben illy pompás fekvésű helyen mulatván ébredeznek. A 

dagályos Duna mintha azt szólotta volna: Bámuljátok az én 

erőmet. Hazátoknak, melynek fő ere én vagyok, terméseit én 

hordom ki hátamon; tiszteljetek engem, mert ha én nem lennék, 

fél ennyire sem éreznétek jószágaitok hasznait; addig örüljetek, 

mig valami Hatalom, szabad folyásomat ugyan engedvén, de 

mind azt, amit hátamon vihetek a ti hasznotokra el nem tiltja; a 

torkolatom állapotja, hol nem messzire sok rokonaimmal egybe 

folyunk, méltán ébreszthet benneteket nyugtalanságra;...” 63.

7 Tunyogi Csapó József levelei Wesselényi Miklóshoz: OL 

8769. A fontosabb levelek: Kolozsvár, 1830. november 18., 

Kolozsvár, 1831. január 11., Kolozsvár, 1831. január 14.,
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Kolozsvár, 1831. január 18., Kolozsvár, 1831. június 27., 

Kolozsvár, 1831. november 10., Kolozsvár, 1831. december 5.

8 V.Ö.: „...írj Kolozsvárra Tunyoginak, kinek Erdély

Diplomaticájára nézve gazdag gyűjteménye van, s ez a derék 

ifjú, nekem barátom.” Döbrentei Gábor levele Kazinczy 

Ferenchez. In: Kazinczy Ferenc összes művei. Levelezés. 

Közzétette Váczy János 1—21, Harsányi István 1. pótkötet, 

Berlász Jenő, Busa Margit, Cs. Gárdonyi Klára, Fülöp Géza 2. 

pótkötet. Budapest, 1890-1960. (A továbbiakban: KFÖML) XV. 

Budapest, 1905. 474.

9 Laskay Lajos levele Wesselényi Miklóshoz. 1831. február 20. 

Jelzete: OL 8605

10 „...Wesselényi Miklós kedves öcsém - most, mikor észt irom, 

Bibliothecamba olvas itten, és minek előtte észt irni el kezdém, 

el olvasám nékie Bartholomaeidesnek Gömör Vármegyérül irott 

könyvéből Palatinus Wesselényi Ferencnek az Erdéji Követek

hez mondott Beszédét.” KFÖML, XVI. 1906. 437. (V.Ö.: 

Ladislaus Bartholomaeides: Inclyti Superioris Ungariae 

Comitatus Gömöriensis Notatia Historico-Geographico- 

Statistica. Lőcse, 1806-1808. 750-752., ill. Hunfalvy János: 

Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének leírása. 

Pest, 1867. 35-36.)
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Hunfalvy munkájából tudjuk, hogy Wesselényi Ferenc 

nádor most idézett beszédét Apafi Mihály erdélyi fejedelem 

követeihez intézte 1666 májusában. Ezt a Wesselényi Miklós- 

kutatás szempontjából figyelmen kívül hagyott beszédet azért 

közlöm újra, mert megmutatja, hogy a Habsburg-házzal való 

szembenállás családi hagyománya a nádortól eredeztethető, s 

erről Wesselényi Miklós tudott is. Ez a szöveg fontos adalék az 

alább bemutatandó Petőfi-Arany levélváltáshoz, s ezzel össze

függésben némiképp módosíthatja a Wesselényi Ferenc nádorról 

elterjedt császárpárti beállítást is.

A nádor Wesselényi beszéde Apafi erdélyi 

fejedelem követeihez 1666 május

„Az erdélyi fejedelem, vagy a bennünket megszánt 

mindenható Isten küldötteiül tekintselek-e benneteket? 

elhatározni nem tudom, szeretett testvérek! Egész Európa 

reátok függesztő szemeit, midőn a hajdan hatalmas, de a 

balsorstól már régen tépett magyar nemzet Isten és világ szerint 

legbecsesb kincsét, szabadságát és nemzetiségét, könnyes 

szemekkel bízza hűségtekre.

A fényes porta haddal támadván meg bennünket, a kér. 

fejedelmek segítségével kedvezett a szerencse fegyvereinknek,
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hogy a teljes győzelemhez nem hiányzott egyéb, mint a 

legyőzött ellen kiűzése. De óh fájdalom! midőn már arról 

álmodoztunk, hogy egyszer már valahára visszaadhatjuk 

hazánkat nemzetünknek: akkor felséges királyunk (kiknek 

tanácsából? maga tudja) meg nem kérdezve bennünket s 

megfeledkezve azon feltételekről, mik alatt szoktak a magyar 

királyok trónra jutni, olly békét kötött az ellenséggel, melynek 

pontjait még Magyarországgal sem tárták tanácsosnak közölni, 

holott ennek java forgott kérdésben. Ha becsületes békének 

tartja azt ő felsége és hasznosnak reánk nézve: akkor nincs ok 

eltitkolni azt előttünk - de nem vagyunk mi olly rövidlátók, 

hogy be ne látnok, mikép semmiknek tart bennünket ő fge és 

hogy szabadságunk csak prédául vettetik oda másoknak. - Ha 

csakugyan vesznünk kell, vesszünk Sámsonként azzal együtt, ki 

a mi vesztünkre ásitozik. Tudjuk, hogy csodálkozni fog a 

keresztény világ, midőn látja, hogy azt, ki eddig legnagyobb 

ellenségünk volt, urunknak, királyunkat pedig ellenségünknek 

kezdjük tekinteni: De róla nem tehetünk, úgy sincs már nekünk 

egyéb hátra, mint engedni, hova sorsunk hi. - A hajótörés eme 

veszélyéből hogy Isten után csak Apafi menthet ki, őszintén 

elösmerjük. Jutalmát veenditek hűségtöknek tőlünk, kedves 

honfitársak! - Fejedelmetek nagyobbat, azt t. i. minél egy 

nagylelkű fejedelem előtt nagyobb nem lehet, egy nemzet 

megmentésének dicsőségét.”
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11 Arany János összes művei XV. Levelezés. I. Sajtó alá 

rendezte: Sáfrán Györgyi, (A továbbiakban: AJÖML, I.) Buda

pest, 1975. 168.

12 AJÖML, I. 174-175.

13 AJÖML, I. 177.

14 AJÖML, I. 59.

15 B. Wesselényi Miklós: Balitéletekről. [A továbbiakban: 

Balitéletekről.] Bukarest (valójában Lipcse), 1833. XXIX. 200.

l6Trócsányi: Wesselényi. 150-153.

17 Decsy Sámuel: Pannóniái Fénix avagy hamvából feltámadott 

Magyar Nyelv. Bécs, 1790. 111-112. [A továbbiakban:

Pannóniái Fénix...]

18 A magyar nyelv elé mozdításáról buzgó esdeklései G. Teleki 

Lászlónak. [A továbbiakban: A magyar nyelv...] Pest, 1806.

19 KFÖML, XII. 1902. 282-283.

20 Trócsányi: Wesselényi. 31-32.

21 Imre Sándor: Gróf Teleki Sándor Tanácsadása a nevelésről -

Adalék a M. T. Akadémia első elnökének életéhez - Protestáns

Szemle. Budapest, 1929. 603-608.

22 Uo. 606.
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23 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzék- 

rendi táblákkal. XI. 78-100.; XII. 158-163. Pest, 1865.

24 Kemény Zsigmond: A két Wesselényi Miklós. [A továbbiak

ban: A két Wesselényi...] In: Sorsok és vonzások. Szerkesz

tette, az utószót és a jegyzeteket írta Tóth Gyula. Budapest, 

1970. 5-1 14. Wesselényi ifjúságáról 37-39.

25 Trócsányi: Wesselényi. 31-32. Rohonyi Zoltán kutatásaira 

támaszkodva megállapíthatjuk, hogy Szabó András 

Döbrentei Gábor - révén Wesselényi alaposan megismerkedett a 

kantiánus és fichtei filozófiával. V. ö.: Rohonyi Zoltán: A 

magyar romantika kezdetei. [A továbbiakban: A magyar 

romantika kezdetei.] Bukarest, 1975. 161-164.

és

26 KFÖML, IX. 1899. 485.

27 KFÖML, XIV. 1904. 442.

28 Az Adó... 56-83.

29 Balásházy János: Tanácsolatok a Magyarországi Mezei gazdák 

számára. Magokban foglalván azon akadályokat, mellyek a 

gazdaságos szorgalomnak sebesebb kifejtödzkedését hátra 

tartóztatják, s azon módokat, mellyeknél fogva ezen akadályo

kon segiteni lehetne sat. Sáros-Patak, 1829.

30 „A munkásságra született s tevő erővel felruházott embert 

sokszor lomhaságba, zsibbadt nem-tevésbe merülve peshedni
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látjuk. Szabadság szeretete s önakarat szerinti tevés vágya ég 

szivében, s még is testi lelki rabságban sűlyedve él, sőt maga 

koholja magának súlyos láncait, s gyalázatos kezekkel 

aranyozza azokat: ellenállhatatlan ösztön társaságba vonja s 

tartja: de annak nyugalmát egymás ellen s szünet nélküli 

törekedés zavarja: szeretet szól szivében embertársaihoz, s 

ugyan azon felebarátit vadon gázolja: azok veszélyére üldözés 

pusztító fáklyát gyújt, megvetés lealacsonyítja őket, s elnyomás 

békóba veti: rokoni s kedvesei iránt édes érzés s meleg részvét, 

honához hiv vonzódás van tiszta s mély vonásokkal keblébe 

metszve: s imhol még is mennyi rósz szülék s házastársak, 

hálátlan gyermekek, csalárd barátok, szeretők s hivtelen 

hazafiak undokítják, szép föld! áldásidat bitangolva kereksége

det.” Balitéletekröl. XIII-XIV.

31 Balitéletekröl XIV-XVI.

32 Balitéletekröl XVI.

33 Balitéletekröl XVII.

34 Balitéletekröl XVII. V.Ö.:

„Nem volt elég a Krisztust megfeszítned, 
Minden megváltót megfeszítesz hát?”

(19. rész, 177. o.)

„S megemlékeztek a győzelmesek 
Ama szentekről és nagyokrul, akik
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És hirdették az igét, 
S díjok halál lett, 
Csúfos halál!...”

(20. rész, 177. o.)

„A földet is sugárok érlelik, de 
Ezek nem nap sugárai, hanem 
Az embereknek lelkei.
Minden nagy lélek egy ilyen sugár, de 
Csak a nagy lélek, s ez ritkán terem;
Hogyan kívánhatnék tehát, hogy 
A föld hamar megérjék?...
Érzem, hogy én is egy sugár vagyok,
Amely segíti a földet megérni.
Csak egy nap tart a sugár élete,
Tudom, hogy amint megérkezik 
A nagy szüret,
Akkorra én már rég lementem,
S parányi müvemnek nyoma 
Elvész az óriási munka közt,
De életemnek a tudat erőt ad,
Halálomnak pedig megnyúgovást,
Hogy én is, én is egy sugár vagyok!”

(11. rész, 142-143. o.)

„Hiába volt hát annyi szenvedés.
Hiába annyi áldozat,
Mit a magasztosabb szivek hozának 
Az emberiségnek? haszontalan 
Minden törekvés, minden küszködés?
Az lehetetlen, százszor lehetetlen!”

(19. rész, 175. o.)

In: Petőfi Sándor összes művei. III. Kiadta Varjas Béla. 

Budapest, 1951.
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35 Wesselényi Miklós levele Széchenyi Istvánhoz. Zsibó, 1831. 

november 29. In: Történeti Lapok, 1874. 30. sz. 474.

36 Wesselényi Miklós: Napló. OL 5495. L. még: Szilágyi Ferenc: 

Ifjabb b. Wesselényi Miklós. Budapest, 1875. 22-25.

37 Wesselényi Miklós levele anyjához. OL 8770

38 Wesselényi Miklós: Napló. OL 5495

39 Udvardy János: Felkiáltás a Haza ügyében. [A továbbiakban: 

Felkiáltás...] Felsömagyarországi Minerva, 1829. 252.

40 Wesselényi Miklós levele anyjához. OL 8770

41 Balitéletekről. XVIII.

42 Balitéletekről. XXI.

43 KFÖML, XII. 1902. 249.

44 A magyar nyelv... Pest, 1806. 139.

45 Balitéletekről. XVIII.

46 Balitéletekről. XXI-XXII.

47 Pannóniái Fénix... Elöljáró Beszéd. Oldalszám nélkül.

48 A magyar nyelv... 131.

49 Pápay Sámuel: A Magyar Literatúra esmérete. [A továbbiak

ban: A Magyar Literatúra...] Veszprém, 1808. 7., 18.
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50 Döbrentei Gábor: A Miveltség becse s a Haza szeretetének 

nemes volta. Erdélyi Muzéum, Nyolcadik füzet. Pest, 1817. 

64-65. Döbrentei szerepével kapcsolatban v. ö. még: Csetri 

Lajos: Egység vagy különbözőség? [A továbbiakban: Egység 

vagy különbözőség?] Budapest, 1990. 299-330.

51 Balitéletekről. XXII. V. ö. még: „De én ifjaknak írok. - Ezek 

szokásaikkal még nem kötöttek frigyet; bennök a cselekvést 

tenyésztő munkássági erő.” Uo. 32.

52 Balitéletekről. XXII-XXIII.

53 Balitéletekről. XXIV. V. ö. még: „Bennetek látom s reméllem, 

Hazám Ifjai! nemzetem reményét. Nektek még nem zsibbasztja 

lankadtság, munkásságot gátolva, fiatal inaitokat. Még teljes 

erőtök módot, eleven vidámságtok kedvet ád a munkás 

iparkodásra. Nem szorultatok Ti arra, hogy létetek zöldellő 

fáját bevett szokás- s csalódás-szülte képzetek sovány 

parlagjában édelgessétek; termékeny földetek, csak jó mag s 

jókor vettessék belé, akármi új virágokat s fris gyümölcsöket 

megterem. Nem a múltnak gyümölcseit aszaljátok Ti a jelenlét 

szigorú táplálatára, mint gyakran az öregedő kor: Néktek a jelen 

s jövendő gyümölcsei érnek; tárva vannak Előttetek az élet 

minden örömei, s ha szemetek, jobb látásra nyílva, némelly 

valóknak képzelt gyönyörűségeket léháknak ismérnek el, ha az 

okosság szokásaitok közül sokakat hibásoknak, képzelménytek
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egy részét alaptalannak mutatja, nincsenek még azok létetekkel 

annyira egybeolvadva, hogy helyesb örömek, jobb szokások s 

velősb képzetek azoknak vesztét gazdagon számotokra ki ne 

pótolnák. Nektek szólok azért előitéleteinkről s a köztünk 

uralkodó hibás vélekedésekről; Titeket szólítalak fel ezek 

megrázására s a lehetőségig kiirtására!” XXV.

54 Ormós Zsigmond: Szabadelmü levelek vagy democrat 

lapdacsok aristocrat görcs ellen. Közzéteszi, a bevezető 

tanulmányt és a jegyzeteket írta Benkő Samu. Bukarest. 1976. 

106-107. V. ö. még: Kazinczy Gábor Erdélyi Jánoshoz 

Berettőn, 1 838. április 14-én kelt levelével: „Amit a Rajzolatok 

elleni vitáimra mondasz, azok mindenben egyezők a mi 

apostolunk [ti. Wesselényi; kiemelés és megjegyzés tőlem; - D. 

G. Cs.] Ítéletével.” In: Erdélyi János levelezése. I. Sajtó alá 

rendezte T. Erdélyi Ilona. Budapest. 1960. 35.

55 Balitéletekröl. XXXII.

56 Balitéletekröl. XXVII-XXX.

57 Csetri Lajosnak a XIX. század első két évtizedének nyelv és 

irodalomszemléletét átfogóan bemutató könyvéből lásd 

elsősorban: 25-30; 40-59; 176-210; 240-254; 298-322. In: 

Egység vagy különbözőség? Döbrentei Gábor emberideáljának - 

ami szinte teljesen egybeesik a Wesselényiével - summázata 

Csetri Lajos megfogalmazásában: „A tevékeny, a közboldo-
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gulásra törő, a közösségért áldozatot is vállaló, mindenoldalú 

egyéniséggé fejlődve is a közösséget reprezentáló ember, a 

tehetségét mindig az egész közösségért érvényesítő személyiség 

az ő eszménye tehát.” (300) A nemzetnevelő Wesselényi 

számára ez a minta a követendő, s ennek elérésére vezető útnak 

tartja a költészetet is.

58 Balitéletekről. XXXIII-XXXIV.

59 A magyar nyelv... IV.

60 Pannóniái Fénix... 67-68.

61 Balitéletekről. XXXIV-XXXV.

62 Balitéletekről. XXXIV.

63 Wesselényi Miklós levele Széchenyi Istvánhoz. Zsibó, 1844. 

május 28. MTA K209/139

64 Balitéletekről. 1.

65 Balitéletekről. 2.

66 Balitéletekről. 2.

67 Balitéletekről. 3.

68 Balitéletekről. 4.

69 Balitéletekről. 4-5.

70 V. ö. A magyar romantika kezdetei. Bukarest, 1975.; Egység 

vagy különbözőség? 294-331.
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71 Balitéletekről. 6-8.

72 Balitéletekről. 9.

73 Balitéletekről. 9.

74 Itt Wesselényinek a forradalom réméről tett megnyilatkozásai 

közül csak a legfontosabbakat mutathatom be, de ezekből is 

kitetszik, hogy nem csak mások ijesztgetésére szolgáló politikai 

eszköz volt ez a kezében, hanem maga is mélységesen félt tőle.

„Mi - most csak ápolhatjuk a mit keblibe hordoz; azon 

törekedni, arról gondoskodni kötelességünk, hogy felettünk az 

idő lomhán megállván sorvadásra ne rothadjon méhe gyümöl

cse, vagy erőszakos mozgás és rohanás által idétlent [ti. 

koraszülöttet, ill. korcsot] ne szüljön. ” [Kiemelés tőlem; - D. 

G. Cs.] Wesselényi Miklós levele Széchenyi Istvánhoz. Zsibó, 

1831. november 29. In: Történeti Lapok, 1874. 474.

„...az urak a parasztok sorsára nézve semmit sem tettek. 

Keresztényi kötelesség szerint úgy szólván'kénteleníttetett tehát 

M[ária] T[erézia] országgyűlésen kívül provisoriummal segitni 

a dolgon. Igaz törvénytelenül tette, de az emberiség parancs

szavára, melly minden törvények törvénye.

Ekkor jelent volt meg leg előbb nemzetünk előtt a Sybilla 

9. könyveivel, kínált velek, drágáltuk, elutasítottuk, s három a 

tüzbe repült.

155



A múlt század utolsó negyedében Jósef ezen világ díszére 

trónon ülő nagy férfi igaz hogy törvénytelen úton, de áldást 

érdemlőleg eltőrülte az emberiség ama mocskát a jobbágyságot. 

1790. magokévá tették az Orsz[ággyűlésen] ezen cselekvést, s a 

parasztság sorsát tanácskozások tárgyává tették.

Ekkor jelent meg másodszor a Sybil la már csak hat 

könyvével, újra ajánlotta; megint drágáltuk, s három ismét a 

láng prédájára lön. Ahelyett hogy a jobbágyságot eltőrűlvén, 

annak minden maradványait is kiküszöböltük, és szennyeit 

magunkról lemostuk volna, ahelyett, hogy a parasztokat az 

önkény, és bizontalanság azon terheitől megmentsük, mellyek 

személyét, és birtokát régi jobbágyi helyzésének következésé

ben nyomták, a dicső mivet félszegen hagytuk, hosszú időkre 

nyúló 42. évekig haladó kiküldöttség tárgyává tettük. Most újra 

előttünk áll a Sybilla három utolsó könyveivel. Ne idézzük el 

magunktól, s ne engedjük, hogy ezeket is tüzbe vesse, mert a 

mennyekre mondom; amelly láng azokat fogja hamuvá tenni; 

magunk és maradékink személyét, és birtokát emésztendi el.” 

[Kiemelés tőlem; - D. G. Cs.] I. Praeferenciákról mondott 

beszéd. 1833. január 22. OSzK Föl. Hung. 1135. A beszédnek 

ez a része lényeges elemeit tekintve szinte szó szerint 

megegyezik a „Balitéletekről” okfejtésével:

„Ekkor jelent meg előbb a Sybilla 9 könyveivel; ajánlotta: 

- nem kéllettek, drágáltuk, - 3 tűzbe repült. Mindgyárt azon

156



Diaeta után Mária Theresia diaetán kivül tette, lehet mondani 

kényszerítve tette, aminek csak országgyűlésen s annak 

határozásában lehete s kell vala mindig s örökre történni. 

177Óig tartott mig szép móddal s erőszakkal is az ország 

különböző részeiben az általa rendelt Urbárium, vagy is puncta 

regulativa, behozatott. Könnyitett ez valamit a parasztok 

sorsán; de fenn s életben volt még a szörnyetegek legundo- 

kabbja a személyes jobbágyság vagy is rabság. - Ildik József 

178[5]ben diaetán kivül erős kézzel törte meg annak fejét. Nem 

lehet kételkedni, hogy ezen nagy ember, ez áldott de törvényte

len tettével, egy második Dózsa-had gyászos kiütésétől 

mentette meg hazánkat; már Erdélyben az úgynevezett Hóra 

világgal annak kezdete meg volt. - 1791ben, midőn törvényesen 

eltöröltetett a jobbágyság, s midőn annak következéseit s 

szennyeit is eltörleni, s a parasztok sorsát helyesebb, kedve

zőbb s állandóbb alapokra tenni a körülmények s józan ész 

hatalmas szóval parancsolta, - ekkor jelent meg újra Sybilla a 

már csak 6 könyvével; újra drágáltuk, elútasítottuk: s 3 könyv 

megint a láng prédája lett. Azon Diaetán a paraszt sorsát 

zavarban hagyták, s amiatt állapotja az egésznek kipótolhatat- 

lan kárára, zsibbadt és zsibbasztó bizonytalanságban csekély

ségben maradt. A tárgy hosszú deputatio tárgya lett. 40 év telt 

le azóta, s most újra előttünk áll Sybilla a 3 utolsó könyvvel. - 

Istenért ne engedjük, hogy ezeket is tüzbe vesse; mert a
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mennyekre mondom: a láng, melly azokat hamuvá teszi, minket 

s házainkat fogja elemeszténei!Balitéletekről. 213-214.

.. - mi hajlandóbb kitörésre, kebelben forralt bosszúnál? 

- mi törki Tettben inkább, mint elfojtott Átok?! - A Paraszt

ságra úgy szólván, örökségül maradt a Nemesség elleni 

gyűlölség! - mi hajlandó az, minden reá árradó rosszat attól 

származottnak tartani! - s most, midőn Sorsának rég várt, s 

sürgetve óhajtott jobbra fordulása helyett, illy keserű megtaga

dást, s részént megfosztást kell szenvednie; Tetté válhat a 

bosszús érzés, s vad Lázadást szülhet tévedése! 

dühöngő Pornép feldúlt Házaink füstölgő Romjai köztt űzné 

véres kegyetlenségeit: akkor bizonnyal a kormány elnyomná a 

Lázzadást, s meg mentene minket amazoknak csapásitól: de jaj 

lenne akkor Nemzeti Függetlenségünknek/” [Kiemelés tőlem; - 

D. G. Cs.] Szatmári Beszéd. OSzK Föl. Hung. 1034.

5? *

Midőn a

Amikor a „Balitéletekről” oldalain a javítás különböző 

módozatait veszi sorra, mint nem kívánt változtatási formát 

említi még Wesselényi az erőszakos átalakulás lehetőségét:

„Azon esetben, ha a nemzetnek a többitől különbözőleg 

érző akár kevés, akár számos de elnyomott része vagy erőre 

kap, vagy pedig nyomás által erőhöz nyúlni kényteleníttetik, 

megrázkódás által történik minden javítás. Ha a világszerte 

történt s folyamatba jött javítások hátramaradott s vonakodó 

nemzetet ragadnak magokkal: úgy erőszak s zavar jegyzi s
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gyakran vérrel festi az illy újjászületés lépéseit; fényesek s 

gyakran tettekkel s áldozatokkal gazdagok az illyetén drámai 

esetek; nem várt erők fejlenek ki, s bámúlást gerjeszt a 

legfontosabb eseteknek egymást tarkán felváltó folyása. De 

sokak szenvedésivei van összekötve, gyakran igazság s ollykor 

emberiség szent ügye tipratik le a vaddá nőtt folyam hullámi 

által.” Balitéletekről. 166-167.

75 Balitéletekről. 10-11.

76 Balitéletekről. 10-12.

77 Balitéletekről. 9.

78 Balitéletekről. 12.

79 Balitéletekről. 12.

80 „Én ellenben azt hiszem: hogy illy provocatiók s idézgetések 

‘Elődeink bölcsessége, - régi idő belátása, elmés hajdankor, az 

ó világ szemessége, méltósága sat.’ azon számtalan balvélemé

nyek közé tartoznak, mellyek szokás által fogadtattak el...”

„Tapasztalás a bölcsesség anyja, s egyenlő észbeli erővel s 

tudománnyal kettő közt az bölcsebb, ki több tapasztalásu. 

Ennek igazságán nem kételkedik senki. De az emlitett 

balvélekedés még is éppen ellenkezőt hirdet s a sokaság benne 

meg is nyugszik.

159



Illy elfogultságok a legközelebbső okokbul erednek s még 

is oily nehezen jőnek az emberek igaz eredetekre. Atyáinkra s 

régiekre való alaptalan hivatkozások p. o. egyenesen

‘A szavaknak nem csak hibás, de éppen ellenkező 

használásábul folynak, s azon bévett szokásbul, hogy a 

holtaknak mindég több tiszteletet szoktunk adni, mint az 

élőknek.’

Amit közönségesen beszédben régi időnek, hajdankornak 

hívnak, józan ész után uj időnek, ifjú kornak kellene hívni.

Két egyes személy közt tagadhatatlan, az idősbnek van 

vagy lehet több tapasztalása. - Generatiókban éppen megfordul- 

tan áll az eset s a közelebbsőnek s igy az ifjabb generatiónak 

van vagy lehet több tapasztalása.” Gróf Széchenyi István: Hitel. 

[A továbbiakban: Hitel] Pest, 1830. 196.

81 Wesselényi Miklós levele Széchenyi Istvánhoz. Zsibó, 1830. 

április 16. MTA K209-233.

82 V. ö. Wesselényi Miklós levele Széchenyi Istvánnak. Zsibó, 

1831. november 29. Történeti Lapok, 1874. 473-474.

Döbrentei Gáborhoz írott levele bizonyítja, hogy nem csak 

barátjának hízelkedett ezekkel a sorokkal, hanem valóban 

alkotói válságba sodorta a „Hitel”: „Széch:[henyi] „Hitelje” ki 

vévé kezemből a pennát, le tetette velem azt; rokon Tárgy 

amibe én is ereszkedtem, de ö oly erő- s csíny- malasztjával
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telyes, annyit s oly szépen mond, hogy amiket Írtam szükségte

lenekké váltak, s az irándók iránt minden kedvem el tűnt.” 

Zsibó 1830. május 7. MTA K306/259.

83 „...most méginkább átlátom, nagy hasznát, Creditumról szólló 

könyvemnek. ‘Mert csak legyen pénzünk, majd lesz minden 

egyéb is.’ ... Egyébiránt tegyünk amit tehetünk, az előítéletek 

kitörlése végett.” MTA K201/20. Hiba lenne ebből a levélből 

arra a következtetésre jutni, mintha Széchenyi szemében az 

előítéletek csak afféle ‘egyébiránt-ügy’ lenne, hiszen a „Hitel”- 

ben is többször foglalkozik velük, a „Világ” alcíme pedig 

egyenesen központba állítja azokat: „felvilágosító töredékek 

némi hiba s előítélet eligazítására.”

84 Wesselényi Miklós: Napló. OL 5495

85 V. ö.: Széchenyi István: Wesselényi és Kossuth. In: Gróf 

Széchenyi István összes munkái. VI. kötet I. rész. Gróf 

Széchenyi István írói és hírlapírói vitája Kossuth Lajossal I. 

(1841-43). Szerkesztette és bevezetéssel ellátta Viszota Gyula. 

Budapest, 1927. 282-286.

86 V. ö.: Gergely András: Széchenyi eszmerendszerének kiala

kulása. Budapest, 1972. 46-48.

87 Balitéletekről. 13-15.

88 Balitéletekről. 13.

89 Balitéletekről. 14.
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90 Balitéletekről. 170-172

91 „Akármelyik nemzetnek olvasd külön-külön történeteit és 

viselt dolgait, nem látsz benne egyebet a vérontásnak szomorú 

krónikájánál. Végy példát a magyarrul, melynek sorsa minden 

nemzeté volt. Szent István alatt a somogyi fejedelemmel, 

Kupával, az erdélyivel, Gyulával, belső háború miatt kellett 

vért ontani; mert nemcsak kívülről támad a nemzeteknek 

veszedelmek, hanem belőlről is. Nézd osztán András, Salomon, 

László, Béla alatt, hogy szaggatja az ország magát, és másoktól 

is mint szaggattatik. IV-dik Béla idejében a tatár emberből, 

baromból kisepri a hazát, melyet úgy hágy, mint a füstölgő 

perje szérűt, hová tüzet vetettek. Sigmond alatt, tudod, 

Nicapolisnál elveszett az ország ereje, szíve, melyet Bajazet 

megölt. Várnánál hasonlóan vész a nemzet, honnan a nagy 

Hunyadinak el kellett szaladnia. Lajos alatt is úgy járt a 

Mahacson. Ezeken kívül tudod, hogy Zápolya, Ferdinandus alatt 

a török basát tartott Budán, mely nemzet Tekeli idejében is 

szintén úgy bírta a nemzetet; egyfelől a magunk gyakorta 

megszorult rendetlen népe pusztították a hazát, mely emléke

zetre is iszonyú nyomorúság addig fojtogatta így nemzetünket, 

míg a halhatatlan emlékezetű V-dik Lotaringus Károly több oly 

hercegekkel hazánknak szolgálatjokat a török ellen meg nem 

tették, mely időkbe Leopoldus császár is élt és uralkodott.
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Ezekkel nem gyógyúlt be a haza sebe; hallottál Rákócziról, 

Bocskairól sat.; mindaddig ontottuk ezekkel a vért, míg Pálfi, 

Károli Szatmáron békességet nem szerzettek s Rákóczi 

Munkácsról Törökországra nem szaladt.

Lásd, minden nemzet ilyen nyomorúságokba élt...” 

Bessenyei György: A Magyar Néző. In: Magyar Irodalmi 

Ritkaságok. Szerkeszti Vajthó László. XVI. Budapest, 1932. 

38-39.

92 Pannóniái Fénix... 56-58.

93 Pannóniái Fénix... 59.

94 Pannóniái Fénix... 63.

95 Pannóniái Fénix ... 68-69.

96 Balitéletekről. 14.

97 Pannóniái Fénix... 72.

98 Pannóniái Fénix... 105.

99 „Azokat se majmolja [t.i. „a meg nem romlott Magyar”; 

kiegészítés tőlem; - D. G. Cs.], kiket semmi szebb vonzódás 

nem köt anyaföldjökhez, mint egyedül jövedelmeik pontos 

elvárása, s kik ahelyett, hogy hazafiaik elősegítése végett kezet 

nyújtanának, azokat inkább gúnyolják, és sokszor bárdolatlan- 

ságokért kacagják, holott még az oktalan állat se ocsmányitja 

maga fajtáját, s még az undok szarka se mocskitja be tulajdon
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fészkét. De ugyancsak azokat sem oda haza az elválhatatlan 

pipával, kik minden előmenetelnek eleven gátjai here gyanánt 

csak henyélve híznak a Haza zsírján[kiemelés tőlem; - D. G. 

Cs.], Hitel. XVIII.

100 Wesselényi Miklós: Szatmári Beszéd. OSzK Föl. Hung. 1034. 

V. ö. még: „...s elnyomott jobbágyaik veritékivel szerzett 

vagyont lelketlenül fecsérlenek [ti. az arisztokraták].” In: 

Balitéletekről. 74.

101 Pannóniái Fénix... 113.

102 Verseghy Ferenc: A tiszta Magyarság avagy a csinos Magyar 

Beszédre és helyes írásra vezérlő értekezések. Követi ezeket a 

Cadentiák lajstroma, mellynek hasznát a filológusok és a poéták 

egyaránt vehetik. Pest, 1805. 5. Herder nyelvfilozófiájának és 

esztétikájának Verseghyre gyakorolt meghatározó hatását 

Szörényi László mutatta ki. V.ö.:„Verseghy Káldi-értekezésé- 

nek tudomány- és művelődéstörténeti háttere. In: Szörényi 

Lászó: Memoria Hungarorum, Budapest, 1966, 166-167.

Kazinczy Ferenc: Ortológus és neológus; nálunk és más 

nemzeteknél. Tudományos Gyűjtemény, 1819. In: Tudományos 

Gyűjtemény, Budapest, 1985. 145.

103

104 Wesselényi Miklós levele anyjához. OL 8770

105 Adatok az 1825-ki országgyűlés történetéhez. (Guzmics- 

napló). Közli Vaszary Kolos. Győr, 1883. 108.
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106 Kölcsey Ferenc összes müvei. [A továbbiakban: KFÖM] I. 

Szerkesztette Szauder Józsefné és Szauder József. Budapest. 

1960. 490. Szegedy-Maszák Mihály erre alapozva állítja, hogy 

Kölcsey „A klasszicizáló Kazinczy világpolgár szemléletének 

romantikus ellentézisét fejti ki.” Erre a szövegre nem lehet 

építeni Kazinczy és Kölcsey szembeállítását, hiszen a szép

halmi mester - mint láttuk - ugyanebben az értelemben vallotta 

ezeket az elveket. V. ö. Szegedy-Maszák Mihály: Kölcsey 

világszemléletének és költészetfelfogásának összefüggéséről. 

In: A Hymnus költője. Tanulmányok Kölcseyről. Szerkesztette 

Lukácsy Sándor. Nyíregyháza, 1974. 45. Nem meggyőző

Szegedy-Maszák kísérlete, hogy Kölcseyt minden áron 

Széchenyi uszályába vonja: „Kölcsey 

tudatosan - akkor is Széchenyi nyomában jár, amikor azt állítja, 

hogy a kezdeti hőskor a nemzet történetének egészét meghatá

rozza, ez az időszak teremti meg a nemzet jellemét, hagyomá

nyát.” Uo. 45. Ezt egy a Széchenyi naplójára utaló hivatkozás

sal („Egy nemzet éppen úgy keletkezik, ahogyan a gyermek 

születik: áthalad a serdülő, az ifjú-, a férfi-, az aggkoron és 

elsorvad végezetül. Egyetlen különbség egy nemzet és egy 

ember halála utáni állapot közt az, hogy az ember porhüvelyét 

férgek eszik meg, és létezni mindenestül megszűnik; egy ember 

földi maradványa azonban még sokáig tovább tengődik.” 1819. 

május 20-25. In: Széchenyi István: Napló. [A továbbiakban:

öntudatlanul vagy
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Széchenyi: Napló] Válogatta, szerkesztette, a fordítást ellen

őrizte, a jegyzeteket és a szerkesztői utószót írta Oltványi 

Ambrus. Budapest, 1978. 1 18-1 19.) kívánja bizonyítani. A 

citált Széchenyi-szöveg nem lehetett ismeretes a költő előtt, s 

így semmi sem indokolja annak felvetését, hogy hathatott volna 

Széchenyi Kölcseyre. Mint láttuk, bőségesen volt rá lehetősége, 

hogy Széchenyinél jóval korábbi magyar szerzőknél megismer

kedjék Herder eszméivel. Remélem, dolgozatommal sikerült 

hozzájárulnom annak tisztázáshoz, hogy a herderi gondolatok a 

19. század elején már eléggé átitatták a magyarországi 

közgondolkodást, s hogy annak ismerete nem csak Széchenyi 

privilégiuma volt.

107 A Magyar Literatúra... 351.

108 A Magyar Literatúra... 463.

109 Pápay Sámuel olvasásra ajánlja: Bessenyei György „Egy 

Magyar Tudós Társaság iránt való jámbor szándéka”; 

magyar nyelvnek a hazában való szükséges voltáról” (Vedres 

István, Gáti István); „Védelmezett Magyar nyelv” (Báróczy 

Sándor); „Pannóniái Fénix” (Decsy Sámuel); Teleki László 

„Buzgó Esdeklései...”-t és Kiss János, Pántzél Pál, Mátyási 

József a nyelv ügyében írott röpiratait. A Magyar Literatúra 

esmérete. 27.

„A
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по Vedres István: A Magyar Nyelvnek a Magyar Hazában való 

szükséges voltát tárgyazó Hazafiul elmélkedések. Bécs, 1790. 

56-57.

Fejér György: Jutalomra érdemesített értekezés Egy Magyar 

Tudós Társaság legkönnyebb, s leghelyesbb felállításáról. Pest, 

1809. 89.

112 Felkiáltás... 271.

113 Széchenyi István: Világ. [A továbbiakban: Világ.] Pest, 1831.

77.

1,4 Világ. 77-80.

115 Balitéletekröl. 171.

116 Kölcsey Ferenc első ismert levelét 1831. szeptemberében 

Nagy-Károlyból írta Wesselényi Miklóshoz. A levél azt 

bizonyítja, hogy kapcsolatuk legalábbis 1831 első felére nyúlik 

vissza:

„A riadás, mely június olta az országot keresztűlfutotta, 

megfosztott az örömtől, hogy július 18-dikán Méltóságodat itt a 

mi parányi körünkben láthassam; s az országos munkálkodá

sokra tett észrevételeket kezeiből visszanyerhessem.” In: 

KFÖM III. 1960. 399-400.

Wesselényihez írott második leveléből tudjuk, hogy 

Wesselényi Kölcseyt is bevonta jogi szövegek gyűjtésébe.
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Ugyanakkor az is kitetszik a levélből, hogy Kölcsey az 

egyetlen, akinek Wesselényi is ad különböző anyagokat, s az 

alábbi sorok is megerősítik, hogy már régebbi kapcsolatban 

állnak egymással:

„Sajnálom, hogy Erdély felöl a Nagyságod jegyzetei 

ezúttal elmaradtak. ... Jegyzeteimből még csak a Coordinatio 

Fororum, és az ordo processualis vágynak tisztázva. Az elsőt 

Méltóságod már bírja; a másodikat ide rekesztem. Száraz, de 

felette fontos tárgy. Az alatt mig ez Zsibón másoltatni fog, 

írnokaim a Codex Civilist tárgyazókat fogják tisztázni; s midőn 

e mostani küldést visszanyerem, már akkor vagy egészen vagy 

nagy részben általküldhető lesz. ...” Nagy Károly, 1831. 

december 3. KFÖM III. 412.

117 Kölcsey Ferenc levele Wesselényi Miklóshoz. Pozsony, 1833. 

május 12. KFÖM III. 546-549.

"8Trócsányi: Wesselényi. 145-146.; 150.

Wesselényi Miklós levele Kazinczy Ferenchez. In: KFÖML, 

XII. 1902. 249

119

1821 október 27-i naplóbejegyzés. In: Széchenyi István - 

Wesselényi Miklós: Feleselő naplók. Válogatta, szerkesztette, a 

tanulmányt, a szó- és névmagyarázatot írta Maller Sándor. 

Budapest. 1986.

120
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121 1825. november 27-i naplóbejegyzés. In: Széchenyi: Napló. 

428.

122 Balitéletekről. XXI.

123 Balitéletekről. 31-32.

124 Balitéletekről. 70-72.

125 Balitéletekről. 117-154.

126 Balitéletekről. 117-120.

127 Horváth József Elek: Az Iskolai Nevelésről Magyar 

Országban. [A továbbiakban: Az Iskolai Nevelésről... In: Tudo

mányos Gyűjtemény, 1829. I. 75-100., II. 23-42. Horváth 

tanulmányának jelentőségét növeli, hogy felhívja figyelmét 

Szilasy János „A nevelés tudománya I—II.” című művére (Buda, 

1827), amelyből Wesselényi megismerhette a fontosabb peda

gógiai irodalmat (Szilasy három oldalon keresztül sorolja).

128 Az Iskolai Nevelésről... I. 77.

129 Wesselényi Miklós: Balitéletekről. 143-144. V. ö. még: 

„Vannak nemes érzésű anyák, kik legszebb jusokat, s legédesb 

kötelességöket, gyermekeik nevelését sem idegen zsoldosra [ti. 

fizetett tanítóra] nem bízzák, sem szívtelenül őket az anyai édes 

kebeltől elzárva idegenek közé nem taszítják. Illy szép lelkű 

asszonyoknak köszönhetni, hogy nem minden szépeink vannak 

honi hiv érzés s buzgó részvétel nélkül.” Balitéletekről. 150.
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A nők Wesselényi szerint az ifjak és a férfiak szívét 

„magukhoz képezik”, vagyis az asszonyok tetszésésének 

elnyeréséért mindent hajlandóak megtenni. Ebben Decsy 

Sámuel gondolataira ismerhetünk: „Akármelly nyelvnek 

mivelésében-is leg-többet használhat a szép nem. - Mi kik ifjú 

korunkban halált is készek volnánk egy szép asszonyért 

szenvedni, örömest alkalmaztattyuk magunkat a szép nemhez. - 

Mihelyt a magyar asszonyság a magyar könyveknek olvasásában 

gyönyörködni fog, ...mi-is magyar könyveknek olvasására 

fogjuk magunkat adni.” In: Pannóniái Fénix... 114.

Wesselényi végső soron felmenti a nőket nemzetietlensé- 

gük és egyéb hibáik alól, mivel „Ha a nevelés hibás, 

...egyenesen a férfiak okai. Mi a társaságot illeti! igaz, arra a 

szépnemnek van legerősb befolyása; amit ők akarnak s 

kedvelnek, az, s csak az van s lehet divatban; de hogy mit 

akarjanak? s mit kedveljenek? az férfiaktól függ.” Sőt, 

Wesselényi még ezen is túl megy, amikor elismeri a nők 

egyenjogúságát:

mindenben egyenlő természeti jusok van,” (Balitéletekröl. 

150.). Ebben a felfogásában csak a női egyenjogúság korai 

harcosa, Jakabfalvay András tekinthető Wesselényi előfutárának 

(v. ö. Jakabfalvay András: Az asszonyi nem tudományos 

pallérozásáról. Tudományos Gyűjtemény. 1825. VII. 23-31.)

férfiakkal„...kiknek értelmem szerint

170



130 V. ö. Dávid Gábor Csaba: Wesselényi Miklós a nemzetiségi 

kérdéstől és a magyar nyelv ügyéről. Szakdolgozat. Szeged. 

1978.

131 Balitéletekről. 78-80.

132 Balitéletekről. 233. V. ö. még: „...tulajdonossá a nemzet csak 

ollyat tegyen aki valóban lehet a nemzet tagja, az az ki azon 

tulajdonokkal bír, mellyek valakit egy nemzet igazi tagjává 

bélyegeznek, t. i. nemzetiséggel s nemzeti sajátsággal; - 

következőleg szükséges s elkerülhetetlen feltétel legyen, a 

nemzetnek ezen nagybecsű ajándékában u. m. a tulajdon 

nyerésben leendő részesülése az, hogy magát magyarnak vallja s 

magyarul beszéljen. Azért ki most nem magyar s magyarul nem 

tud parasztjaink közül pénzéért válhassék ugyan földbirtokossá 

- de a nemzettől a feljebb emlitett mód szerint azon feltételes 

birtoki jussal meg ne ajándékoztassék máskint hanem minek 

utána magyarul meg tanult, s magát magyarnak vallja.” 237- 

238.; v. ö. még 260-262.

Mély hatással lehettek Wesselényire Döbrentei Gábor 

gondolatai, aki 1825. november 10-i levelében - az akadémia

alapítás eufóriájában - írja Wesselényinek: „Két felé oszlik 

úgymint előttem nyelvünk divatba hozatala, s elmecsevészett 

[Wesselényi egyik kedvenc szava!] Csoportunknak azon szebb 

részhez való csatolása, melly a Nemzeti Egészt most is
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képzelteti: Először szükségessé kenyér-nyelvvé tétele,

másodszor a díszére virágja kifejtésére való gond. Amaz a sok 

nyelvű Hazát a Bábelt egy bizonyos Nemzetté vonja össze, 

együvé kényszerítvén eszessét s butáját, emez a lelkesebbeket s 

a főbb Rendüeket tölti-el lassanként azzal a szép hiedelemmel 

hogy mívelt Nemzetnek tagjai s így a magok becsülésére 

szoktatja őket megszünteti a külföldnek mohó majmolását, sőt 

azt is tiszteletünkre hajlítja.

Az elsőt nem ezen egybe-gyülendő pénz intereseiből kell s 

illik jutalmakhoz sőt talán magyar uj iskolák állításával is 

eszközleni, azt törvénnyel szükséges rendelni, melly mindenre 

ahol csak eddig deák nyelvvel való élés volt, a magyart vétesse 

fel, s mihelyt látni fogja közttünk a Német, Tót, Rác, hogy 

ezután a közttünk lévő s bennünket ölő és csufoltató vulgaris 

deák helyett Magyar nyelv ád csak neki kenyeret, Magyarrá 

válik. ... Magistratualissá senki se lehessen hanem csak aki 

nyelvünket jól tudja, hogy a Nemzeti Gárdisták közé magyarúl 

nem beszéllő soha ne vétessék, hogy Indigenává csak az 

fogadtassák akit nyelvünk iránt annak tudásával is már 

hajlandónak látunk, hogy Céhbeli Mester ember (ha el nem 

törültetnek a céhek) csak az lehessen, ha Magyar földön 

született, aki megtanulta nyelvünket is, s afkinek; kiegészítés 

tőlem; - D. G. Cs.] úgy ezekre mind nem kell pénzbeli segítség 

s jutalom által a serkentés. így míg még egyszer eltelik a 35
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esztendő, az alatt szászszorta jobban halad a nemzetisedés, 

mint 1790 olta, amelly eltöltött idő alatt nyelvünkről szóló 

genericus törvénycikkelyeink mellett is a Tót csak tót a Német 

német maradt, sőt főbb házaink mind jobban megrögzöttek a 

Nemzet ellen való bűnben.” Döbrentei Gábor levele Wesselényi 

Miklóshoz. Buda, 1825. november 10. OL 8368. L. még: 

Történeti Lapok, 1874. 604-606.

133 Az Iskolai Nevelésről... II. 30-31.

134 Pántzél Pál: A Magyar nyelvnek állapotáról, kimívelhetése 

módjairól, eszközeiről. Pest, 1806. 84., 86-87.

135 Vélekedés, mellyet a Magyar nyelv eránt Ország eleibe 

tétetett tudós kérdésre, rövid és együgyű feleletül adott Mátyási 

József. Pest, 1806. 37.

136 A Magyar Literatúra... 17-19.

137 Fejér György: Jutalomra érdemesített értekezés Egy Magyar 

Tudós Társaság legkönnyebb, s leghelyesbb felállításáról, Pest 

1809. 87.

138 Boros István: Hazafi-gondolatok a Magyar nyelv ügyében. In: 

Tudományos Gyűjtemény, 1820. IV. 93.

139 Deák Ágnes: Wesselényi Szózata a korabeli osztrák-német és 

szláv röpiratirodalom tengerében. In: Wesselényi Emlékülés. 

Debrecen - Hadad - Zilah - Zsibó. Wesselényi Miklós 1796— 

1996. Szerkesztette Takács Péter. Fehérgyarmat, 1996. 17-38.
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140 Iskolai Nevelésről... II. 26., 32.

141 Balitéletekről. 119-121.

142 A kanti eszmék Szabó András „Philosophíára vezető 

Értekezései” négy részes, az Erdélyi Muzéumban megjelent 

traktátusában eklektikusán jelennek meg, amit a szerző még 

teológiai szemlélettel is vegyít. így bonyolult filozófiai 

gondolatok egyvelege áll elő, aminek a Balitéletekről ugyan

csak kusza, nehezen követhető eszmefuttatásaival történő 

elemző összehasonlítására jelen dolgozat keretei között nem 

vállalkozhattam. Szabó András filozófiai művének jelentősé

gére vonatkozóan v. ö. A magyar romantika kezdetei. 161-164.

143 Balitéletekről. 117-124.

144 Balitéletekről. 119-120.

145 „Később a mohácsi veszedelem után Erdély külön vált 

Magyarországtól, mint ezt majd honunk története rajzánál 

bővebben látandjuk.” OL 10125

Losontzi (Hányoki) István: Hármas Kistükör, mely I. A szent 

históriát, II. Magyar országot, III. Erdély országot, annak 

földével, polgári állapotával, és históriájával, gyenge elmékhez 

alkalmaztatott módon, a nemes tanulóknak, summásan, és 

világosan előadja és ki-mutatja. Pozsony, 1773. V. ö. még a 

Losontzi példáján fellelkesülő ifjú Kazinczy Ferenc kisebb 

lélekzetű hasonló jellegű művét: „Magyar Ország geographica,

146
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az az, földi állapotának le-rajzolása, mellyet egynéhány fő- 

Geographusok munkájából ki-szedegetett, és azoknak, akik 

Hazájokhoz illendő szivességgel viseltetnek, szemeik eleibe 

terjesztett, Kazintzy Ferenc”. Kassa, 1775. A pályája csúcsán 

álló Kazinczynak felettébb rossz volt a véleménye Losontzi 

művéről és hasonló jellegű munka írását tervezte: „Gyerme

keink nagyon hátra vágynak a föld és az Országok ismeretében, 

nyilván azért mert szükségében vannak a szükséges segédeknek. 

Hazánkat fekvésére nézve a Losonczi István Geographiács- 

kájából tanúlták, melly felette rossz a mostani időkre. Én 

magam fogok nekik dolgozni eggy munkát, melly őket a 

hazának fekvésével, népességével, bőségével, szűkölködéseivel 

s történeteivel megismertesse ...” Beszéd a sátoraljaújhelyi ref. 

gyülekezethez. 1814. szeptember 4. In: KFÖML, XII. 1902. 64.

147 Losontzi Hányoki István Hármas Kistükör. Bevezetéssel 

ellátta Osváth Ferenc. [Magyar Irodalmi Ritkaságok. 63.] 3-12.

148 „Hazáját könnyen ismértethetni meg a gyermekkel, s 

egyszersmind szerettetni, annak egy nem száraz, hanem szivét 

képző s figyelmét kedvesen elfoglaló leírásával; s történeteit 

nem egy fonnyadt Krónika vagy kistükör szerint, hanem 

fővonásai mellett olly tárgyait rajzolva, mellyek a hazafiúság 

dicső példáit tündököltetik, s ezen szép érzés melegét öntik 

hajlékony szivébe. Hazájában leendő polgári jusait s kötelessé

geit is könnyen lehet a gyermek értelméhez alkalmazott
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alakzatba önteni; - lehet ezt vele megértetni anélkül, hogy 

értelme megerőltessék, vagy unalom gyötörje.” Balitéletekről. 

120-121.

149 Wesselényi Miklós levele Bánffy Lászlóhoz. 1823. június 25. 

OL 10125

150 Balitéletekről. XXIX.

151 A két Wesselényi... 50-55.; 70-81.

152 Lukácsy Sándor: A világtalan látnok. In: Világosság. 1996. 

8-9. 89-97.

153 Lukácsy Sándor: Trócsányi Zsolt: Wesselényi Miklós. In: 

Valóság. 1966. 8. 106.

154 Trócsányi: Wesselényi. 34.

155 Wesselényi Miklós: A barátságról. Segur után. Aurora, 1831. 

63-77.; Wesselényi Miklós: Szegür álma. Aurora, 1831. 

189-208.

156 Wesselényi Miklós: Mese az indulatokról. Akadémiai 

Könyvtár Kézirattára. Jogtudomány Pol. 4°10

157 Wesselényinek összesen egyetlen versére bukkantam, melyet 

bejegyzett Naplójába (1835, május 26. OL 5495). A Wesselényi 

Miklós közjogi dolgozatait és vegyes anyagot tartalmazó 

mikrofilmen (OL 10125) az epigramma változatára bukkantam.

158 Wesselényi Miklós: A barátságról. Aurora, 1831. 75.
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159 Balitéletekről. 125-126.

160 Wesselényi Miklós: Szózat a magyar és szláv nemzetiség 

ügyében. Lipcse, 1843. 234-246.

161 Balitéletekről. 126. A Ségur szövegek hatását 1. még: 

Balitéletekről. XXII-XXIIL, 125., 126-127., 130-134., 136., 

142-145.

162 Bártfay László Wesselényi Miklóshoz írott 1830. december 

19-i Pesten kelt levele. OL 8367

163 Kölcsey Ferenc e tárgyban a következő Wesselényihez írott 

leveleiben tesz - egy kivételtől eltekintve - burkolt formában 

említést:

„Mesédet, egy kis levélkével hozzád Kendénél hagytam. A 

Bajza kéziratát küldém vissza; mert ólommal jegyzeteket írtál 

mellé; miknek talán hasznokat veheted; magamnál párt 

tartottam.” Pest. 1833. október 27. KFÖM. III. 591.

„...igy Neked általa [id. Szász Károly] sem nem írhattam, 

sem kéziratodat el nem küldhettem, mivel akkor még nem adák 
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ist. Weit verbreitet ist die Vorstellung vom Hirten, der seine 
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seiner Herde ebenso gefährlich wie der Wolf, er wird selbst 

zum Wolf. Eng verbunden mit der Metapher vom (Gewalt
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181



és nem falhatják fel őket többé.” Ezekiel próféta könyvének 34. 

fejezetének 2-3.; 5-6. és 8-10. 

könyve 11. fejezetének 4-5. versét.

V.ö. még Zakariásverse.

181 „...als Tyrann... erweist sich, wer die Herde anfällt und sie 

vernichtet oder es zuläßt, daß andere sie als feindliche Beute 

behandeln.” Untersuchungen zur Staats- und Herrschaftsmeta

phorik... 93.

182 Untersuchungen zur Staats- und Herrschaftsmetaphorik...

99-100.

183 Ezekiel próféta könyvének 22. fejezetének 27. verse. A 

motívum továbbélésének fontos adalékára hívja fel Peil a 
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184 Untersuchungen zur Staats- und Herrschaftsmetaphorik... 

134.

185 „Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, das mit der Auflösung des 

Absolutismus in Frankreich zugleich auch das grundsätzlich 

positive Verständnis des politischen Hirtengleichnisses aufhebt, 

scheint die Schafherde mit ihren Hirten und dessen Hunden 

keine auf gegenseitigen Nutzen gerichtete Gemeinschaft mehr
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192 „Ki önmagát gonosz kezére bízza rá,
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Wesselényi Miklós: Honismertetés

(a hosszabb)

Magyarhon

I. Bevezetés

Honról.

- Az emberek különböző sorsáról

s polgári helyzetéről honunkban.

- Papokról. - Főrend. - Nemesek.

- Polgárok. - Földészek. - Katonákról.

§ 1.

Ahol születtünk az szülőföldünk.

§ 2.

Az ország, mellyben szülötte földünk van az hazánk vagy 

honunk.
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§ 3.

Szülötte földünk tehát nem hazánk, az ennek t.i. hazánknak 

csak egy részecskéje. í

!■

§ 4.

Szülötte földünk tehát nem hazánk. Az ennek csak egy kis 

részecskéje.í

§ 5.

Erdélyországról később szólandunk. Most csak Magyarhont 

lássuk.

§ 6.

Magyarhonnak kiegészítő része Horvátország is, mellyről 

később különösen beszélünk. -

§ 7.

Magyarországot sok sok ember lakja. De még több is lakhatná, 

ha nem volnának benne olly nagy puszták s annyi mocsár.

§ 8.

Azon sok ember melly honunkat lakja különböző sorsú.

§ 9.

Vannak nálunk is úgy mint mindenütt a világon gazdagok és 

szegények, urak és nem urak.
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§ 10.

Nem csak sorsukra nézve különbözők az emberek, hanem 

polgári állapotukra nézve is.

§ 11.

Vannak nálunk papok, főrendek, nemesek, városi polgárok, 

földészek és katonák.

§ 12.

A catholicus papok között vannak nagy jószágokat bíró 

érsekek, püspökök.

§ 13.

A falusi papok, mind a catholicusok mind a protestánsok 

többnyire nem gazdagok.

§ 14.

A főrendhez tartoznak a hercegek, grófok és bárók. Közülük 

többnek sok nagy urodalma, soknak kevés birtoka van.

§ 15.

A nemeseknek nincs hercegi, grófi, vagy bárói címök. De van 

szintúgy mint a főrendüeknek nemes-levelök; s amellett bírja - 

kinek van - jószágát.
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§ 16.

A városi polgárság nem nemeslevél mellett bírja házait s 

földeit, hanem úgy mint maga vagy nemzetsége szerzeményét 

(:azaz kiki maga vagy nemzetsége pénzen vett.:)

§ 17.

A földészek vagyis parasztok többnyire a főrendűek, nemesség s 

papság földein laknak s azért taxát vagyis pénzt fizetnek avagy 

szolgálatot tesznek.2

§ 18.

A fennálló rendes katonaság fizetést vagy zsoldot kap. Azért 

tartja az ország, hogy a királyt és országot s minden lakosait 

ótalmazza.

II. A Királyról.

§ 19.

Mindezek felett áll a király.

§ 20.

A király személye sérthetetlen.

§ 21.

A magyar király 

(:nemzetségből:) való.

austriai fejedelmi családbólaz
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§ 22.

Most Ferdinand, ki mint magyar király V-dik, mint austriai 

örökös császár pedig I-ső Ferdinand címet visel.

§ 23.

A magyarok hajdan választották királyaikat, - de mindenkor az 

Árpád nemzetsége fiú maradékai közűi.

§ 24.

Az Árpád fiusága kihalván, a leányok maradékai közűi 

választottak királyokat. Mint ilyet választották ezelőtt 300 

egynéhány évvel az austriai családból származott Ferdinandot.

§ 25.

Ferdinand óta mindenkor az Austriai család tagjai közűi 

választottak királyokat.

§ 26.

Később aról hogy válasszanak, lemondottak s aban állapodtak 

meg hogy mindenkor firól fira száljon a királyság.

§ 27.

Még később: ezelőtt 100 egynéhány esztendővel az akori 

királynak nem volt fia. Akor az ország a királynak leányát M. 

Theréziát fogadta el királynak. S egyszersmind aban is 

megállapodott, hogy később is ha fiú nincs, az idősb leány s 

enek maradékai kapják a királyságot.
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§ 28.

Anak, ki a király halála után a királyságra következik meg kell 

magát a régi koronával koronáztatnia, 

mellyel az első magyar királyt (:Sz. Istvánt:) megkoronázták.

azon koronával,

§ 29.

A koronáztatásnak a volt király halála után hat hónap alatt meg 

kell történnie.

§ 30.

A koronáztatáskor a leendő király levelet ad a nemzetnek aról 

hogy Magyarország szabadságait, jussait, törvényeit meg 

tartandja. És ugyan akor meg is esküszik ara, hogy az ország 

lakosait régi szabadságaiban megtartja s megtartatja, és az 

ország törvényei szerint cselekedendik mindenkor. És törvényen 

nem alapuló parancsokkal nem kormányozand.

III. A törvényről.

§ 31.

Hogy a király mit parancsolhat s a különböző rendűek neki 

mivel tartoznak, és mivel egyike a másiknak: azt a törvény 

mondja meg. Mert minden társaságban, azaz mindenütt ahol 

többen vannak együtt, kell bizonyos rendnek lennie, s ezen 

rendet a törvény szabja meg.
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§ 32.

Azért a törvény van mindenek felett.

§ 33.

A törvénynek tartozik mindenki engedelmeskedni. Büntetést 

érdemel s büntetést kell anak kapnia ki törvény ellen cselek

szik: akárki legyen az.

§ 34.

A törvényeket a király és az ország együtt csinálják az 

országgyűlésen.

§ 35.

Hogy ezen törvények ellen ne cselekedjenek s azokat végrehajt

sák, ara ügyel a király.

§ 36.

Kik által a király a törvények végrehajtására ügyeltet, s nevében 

parancsokat adnak, kormánynak hívják.
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IV. A törvények végrehajtóiról.

A. A tisztviselőkről.

§ 37.

Kik egyéb dolgaik felretételével is a törvény kiszolgáltatása s a 

törvényes felsőbb parancsok végrehajtása körűi fáradoznak s 

azért többnyire fizetést is kapnak: azokat tiszteknek, tisztvise

lőknek, vagy hivatalnokoknak nevezik.

§ 38.

A tisztviselők közűi némellyeket a király nevez ki, másokat az 

ország választ.

§ 39.

Minden tisztviselők közt az országban legelső a nádor. A nádort 

az ország választja.3

§ 40.

A törvények és a törvényes királyi parancsok végrehajtása 

történik a törvényhatóságok, kormányszékek s országos 

törvényszékek által.
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§ 41.

A kormányszékeknek kötelességök ügyelni, hogy törvényható

ságok, tisztviselők vagy mások is törvénytelenséget ne 

kövessenek el.

§ 42.

De ha kormányszékek vagy itélőszékek tennének törvényelleni 

lépéseket: az ellen viszont a törvényhatóságoknak s országgyű

lésnek kötelességök felszólalniok s a fejedelmet kérniök hogy a 

hibát hozassa helyre.

§ 43.

A kormányszékek s ítélő székek tisztviselőkből állanak. De a 

törvényhatóságok nem állanak mind csak tisztviselőkből. 

Lássuk a törvényhatóságokat, kormányszékekeket s itélőszéke- 

ket rendre.

B. Törvényhatóságokról.

§ 44.

A törvényhatóságok: a vármegyék, kerületek s városok.
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a.) A Vármegyékről.

§ 45.

A vármegyék a törvények végrehajtását eszközük gyűléseiken s 

törvényszékeiken, - s eszközük tisztviselőik által.

§ 46.

Közgyűléskre a megye rendei hivatnak s gyűlnek össze. A 

megye rendei alatt kell érteni a megyében lakó vagy ott 

jószágot bíró főrendeket, nemeseket és papokat.

§ 47.

A vármegye tisztjei közt az első a főispány. Ezt a király nevezi

ki.

§ 48.

Midőn a vármegyében van: ő elnöke a gyűlésnek s ő igazgatja a 

megyét. Most sok megyének főispáni helyettese 

(:administratora:) van, kiket hasonlókép a király nevez ki.

§ 49.

A vármegye többi tisztviselői a következők: az alispánok, a fő- 

és alszolgabírák, fő- és aljegyzők, a levéltárnok, a fő- és 

alügyészek; az adószedők; az esküdtek; az orvosok, mérnökök 

és némelly megyékben a rendbiztosok.
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§ 50.

Ezen tiszteket választják a megyei rendek közgyűléseiken.

§ 51.

Tisztválasztás minden harmadévben történik.

§ 52.

Ekor a főispán vagy főispáni helytartó kijelel minden hivatalra 

három megyei lakost; és ezen három kijelelt közül választanak 

a megyei rendek egyet, aki azonnal hivatalába lépik s aban 

három évig megmarad; azután pedig uj választás alá esik.4

§ 53.

A megyének vannak kisebb gyűlései is. Az ily kisgyülések 

végzéseit a közgyűlés megvizsgálja.5

§ 54.

Nagyobb tárgyakat csak közgyűlésen lehet elvégezni.

§ 55.

Közgyűléseket évenkint legalább négyszer kell tartani.

§ 56.

A gyűlésen a főispán, vagy főispáni helytartó távollétében az 

alispán elnököl.6

§ 57.

A gyűléseken nyilván folynak a tanácskozások.
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§ 58.

A rendek közül kiki hozzászólhat a határozatokhoz, véleményét 

előadhatja szabadon, de minden illendőséggel s komolysággal.

§ 59.

Ha valaki illetlenül viseli magát: azt a gyűlés azonnal 

(:ugyanazon ülésben mellyben rendetlenkedett:) megbünteti.7

§ 60.

A közgyűlés főbb tárgyai a tisztválasztáson kivül a következők: 

A Kormányszékek parancsai (:mellyekről alább:); más 

törvényhatóságok levelei; a vármegye lakosainak folyamodásai 

s panaszai; az adókivetés; utak s egyéb közmunkák elrendezése; 

a hús árának megszabása; felügyelés kórházakra, börtönökre, 

falusi tanodákra (:iskolákra:).

§ 61.

A közgyűlés az előbbi gyűlésen hozott határozatoknak amikinti 

teljesítéséről számot vesz a megye tisztviselőitől. Midőn az 

ország katonaujoncokat ad: ezeknek kiállításáról gondoskodik. 

Az árvák ügyeire felvigyáz.

§ 62.

Legfontosb mire a megye rendéinek joguk van s köte- 

lességökben áll: az országgyűlési követválasztás.
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§ 63.

Legfontosb ez, mert az országgyűlésen követeik által a 

törvényhozásban vesznek részt. És így nem csak a megyét, 

hanem az egész országot érdekli az, hogy küldenek követeket és 

hogy milyen követeket küldenek az országgyűlésre.

§ 64.

Az országgyűlési követeket a megye rendei teljes szabadsággal 

választják minden kijelelés nélkül.

§ 65.

A követeknek utasitást adnak, melly szerint tartoznak a követek 

az országgyűlésen a tárgyakhoz szólani és szavazni.

§ 66.

A követek tudósításokat tartozván az országgyűlésről a megye 

rendéinek küldeni: ezeknek megvizsgálása is nevezetes tárgya a 

közgyűlésnek.

§ 67.

Ha ezen tudósításokból azt látja a közgyűlés, hogy egy vagy 

más tárgyban szükséges: pótló utasitást is adnak.

§ 68.

Ha pedig azt látja a közgyűlés, hogy a követek nem járnak el a 

reájok bízottakban, vagy utasításuk ellen tettek: az iránt
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megintik vagy vissza is hívhatják s helyökbe másokat küldhet
nek.

§ 69.

A hozott végzéseket a megyei jegyző pontosan feljegyzi, 

jegyzőkönyvbe iktatja.

§ 70.

A jegyzőkönyveket a gyűlés eloszlása előtt el kell olvasni, hogy 

mindenki tudhassa miben lett a megállapodás.

§ 71.

Az ily képen hozott végzéseket azután csak megint közgyűlések 

változtathatják meg.

§ 72.

A megyei végzések teljesítésén s a rend fenntartásán kívül a 

megyei tisztviselők közűi többen bíráskodnak is, azaz ítélnek 

olly esetekben, midőn a megyei lakosok közt kérdés támad 

valamelly birtok vagy tartozás s más eféle iránt.

§ 73.

Ily bírói vagy bíráskodó tisztek: az alispánok szolgabírák és 

esküitek.

214



§ 74.

Továbbá a szolgabírák s esküttek vizsgálják a megyei lakosok 

által elkövetett bűntetteket, u. m. tolvajlásokat, rablásokat, 

gyújtásokat sat.

§ 75.

Kisebb bűntetteket a szolgabírák is büntetnek.

§ 76.

Nagyobb bűntettekről a megyékben a megyei törvényszékek 

ítélnek. 8

§ 77.

A megyei törvényszékek állanak az alispánokon kívül azon 

táblabírákból kiket a vármegye kiválaszt avégre, hogy a 

törvényszékekben bíráskodjanak.

§ 78.

A megyei törvényszékek a bűntettek elitélésén kívül olly 

kérdésekben is ítélnek, mellyeket az alsóbb bírák (:uriszékek, 

szolgabírák, alispánok:) már elitéltek, de azon rész, melly az 

ítélettel meg nem elégedett: a megyei törvényszékhez föllebbit.9

§ 79.

A megyei törvényszékektől az ügyeket a királyi s hétszemélyes 

táblához viszik fölebb, - mellyekről alább lesz szó.
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§ 80.

A törvényszékekbe mint hallgató kiki bemehet.

b.) Szabad kerületekről.

§ 81.

A vármegyéken kivől vannak még szabad kerületek is. Ezek: 

Jász-Kun s Hajdúkerületek10

§ 82.

A Jászkerületnek nincs főispánja, hanem grófja a nádor.

§ 83.

Főbb tiszt köztök a főkapitány s alkapitány, kiket a nádor

nevez.

§ 84.

Minden jászkun községnek saját tisztei s itélőszékei vannak.

§ 85.

Ezen községek kerületi gyűléseket tartanak.

§ 86.

A kerületi gyűlésre a községek két követet küldenek11
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§ 87.

Ezen követek választják a főkapitány kijelelése után a kerületi 

tisztviselőket s bírákat.

§ 88.

Ok választják a kerületi követeket is az országgyűlésre, s 

készítik utasításaikat.

§ 89.

Az országgyűlési követválasztás kijelelés nélkül történik 

szintúgy amint a megyéknél.

§ 90.

A hajdúkerületben főtisztek a fő- és alkapitány.

§ 91.

Különben a rend a Hajdúkerületben olyan mint a Jászkunkerü- 

letben.

c.) A városokról.

§ 92.

Vannak a vármegyéken és a kerületeken kívül még törvényható

ságok, mellyek hasonlóan a törvény kiszolgáltatását s a 

törvényes parancsok végrehajtását eszközük. Ilyenek a városok.

217



§ 93.

Ezek többfélék u. m. szabad királyi városok, bányavárosok, 

szepességi városok s kiváltságos városok.

§ 94.

A szabad királyi városokban nem az egész lakosság határoz a 

város dolgairól és választja a tiszteket, hanem az úgy nevezett 

választóközösség.12

§ 95.

Ezen választó közönség vagy külsőtanács áll a városok 

nagyságához képest 60-80-100 személyből.

§ 96.

Ezek határoznak a belsőtanácscsal együtt a város dolgairól. S 

választják a városi tiszteket és bírákat.

§ 97.

A belsőtanács áll a főbírából, a tanácsnokokból (:vagyis 

senatorokból:). Csak amiben mind a belső, mind a külsőtanács 

megegyezik, csak az válik városi határozattá.

§ 98.

A szabad királyi városok is küldenek követeket az országgyű

lésre.
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§ 99.

Ezeknek választása következőleg történik:

Országgyűlés előtt a polgárok választanak anyi képviselőt, 

menyi a választóközönség felét teszi. Ezen képviselők a 

választóközönséggel együtt választják a városi követeket. 

Ugyanezek készitik a követek utasításait is.13

§ 100.

Néha tartanak a szabad királyi városokban is népgyűlést. 

Ezekben minden városi lakos részt vehet. Például mikor az adót 

kivetik, minden városi lakos megjelenhet és szólhat a dologhoz.

§ 101.

Városokban a perek következőleg kezdődnek és folynak14

§ 102.

A pereket a városok egyrészből a tárnoki székhez viszik főlebb; 

más városokból pedig a királyi személynöki székhez.15

§ ЮЗ.

Mindenütt szükséges a rend, főleg megkivántatik a városban, 

hol anyi nép van együtt és sokkal könynyebben történik 

rendbontás.

§ 104.

A közbátorságot föntartani magának a városi hatóságnak úgy 

joga mint kötelessége. Evégre van felállítva a rendőrség. Ének
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igazgatója a városi kapitány. Ez alatt állanak a rendőrségi 

tisztek, biztosok, hajdúk, őrök.

§ 105.

Midőn ezen rendőri tisztek az igazgatásuk alatti hajdúkkal s 

őrökkel nem tarthatják főn a rendet, használnak katonai erőt, 

azaz katonákat hívnak. A katonaság pedig tartozik ily alkalom

mal segítségül lenni.

§ 106.

Városokban a mesteremberek különböző mesterségük szerint 

társaságokba vannak egyesülve. Ezeket céheknek hívják.

§ 107.

Csak az folytathat saját kenyerén és saját keresetére mestersé

get, ki a céhbe mint mester fel van véve.

§ 108.

A céhbe a céhbeliek vesznek fel valakit miután remekelt, vagyis 

valami remek munka által megbizonyitotta hogy mesterségét 

érti.

§ 109.

A céhbe csak ollyat vesznek be, ki a meghatározott ideig 

inaskodott, legény volt, s azután vándorolt, hogy mesterségét 

még jobban megtanulja.16
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§ ПО.

Bányavárosok azok, hol arany- és ezüstbányák vannak. Ezek is 

úgy vannak rendezve, mint a szabad királyi városok.

§ Hl.

A szepességi városoknak külön grófjuk van, és 3 ülnökből, 

jegyzőből s ügyészből álló tanácsuk. Gazdasági dolgaikra nézve 

a Kamarától függenek. Más ügyekre nézve pedig a királyi 

helytartótanácstól. Egyébiránt azon rend van nálok, melly a 

szabad királyi városokban.17

§ 112.

Vannak kiváltságos városok is, mellyek tisztviselőiket, bíráikat 

s törvényszékeiket magok választják. Azonban mégis némi 

függésben vannak a vármegyétől.

§ ИЗ.

Szokásaik igen különbözők. Csaknem minden kiváltságos 

városban másmás a rend melly szerint a határozatokat hozzák s 

ezeket végrehajtják. Sokban hasonló a rend azon rendhez, melly 

a szabad királyi városokban divatozik.

§ 114.

Az érseki vajkai s verebélyesi nemesek székének különös 

nádoruk, alispánjok s szolgabírájok van. A vecseszéki vagyis a 

győri püspöki nemeseknek külön fő- és alispánai és egyéb 

tisztei vannak.
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C. Kormányszékekről.

§ 115.

A törvényhatóságokhoz parancsok a kormányszéktől jönek.

§ 116.

Hogy a kormányszékek tagjai tisztviselők; s hogy azokat a 

király nevezi ki; már láttuk. Azt is láttuk, hogy a kormányszé

kek tartoznak csak törvény szerinti parancsokat adni ki.

§ 117.

Három kormányszék van. 1-ső a királyi helytartótanács, 2-dik a 

cancellaria, 3-dik a királyi kincstár vagy kamara.

1.) A Helytartótanácsról.

§ 118.

A helytartótanács elnöke a nádor. Távollétében az országbírája, 

tárnok vagy tartományi főbiztos.18

§ 119.

A helytartótanács ügyel ara, s eszközli azt, hogy a törvényható

ságok s tisztviselők a törvényeket végrehajtsák, s kiszolgáltas

sák. S hogy az úrbéri, kereskedési, adóbeli, katonai, polgári s 

egyéb országos ügyekben minden törvényesen s jól folyjon. S
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végre rendeleteket küld a törvényhatóságokhoz és számotkér a 

mikinti végrehajtásról.

§ 120.

Ha netalán törvény ellen parancsolatokat küldenének az 

országba: a helytartótanács tartozik azok iránti észrevételeit ő 

felsége elébe terjeszteni. Köteles ezzel a király és ország iránti 

hűségénél fogva. Mert ugyanis törvénytelenség sérti mind a 

királyt, ki a törvényre megesküdt, mind az országot, mellynek 

törvénye legfőbb kincse.

§ 121.

A tartományi főbiztosságnak feje a tartományi biztos. Alatta 

van még négy kerületi tartományi biztos.19

2.) A Cancellariáról.

§ 122.

A cancellaria mindig a király közelében van.

§ 123.

A cancellaria elnöke a cancellar. Tagjai: az al-cancellar, s több 

tanácsnokok és titoknokok. Mindezeket a király teszi.
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§ 124.

A cancellaria is felügyel úrbéri adói s kereskedési, polgári s 

nemesi, szóval mindennemű országos ügyekre s azokat 

kormányozza.

§ 125.

Ezeken kívül a cancellaria arra is ügyel, hogy a törvényszékek 

ne tegyenek valamit törvény ellen.

§ 126.

Ere nézve ha perlekedők panaszolnak, hogy ellenök törvényte

len ítéletet hoztak, a cancellaria a dolgot megvizsgálja s a 

törvényszéket törvényes eljárásra igazítja. De parancs által a 

per törvényes folyamát meg nem változtathatja.

§ 127.

Valamint a helytartó tanácsnak, úgy a Cancellariának sem 

szabad törvény ellen parancsokat kiadnia.

§ 128.

Ha rendkívüli eset adja magát elő, törvényhatóság kérésére vagy 

valamelly kormányszék előterjesztésére királyi biztosokat is 

nevez ki a király.

§ 129.

Ezen királyi biztosok csupán vizsgálattal foglalkoznak.
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§ 130.

Ha a vizsgálatot bevégzik, tartoznak a vizsgálati iratokat a 

vádlók s tanuk neveit s a tanúvallomásokat, azzal, aki vádolva 

vagy terhelve van, közleni.

§ 131.

Büntetni nincs a királyi biztosnak hatalma, hanemha kisül a 

vizsgálatból hogy valaki bűnös, azon személy vagy személyek 

ellen a szokott törvényes utón foly a per s hoznak ítéletet.

A királyi kincstárról.

§ 132.

A királyi kincstár vagyis a kamara a királyi s országos 

jövedelmekre ügyel fel.

§ 133.

A királyi s országos jövedelmek a következők:

a. ) Országos vagy mint máskint nevezik katonai adó.20

b. ) A sóbányák vagyis aknák jövedelme vagyis a só ára.21

c. ) A harmincadi jövedelmek.22

d. ) A postabérek.23
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e.) A szabad királyi városok taxái, mellyeket a királyi városok a 

katonai rendes adón felül fizetnek.

f.) A koronái s kincstári jószágok, uradalmak.24

g.) A királyi bányák jövedelmei. Ezeken kívül a bányabirtoko

sok, nyereségüknek egy részét a kincstárnak tartoznak adni.25

§ 134.

Az előszámlált országos és királyi jövedelmeket az ország 

szükségeire kell fordítani, u. m. a katonaság, a kormányszékek 

s olly itélőszékek fizetésére, mellyeknek tagjai sem városoktól 

sem megyéktől fizetést nem kapnak.

§ 135.

A Kamara ara is felügyel, hogy a királyi városok a rendes 

meghatározott költségeken felül engedelem nélkül ne költsenek. 

Az engedelmet, ha a költség 50 forintnál nagyobb, a Kamara 

adja.

D. Országos itélőszékekről.

§ 136.

A törvény végrehajtását s kiszolgáltatását eszközük az országos 

itélőszékek is.

Ezek következők:
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§ 137.

1.) A négy kerületi tábla.26

§ 138.

2.) A nádori bíróság mellyhez, a jászkun kerületekből viszik 

fölebb a pereket.27

§ 139.

3.) A váltó fel- és al- törvényszékek. Ezeknek tagjait a király 
• 28nevezi.

§ 140.

Két fő törvény- vagy itélőszéke az országnak a királyi tábla és a 

hétszemélyes tábla. Ezeket együtt Curiának is hivják.

§ Hl.

A királyi táblának elnöke a királyi személynök. Tagjai 

itélőmesterek s ülnökök (:assessorok:). Ezeket a király nevezi 

ki.29

§ 142.

A királyi tábla előtt folynak a régi eladások s zálogok iránti s 

másféle perek.

§ 143.

Éhez viszik fölebb az ügyeket megyei törvényszékektől.
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§ 144.

A királyi tábla ítél a hütlenségi perekben is. Ezek a királyi 

tábláról a hétszemélyes tábla elébe mennek még ítélet alá.30

§ 145.

A hétszemélyes táblának elnöke a nádor. Távollétében 

országbíró vagy tárnok.31

§ 146.

A hétszemélyes tábla legfőbb itélőszék. Éhez viszik legfelsőbb 

megvizsgálás és elitélés véget a pereket.

§ 147.

A hétszemélyes táblától a pert sehová sem lehet fölebb vinni. 

Amit a hétszemélyes tábla elitéit, azt többé változtatni nem 

engedi a törvény.

§ 148.

Ha valakit a hétszemélyes tábla halálra ítél, a királynak van 

joga megkegyelmezni.32
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Ügyvédekről.

§ 149.

A felső s úgy az alsó itélöszékek előtt pereskedők többnyire 

nem törvénytudók; vagy aki az is, nem érkezik rá, hogy a pert 

maga folytassa: azért ügyészt fogad s az által folytatja ügyét.

§ 150.

Ügyészeknek, prókátoroknak, fiscalisoknak nevezik azokat, 

kiknek a királyi táblától ügyészi oklevelök (idiplomájok.) van.33

§ 151.

Vannak olyan ügyészek, kiket a vármegye vagy város vagy más 

valamelly törvényhatóság fogad vagy választ meg avégett, hogy 

a törvényhatóság törvényes ügyeit folytassa, vagy a szegény 

adózó népet védelmezze. Ezeket megyei, városi, kerületi 

ügyészeknek nevezik.

§ 152.

Vannak olly ügyészek is, kik részint a főtörvényszéknél, részint 

a kormányszékeknél folytatják a perlekedők ügyeit. Ezen 

utóbbiakat máskép ágenseknek is nevezik.
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§ 153.

Ezen ágensek közül nehányat a kormány fizet azért, hogy a 

szegény ügyefogyottak dolgait mozdítsák elő. Ezek szegények 

ügyészei, ágensei név alatt ismeretesek.

§ 154.

Vannak végre a királynak is ügyészei. Ezeket fiscusnak 

nevezik.

§ 155.

Ezeknek kormányzója a közügyek igazgatója.34

§ 156.

A kincstár elleni követeléseket a királyi fiscuson kell keresni, 

mert a királyt magát nem lehet pörbe idézni.

Törvényhozásról vagyis

IV. Az országgyűlésről.

Főrendi tábláról - alsó tábláról - kerületi ülésekről

- országgyűlési tanácskozások rendje és folyamatja.
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§ 157.

Mondottuk, hogy a király s ország rendei együtt csinálják a 

törvényt az országgyűlésen. Menjünk hát az országgyűlésre.

§ 158.

Az országgyűlését közönségesen Pozsonyban, ollykor Budán 

szokták tartani.35 Az egész országgyűlés elnöke a nádor.

§ 159.

Az országgyűlést a király többnyire személyesen, némellykor 

biztosa által nyitja vagyis kezdi meg. Ugyanígy van a bérekesz- 

téssel is.

§ 160.

Megnyitáskor a királyi előadásokat olvassák fel.

§ 161.

A királyi előadásokban vannak megírva azon tárgyak, mik felöl 

kívánja a király hogy az ország rendei tanácskozzanak s 

határozzanak.

§ 162.

Az ország rendei a következők: A catholicus és görög egyesült 

hitű főpapok, u. m. érsekek, püspökök s nehány apát; a görög 

nem egyesült érsek és püspökök; az ország zászlósai, nagyjai, 

kik főhivatalokban állanak, t. i. az országbíró, erdélyi 

kormányzó, horvátországi bán, magyar tengerparti kormányzó,
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főispánok sat.36; a főrendi születésűek: hercegek, grófok, bárók; 

a vármegyék, szabad királyi városok, Jász-, Kun- s Hajdúkerü

letek; a magyar tengerpart s Horvátország követei.

§ 163.

Az országos rendek két teremben ülnek össze.

§ 164.

Az egyik teremben vagy palotában ülnek a főpapok, az ország 

nagyjai, a főrendi születésűek. Ezeket összesen főrendi vagyis 

felső táblának nevezik. A főrendi tábla elnöke a nádor; tollvivő 

pedig - ki jegyzőkönyvet is viszen - a királyi táblai egyik 

itélőmester.

§ 165.

A másik teremben ülnek a vármegyék, Jász-, Kun- s Hajdúkerü

letek, a szabad királyi városok s káptalanok követei. Ezeket 

összesen karok és rendek táblájának nevezik.

§ 166.

Ének elnöke a királyi személynök.

§ 167.

A törvényes királyi tábla is jelen van ezen tábla ülésein. De 

külön ül s a tanácskozásokban részt venni vagyis szavazni nem 

szokott. Csak az itélőmesterek foglalatoskodnak a jegyzőkönyv 

Írásával.
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§ 168.

Mind a két táblánál az ülések nyilvánosak, azaz azokba kiki 

bemehet.

§ 169.

A karok és rendek táblája vitat meg először minden tárgyat.

§ 170.

Minden tárgyat kerületi ülésben vesznek elő a rendek.37

§ 171.

Ezen kerületi ülésekben minden héten más két követ elnököl, 

egyik a tiszai, másik a dunai kerületből.

§ 172.

A kerületi ülésekben mindjárt országgyűlés kezdetekor négy 

jegyzőt választatnak.

§ 173.

Ezek Írják meg azt, miben az ülés megállapodik.

§ 174.

Ezen kész munkát nyújtják be a kerületi elnökök országos 

ülésben az országos elnöknek, ki, mint láttuk a királyi 

személynök.
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§ П5.

На a kerületi ülésben készült munkát országos ülésben 

módosítással vagy módosítás nélkül helyben hagyják, akor az 

izenet név alatt átküldik a főrendekhez.

§ 176.

Mi csak a rendek tábláját illeti s mit csak részükről mondanak 

ki vagy határoznak a rendek, azt a felsőtáblához nem küldik át.

§ 177.

Ha pedig kerületi megállapodásban nevezetes változásokat tesz 

az országos ülés: a tárgy visszamegyen kerületi ülésre.

§ 178.

A követek a tárgyhoz a kerületi ülésben úgy mint az országos

ban rendre szólnak.

§ 179.

Midőn szólott ki akart, az elnök a szólók többsége szerint 

kimondja a végzést.

§ 180.

A szólók beszédeit országos ülésbe gyorsírók jegyzik. Ezen 

jegyzékből naplót szerkeszt egy bizottmány, mellyet a rendek 

kerületi üléseikben választanak.

§ 181.

A főtábla az átküldött üzenetet tanácskozás alá veszi.
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§ 182.

Itt is a szólók rendre beszélnek. A végzést itt is a többség 

szerint mondja ki az elnök.

§ 183.

Ollykor valami tárgyban már az első izenetkor bele egyeznek a 

főrendek. Ollykor pedig több Ízben vált a két tábla izenetet, 

míg megegyezhetnek.

§ 184.

Ilyenkor a visszaküldött izenetet a rendek mindig kerületi 

ülésben veszik újra elő.

§ 185.

Csak akor válik valami országos határozattá, midőn aban mind 

a két tábla megegyezett.

§ 186.

Illy határozatokból felirat készül, melly mellett ollykor 

törvényjavaslat is van.

§ 187.

A felírás a nádor s prímás által aláírva s megpecsételve a 

fölséghez küldetik.

§ 188.

Ezen felírásokra a király leiratokat küld.
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§ 189.

Ezen leiratokból is készitnek a rendek ollykor törvényjavallato
kat.

§ 190.

Ezeknek szerkezetét és szavait országgyűlés vége felé a két 

tábla részéről kiküldött tagok s a cancellaria értekezés alá veszi 

s határozzák el.

§ 191.

Ha a rendek ebben megnyugosznak, a király adja reá helybenha

gyását, mit sanctionak hívnak, s kész a törvény.

§ 192.

A főrendeknek is van naplójok.

§ 193.

Mind a két napló kinyomatik.

§ 194.

Kinyomatnak az országgyűlési irományok is, t. i. minden irat, 

mi az országgyűléshez jő vagy ott készül. Ha az országgyűlés 

tagjai közűi valaki szó vagy tett által az ülés méltóságát sérti: 

azt a rendek kívánatéra a királyi ügyek igazgatója a királyi 

tábla elébe idézi, s a királyi tábla ítéli el.
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§ 195.

A meglevő törvényeket megváltoztatni vagy eltörleni, vagy ha 

homályosak, megmagyarázni csak országgyűlésen a király s 

országos rendek közmegegyezésével lehet.

§ 196.

A törvényeket országgyűlés után kinyomatják.

§ 197.

A törvények köteleznek minden embert az országban, magát a 

királyt is.

§ 198.

Ellenben, amit a törvény nem tilt: azt minden ember szabadon 

teheti.

§ 199.

Az országgyűlésen nemcsak uj törvényeket alkotnak, hanem 

panaszokat (rsérelmeket.) is terjesztenek elő. És ezen sérelmek

nek orvoslása egyik főfoglalatossága az országgyűlésnek.

§ 200.

Erői a törvény azt mondja hogy a királyi előadások ellátása 

mellett az ország sérelmei minden országgyűlésen orvosoltassa- 

nak.

237



§ 201.

Eből következik hogy ha egy országgyűlést elébb rekesztenének 

be, hogysem a királyi előadások ellátása s a sérelmek orvoslása 

megtörténhetett volna: a közelebbi országgyűlésnek a félben 

maradott tárgyat kell kezdenie.

§ 202.

Ezenkívül az országgyűlésen némellykor felvilágosításokat 

kívánnak a kormánytól az országos dolgokról.

§ 203.

Az országos rendek határoznak adót s katonaállitást, ha ezeknek 

szükségét belátják. Honfiságot is adhat az országgyűlés olly 

külföldieknek, kiket ara érdemeseknek talál. Szóval az ország 

mindennemű dolga iránt itt folynak a tanácskozások.

V. Szokásról.

§ 204.

Az országgyűlésen alkotott (:írott:) törvényeken kívül szokásos 

törvény is létezik hazánkban. Ezen szokásos törvény, mint neve 

is mutatja, szokásokból ered.
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§ 205.

Ha valamelly cselekedetet többször ismételnek s aban az 

emberek megnyugosznak, megegyeznek: szokássá válik és 

törvénykép kötelez az olly cselekedet.

Például ha valamelly szántóföldön húzamos ideig folytonosan 

átjárnak, minden ellenmondás nélkülraz szokássá válik, s 

ezen szokás olly erővel bír, mintha törvény engedné meg az 

említett átjárást

§ 206.

Keletkeznek úgy is szokások, hogy a bírák olly kérdések iránt, 

mellyekről írott törvény nincs, ítéletet hoznak. Az ily ítéletekre 

későbbi hasonló esetekben, mint szokásos törvényre hivatkoz

nak s ezek igy olly erővel bírnak, mint a törvények.

§ 207.

De a szokás csak olly dolgok iránt keletkezik, mellyek iránt 

nincs törvény. Törvény ellenére bár többször egyképen 

cselekdjék is valaki: ily törvény elleni cselekedettel szokást 

nem állít fel, nem hoz be. Mert a törvény elleni bár meddig 

űzött tettek csak visszaélést képeznek, szokást soha.
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§ 208.

Meg kell még jegyezni a szokásról, hogy minden megyének s 

városnak van hatalma azon szokásokat, mellyek körében 

léteznek, ellenkező határozat által megszüntetnie.

§ 209.

Törvény gyanánt szolgálnak a megyék s városok szabályai 

(:statutumai:) is, és azon megyében vagy városban, mellyben 

hozták, kiki tartozik azoknak engedelmeskedni.38

A folyamodhatásról.

§ 210.

Folyamodhatik, azaz járulhat kéréssel mindenki akár törvényha

tóságokhoz s kormányszékekhez, akár a királyhoz vagy az 

országgyűléshez.

§ 211.

Ily folyamodásban elmondja a folyamodó ügyét vagy óhajtását, 

s ha baja van, orvoslásért esedezik. Ha pedig valamelly 

kívánsága van: enek teljesítését szorgalmazza.

§ 212.

Történik gyakran, hogy több embernek hasonló ügye s kivánata 

van. Ily esetekben ezek összejőnek és együtt tanakodnak, mit 

kellene vagy magok részéről tenniük, vagy pedig törvényható-
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ságok s kormányszékektől avagy a királytól s országgyűléstől 

kérniök.39

Földészek vagy parasztságról.

Jobbágyok. Zsellérek. Jobbágyi állomány mekkoraságáról.

- Legeltetés. - Faizás.

- A földészek szabadon költözködhetése.

- A földész állományát eladhatja.

- Földész úri tartozások pénzben, munkában s gabonában.

- Örökváltságról.

- A paraszt mivel tartozik országnak s vármegyének.

§ 213.

Láttuk hogy sem a megyei gyűléseken, sem az országgyűlésen 

részt nem vesz és szavazattal nem bír azon néposztály, melly 

épen a legszámosabb t. i. a földészek vagyis úrbéresek 

(iparasztok:). Azért szoros kötelességök mind a megyéknek 

mind az országgyűlésnek azon néposztályról gondoskodni, 

köztök rendet tartani, ügyesbajos dolgaikat igazítani, s 

vigyázni, hogy az, mit a törvény rájok nézve rednelt, teljesed

jék; s törvényes állapotukban föntartassanak.
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Lássuk már mi a földészek vagyis úrbéresek törvényes állapota.

§ 214.

Az úrbéres helységek lakosai: jobbágyok vagy zsellérek.

§ 215.

A jobbágyok egy házhely után bírnak a föld minőségéhez képest 

s egyéb körülményekhez képest hol több, hol kevesebb hold 

földet.40

§ 216.

Továbbá van legeltetési joguk, ha a legelő még elosztva nincs, 

vagy ha a legelőt elosztják, eből bizonyos menyiséget kapnak.

§ 217.

Ahol erdő van, ha az erdő pusztítása nélkül jut, kapnak tűzre 

való fát, épületre is kapnak fát ingyen ott, hol a régi idők óta 

szokásban van, de csak a földészek.41

§ 218.

Ahol nádas térségek vannak, nádat szabad vágniok. De ha a 

földesur a nádas helyet kiszárítja, azon kiszárított helyen többé 

a jobbágynak semmi keresete sincs.

§ 219.

Ezeken kívül bírnak a jobbágyok a helységek osztályai szerint 

hol több, hol kevesebb kaszállót.
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§ 220.

A zsellérek kétfélék: olyanok kiknek van s olyanok kiknek 

nincs házuk, hanem mással laknak.

§ 221.

A zselléreknek ha házat bírnak, házhelyök s kertjök van. 

Ezenkívül, ha a legelő még nincs elosztva, az ő marhájok is 

legelhet azon, ha pedig a legelőt elosztják, aból nyolc zsellér 

anyit kap, menyi egy egész házhelyes jobbágyot illet.

§ 222.

A jobbágytelket nem szabad többfelé mint négy részre osztani

el.

§ 223.

A jobbágyok sz. György vagy sz. Mihály napkor elköltözhetnek, 

de tartoznak e szándékukat fél évvel előre földesuroknak 

bejelenteni. Azt, mivel földesuroknak netalán adósai maradtak 

leszolgálni s lefizetni, és adósságaikat vagy leróni vagy eziránt 

kezességet állítani.

§ 224.

Ha ezeknek eleget tettek s a földesur még sem akarná elbocsá

tani, az alispán ád nekik utilevelet.
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§ 225.

A jobbágy eladhatja telkét s földeit másoknak csak földesurá

nak nem, földjeit azonban darabonkint nem adhatja el.

§ 226.

Egy embernek nagy helységekben nem szabad négy teleknél 

többet össze vásárolnia; kisebb helységekben pedig csak két 

telket szabad egynek vennie.

§ 227.

A zsellérek is eladhatják házhelyeiket, és ha a legelőt már 

elosztották, azon legelőrészt, melly reájok esett.

§ 228.

A földesurnak fizetnek a jobbágyok minden háztól egy pengő 

forintot.

§ 229.

Ezenkivül egy egész telek után szolgálnak 52 szekeres vagy 104 

gyalog napot. A földesurtól függ, hogy 52 szekeres vagy 104 

gyalog napot vegyen e?

§ 230.

Továbbá terméseikből adnak kilencedet. De kaszálóföldeikből, 

úgy szinte az ugarra szánt földekből, ha ezeket bevetik, 

kilencedet nem adnak.
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§ 231.

Ahol fajzásuk van, vagyis fát kapnak az úrbéresek: ott a 

jobbágyok tartoznak egy ölfát behordani, a zsellérek pedig 1/2 

ölet vágni.

§ 232.

Ahol nádlással bírnak az úrbéresek, ott a jobbágyok 40 kéve 

nádvágással s hordással, a zsellérek pedig 20 kéve nádvágással 

tartoznak.

§ 233.

A zsellérek, ha házuk van, 15 gyalog napszámot szolgálnak a 

földesurnak, ha pedig házatlanok, 12 gyalog napot.

§ 234.

Azon tartozásokat, mellyekkel az úrbéresek földesuraiknak 

kötelesek, úrbéri tartozásoknak nevezik.

§ 235.

Az úrbéri tartozásokat a jobbágyok és zsellérek földesurok 

megegyezésével megválthatják pénzen örökösen.

§ 236.

Ily örökös megváltáskor bizonyos pénzmenyiséget egyszer 

mindenkorra lefizetnek. Ezen fizetésnél fogva az úrbéri 

tartozások alól felszabadulnak.
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§ 237.

Ily örökváltsági egyezkedéseket avagy szerződéseket felbontani, 

megmásítani nem lehet.

§ 238.

Azon kívül, mit a földesurnak adnak a jobbágyok, az országnak, 

s vármegyének is többfélekép adóznak.

§ 239.

Tartoznak adót vagy portiót fizetni.42

§ 240.

Tartoznak az országban lévő katonaságnak, határozott árért 

kenyeret vagyis kenyérnek való gabonát, szállást, ágyneműt, a 

katonalovaknak pedig zabot, szénát, szalmát s istálót adni.43

§ 241.

Munkával is tartoznak a parasztok. Ők csinálják s igazítják az 

utakat. Egyéb közmunkákat is ők tesznek; mint például 

vármegye háza, katonai szállók körűi sat. De közmunkák felől 

később fogunk még szólani.

§ 242.

Tartoznak előfogatokat adni.

246



§ 243.

Midőn az ország újoncok állítását határozza; ezeket jobbágyság 

és zsellérek közül állítják.44

§ 244.

A jobbágyok a papoknak azon kívül, mit keresztelés, összeeske- 

tés s temetésért nekik fizetnek, tizedet (:dézsmát:) adnak, ahol 

a tized pénzzel nincs megváltva.

§ 245. Csak a catholicus papok kapnak dézsmát, a protestáns 

papok nem.

Falusi elöljárókról.

§ 246.

Az úrbéres helységekben a rendre ügyelnek: a falubíró, jegyző, 

esküitek és kisbírák.

§ 247.

A bíróválasztás igy történik. Az uraság a helységbeli jobbágyok 

és zsellérek közül kijelöl hármat, s ezek közül a helység egyet 

megválaszt.

§ 248.

A kisbírákat s eskütteket a falusi lakosok választják. Ezen 

választásnál a földesur nem jelöl ki senkit.
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§ 249.

A bíró s esküitek választása minden évben újra történik.

§ 250.

A jegyzőt a falusi lakosok fogadják egyesség utján, a földesur 

vagy vármegye tiszte tudtával vagy helybenhagyásával.

§ 251.

A falusi bírák két esküttel Ítélnek kisebb ügyekben, azaz 

mellyeknek tárgyuk 12 pengő forintnál nem nagyobb értékű. Ha 

t. i. a falusi lakosok közt ily kisértékü dolog iránt kérdés 

támad: ők mondják ki, mellyiknek van igaza.

§ 252.

Nagyobb tárgyakról a földesur ítél 60 pengő forintig; 60 pengő 

forint felül pedig az uriszék, mellynek tagjait a földesur hívja 

össze.

§ 253.

A faluban a falubírón, jegyzőn s eskütten kívül a rendre 

ügyelnek a földesur s a megyei tisztviselők is.

§ 254.

Nevezetesen a földesur ügyel a falu költségeire, számadásaira, 

árvák dolgaira.
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§ 255.

Némelly földesur vérjoggal is bír, azaz uriszékén bűnesetekről 

is Ítélhet s halálos büntetést is szabhat. De ezen utóbbit a 

felsőbb itélőszékek helybenhagyása nélkül végre nem hajthatja.

Mezei rendőrségről.

§ 256.

A falusi elöljáróságnak, úgy a vármegye tiszteinek is köte- 

lességök ara ügyelni, hogy senki is egyik a másikának mezőn 

erdőn kárt ne tegyen.

§ 257.

Hogy az eféle kártételeket s tilalomrontásokat jobban lehessen 

gátolni, nem rég hozott az ország törvényt. E törvény szerint 

bárki is másnak, kertjében, szántóföldjében, kaszálójában, 

szőllőjében, gyümölcsöseiben, erdőjében, nádlásában, szóval 

mezei gazdaságában kárt teszen, nemcsak a kárt fizeti meg, 

hanem illő büntetést is kell szenvednie.

§ 258.

A büntetés ahoz képest, hogy gondatlanságból vagy szántszán

dékból okozta e valaki a kárt, nagyobb vagy kisebb, s pénzbeli 

fizetésből vagy fogságból áll.
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§ 259.

Ha jobbágyember ismételve okoz ily károkat, még telkit is 

elveszti.

§ 260.

12 pengő forintnál többre nem terjedő károk iránt a falusi 

elöljáróság ítél; 12 forintnál nagyobb, de 60 forintot meg nem 

haladó károkat a földesur Ítéli el. Nagyobb kártételekről a 

megyékben a szolgabírák ítélnek; a szabad királyi városokban 

pedig a városi kapitány bíráskodik illy kártételek iránt.

A vallásokról.

§ 261.

Magyarországban különböző vallások vannak. Vannak 

keresztények és zsidók.

§ 262.

A keresztények négy féle felekezetüek.

Vannak

1. romai catholicusok vagyis pápisták s egyesült görögök.

2. evangelicusok vagyis lutheránusok.

3. reformátusok vagyis kálvinisták.

4. nemegyesűlt görögök vagyis óhitüek.
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a.) Catholicusokról.

§ 263.

A romai catholicusok egyházkormányzói: Magyarország 

primása, ki egyszersmind esztergomi érsek s alatta még két 

érsek s a püspökök.

§ 264.

A püspöki szent székek ítélnek házasságot, hitszegést, 

végrendeletek külső formáit és papok személyeit illető 

pörökben.

§ 265.

A catholicus papok is nagyobb bűntettekért s egyéb minden 

pörben a főnebbi már elősorolt közönséges itélőszékek alá 

tartoznak.

§ 266.

A catholicus püspökök, káptalanok s némelly apátok nagy 

jószágokat s uradalmakat bírnak.

§ 267.

Ezen jószágokért azonban a catholicus püspökök az ország 

szükségeire, nevezetesen a határszéli várakra tartoznak 

évenkint bizonyos menyiséget fizetni.
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§ 268.

Kik közülök ezen roppant jószágaik nagy jövedelméből 

templomokat, kórházakat; főkint pedig iskolákat állítanak s 

tartanak fen, azok felelnek meg voltakép szent hivatásoknak s 

azok teljesitik azt, mivégre nekik ama nagy vagyon adatott.

§ 269.

Az egyesült görög vallásuak hitök vallomására nézve a 

catholicusokhoz tartoznak. Hívják ezeket unitusoknak is.

§ 270.

Azonban ezen unitusok, szertartásaik nagyobb részét, úgy 

innepeiket, betűiket s naptárukat illetőleg a görög vallást 

tartják. Ezeknek is vannak püspökeik. Papjaik házasodhatnak, 

de püspökeik nem.

Protestánsokról.

a. Az evangelicusokról.

§ 271.

Evangelicus vagy lutheránus van [831.479].

§ 272.

Van egy generalis főinspector, vagyis kerületi felügyelő s négy 

kerületi főfelügyelő. Ezek nem papok, hanem világiak.
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§ 273.

Van négy kerületi superintendens, akik papok.

§ 274.

A generalis főfelügyelő a négy kerületi felügyelővel s 

superintendensekkel együtt kormányozza a helvét vallás ügyeit.

§ 275.

Mindezeket a helvét vallás tagjai szabadon választják.

§ 276.

Az ezen valláson lévő oskoláknak is a generalis főfelügyelő 

főigazgatója.

§ 277.

Az egyházkerületekben (:tractusokban:) több senioralis 

inspectorok és esperestek világi s egyházi tisztviselők vannak.

§ 278.

Évenkint mind a négy superintendentia saját kerületében külön 

külön tartja kerületi egyházi gyűléseit.

§ 279.

A négy superintendentia pedig együtt tartja Pesten generalis 

conventjét.
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b. A reformátusokról.

§ 280.

Református Magyarhonban mintegy [1.758.048] van.

§ 281.

Több eklézsiák együtt tractusokat képeznek.

§ 282.

Minden tractusnak van világi főgondoka s esperestje. Vannak a 

papok közül választott ülnökei, valamint jegyzője is.

§ 283.

Ezek tartják a főgondnok vagy esperest elnöksége alatt 

úgynevezett tractualis vagy partialis gyűléseiket. Ezek 

tanácskoznak s határoznak a papok s eklézsiák ügyei iránt.

§ 284.

Több tractus együtt kerületet alkot. Ily kerület négy van.

§ 285.

Mindenik kerületnek egy világi vagy polgári főgondnoka s papi 

superintendense van. Ezeknek elnökségök alatt tartja minden 

kerület külön gyűléseit, mellyen a tractusok gondnokai s 

esperestjei jelennek meg.
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§ 286.

A tractualis gondnokokat s esperesteket, ugy a fogondnokokot 

és superintendenseket is szabadon választják a reformátusok. 

Amazokat a partialis, emezeket pedig generalis üléseiken.

A protestánsok iskoláiról.

§ 287.

A nagyobb s kisebb iskolák igazgatása, ugy a professorok 

választása is ezen kerületi gondnokoknak teendői közé tartozik.

§ 288.

A protestánsok papjaikat magok fizetik. Dézmát nem kapnak, 

hanem a falusi papoknak van úgynevezett canonica portiojok, 

azaz bizonyos mennyiségű szántó és kaszálló-földjök.

§ 289.

Iskoláikat is a protestánsok magok tartják. Kincstár vagy 

közpénztárból azokra semmit sem kapnak.

§ 290.

A protestáns főiskolák is kegyes alapítványok s adakozások 

által föntartva léteznek.
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§ 291.

A protestáns ifjak számára külföldi academiakban, univer- 

sitásokban (:egyetemekben:) is szép alapítványokat csináltak 

eleink. Több évig nem volt szabad azon egyetemekbe menni. 

Most azonban újra s törvény által van az odamehetés kimondva.

§ 292.

Protestáns vallásról catholicusra vagy catholicusról protestánsra 

átmenni szabad. Régebben az átmenetei azaz a catholicusról 

protestáns vallásra áttérés sok bajjal történt. A közelebbi 

országgyűlés azonban ama nehézségeket megszüntette.

§ 293.

Vegyesházasságból származott gyermekek atyjok vallásában 

neveltessenek. Az ily vegyes házasságokban az összeesketést a 

leány papja teszi. Akár mond ez áldást, akár nem, a házasság 

érvényes.

§ 294.

Magyarországban a szerbek (:rácok:), oláhok, görögök s 

ruthenusok (:rusznyákok:), kik mintegy [3.030.292] vannak 

követik a görög nem egyesült vagyis úgynevezett óhitet.111
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Az óhitüekről.

§ 295.

Az óhitű eklézsiát a karloviczi érsek vagy metropolita 

kormányozza.

§ 296.

Ezt a nationalis congressus vagy a Magyarországon lakó minden 

óhitüek ülése választja, úgy, hogy ha valaki a congressus tagjai 

teljes többségét azaz felénél több tagok szavazatát kapja meg, 

az lesz érsek. Ha pedig egyik sem kap általános többséget, azon 

hármat, ki legtöbb szavazatot kapott, fölterjesztik a királyhoz, s 

ez a felterjesztett három közül kinevez egyet.

§ 297.

Püspökjeiket ezeknek is a király nevezi.

A zsidókról.

§ 298.

A zsidók az 1840-diki törvény szerint a bányavárosokat kivéve 

mindenütt lakhatnak.
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§ 299.

Telkeket s házakat csak ott vehetnek, hol az ezelőtti helybeli 

szokás szerint is szabad volt venniök.

§ 300.

Ezelőtt a zsidók különös adót fizettek, azért hogy az országban 

megtűrjék. Most ezen adót megváltották.

§ 301.

Iskoláikat magok tartják s papjaikat is magok fizetik.

A katonaságról.

§ 302.

A katonaság szükséges az ország védelmére. Meg kell pedig az 

országot védelmezni külső ellenség s az országban levő rósz 

emberek ellen.

§ 303.

Hajdan a nagy földesurak s főpapok tartottak zászlóaljakat 

(tbanderiumokat:), azaz zászló alá gyűjtöttek bizonyos számú 

sereget. Kinek több jószága volt, több katonát, nagyobb számú 

sereget tartott az ország védelmére; aki kevesebbet bírt, kisebb 

számú sereget vagyis zászlóaljat tartott. Az ily urakat zászlós 

uraknak nevezték. Ha a zászlós urak nem bírták visszaverni az
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ellenséget: akor a nemesemberek keltek föl (rinsurgalkat:) a 

haza védelmére. Ha ezek sem voltak elégséges erővel az 

ellenség legyőzésére: akor a jobbágyok is fejenkint mentek az 

ellenség ellen.

§ 304.

1715 óta rendes katonaságot állítottak, azért, hogy ezen 

katonaság folyvást gyakorolja magát a fegyverben, s ennélfogva 

ügyesebb legyen a hadakozásban, s bizonyosabban oltalmazza 

meg az országot ellenségeitől.

§ 305.

Ezelőtt a katonákat erővel (:kötéllel:) fogták. 1830-ban az 

erővel fogdosás helyett a sorshúzást határozta a törvény. Akit a 

sors ér, az megy katonának és szolgál tiz évig.45

§ 306.

Mikor legyen katonaállitás, azt az országgyűlés határozza meg, 

miután belátta, hogy kell katona s hány.

§ 307.

A magyar katonaság áll [13 sor-, 13 vég-] s [10] lovasezredből, 

amellyekben összesen [101.913] katona van, kik a császári 

hadsereggel egy kormányzás alatt vannak.

§ 308.

Ezen katonákat a nem nemes emberek közűi állítják. Azonban 

midőn az ország védelme kívánja, s az országgyűlés szükséges-
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nek látván elhatározza, a nemesek is kötelesek fegyvert fogni, 

fölkelni s a birtokosabbak vagyonukhoz képest katonákat is 

magokkal hozni a háborúba. A felkelő nemesek saját költségü

kön katonáskodnak.

§ 309.

A rendes katonaságon kívül vannak még végvidéki katonák, kik 

az ország határain laknak, s ott földeket is bírnak és tartoznak 

az ország határait őrizni. A határörző magyar végvidékeken 17 

gyalog ezred van, melyek békesség idején 50, háború idején 

pedig 90 ezer katonát állítanak ki. Ezen sereg nagyobb része 

horvatok- s illyrekből áll. Vannak köztük németek is, de kevés 

számmal. Magyarok nicsenek soraikban. A közigazgatást 

közöttök katonák folytatják.

§ 310.

Több királyi s mezővárosokban valamint némely faluban is a 

polgárok és lakosok fegyverben gyakorolják magokat. Szükség 

esetében őrt állanak s az illetős elöljáróság felszólítására s a 

rend fentartásában vagy helyreállításában is részt vesznek.
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Horvátországról.

§ 311.

Mondottuk, mikint Horvátország Magyarországnak hozzá 

kapcsolt része s hogy erői külön szólunk.

§ 312.

Mondottuk azt is, mikint Erdély, hasonlólag a magyar 

koronához tartozik, habár most elválva s külön létezik is.

§ 313.

Erdélyről külön fogunk későbbecskén szólani.

§ 314.

Mielőtt külön szólnánk Erdélyről, lássuk előbb Horvátországot, 

mert amiket eddigelé Magyarhonról mondottunk: az többnyire 

Horvátországra nézve is úgy van; azt is illeti.

§ 315.

De vannak, mik máskint állanak ott, mint ahogy Magyarhonban 

vannak. Ezekről fogunk szólani.

§ 316.

Horvátországot kötelezi a magyar törvény. Horvátország 

tartozik mindanak engedelmeskedni, mit a magyar országgyűlés 

határoz.

261



§ 317.

A magyarhoni országgyűlésen s törvényhozáson ugyanis 

Horvátország képviselve van s aban részt vészén.

§ 318.

Kormányszékek is ugyanazok igazgatják Horvátországot, 

melyek Magyarországot, u. m. a helytartó tanács, cancellaria s 

kamara.

§ 319.

De az ö legfőbb hivatalnoka a bán, ki Magyarhon zászlós urai 

közt, a nádor, országbírája, s az erdélyi kormányzó után az 

első.

§ 320.

Van külön báni táblája; mely a fő itélőszék Horvátországban.

§ 321.

Horvátországnak három vármegyéje van: Zágráb, Varasd és 

Körös.

§ 322.

Ezen megyék saját körükben a magok ügyeiket végzik olly 

formán, mint a magyar megyék.

§ 323.

Ezen megyéknek szintúgy vannak főispánjai, mint a magyarho

niaknak.
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§ 324.

Ezen horvátországi főispánok a magyar országgyűlésre hivatnak 

meg a felsőtáblához.

§ 325.

Van külön ország- vagy tartományi gyűlése, melyre az emlitett 

megyék s a Horvátországban fekvő királyi városok követeket 

küldenek. De amelyen több mágnások s mások is megjelennek, 

kiket a bán meghív.

§ 326.

Ezen tartományi gyűlésen választják a magyar országgyűlésre 

mind a felső, mind az alsó háznál lévő követeket.

§ 327.

Mindakét táblánál ugyanis egy egy követe ül Horvátországnak.

§ 328.

A horvát tartományi ülésen választják a báni tábla ülnökeit 

vagy bíráit is.

§ 329.

Ezen tartományi gyűlésben határoznak minden olly dolgokról, 

melyek egész Horvátországot illetik.

§ 330.

Hozhatnak ezen tartományi gyűlésben szabályokat is egész 

Horvátországot illetendőket.

263



§ 331.

De ily szabályoknak a közös hon, t. i. Magyarország törvényei 

ellenieknek nem szabad lenniök.

§ 332.

A közigazgatás és a perek folyta némi különbséggel olyan, mint 

Magyarországban.

§ 333.

A mágnások s nemesek is szintazon jogokkal s kiváltságokkal 

bírnak, mint Magyarhonban; valamint a papok is.

§ 334.

A parasztság Horvátországban is úrbéri helyzetben van, sőt 

tartozásai némileg terhesebbek.

§ 335.

A katonaállitás és élelmezés úgy van, mint az anyaországban.

§ 336.

De máskép van vallást illetőleg; mert van egy helybeli 

törvényök, melly szerint, protestáns jószágot nem bírhat s nem 

is lakhatik Horvátországban.

§ 337.

E törvény nagyon embertelen, de a horvátok ragaszkodnak 

hozzá s még nincs eltörölve.
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§ 338.

Horvátországban az igazgatás és tanácskozások deák nyelven 

folynak; nem úgy, mint Magyarországon, hol egyedül a magyar 

a hivatalos nyelv.
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Wesselényi Miklós jegyzetei

i.

1 Itt, de sőt már e könyvecske ciménél e szó „haza” lenne 

legelőbb is jól megértendő, tehát megmagyarázandó, mert a 

felebb adott magyarázat, t. i. hogy hazánk azon ország, hol 

szülötte földünk fekszik: nagyon felüleges és koránt sem 

kimerítő. (*)

i

V.

(*) [áthúzott törzsszöveg: A haza s hon szivet melegítő 

nevét ugyanis nem meríti ki azon terület vagy föld, hol 

születésünk vagy sok év ótai megtelepedésünk helye fekszik', 

hanem azon ország s az azt lakó emberi társaság polgári 

belszerkezete, az egyéneknek az egész, viszont az egésznek az 

egyének iránti tartozásaik, jogaik, szóval: polgári alkotmány 

teszi a hazát.]

[áthúzva (az áthúzott törzsszöveg mellett):

Azon tartomány, vagy föld terület ugyan is, hol születé

sünk, vagy sok év ótai letelepedésünk helye fekszik még nem 

meríti s fejezi ki azon szivet emelő eszmét, mi a haza, vagy hon 

névvel van összeszőve.]

E szent szó haza, vagy hon ugyanis többet teszen mint csak 

azon tartományt, vagy földterületet, hol születésünk, vagy sok 

év ótai meg telepedésünk helye fekszik (...?) azon tartomány 

vagy országot lakó emberi társaság belszerkezete az egésznek
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az egyének s viszont, az egyénnek az egész és egymás iránti 

jogaik, v. tartozásaik, szóval: a polgári alkotmány s nemzetünk 

társadalmi s polgári élete mindez együtt teszi a hazát.

[Áthúzva: Ennek következtében és mivel ezen egész 

könyvecskének célja s iránya épen a hon megismertetése (...)]

A haza vagy hon szónál ezen egész könyvecskében, 

magában több eszmét foglaló s a jog és kötelesség, törvény és 

király szavak mellett fontosabb egy sincs; s a haza azon sark, 

mely körül forog egy becsületes polgárnak egész élete. 

Egyébiránt is ezen könyvnek célja s feladata, a hazát ismertetni 

meg, s tehát egészen arról szól. Lehet pedig mondani, hogy 

midőn valamiről bővebben akarunk szólani, meg kell előbb 

határozottan mondanunk, hogy mi az, miről szólandunk. Ezért a 

mi kérdésnek jórészt meg kell a milyen kérdést előznie. 

Azonban az is igaz, hogy a milyenrei felelet szokta gyakran a 

mi kérdést legjobban felfejteni. S megmutatván, hogy milyen 

valami: legjobban ismerjük meg, hogy azon tárgy mi. A 

gyakorlati (:practicus:) megismertetésnek a milyen kérdésének 

felfejtéséből kell kiindulnia. Az elméleti (:theoreticus:) 

megismertetés pedig előbb a tulajdonok s ismertető jelek 

összpontosított képét adja, s azután abból szélesedik és terjed 

arra, hogy milyen lehet, s milyennek kell lennie, mit már 

megmondott, hogy mi. Ellenben gyakorlati megismertetésnél a 

tárgyat magát, annak részleteit jeleneteiben, s viszonyaiban
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ismerjük lassankint meg, s azon terjedtebb kép vonásaiból 

pontositunk magunknak tisztább vagy homályosabb, tömöttebb 

vagy lengetegebb képet ahozképest, amilyen az összpontosító 

elmének képessége. E működése az észnek természetes, de 

ollykor terhes is, azért jó azt akkor, midőn e működésnek kora 

eljött kidolgozott s kész ily pontosított képekkel, 

definítiokkal felsegíteni. De nem a gyermeki időszak ezen 

működésnek kora. A gyermek számtalan dolgokat ismer meg; de 

mindent csak külső alakja s minősége által, vagy tulajdonaiból.

vagy

Ezekre nézve áll az, hogy habár szabályúl lehet is felvenni, 

miszerint szajkókint a gyermek semmit se tanuljon, s mikép 

tanítás közben egy szón sem kell átugrani anélkül, hogy a 

gyermek ne értse s meg ne tanulja, hogy az mi: még is vannak 

eszmék, vannak tárgyak, melyekkel a gyermek megismerkedik, s 

meg kell ismerkednie; csak nevöknél s némi tulajdonaiknál 

fogva anélkül, hogy azok voltaképen mik? - Jóval - mielőtt 

tudná, hogy mi a nap, hallja s meg is tandíja, hogy e szó mit 

teszen; mert érzi melegét; látja világát, s ezt évekkel előbb, 

mintsem tudná, hogy mi az ami süt, ami világit, vagyis mi a 

nap. Ismeri a gyermek, meg is kell vele ismertetni: hogy a tűz 

éget, hogy a tűzzel gyújtani; de vele főzni is lehet, mielőtt 

elméletileg tudná, hogy mi a tűz. E szavakat apa, anya, 

legelőbb tanúlja meg a gyermek; s legelőbb ismeri meg ezen 

személlyeket. Az apa és anya ismérete s az ebből jövő eszmék,
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s érzetek mindinkább, s már jól kifejlődnek, sőt az azokból 

jövő kötelességeket is érzi és tudja a gyermek jóval előbb, 

hogysem tudná azt, hogy anyja és apja miért és miképen lettek 

azokká; vagy is, hogy ezen szó apa és anya valóban mit teszen. 

Ily szónak tartom én a haza vagy hon szót is; valmint a gyermek 

megtanulja, hogy neki van apja és anyja, s valamint annyira 

ismeri apját s anyját, hogy azokat ezerek közűi is kitudja 

ismerni; és valamint szereti azokat, engedelmeskedik nékiek; 

hiv és háladatos hozzájok, s tudja is már, hogy mind ezzel 

tartozik azok iránt, mielőtt még tiszta fogalma lenne, hogy 

mikint lesz valaki apává, vagy anyává; aszerint tudnia kell a 

gyermeknek azt is, hogy nékie van hazája, s hogy hazájához 

mivel tartozik; midőn még tudná, hogy elméletileg mit tesz e 

szó „haza”.

2 A tanító megmondja, miszerint 1844dik év előtt a polgárok s 

földészek, egyszóval a nemnemesek nemesi jószágokat 

örökösen nem vehettek és sok megyebeli és országos hivatalt 

nem viselhettek. Most nemesi jószágot épen olly móddal 

vehetnek mint a nemesek, és minden akár kinevezéstől akár 

választástól függő hivatalokra alkalmazhatók.

3 A tanító által elmondandó mikép a nádort az országgyűlésen 

választják olly móddal, hogy a király négyet kijelel a nádori 

hivatalra, s az országos rendek egyet megválasztanak. - A 

nádor van leginkább felhatalmazva, s leginkább köteles a
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törvények tartására felügyelni; úgy hogy az ellen sem gazdag 

vagy hatalmas sem szegény ne tegyen. - A nádor kötelessége a 

törvénynek orvoslást eszközleni, ha azon bármi utón is sérelem 

történik. Ő a király távollétében anak helytartója. - Míg a 

király kiskorú (:azaz ló.dik évét be nem töltötte:): a nádor 

gondnok. - A nádor a nemesi felkelés fővezére; a király s a 

kormány közt közbenjáró; a jászok s kúnok grófja s főbírája; 

Pest megye főispányja.

4 A tanító ha szükségesnek látja, mind a kijelelést mind a 

választást példa által magyarázza. Kijelel például a tanítványok 

közül hármat az iskolábani tisztaságra vagy egyéb valamirei 

felügyelőnek; s azok közűi a tanítványok választanak egyet, ki 

azonnal hivatalába lépik s azt folytatja három napig; akor pedig 

uj választás alá esik, azaz újra kijelölés és választás történvén, 

ha tetszik újra megválaszthatják, - ha pedig nem, helyébe mást 

választanak.

[Áthúzva, s mellé írva: A kisebbhez teendő, oda hol legelébb 

van a kijelelésről szó.]

5 Kisebb, de halasztást mégsem szenvedhető dolgok miatt 

mindenkor valamenyi megyei rendeket nem lehet összehívni; 

azért közönségesen a fő vagy megyei alispán minden hónapban 

a megyei rendek s tisztviselők közül nehányat összehív 

kisgyülésre, az ily kisebb ügyek elhatározása véget.
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6 Megmagyarázza a tanító, hogy mit teszen az elnöklés, 

elmondja t. i. mikint - az elnök tartozik ügyelni ara, hogy a 

beszélők rendre szóljanak s hogy minden beszélőt kihallgassa

nak. Továbbá hogy a tanácskozás végével előadja hogy a 

vélemények hány felé ágaztak, és hogy mellyik mellett volt a 

többség; s a többség ezen véleményét kimondja mint határoza

tot, ha szinte az saját véleménye ellen van is.

7 Ezen három §-t illetőleg is magyaráz a tanító: jelesen 

elmondja, mikint az ülésen nyilván való tartása azt teszi, hogy 

aki nem is tartozik a megye rendei közé, bemehet az ülésekbe. 

De tartozik magát ott illően s csendesen viselni. Lehet játék 

gyanánt ülést alakítani, mellynek legyen elnöke, s mellyben az 

elejökbe adandó tárgyakhoz szóljon a tanulók közül ki akar s a 

többség határozzon, [áthúzva]

[Megjegyzés: a kisebbikhez közgyűlésrőli §-ok végéhez, de 

bővítve. - Áthúzva]

8 Igen fontos az, mit fönebb, a 34-dik §-ban mondottunk, hogy t. 

i. aki törvény ellen tesz: annak lakolnia kell, bárki legyen is. 

Semmit se igyekezzék inkább a tanító tanítványai eszökbe s 

érzéseikbe beolvasztani, mint ezen igazságot. Ezen eszme 

törvény előtti egyenlőség honi törvényeink szerint is létezik 

anyiban amenyiben bűntettet senki is büntetlen nem követhet el. 

De a büntetés körüli eljárás s maga a büntetés nem minden
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rendűek és formákra nézve egyenlő. Meg kell azért a tanulókkal 

értetni, miszerint ha valaki bűnt követ el, például gyilkol, 

rabol, gyújt, lop: büntetés alá vonandó, akár gazdag akár 

szegény, nemes ember, főrendü vagy paraszt legyen. De máskép 

fogják a nemes embert perbe, máskint a nem nemest, vagy 

parasztot. Egyéb büntetéssel illetik azt egyébbel ezt. Nemest 

sem tisztviselő sem senki más el nem fogathat mielőtt pőre le 

nem járt. Azonban ha a bűntetten érik, akárki is elfoghatja. 

Nagy bűnrőli gyanúra is elfogattat vármegye s anak tiszte olly 

nemes embert, kinek semmi fekvő birtoka nincs s kitől tarthatni 

hogy elillan.

Ellenben nem nemest pörbeidézés s Ítélet előtt s gyanúra is 

elfogathatják az illető vármegye tisztei.

A büntetést illetőleg is nemes embert bottal büntetni 

egyáltalán soha sem szabad.

Azonban nem nemest sem szabad önkényesen botoztatni. A 

földesur jobbágyait nem botoztathatja. - Midőn a törvényszékek 

rabot verettetésre ítélnek: egy év alatt csak négyszer szabad 

veretni; sőt ha az Ítélet azt rendelné, hogy egyszerre 25 ütésnél 

többet kapjon a rab: akor fél esztendő alatt csak egyszer szabad 

az ily büntetésre elitéit rabot veretni. (:lásd 1836diki [XVII.] t.

c.:).
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9 Uriszékről alább leend szó. - Ezen §-ban olly szót is kelletvén 

említeni melly a tanuló előtt hihetően ismeretlen: az megma

gyarázandó. Ilyen a feljebbvitel. Hogy a szót megérthesse s 

egyszersmind alsóbbszékek, pörbehivás, s perfolyamról 

képzetet kapjon azon tanuló is, ki még arról semmit sem tudna: 

ilyforma példát mond a tanító: Egy faluban ugyanazon uraság 

két úrbérese Nagy István és Kiss Józef közt baj adja magát elő. 

Nagy István úri vagyis azon törvényszék elébe hívja, vagy mint 

mondják idézi Kiss Józefet, mellyet a földesur embereinek 

ügyes-bajos dolgai ellátására szokott tartani. Ezen törvényszék 

elébe terjeszti hogy ő Kiss Józefnek 10 forintot vagyis 30 ezüst 

húszast adott kölcsönbe; de az most neki csak 10 váltó forintot 

azaz 12 ezüst húszast akar visszafizetni. Ekor Nagy István 

felperes Kiss Józef pedig alperes. (:azt hívják felperesnek ki 

pert indít s folytat; azt pedig ki ellen a per foly, alperesnek:) 

Kiss Józef mint alperes az uriszék előtt tagadja hogy ő Nagy 

Istvántól ezüst pénzben kapta volna a 10 forintot, s ezt azzal 

erősiti, hogy a kötlevélben nincs kitéve, hogy ezüst pénz volt. 

Nagy István enek ellenében tanukra hivatkozik, kik jelen 

voltak, mikor ő a pénzt Kiss Józefnek kiszámlálta s átadta. Állít 

is két igen becsületes, szavahihető tanút. De akiket mint 

utazókat a faluban senki sem ismer. Az uriszék ezen okból a 

tanukat nem fogadja el. Azt Ítéli, hogy Kiss Józef tegyen hitet 

reá hogy váltóban s nem ezüstben kapta a 10 forintot. Nagy
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István ezen ítéletben nem nyugszik meg, s pőrét fölebb azaz 

felső itélőszék elébe viszi, azon igen helyes reményben hogy az 

uriszék ítéletét meg fogják változtatni.

[ceruzával: a kisebbikhez oda hol feljebbvitelről lesz szó.]

10 Ezek a földabroszon újból megmutatandók.

" A tanító már akor midőn a megyéknek az országgyűlésre 

küldendő követeiről volt szó, láthatta hogy a tanulók felfogják- 

e a követküldés eszméjét. Ha szükségét látta akor el kellett 

mondania - mit most ismételhet, hogy mit teszen követküldeni. 

Elmondhatja hogy ha például az oskola a földesuraság vagy a 

helybeli pap elébe akarná valamiérti köszönetét vagy kérését 

terjeszteni, de mind oda nem mehet: követeket küldene, hogy 

azok ott mindnyájok nevében szóljanak. Ezeket a többi 

megválasztja, utasítást ad nekik hogy mit mondjanak sat.

[ceruzával: A kisebbhez, oda, hol követküldésről van elébb 

szó.]

12 Tudni kell miszerint régenten a városi lakosok választottak a 

városi nép számához képest némelly városban kevesebb, 

másban több lakost: hol 60 hol 80 hol 100-at, kik a város 

gazdaságára ügyeljenek; A város tisztviselőit válasszák s a 

város dolgait intézzék el. Ezeket külső tanácsnak nevezték. 

Később azután nem a nép választotta ezen 60 vagy több tagokat, 

hanem ha többen kihaltak közülök, magok a külsőtanácsi tagok
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választottak a városi lakosok közül magok körébe anyi tagot, 

hogy a szokásos 60-80 vagy 100-as szám kiteljék. Ez a mostani 

választópolgárság vagy külsötanács.

13 A képviselői nevezet még nem fordulván elő megmagyarázza 

a tanító, miszerint képviselő az, akit valaki megbíz, hogy 

képében vagy személyében tegyen vagy végezzen valamit.

14 [Megjegyzés: Végire kell járni!!]

15 Hogy a tárnoki székről fogalma lehessen a tanulónak: előbb 

megmondandja a tanító hogy a tárnok a király által kineveztetni 

szokott azon főhivatalnoka az országnak, ki alatt a városok 

állanak.

A tárnokszék áll a tárnokból s azon bírákból, kiket a 

tárnok némelly városokból meghív.

A királyi személynöki székről kelletvén szólani, szükséges 

a királyi személynökről is megmondani miszerint a törvényes 

királyi tábla, s egyszersmind az országgyűlésen a Karok és 

rendek vagyis követek elnöke.

El lehet regélni azt is, mi szerint hajdani korban a király 

személyesen ítélt az ország bírájával s itélőmesterével együtt. 

Később azon törvényszéknek, mellyet most is királyi táblának 

hívnak, elnököt nevezett, ki személyében elnököljön, s innen a 

királyi személynöki nevezet.
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[Megjegyzés: A kicsibe, hol a tárnokról és személynökröl 
szó.]

van

16 Elmondhatja a tanító, miszerint a mesteremberek régi időkben 

inkább csak városokban laktak. Együtt lévén társaságokba, 

úgynevezett céhekbe állottak, s magoknak bizonyos szabályokat 

készítettek. Ezen szabályokat szokásba hozták s mintegy 

törvényesítették. A céhek következtében nem minden ember 

űzhet mesterséget, habár a mestereknél ügyesebb volna is. 

Kevesedvén igy azoknak számuk, kik mesterséget űznek, 

kénytelenek azok, kik mesterembertől vásárolnak, mindent 

nagyobb áron sokszor pedig rósz minőségűt venni. Ezenkívül 

pedig sokszor a legügyesebb emberek elmaradnak a mesterség

től, mert nem engedik meg nekiek, hogy a céhbe beállhassanak.

17 Itt a kamara s királyi helytartótanácsról lévén szó, a tanulók 

arra utalandók: miszerint ezen kormányszékekkel nem sokára 

meg fognak ismerkedni. A szepességi ezen városokat meg kell a 

földabroszon is mutatni. Azok következők: [Felsorolásuk 

hiányzik.]

18 Az országbírájáról később ugyan megint leend szó. De 

mégsem árt azt már itt is megemlíteni miszerint ő az ország 

nagyjai közt a nádor után az első.

19 Ritka gyerek lesz ugyan, melly előfogatról (:vorspannról:) ne 

hallott volna. Mégis jó elmondani, miszerint határozott ár
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mellett a parasztság tartozik a hivatalos dologban járó katonák

nak s megyei s királyi tiszteknek elöfogatot adni. Az előfogat 

árát vagy készpénzzel fizetik, vagy Írást adnak róla, mellyet az 

adóba mint készpénzt vesznek be.

[Áthúzva, s mellé írva: a Kissebbe oda hol forspontról van szó 

az 105. §-hoz.]

20 Eből tartatnak vagyis fizettetnek a katonák. Ezen adót az 

országos rendek határozzák meg egyik országgyűléstől a 

másikig.

Fizetik ezen adót a városokban minden polgár s a 

vármegyékben a parasztok s más nemnemesek. A jobbágy telken 

lakó nemesek tartoznak azon telkek után adót fizetni, [áthúzva]

21 Megjegyzendő hogy törvény rendeli, miszerint a só árát az 

országgyűlés megegyezése nélkül feljebb emelni nem lehet, 

kivévén a rendkívüli szükséget.

22 Az országba behozott portékáktól bizonyos dijjakat fizetnek a 

kereskedők. E dijjakat harmincadnak nevezik. Mert hajdan a 

portéka értékének harmincadrészét szokták dijjak fejébe venni.

[Áthúzva: Kicsinyhez 113. §-hoz.]

23 A postákról, jó ha a tanító legalább anyit megmagyaráz, 

miszerint az országos bizonyos irányokban postavonalak 

mennek keresztül. Ezen postavonalakon egymástól két vagy 2 

1/2 mérföldnyire postaállomások vannak. E vonalakon viszik a
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leveleket s nyalábokat állomásról állomásra változtatott 

lovakkal. Ezen levelekért s csomókért fizetik a postadíjt azok, 

kikhez szólanak. Ezen állomásokon postamesterek vannak, s 

azok hámos lovakat is tartanak az utasok számára, mellyekkeli 

utazásért hasonlóan dijjt fizetnek. Mindezen dijjak teszik a 

postajövedelmet.

[Áthúzva: Kicsinyhez 113 §-hoz.]

24 Ezen katonai s kincstári jószágokat sem eladni sem elzálo

gosítani nem szabad.

25 Sok arany és ezüst jő a királyi bányákból. Mintegy [2408 

márka] arany s [65124 márka]1 ezüst. Ezen ezüst és arany egy 

részéből vereti a király a pénzt, mellyről a törvény azt mondja, 

hogy igaz értékű, vagy belbecsü legyen, azaz hogy legyen annyi 

belbecse amenyiben jár. Továbbá azt hogy csak az országos 

rendeknek megegyezésével szabad külföldi vagy uj pénzeket 

forgásba hozni.

26 Bővebben meg lehet mondani, miszerint van Dunán inneni és 

túli, Tiszán inneni és túli kerületi tábla. Ezeknek tagjait a 

király nevezi. A kerületi táblák több törvényhatóságokban fekvő 

jószágok és adósságok iránti pörökben mint első bíróságok 

ítélnek.

27 Itt is megmondja a tanító hogy enek tagjait a nádor teszi. A 

nádor rendel bíróságokat olly kérdések intézésére is, mellyek

278



több törvényhatóság közt a határ vagy egyéb tárgyak iránt 

keletkeznek.

28 A váltó törvényszékekre nézve a tanító megmondja, mikint a 

kereskedők s azok, kiknek kereskedőkkel van dolguk, igen 

rövid utón végzik ügyeiket. Adósságaik iránt a perek igen 

gyorsan folynak le a váltótörvény szerint, mellyet nehány év 

előtt alkotott az ország. Ily pereket a váltó altörvényszékek 

ítélnek el, mellyektől a föllebvitel a váltó feltörvényszékhez 

történik. Hívják pedig ezeket azért váltó törvényszékeknek, 

mivel elöttök nem adóssági ügyek folynak, mellyekről 

váltólevelek szólnak. Ezen váltólevelekben ki van fejezve, hogy 

az adós magát váltótörvény, s váltótörvényszék alá veti. Nevök 

pedig a váltóknak onnan van, hogy csak kész pénzzel lehet 

azokat fel vagy beváltani.

29 Megjegyzendő, hogy egy itélőmestert a nádor és két ülnököt 

az ország prímása nevez ki. A királyi tábla minden tagja a 

nemesi rendbőli. Csak két mágnást nevez ki tagul a felség. 

Ezeket táblabáróknak (:tabula Baro:) nevezik.

30 Nagyon fontos lévén a királyi táblának azon hivatása, hogy a 

felségsértés s hűtlenségi bűnök felett ítél; - és mivel e bűnök 

ha valóban léteznek, nagyon súlyosak: azért bővebb magyaráza

tot kíván a tárgy. Igyekezzék tehát a tanító megértetni 

tanítványával, hogy hűtlenségi bűnt azok követnek el, kik az 

ország s fejedelem ellen nyilván feltámadnak; - fölségsértést

279
a^c'jc4;\ 

/> * \

й *4, íj
Ví 4



pedig azok, kik a király élete vagy személyes bátorsága ellen 

fegyverrel vagy méreggel sat. törnek. Büntetése a hűtlenségnek 

vagy felségsértésnek: halál és jószágvesztés. De az elitéltnek 

gyermekei a részükre eső jószágot nem vesztik el.

Azt is magyarázza meg a tanító, mikint csupán felségsértés 

esetében lehet a birtokos nemes embert idézés és Ítélet előtt 

elfogni.

31 Megmondhatja a tanító hogy neve ezen törvényszéknek onnan 

van, mivel előbb csak hét személyből állott. Most azonban több 

tagja van, kiket septemvireknek hívnak. Ezek közül bizonyos 

szám mindig a mágnások vagyis a főrend közüliek.

32 Ha alsóbb szék itél is valakit halálra, és az elitéit nem vinné 

fölebb pőrét: akor szintúgy adhat kegyelmet, vagy kevesitheti a 

büntetést a felség; mert tőle csak jónak, kegyelemnek kell az 

országra jőnie; azért ő büntetést soha sem súlyosíthat.

33 El lehet beszélni, mikint olly ifjak, kik valamelly hazai 

tanodában törvényt hallgattak, azután vagy egy esztendeig 

vármegyén vagy városon viceispán, szolgabíró vagy ügyvéd 

mellett gyakornokoskodtak: a királyi táblán mint hites jegyzők 

(:juratus:) felesküdhetnek.

Ilyenek, miután a királyi vagy hétszemélyes tábla 

valamellyik tagja vagy ügyvédje mellett dolgoztak s az üléseket 

járták s így magokat ügyvédségre kiképezték: a királyi tábla
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őket megvizsgálja s ha alkalmasoknak találja ügyvédi oklevelet 

nyernek.

34 Elmondandó, miszerint a királyi ügyek igazgatója maga s az 

alája rendelt ügyészek által vigyáz ara, hogy a királyi jövedel

meket senki se csonkítsa. Ha magtalanul hal meg valaki, 

jószágait elfoglalja; vagy bíróság utján elitélteti a királyi 

kincstár részére (:az ily jószág a királyt vagy koronát illetvén:); 

és a felségsértés, hűtlenség s más nagy vétkek miatt perbe idézi 

azokat, kik ily vád alá jöttek.

35 Elmondandó, miszerint a törvény parancsolja, hogy minden 

három esztendőben legyen országgyűlés. Ezen idő közelgvén, a 

király meghívó levelet küld a törvényhatóságokhoz s az 

országgyűlés többi tagjaihoz.

36 El lehet mondani, miszerint ezeket azért hijják zászlósurak

nak, mivel régen háború idején egész zászlóaljjal állottak ki s 

mentek ellenség elébe. A fennevezetteken kívül azokhoz 

tartozik még a két koronaőr, kiket mindig az ország választ a 

magyar korona őrzésére. A zászlós urak közt ülnek a király 

udvari főhivatalnokai: ilyen a királyi fő udvari mester, 

fölovászmester, főpohárnok és főasztalnok. Ezek puszta címek. 

A fölovászmester azonban az országgyűlési szállásokra ügyel 

fel. Koronázási s más ünnepeket rendez s különben is a rendet s 

csendet tartja fen. -
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37 A kerületi üléseket illetően elbeszélheti a tanító, mikép 

régebben mind a dunai, mind a tiszai kerületek követei külön 

külön gyűltek össze, hogy magok közt az országos ülésekben 

előfordulandó tárgyak felől előre tanácskozzanak. Később 

látták, hogy igy sokfelé tanácskozván, bajosan egyezhetnek; 

azért a kerületek követei együtt kezdtek tanácskozni. De 

üléseiken rajta maradt a régi név, s most is kerületi 

(:circularis:) üléseknek hívják. Itt felteendő hogy a tanuló érti, 

mit kell érteni a dunai s tiszai kerületek alatt. Hogy t. i. Buda 

Pesttől véve fel: egy Dunán inneni s egy dunántúli s egy Tiszán 

inneni s egy tiszántúli kerület számittatik.

38 Jól meg kell a tanítvánnyal értetni, miszerint az ily 

statútumoknak nem szabad az ország törvénye ellenieknek 

lenniök.

39 Ily móddal olyanok is tanakodhatnak, kik nem lévén nemesek, 

hanem földészek vagy városi lakosok, törvényhatósági 

közgyűlésekben befolyásos részt nem vehetnek. De az ilyeknek 

említett egybejövetelök semmi hivatalos alakkal nem bír. Ily 

folyamodással járult például a múlt országgyűléshez a királyi 

felség pártfogása alatt álló természetvizsgáló társulat.

40 A tanító megmondja hogy mi az ottani menyiség, vagy ha 

városhelyt van, a közelebbi egykét helység vagy falubeli
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menyiséget(;) egy egy úrbéri törvénycikkben megyénkint fel van 

az úrbéri állományok mekkorasága jegyezve.

41 Megmondja a tanító enek okát, azt t. i. hogy a házak oldalát 

vagyis falát, az emberek kőből, téglából vagy vályogból építsék 

s a tűz ellen legalább anyiban biztosítva legyenek.

[Áthúzva, s melléírva: Kisebbikbe 178 §-hoz.]

42 Az adóról már volt szó, mind ott, hol a törvényhatóságokról, 

mind pedig ott, hol az országgyűlésről beszéltünk. De jó, ha a 

tanító arról újra s még többet magyaráz. Imhol azok, miket 

mondhat.

mint már láttukAz országos katonai adóról 

országgyűlés végez.

az

Az országgyűlés meghatározza a szükséghez képest, hogy a 

katonaság tartására évenkint enyit s enyit fizessen az ország 

mint adót.

Ilyen határozat csak három évre szól: t. i. közelebbi 

országgyűlésig, mert minden három évben országgyűlést kell 

tartani.

Múlt országgyűlésen [2.585.000]11 forintot határozott az 

ország mint három évi [helyesen: 4 évi (megjegyzés tőlem; - D. 

G. Cs. V. ö. "jegyzet)] minden évben fizetendőt.
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Ezen adónak kivetése is az ország által történik következő
módon.

Hogy ily kivetésekre legyen valami mérték vagy kulcs, régi 

idő óta felvették; mintha az ország [254.629] részre volna 

osztva. Ezen részeket portáknak hívták és hijják.

A törvényhatóságok nagyobb vagy kisebb, gazdagabb vagy 

szegényebb volta szerint határoztatik meg időről időre, hogy 

ezen portákból egy egy törvényhatóságra menyi esik.

Ezen felosztást többnyire a nádor teszi, a rendek által ara

megbízva.

Tudván már, hogy jelenben menyi a fizetendő adó, azt is 

tudván hogy az országban hány porta van, tudhatni, hogy egy 

portára az adóból menyi jő.

Azt is tudván hogy egy egy törvényhatóságnak enyi s enyi 

portája van, könyü kiszámítani hogy reá az adóból menyi esik.

Ha például az ország egyszer öt millió adót határozna, ez a 

porták számával azaz [254.629-cel] elosztván esik egy egy 

portára [19,64] vagyis [19 forint 64 krajcárt] kell egy porta után 

fizetni.

Már amelly törvényhatóságnak tíz portája van, tudnivaló, 

hogy tízszer [19,64], azaz [196 forint 60 krajcárt] tartozik 

fizetni.
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El lévén igy a törvényhatóságok közt osztva hogy mellyik 

menyit fizessen az adóból: ezen összegnek a lakosok közti 

kivetése maga a megyei vagy városi törvényhatóság által 

történik.

Hogy ezt tehessék, összeírnak minden adófizetőt vagyoná

val s tehetségével együtt. Eszerint osztják ki a megyékben 

járásonkint a fizetési menyiséget olly móddal, hogy amelly 

járásban több adófizető vagy tehetősebbek vannak: ara több 

jusson.

Az egyes járásra eső fizetni valót megint a járásbeli faluk 

és helységek közt, ezekben pedig a reájuk esett menyiséget a 

lakosokra vetik ki azoknak tehetségükhöz képest.

Az említett katonai országos adón kívül van úgy nevezett

háziadó.

A háziadó menyiségét a vármegye határozza el, megvizs

gálván előbb hogy menyire van szükség.

A helytartótanácsnak kötelessége ügyelni, hogy olly 

megyei költségek fedezésére ne rovassék ki adó, mellyek 

szükségtelenek.

A háziadóból kapják a törvényhatóságok azaz megyei 

tisztek fizetésöket. Aból tartják fen a kész épületeket, építik s 

igazítják a hidakat s fedeznek több más eféle költségeket.
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Ezen adót is a megyékben a földészek s más nem nemesek
fizetik.

A nemesek ezen adóba sem fizetnek, mellynek jó nagy 

része az ő hasznukra s javukra fordittatik.

Városokban ez igazságosabban van. Ott ki nemes is fizet, 

ha egyszer házat vagy földet bír, mégpedig nemcsak a házi, 

hanem a katonai adóból is fizeti a reá eső részt.

A megyékben is tartoznak azon nemesek, kik úrbéres 

telken laknak vagy telket bírnak, az azután eső adót fizetni.

43 El lehet beszélni, miszerint régenten azért, hogy az akori 

nagyon szűk pénz idejében az adót a szegénység könyebben 

fizethesse, megengedtetett, hogy adójának egy részét termések

ben fizesse, mellyből azután a katonaság tartassák. Akor 

mindazon termékekért illő jó ár szabatott; úgy hogy az 

adózónak semmi kára sem volt ezen élelmezésben. De később 

megváltozott a dolog: a gabona mindinkább drágult, és gyakran 

nagyon sokkal olcsóbb árért kellett az élést az adózónak adnia, 

mint ahogy piacon adhatta volna el, vagy kellett vennie.

Most aban jár az ország hogy a katonaélelmezést 

megváltsa, hogy igy az élésadásból származott gyakori nagy 

károsodás s az azzali bajoskodás megszűnjék.
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44 Megmondandó, miszerint újoncokat városi polgárok közűi is 

állitnak. Ujoncállitásról alább még szólunk, hol a katonaságról 

fogunk beszélni.

45 A tanító megmutathatja hogy megyen a sorshúzás. Sőt haszna 

lesz játék alakjában szoktatni a gyermekeket a sorshúzás 

eszméjéhez. [Áthúzva]
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Jegyzetek

1 (kölni) márka=233,86 gramm

II Magyarország története 1790-1848. Budapest: 1983. 91 1.

III Fényes alapján - mivel az említett nemzetiségek csak részben 

követték az „óhitet” - a nem egyesült görög felekezetüek száma 

1.822.599 főt tett ki.
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Wesselényi Miklós: Honismertetés

(a hosszabb)

Erdélyről

§ 1.

Erdélyország szoros kapcsolatban van Magyarhonnal, mert

§ 2.

A magyar koronához tartozik s a magyar királyság jogával 

(:jussával:) fogva bírja a magyar király, de úgy mint fejedelem 

vagyis fejedelmi címet viselvén. í

§ 3.

Midőn Magyarhon állapotáról szóltunk, mindjárt kezdetben, 

többeket mondottunk hazáról, királyról, törvényről. Mindaz 

Erdélyt is illeti; mert Erdély épen úgy alkotmányos ország, mint 

Magyarhon.2

§ 4.

Erdélynek is szintúgy vannak törvényhatóságai mint Magyar

honnak.
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§ 5.

Valamint a magyarhoniak, úgy az erdélyi törvényhatóságok is 

igazgatják magokat s határoznak saját dolgaik felől. - 

Hasonlóan kötelességök a törvények felett őrködni s a 

törvényeknek s a törvényes parancsoknak végrehajtását 

eszközölni. Nemkülönben a törvényhozásba is befolynak 

követeik s utasításaik által.

§ 6.

Erdélynek is meg van törvényhozása az ország rendei és a 

fejedelem közt oszolva, mint Magyarországnak.

§ 7.

Szintolly kevéssé szabad Erdélyt parancsok, s úgy nevezett 

pátensek által kormányozni, mint a testvérhont.

§ 8.

Itt is törvény szerint uralkodik a fejedelem; s kormánya 

törvényes tartalmú parancsok által tartozik igazgatni.

§ 9.

A törvényes parancsoknak törvény szerint fennálló kormány 

székek által kell a törvényhatóságokhoz végrehajtás végett 

küldettniök.
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§ 10.

így a két testvérhonnak alkotmánya ugyan az lévén fővonásai

ban; polgári állapotja megismertetésében kövessük ugyan azon 

nyomot, mellyen menve Magyarhonnal ismerkedtünk meg.

§ 11.

Mi a két honban egyformán van, azt csak röviden fogjuk 

érinteni: inkább csak a kettő közti különbségeket emeljük ki.

§ 12.

Mi előtt azon nyomot elővennők lássuk előbb Erdély polgári 

alkotmányának fő sajátságát, mi abban áll, mi szerint Erdélyben 

három törvényesen egyesült nemzet van, u. m. Magyar, Székely 

és Szász.

§ 13.

Nem úgy vannak csak mint Magyarhonban a különböző 

nemzetek, vagy is inkább idegen ajkú lakosok.

§ 14.

A különböző ajkú lakosok ugyan is Magyarhonban nincsenek 

törvény által nemzetnek nevezve. Ott a törvény csak egy 

nemzetet ismer t. i. a magyart.

§ 15.

Azonban a más népfajoknak sincs nyelvök, vagy szokásaik 

elnyomva.
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§ 16.

Erdélyben mint mondók a törvény három nemzetet jelel ki s 

ösmér el.

§ 17.

De a három nemzet az egyességi kötés (unió) által szorosan van 

összekötve.

§ 18.

Ezen egyességi kötésre minden honfi megesküszik.

§ 19.

E kötés tartalma szerint nem csak minden nemzet tartozik a más 

valamelyiknek baját és sérelmét magáévá tenni, sőt ha bár 

melyik nemzet közül csak egyénnek is történik törvény elleni 

bántodása: tartozik azt mind a három nemzet törvényes utón 

oltalmazni.-

§ 20.

Már most vegyük elő a Magyarhon megismertetésénél követett 

nyomot s lásssuk legelőbb is Erdély honfiainak minő különböző 

polgári helyzetök van.

§ 21.

Erdélyben nincs a papság törvény által első rendnek nevezve.
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§ 22.

Erdélynek főrendje nincs. Vannak ugyan grofok és bárok, de ez 

Erdélyben csak puszta s üres cim: törvény előtt semmi elsőséget 

sem ád.

§ 23.

Nemessége szintolly jogokkal bír, mint Magyarhonban.3

§ 24.

A polgárság felől - a városokról szólván - fogunk beszélleni.

§ 25.

A különböző vallásbeli papokról s vallásokról; továbbá a 

katonákról s parasztokról rendre a maga helyén fogunk szólani.

§ 26.

Minden különböző sorsbeliek felett: Erdélyben is a fejedelem

áll.

§ 27.

Személye Erdély törvényei szerint is sérthetetlen.

§ 28.

A magyar király midőn Erdély fejedelmévé lesz biztositó 

oklevelet ád az országnak a törvények s alkotmány megtartása 

iránt.
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§ 29.

Ezen oklevélre a fejedelem nevében s lelkére megesküszik 

avégre küldött királyi biztosa.

§ 30.

A fejedelem részérőli ezen eskü után az ország rendei is 

megesküsznek a fejedelem s törvény iránti hűségre s engedel

mességre.

§ 31.

A törvények s törvényes parancsok végrehajtását Erdélyben is a 

törvényhatóságok, kormányszékek, s itélőszékek eszközük. 

Lássuk azért ezeket rendre, s legelőbb a

Törvényhatóságokat.

§ 32.

Erdélyben vannak: vármegyék, székely székek, szász székek s 

városok. Nézzük ezeket rendre.
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Vármegyékről.

§ 33.

Van 9 vármegye, mely közűi egyet, t. i.: Fogarast vidéknek 

hínak4

§ 34.

A megyéknek kormány nevezte főispánjaik vannak, mint 

Magyarhonban.

§ 35.

A főispán helyébe helyettest (:administratort:) nevezhet ki a 

főkormányzó (:gubernator:).

§ 36.

A megyéknek tiszti személyzetében vannak a Magyarországitól 

különbségek:

fszlOr a főispán után az lső tisztviselő a főbíró.

2fSz1or a viceispánynak némileg bűntettek elleni fellépés, s a 

törvényes ítéletek végrehajtása tartozik tisztjéhez.

§ 37.

Főszolgabírák nincsenek, hanem csak alszolgabírák, a 

szolgabírák mellett esküdtek sincsenek.
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§ 38.

Pénztárnok nincs más, hanem a kir. adószedő. Nem lévén házi 

pénztár hanem csak kir. adó.

§ 39.

Ezen kir. adó összeírásának évenkinti kiigazítására vannak adó 

iróbiztosok (:certificator Comissariusok:).

§ 40.

A megyei gyűlésekre5 nézve következők a különbségek jelesen:

§ 41.

1— Erdélyben törvény parancsolja mikint előbb a felső 

parancsok vétessenek tanácskozás alá.6

§ 42.

2ÍszJor Az adóra nézve, Erdélyben házi adó most nem lévén, a 

katonai-adónak kivetése is kincstár utján történvén: a megye 

rendei tanácskozatuk s határozatuk tárgyát az adó dolga nem 

teszi.

§ 43.

2fszlor

mellőzve.7

Katoanállitás tárgyában is el voltak eddig a megye Rendei

§ 44.

^fszler SA tisztválasztásra létezik a leglényegesb különbség.
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§ 45.

Megtörténvén a választás a szótöbbséget nyertek közül csak az 

alsóbb hivatalbeliek lépnek azonnal hivatalba: a főbírók, 

viceispányok, preceptorok, s helyenkint a fő és aljegyzők is 

csak kir. helybenhagyás után foglalják el helyöket.

§ 46.

Helyenkint megerősítés végett mindenik vallásból csak az 

küldetett fel, ki legtöbb szavazatot kapott.

§ 47.

Másutt pedig a kijelöltek mind felküldetnek tetszés szerinti 

megerősítésre.9

§ 48.

Erdélyben közgyűlésket nem tartanak. Ahelyett a tisztekből 

jőnek néhányan tisztség név alatt hetenként össze; a főispán, 

vagy ennek távollétében a főbíró elnöklete alatt. Ezek végzik itt 

azt, mit Magyarhonban a kisgyűlés.

§ 49.

De a tisztség szintúgy tartozik azokat, miket tett, s az azokróli 

jegyzőkönyveket a közgyűlés elébe terjeszteni, mint ahogy azt a 

közgyűlésnek kell Magyarhonban tennie.
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§ 50.

Erdélyben is minden kormányszéki parancs, és egyéb levelezés 

az egybegyült megyei Rendek cimzete alatt jön; s egyenesen 

azokat illeti.

§ 51.

Jőnek ugyan Erdélyben is elnöki parancsok s praesidialisok, de 

amelyekről a törvény mit sem tud.

§ 52.

Az országgyülésrei követválasztásnak Erdélyben törvény szerint 

épen úgy kell történnie, mint Magyarhonban.

§ 53.

Erdélyben sem szolgabírák, sem viceispányok nem ítélnek úgy, 

mint Magyarhonban láttuk.

§ 54.

Erdélyben megyéken alsó törvényszék, hol perek kezdődnek: 

nemeseket nézve partialis, nemteleneket nézve a filialis szék.

§ 55.

A filialis vagy fiúszék előtt folynak a nemtelenek elleni 

bünperek, s a nemteleneknek egymás elleni pereik. Innen a 

derékszék elébe viszik a pereket.10
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§ 56.

A partialis széken folynak a nemesemberek közti olyan perek, 

melyekben az, mit az egyik a másiktól követel 100 forintnál 

többre nem megy.11

§ 57.

Az ilyen perek közül csak az ollyakat lehet felebb t. i. a 

derékszék elébe vinni, melyeknek tárgyuk a 60 Ftot meghaladja.

§ 58.

A derékszék elébe mennek a filialis, partialis s úri székről 

feljebb vihetett és vitt perek.

§ 59.

Kezdődnek pedig a derékszék előtt a nemesemberek közti olyan 

perek, mely 100 Ftnál többről szólanak. Továbbá a nemesembe

rek ellen indított közkereseti perek.

§ 60.

Ilyen közkeresetek, vagyis hogy nemesembert a vármegye 

részéről megpereljenek; csak akkor lehet valaki ellen indítani: 

ha az előbb a derékszék, vagy pedig a közgyűlés itéletkint 

határozta el.

§ 61.

A filialis és a partialis széknek ugyanazon bírái vannak és 

elnöke is ugyan az.
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§ 62.

A generalis vagy derékszéknek más bírái vannak. Az elnök 

pedig Erdélyben a főbíró, a székelyeknél a vice királybíró. 

Azonban a főispányok s főkirálybírák is szoktak elnökölni.

§ 63.

Mind a filialis és partialis, mind pedig a generális szék bíráit a 

megye közgyűlése választja.

Székely Székekről.

§ 64.

Székely szék öt van. Ezek a magyarhoni s erdélyi megyéktől is 

abban lényegesen különböznek, mikép főispánaikat, kiket 

főkirálybíráknak neveznek, maguk választják magoknak, még 

pedig kijelölés nélkül. De királyi megerősités mellett.

§ 65.

Többi tiszjeiket is kijelölés nélkül választják. De a confirmatio 

vagy felső megerősítés dolga úgy áll: mint a megyékben.

§ 66.

Különben is a tisztekre s közgyűlésekre nézve igen úgy vannak 

a székely székekben a dolgok, mint a megyékben.
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§ 67.

A főbírákat azonban ott alkirálybíráknak, s a szolgabírákat 

dulóknak hijják.

§ 68.

Viceispányok nincsenek, azoknak is tisztjét az alkirálybíró 

vivén.

§ 69.

A közgyűlést gyrás gyűlésnek is nevezik.12

Szász Székekről.

§ 70.

Szász szék 9 és vidék 2 van. Ezen székek egészen más 

természetű törvényhatóságok, mint a vármegyék és székely 

székek.

§ 71.

A szász székek igazgatása inkább a városi hatóságnak vidékérei 

kiterjesztésén alapszik: a minden székben fekvő város ugyan is 

a közigazgatásra nézve szoros egybeköttetésben van a szék 

helységeivel és falvaival.
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§ 72.

A városi magistratust, a helységek s falvak elöljáróit választják, 

a választott esküitek közül. Ezen esküiteket pedig maguk a 

magistratus választja.

§ 73.

Ennélfogva mint mondók belszerkezetök inkább hasonlít a 

városokéhoz, mint a megyék s székely székekhez.

§ 74.

Nincsenek olly közgyűléseik mint a megyéknek, s a székely 

székeknek.

§ 75.

Minden széknek van királybírája. Ezt is magok választják; de a 

felség által megkell erősittetnie.

§ 76.

Egyébiránt a szásznemzet főhivatalnoka s dolgai igazgatója a 

comes, kit szebeni főkirálybírónak neveznek s ki a főkormány

székben mint tanácsnok ül.

§ 77.

Minden szék és vidék kétkét követet küld az ország gyűlésére.

§ 78.

A szász nemzet nemzeti gyűléseket is szokott tartani, 

mellyekben közdolgaikról tanácskozik s határoz.13
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§ 79.

A szászok ugyan nem nemesek, de hivatalokat eddig is 

viselhettek.

§ 80.

Azonban köztek is vannak királyi adományleveles (:donatarius:) 

nemesek.

§ 81.

A szászok, kik nem donatariusok, mind fizetnek adót, s vesznek 

részt más közterhekben.

§ 82.

Csak gyanúra - pörbe idéztetés s törvényes Ítélet nélkül senkit 

sem lehet közülök s köztök elfogni, s börtönben tartani.

A városokról.

§ 83.

A királyi városok állása szinte az, ami Magyarhonban.

§ 84.

Ország gyűlésére követeket küldenek.
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§ 85.

De nem csak a királyi városok, hanem az úgy nevezett taxalis 

helyek, vagy városok is küldenek ország gyűlésére követeket.

§ 86.

Mind a királyi városok mind a taxális helyek anyiban szabadon 

választják követeiket, hogy nem kötik magokat csak a városi 

egyénekhez.

§ 87.

Királyi város és taxális hely mind össze 19 van. Kiknek 

szavazatukat országgyűlésen szintúgy számítják, mint a 

vármegyékét.

§ 88.

Vannak követeket nem küldő, de a többiekhez hasonló belső 

szerkezetű városok is, kik azonban függésben vannak azon 

vármegyétől hol feküsznek.

§ 89.

Kormányszéke Erdélynek: a.) az erdélyi udvari cancellaria 

Bécsben. b.) a főkormányszék Kolozsvárott. S c.) az erdélyi 

kiskincstár Szebenben.14

§ 90.

A főkormányszék foglalkozik legföbbkint az ország bel- 

igazgatásával.
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§ 91.

A kormányszékről mennek minden törvényhatóságokhoz a 

parancsok.

§ 92.

Hozzá pedig felülről fejedelmi parancsok, decretumok, 

rescriptumok, jőnek.

§ 93.

Hozzá jőnek alólról, azaz a törvényhatóságoktól, a jelentések, s 

egyének többféle tárgybeli folyamodásaik.

§ 94.

Az ő utján mennek a törvényhatóságoktól a fejedelemhezi 

feliratok.

§ 95.

A fökormányszéknek elnöke a főkormányzó, ki az egész 

országnak főkormányzója, s az országban az első hivatalnok.

§ 96.

Ezt is az ország választja.

§ 97.

Van a főkormányszéknél helybeli vagy tartományi cancellar s 

cancellaria.
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§ 98.

A főkormányszékhez tartozik 

(:provincialis comissariatus:)

a tartományi biztosság

§ 99.

Melynek feje a tartományi főbiztos (rprovincialis commissa- 

rius:).

§ 100.

A főszámvevő hivatal (.exactoratus:) s annak elnöke (:exactoria 

praeses:).

§ 101.

Az épitészi hivatal (:aedilis directio:)

§ 102.

A tartományi biztosság olly formán hivataloskodik, mint a 

magyarhoni.

§ ЮЗ.

A számoltató hivatal a bejövő adó egy részét, s az alapítványok 

kamatjait kezeli, valamint kezel egyéb pénztilletőketis.

§ 104.

Az épitészi igazgatóság (:aedilis directio:) a közmunkákat, s 

azon utak készítésére ügyel fel, melyeket kincstári segedelem

mel építenek.
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§ 105.

Tartományi cancellart, tartományi főbiztost, s a főszámvevő 

hivatal elnökét is az ország rendei választják; valamint a többi 

tanácsnokokat is.

§ 106.

Van kormányszéki tanácsnoki állomás összesen 14. Az erdélyi 

catholicus püspök is a tanácsnokok közt ül.

§ 107.

Ott ül a főorvos (:protomedicus:) is, de csak a szakát érdeklő 

dolgokban van szava.

§ 108.

A főkormányszék titoknokait, s alsóbb hivatalnokait a 

kormányszék által kijeleltek közül a kormány nevezi ki.15

A főkormányszékről, valamint az udvari cancellariáról is, úgy 

mint itélőszékekről, mingyárt alább szólandunk.

§ 109.

Az erdélyi udvari cancellariának feje a cancellar, kit hasonlóan 

az ország gyűlés választ szintúgy, mint a többi sarkalatos 

hivatalokat (:cardinale officium:) kijelelés nélkül.16

§ no.

A cancellaria tanácsnokait, vagy is az udvari consiliariusokat a 

kormányszéki tanácsnokok közűi nevezi ki a fejedelem.
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§111.

A cancellariától a királyi rendeletek (:decretumok:) a cancellár 

s tanácsnok, a leiratok (:rescriptumok:) pedig maga a fejede

lem, a cancellar és egy tanácsnok által alá írva jőnek.

A Királyi Kincstárról.

§ 112.

A királyi kincstár vagy thesaurariatus (:Szebenben:) az ország 

jövedelmeit kezeli.

§ из.

Az ország jövedelmei következők: a.) adó Ez Erdélyben 

körülbelül l,500.000ra megy.17

§ 114.

Ebből egymillió körül a katonaságra megy; a többi a tartományi 

pénztár kiadásaira, milyenek: a hivatalnokok fizetése sat.

§ 115.

b.) Só. A sóaknák jövedelme nagy, mert ára itt Erdélyben is 3 f 

15 x. Magyarhonban pedig még tetemesb: helyenkint 7. - 

másutt még több forint.

§ 116.

Adnak el pedig évenkint mintegy [500.000]11 mázsát.
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§ 117.

Ahol legtöbb só van is; hol abból egész kősziklák vannak, ott 

sem szabad csak egy fontnyit is onnan ingyen venni. De a 

soskutakat azon lakosok, kiknek határaikban vannak, ingyen 

használhatják.

§ 118.

A soaknából venni, s másnak királyi engedelem nélkül eladni 

tilos. Az apró sóárulást is csak azok űzhetik, kiknek az megvan 

engedve.

§ 119.

c.) A királyi bányák jövedelme s a mások bányáibóli királyi 

dézma.

§ 120.

Az úgy nevezett nemes ércek és a kényeső olyanok, mikből az 

ilyetén bányák birtokosainak dézmát kell adniok.18

§ 121.

Az arany és ezüst egy részéből részt vesznek. A királyi 

pénzverő ház Károlyfejérvárott van.

§ 122.

Arany jön a királyi bányákból s bánya dézmából [6]IH ezüst 

pedig [...] mázsa.
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§ 123.

Vannak nevezetes királyi vasbányák, vagy hámorok, nem 

különben réz s ónbányák is. A nevezetesebb kir[ályi] vashámo

rok Vajdahunyadon vannak.19

§ 124.

d.) Harmincadók. Ezeket a külföldről jövő, s külföldre menő 

tárgyakért fizetik. Erdély és Magyarország közt - természetesen 

- nem fizetnek harmincadót.

§ 125.

e.) Posták jövedelme úgy mint Magyarhonban.

§ 126.

f.) Dézmák. A kir [ály i] dézma egy részét természetben veszik. 

Nagy részéért pedig haszonbért szed a királyi kincstár.

§ 127.

Ezt kezelik a fő és alkirályi dézmások.20

§ 128.

E jövedelmek összesen mint egy 18. millió forint ezüstpénzre 

mennek.

§ 129.

A kincstárnak feje és elnöke a Thesaurarius. Ezt az országgyű

lés választja, s a felség erősiti meg úgy, mint a többi sarkalatos 

hivatalbelieket.
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§ 130.

A kincstári tanácsnokokat, s többi személyzetet pedig a felség 

nevezi ki.

§ 131.

A kincstár alá tartoznak:

a.) a sóhivatalok;

u. m. a sóaknák s a sóraktárok hivatalai.

b.) a zalathnai bányatörvényszék, a bányahivatalok, s a 

pénzverőhivatalok Károly fej érvárt.

Továbbá harmincad, erdőszéli, s kir[ályi] dézmák hivatalai, 

kamarai jószágok gazdasági hivatalai, a directoratus.21

§ 132.

Az erdélyi kincstár a főigazgatótanáccsal és az udvari 

kincstárral levelez.

Az országos vagy fő Törvényszékekről.

§ 133.

A fő vagy országos törvényszékekre nézve különbőz Erdély 

Magyarországtól abban, hogy Erdélyben a két főbb kormány

szék u. m. a cancellaria s gubernium egyszersmind ítélő szék is.
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§ 134.

Továbbá hogy nincs olly felső itélőszék az országban, mint 

példáúl Magyarhonban a hétszemélyes tábla, melytől a perek 

fölebb ne mehetnének.

§ 135.

Erdélyben a nagyobb perek egyenesen a felség elébe mennek és 

az udvari cancellaria előtt folynak.

Királyi Tábla.

§ 136.

Egyik országos vagy főitélő szék a kir[ályi] tábla (:helye Maros 

Vásárhelyt:).

§ 137.

Az ez előtt folyó perek részint ott kezdődnek; részint felebbvi- 

tel utján alsó székekről vitetnek oda.22

§ 138.

A királyi tábla elnökét az országgyűlése választja; s a felség 

megerősíti úgy, mint a többi sarkalatos vagy főhivatalbelieket.

§ 139.

Hasonlóképpen választja az országgyűlés a királyi tábla három 

itélőmesterét.
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§ 140.

Ezen itélőmesterek adják elő a pereket, (preferálnak:). Ők Írják 

meg, s adják ki az ítéleteket. Továbbá testvéreket és atyafiakat 

(:ha t. i. azok kívánják:) ők osztoztatják meg a reájuk maradt 

javakban.23

§ 141.

Van a kir[ályi] táblán 12 valódi (pactualis:) assessor, s vannak 

számfelettiek (:Supernumerariusok:) s azokon kívül vannak 

tiszteletbéli ülnökök is.

§ 142.

Ezen ülnököket maga a kir[ályi] tábla s a főkormányszék 

ajánlására a fejedelem nevezi ki. Az ülnökök is adnak elő 

midőn szükség kívánja pereket, referálnak.

§ 143.

Tagja a kir [ályi] táblának a királyi ügyek igazgatója 

(:directora:) kit hasonlóan a fejedelem nevez ki. Erre a kincstár 

tesz választást, vagy kijelelést a felség pedig kinevezi.
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Fő kormány szék.

§ 144.

A főkormányszékhez guberniumhoz a királyi tábláról vitetnek 

fel az ügyek.

§ 145.

De vannak ügyek, melyek ott kezdődnek.

§ 146.

Mások pedig nem ott kezdődnek ugyan, de nem is a királyi 

tábláról mennek oda, hanem alsó székektől.

§ 147.

Ilyenek a szászok ügyei, melyek nem mennek a kir[ályi] 

táblához.

§ 148.

A főkormányszék a peres ügyeket külön üléseiben tárgyalja.

§ 149.

Tanácsnokai s titoknokai közül is mások dolgoznak a perekben, 

mint akik a közigazgatási ügyekkel foglalkoznak.

§ 150.

Ezért szokták ezen különböztetést tenni: judiciale gubernium 

(rtörvénykezési törvényszék:) és politiamus gubernium
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(:közigazgatási törvényszék:). De a törvény a kettőt még nem 

választotta el egymástól.

Cancellaria.

§ 151.

A guberniumtól mennek, mint már mondók, a nagyobb ügyek az 

udvari cancellaria vagy felség elébe.

§ 152.

Ugyan oda folyamodás utján is mennek több ügyek még per 

folyta alatt. Ez által a perlekedés nagyon hosszúi.24

§ 153.

A főkormányszék s udvari cancellaria mindig együtt van, a 

kir [ályi] tábla ellenben az u. n. törvény szünetek alatt 

szétoszlik.

Productionale Forum.

§ 154.

Van még egy fötörvényszék, mely előtt azon birtokok s 

jószágok feletti kérdések s ügyek fordulnak elő, melyek kétség 

alatt vannak, hogy nem koronajavak, vagy fiscalitások-e?
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§ 155.

Ezen itélőszéket prodductionale fórumnak nevezik. És csak 

ollykor hívják össze.

§ 156.

Elnöke ennek a kormányzó, a főigazgató Tanács, királyi tábla, 

főispányok és főtisztek.

A törvényhozásról vagy is országgyűlésről.

§ 157.

Erdélyben még az országgyűlés is némi tekintetben itélőszék; 

mert a hívtelenségi (:nota:) perek ottan folynak.

§ 158.

Erdély polgári állapotja s alkotmánya és a magyarországi közt 

az országgyűlést illetőleg van a legnagyobb különbség.

§ 159.

Magyarországon ugyanis két tábla van. Erdélyben pedig csak 

egy. Az az együtt üléseznek, s határoznak az országgyűlés 

minden tagjai. -
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§ 160.

Továbbá Magyarországon a felső háznak tagja minden mágnás, 

mint királyi hivatalos. Erdélyben pedig részint grófok és bárok, 

részint csak nemesek közüliek a kir[ályi] hivatalosok.

§ 161.

Ezen királyi hivatalosokat a kormányszék ajánlatára a 

fejedelem, vagy is inkább a cancellaria nevezi ki.

§ 162.

így Magyarhonban inkább a sorstól; Erdélyben pedig inkább a 

kormánytól függ, hogy hányán, s főként hogy kik legyenek a 

regalisták.

§ 163.

Abban is sokat különbözik a két országgyűlés egymástól, hogy 

Erdélyben sokkal több városi követ van a megye és székek 

követei számát felvéve mint Magyarországon.25

§ 164.

És ezen sok város követének fejenkint épen úgy számíttatik 

szavazata; mint a megyék követeinek. Magyarországon pedig 

eddigelő fejenkint nem számították.26

§ 165.

Magyarhonban a kir[ályi] tábla jelen van, de soha sem szavaz. 

Erdélyben pedig igen.
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§ 166.

Az is az erdélyi országgyűlés sajátsági közé tartozik, miként a 

főkormányszék is tagja annak.

§ 167.

Igaz, hogy ez közönségesen nem szokott jelen lenni; de 

megjelenhetik mikor akar. S ollykor az ország rendei által meg 

is hívatik.

§ 168.

S ilyenkor az országos ülésben az ország főkormányzója 

elnököl.

§ 169.

Azonban a kormányszéknek meg vagy meg nem egyezése az 

országgyűlés rendei határozatát nem változtathatja.

§ 170.

Más sajátsága az Erdélyi országgyűlésének az, hogy amit egy 

országgyűlésen határoz, nem igen szokott még azon országgyű

lés végével mingyárt úgy mint Magyarországon törvénnyé válni.

§ 171.

Erdélyben a törvény javallatokat felküldik megerősítés végett; 

de azoknak meg vagy meg nem erősítése felöli királyi válasz 

többnyire csak a közelebbi országgyűlésre szokott lejönni.27
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§ 172.

Abban is különbözik az erdélyi országgyűlés a magyarországi

tól, hogy Erdélyben mindenik ülésnek jegyzőkönyvét a 

közelebbi ülés kezdetén felolvassák, s hitelesítik.28

§ 173.

Olly elöleges tanácskozási ülések sincsenek Erdélyben, 

milyenek Magyarországon a kerületi ülések, hol minden tárgy 

előbb megvitatva készen vitetik az országos ülésre.

§ 174.

Az erdélyi országgyűlésnek egyik teendője a fő hivatalokrai 

választás.

§ 175.

Ilyenek mint már mondók: a főkormányzó; cancellár; kincstár

nok; országos elnök; kir[ályi] táblai elnök; főtartományi biztos; 

Exactoratus elnöke; tartományi cancellar; 12 kormányszéki 

tanácsnok; három itélőmester.

§ 176.

A szavazás kijelelés nélkül történik és titkos, t. i. mindenki egy 

bezárt ládácskába veti összehajtott választó céduláját.

§ 177.

Minden állomásra mindenik vallásból Írnak céduláikra a

választók hármat hármat.
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§ 178.

Midőn a szózatok megszámitatnak, a legtöbb szózatot kapott 

három egyént mindenik vallásból felküldik.

§ 179.

Ezekből [a] felség az azon vallásbeli legtöbb szózatot nyertet 

erősiti meg; mely vallást azon állomás aránylag illeti; mert már 

mondottuk miszerint a négy vallásnak egyenlő arányban kell a 

hivatalokban részesülnie.

§ 180.

Erdélyben azt rendeli a törvény hogy az országgyűlésen 

legelőbb a királyi előadások vétessenek fel.

§ 181.

De nyilván kimondja azt is mikép a királyi előadások az 

azokkal összefügésben lévő sérelmekkel együtt tárgyaltassanak.

§ 182.

Vala már mondva mikép az erdélyi országgyűlés némileg 

itélőszék is.

§ 183.

A hívtelenségi perek ugyanis az országgyűlés és csakis az 

országgyűlés előtt folyhatnak.29
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§ 184.

Az országgyűlés honosíthat is idegeneket, úgy mint a Magyar

honi.30

§ 185.

Az országgyűlés tárgyai közé tartozik az adó dolga.

§ 186.

De e tárgy - mint már mondatott - több évek óta az országgyű

lés mellőztével kezeltetik.

§ 187.

Továbbá tárgya az országgyűlésnek a katonaadás - miről már 

szóltunk; és a nemesi felkelés vagyis insurrectio elhatározása s 

rendezése.

Erői alább, hol a katonaságról s az ország fegyveres oltalmáról 

fogunk szólani.

§ 188.

A tanácskozások folyamatjára nézve: indítványt bárki tehet: Az 

indítvány felvételére előbb sort, szert kell az elnöktől kérni, ki 

azt meg nem tagadhatja.

§ 189.

A vitatás alatt lévő tárgyak felett is, ha különben meg nem 

egyezhetnek szavaznak.
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§ 190.

Ilyenkor a szavazás nyilván szokott történni.

§ 191.

Kik kisebbségben maradnak, adhatnak be ellenvéleményt. Az 

nemcsak a jegyzőkönyvbe megy, hanem fel is küldetik a 

törvényjavaslat mellett.

§ 192.

De az ily ellenvélemény vagy bármi tiltakozás is a többség 

határozatát nem gátolhatja.

§ 193.

Erdélyben a feliratok a három nemzet pecsété alatt mennek.

A vallásokról.

§ 194.

Erdélyben négy egyenlő joggal bíró vallásbeliek vannak u. m.

1.) romai catholicusok az unitusokkal együtt.

2.) reformátusok

3.) lutheránusok

4.) unitáriusok, kiket socinianusoknak s arianusoknak is hínak.
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§ 195.

A görög nem egyesült hit csak eltűrt vallás Erdélyben.

§ 196.

A vegyesházasság s egy vallásról a másikrai áttérés törvény 

szerint szabad.

§ 197.

A catholicusok a magyarhoni prímás alatt vannak.

§ 198.

Van egy püspökjök, kinek a magyarhoni országgyűlésen is a 

többi püspökök közt ülése s szavazata van.

§ 199.

Van két káptalanjok.31

§ 200.

A catholikusok ügyeit a királyi főkormányszék viszi.

§ 201.

Sok szép alapítványok vannak e vallás részére.

§ 202.

A reformátusoknak egy superintendensök van, kit püspöknek is 

hínak.
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§ 203.

Az ország különben tractusokra van felosztva. Minden 

tractusnak főgondnoka, esperestje, jegyzője s papi ülnökei 

vannak.

§ 204.

Ezek tartják együtt tractusaikban a partialis székeket.

§ 205.

A tractusok együtt tartják a generalis synodust vagyis egyházi 

közzsinatot minden évben egyszer.

§ 206.

Ezen közzsinaton történik a megürülés esetében a püspökségre s 

generalis notariusságrai választás.

§ 207.

Ezen zsinat szenteli fel a papokat.

§ 208.

Ugyanez előtt folynak a partialis székekről oda feljebb vitt 

válóperek; s ott végképen el is dőlnek.

§ 209.

E közzsinatnak elnöke a püspök s vele együtt az idősbik az 

birtokosok közűi kiket minden zsinatra küldeni szokott az

egyházi főtanács (rfőconsistorium:).
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§ 210.

Ezen egyházi főtanács vezeti a vallási felekezet más minden 

dolgait, nevezetesen a főbb és alsóbb oskolák ügyeit.

§ 211.

Minden református megjelenhetik s szólhat az egyházi főtanács 

úgy népesebb mint kisebb üléseiben.

§ 212.

Az egyházi főtanácsnak azonban szorosabb értelemben vett 

tagjai a tractusok és oskolák főgondnokai, a püspök, generalis 

nótárius s a tractusok esperestjei; továbbá az oskolák s 

gymnasiumok professorai.

§ 213.

Hasonlóan tagjai a főkormányszékben ülő református tanácsno

kok s titoknokok is.

§ 214.

Mindezek évenkint egyszer nagy vagy népes gyűlésre egybe- 

jönek. Ekor választanak a megürült helyekre gondnokokat s 

professorokat.

§ 215.

Rendesen pedig a Kolozsvárt helyben lévő tagok hetenkint 

egybegyűlnek a folyó ügyek igazítására, de a miről jegyzőköny

vek a népes gyűlés elébe terjesztendők.
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§ 216.

Erdélyben is a reformátusok oskoláikat magok alapították s 

magok tartják fen.32

§ 217.

A lutheránusok is egy superintendans, több decanok s világi 

gondnokok alatt állanak. Van azoknak is tractualis és köz 

conventjök.

§ 218.

Oskoláikat ők is magok alapították s tartják fen s igazgatják.

§ 219.

Az erdélyi reformátusoknak s lutheránusoknak külföldi 

egyetemeknél sok szép alapítványaik vannak.

§ 220.

Törvény van aról, hogy ez alapítványaik használhatása véget s 

különben is a külföldi academiakat szabadon látogathassák. 

Etől sok évekig el voltak tiltva, s most is csak néhányba 

mehetnek.

§ 221.

Az unitáriusok állása is szintollyan mint a más két protestáns 

vallásé, csakhogy kevesebb számuak lévén, főoskolájok csak 

egy van, de jó karban.
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§ 222.

Falusi oskola legtöbb van a szászok közt.

§ 223.

A református és unitáriusoknak kevesebb a catholicusoknak 

pedig legkevesebb falusi oskolájok van.

§ 224.

Különben a nevelést illetőleg a catholikusoknak Kolosvárt van 

lyceumjok, s convictusok, melyekben a tanárok piaristák.

‘ § 225.

A református és unitárius papokat az illető egyházak tartják. 

Kapnak kepét, s van canonica portiójok.

§ 226.

A canonica portiójok van az egyesült s nem egyesült hitüek 

papjainak is.

§ 227.

A görög nem egyesülteknek is van püspökjök. Vallásuk szabad 

gyakorlása törvény által van biztosítva. Mégis kivált ez előtt 

sokkép nyomva volt.

§ 228.

A zsidók ollyforma állapotban vannak mint eddig voltak 

Magyarországban.
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Katonaságról, s a nemzet védelmi eszközeiről.

§ 229.

Erdélyben is vannak úgy mint Magyarhonban úgy nevezett 

sorezredek vagyis zsoldos fenálló katonaság; van határszéli 

őrsereg s van a szükség idején nemesi felkelés.

§ 230.

De nincs fegyverben gyakorlott városi polgárság úgy mint 

Magyarhon sok városaiban.

§ 231.

Erdélyi sorezred melyet t. i. az ország állított van két gyalog és 

egy lovas.33

§ 232.

Azonban a szükséget kitudva s belátva, az ara felszólított 

országgyűlés mindenkor állított katonákat.34

§ 233.

A határszéli őrsereg áll egy székely huszár, két székely gyalog 

és két oláh gyalog ezredből.

§ 234.

Ezen ezredek szintolly lábon állanak mint a magyarhoni 

szélbeliek. Zsoldot a közlegények midőn otthon vannak nem
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kapnak, és egyenruhával s a huszárok lóval is magok látják el 

magokat.35

§ 235.

Nemcsak a fegyverben állók hanem családjaik is katonai 

kormány s a tisztek rendelete alatt állanak. Azonban jószágaikat 

illetőleg ügyeik polgári törvényszékek előtt folynak.36

§ 236.

A katonáskodó székelyeknek is van vagy legalább volna jussok 

a székely székek közgyűléseiben személyesen részt venni.

§ 237.

Azonban most többnyire csak küldöttek által vesznek részt.

§ 238.

A nemesség fejenkint tartozik insurgálni, azaz szükség esetén 

az országgyűlés határozatára fegyvert fogni.37

Oláhokról.

§ 239.

Láttuk már, miszerint Erdélyben három törvényes jogokkal bíró 

nemzet van: magyar, székely, szász; a többi ajkúak nincsenek 

törvény előtt mint külön nemzetek elismerve.
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§ 240.

Vannak Erdélyben örmények, görögök, oláhok.

§ 241.

Az örmények részint szerteszét mint kereskedők laknak az 

országban; részint s nagyobbára két saját városukban laknak u. 

m. Szamosujvártt és Ebesfalván.

§ 242.

Szintolly polgári jogokat bírnak mint a magyarok s épen azért 

jórészt meg is magyarosodtak.

§ 243.

Görögök is vannak de nem nagy számmal töbnyire kereskedők. 

Úgynevezett görög companiakban vannak egyesülve.

§ 244.

Az oláhok teszik Erdély népességének hasonlíthatatlanul 

legnagyobb részét.38

§ 245.

Az oláhok részint egyesült részint nem egyesült görög hitüek.

§ 246.

Vannak oláhok kik hajdan a szászokkal együtt sajátul kaptak 

királyi földet.
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§ 247.

Ezen törvény szerint szintolly szabadok s szintúgy bírák s 

bírják földjöket mint a szászok.

§ 248.

De jelenben sok tekintetben nyomva érzik magokat a szászok 

által.

§ 249.

Az oláhok nem magyarosodnak; sőt hol magyarokkal égyütt 

laknak, azokat oláhositják el.

§ 250.

De nem is történt még semmi a magyar nyelv s nemzetiség 

velöki megkedveltetésére.

§ 251.

Ezt tenni pedig vajmi üdvös lenne.

A parasztságról.

§ 252.

Erdélyben a parasztság állapota sokban különbözik a magyaror

szágitól.
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§ 253.

Ott már régóta van urbér; itt mostanig nem volt.39

§ 254.

A parasztok Erdélyben is a földesuraknak igás vagy tenyeres 

napszámokat tesznek avagy taxát fizetnek a birtokukban lévő 

telkekért s földekért.

§ 255.

Ezen telkek és földek ugyanis a földesurak tulajdonának 

tekintetnek.

• § 256.

A paraszt Erdélyben szintolly kevéssé földhöz kötött jobbágy 

mint Magyarországon.40

§ 257.

Nem úgy mint jobbágy vagy szolga teszi a paraszt az úri 

szolgálatot, hanem bér gyanánt azon földekért melyeket 

földesurától bír.

§ 258.

A parasztnak ezen földek után kell élnie; s hogy mégélhessen, 

törvény van, melynél fogva a földesur tőle telkét s földjeit el 

nem veheti.41
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§ 259.

A földesurat azonban azon telek és földek utáni bér vagyis a 

szolgálat s más tartozások úgy illetik mint valódi tulajdonai.

§ 260.

Ennélfogva ha a paraszt telkéről elköltözvén, aba más megyen: 

a szolgálatot anak kell tennie.

§ 261.

Mivel a földesurnak nem a földén lakó parasztnak személye 

tulajdona, hanem őt csak az azon telek s földek utáni napszá

mok s egyéb járandóságok illetik: azért a törvény megengedi, 

hogy az elköltöző paraszt építményeit, javításait nem különben 

földjeit is a szolgálat s más járandóságok terhe alatt eladhassa.

§ 262.

De csak egész telkét s örökségét adhatja el; azt el nem 

darabolhatja.

§ 263.

Az mit szolgálatra a paraszt mint örökséget vagy állományt bír, 

különböző kiterjedésű.

§ 264.

Egy egész örökség az ország némely részeiben nagyobb másutt

kisebb.
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§ 265.

Hol a föld jobb, az életmód könyebb, ott kevesebb.

§ 266.

így, hol legkevesebb 6, hol legtöbb 12 hold földből áll egy 

egész örökség, s félanyiból egy fél örökség vagy állomány.

§ 267.

Fél örökség vagy állománynál kisebbet nem enged a törvény.

§ 268.

Kinek külső öröksége állománya nincs, hanem csak belső telke 

s kertje van: ezt házas zsellérnek hívják.

§ 269.

Ki pedig csak mással lakik az házatlan zsellér.42

§ 270.

Belső telkeken s földjeiken kívül illetik a parasztokat szolgálat- 

jok után egyebek is.

§ 271.

Illetik őket ugyanis ott, hol a nyomáson kívül van legelő, eből 

is anyi, menyi egy egy parasztnak jut, továbbá hol van, erdő, s 

hol fát eddig is kaptak, ott kapnak ezentúl is, tűzi fát mérsékelt 

menyiségben s épületfát de csak fedélnek.
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§ 272.

Ha egész telket s állományt bír a paraszt, tartozik 52 igás vagy 

104 tenyeres napszámot tenni maga kenyerén. Az igás 

napszámot két marhával teszi.

§ 273.

Ha fél állományt bír, fél enyit szolgál.

§ 274.

A földesurtól függ igás vagy tenyeres napszámot venni.

. § 275.

E napszámokat hetenkint kell a földesurnak kivenni. Csak 

hordáskor szabad azt kettőztetnie, de két hétben egymás után 

ezt ekkor sem teheti.

§ 276.

Tartozik továbbá a paraszt hol fát. kap, az egész telkes s igával 

szolgáló egy öl fát a határból a földesur udvarába vagy ahová a 

határban rendeli, vinni, - a tenyérrel szolgáló pedig ugyananyit 

levágni s felcsinálni.

§ 277.

Nemkülönben tartozik minden termékeiből (:a szénát oda nem 

számítva:) tizedet adni.43
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§ 278.

Ha a paraszt szolgálatját nem teljesiti: az okozott kár megté

rítésével s makacssága esetében két napi börtönnel is büntetheti 

a földesur.

§ 279.

Nagyobb kihágások, kártételek esetében úrbéri bíróság ítél.

§ 280.

Hol a földesurnak együtt vannak földjei: a parasztok vagyis 

úrbéresek marhái azokon soha sem legelhetnek; de a földesuréi 

sem az úrbéresek földjein.44

§ 281.

A vadászat s nagyobb folyókba a halászat csak a földesurat 

vagy urakat illeti most is valamint ezelőtt.

§ 282.

Makkolás a földesuré.

§ 283.

Ha a földesur úrbéresével megalkuszik: ez minden tartozásait 

megválthatja.

§ 284.

Magyarhonban az ily megváltás örökös; azaz fel nem bonthatja 

a földesur, s örökösei sem, de Erdélyben azok felbonthatják.
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§ 285.

Bár mind a két honban a felbonthatlan örökváltság anyira 

terjedne, s úgy létesülhetne, hogy minden földesur teljesen 

kármentesítve lenne; a mostani parasztok pedig földjeiknek 

valódi birtokosaivá lehetnének.

§ 286.

Falukon parasztok közt bíró és esküit választás s jegyzőfogadás 

úgy megy mint Magyarországon.

§ 287.

Szintúgy tartanak ezen bírák s esküttek faluszéket is, melyen a 

parasztoknak egymás elleni apróbb pereik folynak. Csak olly 

perek folynak faluszéken, mellyek [...] forintnál többről nem 

szólnak.

§ 288.

Faluszékiről a perek vagy a szolgabíró elébe, vagy az uriszék 

elébe mennek hogy ha a földesur akar uriszéket tartani.45

§ 289.

Apróbb csinek s bűnök felett is a faluszék ítél. Onnan a 

szolgabíró vagy uriszék elébe menvén a dolog.
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§ 290.

Faluszék tartása nélkül is vizsgál meg szolgabíró bűneseteket, s 

ha azok nem anyira terhesek, ítél és büntet is bennök egy két 

napi fogsággal vagy pálcára. Pénzzel büntetnie nem szabad.

§ 291.

Tilalmas rontás s mindennemű kártétel esetében tartoznak a 

bírák a kárt megbecsülni s a kártevőt a kár megfizetésére 

szorítani.

§ 292.

Tilalmas rontókat s kárttevőket a szolgabírónak kötelessége 

megbüntetni.

§ 293.

A szolgabírók terhes bűn esetében a vármegye házához küldik a 

foglyot, a bünesetrőli jelentéssel együtt.

§ 294.

A vármegyén mint már láttuk a filialis széken folynak a 

parasztok elleni bűnperek.

§ 295.

A földesur bármi bűnesetért is tartathat jobbágya ellen 

uriszéket.
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§ 296.

Az uriszékről a derékszék vagy generalisszékre vitetnek a 

perek.

§ 297.

Hogy mi az uriszék s kik annak bírái láttuk midőn Magyarhon

ról szóltunk.

§ 298.

Úrbéri nagyobb kihágások s hibák esetében az urbéri-szék itél.
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Wesselényi jegyzetei

1 Régen Erdély Magyarország kiegészítő része volt. Ugyanazon 

király ugyanazon törvények uralkodtak felette, vajdája vagy 

gubernátora volt ki beligazgatását folytatta.

Később, a mohácsi veszedelem után Erdély külön vált 

Magyarországtól, mint ezt majd honunk története rajzánál 

bővebben látandjuk.

Nemzeti fejedelmei voltak Erdélynek.

A török császár oltalma s hatalma alatt állott.

A magyar király s Magyarország az alatt sem mondott le 

Erdélyhon jogáról.

Ének következtében békekötések s erdélyi fejedelmek s 

magyar királyok közti egyezések, Erdélynek Magyarországhoz 

leendő visszacsatolásáról szóltak.

Ezelőtt 150 évvel fejedelmének választotta s fogadta 

Erdély a magyar királyt.

így újra a magyar király keze alá menvén: úgy kellett volna 

visszamennie mint régen volt, nem pedig olyan elvált állapot

ban, milyenbe külön állása alatt jött.
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Mivel ez nem helyesen történt s mivel a magyar nemzet 

csak úgy leendhet erős nemzet, ha minden magyar egyesül: 

azért a két testvérhonnak újra szorosan kell egybeforrnia.

De amig ezt az Isten megadja, tudni kell épen úgy minden 

Magyarhonban születettnek Erdély polgári állapotját, mint 

viszont minden erdélyinek a Magyarországét.

2 Hogy mi alkotmányos ország s mi alkotmányos fejedelem anak 

azért nem fordult itt eddig elő bővebb megmagyarázata, mivel 

jobbnak látszott nem bocsátani előre elméleti fogalmat s 

definitiót, hanem előbb magával a dologgal ismerkedtetni meg a 

tanítványt, s mit már érzékileg (:intuitive:) megismert, anak 

mondani meg azután elnevezését. - Most már látta s megismerte 

a tanítvány Magyarhon alkotmányának fővonásait. Ismer tehát 

egy alkotmányt, s mert gondolom hogy ideje legalább a 

fejlettebb tehetségüekre nézve az alkotmány lényegvonásaiból 

anak definitióját adni, s megmondani miszerint az alkotmány az 

uralkodó hatalom s nemzet együtti viszonyának egymás iránti 

jogainak, kötelességeinek olly törvények által létező szabálya, 

mely törvényeket csak az országló hatalom s nemzet együtt 

hozhat vagy törölhet el, s mely törvényeknek mind a két rész 

egyenlően tartozik engedelmeskedni. - Alkotmányos királyság, 

vagy fejedelemség pedig az, melyben az alkotmány vagy is 

törvények megtartására mind király, mind nemzet hittel van 

kötelezve, s melyben törvényhozás meg van király s nemzet
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közt osztva, s annak végrehajtása is csak törvényértelmében 

foly. így alkotmányos országnak királya vagy fejedelme: 

alkotmányos király s fejedelem. Ilyennek hódol a magyar, s ily 

alkotmányos király s fejedelem iránt hivség engedelmesség, s 

áldozatos készség valamint volt úgy legyen is a magyarnak 

öröklött s örökös tulajdona.

3 Lehet itt recapitulálni mi a Magyarhonról mondottakból

kiviláglott, miszerint a magyar nemesnek kiváltságai követke

zők: l1^ Közelebbi elöljáróit s bíráit maga választja magának.
2rszolr1 mind a megyei tanácskozások s határozatokba közvetlen, 

mind az országosokba közvetve befolyást gyakorolhat. 3 fszoliO

Törvényes idézés s per folytávali ítélet előtt befogni nem lehet.
^fszelrl Adót fizetni nem tartozik. Ez utóbbi kiváltság anyiban 

nagy becsű, hogy tudta s megegyezése nélkül akár pénzt akár 

minemű adót reá róni nem lehet; de - hogy maga magát a 

köznek, tehát saját magának szüksége fedezésére időről időre s 

a szükséghez képest meg ne lopja; azt csak anyira lehet 

kiváltságnak s jognak nevezni, mint ha valaki azzal dicseked

nék, hogy maga számára s nem ad, s nem tartozik adni.

Megjegyzendő: mikép Erdélyben az egyházi vagy egyházas 

nemes t. i. kinek parasztjai nincsenek adó alá van vonva.

4 Magyarhontól ezelőtt 100 és nehány évvel Erdélyhez 

szakasztottak három megyét s egy vidéket, melyek egyéb iránt 

több más magyarhoni megyékkel együtt több ízben voltak
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Erdélyi fejedelmeknek, de mindig csak ideiglenesen átengedve. 

Ezen elszakitás Magyarhon tudta s megegyezése nélkül történt.

Ezen okból Magyarhon azon megyéket (részek = partium) 

mindig visszakövetelte. A felség is átlátván a kívánság 

igazságát 836ki [XXL] t. c. által ki lön mondva a részek 

visszacsatoltatása. E törvény a részeknek közjogi tekintetbeni 

visszacsatlását rögtön megtehetvén, meg is tette az által, hogy 

kimondotta, miszerint a részek, mint a magyar törvényhozás 

kiegészítő részei, oda meghivassanak, teljes szavazattal 

bírandók. E meghívás meg is történt s azért nem lehet azon 

részbeli megyéket máskép tekinteni, mint Magyarországhoz 

tartozókat.

Törvényhatóságoknak hovátartozását ugyan is elhatározza 

közjogi állásuk. Mi nem változandó, aminek a törvénnyel együtt 

kell léteznie az összes törvények létezésének kezességük alatt. 

Azon megyék közigazgatási helyzetökre nézve a fenn idézett 

törvény kimondja: miszerint bizottmány által fogja a király 

eszközleni azoknak visszacsatlását. Ezen közigazgatási 

visszacsatlás még nem történt ugyan meg; de, mivel törvény 

parancsolván meg kell történnie: azért ezen helyzetet sem 

tartósnak, sem normálisnak tekinteni nem lehet.

Egyébiránt a partiumbeli megyékről megjegyzendő, hogy 

ott nincsenek úgy mint Erdélyben főbírák, hanem mint
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Magyarhonban az áll: ispányok, a főispány utáni első 

hivatalnokok. Továbbá fő és alszolgabírái vannak.

5 A megyei gyűléseket Erdélyben közönségesen marchalis vagy 

gyras székeknek hijják. Ez onnan van, hogy régebben egy 

marcha forint büntetés volt a megnemjelenésre téve. Magyar

honban szokásban épült az, hogy minden évnegyedben tartassák 

közgyűlés. De e szokás meg is tartatik pontosan. Erdélyben 

tiszta törvény van, hogy ha szükség kívánja többször is; de 

négyszer okvetlen kell gyűlést tartani. Azonban Erdélyben, 

kivált nehány év előtt nehány megyékben gyakran múlt el 

évnegyed, sőt még egész év is közgyűlés tartása nélkül.

6 Ezen parancsokról ugyan azon törvény mondja, miszerint ha 

azokat a megye Rendei törvénnyel összeütközőknek lenni 

találnak: írjanak fel még a parancs végre hajtása előtt.

7 Katonaadás 50 egy nehány év előtt fordult meg az ország 

rendei előtt. Azután egyenesen az országgyűlés elébe tartozó 

ezen tárgy, onnan elvonatván, csak kormány széki utón 

praesidialiter és titokban mentek időről időre parancsok 

főispánokhoz, s azoktól hasonlólag a megyei tisztekhez, s úgy 

hajtatott végre a katonafogás. A megyék azonban ez előtt 17 

évvel ezen egész eljárásnak törvény s alkotmánnyal ellenkező 

voltát felterjesztvén; azóta katonafogás nem történt. Most ő 

felsége törvénnyel megegyezőleg a jelen országgyűlésen az 

ország rendéit szólította fel katonaadásra.

344



8 A kijelelést illetőleg is különbség van; mivel itt amelly 

megyében unitáriusok s lutheránusok vannak: azok közül is 

hármat jelel ki a főispán. Tehát ilyen helyt 12-őt.

Ha a kijeleltek közé ollyat tesz a főispán, ki ellen a megye 

Rendéinek helyes kifogásuk van: annak a kijelelési listábóli 

kitörlését megkívánhatják.

9 El lehet itt beszélni miszerint: eből vita keletkezett, a 

kormány azt kívánván, hogy mindenütt küldjék fel minden 

kijeleiteknek a nevét. Most a jelen ország gyűlésére jött királyi 

leirat ez iránt. Megválik a hozandó törvénycikk miként szóland.

10 Megemlítendő miszerint nemtelenek pereinek pereit a 

falúszéke s úri szék előtt is folyhatnak. De hogy mind a 

falúszékéről, mind az úri székről majd akkor fogunk beszélleni, 

midőn a parasztokról külön szólandunk.

11 A székelyeknél a partialis széket viceszéknek hijják.

12 Ezen nevezet is a megnemjelenésre tett gyrás büntetéstől jön.

13 A szászok mostani állása két udvari rendelet következtében 

van rendezve: az egyik 795- a másik 805-ben költ. Mivel ezek 

országgyűlésen kívül keltek, s országgyűlés által el nincsenek 

fogadva: azért nem is lehet azokat törvényeknek tekinteni.

14 Elbeszélendő, hogy: midőn Erdélynek nemzeti fejedelmei 

voltak, annak Ministereiből állott a főkormányszék. Ezek nélkül
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a fejedelem semmit sem tehetett, és ezeket az országgyűlés 

választotta.

Ilyen lévén a mostani főkormányszéknek eredete a 

tanácsnokokat belső titkos tanácsnokoknak mondják; magát a 

kormányszéket pedig felségesnek címezik.

A főkormányszék tanácsnokait most is az ország választja, 

mint alább meglátandjuk.

A mostani udvari cancellaria azóta keletkezett, mióta az 

erdélyi fejedelem, s Magyarhon királya, mint császár Bécsben 

lakik. Előbb csak a felség melletti agentia volt. Később 

nagyobb hatásúvá s hatalmúvá lett. -

15 A főkormányszékről, valamint az udvari kancelláriáról is, úgy 

mint itélőszékekről, mingyárt alább szóllandunk.

16 Hogy a választások mikint történnek, majd az országgyűlésé

ről szólván, megfogjuk látni.

17 Adóról a tanitó többecskét mondhat, s jó is lesz mondania. A 

közűi a nevezetesebbek, mikből a tanítványok fogalmához 

képest többet vagy kevesebbet mondhat im ezek:

Az adó dolga egészen máskint áll Erdélyben, mint 

Magyarországon: Ott - mint láttuk - az országgyűlés ád a 

szükséghez képest bizonyos menyiséget; és azt osztják fel a 

törvényhatóságok közt: Erdélyben adózási összeírás létezik 

(:contributionalis tabella:) melyekben szántóföld, kaszáló,
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szőlő holdja, vagy köbbe, azonkívül az adózók marhái, 

háznépök és saját személyök van megróva; és az országos adó 

anyi menyi az egyének egyes rovataikból egybegyülő összeg. 

Magyarhonban anyit fizet egy egy ember, menyi az egész ország 

adójából reá esik. Erdélyben pedig anyit kap az országkincstár 

adóból; menyi adóösszeirása következtében begyül.

Erdélyben mind az adómenyisége mind kiosztása felől, 

törvény szerint az országgyűlésének kell határoznia. De az 

emlitett tabellaris összeirási rendszer mellett az egész adó 

dolgát országgyűlés és törvényhatóságok mellőztével a kincstári 

s számoltató hivatal (:thesaurariatus exactoratus:) kezelik s 

kezeltetik a kir[ályi]: adószedők (rperceptorok:) által.

Az összeírások, tabellák nagyon hiányosak, vagy is 

hamisak. Anyit írnak fel, menyit az adóbiztosok akarnak, vagy 

amenyit nekik a falu meghitelt elöljárói feladnak. Úgy de ezek 

nagyon sokat nem akarnak, vagy nem mernek feladni: inkább 

félvén az emberek bosszújától, mint az Isten haragjától, kinek 

nevére esküdtek az igazat vallani be. - Ezek szerint hamis 

eskün, s adóbiztosi tetszésen alapúi az adó menyisége. 

Kevesebbé illő, s kevesebbé biztos alap alig lehetne.

Ezen adóból a parasztok tehetetlensége miatt sok marad 

évenkint fizetetlen. Ezért azon költségekből is, amelyeknek 

ebből kellene fizettetniük, sok marad fedezetlen. A kincstár 

ezek fedezésére kölcsön szokott adni a tartományi pénztárnak
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(:provincialis cassának:). Pedig törvény szerint a fejedelemnek 

kell a korona és saját jövedelmeiből pótolnia az országnak mind 

azon költségeit, melyekre nem jút azon adóból, mely megvolt 

határozva. (: lásd [12]’ pontját a leopoldi hitlevélnek:) mely 

hitlevél legsarkalatosabb oklevél és olyan, melyre minden uj 

fejedelem megesküszik.

Azon nagy különbség is létezik adódolgában Erdély s 

Magyarország közt, miszerint Erdélyben a törvényhatóságoknak 

nincs házi pénztárok; következőleg házi adót sem szednek. 

Miből viszont következik, hogy a törvényhatóságok Erdélyben 

sokkal szegényebb s alárendeltebb helyzetben vannak, mint 

Magyarhonban. Tisztjeiket is nem ők fizetvén: azok inkább 

onnan függnek, honnan fizetik, s honnan a nemtetszés esetében 

fizetésöket is elszokták huzni.

Adót Erdélyben azok fizetnek, kik Magyarhonban, ti: A 

nemtelenek; De Erdélyben az úgy nevezett egyházi nemesek, 

vagy is azok, kiknek úrbéreseik nincsenek adó alatt vannak.

18 Meglehet mondani miszerint dézma adás mellett akárki, még 

idegen is hacsak keresztény akárhol nyithat bányát. A föld 

birtokosával azonban egyeznie kell.

Kiknek arany s ezüst bányáik vannak, tartoznak az aranyat 

és ezüstét mit kapnak beváltani. Készpénzt s valódi árát kapják 

meg azon arany s ezüst ércnek mit beadnak. Az arany s ezüst
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ércet már porrá törve s naggyából kimosva viszik a királyi 

probaházhoz. Ott próbát tesznek, hogy hányad %-tóli rész arany 

vagy ezüst van abban s ahoz képest fizetik. Ezután megy azon 

érc a kohókhoz, hol azt megtisztítják s megolvasztják. Azon 

vizekben, melyek a bányáknáli stompokat [stompa = kölyüma- 

lom; kölyű = (szemes) termények összezúzására használt kézi 

eszköz, kézi malom, (megjegyzés tőlem; - D. G. Cs.)] hajtják a 

finom porond közé vegyül arany, mit a viz árjában tovább visz. 

Ily porondból mossák az aranyat, mit többnyire olly cigányok 

tesznek, kiknek ara engedelmök van. Amit kapnak kemény 

büntetés alatt tartoznak beadni az az: beváltani.

19 Nem nemes ércekből, u m: vas, réz, sat. nem adnak birtoko

saik királyi dézmát.

20 A dézma hajdon mint egész Magyarhonban úgy Erdélyben is a 

papoké vagy is az egyházé volt. Még Szt. István rendelte volt 

ezt igy. Erdélyben miután az Magyar országtól elszakadt, a 

dézmát fejedelmi jövedelemmé tették. A szászok közt azonban 

papjaiknak maradt. Később a királyivá vált dézmákat majd 

mindenütt a földesurak vették haszonbérbe, s azok bírják most

is.

Ezen haszonbér a hajdoni olcsó időhez mérsékleti, és azért 

nagyon csekély. Helyenkint azonban a kir [ály i] dézmát 

természetben szedik. A szász papok dézmájoknak, mit
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helységöktől kapnak negyedét; - helyenként pedig felét; - 

másutt két harmadát a kincstárnak adják be. -

21 A kamara jószágait úgy bírván, mint földesur, ami keresetei 

mint ilyenek előfordulnak; vagy ami keresetek, ellene, mint 

földesur ellen keletkeznek, azon ügyek folytatása a kir[ályi] 

ügyek igazgatójának (:kit röndes Directornak hívnak:) 

kötelessége.

Vannak alatta királyi ügyészek s cancellisták.

22 Megmondja a Tanitó mikint törvényes szokás és Írott törvény 

határozzák el alsóbb és felsőbb törvényszékekre nézve, hogy 

minő ügy, vagy per hol kezdődjék, s hogy melyiket lehet és 

hová felebbvinni. Megmondja azt is, hogy ezt majd midőn az 

országtörvényét, s a perek folyamát fogják terjedelmesben 

tanulni, akkor tanulandják. Most még a részletekbe s azoknak 

bonyodalmiba ereszkedni idő előtti lenne.

23 A királyi táblán készülnek Erdélyben szintúgy mint Magyar

honban az ifjak törvényes pályára az itélőmesterek mellé 

esküsznek fel, s a kir[ályi] táblai ülésekbe tartoznak járni. 

Ezeket cancellaristáknak hijják. Szintúgy vizsgáltatnak meg 

mielőtt ügyvédeknek feleskettetnének mint Magyarhonban.

Ezen táblai írnokok törvényes eljárások végett ki is 

küldetnek, pl.: összeírások, vizsgálatok s esketések tételére.
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A királyi tábla mellett vannak fiscalis ügyvédek. 

Egyébiránt ügyvédek felöl Erdélyt iletöleg is úgy állnak a 

dolgok, mint Magyarországra.

24 Ezen folyamodások vagy recursusok miatt nagyon 

hosszabúlnak a perek. Olly perek is, melyek legrövidebb 

természetűek, vagy is törvény szerint hamar lekellene folyniok 

sokáig eltartanak.

Cancellariához, vagy is udvarhoz olly perekben szoktak 

recurrálni, melyek a gubernium előtt állanak, vagy amelyekben 

a guberniumhoz már történt recursus.

Alsóbb székekről ugyan is, valamint a kir[ályi] Tábláról a 

Guberniumhoz folyamodnak (:recurrálnak:).

Hogy mikor és mikép lehet recurrálni, azt is majd később 

tanulandják meg a tanítványok, midőn a perek folytatása lesz 

tanulmányok tárgya.

25 Ott t. i. 54 megyének van követe és [53]1 v városnak. 

Erdélyben pedig 27 megye s szék követével szembe 19 város 

követe ül.

Azért van az igy felvéve s azért nincs a megyék s székely 

székek követei számához a szász székek követeinek is száma 

adva, mivel a szász követeket nem igen lehet a megyék s 

székely székek követeivel anyiban egyformáknak tekinteni, 

mivel ott azokat inkább csak úgy választják, mint a városi
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követeket szokták, a megyék s székek követeit pedig az összes 

nemesség választja.

26 Nem anyira a tanulók számára mint a tanitó tájékoztatásául, s 

más olvasók kedvéért áll itt következő megjegyzés:

A két országgyűlés közti első s legnagyobb különbség, t. i. 

hogy követek, hivatalbeliek s hivatalosak együtt ülnek s együtt 

határoznak - a legnagyobb eredményű is.

A 18 megye s székely széknek 36 követe; tehát ugyan anyi 

szavazata van. Ugyan anyi királyi hivatalos semmivé teszi az 

ország minden megyéi s székely székei követeinek szavazatát, 

kik pedig anyi sok ezer személyt, anyi birtokot képviselnek.

Tisztán csak kormánynevezte hivatalnok is ül anyi az 

országgyűlésen, hogy számok az országtól választott követekét 

felülmúlja. Van ugyanis 13 főispán. Van 12 kir[ályi] táblaül

nök, 1 director, kormányszéki titoknok 12 együtt = 38. Királyi 

hivatalos pedig van jelen országgyűlésre meghiva 160.

A királyi hivatalosok kinevezésénél nagy birtokot, 

születést, nem; hanem csak kormánynaki tetszést szoktak 

tekintetbe venni. Az ország legnagyobb birtokosai ugyan is, és 

olyak, kik családjaik ágán egyedül állanak, kivannak hagyva. 

Igen kis birtokú, aligismert családbeliek, s egy egy családi ág 

minden levelei s levelecskéi pedig ki vannak nevezve, hogy ha 

eléggé kormány színűek az az: lelkek fekete színéhez a
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sárgának, mely után vágynak, vagy melyet kaptak szine illően 

vegyül. Vagy ha miket beszélnek elégé zöld.

Régen nem úgy volt mert 791 előtt soha nem múlta feljül a 

kir[ályi] hivatalosok száma a követek számát. A kir[ályi] 

hivatalosok számának legkissebje 23 - legtöbbje 87 volt. - Ez 

utóbbi szám is feljül múlja ugyan a megyék s székely székek 

követeinek számát. De nem múlja feljül, hogy ha azon számhoz 

hozzá adjuk a szász székek 18, a városok 38 követeit. Kiket 

csakugyan lehet legalább valamenyire képviselőknek tekinteni.

27 Megjegyzendő hogy ennek következtében az egyik országgyű

lés határozatai, s törvényjavallatai az azután (sokszor jó későn) 

következő országgyűlésen újból tanácskozás alá jőnek.

Mer ugyan is a törvény javallatokat ollykor csak tetemes 

módosításokkal erősitik meg. Ilyenkor újra tanácskoznak 

afelett, hogy azon módosításokkal elfogadják e a törvényt vagy 

nem?

28 A jegyzőkönyveken kívül van beszédek tára, s irományok 

könyve. A beszédek tárát gyors irók Írják s küldöttség rendezi s 

nyomatja ki.

29 Megjegyzendő hogy Erdélyben a felségsértés és ország elleni 

hívtelenség bűne nincs egymástól megkülönböztetve. Mindkettő 

hívtelenségi bűn név alatt van. Erdélyben nem lehet sem 

hívtelenség sem felségsértés gyanújára vagy vádja következté-
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ben valakit (:azaz nemest:) elfogni, úgy mint az utolsó esetben 

Magyarországon lehet.

Erdélyben csak anak rende szerinti perbeidézés s a per 

rendes lefolyta utáni Ítélet nyomán lehet nóta esetében is 

valakit szabadságától megfosztani.

Erdélyben is halál s jószágvesztés, úgy, mint Magyarországban.

A nóta büntetése

30 El kell mondani, miszerint magyarhonit Erdélyben, valamint 

erdélyit Magyarhonban nem szükség honosítani; mert egyik 

honnak fia honfi a másikban is. - Kik egyik honban nemesek, a 

másikban is azok. Azonban az erdélyi gróf vagy báró csak úgy 

hivatik meg mint mágnás Magyarhonban országgyűlésre, ha van 

Magyarhonban birtoka.

31 Ha a tanítvány még nem tudná meg kell magyarázni, hogy a 

káptalan olly hiteles hely, hová családok s egyének nevezete

sebb irományaikat leteszik.

32 A főiskolák egyike t. i. a nagyenyedi jószággal van ellátva 

még a hajdani fejedelem Bethlen Gábor által. Ugyanezen 

oskolának a más oskoláknál sokkal több s valóban tetemes 

pénzalapjai vannak.

33 Az ország csak két gyalog ezredet állított, egy harmadikat 

később alakítottak erdélyi újoncokból. Midőn ezen ezredeket 

kiállította az ország, nem kötelezte magát azoknak teljes
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számbani tartására (:complettirozására:). Hadfogadás 

(:Werbung:) által kellett s kell a pótlásnak történnie.

34 Több évekig ezen tárgy, mely egyenesen országgyűlésre 

tartozik: ától elvonatott. S az erdélyi ezredek sőt más ezredek- 

nek sorjai közé majd minden évben fogtak kötéllel újoncokat. 

Ez mindenkor a vármegyék tudta s hozzájárulta nélkül úgy 

nevezett igazgatási utón (:via politica:) történt; azaz titokban 

megírták a főispánoknak hogy melyik éjszaka történjék a 

fogdosás; a főispán megint titokban kiadta a parancsot a 

szolgabíráknak, s ezek megint a falusi bíráknak.

A megyék ezt sok évekig elhallgatták, de végre 17 év előtt 

1830/31-ben felléptek s felszólaltak ezen eljárás ellen. A 

fejedelem kegyes és törvényes érzéke felfogván a katonafogás 

körüli eljárás eddigi sem helyes sem törvényes voltát: 

megszünteté az addig gyakorlott s igazgatási utón gyakorlott 

kötélleli fogdosást. Hadfogadás utján pótolták úgy ahogy 

lehetett az ezredekben keletkező hiányt: Jelen országgyűlésen a 

dolgot törvényes vágásába víve az ország rendéitől kérettek 

újoncok. Azokat az ország rendei, a szükséget átlátván meg sem 

tagadták.

33 A katonáskodás terhe alá vont családok tagjai engedelem 

nélkül nem távozhatnak. Ha egy családban van három fegyver

fogható; úgy az egyik valódi vagy effectivus szolgálatba lép; a 

többi mint fél invalidus 60 éves koráig a tartalék (:reserva:) s
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három feletti (isupernumerariusok:) s az úgy nevezett populatio 

(•.népség:) közt szolgál. A reserva és supernumerarius is 

fegyverrel van ellátva; de egyenruhája nincs, s mind 

commandóra mind gyakorlatokra házi öltözetben jelenik meg. 

Az ezeken kivüli de mégis fegyvert fogható népesség csak ha 

szolgálatra rendeltetik kap fegyvert.

36 A székely nemzet törvény szerint tartozott örökké s tartozik 

az ország határait őrizni s a hont oltalmazni. De csakis enyivel 

tartozik; s nem azzal hogy az országból kivivé a legtávolabbi 

tartományokban is harcoljon. A hosszas francia háború alatt a 

székelyek s oláhok külföldön harcoltak. Állandó fegyvervise

lésre körülbelül 80-év előtt kénytettek, - nem vérontás nélkül.

37 Hogy honvédelmezési ezen kötelességének sükerrel tehessen 

eleget, régebben időnkint lustráltatott a nemesség, mely 

alkalmakkor fegyverben gyakorolta magát. De ez már régóta 

nem történt.

38 Az oláhoknak nincs Erdélyben nemzeti létök. De polgári léte 

közülök épen azoknak s szintolyan van mint a magyaroknak. A 

magyarnak sincsenek ugyanis polgári alkotmányos jogai, ha 

nem nemes vagy nem városi polgár. Ellenben az oláh szintúgy 

bír minden alkotmányos joggal, mint bármely magyar hogy ha 

nemes ember vagy városi polgár. A magyar paraszt és oláh 

paraszt törvényei szembe teljesen egyenlő állású, éppenugy 

mint a magyar és oláh nemes vagy polgár. Oláh nemes pedig
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nagyon is sok van Erdélyben s szintazon kiváltságokat élvezik 

mint a magyarok. - Ezekre nézve az oláhok többsége nem azért 

mert oláhok és mint oláhok, hanem azért mert parasztok és mint 

parasztok vannak mostani alárendelt és sok tekintetben jogtalan 

állapotukban.

39Vannak bizonyos szabályozó pontok Maria Therezia idejéből 

az úrbéri szolgálat iránt. Eben hetenkinti négy nap van 

határozva. Nem igen van azonban Erdélyben hely hol ez 

gyakorlatban volna.

40 Régen jobbágy volt a paraszt mind Magyarországban mind 

Erdélyben, azaz földesurának mint szolgája s anyira lekötelezve 

élt, hogy sem ő sem senki is családjából onnan, hol lakott, el 

nem távozhatott; s személyét dolognak, portékának tekintették.

Ezen helyzetet megváltoztatta vagyis a jobbágyságot 

eltörölte Józef császár. - Erdélyben is az ország törvénybe 

iktatta ezt 1791-ben azóta a paraszt nem jobbágy. Ő s háza népe 

személyeikkel szabadok, szabadon költözködhetnek.

Azonban megmaradt régi helyzetéből az hogy 1.) felsőbb 

hivatalokat ne viselhessen; 2.) hogy nemesi jószágot ne 

bírhasson; 3.) hogy saját személyében és neve alatt nemes 

emberrel ne perelhessen; 4.) hogy földesura bíráskodása s 

büntető hatalma alatt áljon.

357



A régi jobbágyságból folyó ezen megszorítások közűi 

Magyarhonban - mint már láttuk - a három elsőt megszűntették 

az 1843-diki országgyűlésen. A negyedik is kevesedett, de még 

maradt nyoma. Erdélyben jelen országgyűlésig még mind a négy 

megszorítás létezett. Igaz hogy az ország rendei az utolsó előtti 

országgyűlésökön 

meghatározták s azt törvényjavaslatkint felküldötték. Odafen 

azonban e törvények közül csak azt erősítették meg, miszerint a 

paraszt saját személyében is folytathasson nemes ember ellen 

pert. A negyedik pedig Erdélyben a mostani úrbéri törvények 

által is habár gyengítve, de fen van tartva. A földesurak 

önkénye nagyobb súlyától mentve van a paraszt; mert botoztatni 

nincs hatalmában. De fenmaradt az uriszék, melyen ara meg 

hivott más bírákkal is, de ő - a földesur ítél vagy ítéltet. És 

fenmaradt az, hogy úrbéri szolgálatkörüli hibákért Ítélhet s 

büntethet a földesur. Kicsinyre van ugyan e büntetés szabva t. i. 

1-3 napi fogságra, de csak mégis saját perében tehát mint fél 

ítél és büntet.

említett háromnak eltörlésétaz

Mivel alkotmányos országban élünk: a parasztságra nézve 

régi jobbágyi s jognélküli helyzete következtének lehet s kell 

azt is tekinteni, hogy köz dolgok folytához sem közvetlen sem 

közvetve nem járul s aban részt nem vészén. Alkotmányos 

országban ugyanis szabad polgár első joga a közdolgokbani 

részvét vagyis hogy semmi róla nélküle ne tétessék.
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Hogy a paraszt már nem jobbágy: anak még azon szükséges 

következéseinek is kellene lenni, hogy ő necsak földesura 

hanem más önkényétől is mentesítve legyen. Most ugyan már a 

bot a földesur kezéből ki van, de nincs a paraszt testétől elvéve, 

hanem csak a vármegye tisztje kezébe van adva, ki azt nem 

ritkán még inkább használja, mint használta a földesur vagy 

tisztje. És gyakran a földesur maga nem verethetvén veret a 

vármegye tisztje által. Lehet hogy a botozás teljes eltörlésének 

még nem jött el ideje, de rég ütött már annak órája, hogy 

vármegyei tiszt se büntessen se bottal se börtönnel vagy 

pénzzel máskép mint törvény szabálya szerint ítéletet mondva 

ki s azon ítéletet anak kit büntet, kezébe adván.

41 Ha azonban a paraszt nem akarja vagy nem tudja a szolgálatot 

teljesíteni, mely mellett telkét s földjeit bírja. Úgy a földesur 

fél esztendővel előre megintvén, elmozdíthatja. - Szintúgy a 

paraszt is ha neki a szolgálat nem tetszik, vagy bármi egyéb 

okból is lakását változtatni akarja, hasonlóan félévi híradás 

mellett szabadon költözhetik.

Ily esetben azonban előbb meg kell fizetnie mindazt, mivel 

netalán földesurának tartoznék.

42 Eddig t. i. a most alkotott urbérig nagyon különbözők voltak 

az örökségek, kivált helyenkint; ugyanazon helységben 

némelyek sokkal többet, mások sokkal kevesebbet bírtak.
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43 Eddig helyenkint három napot szolgált a paraszt hetenkint két 

ökörrel; másutt két ökörrel két napot, vagy négy ökörrel egy 

vagy másfél napot; de némely helyt két napot is négy ökörrel. 

Ily szolgálatot olyan tett[,] ki nagyobb örökséget bírt; kinek 

pedig kisebb, úgy nevezett gyalog öröksége volt: az többnyire 

három napot tett hetenkint tenyérrel.

Több helyeken a hordáskor egész hét számra végig 

dolgoztak. Kurta és hosszú fuvart is tettek szolgálaton felül.

Dézmát vagy tizedet eddig is adtak; helyenkint kilencedet 

is. Adtak minden kalászos gabonából, törökbuzából, borból, 

kenderből, méhből, juhból, sertésből s majorságból.

Ezenkivül sok apróbb tartozásaik voltak, például fonás, 

szövés, strázsálás, vadgyümölcs, gomba, mogyoró-szedés, 

csirke, tojás s vajadás, sati.

44 Eddig ha egy földesurnak valamely faluban csak egy két 

úrbérese volt is, hajthatott azon határra bármenyi marhát is a 

többi birtokosok s úrbéresek nagy kárára. Hasonlóan ha egy 

földesurnak kevés vagy semmi majorság földje sem volt az 

általa bírt falu határán: mégis hajthatott ara anyi marhát, hogy 

az úrbéresek marhái egészen kiszorultak.

45 NB. (*) alatt kell az uriszékről bővebben szólani.
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Jegyzetek

I Diploma Leopoldinum. In: Magyar történeti szöveggyűjte

mény. II/2. Budapest: 1968. 738.

H V. ö.: Erdély története III. Budapest: 1987. 1254. [Az adat a 

kitermelt só mennyiségére vonatkozik]

111 U. o. 1254.

IV a nagyobb, ill. a Pozsony közelében fekvő szabadkirályi 

városok (Korpona, Modor, Szentgyörgy) általában két követet 

küldtek, némely szabadkirályi város pedig egyet sem (az 

1825-27-es és az 1847-48-as országgyűlésen pl sem Ó- 

Aradnak, sem Pécsnek, sem Eszéknek a követei nem voltak 

jelen, holott népességszámukat tekintve az ország 12., 15. és 

20. legnagyobb városai voltak). A városok követeinek száma 

tehát változott, általában 70-75 küldöttük volt az 

országgyűlésen. Mint látjuk Wesselényi téved; a helyzet éppen 

fordítva igaz.
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A ‘Honismertetések’ szövegközlésével kapcsolatos megjegy
zések

A szövegek közlésénél általában egységesítettem a helyesírási 

következetlenségeket. Ehhez a Wesselényi kézirataiban, illetve 

az életének korábbi szakaszában megjelent könyveiben követett 

írásmódot tekintettem mérvadónak, amikor egyre romló látása 

még nem akadályozta meg abban, hogy maga öntse azokat végső 

formába. Ettől olyan esetekben tekintettem el, amelyekben 

Wesselényi maga sem volt következetes vagy amelyekre nem 

találtam többi művében és kéziratában példát. A következetle

nül hol kis-, hol nagybetűvel írt tulajdonneveket kisbetűvel 

írtam. A nagy kezdőbetűs alakokat csak a címekben hagytam 

meg. A váltakozva használt ékezeteket és az egybe, ill. 

különírást is általában egységesítettem, ahol nem volt indokolt 

a kéziratok rapszodikus írásmódjának követése.

Itt is szöveghűségre törekedtem, s csak azokban az 

esetekben tértem el az eredeti alaktól, amikor az nem írójának 

egyéni írásmódját, hanem a korban szokásos modorosságokat 

tükrözte, mint „c” helyett „ez”, „cs” helyett „ts”, a jelöletlen 

birtokosra, ill. a határozott névelőben jelöletlen „z”-re, az „s” 

elhagyott „é”-jére utaló ’. Ezenkívül javítottam a toll- és 

sajtóhibákat.
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A következő jelöléseket alkalmaztam:

(...) a kézirat abbamarad

(...?) a kézirat olvashatatlan

[...] a kéziratban kihagyott olyan hely, amelyre nem találtam 

adatot

[ ] a kézirat ételemzavaró tolihibáinak javítása, valamint a 

kéziratban kihagyott olyan hely, amelyre Fényes Elek: 

Magyarország leírása I-II. (Pest. 1847.) című művében, ill. 

a Corpus Jurisban találtam adatot

í
[ ] a kéziratban kihagyott olyan hely, amelyre más forrásban 

bukkantam; ezeket jegyzetben közlöm

í Wesselényi jegyzetei. Wesselényi *-gal jelölte megjegyzé

seit. Wesselényi lapalji jegyzetelést alkalmazott. Mivel 

egyik másik jegyzete igen terjedelmes, ezért a leírások 

jobb áttekinthetősége érdekében a kiegészítő megjegyzése

ket a szöveg végén közlöm.
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A barátságról

Segur után.

Aristoteles gyakran igy szólott: „О barátim! nincsenek többé 

barátok;” s Cato azt állította: „hogy annyi dolognak kell egybe 

jőni egy barát formálására, mennyinek egyesülete három s zázad 

alatt alig történhetik.

Egy ifjú persa katona igen derék lovával pályabért 

nyervén, közbámulást s dicsőséget aratott; Cyrus kérdé: „néki 

adná e lovát birodalmáért?” „Nem, uram, felele az, de igen is 

oda egy igaz barátért, ha találhatsz, s adhatsz nékem egyet.”

Mind ez azt mutatja, hogy a régiek csak keveset tartottak 

barátjoknak, s ismerték becsét s ritkaságát a barátságnak.

Mi valójában nem vagyunk ollyanok, mint ők; barátokat 

sereggel tartunk, s mindenütt találunk, sőt nincs könnyebben 

szórt, s inkább lealacsonyított nevezet, mint a baráti; gyakran 

beszédünkben a leereszkedés, vagy megvetés kitételévé válik. 

„Barátom!” igy szólunk a posta kocsishoz, adok néked egy 

aranyat, ha elviszesz egy óra alatt Versaillesba. Barátom! ha 

lármázol, bécsuknak; igy inti meg egy elmenő az útczán
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tivornyálót. Barátom! mond a biró az előtte álló betyárhoz, „ez 

úttal meg menekszel, nem lévén elég bizonyság ellened, de ha 

nem javulsz, felakasztanak.”

Melly sok tévelygés a barát nevezetébe! hány férj nem 

nevezi önnön barátjának felesége barátját! hány házi barát nem 

hoz a házra zavart s pörpatvart! Melly sokan mondják 

barátjaiknak korhelységeik, kicsapongások pajtásait, fortélyos- 

kodások részeseit, s nagyra vágyások vivő társait! Azok is, kik 

nem élnek illy aljas értelemben ezen kitétellel, melly igen 

különösen elfacsarják igaz értelmét!

Nem hallod e gyakran az elbeszélt újság bizonyítására 

mondani: „hallottam egyikétől feles barátimnak.”

Egykor Chevalier Coigny a Palais-Royalban 3000 aranyat 

nyert, mellyet kalapjában tartott; egy ember közelít hozzá, s igy 

szól: „édes barátom, szívesen kérem, méltóztassék nékem 200 

aranyat kölcsönözni” Barátom! felele a Chevalier, hogy ha meg 

tudja mondani, kinek hívják. Ez a kérdésre nem tudván felelni, 

látja, édes barátom, viszonzá a Chevalier, igen nagy bajba 

kerülne módját kapni a pénz vissza fizetésének, ha kölcsönöz

nék.

Sok asszonyság gyakran szokta mondani portássának: fáj a 

fejem, nem kell, csak barátimat hozzám bocsátani; kiknek 

lajstroma majd mindég 30 névre is fel-megyen.
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Miként lehető, hogy egy illy szent név megförtelmezése 

ennyire szokásba jött? A módosság okozza e, melly mindenki

nek hizelkedni akar, s a közönséges ismeretséget is a barátság 

nevével tiszteli meg?

Nyelvünknek szegénysége e? s nincsenek e kitételek az 

ismeretségek, vagy megbecsülés különböző nemei kifejezésére?

Nem tudom, de ezen rósz szokás mindég felháborított. 

Hihetőleg, mivel szentségét szeplősíti-meg egy érzésnek, melly 

örökké hódolásom s tiszteletem fő tárgya volt.

Ámbár a régiek nem vették ezt olly könnyen, még is 

mindenből azt látom, hogy ők is elégszer visszaéltek a barátság 

nevével, mellyből vélekedésem szerint tetemes tévelygések 

születtek e tárgy iránt; s midőn Biás, a hét bölcseknek egyike, 

azt mondta, hogy sok előre látás szükséges a barátságban, s úgy 

szükség szeretni barátinkat, mintha egykor őket még gyűlölnünk 

kellene. Bizonyos, hogy ezen görög a társaságokban lévő 

barátairól, gyönyörűsége társairól, foglalatossági segédeiről 

szólott, kikhez való érzéseinket holmi véletlen eset is 

megváltoztatni, s a hozzájok kapcsoló lánczokat elszaggatni 

elégséges.

Socrates helyesebben vélekedett, midőn azt felelte 

azoknak, kik házát igen kicsinynek találták: „Adná Isten, hogy 

örökké igaz barátokkal lehetne tele.” Tudta Socrates, hogy nem 

lehet embernek sok barátja; közelített az igazsághoz, de nem 

érte-el. A Barátság olly nagy birtok, hogy csak egy valódi barát
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is már megbecsülhetetlen kincs, egész éltünkben keressük 

gyakran a nélkül, hogy rá akadhatnánk.

Honnan van hát sokaknak olly feles barátok birtokában 

való hitök?

Valljuk-meg, hogy mind azoknak, kik sok barátjaikról 

beszélnek, soha egy valódi barátjok sem volt. Montaigne igazán 

mondta: nagyon nagy csuda megkettősödni, nem ismeri ennek 

nagyságát a ki meghármasodásról beszél. Nem tudják, melly 

egyformasága a charakternek, minő egybe hangzása az 

érzéseknek, melly ön megtagadás szükséges egy igazbaráti 

szövetségre annyira, hogy azt lehessen mondani felőle, mit 

Montaigne Boetieról: „az én akaratom bele volt olvadva az 

övébe, övé az enyémbe; olly tökéletesen voltunk egyesülve, 

hogy a forradás sem látszott már. Tudod é mért szerettem? 

mivel ő én, ő maga volt, inkább biztam volna magamat reá, 

mint önnön magamra.”

Illy barátság csak tulajdon magát festheti, az ész sem 

kigondolni, sem utánozni nem tudná; ez a lelkek házassága: s 

több a szerelemnél. Ez szűnik, kevesedik a kedvtelés által, 

amaz a véle éléssel nő. Ez maga a boldogság s az örömek 

legtisztább égő pontja.

Már Ennius mondta: „illyen barátság nélkül nincs élő 

élet.” S valóban élet e az, mellyben nincs, ki velünk bánkódjék, 

velünk örvendjen, kire bizhassuk minden titkainkat, s kiét 

viszont bírhassuk, és a ki gyámolunk, segédünk legyen, vívni a
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sors makacsságával, a szerencsének csapásai s az idő ki 

kerülhető ostromai ellen.
nem

Cicero igy határozza-el a barátságot: „Tökéletes egybe- 

hangzása isteni s emberi dolgoknak, melly szívesség s gyengéd 

aggodalommal van egybekötve”. Istennek ajándéki közűi, 

úgymond:' némellyek többre becsülik a gazdagságot, mások az 

egészséget, ezek a megtisztelés dicsőségét, amazok a kedvtelé

seket. Mind ezek múló s veszendő jók. Kik a legfőbb jót a 

rénybe helyheztetik jobban gondolkodnak; de a rény maga 

önnönébe foglalja s származtatja a barátságot, melly nála nélkül 

fen nem állhatna.” Az irigység elhervasztja a dicsőséget; 

fortélyok előmenetelünkben hátra vetnek; egy political zivatar 

szétfújja birtokunkat; a legcsekélyebb visszás eset egészségün

ket elgázolhatja vagy megronthatja: a barátság sokkal állan

dóbb, kiterjedtebb javakat ajánl; mellyeket újra feltalálhatunk 

mindenhol. Soha nem idegen, idejét örökké eltalálja; soha nem 

alkalmatlan, a boldogságot teljesebbé, a szerencsétlenséget 

szenvedhetőbbé teszi.

Nincs értelemmel s ésszel biró egy ember is, ki ne érezné, 

melly igazak a barátság ezen dicséretei; kiki elismeri, hogy 

legfőbb szüksége ez a szívnek, senki nem képzelheti, hogy a 

nélkül élhessen. Scipio azt hitte: „hogy maga Timon, az 

embergyűlölő, ki haragudt minden emberre, bizonyosan óhajtott 

volna találni valakit, ki egyet értett, együtt gyűlölt volna vele.”
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Tarentumi Architas vélekedése szerint egy ember, kinek 

szabad volna mennybe emelkedni, s ottan láthatni az istensé

geknek minden remekeit, minden titkait a természetnek, elunná 

ezek szemlélését, ha nem volna egy barátja, kivel beszélhetne 

ezen csudákról. Kétségbe nem hozható dolog ezeknél fogva, 

hogy minden ember tiszteli, s keresi a barátságot.

Vizsgáljuk-meg tehát, hogy ezen közönségesen óhajtott 

birtok miért olly ritkán megnyerhető. Váljon nem az e oka, mit 

a bölcs Diderot mondott: „minden akarja, hogy barátja legyen, 

de senki nem akar az lenni.”

Azon boldogság elérésére, mellyet a barátság nyújt, meg 

kell azt munkálódva érdemelni, s erkölcsi jónak kell lenni, mert 

igazán mondták a régiek, rény nélkül nem lehet barátság.

Mit akarsz midőn barátot keressz? Először is remélsz 

embert találni, kinek csodálhatod, s szeretheted jó tulajdonait, 

kivel a jó s bal sorsot meg kell osztanod: különben lehetséges e 

egy felemelkedés, egy rény nélkül való embert csudálni? 

szerethetsz e egy embert, kinek ítéleteiben nincs valóság; 

hajlandóságai ingadók, kinek véleményeiben nincs nyiltszi- 

vüség, s egyformaság kedvében.

Akarod, hogy barátod gyengeségeid ellen ótalmazzon? erre 

szükség, hogy ő erős legyen; titkaidat reá bízod? szükséges, 

hogy ő próbált emberségű, hallgató, s megbízható legyen.
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íme, már illy kevés szókkal, hány erkölcsi jó oldalt 

kívánsz egy emberben, hogy barátodnak fogadhasd. S légy 

meggyőződve, ha találkozik illyen, épen azon szép tulajdonokat 

kivánja-meg tőled, hogy magáénak valljon.

Igaz, hogy emberi gyarló teremtésben nem lehet minden 

erkölcsi tulajdonok öszveségét keresni; ezt akarni annyit tenne, 

mint chimérává változtatni a barátságot; de bizonyos, hogy 

legalább a főbbekkel birni kell, hogy lehessen érezni, s mással 

is közleni ezen érzést: ez az oka, hogy illy boldogság mindég 

olly ritka volt, s hogy századok kellenek Orestes s Pyladesekre, 

Scipiokra s Laeliusokra, Sullyre s IV. Henrikre.

Ha a barátságnak rény helyett, hasznot tennél alapjáúl 

minden községi barátságokra szert tehetsz, mellyek elméidet 

mulathatják, de megcsalják a szivet, és soha be nem töltik.

Illy barátok azok, kik sokasággal vettek körűi jó szeren

csédben; de egyedül hagytak nyomorúságodban.

Hogy ezért panaszkodjál, jusod sincs. - Haszon egyesí

tette? ha a haszonnak vége, az egyezéslevél szét van hasítva; 

gyönyörűségek lánczolták hozzád? közeledik az öregség, s 

abájok tűnnek; ugyan azon egy vélemény pártosai kötöttetek e 

barátságot? a helyheztetés változott, változott a vélemény; épen 

ez fog szétválasztani. Könnyelműség támoszkodhatik e 

könnyelműségre?

371



Lucilius irta Senecának, hogy a levelét vivő neki barátja, 

de mind e mellett is ajánlotta, ne tudatná véle dolgaikat. Seneca 

igy felelt: „Kedves Luciliusom! illy tartózkodással lenni ezen 

ember iránt, annyit tesz, mint ugyan azon levélben mondani, ő 

barátod, s egyszersmind nem is barátod. Hát a barát neve 

előtted csak egy könnyen oda vethető kitétel, mint atiszteletes a 

Candidátusokra, s a polgár nevezet akár kire, kit elől utói 

találsz s neve nem jut eszedbe.” Jól mondta, igen nagy csalódás 

azt gondolni, hogy lehet barátság, tartalékot nem ismerő 

bizodalom nélkül.

A barátságban tehát két fő jó birtok vagyon: szeretet, és 

bizodalom. Ezen két fő jóval élésre látod, hogy mi kell: jóság a 

szeretetre, becsűlés a bizodalomra.

Adok néked, mint hajdon mondta valaki, ezen fő boldogság 

elérésére egy hatalommal vonzó bájt, mellynek nem kábító ital, 

nem varázslás ád erőt, igyekezzél, hogy ten magaddal megelé

gedhessél, s fogsz barátra találni, kivel megelégedhetel, szeress 

s fogsz szerettetni.

Minekutána látók mennyire facsarták-el természeti 

értelmét a barátság nevének; minekutána elhatározók, mi az 

igaz barátság, s felkerestük a módokat miként lehessen ezen 

drága kincset feltalálni s bírni, vagyon még egy igen jeles, 

mindenkit érdeklő s figyelemre méltó kérdés; annyival inkább, 

hogy a barátságról legjobban irók igen különböző vélekedések

ben voltak felőle.
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Férfiak, vagy asszonnyokban lehet e inkább remélleni, 

hogy találhassuk ezen erős s mégis gyengéd érzést, ezen tündér 

kecsét az életnek, melly szenvedésekek enyhít, s kettőzteti a 

boldogságot?

Ha annak meghatározására, valljon mellyik alkalmasabb a 

barátságra a két nem közül, elég volna az érzékenyebbiket 

választani, úgy kétség nem lehetne. Bizonnyal az asszonyoknak 

érzéseik gyengédebbek, mint a férfiakéji. Csak két dolog 

foglalja-el őket a világon: tetszeni s szeretni. Előttök a dolgok 

semmik, a személyek mindenek, vélekedéseik is csak érzésök 

szüleménye. De épen ezzel árt egyik a másikának; a tetszés 

örökös vágya gátolja, hogy egymást szeressék; szüntelen való 

vetélkedésük akadály barátságokban.

A férfiak csak némelly esetekben s tárgyakban vetélkedő 

társok egymásnak; az asszonyok közt való vetélkedés közönsé

ges s szinte örökös. A történetek is, melly sok elszánt anyák 

bátorságát, mennyi leányi hiv érzést, s hány hős lelkű feleség 

nevét nem teszik halhatatlanná, de egy vonást sem találunk, 

melly két asszony egymáshoz való barátságát tenné nevezetessé.

Montaigne helytelenül következtette, hogy az asszonyok 

barátságot nem érezhetnek; állítása szerént a természet ezen 

bájoló virágokat csak a nyugalom számára teremtette, s csak 

arra határozta, hogy az élet pázsintját szelíden ékesítsék; 

azonban a férfiak hasonlók a kemény tölgyekhez, mellyek
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magosak s kénytelenek egymáshoz támaszkodni, hogy az őket 

szüntelen csapkodó szélvészeknek ellenállhassanak.

Csalatkozott ebben jó bölcselkedőnk. Bizonyára az 

erősebb, a nagyra-törekedőbb, az elfoglaltabb nemnek lehetne a 

barátságot inkább nélkülezni s a gyengébb s érzékenyebb 

nemnek szükségei közé kellene, hogy tartozzék.

Asszonynak férfihoz való barátsága a legtökéletesebb 

barátság, és az életben legédesebb kötés; leginkább haszonkere

sés nélkül való, legkevesebbé van kitéve vetélkedéseknek s 

egybeháborodásoknak.

Itt feltalálhatni, mit a barátság leginkább megkiván: hogy 

két akarat egybe olvadjon, s két lénynek csak egy élete legyen; 

ez minden rang, érték, s elme-tehetségbéli különbség tökéletes 

megtagadása; ez közös megegyezés. Eltörli barátja gyengébb 

voltát s felsőbségének mint ön magáénak örül.

Ezen egész egyformaságban való megnyugovás, ezen 

önszeretetről való tökéletes lemondás nagy akadály két férfi 

között; nagy lehetetlenség két asszony között: de valódi 

kedvtelés, édes csere inkább mint áldozat, asszony s férfi közt.

Nézzed ezen bájoló nem, melly gyengéd érzéssel szánako- 

dik gyengeségeinken, fedezi-fel előttünk hibáinkat, mint 

találja-ki legelrejtettebb gondolatinkat, mint repül lelkünk 

legszerényebb ohajtásit bétölteni, s azt fogod mondani a mit

374



Tornas s én, hogy ha hasznos is nagy esetekben a férfi barát, de 

az egész élet boldogságára asszonynak barátságát kell óhajtani.

BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS.
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Szegür álma

Egy országban képzeltem magamat lenni, mellynek lakosit 

eleveneknek, érzékenyeknek, könnyen ingerelhetönek, s szünet 

nélkül munkásságba találtam; untalan gyönyörűségek keresésé

ben, s kikerülésében a fájdalmaknak foglalatoskodtak, ezek 

voltak egyedül való Isteneik, Bálványaik. -

Az ország, mint sok más, elég kellemesnek látszott, 

vízcsatornákkal, mellyek termékenyítették, bővölködött - 

éghajlatja kellemes s meleg volt, de felette változó, gyakori 

szélvészeknek kitéve, mellyek végveszéllyel fenyegették. -

Erkölcsei s szokásai ezen országnak nem könnyen le 

irhatok, sem egészen tiszták, sem éppen rosszak nem voltak, 

sokszerűség s határozatlanság, nagy mértékben látszott azokból: 

nemes gondolatok, felette égő vágyások, bujaságra való 

hajlandóság, dicsőség szeretete, emberség, kevélység, 

szelídség, harag, egymással vetélkedtek az uralkodás felett - s 

gyakor nagy lázzadásokat támasztottak; annyival inkább, hogy 

ezen különös Országban minden jovak közösök voltak; semmi 

különös birtok nem volt esméretes; és minden az egészre
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vitetvén, akármi cselekedet is csak köz akaratból, s az egésznek 

megegyezése által történhetett.

Öt fő személy, kiknek egyedül volt hatalmokban a 

külfölddel közösködni, az egésznek akaratjára igen nagy 

béfolyással volt: ezek neveztettek érzékeknek, s nagy erővel 

tetszettek parancsolni, cselekvéseik egyetértésben látszottak 

lenni némelly nagy urakkal, kiknek fortély volt nevek, s valami 

fő rangú asszonyságokkal, a szenvedelmekkel, kik az ő 

sugallásaikat kíváncsin hallgatták, s gyakran a legerőszakosabb 

elhatározásokra voltak készek.

Hanem ezen szenvedelmek közt sok külömbség találtatott, 

némellyek nemesek voltak, nagyok, felemelkedtek, s szép 

tetteket jovasoltak, mások a számosabbak, allyasok, községiek, 

gonoszak, s természetek szerént roszra hajlandók.

Első tekintetre szomorkodva azt véltem, hogy ezen 

szerencsétlen Országnak uralkodása köztársasági, s hogy 

úntalan a pártosságok nyughatatlanságinak s a fejetlenség 

(anarchia) zavarjainak vagyon kitéve; de szerencsémre a 

szenvedelmek legnemesebbikétől, attól a ki mindég a zivatarok 

lecsilapitásában, a békesség keresésében, s az igaz boldogság 

feltalálásában foglalatoskodik, meg tudtam, hogy az igazgatás 

hogy egy mennyből leszállóit Genius által 

igazgattatik, ki isteni végzéstől arra van büntetve, hogy több 

vagy kevesebb évekig ollykor majd egy századig ezen Országba 

légyen zárva, s az ő nemes mivoltánál illy sokkal alattabbi

monarchiái;
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teremtéseket igazgasson s a mellyre ezeknek magaviseletjek 

számadása alatt lévén, számkivetése ideje után nagy jutalmak, 

vagy büntetések várnak, mellyeket az Istenség fog reája mérni, 

a szerént, a mint magát ezen nehéz kormányozásban viselte. —

Nehéz kormányozásban! szakasztám félbe szavát. - 

„Nekem úgy tetszik, hogy ezen Genius, olly sokkal felemelke- 

dettebb azoknál kiket kormányoz, hogy soha is akaratjában, 

akadályokra nem találhat; alatta valói nem lehetnek eléggé 

vakok, magokat hozzája hasonlítani, sem olly esztelenek, hogy 

neki ellentálljanak. Törvényei bizonyoson soha nem csaló 

jósolásoknak tartatnak, nem találhat egyebekre csak vakon 

engedelmeskedőkre, s bámuló imádókra”. -

„Nagyon csalatkozol, felele vezetőm - ezen Géniusnak kit 

Léleknek neveznek, nem olly könnyű dolga mint képzeled. Az 

égnek azon végzése, melly nékünk adta, boldogságunk 

alapításáért, s érdeme nevekedéséért kénszeríti ötét, mindenben 

a mi minket érdekel részt venni; szorosan vagyon, testi - s 

romlott mivoltunkhoz kötve, szenvedést okoznak néki a mi 

bajaink, kedvtelést örömeink; minekelőtte végső rendeléseit 

adja, mellyek az egésznek akaratját teszik kéntelen ö meghall

gatni az énekek szavát, figyelmezni a szenvedelmek hangjaira, 

meg kell vizsgálnia szükségeinket, éreznie ohajtásinkat, s úgy 

tanácskozhatik arról hogy mibe egyezhet meg, mibe nem? mit 

kellessen eltiltani, vagy megengedni. Jere lásd őket, légy jelen 

tanácsán, vizsgáldmeg udvarát; nagyon egyelesnek fogod találni
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mondhatom, mert mindnyájunknak jusa van a jelenlétre, s 

szólásra.”

Ezen felelet, nevelte bámulásomat: hallgattam s követtem 

vezetőmet; de nem kevés bajjal mivel némelly otromba lakosok, 

egy diaphragma [rekeszizom (megjegyzés tőlem; D. G. Cs.)] 

nevű helyen, meg akartak tartóztatni, azt állítván, hogy itt 

fogom a királynét találni. Mások kik nékem igen szomorú 

bolondoknak látszottak azt mondták: „hijába jársz, a lélek sehol 

sincs”, ezeknek boszonkodva fordítottam hátat sajnálkozva 

tévelygéseiken.

Egy kis gyengéd, édesded, nagyon romános szenvedelem 

végtére megfogta kezemet, s kénszerítve kért, hogy ki ne 

menjek egy más helyről, mellyet szívnek hittak. Valóban a 

bémenő, s kijövőknek olly nagy tolongásokat is láttam ott, hogy 

azt az Ország munkássága középpontjának vélvén nem 

szándékoztam tovább; de vezetőm parancsolá, hogy kövessem, 

én engedelmeskedtem.

Nem soká nagyon félénk helyre érénk, hol egyesültek az 

ország minden részeiből utak, vízcsatornák. - Soha helyet nem 

láttam ennél világosabbat, s a hol még is bajosabb lett volna 

tisztán látni, a tárgyakat. Éppen a világosság sokvolta 

kápráztatta látásomat; mindennemű volt itt, nagyok, kicsinyek, 

egyszerűek, színesek, égő lángok, lobogó tűz, ragyogó fény, 

csillámló világ, szelíd mécsek, szikrázó villámok, repdeső 

tüzek, s ezeken kivűl számtalan vágyások, s szenvedelmek, kik
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tükröket s prismákat forgattak, mellyek minden pillanatban a 

külömböző tárgyaknak újabb, meg újabb formákat, és szineket 

adtak. -

Ezen tündér fény miatt soha nem tudtam a Lélek képét úgy 

elismerni, hogy leírhassam. Nem láttam egyebet, egy tiszta 

világformájánál, mellynek semmi hasonlatossága nem volt, a 

többi szemembe ötlő létekhez.

Végre vezetőm, ki nevét görögül a Bölcseség szeretetének 

mondta, sok baj, s figyelem után tisztán mutatott, a lélek királyi 

széke mellett, két magos, nemes, de komor tekintetű asszonyt, 

mind kettőnek világos fáklya volt kezekben, egy harmadik 

öltözet nélkül egy alig látható tükört mutatott kezében, de a 

melly bé volt fátyolozva. „Látod, szóla vezetőm, az okosságot, 

a rényt, s az igazságot; királynénk tiszteli, s féli őket.”

Bennem is mondám bizonyos félelmet gerjesztenek; de 

ellenben ki az a gyönyörű asszony ott túl, kinek tekintete olly 

bájoló, beszédje olly édes, s olly bízvást szól a királynéhoz. 

Egek ötét megölelni. -

„Elhiszem, úgy mond Mentorom, vissza tartóztatva, az a 

bujaság, tetszenek néked kecsei, rettegj csatjaitól, bámulod a 

rózsákat, mellyek koszoruzzák, de tekints lábaihoz”. - Úgy 

tevék: s rémülve egy rengeteg örvényt láték a honnan mély 

sóhajtások tódultak.
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Később a Királyné körül egyenként észre vevém, a 

Haragot, égő, s mord szemeivel, a sáppadt Irigységet, egy 

méreg töltött poharat tartott kezébe, melly örökké önmagára 

ömlött, s egy tört, melly mindég magát vérzetté.
У
\ A Nagyravágyás, méltóságos volta s fegyverei csillámlása 

által egy pillanatig kápráztatta szemeimet, de a vér, mellyel bé 

volt mocskolva, borzasztóit.

I

A Fösvénység éppen olly 

nevetséges mint utálást gerjesztő formájú volt, rongy fedezte,

sovány, nyughatatlan, ült egy nagy darab aranyon, mellyet 

hátmegől gyerekek pajzánon morzsoltak ki alóla.

A trónus zsámolyánál egy asszony ült, s mindent fel írt, a 

mit látott s hallott, de egy öreg jött késével ki vágni nagyobb 

részét a béírt leveleknek: könnyen rá ismertem az emlékezetre, 

s az időre.

Sok szemeimet sértő tárgyakért vigasztalást nyertem, 

látván az erőt, mint gyámolát a jóságnak; az igazságot erős 

kezekkel vissza ijeszteni a vétkeket s oltalmazni a rényt - a 

mérsékletet, nyugalmasan ellenállni a vágyások zabolátlan 

rohanásának, a szenvedelmek zivatarinak, és a szelíd szerény

séget, egy szegeletben a rény, s a dicsőség ékesítésével 

foglalatoskodva.

De később leginkább vonta figyelmemet magára egy magos 

asszony, bíróságot mutató öltözetben, vonásai komolyok és 

szelídek is voltak; mindenki tisztelettel hajlott meg előtte, 

némelly pártoskodókon kívül, kik híjában igyekeztek megret-
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tenteni - épen oily kevéssé látszott azokra hajtani, kik körülte 

hizelkedtek mint a kik megvesztegetni vagy elcsábítani 

igyekeztek

kéréseket, minden panaszokat.

részre hajlás nélkül hallgatott meg minden

Előtte egy nem hervadható koszorú volt, háta megett állott 

egy fekete ember, képe írtóztató, s fenyegető, kezében éles 

fulánkokkal szúrós ostor.

A királyné, mindég figyelemmel nézte ezen tárgyakat s 

nyughatatlankodva láttatott határozásai tétele előtt tanácsát 

várni ezen asszonynak. „Imhol van, monda, vezetőm, az ország 

nagy bírája, ez a lelki isméret, retteg ettől fejedelmünk, örökké 

kell követni tanácsait, s vele egyet érteni; s ha ollykor történik, 

hogy egyenetlenségbe jőnek, és öszvevesznek, zavarba jő 

minden. Nincs többé tartalékja a szenvedelmeknek, nem 

ismernek határt a vétkek, s fortélyok - egybe roskad a lélek 

királyi széke, az ország, legnagyobb veszélyek prédája s minden 

el lenne veszve, ha ez a fekete ember, kit rémüléssel néztél, 

kinek neve a megbánás, helyre nem hozná az aránysúlyt s vissza 

nem adná az országot királynénknak, minekutánna durván 

megostorozza, rangját, s származását tekintetbe nem véve.

De gyakran megakadályozva ezen igyekezetében azon 

asszony kit távolabb látsz, amaz örökké egyforma minden 

kijelelt vonás nélkül való ábrázattal, kellemetes, ámbár súlyos 

lánczára tud mindent fűzni, ez a megszokás: egyforma a jóhoz 

mint aroszhoz; helyesen mondta róla egy régi, hogy erőssé teszi
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a vétket úgy mint a rényt. Legveszedelmesebb benne, hogy 

eltudja némítani a lelkiisméret szavát, akkor elvagyunk veszve 

remény, s mentség nélkül. - Már most ismered országunkat, 

annak lakosait, udvarát, fejedelmét annak tanácsosait: 

közeledjél s halj: sok mozgást veszek észre a királyné, 

bizonyosan valami nagy elhatározásban foglalatoskodik, s 

fontos rendeléseket tészen.” - Félelem, s tudni kívánás közt 

közeledém a királyi székhez; nem soká hallám a nagyravágyást 

mi kevélyen nógatta a királynét, hogy engedjen kívánságinak, s 

megegyezzen egy tettben, mellyet az ország felemelkedésére, s 

előmenetelére igen hasznosnak lenni állított. Mellette volt az 

önszeretet, ki sok nyereséget látott a szándékban; éles hanggal 

bizonyította a felfuvalkodottság, hogy nem lesz semmi akadály, 

mellytől rettegni lehessen; - a harag emlékeztetett bizonyos úgy 

nevezett megsértésekre mellyeket ez ország egy idegen 

hatalmasságtól szenvedett, s mellynek az irigység hatalmát nem 

állhatta; súgva a fösvénység nagy meggazdagodást Ígért s 

jövendőié az országnak - nem kedvetlenül látszott hallgatni 

ezen külömböző szenvedelmeket a fejedelem, s békétlenséget, 

hidegséget mutatott midőn a mérséklet, s előrelátás előállottak 

megmutatván kedvetlen oldalait, s veszélyeit a javasolt 

szándéknak; de az igazság s okosság méltósággal költők 

egyszerre fel, elhatározott hangon mondván: a cselekedet 

mellyre venni akarnak, igazságtalan, tehát hasznos nem lehet - 

a királyné háborgott, a lelki isméret közelített hozzá, s így szól: 

Nincs mit kétségeskedni, követned kell az okosság s igasság
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tanácsát; szűnj meg a csalfa szenvedelmekre hallgatni s 

elnefelejtsd Confuciusnak mondását. „A gonoszoknak 

kihallgatása, már kezdete a gonoszságnak” - ezen szavakra, úgy 

véltem, hogy a fényt, melly a lelket körül ömölte szelíd pirulás 

fogta-el; hallottam ezen királynénak bájjal öszvehangzó szavát,

mellyel parancsolá a nagyravágyásnak, hogy hallgasson, s többé 

ne szóljon igasságtalan szándékáról, 

bujaságot virágokat, s gyümölcsöket ajánlani a fejedelemnek, 

mivel Hymen s az okosság társaságába jött a lelkisméret 

mosolygott s a lélek elfogadta az ajándékokat, kevés idő múlva 

a bujaság vissza jött, előtte léptek a fortély s némelly kaczér 

vágyások; vele volt a részegség; gazdag kosarat mutatott, 

mellyre a titok ujját száján tartva, sürü leplet vont - a lélek 

kísérteibe jött; de a rény komolysággal visszataszította a 

kosarat, sikoltással rejtezett el a szemérem, enyelegve folytatta 

a titok ajánlását, de fenyítő hangon mondá a lelkisméret, egy 

hajdoninak ezen szavait: — Emlékezz az önnön szemrehányá

sokra, ollyanok mint ezen fáklya mellyet tartok, szét oszlatja a 

homályt, mellyben a bűnt, rejtezve lenni gondolja. - Szavára a 

szemérem vissza jött, s a királyné hidegen parancsolá a 

bujaságnak hogy távozzon.

Látám továbbá a

Elbájolva a miket láték s hallék, mondám az engem vezető 

nemes szenvedelemnek. Imhol látod ezen ország igazgatása 

nincs olly sok nehézségekkel egybekötve mint gondolod. 

Megengedem, hogy vágynak igen veszedelmes, s szédítő 

szenvedelmek, nagyon csábító hibák, s fortélyok; de a lélek
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nincs mit féljen tőlök, ott van oltalmára az okosság s igasság 

tanácsa, észrevételei a mérsékletnek, szeméremnek, fenyítő 

intései a lelki isméretnek, s a megbánás félelme. Illy tanácso

sokkal nem csalatkozhatik, s bizonnyal mindég bölcs végzése

ket teend; - én megvagyok nyugodva ezen ország boldogságán.

„Felette jókor örvendesz felele bölcs vezetőm, kevéssé 

igen kész vagy magadat elbízni. Nem kell semmit az első 

tekintetből ítélni; vagy nagyon csalódom, vagy azon gonosz kis 

varázsló, kit távolról jönni látok, sok zavart fog itt támasztani s 

lehet, hogy nagyon szomorú, s azoktól mellyeket látál igen 

külömböző jelenéseket okoz.”

Hogy hogy - kiálték - varázslók is vágynak ezen ország

ban. Igen is felele: vagyon kettő: az egyik jó, s igen hasznos, s 

ez a képzelődés; elevenít mindent, mindent szépít: megvallom, 

hogy nincs mindég tökéletes egyetértésben velem s az 

okossággal, de megbotsátjuk néki tévelygéseit, mivel minket is 

bájól, s szépít. Ha ide hagyna minden elvesztené kecsét, s ezen 

ország pusztává válna; némelly száraz s borongó eszek visza 

taszítják, de ezeken nevetünk s ötét mindnyájan szeretjük. Maga 

az igasság s való, is ollykor nevetve reá bízzák magok 

ékesítések gondját, s akkor annál szeretetre méltóbbak.

De a testvére mellyet eszelősködésnek hívnak, a legvesze- 

delmesb minden ismeretes varáslók között: mindenüvé befurja 

magát mindenütt láthatatlan; azok kiken leginkább uralkodik 

legkevesbbé ismernek reá. Ezen varázsló halálos ellenségem.
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Képzeld gyakran az én formám s nevemben űzi legfeketébb 

gonoszságait, mindenféle ábrázatot s alakot tud magára venni; 

tévelygésbe hozza a lelket, megszédíti az okosságát, s ollykor, 

magát a lelkismeretet is megcsalja. Én egyedül ismerem, 

üldözöm; de felette gyakran süker nélkül támadom meg; az én 

hatalmamnál fogva láthatóvá teszem szemeid előtt, nézzed 

közelít, s készül gonoszságának uj jeleit mutatni.”

Elbámulva ezeknek hallására arra tekinték, merre vezetőm 

mutatott, s láték egy kicsiny asszonyt fején csörgő sapka volt, s 

álorcza fedezte ábrázatját, köntöse, melly minden színű, s nemű 

darabokból volt egybe toldozva tele volt zörgőkkel, éles 

hangjoktól csengettek füleim, ámbár azokat rajtam kívül senki 

más nem látszatott hallani.

A sokaság közepette menve gyengén érintett kit kit csörgő 

sapkájával.

Oh csuda! ezen pillanatban szemeim előtt változott el 

mindennek formája. A nagyra vágyás dicsőséggé változott által 

- a fortély rénnyé - a bujaság boldogsággá; a bosszuállás 

igassággá; érdemmé a boldogság, tudománnyá a kérkedő 

tudákosság - jótevősséggé a pazérlás, bátorsággá a vakmerőség, 

a ravaszság politikává, a félénkség előrelátássá, a tettetés 

kegyességgé. - Ezen pillanattól fogva minden rendetlenségbe 

jött, s felfordulva volt a királyszék körül, minden fortélyok, 

hibák, minden veszélyes szenvedelmek elkábították a fejedel-
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met kiáltásokkal, tántorították csalfa, s ámító beszédeikkel, 

megvesztegették csábító ígéreteikkel.

A csalfa dicsőség szép reménnyel részegítette, a bujaság 

felébresztette vágyásait, bátorságot ajánlott a bosszuállás, a 

fortélyosság az előrelátás gyümölcseit ajánlotta, kegyesség 

alakjában tettetés vezette pokol felé az eget mutatván néki.

Az okosság, az igasság szava el volt ölve kiáltásaiktól, a 

rény, s a való félre voltak taszítva a gonosz rágalmazás s a 

sértő csuffondarosság által, végre maga a lelkisméret elalélva a 

puhaság karjai közt kit a nyugalomnak vélt lenni csak gyenge, s 

töredezett hangokon szólott; még is elég félelmet okozott a 

léleknek, hogy tartóztassa, még kétségeskedett; de megjelent 

egyszerre a hizelkedés csúszva s tömjénezve. Ez a fejedelmek 

méreg keverője, elkábítá a királynét, áldozó füstjével s gyászos 

mesterséggel majmolván a közvélekedés hangját így szólott: 

Királyné, ne álj továbbá ellent, a dicsőség s boldogság várnak 

reád, engedj egész országod ohajtásinak.

Avval elhurczolá a lelket, az őtet kerülvévő puha örömmel 

vétkek, szenvedelmek karjai közé.

Hogy írjam le ezen siralmas gyengeség következéseit, 

egyszerre zenebona uralkodott mindenütt, lázzadás, fejetlenség 

prédájává lett az ország, erejét dühös láng emésztette, melly 

mindent elperzselt, kiszáraztotta vízcsatornáit, s egész 

léteiének alája ásott, egy ragadó betegség terjedt el az ország 

minden részeiben sehol már segítség, semmi rend, semmi
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zabola többé, a tébolyodtság látszott ezen szerencsétlen 

országot igazgatni, s végveszéllyel fenyegetni.

Bölcs vezetőm kétségbeesés közt volt - hol van bátorsá

god? mondék neki: sürgettem, mentsük meg magunkat, mentsük 

meg az országot, úgy hiszem még nem lehetetlen, amott azon 

árnyékban veszem észre a lelkismeretet felébredni, rá ismer a 

valóra: látom hogy közelít felénk, menjünk vele, ezen pillanatra 

vártam felele vezetőm.

Egyesültünk vele, gyorsan közeledtünk a királynéhoz, a 

való felfedte tükörét, a lelkiisméret elészólítá a megbánást, ki 

megragadta a lelket, s irgalom nélkül ostorozta. Ezen szeren

csétlen királyné keserves zokogások közt vissza űle székébe, az 

eszelősség eltűnt, kiki vissza vette valódi formáját, s minden 

vissza tért a szokott rendbe.

Elragadva ezen uj látástól, büszke, ezen jó kimenetelre 

mellyet magamnak tulajdonítottam elfelejtkezvén mellettem 

lévő társamról, vezér segéd nélkül folytattam gondolatlan 

lépésimet, s elhítséggel merészeltem a királyiszék lépcsőjire 

hágni, s az okosság helyére ülni, mellynek helyét bétőlteni 

véltem; de a való elmosolyodva adta értésemre, hogy csalódom, 

s hogy sületlenség helyére ültem, hangos, s közönséges 

kaczagás követik szavait, s azoknak megerősítésére a megbánás 

felkelvén olly keményen pattogtatta rám ostorait, hogy 

magamon kívül rogytam öszve.
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Szemeimet felnyitva egyedül találtam magamot ágyamba 

feküve, minden el volt tűnve, de örökre emlékezni fogok ezen 

különös utazásra, soha el nem fogom felejteni azon veszedel

meket, s keserveket, mellyeket a sületlenség, s eszelősség 

okoznak a léleknek, eszemben fogom örökké tartani, Horatius- 

nak azon két versét, mellyet durva fenyítő ütései közt mondott.

BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS.
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Mese az indulatokról/A Farkas s a nyáj

Szerzé B. Wesselényi Miklós

(Leírta és javította Bajza József 

- Bajza kézírása Wesselényi jegyzeteivel -)

A’ hatalmas Farkas egykor a’ nyájvédő Kuvasz’ alakjába 

öltözvén farkcsóválva közelített az őrebekhez, kik, 

valamint eleik, vigyázó szemekkel figyelve küzdés vagy 

előleges híradás között szigorogtak nyájmentői nyugtalan 

és örömtelen tisztségökben. „Mire, úgymond a’ fortélyos 

kapzsi, ezen örök viszálkodás köztünk? Hiszen egy 

neműek vagyunk mi, ti is a’ nyáj után éltek, én is 

egyedül azt teszem, ’s ha szép rendszerint megkapom, 

mire szükségem van, világért sem zsarlok erőszakkal; ’s 

az erdők istene legyen bizonyságom, hogy csak 

végszükségtől kényszerítve nyúltam ollykor ’s vérző 

szívvel, holmihez. De hiszen élnem kell nekem is ’s 

magamat erőben tartanom, különben szétszaggat maga

mat is éjszak’ ura, a’ medve vagy a’ hasznos lánczokat 

szétszaggató rendbontó, ’s közcsendet zavaró nyugotti 

ebek. Kapjam csak meg a’ mi nekem kell ’s a’ mi illet 

tőletek ’s a’ nyájtól is, akkor együtt fogjuk annak 

boldogságát eszközleni, ’s hatalmam nem fogja
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megengedni, hogy idegen mardosó ebek közelítsenek 

hozzátok. A’ zsiványt lefülelem a’ tolvajt elűzöm; ’s más 

farkasoktól is titeket ’s a’ szeretett nyájat oltalmazni 

egyedül nálam van elég erő és eszköz. Ti barátim (mert 

eljött az idő, hogy egymáshoz őszintén szóljunk) nem 

tudhatjátok a’ dolgok’ állását úgy, mint én, nem 

jelenhetvén-meg ott, hol mi ordasok, magas tetőkre 

gyűllve a’ nyájak’ sorsáról tanácskozunk. Nektek az csak 

messzünnen zeng fületekbe, nekem pedig ott nagy 

szólásom van. Megbocsássatok, de ti többnyire ok nélkül 

lármáztok, sok közűletek még a’ holdat is ugatja. 

Mennyire keserít engem illyetén ellenkedési hang, melly, 

higyetek nekem, a’ nyáj közcsendét is csak ok nélkül 

háborgatja.” - Bár mi szépen hangzott is e’ szó sok 

ebnek orrát facsarta a’ farkas’ bűze.

Voltak azonban a’ kuvaszok közt, kik már megúnták 

a’ szünetlen tartó őrzést, mások a’ megbundáztatás’ örök 

félelmét restelték. Némellyek hiúságok miatt hajlottak a’ 

hatalmassal czimborázni, mások a’ bizalom szavának 

együgyű ’s csalt nem-sejdítő szívvel hittek. Egy, talán a’ 

legderekabb ’s nemesebb közűlök, valamint éles, szinte 

olly erős hangon kezdett a’ többi’ szivéhez szólni. 

„Higyétek-el, annak, hogy rósz bőrben vagyunk ’s
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roszban a’ nyáj, nem a’ farkas, nem nem! hanem mi 

magunk vagyunk okai, saját esztelenségünk okozza, hogy 

bár mi izmosaknak születtünk is, minden oldalbordánk 

látszik ’s oily felette gyengék vagyunk. Saját gondatlan- 

és vigyázatlanságunk miatt húll-el annyi a’ nyájból. Az 

a’ legkisebb szám, mellyet a’ farkas’ foga emészt-meg; 

mi jártatjuk a’ gyapjas serget rósz helyt, vagy - a’ mi 

szinte olly gonosz, - rekeszben, szabad levegőtől elzárva 

őrizzük félvén, hogy ha kiszabadúlnak megnem 

őrizhetjük. Minden bajainknak pedig legfőbb oka, hogy 

azon ebtársainkat, kik éhség ’s értünki fáradtságok miatt 

két rét görnyedve most alig tengenek mi tartjuk 

elnyomva, ’s mi tiltjuk el fogvicsorgatva a’ táltól ’s 

csupán azért, mert nyakokban nincs a’ miénkhez hasonló 

czifra örv, ’s a’ régi gazdák nem méltatták őket névre. 

Ezen bajokon segítsünk! ezek tőlünk függnek. Legyen 

több eszünk ’s ne mardossuk egymást, hordozzunk 

egyképpen minden terhet és fáradtságot ’s mindenek 

felett engedjük, hogy azon most rongyos szegény 

komondorok is velünk együtt egyenek, ’s erősödjenek, 

így majd azok is fognak gondolni a’ nyájjal, hűséggel 

lesznek iránta ’s egy czélra törekedve ’s egyesülve 

erősek leszünk mindent jó karban tartani ’s tolvajjal ’s 

farkassal egyiránt merhetünk megküzdeni. Azért, kérlek
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benneteket, ez legyen fő gondunk ’s istenértlhagyjunk- 

fel a’ hasztalan ugatással”. - így szólott ő fenn hangon, 

fülébe pedig többeknek ezt súgá: „Tudom én, hogy ő 

kegyelme, bár mint csóválja farkát, most is csak farkas 

mint az előtt ’s az marad örökig. Az csalni akar minket, 

szedjük hát mi őt rá. Nyilván ki nem köthetünk vele, arra 

igen is gyengék vagyunk, ha pedig hergeljük, csak 

boszúját neveljük. De nem is szomjúzza most a’ vért olly 

igen, mint-eddig, nem olly éhes ’s nem is akarja már új 

rablással a’ helység’ puskásait magára ingerleni, mert 

látja, hogy sok kártételeik miatt mindenütt nagyon űzőbe 

vették egész nemét. Különben is, van neki elég dolga, 

hogy a’ többi farkasok közt megmaradhasson (mert a’ 

beszélő farkasokról nem áll az, mit a’ nembeszélőkről 

mondanak, hogy egy farkas, nem eszi meg a’ másikat). 

Azért használjuk ezen környülményeket nyájunk’ javára, 

eszközöljük általa czélunkat; inkább hagyjunk egy juhot 

vagy bárányt neki néha, hogy az egésznek előmenetelt 

szerezhessünk. Ne háborgassuk, ne zaklassuk most 

ugatásainkkal.” - Ezekre az őrsereg’ felborzadt szőre 

simúlt, undorodások szűnt, múltakért forralt haragjok 

csillapodott ’s jövendőbe tekintő rettegésök múlni 

kezdett. Együtt kezdtek a’ farkassal tanyázni. 

Nyugalomban folyt minden. Ez a’ nyáj vezérire hallgatni
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90 látszott, az ebek’ elsőbbjeit megbecsülte, a’ büszkéb

beknek hízelkedett a’ fitaloknak időt ’s módot engedett 

játékaikat űzni, sokakat kövér falatokkal, még többeket 

annak csak szagjával magáévá tett: a’ gyávák nagy 

számának ollykor fogait mutatta: 

igyekezett ama’ hitvány rongyosokat magához édesgetni; 

jó falatokat engedett megkóstolniok: de vigyázott, hogy 

jól ne lakjanak ’s erőre ne kapjanak. A’ farkas már védő 

frigyesük volt, ’s illy hatalmas ótalom alatt idegen ebek 

és zsiványok megtámadásaitól nem félhettek; az éjjel ’s 

nappali ugatás megszűnt, a’ közel ’s távoli farkasok’ 

éjjeli ordításaikat is titkos borzadással ugyan, de 

csendben hallgatták. A’ kuvaszok elbízták magokat; sok 

közűlök jó meleg helyre vonult ’s henyélt. Mások 

egerésztek, vagy a’ gyepen egymást űzték; hánynak nem 

volt legfőbb foglalatossága a’ hatalmasnak kedvébe 

járni? ’S mivel marakodás nélkül kutya nem lehet ’s ha 

a’ farkasra nem, egymásra feni fogát - mig sok együtt 

marakodott, mások a’ nyájnak felé sem mentek ’s csak 

kevésnek volt reá gondja. A’ farkas azonban többeket 

egészen magáévá tett néhányat pedig még vadászatira is 

használt, sőt az ordasok gyülekezetébe ’s titkaiba is 

avatott, honnan azok mint valódi farkasok tértek vissza. 

A’ nyájból pedig egy darab a’ másik után a’ farkas és

Nagy gonddal
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természetét magokra öltözött segédei gyomrába sétált. ’S 

ez mind a’ legnagyobb csendben; mert hiszen el vala 

végezve, hogy ne ugassanak, ’s ha egy czikolni kezdett 

kinevették, vagy letorkolták. Az ebeket is, kivált a’ 

melly igen erős vagy nyakas volt, a’ csere közé kapván, 

rendre tanította ’s az egésznek vége az lön, hogy a’ nyáj 

a’ farkas’ kezére került.

így van erkölcsi létünkkel. A’ vétek erköl- 

csiségvédő ’s boldogság nyújtó Okosság alakjába 

jelenik-meg, ’s cselekedeteinknek a’ vallás ’s bölcsesség 

által kijelelt őreihez így szól: „Mire való a’ hajlan

dóságokkal örökké küzdeni? Hiszen, valamint ti, úgy én 

is, czélunkra a’ teremtőtől adott indulatokat használjuk. 

Ha mindent nem tagadtok-meg olly szigorúan a’ termé

szet szülte vágyásoktól, az érzéki lét nem fogja durvább 

szükségeit nektek kárt vagy gyalázatot okozva kivívni. 

Hallgassatok szavamra, engedjetek a’ vágyaknak, 

mellyek érzelmitek ’s boldogságtok óhajtását sürgetik, ’s 

így foglak majd én benneteket a’ jóllét ’s boldogsághoz 

vezetni.” A’ Vallás és bölcsesség - ezen ég’ küldöttei - 

az álorcza alatt is sejtik az indulatszülte vétek’ 

közeledését ’s borzadnak tőle: de az emberi gyengeségek 

csopotjai ’s közöttök a’ munkától undorodó henyeség, a’ 

küzdést kerülő léhaság, félénkség, hivalkodás,
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a’ bárgyú könnyenhivés hajlanak a’ syreni szóra. 

Lényünk’ egyik legnemesbike az erejébe bízó, ’s magát 

nemes képzetivei azaz ön szép ideájival ollykor 

ábrándozásival tápláló jó szándék felkiált: „Nem az, 

hogy habzó indulatok vannak bennünk, okozza erkölcsi 

értékünk parányiságát, hanem hogy indulatinkon 

uralkodni nem tudunk, nem a’ minket ostorozó vétek sújt 

annyiszor földhöz, hanem az, hogy vágyainkat nemesítni 

’s felsőbb czélra használni képesek nem vagyunk ’s 

mindenek felett, hogy gyengéd érzéseink vadságunk 

miatt csenevésznek; a’ szív tiszta ohajtásit gőggel 

vetjük-meg s’ lánczolva tartja a magát bölcsnek képzelő 

elhittség keblünk’ meleg érzését, melly szabadon lehelve 

létünkre, kifejtené a’ jónak minden csiráját. Ezen 

hibákon javítsunk, mert ezek tőlünk függnek; ne csak a’ 

rajtunk kívüli vétek ellen szórjuk szitkainkat. Látom én, 

hogy ez a’ vágyak’ pártoló véde, bár okosság’ képében 

szól, csak indulat bitangja, de mi gyarlók vagyunk 

indulatinkat letiprani ’s őket kiirtani nincs erőnk; 

használjuk azért őt, a’ csábítani akarót, nemesb czélunk- 

ra ’s nyerjük-meg engedékenységgel a’ mit erővel kivívni 

nem bírunk.” Illy okoskodás megengeszteli az álor- 

czázott vétek iránt a’ kötelességi érzést, megszokja azt, 

egybe barátkozik vele, kelleme bájol, incselgése
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csábít, hatalma győz. A’ vallás ’s bölcsesség kemény 

szava nem hangzik többé dorgálva ellene. Az akarat, már 

azt hívén, hogy a’ vágyak jóra vezetnek enged azoknak ’s 

szívesen, mert mennyivel édesb őket követni, mint a’ 

kötelesség’ hideg parancsát. - Azonban az indulatszülte 

vétek a’ nemesb érzéseket ’s vágyakat rendre elaltatja, 

megvesztegeti ’s végtére önhitten elvadulva, a’ hajlani 

nem akarókat letiporja.
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Wesselényi Miklós javításai és megjegyzései a Bajza-féle 

kéziraton

A kéziratban Wesselényi az alábbi helyeken változtatott, illetve 

a következő észrevételeket tette:

A 12-16. sorban a „De hiszen élnem kell nekem is ’s 

magamat erőben tartanom, különben szétszaggat magamat is 

éjszak ura, a’ medve.” mondatot így egészítette ki: „vagy a’ 

hasznos lánczokat szétszaggató rendbontó, ’s közcsendet zavaró 

nyugotti ebek.”

Az 51. sorban eredetileg a „menthetjük” ige állt; ezt 

cserélte fel Wesselényi „örizhetjük”-re.

Az 53-54. sorban a mondatba beszúrta, hogy „mi tartjuk 

elnyomva, ’s mi tiltjuk el fogvicsorgatva a’ táltól”, s az eredeti 

változatból, a mondat végéről kihúzta, hogy „mi pedig 

elnyomva tartjuk ’s fogcsikorgatva tiltjuk el a’ táltól.”

A 63. sorban kihúzta, hogy ...egy czélra „vetett válak- 

kal...”, és a helyére írta: egy czélra „törekedve ’s egyesülve...”

A 72. sorban az értelemzavaró „kergetjük” igét javította 

„hergeljük”-re.

A 89. sorban a „Nyugalomban folyt minden.” Wesselényi a 

97-98. sorból helyezte át ide, de ott elfelejtette a törlést jelölni.
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Az 92-95. sor Wesselényi utólagos betoldása: „...sokakat 

kövér falatokkal, még többeket annak csak szagjával magáévá 

tett: a’ gyávák nagy számának olykor fogait mutatta: Nagy 

gonddal igyekezett...” Az új mondatkezdés következtében az 

eredeti „Főként ama hitvány rongyosokat igyekezett...” kezdetű 

mondatból kihúzta a „Főként” és az „igyekezett” szavakat.

A 96. sorban a „legjobb” [falatokat] „jó” [falatokra] vál
toztatta.

A 122. sorban a „boldogság nyújtó alakban” helyére a 

„boldogság nyújtó Okosság” kerül, mert - mint megjegyzi - 

„boldogság nyújtó Okosság alakjába megszemélyesítve kell az 

álorczás véteknek lenni. Okosság képébe szóll.”

A 128. sorban a „nem foghatja” helyesen „nem fogja”, 

mert - mint külön megjegyzésben írja - „inkább fogja, nem azt 

akarom ki tenni, hogy az „érzéki léte”n nem lesz képes, hanem 

hogy nem lesz arra késztetve, hogy „durvább szükségeit 

kivívja”

A 130-131. sorhoz ezt teszi hozzá: „Kívánnám kézira

tomat, ezen helyet aval akarnám egybe nézni”.

A 140. sorban a „képzetekkel” alakot „képzetivei” 

helyettesíti. Nem eldönthető, hogy csak Bajzának szóló 

magyarázat-e az aláírt „azaz ön szép ideájival olykor ábrándo- 

zásival”, vagy a Mesébe kívánja tenni. Abból a feltevésből
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kiindulva, hogy szükségesnek tartotta a „képzetivel” pontosítá

sát, beírtam a szövegbe.

A 159-162. sor helyén az eredetiben ez állt: „Illy 

okoskodás megengeszteli az álorczázott indulatok iránt a’ 

kötelességi érzést, megszokja azokat, egybe barátkozik velők, 

kellemök bájol, incselgésök csábít, hatalmok győz.” A végleges 

változathoz „... megengeszteli az álorczázott vétek iránt a’ 

kötelességi érzést, megszokja azt, egybe barátkozik vele, 

kelletne bájol, incselgése csábít, hatalma győz.” Wesselényi a 

következő megjegyzést fűzi: „talán vétek, mivel kezdetbe a’ 

vétket mondottuk az okosság alakjába jönni, ’s itt az okosság 

képébe szollo vétek a’ kuvasz bőrbe lévő farkas. Ha vétek 

tetetik úgy „azokat 

singularra változik.”

velők kellemök ’s a’ több plural

A 163. sorban a többes számról az egyes számra váltás 

jegyében javítja az „ellenök”-et „ellene” alakra.
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'Vл. \

Wesselényi Miklós epigrammája

„A” változat:

„Nortonrecki (?) emlékkönyvébe”

Szép hazádba térsz Te visza, ’s ott Téged enyhely fogad 

Én hazámban melyet védtem, élek mint üldözött vad,

Midőn fészket bátron rak már az erdő tollas lakosa,

Ki vagyok én fészkemből tiltva, ’s hontalan a’ hon’ fia.

(Napló, 1835. május 16.)

„B” változat:
Egy Franczia Dáma emlék könyvébe

1835

Szép hazádba térsz te vissza, 

’S téged ott enyhely fogad. 

Én hazámba, melyet védtem, 

Élek, mint üldözött vad.

Midőn fészket bátran rak már,

Erdők tollas lakossá,

Fészkemből ki vagyok zárva,

Hontalan a’ Honfia.

(A közjogi dolgozatokban található változat)
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