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ELŐSZÓ .
Midön e füzetkét édes anyanyelvünkön közrebocsájtom ,
azon tiszteletemnek akarok általa némi kifejezést kölcsönözni,
melylyel e füzetke világhirü szerzője , a katholicismus mél
tán ünnepelt tudós férfia iránt viseltetem , ki az árpádházi
szent Erzsébetről mély bölcselemmel irt világirodalmi műve
által nemzeti multunk iránt oly nagybecsű figyelmet tanusi

tott. Hasonló figyelme nyilvánul nemzetünk iránt több helyt
e tanulságdús füzetkében is.
Azonban ezen mű közrebocsájtására nem kevéssé ser
kentettek azon ismerősim nyilatkozatai is, kik azt sikerült
fordítmányban pár hó előtt az „ Idők Tanuja “ tárcájában sok
lelki élvvel olvasták , ohajtván : vajha e becses művet ön
álló füzetben is birhatná a magyar olvasó közönség .

E füzetből befolyandó tiszta jövedelem , mint a címla

pon említve van, jótékony célra lévén szentelve, legyen sza
bad remélnem , hogy a népnevelés oltárára szánt e csekély

adományom

százszorosan meghozandja a részvét áldásos

gyümölcseit.

A

jótékony cél iránti tekintetből t. Csaplár Benedek,

kegyes rendi tanár ur sziveskedett e füzetke kiadását, va

lamint a befolyó jövedelem kezelését magára vállalni.

Szegeden , pünkösd napján , 1863.
Sz. M .
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Mindazon szomorérzetek közt, melyek a nyilvános pá
lya elválhatlan kisérői, legkomorabbnak mondható az , mely
akkor szállja meg keblünket , midőn egy pillantást vetve

visszafelé , a meghiusult remények , elenyészett bájképek,
tehetetlen erőködések , megbukott vállalatok s hasztalan ál
dozatok egész seregével találkoznak szemeink. De ha e
hajótörés kehlén , melyet politikának nevezünk , és azon
gyászos romjelek közt, melyek emlékezetünk oceánján szét
szórvák , egy tündöklő de egyszersmind szilárd pontra , egy
sziklára bukkanunk , honnan pharosként ragyog valamely
jogosan védett nagy ügynek , valamely férfiasan türt nagy
csapásnak kiolthatlan lángja ; lelkünk ekkor kiderül, fölemel

kedik , s hálánk , melylyel Istenhez fordulunk , nem ment
ugyan minden búskomolyságtól, de képes megóvni a túl
gyáva elcsüggedéstől.
E szomort, melyről szólok , van - e , ki ne érezhetné a

jelenlegi Europában , kivéve a rablókat és gazokat ? De
messze és soká kell fáradnunk , mig enyhitó vigaszra talá
lunk ! Én találkozám közelebb ily vigaszszal , s élvezém
vala azt a legfőbb fokon , midőn legelőször érintették

lá

baim a lengyel földet, mely harminc év óta vonja vala ma
gára tekintetemet s megigézé lelkemet az igazság és bal
sors kettős varázsa által. Meg akarnám

kisérteni néhány

hevenyében beirt lapon , ha képes vagyok - e ezen élyben
részesítni ezen adatgyüjtemény olvasóit , főleg azokat, kík
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nem feledék még , hogy Lengyelhon már harminc év előtt

szerepelt programmunkban mint azon ritka országok egyike,
hol vallás és szabadság együtt virulhatának.
De hogyan is kezdjem ecsetelni a meglepetést és örö
met , melyek egy erkölcsi érzet hatalma alatt álló nemzet
láttára árasztják el kebleinket ? Igy van pedig ez Lengyel
honban . Képzeljünk nemzetet , mely nem gondol sem mu

latság -, sem pénzszerzésre. Egyedül multja és jövője füg
nek szemei előtt. Egészen átadja magát fájdalmának és re
ményének. A divatos polgárosodással szemközt, mely csak
hasznot s élvet hajhász , mely fájdalmat nem ismer , s mely
elsorvasztja az akaratot , ő tür és akar : fájdalma gyógyít

hatlan , akarata megtörhetlen. Ott minden komoly , szomoru
és borult ; mert minden a megtörhetlen elszántság bélyegét
hordja magán , azon elszántságét, mely sem békét, sem jó

létet , sem biztosságot nem fogad el , de azokban urait sem
engedi részesülni, mig igazság nem szolgáltatik ki számára .
Ezen igazsággal maga az Isten tartozik : annak meg kell
fizettetnie : meg is lesz fizetve , kerüljön bármibe : mig ez
nem teljesül , nem szününk meg tiltakozni, s az igazságta
lansággal semmi áron alkuba nem lépünk. Ez Lengyelhon
egyedüli , uralkodó gondolata ; e gondolat kinyomata szem
lélhető gyermekei mindegyikének tekintete- , szava - , taglej
tésén : e gondolat szövődik át minden társalgáson , minden
imán , minden éneken ; e gondolat teszi tartalmát azon vi
lághirü ének ismétlő - sorainak , melytől viszhangzik jelenleg
Lengyelhon minden temploma , utcája : Ur Isten , add vissza
hazánkat, add vissza szabadságunkat !

Mig e hazája és szabadsága vissza nem adatik neki, e
nemzet szigoru és ünnepélyes gyászt fog viselni, mely egy
szersmind tüntetés és tiltakozás is. Eként fogja mondani a
világnak , hogy szerencsétlen , mert elveszté vala szent és

legfőbb javait , melyek az ő joga valának és hogy nem
akar megvigasztaltatni: Et noluit consolari , quia non sunt.
De ez nem a halál gyásza , ez a távollét gyásza.
Gyász

fátyola alatt legyőzhetlen

remény rejtekezik .

Mi

ként ama szent nő a keresztes hadak korszakában , ki mi
dön férje harcba méne , özvegyi öltönyt öltött magára , azt
előbb le nem

teendő , mig férje vissza nem

hon is azt véli , hogy özvegysége nem

tér ; Lengyel

leend örökös , és

eljö a nap , midőn fölveheti ismét a díszöltönyt, mely meg
illeti a győztes és szabad nemzeteket.
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Addig gyásza mély

és általános marad.

E különben

vidor természetű , élénk , szinház- és élvsovar nemzet mind
ezektől visszatartja magát. A szinházak üresek , a nyilvá
nos kertek elhagyatvák , a köz- és magánünnepélyek vég

kép megszűnyék .

A tánc , a lengyelek ugy mint a magya

rok és spanyolok e legnépszerűbb s leguralgóbb mulatsága

szigoruan meg van tiltva , s e tilalom kiterjed a családok
legbelsőbb körére is. Gyászban van minden nő tetőtől tal
pig : ámbár természetöknél fogva fényüzésre hajlandók , s a
díszöltönyök különösen emelik bájaikat, közakarattal lemon
dának minden más ruházatról. Csaknem hat hava már , hogy

e maguktartása kezdetét vevé, s uralg Lengyelhon egyik
határától a másikig , miként jelképe a kárhoztatás- és ne
heztelésnek , de ugy is mint záloga az egyesülésnek . Min
den párt, mely meghasonlást idézett s idéz elő jelenleg is

Lengyelhonban , egyetlen egybe van olvadva ; minden vi
szálkodás megszűnve , feledve , eltemetve a közös haza
gyásza alá.
Semmi tilalom , semmi erőszak , sőt a gyászban öltözött
személyek ellen gyakran elkövetett kegyetlenségek sem aka

dályozhatták meg e komor és néma hadizenetet. Halljuk
erről magát a nyilatkozatot , mely március 3 - án , mint a

varsói elesettek emlékére tartott gyászünnepélyt követő na
pon , Lengyelhon egyik szélétől a másikig tanácskép kö
zöltetett.
„ A régi Lengyelhon minden részében gyászt fogunk
ölteni határozatlen idöre ; a nők menyegzőik napján fehér
ruhát viselhetnek . Türjük büszkén százados szerencsétlen

ségünket és mindig vérző sebeinket. Ovakodjunk minden
sikernélküli kihivástól. Bizonyítsuk be megszakadhatlan egyet

értésünk által, hogy mi az áldozat nemzete vagyunk. Ugy
is már egy század óta a tövis korona jelképünk ! E korona

ékité tegnap testvéreink koporsóit. Kiki felfogta vala közöle
tek annak jelentését, türelmet jelent az a fájdalomban, áldo

zatot felszabadulást és bocsánatot. Felhivunk minden lengyelt,
bármily vallásu legyen , terjessze e szavakat a legtávolabb
vidékeken is. “

Eként közeledvén és egyesülvén egy közös fájdalomban
a lengyelek , minden rang - és pártkülönbség nélkül, tódulnak
a templomokba, s nem gondolva a rendőrség összes tilalmá
val viszhangoztatják azokban gyász énekeiket, melyek a len
gyelnemzetiség egyesülési hangjaivá s oly forradalomra való
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jeladássá váltak vala ; melyhez hasonlót még századunk nem
látott.

E hymnusok elseje , mely Varsó utcáin február 25 - én
miként égi szózat hangzott siralmasan és bosszúihletetten az
álmélkodó oroszok előtt azon percben , midőn a kozákok a
térdre borult népre tüzelének , igen rövid : szerepelt az a
legrégibb idők óta Lengyelhon népies szertartási könyvében :
dicsénekül szokták énekelni. A lengyel szöveg , két első
szava után Swienty Boze néven ismeretes az. Allítólagos
szerzője sz. Adalbert, Lengyelhon apostol- vértanuja a X .
században. Nem egyéb ez a közönséges litánia kivona
tánál. Következőleg kezdödik :
„ Szent Isten, hatalmas Isten , örök Isten, irgalmazz minekünk .“

Ime azonban a vers , mely a nép által módosítva , a
tizedik századbeli litániát politikai óvástétellé változtatta . Az
eredeti szövegben ez áll :
„ Döghaláltól, tűzvésztől és háborútól ments meg Uram minket.“

A nép ezt következőleg módosítá :
„Döghaláltól, tűzvésztől és a muszka szolgaságtólmentsmeg Uram minket.
Ezután az ösi szöveg folytatja :
„ A hirtelen és véletlen haláltól, ments meg Uram minket.

„ A boszú és hódítás szellemétől , ments meg Uram minket.

„ Mi bűnösök , könyörgünk hozzád Uram , hogy szentegyházadat kormá
nyozzad és föntartsad.

„ Hogy hazánkat visszaadd.
„ Hogy minket igazi bünbánatra indíts.

„ Jézus kegyelmezz minekünk .

„ Szűz Mária , Lengyelhon királynéja , könyörögj érettünk !

A végső vers azon nemzeti hagyományra vonatkozik ,
mely felavatá Mária királyságát Lengyelhonban , azon király
ságot, mely 1655 - ben a tyszowieci szövetség és Czarniecky
i Össze nem tévesztend8 a szent Szűz tiszteletére irt Boga rodzica hym
nussal, melynek dallama és szövege , egy sokkal hitelesb hagyomány szerint sz.
Adalbertig visszavihető . Hosszu idön át , egész a tizenhetedik századig a len
gyel sereg hadi éneke lévén , azon ének ki ment a használatból, csak a gneseni
székesegyházban énekeltetett néha a szent vértanuk tiszteletére , ahol mi is sze

rencsések valánk hallhatni. Dallama megragadó
egyszersmind elvitázhatlan eredeti jellegű .

és ünnepélyes komolyságú s
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István fő vezér által azon pillanatban kiáltatott ki hivatalosan ,
midón e nagy férfiu hazája megvédésére készüle a legbor

zasztóbb megszállás ellen , mely azt akkorig érte.
.

. E szavak : Hogy hazánkat visszaadjad , szintén a jelen

kori toldalékok , s rokonok azon eszmével, mely egy más,
sokkal hosszabb és szebb s még átalánosabb népszerűségre
szánt 'hymnust sugalmazá . .

1 ': : Ez a Boze cos polske , melynek dallama nem régibb
századunk kezdeténél, s melynek szavai a néphangulathoz

alkalmazva , felette sok változáson és toldáson mentek át,
melyek azonban mind a versszakok e végfohászához vala
nak alkalmazva : Add vissza Uram hazánkat, add vissza
szabadságunkat. ; .
}" . Hallottam és' csodáltam a vallásos és világi, régi és
jelenkori zene minden remekművét ; de sem a sixtusi ká
polna túlmagasztalt csodái, sem Glück vagy Beethoven elbá
joló öszhangzatai nem indítottak és ragadtak meg annyira,
mint ezen a hit , fájdalom és honszeretet égő lehelete által ih

letett dal , s mely lehat a végetlen titkokba. Ahányszor e
valóban égi zengzetek megcsendültek füleimben , akár mint
kardal valamely egyszerü falusi templomban , ahol az orgona
fel- felváltá a köznép énekét , akár egy fiu vagy lányka
egyszerű szava zengé azt magános kertben vagy bizalmas

házikörben , mindig földöntúli dallamot véltem hallani. Soha
esdeklés ennél kellemesb , meghatóbb s szenvedélyesebb
hanghullámzatot nem sugalmazott. Oszintén szánakoznám azon ,
ki azt képes volna meghallgatni anélkül, hogy szive meg
indulna és szemhéjai megnedvesednének azonkép , mint e
siralmas hangok egyenkint emelkednek és alászállnak egyre
érzésdúsabb fordulatokban azon percig , midőn a végfohász
az aggodalom és szeretet ellenállhatlan hevével tör ki. Mily
hatást kelle azoknak kiállniok , kik azt husz - , ötvenezer álló
és fegyvertelen keresztény ajkairól szemben megzavarodott
elnyomóikkal lángfolyamként kitörni hallák , azon tömeg aj
kairól , mely el vala ' szánya nem a harcra , hanem a ha

lálra , hogy haldokolva a végsohajjal mint legutolsó ellen
állást és óvástételt kilehelje ezen elfojthatlan hivatkozást az
Isten boszuló mindenhatóságára ? Mert e dal a léleknek
; ' E kiáltvány hitelesítetett Kazmir János lengyel király azon ünnepélyes
fogadalma által, melyet 1656-ban Vidoni Péter apostoli követ előtt tön. E foga
dalom szövege egész terjedelmében bennfoglaltatik Krasuski P . : „ Regina Polo
niæ Augustissima Maria " című művében .

10
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ugy mint a nemzetnek szava, mindkettő a legigazságosabb!
fájdalomtól vérezvénýmindkettő a legbuzgóbb hittől,lángolváng
szava az a gyötrelemnek és bizalomnak , a szemrehányásnak
és gyöngédségnek , mely át akarja, szakítni az ég boltozatát,
hogy alászállítsa az örök igazságot és irgalmat.. . Lue in
aps , Zene hiányában , szeretném lehető betűszerinti fordítás

ban némi fogalmát adni azon szavaknak , melyek jelenleg
ininden tilalmon gyözelmet vesznek , és a családi körökben
ugy : miként az - egyházakban és nyilvános helyeken egész

Lengyelhon területén hangzanak , a Warta partjától, a Bo
risztenesig ) és a Kárpátok aljától egész ja Balti tenger for
lyamáig. ..

presso

il

. :575 *

!! Binne

„ Ur Isten , ki annyi századon által fénynyel , hatalom

mal; és dicsőséggel környezted Lengyelhont, ki akkor,atyai
pajzsoddal födéd azt, , ki oly soká , elhárítottad az ostorokat,
melyek alatt végre leroskadt, Uram , oltáraid előtt leborulva,
esdye kérünk „ add vissza, hazánkat, add yissza szabadsá ,
1 . 4 11:11
f
as
it w
gunkal !" : . . .
j . „ Ur Isten , ki később , megindulva romlásunkon , oltal

maztad vala a legszentebb ügy védőit., ki az egész világot
bátorságuk tanujává tetted vala s dicsőségüket még nyomo
raik keblén is öregbítéd ; Uram , oltáraid előtt leborulva , esdve
kérünk , add vissza hazánkat, add vissza szabadságunkat!, , ,

poslom „Ur. Isten , kinek igazságos és boszuló karja, pillanat
alatt széttöri a világ urainak jogorait és kardjait , tedd sem
mivé, a gonoszok terveit és műveit, költsd fel lengyel keb

leinkhen a reményt; add vissza hazánkat, Uram , add vissza
szabadságunkat!

it ,

say ,

is

finne

31 . „ Szent Isten , kinek egyetlen szava egy percben felta
maszthat bennünket , ragadd ki a lengyel nemzetet a zsar

nokok kezéből, áld meg ifjaink buzgalmát. Add „vissza,
Uram , add vissza hazánkat, add vissza szabadságunkat!.. . !
; ; ; , Szent Isten , Krisztus vérző sebeire kérünk , tárd fel
az örök világosságot testvéreinknek , kik elnyomott népökért

meghaltak ; fogadd el áldozatul könyüinket és gyász
énekeinket; add vissza hazánkat , add vissza , Uram , sza +
badságunkat!,;

, ;

i

; :,,? ,, , ,

! ! . . Yo

intii

Azon leányintézet , melyet az oroszok Pulawyban , Czartoryski herceg
elkobzott palotájában állitottak fel, legközelebb bezáratott , mert a növendékek a
(cárért mondani szokott ima helyett egy napon a Boze cos ' polske- et helyettesíték .
A poseni helytartóság megtiltá e dallain éneklését a tartomány minden iskolája
ban ; az egyházi személyek , kik ezen iskolák vezetésével megbízvák , egyhangi
lag azt válaszolák , hogy nem képesek e dallam éneklését megakadályozni.
.
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B ,, Szent Isten , még egy százada sem mult, hogy a sza
badság eltünt a lengyel földről, s hogy annak visszaszerzé
seért patakokban folyt vérünk ; de , ha ily áldozatba kerül

e' földön hazát veszteni, ah ! miként kell remegniök azok
nak , kik az örökkévaló hazát fogják elveszteni! į
sports
2 . Leborulvå oltáraid előtt , esdekelve kérünk , Ur Isten ,
add vissza hazánkat , add vissza szabadságunkat!“ ,
"}," Ime è " sajátszérü forradalmárok Marseillaise - e ! Elég
ebből ennyi is annak mégitélésére miben különbözik és

különbözött mindig a lengyel ügy Europa' egyéb 'forradal
mai ügyétől. vi .

,

,

; .. You

1;. 1 ; -

si: 1 ,, A lengyel mozgalom , mondá közelebb. egyik szabad
elvü democratikus lap , lényegesen katholikus , alakjára nézve
Ugy , mint alapjában . Nézetem szerint ezen nagyon is nyiltan
kijelentett katholikus jellemnek tulajdonítandó: nagy részben,
hogy a protestáns és bölcsész Némethon oly kevés rokonszent
det tanusit a lengyel mozgalom iránt! " . .,. ,; ,' . l , ;' .
E ' , De mielőtt e pontnál megállapodnánk , újítsuk fel rövi

SH

den azonOPkörülmények emlékét , melyek a lengyel nép je
len magatartását létrehozák , és melyek arra vivék , hogy
megtörhetlen ellenállása nyilvánitasaul gyászt öltsön s imád
soovi
kozzék.
Eiti insisi
:
* *.7000,7 A hirlapok mindegyike
a tüntetések hosszú
minut ke közlötte
és gyászmenetek alakjában
e
sorát, melyek isteni tiszteletek
és
elöbb
követék egymást Varsóban és máshol, előbb
azon elhullot
az 1830
1
tak emlékére , kik Varsó bevételénél (szept. 8 .), az
- iki
fölkelés alkalmával ( nov. 29.) estek el , s azon grochowi
csata (febr. 25.) emlékére , melyben a hires és jámbor
Skrzynecki, ki a legkitünöbben személyesité :Lengyelhon

katholikus hazafiságát , fővezéri pálcát nyert. Nemsokára az
oroszoknak a fegyvertelen nép ellen elkövetett erőszakos
kodásai szülte új áldozatok még komolyabb gyászünnepé
lyekre, de újabb kegyetlenkedésekre is , a kozákoknak a
mozdulatlan tömegre irányzott sortüzelésére adott alkalmat, s

közöle harminc , negyven , ötven halva vagy sebesülten ro
gyott le, anélkül, hogy a hátralevők megmozdultak volna.
"
Mit tehetni* százezer gyászoló és fegyvertelen ember,
nő , gyermek ellen , kik énekelnek és imádkoznak ? Megöl
hetni, befoghatni ugyan közölük néhányat ; de végtére is .
ez oly mesterség , melybe belefáradnak nemcsak a kozákok

de maga az orosz rendőrség is.
" Temps , 1866. aug. 1tic in 91036

:)
*
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Mindenki tudja , hogy e tüntetések legnevezetesbbike, a
febr. 25 -ki, Varsóban , a földmüvelő - társulat évi gyülésé

vel egy napon történt. E nagyszerű társulatot Zamoyski
Endre gróf szervezte és alapította , ki háza legkiválóbb di

széhez a dicsőség új címét tűzé , midőn a mezei életbe
zárkozott, azon egyedüli menhelyre , melyet a független
jellemek számára az absolut hatalmak meghagynak. Miként
egykor , Magyarhonban , Széchenyi István gróf, harminc
éven által igénytelen de fáradbatlan munkássággal , készité
elé ő is hazája felszabadulását és békés haladását. A földmü

velő - társulat , mely ágazatait az egykori egész Lengyelhon

ban kiterjeszté , megbecsülhetlen jótéteményeket árasztott az
egész országra ; a birtokos nemességet az önkormányzat

egyik nagyhorderejű alakjával barátkoztatá meg : a nemes
ség nem habozott az urbér eltörlését megkezdeni, s a job
bágyokat birtokosokká vagy haszonbérlőkké képezni, e job
bágyok a tulajdonképi lengyelhoni királyságban ' már rég
fel valának a szolgaságból szabaditva , miként Galliciában
és Pozenben .

E társulatot, mely a császári kormány által már fel

oszlatott , eleve Gortsakoff herceg , Lengyelhon kormányzója
mentődeszkának s kibékitési eszköznek hivé ; söt pillanatra
egy bizottmányt, Endre gróf elnöklete alatt , a rendfentar

tásával is megbizott. Azonban ismét az erőszak kereked
vénn felül: ,, Van elég katonám , mondá a herceg Endre
grófnak. Meg kell ütköznünk. - Nem , viszonza a gróf,
mi nem fogunk megütközni, mert fegyvertelenek vagyunk ,
ön legfölebb legyilkoltathat bennünket.
Akarnak önök
fegyvert ? kérdé a helytartó , adok , ha kell. - Nem , nincs
reá szükségünk ; elégséges leend. számunkra jogunk és er
kölcsi erőnk.“
Más alkalommal, Sebastopol hős védője , ki láthatólag
roszul érzé magát e kegyetlen helyzetben , melyhez hiva +
tala köté , e kérdést intézé Zamoyski grófhoz : „ Mit tegyek
" A régi Lengyelország azon részét hívják jelenleg királyságnak , mely e
címet képviseleti alkotmánynyal együtt a bécsi fejedelmi gyülésen kapta , mely
azonban a régi és valódi Lengyelországnak alig ötvened részét tevé. Említsük
meg itt újra azon olvasóink kedveért , kik talán elfeledék már : 1. hogy déli

Lengyelhon Austriával egyesítetett Gallicia néven. 2. A keleti és éjszakkeleti
Lengyelhon , vagy nagy Lengyelország Poroszhonhoz csatoltatott , mely ezt tarto
mánynyá alakitá : a poseni nagyhercegséggé és nyugoti Poroszhonná. 3 . Hogy
Lithvánia és a délkeleti tartományok , hol a ruthenek laknak (Wolhinia , Podolia ,
Ukrania ), a Jagellok királyságának felénél nagyobb része, közvetlen oroszhonba
kebeleztetett és hasonlóvá tétetett mindenben az orosz tartományokkal.
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tehát? - „ Távozzék , válaszolá a gróf, ki valódi höge vala
e, békés küzdelemnek . ,, ; . . . .. . then
it - >
- E lakonikus és meggyöző választ ismétlé nem sokára
a hercegnek oly találólag mint közakarattal a tömeg is az

utcákon. April 7- ke estéjén , midőn a földmüvelő - társulat
feloszlatása miatt keletkezet nagy tüntetést a kormányzó
meggyőző szavakkal akará, megakadályozni, törzstisztjei élén

személyesen behatol a népcsoport közé , s őket rábeszélni
akarja a szétoszlásra ; beszédét eként kezdi meg : „ Térjetek

haza ! kiki saját lakára ! Mi hon vagyunk gy itthon vagyunk ,
kiáltának mindenfelől , önök nincsenek otthon , önökön a sor
hazaimenni!“ . Másnap , april 8 -kán , a gyászoló nép uj tün

tetést: tön ;X de ezuttal a kozákok lándzsája és a gyalogság
szuronya , okoskodnak . ; Ötvenen estek el e mészárlás áldo
zataul , melyben minden lövés orosz részről jött , és a len +
gyelek felfogák :azokat. - De semmi meg nem renditi s nem
változtatja meg a tömég ösztönszerü ellenállását, $ a nők ,
mint Lengyelországban átalán , imég : bátrabbak , és nagylel

· küebbeknek ' mutatkoznak , mint a férfiak. Egy rendör elejté
kardját, egy fiatal ember fölveszi, és használni akarja :: egy
nő azonnal kiragadja kezéből, s visszaadja az orosz kato
nának , e szavakat intézvén a fiatal lengyelhez : „ Feledi on,

uram , hogy nem ez ma a mi fegyverünk .“ Egy másik nő,

egy anyag, csaknem egy kozák lábai alá jutván , fölemeli
gyermekét , s az engedékeny csecsemőt e szavakkal veti a

barbár karjaiba : „ Lengyeleket akarsz gyilkolni ? itt van egy. "
Hiss Eként , mindenhol és mindig gyászruha, szolgálpaizsul
és egyenruhául, ima és ének fegyverül; áldozatok szolgál

tatnak és senkit fel nem áldoznak ; nem gyilkolnak , hanem
önmagukat gyilkoltatjuk : ilyen e fölkelt nemzet uj és termé

szetfölötti taktikája. „ Soha , mond egy szemtanu , soha nem
volnék képes felfogatni Önnel a halálnak e hallatlan , rajongó
megvetését, melyet e nép férfia , nöje, gyermeke tanusítnak .
Harctüz - edzette agg harcosok állítják , hogy a leghösiesb
csapatok sem volnának képesek ily közelben hasonló ret
tenthetlen és higgadt bátorságot tanusítani, minőt e . nép a
lovasság dühös támadásais a gyalogságnak tizenötször
megujitott tüzelése alatt tanusitott. 16
Az idei tél eseményei egy nagy nép ébredését han

goztaták . De a figyelmetlen és szórakozott Europa reá sem
hallgatott , felé sem tekintett. Egy méltóságos , nemesszivů ,
Idézve Gratry P. által: A béke , 6 . elmélkedés , 163. lap. . ..
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hökeblű , hazafias, szabadelvü , vallásos nemzet , nézetben
és hitben egy , mely tud türni és meghalni; ujra , tanuságot
tön magáról a világnak , és a világ , mintha szívtelen és

könyörnélküli volna , elfordult tőle. - A kathoļikusok és con
servativek , ' leveretve törvényes

fájdalmuk si által, melyet

Roma és Gaëta költe bennök ; a protestánsok , az állitólat
gos szabadelvüek elkábulva' a forradalom - és hitetlenségnek
Olaszhonban való diadala által, sem

egyik sem másik nem

volt képes lanyha s egyre alábbszálló : rokonszenvnél egye
het tanusítani Lengyelhon sorsa és küzdelmei iránt. Nincs
sajátságosabb tény, mint a nyugoti demokratia zavarba ho
zott állása szemközt két leghösiesebb és legszabadélvűbbi nem
zettel , Magyar- és Lengyelhonnal. Demokratáink : valamivel

több rokonszenvet tanusítnak Magyarország irányában , mint
hogy ez kevésbbé katholikus mint Lengyelország. De ma
gaban Magyarországban
is a jog, ősi hagyomány , szent Ist
sak
avarba hésorikirálysága
feddhette iránti
Tánti Ccsaknem
ván koronája
vakbuzgó tiszte
let, melyeknek a feddhetlen Deák ékesszólól és ' hazafias
höse , zavarba hozza a 'haladás e buzgó barátait '. Ami Len

gyelhont illeti , érdemes- e gondra vagy tettré oly nemzet,
mely Péterfilléreket fizet ? miként a császári politikari egy: hi

vatalos védője megvetőleg mondá ?, s elégtétel fejében föl+
hít bennünket , tartsuk föl rokonszenvünket egy nagy nép
iránt , mely e tudós szerint nem más, mint a török nép ! !

Hogyan csodálkozhatunk a piemonti sajtó hidegségén ,
midőn katholikusok is találkoznak , kik nemcsak irásban , de
sajtó utján is eként nyilatkoznak : „ Hymnusok éneklése közt
meghalni igen megható , de ez Lengyelhont nem támasztja
fel.46

-

Lotin ,

e

.

fi .

",

"i

,

ithostist

-* * ; Azonbán mily látvány , mily tanulság fekszik a mi ked

Ves Lengyelhonunk történelmében azok számára , i kik még
hisznek

a jog és béesületben ! Első felosztása ótal ( 1773 )

csaknem egy század mult vala már el ; hatvanhat éve, hogy
eltűnt a független államok számából ( 1795 ) ; harminc éve
-;] * ,
it is
op die
logicielet falsa obet..

l; 4 . 7 „ Sok hidegvérűség , sok türelent, talán tulságos törvényesség van mind
két részen. Ez nem valamely nagy cselekvő dráma többé ; hanem az okoskodá
sok egész sora , a jogtudomány és régészet harca. Igen rendén, való , söt igen
tanulságos is , de hideggé kezd válni . . : : Deák ténye bizonyára nagy becscsel
birand , de nem leend egyéb diplomatiai münél. Többet érne nála egy üllö kard
gyártásra.“ (Az „ Opinion nationale “ bécsi tudósítása után idézé, az „ Universel “
aug . 13 . 1861. ) .

!. inlo

o
picott
ALI'
,
179 ? Constitutionnel , jun. 14. 1861
3 Constitutionnel , jul. 1.
* Az „ Amí de la religions pétervári levelezésébeni , aug. 23. 1861.
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utósó és dicsőséges fölkelésének ( 1831) s öf,mégis élus
harcdalának ismétlősora : 1 „ Lengyelhon még nem veszett el, 1"
mely a köztársaság és császárság alatt - minden csatatérünsi

könt hangzott , még most is igaz. Letiportatott , lemészároltat
tott , meggyaláztatott s leigáztatott kérlelhetlen ellenétől; val
lás , törvényhozás , nevelés , nyelv viselet , pénz , ipar , tu
lajdon , smindezek nem kiméltettek : és ő még sem veszett
elor -Okmánygyüjteményei s könyvtárai Pétervárra tétettek áty
gyermekei a Kaukazusban telepítettek le , legszebb uradalmai
elkoboztattak , s idegeneknek harácsul és adóban adattak , ko

lostorai becsukattak a négy millió hive (görög- katholikusok )
erőszakkal az elnyomó szakadár- egyházhoz csatoltatott : és 7
mégis talpon áll , öntudatában , hitében - s erényében rendület

len és meggyőzhetlen ! Három darabra szakítatott , hogy bizt:
tosabban fölfalassék ,g: Suě, mégis egész és egynemű , s mind
egyik darab megtörhetlen ellenállást gördít, a beolvadás el
len. Mindent megkisértettek vala ellene, és semmi sem si
került. Mondjuk ki merészen : semmi sem fog sikerülni, de
I
Lengyelhon , bár elhagyalva Europa által, szomszédai
igazságtalansága elleni küzdött harcában ,legy, talpalatnyit
sem hátrált. Amit 1830 - , 1815 - és 1791 -ben akart,, azt
akarjar;most is ; el van szánva ennek kiküzdésére , si meg
van győzödve , hogy azt ki is küzdendi, kétségkívül más
módok általgri de egyenlő elszántsággal , s közös egyetér
téssel. Szólj valamely lengyellel , bármely vidékről s báry

mely állapotú i legyen az ; : szólj az aggastyánnal , meglett
férfival, családanyával , leánykával, szólj a mig lábain iş

alig álló kisdeddel, mindegyiknél ugyanazon állandó, ural
gó ,

egyetlen szenvedélyre ,

egy törvényes , büszke és

tiszta szenvedélyre találsz , mindnyájan egy nyelven fog
nak hozzád szólni, mindnyájan lángoló szemmel, és dobogó
szívvel fogják hozzád intézni azt gi mivel Istenhez fohászkod
pak , s atyjaik egy század előtt fohászkodtak : Add vissza

hazánkat , add vissza szabadsdgunkat. . . . . .
... ?
Van - e hasonló népe a jelenlegi világnak ? Mije van
még az 1789 - ki Franciaországnak igazság - , haladás- és
szabadságiil eszményéből, nagylelkű vágyaiból , jóratörő ,
fiatal és, öszinte hévéből, mije ; van meg naiv bizalmából a
jog , szabadság, ész, -hongyülések , s a meggyőződés egyet
len és elégséges ereje iránt? Mi maradt még. Angolhonnak
azon nagy és erős politikából, mely gyöngeségei és önzése
" Jeszce Polska nie izginela.i 1'...! 1!".. . b ? vi i
ris,
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dacára is, oly méltólag költé fel a világ bizalomtelyes csou
dálatát; mely Burke ihletettt szava által, Pitt erős, és rendit
hetlen keze vezényletével örök időre bevésni látszott minden
angol szivébe a forradalom és szabadság közti halhatlan kü
lönbséget ? Mit bir Némethon az 1813 - iki nevezetes feje

delmi és népegyesülésekből, a roppant és dicsőséges nem
zeti mozgalomból, mely öt egy emberként felkölté az idegen
hóditas leigázása ellen ? Mije van Észak - Amerikának azon
intézmények és eszmékből, melyekben oly sokáig a jövő
eszményét hittük felelni?. . , ,
. , iii . Helstudie
12" Sajnos, semmi! vagy csaknem semmi. 1;41120 islotaol
11 - De ha Lengyelországot 1791 - ki állapotában istekintem ,
midőn május 3 - án csodálatra méltó alkotmányát szerzette ,
azt veszem

észre , hogy mindazon elvek és erények , mellyek

által akkor kitünt maig is megvannak . Azt tapasztalom ,
hogy nemcsak erkölcsileg nem vesztett semmit, de véghe

tetlenül sokat nyert. Ugy találom , hogy viszontagságában ,
mindazon kellékeket birja

és nyilvánítja , melyek

miatt őt vádolták , Š' amelyek

hiánya

épen ' az europai nemzetek

nagy részénél föl nem találhatók : a mérséklet , eszély , fe-i
gyelem , önfékezési tehetség , hogy annál jobban fékezhesse
elleneit, ön - ellenőrzés, mely fő és legjobb föltétele az " ön
kormányzatnak . Friis
Midön összehasonlítom Lengyelhont a mi kérkedő nyu
gotunkkal, s melynek oly kevés oka van kerkedni, irigy .
lésre méltónak találom őt még rabláncaiban is s meghajlom
erényei előtt, melyeket hasztalan keresek a kevésbbé két
ségbevont s legcsodáltabb nemzetiségeknél. ,
iis 14

Midön olyországból jövünk , hol a tudós fők majd
annak bebizonyitásában fáradoznak , hogy az erő joga azo
nos a jog erejével , majd pedig

Tacitus-

és Cornéliusból

kivonatokat szerkesztnek a császárság védelmére , " oly , ora
szágból, hol hason iratok olvasó - közönségre , s hivatalos
buzdításokra találnak , hol minden érdemjegyes és érdemjegy

nélküli iró , kik a sajtó nagy részét vezetik , mind e büszke
bajnokai a gondolat-szabadságnak , egyértelmülég hazafias
tettnek nyilvánitják és dicsőitik azon tábornok eljárását, ki
erkölcsileg két arccsapást adott egy papnak ; midőn e romlott
körből kilépünk , hogy tisztább léget szívhassunk , kimond

hatlanul jól esik becsületes emberekkel találkozunk , ha zsar

nok -kormány alatt élnek is , melyet ők sem nem alkottak,
sem el nem fogadtak , sem meg nem

érdemeltek.

:
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1 . Gyönyörrel mélyed be az ember oly nemzet erkölcsi

életébe, mely bármily elnyomott és leigázolt is ,, egyedül
csak szabadság, jog és áldozat után vágyik , -- - oly nemzelébe,

melynek minden ellenszegülése törvényes és minden ohaja

nagylelkü. Az ember önkénytelenül áldja és irigyli e ke
résztény hazafiságot, mely senki kirablása - és megalázásá

ról nem álmodozik , melynek , hogy kormányozhasson , nincs

szüksége a győzedelmes címre, s melyről elmondhatni mi
ként Chateaubriand a becsületről: ,,Kisikamlik a zsarnokság
alól, lelke ez a vértanúknak . Rabláncok környezik s még

sincs leláncolva: áttöri a börtönök boltozatát s magával vi
szi az egész embert.“
:
Ami leginkább föllázítja , elkedvetleníti , s elrettenti a

becsületes lelket korunkban , az nem a csalárdság' s erőszak
diadalai:

a világtörténet telve van

ily

vészteljes tanulsá

gokkal; de ki látott valaha ily korszakot, melyben a gonosz
diadalai gyorsabban és könnyebben fogadtattak ? , melyben
kevesebb rokonszeny létezett a sors áldozatai számára s

több közönbösség a szerencsétlen bátorság , az elnyomott
jog iránt? melyben a gyengének az erős által való elnyo
mása gyorsabban vétetett fel a bevégzett tények sorába , s

díszítetett fel az eldöntött ügyek varázs-fényével ? E feletti
kételyünk

jogosnak

látszik .

Voltak

bizonyára

gonoszabb

bűnösök , s főleg gonoszabb zsarnokok , mint napjainkban ;
de a szerencsés gonoszság sa kacér zsarnokság találko
zott - e valaha a becsületes embereknél annyi közönbösség - ,
annyi elnézéssel s röviden szólva , annyi helyesléssel ? !
Nem igy van ez Lengyelhonban . Ez soha nem ismerte
az érdekszülte előzékenységet , a sikernek udvarlók szolgai
alávalóságát. Soha igaztalanságból hasznot nem húzott , sem

hazudsággal soha alkuba nem lépett. Mindazoknak , kiköt
megvesztegetni,, kizsákmányolni vagy elnyomni akarák , min
denkor azon erélyes, és határozott „ nem " -mel felelt , melyet
a győzedelmeskedő gazságnak napjainkban sem népek sem
királyok többé megmondani nem tudnak .

A

nemzeti függetlenség megbecsülhetlen

kinçs ;

de

nincs-e még becsesebb , még szentebb kincs , s a melynek
elvesztése sokkal kipótolhatlanabb ? nem a nemzeti erkölcsi

ség - e ez ? A nemzetiség elvesztése, boldog Isten ! oly sze
rencsétlenség , melynek már gondolata is borzasztó . De fáj
dalmasabb , s ami több , gyalázatosabb áldozatokat is fel

foghalni, sőt még el is viselhetni. Van még roszabb
álla
2 .
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pot is , mint az idegen által való meghódítás és leigázás: ez
nem más , mint a szabadság , igazság és becsületről való
önkénytes lemondás , hogy a gonosznak és hazudságnak
szolgáljunk. Néhány lap , mely három század előtt ily cím
alatt jelent meg: Az önkénytes szolgaságról elegendő vala

Boëtius neve halhatatlanitására. Amit ő legnagyobb gyalá
zatnak bélyegzett meg , feltaláltatott s fel fog találtatni
gyakran a nemzeteknek ugy , miként a lelkeknek történeté

ben. Lengyelország történelme, dicséretes kivételképen an
nak bélyegét sehol sem viseli magán . .
Lengyelország soha sem mondott le ; sem nem érezte
sem nem nyilvánította soha magát önkormányzásra képtelen

nek , soha közönbös nem volt saját sorsa iránt, hogy kö
telesség s jog nélkül az önkényü hatalom megmételyező
biztosságának magát odadobja . E lealázott , meggyözött,

meghódított nemzet oly kincscsel bir , mely nem egy, gyöz
tes és hóditó nemzetnél hiányzik : bir a szabadság erköl
cseivel. Az emberi méltóság nála állva és épségben meg
maradt. Egy századon át viselvén a meghódítatást és el
nyomatást, százszor kevésbé gyengült el erkölcsileg és
szellemileg , mint más ily nemzet, melyet megnevezhetnénk ,

tiz évi folytonos jólét után.
Ama vereségek , árulások s elpártolások közepett, me
lyekben Europa minden népe , minden nyilvános férfia

ré

szes, vagy áldozat volt , ezen annyiszor megpróbáltatott,
annyiszor elhagyatott nemzet , valódi csodakép egyedül nem
kételkedik az erkölcsi rendben . Tántoríthatlan hűséggel hisz
Isten igazságában . Egy század óta mindig meghiusult és
mindig megujuló reménynyel táplálkozik : spes eius immorta
litate plena .
Igen , ez csoda , de kétségbe vonhatlan csoda ; sze
meink előtt áll , mindenki igazolhatja , s kezeivel érintheti.

.

Legyőzetve a harcmezőn Europának részvétlensége
miatt, melynek védbástyája vala, s elleneinek nagy száma és
dúló

vágya ' miatt , - - talált egy más tért, hol a sokaság

fensőbbsége és baromi erösulya tehetetlen , oly tért, hol a
harcosok helyét vértanuk foglalják el , hol nem győzelem - ,
vagy halálról van szó , de ahol előbb biztos

mintsem meg tudnánk halni.
az , ki szeretetben

a győzelem ,

„ Az , mondja ' egyik költőjük ,

hal meg , lelkét

vértanusága percében

testvéreinek hagyományozza ; életben marad az emberi szív
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szentélyében , és sirjában , elevenen
óránkint növekszik !.“

.
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eltemetve , ; naponkint,

.

Minek tulajdonítható a lengyel nemzetnél a nemzeti
szellem ; polgári bátorság s szabadelyű szenvedély e csodálatos
életereje , melyet nem

találunk ily mérvben más, egykoru

nemzeteknél? Habozás nélkül felelem : a belzsarnokság ál

landó hiányának egész multa folytán. E zsarnokság meg
örzölte volna talán függetlenségét; de megöli vala lelkét , a
lengyel lelket , miként énekeik mondják , azon lelket , mely

mindent tulélt , mely naponkint növekszik , megtisztul és
edzettebbé lesz. Ahelyett hogy az absolut , és központosito
hatalom e borzasztó kisérletein , átment volna , melyből egy

régi, vagy uj nemzet sem lépett ki sértetlenül, Lengyelor
szág megtartá vala politikai életét, a nyilyános tanácskozási
és törvénykezési életet, legrégibb eredetöktől fogva egész

a végső napig , ország - és megyegyülésein , törvényszékein
és szövetségeibeng, mely intézmények mind a választási el
ven , a tanácskozások nyilvánosságán és a szavazatok , füg
getlenségén alapulának. Miként Magyarország ötvenkét me

gyéje csodálatos alkotmányának ' erejénél fogva napjainkig
gyakorolhatá 'ezt, ugy Lengyelhon politikai és törvénykezési
szerkezetében független és önkénytes tevékenységének ki

meríthetlen forrását birá . ' Az egyéni szabadság és érték
iránti tisztelet, mely a liberum veto által a lehető legszélesb
alapot nyéré , a lengyel nemzetiség lényegét alkotá , sát
léphetlen korlátot emelt á dynastikus és demokratikus csá
szárság ellen.' " A szükséges ellensuly hiányában , az erőszakoskodások és szomoru visszaélések ellenében ,,melyek ' a
régi lengyel köztársaság hitelét csökkenték , hatalmas gyógy
szert hozott 1791- ben a május 3 -ki alkotmány , mely bár
az emberi kézből kijött eddigi alkotmányok legjobbika , de
magában lehetetlenség vala , ha a nyilvános élet hosszu
gyakorlata által a lengyelek meg nem barátkoznak a sza

badság előnyeivel ugy , mint annak veszélyeivel. Mindenki
csak hiányait emlegeti a régi lengyel alkotmánynak ; én sem
tagadom azokat, valamint maguk a lengyelek sem tagadták
soha , ök , kik az egész tizonnyolcadik század folytán a böl
csészektől egyre módokat kértek annak fékezhetésére. De
engem sokkal inkább meglepnek azon erények , melyeket
rágalmazóinál hasztalan keresünk . .
,
Slowacki, idézve Gratry által.
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E nemzet nem egyszer vagy tizszer, hanem mindenkor,

nemzedékről nemzedékre ellenállott különféle veszélyes ki
sérteteknek.

Napjainkban hősies állhatatossággal elutasiták a

panslavismus elméletét , az összes szláv fajok orosz fensőség
alatti egységének ' e nagyszerű de vészteljes ábrándját. Mi
hangzik csábosabban oly népnél, melyet nyugot elárult és
elhagyott , s mely a keleti szlávok elleni tusaiban annyi
század folytán egyre kisérteteknek vala kitéve ? Egy ügyes

férfiu , Wielopolski gróf veszélyes és kitartó apostola lön
hazájában

e tervnek . Russel lord azon régi könnyelmü

séggel , mely Angolhon jelenlegi államférfiait jellemzi , ön
kénytelenül csatlakozott

e tervhez , kijelentvén

legutóbbi

nyilatkozatában , miszerint ő ohajtja a lengyeleknek kibékü
lését az oroszokkal, mely kibékülés Europa régi védbástya
ját
jét
tek
oly

kelet előörsévé tenné, s az orosz birodalom támadó ere
megtizszerezné ! Szerencséje Europának , hogy a lengye
egyetértőleg visszautasiták mindekkorig e reánk nézve
veszélyes sugalmakat.

·
Szinte ily kevéssé valának fogékonyak másnemű csá
bitások iránt is , melyekkel oly különböző közlönyök kápráz

taták szemeiket: anyagi jólét , ipar-felvirágzás, számtalan
jövedelmi forrás , korlátlan haladás , absolut biztossága a jól
vagy roszul szerzett birtoknak , mindennemű előnyök , me

lyeket a jó kormányzat, nagy költségvetés , s szép közadós
-ságból származhatnak , -- oly csábok , melyeket erősebb , de

kevésbé tapasztalt nemzetek elég aljasak valának meghall
gatni, oly mulékony s kétes javak , melyekkel az absolut
hatalom egyre kecsegteti azon népeket, melyek készek föl
áldozni neki öntudatukat, méltóságukat: Si cadens adorave
ris me? !

Végre ugyanezen nemes és tiszta ösztönüknek köszön
hető , hogy a fegyveres összeütközést mindeddig képesek
valának kikerülni s dacolni a legegyenesb kihivásokkal , és
ami sokkal nehezebb , ellenállni minden veszélyes elragadta
,

' Hennessy inditványának tárgyalása alkalmával.
.
? „Nem szabad , mondá I. Napoleon br. Bignon , varsói miniszteréhez , nem
szabad megengedni, hogy a lengyelek veszélyes ábrándokban ringássák magukat.
Foglalkozzanak bel- javitásokkal, ez többet ér, mintha agyrémeiket hajhászszák ,
melyek biztosságukat veszélyeztethetnék .“ Ötveir évvel később , 1860 -ban II. San
dor mondá Varsóban : „ Félre az ábrándokkal !" A zsarnokság mindenhol és
mindig feltalálható a háttérben , dacára az emberek és ügyek látszólagos kü
lönbségének
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tásnak , minden idegen sugalomnak , melyek a nemzeti m0
galmat részint siettetni, részint jellemében lényegesen átido
mitni szerették volna.

Kétségen kivüli tény , miserint a mozgalom első jelen
sége , mely egy év

óta tart Lengyelhonban , kivülről jött,

és ugyanazon forrásból, melyből az olasz forradalom

vevé

eredetét. Bizonyosnak látszik az is , hogy az utósó tünte
tések óta , és dacára ' az erkölcsi győzelemnek , melyet Len
gyelhon azoknak köszönhetett, uj késztetések érkeztek kö
vetkező szemrehányó alakban : „ Ti becsületes emberek vagy

tok , de nem
mely

nagy

értetek semmihez : képtelenek vagytok vala
ügy

szervezésére,

valóban

birkák

vagytok .

Nézzétek az olaszokat , öket kellene utánnoznotok.“ De a
forradalmi demokratia küldöncei, mely néha császári demo
kratiának is nevezi magát. nem valának képesek ekkorig a
lengyel mozgalom jellemét megváltoztatni. A nagy nemzeti
mozgalom

még : ' öket is elragadá , beolvasztá

és elmerité

kehlében , hol a clerus foglalja el az első helyet, s mely
ben legalább eddig a gonosz szenvedélyek , elvetemült ösz
lönök s machiavelli fosztogatások érvényre nem jutottak ,
melyek máshol a nemzeti és szabadelyű ügyet megbecste
leníték. A lengyel nép legalsó osztálya ekkorig ellenállt,
s még soká ellen fog állani az anarchia ördöge csábitásai

nak , ha azon föliratnak hinni szabad , melyet a varsói ipa
rosok ( ércöntők , lakatosok , rézművesek , és más nehéz-kéz
müvek kezelői, mint önmaguk nyilatkozának ) a földmüvelési
társulat bizottmányához intéztek , hol é szavak olvashatók :
„ Minden

személy - kimélet nélkül készek

vagyunk kiállni a

vérpadra , s bebizonyitni a világnak , mit akarunk ; ezért vet

tünk részt a körmenetekben , s énekeltünk az alkotmányért,
s ' ha szükség leend , ezt ismét meg fogjuk tenni. És ha
áldozatokba kerül, látni fogják , hogy ezt Isten akará , s ha

többre leend szükség , készek vagyunk sorshuzással kije
lölni az áldozatot, s torkunkat a kés alá tartani, vagy

meghalni a kancsuka alatt . . . . Azt mondják nekünk: Tud
játok - e mi az ' alkotmány ? Kijelentjük , hogy igenis tudjuk
ugy , miként arra apáink lanitának , miként az Lengyelország
királyai alatt volt. Igazságtalanul harcra nem kelni, de sa
jálját védelmezni. Ha valamely tartomány egyesülni akar
velünk jó , különben szabad az ut. Továbbá legyen igaz
ságos és mindenki által, tisztelt törvényünk , hogy a kegye
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let , jámborság és emberség uralkodjék egyenlően mindenki

iránt; legyen lengyel hadsereg, s ez mulhatlanul. 16
E nyelv nem a francia , olasz vagy német forradalom
nyelve. Honnan e különbség ?

.. . E különbség , miként egy nemes lengyelhölgy csodá
lalraméltó levelében kijelenté , melynek mindegyik sora

megannyi igazság ,2 e külömbség onnan jö , hogy Lengyel
hon két oly hatalommal bir , melyek még sehol nem fejlőd
tek ki és egyesültek ily nagy mérvben : ez a hit és társa
dalmi béke.

Igen , a társadalmi béke , melyet már jó ideje nem
ismerünk Franciaországban , s amely — ugy látszik --- nap
ról napra mélyebben aláásatik a nyugoti nemzeteknél azon
mértékben , melyben a modern polgárosodás utján elöbbre
haladnak.

... Lengyelhonban , valamint Magyarországban a nemesség,
azaz a nagyobb és kisebb birtokosság a legmélyebben egye
sülvę, van a köznéppel, az iparos osztálylyal. Miként 1848
ban láttuk , a magyar nemesség minden kényszerüség nélkül
megszünteté, a jobbágyokon levő terheket, önkényt lemon
dott politikai kiváltságairól, s utat nyitott a politikai életbe

mindazon osztályoknak , melyek abból teljesen kizárva vala
nak ; eként a lengyel nemesség , ahányszor, csak tehetségé
ben állott az ország sorsa felett nyilatkoznia , 1791 -ben
ugy , miként 1830 -ban , szükségesnek nyilvánitá nemcsak

fölmenteni az alsóbb osztályt minden hübéri köteléktől, ha
nem annak sorsa javitásán is erélyesen dolgozni. Azon fe
lette nehéz kérdés is, miként szabadítassék fel földbirtok
szerzésre a földművelő osztály , a Poroszországgal egyesült
tartományokban csak a poseni nemesség értelmes és, áldo

zatkész közreműködése mellett oldatott meg aként, hogy
ezen intézkedés a porosz törvényhozás , tagadhatlan jótéte
ményéről tanuskodhatik . 3
Gratry által idézve , mint előbb.

? Varsói levél á Reque contemporaine-ben 1861. jan. 15. ' '
Pin ;. 3 Méltánylólag ismeré ezt el Flottwel , a poseni nağy -hercegség elnöke. s
a lengyel nemzetiség egyik leghevesebb ellene , kormányzatáról szerkesztett ein
lékiratában , 1830 _ tố1 1861-ig. Tanuskodjanak saját szavai: „Nem szabad hall
gatással mellőznöm , hogy e tartomány több nemes birtokosa készséggel elősegité
az 1823. évi april 8 - ról kelt törvény életbeléptetését önzéstelenséges a jótéte
inények kellő méltánylata által, melyek a tartomány átalánoš müvelödését s az
egyes birtokok termékenységét eredményezék , habár fájdalmasan érzik is tekinté

lyöknek csökkenését , birtokaik lakói fölött, mi ily, körülmények közt kimaradhat
lan vala." Memoire du 15. mars 1841. bekebelezve a következ8 cimů porosz je
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Emlitém már előbb mindazt , mit a földművelő - társulat

e lényeges pont iránt tervezett az orosz kormány alatt álló
nagykiterjedésű Lengyelhon javára. Ezen osztálykülönbség
az Osztrák - Lengyelhonban az 1846 - ki vérengzést idézte

elő . A galliciai nemesek hazafias fáradozásai által elenyé
szett e különbség , kik elfojtván jogos sérelmeiket , a lem
bergi tartományi gyülésen egyesíték ohajaikat a köznép ér
dekével. Innen van , hogy e két nemes királyságban , Ma
gyar - és Lengyelhonban , melyeknek szenvedéseit nem állít
tom egy vonalha , de készséggel elismerem

érdekeik , jot

gaik és törekvéseik közösségét , a felsőbb osztályok állnak
a nemzeti mozgalom élén s a szabadság ügyének a legbő
kezűbb áldozatokat nyujtják.

Sehol szorosabban nem

szö

vetkezik a társadalmi egyenlőséggel e történeti aristokratia ,
melyet e népek méltán és büszkeséggel neveznek nemzeti
örökségnek.
A társadalmi béke Lengyelhonban ez utósó években
uj elemmel gyarapodott , melynek jelentőségét nem becsül
hetnök soha tulságosan és amely a politikát és vallást kö

zösen érinti.

A zsidók

Lengyelhonban menedékre találtak

mindenkor azon üldözések ellen , melyeknek . a ' többi euro
pai tartományokbanly kitéve
valánaklt, sáés
század óta
att ololy
vá gokaat XIV.
y kikiváltságokat
m er király
kirá alalatt
ésés..szabadságo
.
Nagy Kazmér
kat nyertek ott , melyek máshol mindenütt megtagadtattak

wo

tölük. Innen van , hogy számuk itt arányban tetemesb , mint
a világ bármely részében . Nem célom ezúttal a zsidók

szerepét boncolgatni, melyet előbb Lengyelhonban játszottak ;
csak annak kimutatására szorítkozom , hogy befolyásuk 'áta
lán gyászosnak tartatott , és hogy mindazon háborukban ,
melyek Lengyelhon leigázására céloztak , nevezetesen az •

1831. -ben a megszállók az izraeliták átpártolására számítot
tak. Napjainkban minden megváltozott; a zsarnokság , mely
mindig meghasonlást szit , hogy uralkodhassék , néha egyet

értést is eszközöl akarata ellen s önmaga ellen.

A

bor

zasztó iga , melylyel Miklós cár ' a zsidókat összes államai
ban sanyargatá , a barbar bánásmód, melylyel öket házi er
kölcseik szentélyében s hagyományos viseletök kicsinségei
ben is sujtá s üldözé , az orosz uralom

ellen

forditá öket.

Beolvadtak teljesen a lengyel -mozgalomba ; a papok' oldala
lentésbe : Situation politique et sociale du grand- duché de Posen , avec documents.
Paris , Bohne , 1861. 57. lap.

* A régi Lengyelhonnak 23 millióra menő lakóiközt 1.483,000 izraelita van.

24

EGY GYÁSZOLÓ NEMZET.

mellett minden , ujabb tüntetés

alkalmával rabbik valának

láthatók ; a zsidó ifjuság csatlakozik a katholikus ifjak min
den önfeláldozása- minden veszélyéhez , s igy e közlelkesedés
hulláma növekedésétök

is

elősegítik ,

mely megállítja ,

mielött visszafolyna , a muszka hóditás árját.

.

Mi a hitet, e legfőbb jótéteményt illeti , mely sokkal
ritkább , sokkal becsesebb mint a társadalmi béke, minden
arra mutat, hogy ezen életforrás nemcsak ki nem fogy ,
hanem soha rohamosb böséggel nem özönlött egy nagy nép
lelkéből. Elég egy napot töltenünk Lengyelhonban , egyet
len Lengyelt megkérdeznünk (olyat értek , kit idegen befo
lyás még el nem tántorított ) hogy felfoghassuk , milyen
szerepe lehet még a vallásnak egy korunkbeli nemzetnél.
Spanyolhon , azon korban , midőn hösies elszántsággal föl

kelt Napoleon ellen , hihetőleg hasonló látványt tüntetett elő-:
de azt is állíthatni, hogy Europában sehol a vallás iránt
oly tisztelet oly engedelmesség népszerüebben és gyakorla
tiabban nem mutatkozik , mint itt. Erről a papok tanusko

dása , kik kevéssé hajlandók a jónak tulságos dicsérgetésére,
oly tagadhatlan , mint egyhangu .

A

katholicismus nemcsak

a félreeső vidékeken , a földmüvelő - osztálynál főtápláléka,
föérdeke a lengyel életnek , hasonlag van ez minden osz
tálynál, minden rangnál, eként van ez a városokban , sőt a

kis városok (melyek az erős szellemek , s emberi becsülés
várdáivá lettek ) az összes lakosság becsületét és boldogsá
gát a keresztény élet szabályai- és szokásaiban keresi. Két
ségkivül kell lenni Lengyelhonban is , mint mindenhol, kö
zönbös lelkeknek , s vallás- gyülölöknek , de hátran állithatni,

hogy az ilyenek csak kivételek . Soha , még az elöbbeni
· Olaszhonban sem láttam oly kifejezésdus, oly lángoló áhi
tattal imádkozni, mint Krakóban , Lengyelhon nemzeti és
történelmi élete e szentélyében. Ismételve valónak nyilvá
nítom , ezt nemcsak a nép szegényei- és nöiről, hanem a
- gazdagok - , fiatal emberek - , legdelibb urhölgyekről, a leg
legilletékesb , legfelvilágosultabb , s legkevésbé gyauusitható

--érettebb korú s legtekintélyesebb férfiakról, kiket porba bo
rulva láthatni az egyházakban , a feszélyezés vagy az em
beri megitéléstől való tartás minden árnyéka nélkül.

Azokat, kik e külső tüntetéseknek kevés jelentőséget
hajlandók tulajdonítani, szeretném meghiyni a helyszinére,
hol maguk tanulmányoznak és látnák be magasb és tagad
--- *

hatlan erkölcsiségét a lengyel nép minden osztályának.

A
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legilletékesb , legfelvilágosultabb , ' s legkevésbé gyanusitható

birálók egyhangúlag valónak nyilvánítják a roppant erkölcsi
haladást ; s ez átalán állítható . A városi és vidéki néptö
meg még mindig a régi, meghóditva , áthatva a leggyakor
latiabb s legépületesb áhitat által. Az erkölcsi kihágások ,

mondhatni, ismeretlenek előttük. Minél mélyebben hatol be
az ember a régi Lengyelhonba , annál átalánosabbá válik e
csodás tünemény. De sokkal vigasztalóbb , sokkal megle
pöbb és jelentékenyebb tény az , hogy a felsőbb osztályok
erkölcsei egészen átalakultak , s ezen átalakulás az utóbbi
harminc év alatt eszközöltetett. A javulás folytonos vala ' s
átalánossá vált. A házassági elválás gyakorisága , mely oly
rosz szinben tüntette fel a régi lengyel társaséletet, teljesen
megszünt. Mindennemű botrányok a lehető legritkábbak.
Egy férfiasan türt nagy szerencsétlenség megtisztítá , fölé
leszté , és fölemelé az öntudatot. A lelkek megszabadultak
a bűn zsarnoksága alól , most az országon a sor az idegen

uralomtól megszabadulni. Minden rang , állapot, kor találko
zik s egybe olvad a hit , remény és ima közösségében . A
vallás ezen ' mocsoktalan , termékeny életereje , továbbá
a szabadság utáni vágy és szenvedély , melyeket épen oly
lelkesült mint elszánt hazafiság hevit, oly erkölcsi és társa
dalmi légkört képeznek , milyet ritkán lélekzünk napjainkban .
A lelkek állapota , mint minap mondá valaki nálunk , a len
gyeleknél kitűnő. Miután egy percre Lengyelhon szivére
tartám kezem , nem félek kijelenteni, hogy a lengyel nép

Europa legszentebb népe.
A katholikus ügy Lengyelhonban a többit mind meg
elözi, de a hit s a világegyház sorsára a lengyel kérdés
életfontosságú . A katholikus Lengyelhon , melyet a katholi

kus Europa oly sokáig elfeledett és félreismert, ma is
ugyanaz, mint három évszázad óta vala : védfal, mely elvá
lasztja a protestáns északot a szakadár kelettől.

A lengyel

faj buzgó és állhatatos igazhivösége (orthodoxia ) kétélű
fegyver kettős veszély ellen '. Nélküle Europa egész északi
és keleti részén , a Vezertől a Volgáig , nem volna az egy
háznak többé menedéke , sem szentélye. Korunkban Len
gyelhon a vitézkedő egyháznak legelöbbre hatolt előörse
Europában , s az is volt azon időtől fogva , midőn szent
Adalbert a szent Szűz tiszteletére irt hymnust a lengyel
Lásd Prusinowski Sándor lelkész jeles értekezését, melyet a „ Piusvereins
nevű német kath . egyletben tartott 1859. sept. hóban , Freiburgban . . !
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nemzet harcidalává alakitá . Lengyelhon az egyedüli ország je
lenleg Europaban , mely vértanúkat szolgáltat; mert e nevet

jogosan kiérdemlik azok , kik szenvednek és meghalnak a
hitért a számüzetés kinjai vagy a kancsuka alatt. Nem szó
lok a számtalan és végnélküli boszantások - , jogbitorlások s

leigázásokról, melyeket a polgári hatalom a latin . egyházon
elkövet; mit sem említek a szerzetesek birtokai tömeges el
kobzásáról, az elkobzás sajátja minden

zsarnokságnak : de

nem hallgathatom el a kegyetlen üldöztetést , melylyel a
görög -katholikusok sanyargattattak , kik a keleti Lengyelhon
népességének

tömegét tevék , dacára a

II. Katalin által,

1796 - ban , s unokája Miklós által 1840 - ben tett legünne
pélyesb biztositásoknak. ' Katalin alatt tizezer plébánia , száz
ötven zárda , nyolc milliónál több hivő szakítatott el az
ösök hitétől; Miklós alatt ezer háromszáz plébánia és két

millió hivő kényszerült hódolni az erősebb akaratának , mig
papjaik Sziberiába száműzettek , s apácáik megkorbácsoltat
tak , miként Makrena anya ! Mindezek el voltak mondva ,
de csakhamar feledésbe mentek ; szükséges azokat szünet

nélkül emlegetni , hogy kitünjék , miben hasonlítnak egymás
hoz a zsarnokok , s hogy miért kell a katholicismusnak leg =
alább annyira tartani az autokratiától, mint a forradalomtól. ?

Távol vagyunk , hála Istennek , azon kortól, midőn
egy katholikus , ki Lengyelhont pártolta Oroszország ellen ,

forradalmárnak tartatott; midőn XVI. Gergely , a diplomatia
által megcsalatva , az 1832 -ki breve - t a lengyel püspököknek

kihirdetteté, mely szerencsésen eltünt a pápasága alatti hi
vatalos okmány - gyüjteményből, s amelyet e kiválólag de
rék és lelkiismeretes pápa elég nagy áron váltott meg Mik
lós cár irányában való rendithetlen viselete által Romában .

A francia katholikusok jelenleg , ha nem csalódom , átalános
' , Felsége , a minden oroszok cárnéja visszahíhatlanul megigéri , saját
ugy mint örökösei és utódai nevében , hogy meghagyandja örök időkre a két
szertartású romai katholikusokat szertartásuk - , szabályaik : s vallásukat érdekl8

mindennemű jogaik szabad gyakorlatában . Kijelenti maga s . utódai részéről,
hogy fejedelmi hatalmával a két szertartású romai katholika vallás kárára soha

nem élend azon tartományokban , melyek a jelen egyesség erejénél fogva
hatalma alá kerültek.“ (Az 1773., szept. 18 -ki szerződés. Nem alaposan irám -e
tehát három hó előtt Cavour urnak , hogy királya , Victor Emanuel II. Katalin
szellemétől volt áthatva , midön az egyházi örökség megszállását az erkölcsi
rend visszaállitása szükségességével és a pápai tekintélynek a forradalom elleni
védelmével indokolá ? Látjuk , hogy az egyház ellenségei egymást utánozzák és

hasonlítanak egymáshoz ; mindenütt és mindig a hazudság a fosztogatás meg
elözöje.
•
? Egyéb részletek Lescoeur „ l' Eglise catholique en Pologne sous le gou
vernement russe.“ cimű megcáfolhatlan művében találhatók.
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van ez mindenütt. A német katholikusok , néhány igen tisz
teletreméltó kivételen kivül, lengyel testvéreik ügye iránt
tudatlanságot és sajátszerü igazságtalanságot tanusítanak. '
Azon hiszemben vannak , mintha ők is kölcsönösen biztosí
tották volna Poroszhon és Ausztria hajdani igazságtalansá

gait , s nem félnek az ebből származó roppant felelősséget
magukra vállalni.
.

Szerencsére a lengyel katholicismus, bár megszomorítva

s leveretve ezen igazságtalanság által, meg nem tántorodik

sem egyik közönbössége sem a másik kegyetlenkedése ál
tal. A lengyel nemzet kivételkép ment maradt teljesen azon
szánandó tanoktól,melyek jelenleg Franciaországban , s egyébütt
felkölték elmélet és eszmény minőségben a türelmetlenséget
azon kába remény fejében , hogy egykor visszaállítandják a
szellem és lélek uralmát erőhatalommal. Lengyelországnak
mindezektől menten maradnia nem vala másra szüksége,
mint multjához hűen ragaszkodnia , mert az összes europai
nemzetek közt egyedül' e köztársaság az , melyet a pápák
kitüntetéskép igazhivőnek neveztek , mely első tanusított
kiméletet a zsidók és protestánsok lelkiismeret- szabadsága

iránt. Kétlem , hogy találkozik egy katholikus lengyel is,
ki mindenkinek egyenlő szabadságot ne ohajtana , ami a be

csületes emberek egyedüli reménye s a jövő egyedüli biz
tositéka. És valóban soha nagyobb szüksége nem volt erre
az emberiségnek , soha kevésbé nem nélkülözheté ezt az
* * Egy komoly vészt tartozom itt jelzeni, mely a lengyel nemzetiséget fe

nyegeti, s ez à ruthen kérdés. A ruthen lakosokról van szó , kik Gallicia , Lith
vánia s Lengyelhon déli tartományainak egy részét lakják , s akik mind görög
szertartást követnek , akár katholikusok , akár szakadárok . Hajdan megvetöleg,
s igen gyakran tulszigorúan bánván velök a nemesség és a katholikus papság , e
népek fenntarták , boszújokat és bizalmatlanságukat, melyek a valódi lengyel
honfiaknál a legélénkebb aggodalmakat költik fel. A két hitfelekezet nös papjai,

siezek fiai táplálják főleg a ruthen szellemet, ellentétül a latin lengyelségnek.
Ugy látszik , Galliciában e népség több igazságra talált az osztrák kormány alatt,
mint a régi lengyel királyságban ; innen van a támogatás, melyet a ruthen pa

rasztok , az osztrák birodalmigyülés tagjai, minden kormányi intézkedés iránt tanu
sítanak Litwinowitz püspökük vezérlete alatt, ki junius hó végén nem tartózko
dott kijelenteni az alsó tábla elött , hogy Mária Terézia , midön Lengyelhon fel
osztásába beegyezett , jótévője volt e tartománynak . E szavak , habár nem

ille

nek is püspök szájába , nem csekély jelentőségüek .

? Keserű panaszt emelek a legyel nemzet nevében Europa katholikus népe
ellen , föleg Némethon katholikusai ellen . E vád igazolva van azon hidegségtek ál
tal, melylyel Lengyelhon kath . egyháza iránt viseltettek , s azon mély tudatlanság

által, melyben ezen egyház irányában vagytok. .. .. De habár tovább tart is e
feledékenységtek $ részvétlenségtek , mi folytatni fogjuk , s nem szününk meg sze

meinket a keresztre vetni, s azon oltárnál, hol szent Adalbert éneklé hymnusát
az Isten anyjának , mi is énekelni fogjuk föltámadásunk napjáig : „ Succurre cadenti
surgere qui curat populo." - Prusinowski lelkész értekezései.
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egyház , mint napjainkban . E két ügy , é két érdek egybe
nőtt , szétválaszthatlan . Nem létezik polgári szabadság a
lelkiek s ideigvalók megkülönböztetése nélkül, melyeknek a

katholika egyház egyedüli öre . Nem is remélhetni türelmet
a katholika egyház iránt oly században , mint a jelen XIX .
század , az átalános türelem politikai dogmája nélkül. Szá
munkra sincs máshol szabadság , mint az átalános szabadság

elvei létesitésében .
Ebből származik , hogy nincs ország , melyben

a ka

tholicismus (mindig buzgó katholicismust értek ) jobban al
kalmazkodnék a korszellemhez s a jelenlegi társadalom
hoz. Minden lengyel akarja hazája feltámadását, de senki
nem álmodozik az aristokratia kiváltságai, vagy a theo
kratiai kizárások életbeléptetéséről, melyek visszatérhet

lenül eltüntek . Hála Istennek , senki sem hiszi, hogy a
katholicismus és a modern társasélet összeférhetlenek , mint
ezt napjainkban

oly

vak elkeseredettséggel kürtölik , mintha

a mostani korszellem más valami volna , mint az emberi
szellem jelenkori alakjában s az embertől elválhatlan gyar
lóságaiban , bizonyos ujabb bűneivel, ingadozván , mint a

világ minden korszakában , némely hasonlag uj előnyeivel;
mintha a katholicismus nem minden század lelke és értelmi

fejlettsége számára szolgálna , a tizenkilencedikiére ugy, mint
a kilencedik - és tizedikiére.
•
Senki jobban fel nem fogá s nem személyesité a ka
tholicismus, s a modern szabadság közti szövetséget , mely
nek Lengyelhon legtökéletesb képmásaul szolgál, mint a
hires, és tiszteletre méltó Czartoryszky Adám herceg , ki
csaknem egy százados életét egészen hazája szolgálatának
szentelvén, közelebb örök tiszteletre méltó sirha szallott. Mind

azon áldozatok elviselésére , melyeket hazafisága tön vállaira,
egyedül a vallás , melynek szerető és engedelmes fia volt,
sugallhatá keblebe a kitartó önmegtagadást; és Europában
senki nem áldoza fel azt, mit ő hazájának és a becsület

nek áldozatul hozott. Midön hatvan éves korában , a tisz
telet és tekintélyek magaslatára eljutva , 1830 -ban Lengyel
hon élére állott , mely nézetei és kivánsága ellen fölkelt,
mindenét kockára tette , a nyereség minden reménye nélkül.
Ha gyöz is Lengyelhon , Belgium példájára királyt idegen

fajból kell vala választania. Ha legyőzetik , az ideiglenes
kormány elnöke esik legelőször a hóditó boszúja és kénye
áldozataul. Ádám berceg mindezen esélyekre férfiasan el
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szánta magát, s kiállá azokat egyenkint,

Száműzetve, ha

lálra itélve , roppant atyai örökségétől megfosztva , megvetve
igen gyakran a világ szerencse - fiai által, rágalmazva az

orosz zsoldban álló irkászok által,

gyanusitva , uralgási

vágyról vádoltatva száműzetése hálátlan sorsosai által ;
tehetetlen tanúja azon eseményeknek , melyek felforga
ták Europa trónjait , anélkül, hogy megérintették volna Len
gyelhon láncait ; csalódásból csalódásba , hibás számitásból
ujabba esye , semmi kisértetet el nem kerülhetett, azonban

mindegyik felett gyözedelmeskedett. Harminc éven át lát
tuk öt nyájasan , nyugodtan , tántorithatlanul viselni hazája
gyászát , de homlokának derült komolysága és szép ezüst
fürtei tanuskodának tántorithatlan meggyőződése - s azon
jogtalanság elleni tiltakozásáról, melynek Europa bűnrészese
vala . Mint ama látnokok ,

kiket az

Isten népe babyloni

fogsága közepett keblén fölemelkedni látott, ezen uj Mardo
cheus élő megtestesülése vala a félreismert jognak , kinek

egyedül jelenléte szemrehányásul vala a királyoknak elkö -,
vetett merényletök miatt , s lankadhatlan reménynyel hirdeté
honfitársának a türelmet. ( már elköltözött kilencvenkét
éves korában , eltemettetett , nem dicső ösei mellett , hanem
idegen földön ! Azon aggastyán eltünte, ki évei terhe alatt

roskad le , kevésbé hat meg első tekintetre, mint egy
gyermek , fiatal anya , egy dicsőség -környezte harcfi , vagy
élte és tehetsége virágában elhunyt államférfi halála . Azon
ban mennyi tanulság rejlik oly hosszu életben , mely az
emberi lét legvégső határát, a legkölönfélébb viszontagsá

gokon által éri el , anélkül, hogy valaha megbotlott, vagy
letért volna a becsület , kötelesség és áldozat utjáról!
Mint Kosciusko katonája , Sándor minisztere , fölkelt hazá

jának csaknem királya , száműzetésében királynál is nagyobb,
a hősökben oly gazdag Lengyelországnak uj s örök em
lékre méltó hősiesség példáját hagyá örökségül. Nem fog

juk többé hallani tőle búskomoly bizalommal, miként Esther
növérei :
Meglátom még kedves tájainkat,
És sirhatok apáink sirjain ; .

.

de utósó tekintete sejtheté Lengyelhon közeli föltámadását
azon kizárólag jogos és homálytalan nyilatkozatokból , me
lyeknek ékesszóló és fáradhatlan ügyvéde vala. Elmondhatá
fiának ő is :
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Disce, puer , virtutem ex me, verumque laborem ,

de anélkül, hogy Virgil höseként hozzákapcsolná:
Fortu iam ex aliis ;

mert a szerencse nem

adott korunk egy nagynevű fiának

sem magasb , ritkább és tisztább fényt. .
.
Mondjunk nyilvános köszönetet egy francia püspöknek ,

ki önmagát tisztelte meg , midőn székesegyházába egybehivá
hiveit, hogy e nagy hazafi halálát megtisztelje , ki kiválólag
nagy keresztény volt , és ki erős hite pecsétjét , melynek
tükre vala egész élete , politikai végrendelete utósó lapjára
is rányomá. Idézzük egyszersmind e lapot, melyet halála
előestéjén irt, mint leghathatósb bizonyítékát azon állitásunk
nak , hogy a keresztény hit minden igaz lengyel szívben
felbonthatlan 'kapcsolatban áll a szabadság szeretetével:
.
1 . ,,Hálát adok Istennek az alázatosság és gyengéd sze”

retet legmélyebb érzetével, hogy megérnem engedé azon
percet, melyben nemzetem jövője , százados bizonytalanság
után derülni kezd. Hosszú éltem folytán azon meggyőző
désre jutottam , miszerint valahányszor Isten keze 'reánk ne
hezedék , ez nem elvesztésünkre , hanem javulásunkra cél
zott. Reméljünk tehát irgalmában ,' reméljünk mennyei ki
rálynénk közbenjárásában , s minden tettünkben inkább az
örök diadal lebegjen szemünk előtt , mintsem ami mulé

kony eredménynyel kecsegtet. Legyen meg mindenható Ur
Isten a te akaratod !
.

.

; ; ;

. .9

Montfermeil, 1861. julius 14 .

CZARTORYSKI ÁDÁM.“ |

'

II.

Czartoryski herceg élete , kinek legelső ünnepélyes tette
az 1791 -ki felszabadító és átalakító alkotmány aláirása vala ,
önként alkalmat ad , hogy néhány szót mondjunk azon dip

lomatiai és politikai kérdésekről, melyek a lengyel válság
tól elválhatlanok.
Delalle , rodez-i püspök.
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Nem habozom kimondani, hogy Lengyelhon a világ
legkevésbé forradalmi országa ; de azt is megvallom , hogy

ninos ország a világon , hol kevésbé szeretik és becsü
lik a modern diplomatákat. A királyok által elkövetett
bűnök között ó "előttem Lengyelország fölosztása leggyü
löletesebb ; és az ezen menthetlen hün folytatását tartalmazó
történelemben semmi. nem

lázítja fel inkább az embert , mint

azon ürügy , melyet Porosz- és Oroszország a három
osztás másodika indokolására

felhozott.

fel

1791 - ben , még

azon percben is , midőn ' a francia forradalom , megcsalván
jogos reményeit mindazoknak ,

kik

azt kezdetben üdvö

zölték , az erőszakotý fosztogatást , üldözést: állitá a jogok
nagy és üdvös elvei helyébe , Lengyelhon lelkiismeretesen
elkerülvén a féktelen 'demokratia minden kihágását, de fi
gyelmessé tétetvén az 1773 -ki feldarabolás által az iszonyú
veszélyekre , melyektől környezteték , kihirdette 1791-ben a
május 3 -ki alkotmányt, mely bölcsen mérsékelt képviseleti
kormányzattá alakitá át a fő - és köznemesi oligarchia ve
gyületet, melyben a rendetlenségek főokát hiyék rejleni.
Ezen alkotmányban a királyi örökösödés is visszaállítatott a

a választási királyság helyett, mely a Jagellok kihalta óta
annyi rosznak okozója vala . • Megfoghatlan , hogyan mert a
szomszéd Porosz- és Oroszhon , mindkettő örökösödési : ura
lom , fegyvert fogni azon célból, hogy visszaállitsák a len

gyel szabadságot, vagyis a királyválasztást és a liberum veto - ta
mely kicsapongó jognál fogva felfüggesztheté : és megsem
misítheté az országgyülés tanácskozmányait ? Ebből fejlett ki
az 1792 - diki kegyetlen

Frigyes Vilmos indított ,

háború , melyet II. · Katalin és II.

s mely 1793 -ban Lengyelország

második felosztásával : jégződött. Ausztria legalább birt
annyi önmérséklettel, hogy e tökélyre vitt erkölcstelenség

Ponas
ben részes nem vala .
.sani. ' .
- ' Lengyelország , csaknem azon területre szorítva , me
lyet jelenleg királyság néven ismerünk , Kosciuszko vezérlete
alatt 1791-ben feltámadt álnok védői ellen , hogy föntartsa
mind függetlenségét, mind valóban szabadelvű alkotmányát,

melyet önmaga alkotott. De Poroszhon 1795 - ben sietett
megkötni a bazeli békét à rém -köztársasággal, mely vér
padon végzé ki a királyok legbecsületesbikét , és sietett

Oroszország segélyére , .hogy vele együtt meggyilkolja a
régi lengyel köztársaságot, vétkesnek nyilvánitván azt , mi
vel át akart alakulni szabadelvű monarchiává. Ebből szár +
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mazott a harmadik és utósó fölosztás , melyhez Ausztria is

hozzájárult , mint egy gyászos botlás áldozata , s eként Len
gyelország kitöröltetett
sorából.

a

hivatalosan

elismert

nemzetek

Lehetséges- e a borzalom egy nemét nem éreznünk az
•
örök itélete kifürkészhetlen titkai előtt, melyeket Isten betel
jesedni enged e földön ? Két forradalom ugyanazon időben
kezdödik . A francia forradalom , mely céljában igen tör
vényszerü vala , megbecsteleníté magát a rémuralom által,
s dictaturává fajult ; ezáltal épen oly kevéssé sikerült neki

a szabadság megalapitása , mint a mily könnyen feldulá a
régi társadalmat; és lábainál fekszik a jelenlegi világ. A
lengyel forradalom , mely programmját az 1791- ki alkot
mányban fejté ki , mely annyival felülmulja a vele egy
idejű francia alkotmányt , mint nap az éjt ; a lengyel for

radalom , mely sem rémuralmat, sem caesarismust nem
ismert , mely semmi mulasztásról, semmi aljasságról nem
vádolható , nem sikerült , s azon felforgatások közöl , me
lyekkel I. Napoleon , s utána a jelenlegi demokratia ked
veskednek a szárazföldnek , egyik sem huzott hasznót észak

Messaline- je dicső és ártatlan vértanuságából.
Tegyük hozzá , miszerint egyedül az 1793 -ki forrada
.
lom tevé lehetségessé Lengyelország

végleges feldarabolá

sát. Az 1773 -ki felosztást nem is mondhatni tulajdonkép
annak , inkább meghóditás volt az , melyet egy szerencsét

len kimenetelü háború vont maga után , s melyben a vesz
tes megfosztatott birtoka egy részétől a három győztes ha
talom javára. Elég szemrehányás érte ezért XV . Lajos kor

mányát, és méltán. Hogyan is hihetnök , hogy az 1795
diki felosztás véghez 'mehet, ha XVI. Lajos tovább is él,

s 'megmarad a megifjult s az 1789-ki valódi elvek által
megerősödött trónon ? Lehetséges- e , hogy a szabadelvű és
monarchikus Franciaország , mely e nemeskeblü király kor

mánya alatt , Amerikának egy uj nemzetét tévé szabaddá,
elveszni engedi Europában legrégibb s leghüebb szövetsé
gesét ? Vajjon a ' la Fayette - k , ' d ' Estaingek , Levis -ek , Rosa
taing -ek , Noailles -ek , ezen ifju és nagylelkü nemesség,
kik az angol- amerikai ügyért véröket onták , nem repültek
volna - e még ekkor mindannyian a lengyelek segitségére ?

Avagy a Vergennes- ek , Turgot- k , Necker - ek kormánya di

Aiguillon herceg szomorú gyengeségét utánozta volna-e ?
Bizonyára nem ; ha Franciaország saját kezével szét nem
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tépi önmagát , senki még gondolni sem mert volna Lengyel
ország felosztására.... Ha Europát 's

föleg

Angolországot a

convent fondorlatai nagyon is jogos rémületbe nem

ejtik ,;

ha az osztozkodó fejedelmek összeesküvésüket a köztársa
ságiak vétkei által eltakartatva nem látják ; soha ezen a vi
lágtörténelemben eddig elő, nem fordult merénylet véghez
nem megy. Ha Krisztus halála óta első izben keresztény nem
Zet halálra itéltetett és kivégeztetett: a felelősség emiatt az

:

elfajult s . a királygyilkos rémforradalmat terheli. :
1 ,
Lengyelország elbukása megnyitá azon nagy szerencsél

lenségek sorát, minők oly számosan láthatók azóta , melyek
az igazságtalan gyözelmeknek csábos népszerüséget kölcsön
zének , és - sokaságuk sulyával letiprák a szent jogot és

bátorságot. Lengyelország elnyomása nemcsak az erőszak -,
hanem a képmutatásnak is diadala vala... Vannak , kik ellen
tétet akarnak állitani az öszinte zsarnokság , és azon zsar

nokság között , mely emberies- és népszerünek akar lát
szatni, a valóságos dictaturának

demokratikus alakot köl

csönözvén. Sziveskedjék valaki nekem a mult időkből egy
öszinte zsarnokot felmutatni, ha a jelenben épen nem tar
lálna. En legalább ilyennel soha nem találkoztam . Ki zsar
nokságot emlit , hazudságot emlit. Annak mindig és minden
hol hazudság , az alapja . Oroszország , midőn Lengyelor
szág :romlására tört , mindig csak azt emlegeté ,, hogy ott a
rendet és utóvégre a szabadságot akarja helyreállitani.

Az

osztakozó hatalmasságok egyik magasztalója nem rég egy
még szebb hangzatu kifejezést talált fel, állitván , hogy
Oroszország közreműködöttt Lengyelhon politikai nevelteté
sében ! " ,

.

this. Tiz évre az utolsó felosztás végbemente után , Napo
leon megjelent az eltiport és ſeldult Lengyelhon határainál.
Két izben volt alkalma annak helyreállitására , valamint neve
és nemzeti élete visszaadására . Soha szándéka sem

véghezvinni. Nem

volt ezt

lehet komolynak venni azon különc és

hibás eszmét, melyet ő a varsói nagyhercegség idegen nevé
vel dişzített fel. Ugy emliték öt napjainkban , mint azon
zsarnokok egyikét , akik nem félnek azoknak is látszani, mert
erejök s bűyös hatású , nevöket teljesen érzik . Ellenben a

kisaját védői által irt történet bebizonyitja , hogy a hazud
ság értékét senki jobban nem ismerte , mint ő . Érezte ő

Situation politique et sociale du grand -duché de Posen , 40. lap.
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annak

szükségét,

s fel

is használta böségesen . Azok

szemei előtt, kik hisznek a politikai ámitás szükségében és

erkölcsi hatályában , azon alkotmányos intézménynek , melyet
1807 -ben varsói nagyhercegségének adott , a hasonnemű

művek közt remekműként kell feltűnnie.' „ Nehéz dolog , mon
dák közelebb igen alaposan , annyira vinni azon finom mu
vészetet , melylyel a népek egyesek absolut hatalma alá

hajtatnak , hogy azok elhihessék , miszerint'önmagukkal tel
jesen és épenséggel szabadon rendelkeznek .24 Nem volt ott
sem egyéni sem sajtószabadság. A pénz - és hadügyre
nézve a varsói hercegség azon előnynyel birt , hogy a
francia megyékkel egy fokon állott.

Volt senatusa

és tör

vényhozó - testülete , hol az államtanácsosok szavaztak és
beszéltek tetszésök szerint, de ahol a követeknek csak ak
kor volt joga szólni, ha valamely bizottmány tagjai valának.
Érdekes olvasni azon mulattató elbeszélést, melyben Bignon
báró , a szász király és varsói nagyherceg melletti miniszter
leirja , miként viselték magukat a jó

lengyelek , elvakitva

akkor is miként napjainkban a császári dicsőség által, hogy
kibékítsék mesterök iránti tiszteletteljes tanulékonyságukat
azon legyőzhetlen vágyukkal , miszerint saját érdekeik felett
szabadon tanácskozhassanak. Lássuk , mily ügyesen ki tud
ták játszani a napoleoni alkotmányt, mely a követek háza
működését egyetlen néma szavazatra akarta szorítani: -mig
az elnök a gyülésén jelen volt , azon alkotmányos intézvény
rendelete , mely által csak a bizottmányi tagok birtak szólási

joggal, szorosan megtartatott ; de mihelyt az elnök a gyü
lést bevégzettnek nyilvánítá , egyedül maga ment csak ki,
a tagok mind helyeiken maradtak , s uj ülés kezdődött, ahol

a tagok bőségesen kárpótlást szereztek maguknak néma
szerepök miatt, melyre kárhoztatva valának . „ Az elnök
nélküli másod ülések , mondja Bignon ur , annál élénkebbek
voltak , minél csendesebbek voltak vala a törvényes ülések .
Akkor minden szenvedélynek szabad tér nyilt , vádak , - sőt
szidalmak is hangzottak . . . . Néhány nem hivatalos ülésben ,
csak a kard hiányzott , hogy teljesen hasonlítsanak az egy
"kori országgyüléshez . 16 Itt állapítattak meg a kabineti kér
dések , itt határoztattak meg szenvedélyek s ellenkező ér
dekek küzdelmei közepett azonohajok , melyek másnap a
hivatalos ülésben fölterjesztendők valának : itt vitatták meg,

1 Journal des Débats, 1861, jun. 27.
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sőt szerkeszték is a királyhoz intézendő feliratokat, melyek
nek regyikét a fejedelem

egy alkalommal e szavakkal fo

gadá : „ nem fogadhatom el feliratként azon tekintetből, mert
az elnök távollétében szavaztatott meg , de barátja levén
minden alattvalómnak , elfogadom miként barát, miként atya."
. . . E komédiának véget vetett az 1812 - ki oroszországi
hadjárat. Itt vagyunk a bécsi congressusnál, melynek va
lóban kevés sajnálatra méltó diplomatikai műve félszázados
fenállása után jelenleg felbomlófélben yan.: Gyermekesnek
kellene látszania , ha azon tiszteletről szólnek , melye ha
tározatokat megilleti , midőn látjuk , mi történik napjainkban
Olaszországban , mi sorsa van a zürichi szerződésnek , mely
kihirdetése után azonnal megszegetett s megsemmisítetett.
Azonban i tanulságul vagy inkább okulásul méltán lehet rea
hivatkozni, s ha igaz , miként azt néhány jámbor lélek még

ma is hiszi, hogy a népjog , a közjog elöbb utóbb vissza
nyerendi még régi értékét s . fényre derülend , miként a fel
hökbe burkolt nap , mindig helyesen fogunk cselekedni, ha

még diplomatiai címét sem vétjük meg a szerencsétlen Len
gyelországnak. ; snel ;;
i
!
:
. .. a
· Tudva van s elismert tény napjainkban , hogy 1814
Europára ugy , mint Franciaországra jögosabban nevezhető
a felszabadulás , mint 'restauratio korszakának.---Midön az I.

Napoleon által emelt épület , a leigázott: népek közös fölke
lése által rombá dölt vala yy nagyon

találóan fejtegettetett,

miszerint a felszabadult népek keblében az igazság érzete
honolt, sőt maguk a kormányok között is élt a becsületes
ség és szabadelvüség ösztöne, mely habár rövid tartamú
volt is., de nem engedé meg , hogy Europa restauratiója

művében Lengyelország feledésbe menjen. Megmagyaráz
ható lett volna a -szigor , melyet Europa oly nemzet irányá
ban tanusít , vala , mely Napoleonnak olyhű segédkezet
nyujtott , s melynek katonái sehogy sem menthető ellenmon
dáskép egész Spanyolországig mentek vele csatázni, segéd
kezvén neki azon vétkes hóditásban , mely legalább is oly
tiszteletre méltó nemzetiség függetlensége ellen volt irá
nyozva , mint saját maguké. Ugy látszik felfogták , misze
rint ha hazájoktól megfosztják őket , mindennemű kisértetek
nek karjaiba dobják magukat. Azonban sem elég bátorsá
guk , sem annyi belátásuk nem volt , hogy azon állapotba

| Bignon , mint előbb , 75 - 77 lap.

;

;
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helyezzék vissza öket , melytől meg valának fosztva. Fran
ciaország, melylyel kiállott szerencsétlenségei nagyon kegyet
lenül érezteték a béke és szabadság áldásait , legalább nem

feledkezett meg a lengyelekről. Ez akkor történt, midőn
XVIII. Lajos király legott ősei trónja elfoglalása után Tal
leyrand által átnyujtatta azon nevezetes , s oly sokszor em
legetett jegyzéket, s amelyet nem idézhetni soha túlságo
sàn , ' annyira becsületére válik az akkori Franciaországnak
s Lengyelországnak minden időben . Mit ! ?
so "iros
„ Franciaország boldognak érezvén "magát, hogy tör
vényes fejedelmeit visszanyerte, állhatatosan ohajtja , hogy
az elrendezés műve valamint reája ugy Europára nézve is
bevégeztessék ; hogy a forradalom szelleme mindenhol és
minden időre elenyészszék , hogy minden törvényes jog visz
szaállítassék. Ez okból tekinté vala a király a lengyel kér
dést mindazon kérdések között , melyeket a congressus el
intézendöknek találand , legelső - , legnagyobb , legkiválóbban
europainak s mással összehasonlíthatlannak , hogy azon nép,

mely régisége, bátorsága , Enropának tett szolgálatai és
szerencsétlenségei által oly igen érdemes a többi népek
részvétére , ha remélhető volna , mint ő ohajtja , visszaállí
tassék ősi s teljes függetlensége birtokába. Amely felda
rabolás kitörlé őt a nemzetek számából , kezdete , részben
szülöoka és talán bizonyos határig mentsége mindazon fel
forgatásoknak , melyeken Europa átment. De midőn a kö
rülmények hatalma , diadalmaskodván legnemesh , legnagyo
lelkűbb szándékain ama fejedelmeknek , kiknek a régi len
gyel tartományok jelenleg hódolnak , a Lengyelország sorsa

feletti kérdést egyszerű felosztási és határkérdéssé változ
tatta , melyet az érdekelt hatalmak egymás közt intéznek el,
s- amelyliez Franciaországnak , ősi szerződései szerint, semmi
köze' sincs , nem marad fel egyéb számára , mint, felajánlván'
részéről 'a legigazságosabb követelmények támogatását, azon
ohaját nyilvánitani: vajha Lengyelországot elégedettnek látná ,
hogy maga is az lehessen .“ .
' . ' ; . In
Örökre sajnos , hogy teljes felszabadítás hiányában at
bécsi congressus el nem fogadta Sándor cár azon kivánsá +
gát , hogy jogora alatt egyesítessék " egész Lengyelország :
külön királyság néven ; mert visszanyervéneként az
ország területi épségét , egy fő alatt sokkal könnyebben

kibékült volna sorsával. Oly viszonyba jött volna mint
Magyarország Ausztria irányában , s föltéve azt is , hogy a
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két korona egyesülve marad a muszka cárok fején , e nagy ,
s a 'muszka birodalomnál sokkal gazdagabb , felvilágosultabb ,

erkölcsösebb , s aránylag népesebb ország boldogsága bizo
nyára minélelőbb megszilárdul.

Szerencsétlenségre à bécsi

congressus nem tudta ez értelemben kettévágni a kérdést:
Russel lord azt tarta , hogy Castlereagh lord és Talleyrand
herceg fáradozásait nem más hiúsita meg , mint az Elba
szigetéről· való visszatérés , alegóriásabb önzésnek ezen
végső és menthetlen kitörése , melynek igáját az emberiség
valaha viselte , is, melyeként helyrepótolhatlan bajok forrá
sává lön mind Franciaország e régi szövetségésére , mind
magára

Franciaországra nézve." : Thiers más véleményben

van " , azt állítja , hogy a congressus minden határozata meg

vala már állapítva azon átalános harag és rémület kitörése
elött , melyet a Canne- nál történt uj partraszállás idézett

vala elé. Bár miben van is a dolog

a bécsil congressus,

habár igazságtalanságot követett is el , midön" 'Lengyelor :
szágnak három hatalom közti felosztását szentésité , 'at osz
szes lengyel nemzet számára képviseletet is intézményeket
kötött ki, melyek nemzetiségük föntartását biztositandották .
Dacára a nyilvános csorbitásoknak , melyek le , nevezetes

szerződéseket

érék , míg ezeknek részletes intézkedései

mindegyik szerződő fél által megszüntetve nem 'leendenek ,
a polgárosult népeknél mindeddig szentnek tartatott nyilván
jog értelmében kötelezettségek és jogok származnak belőlük ,

melyek mindazon vitatkozások szülőokai , melyeket a len
gyel kérdés harminc év óta felköltött. 1 $

! Didrik "); }

.fr Az volt az europai fejedelmek is átalán a conservativ
pártnak Europában szerencsétlensége, vagy nyiltabban szólva,
büne , hogy e kötelezettségekre és é jogokra nem - vala
komoly gondja , s Lengyelország szent 'ügyét csak harag

gal, vagy közönbösséggel tekintették , hogy a béke és jó
lét évei alatt , melyek a februári catastrophát megelőzék , mit
sem tettek a folyton vérző seb hegyógyitására , vagy lega
lább bekötésére. Eként igazolák legalább e téren a forra
dalom minden kisérletét. Tulságos cselekvési tért engedtek

nekik . Ez botlásaik legnagyobbika , mély legdrágábban fizets
teti meg magát. 93 .431
rengan T
ni
1: 4 El kell ismernünk , liogy Oroszország volt egyedül a
három hatalmasság közt, mely 1815 óla komolyan iparko
| Alsóházi ülés , julius 2. 1861.
? Histoire du Consulat, et de p Empire, t. XVIII.

isinyt is "2017 ' !
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dott kötelezettségei beváltásán. Sándor cár a lengyelországi
királyságnak chartát adott , mely mindazon biztositékokat
magában foglalá , melyekkel XVIII. Lajos chartaja Francia
országot megajándékozta , ide értve a sajtószabadságot és
az elkobzás eltörlését; ami több , a tartományok és közsé
gek kormányzását választó - gyülésekre bizá , s a király fel
söházi tagokul csak azokat választhatá meg , kiket e ház
maga jelölt ki. Ez tehát épen nem volt ámitás , mint az
1807- iki statutum ; de midön Sándor felhagyott szabadelvü

irányával, melyet Napoleon elleni harcai folytán követett,
az ellenszegülés , melylyel a parlamentben találkozott, bo
szantyán öt, tartózkodott azt egybehivni. Ez lényegileg a
charta eltörlése vala , melyet különben uj eszméi szerint

szabadon változtatott. Utóda Miklós a képviseleti alkotmá
nyon más számosb csorbákat ejtett , melyek 1830 - ban a
nov. 29 - ki forradalmat szülék . Lengyelhon legyőzetése és
Varsó bevétele után Miklós cár a testvére által adott char
ta helyett s a bécsi congressus kikötései ellen · önkényileg
uj statutumot adott ki, mely eltörlé az országgyülés két
házát , visszaállíta az elkobzást , a zsarnokságnak e kedvenc
fegyverét és forrását,

azonban meghagyá még az államta

nácsot , mely Varsóban üléselt a községi és tartományi
gyülésekkel. Maga e statutum az oroszok saját vallomása
ként? örökre papiron maradt, s az Orosz - Lengyelhon har
minc éven át összekötött kézzel és lábbal folyvást zsaroló
és elnyomó bureaukratia karjai közt nyögött , melynek még
legcsekélyebb visszaélése az vala , hogy a fejedelem és

népe, a gyöző és legyőzöttek közt minden közlekedést elzárt.
Ez időtől fogva ugy látszik , mintha Lengyelország

Isten - s embertől el volna hagyatva ; életjelenségei , csak
azon évenkinti

óvástételekben mutatkoztak ,

melyekkel

a

francia parlament alkalmatlankodék a közönbös Europának, s
amelyek mindenkor becsületére válandanak független or

szággyüléseinknek. Azonban a szabadelvű

eszmék

foko

zatos és szabályos haladása Europában , mely leginkább a
francia szónoklatoknak és IX . Pius olaszhoni kezdeménye .
zésének köszönhető , már is oly eredményeket szült, hogy
1847 vége felé , a Poroszországban létrehozott parlament
féle kormányzat észrevéteté. Oroszországgal, miszerint Len

gyelország ujra fellobbanó-félben van s Nesselrode gróffal
Tymowski miniszter jelentése. Journal des Débats jun. 27.

.
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azon hires körlevelet iratá 1848. febr. 24 -kén , melyben
az absolut- irányú Europának két egyidejű s egy irányu tü

neményt jelzett : a képviseleti rendszerek elhatalmasodását s
a francia politika felülkerekedését. E végzetteljes adat jelzi
és megmagyarázza a megállapodási pontot, mely az euro
pai haladásba magát befészkelte. · A május 15 - ki mozgalom ,

melyben az elbukott forradalom
szág felháborodott öntudata

első tiltakozása Franciaor

ellen

Lengyelország neve alá

bátorkodott menekülni, méltatlan ugyan , de hosszantartó bi

zalmatlanságot költött ügye ellen ,

Lengyelhon

legelőször

esett az igaztalan és hálátlan önfeledés hibájába , melybe a
szolgalelkek aljas ingatagsága azóta oly számos ügyet s
elvet eltemetett.

i

II. Sándor cár trónralépta még semmi hathatós válto

zást nem hozott létre e helyzetre nézve , mely ezen or
szágot sorvasztja , midőn egy gondviselésszerű ihlet - villa
nyos megrázkódtatásként fölébreszté e hont uj útra terelé s

föltaláltatá a titkot, melynél fogva Europát gyász -énekei

viszhangjával fölrázta , s bár fegyvertelenül maradt, mégis
le tudta fegyverzeni és zavarba hozni elnyomóit gyásza és
imája által.

.

Lerajzolván Lengyelország jelenlegi képét, természet

szerüleg ösztöztetünk multjáról is beszélni, s nem fejezhet
jük be sorainkat anélkül , hogy sorsára

és jövőjére egy

pillantást ne vessünk.

.

El kell - e hinnünk egy ékesszóló szerzetessel , kinek

szenvedélyes indokai megindítnak bennünket, s magukkal
ragadnak még akkor is , ha nemes optimismusát osztani nem
tudnók , el kell- e hinnünk , hogy a keresztény népek

vé

rében természetfölötti életnedv van , mely öket kiirthatlanokká
teszi ? Nem merem állitani, miként ő , ezen átalános tételt,

de rendületlenül hiszek benne , midőn oly népről van szó ,
mely a legkegyetlenebb kisértések kebelén egy századon ál
tal természetfölötti erényt fejtett ki szakadatlanul.
en riGratry : a Béke. ..
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.b. XVI si Ar világ jelen állapota olyan , mely Lengyelország- és
barátjainak reményeit bátorítja . A jelenlegi Europa gyö
kerestől felfordult. A kalandok egész sorát kezdék meg oly
események jimelyeket lelkesedéssel fogadott a vak gyülölet
és birvágy , s melyeknek a mi nemzedékünk nem fogja vé

gét látni. Lengyelország egyedül ártatlan ezen ügyben a s
- a mult idők áldozatai között , Lengyelhon méltán költi fel

figyelmünket , mely országnak semmi változás nem

tehetné

roszabbá sorsát $ tagadhatlanul hiyalva van arra , hogy a
készülő forradalmat hasznára fordítsa. . Find
, affiju
i

pour 1, Maga. Oroszország nem tarthat , s ugy szólyán , nem
akár tovább föltartani oly helyzetet, mely önmagára nézve
kiállhatlanabb , mint e meghódított hűbérnökére nézve. Orosz
ország zavarban , bizonytalanságban , S1: tanácstalanul érzi
magát. Tapogatózásai, habozásai, ügyetlenségei mutatják ,

]
1
1:
21

-hogy nemcsak jogát: de jogérzetét is , Sanyagi erejében
való : bizalmát is elvesztette , : melylyel oly sokszor ,visszaélt
vala. - A kormánye nyugtalanitó anomaliája , mely ugyan
-azon időben szolgáit felszabadítani s szomszédait leigázni
akarja , nem tarthat örökké, Erzik si mondják ezt már a
szabadelvű oroszok is , mert Oroszországban is vánnak sza
badelvűek , kiknek száma naponkint szaporodik , s ámbár a
socialismus és garibaldismus , amennyiben ezek közlönyei
hitelt érdemelnek , náluk különösen sikerrel működnek , ök
lesznek az elsök , kik lerontani kivánják azon erödöt , mely
köztük s nyugot közt egy egész nemzet szolgaságát állítja
fel. Már az orosz ifjuság is nyilván és fennen hirdeti ro

konszenvét a lengyel ifjuság iránt. Hasznot remél háro
molni saját hạzájára, egy testvér- nemzet felszabaditásából ;

se rokonszeny, behatott még azon körökbe is , hol, a ne
mes érzelmek nem igen otthonosak , ha következtetni sza
bad a birdalom egy igen magasállású hivatalnoka e jel

lemző szavaiból :;'„ A varsói események olyanok , mint azon :
közeli rokonok , kiket megsiratunk , de kik után öröklünk. .
L ' , Ausztriát illetőleg , remélem , senki nem jó kisértetbe,

hogy engem rágalmazói tömegével öszetéveszszen . Én azok
közöl vagyok , kik Europa üdvére egy erős, és : szabad

Ausztriát szükségesnek hisznek , s kik öszintén ohajtják an
nak ujjászületését.

En tehát szivélyes tisztelettel ohajtanék

szólni e nagy és fényes monarchiáról, s amely... loyalis és
bátor kisérletében , melyet napjainkban a képviseleti kor
mányzattal tanusít , megérdemli minden jóravaló és szabad
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elvű polgár támogatását és bátorítását. Napjainktól számitva,
tartozunk bevallani azon roppant haladást, mely ott a nyil
vánosság , egyéni és sajtószabadság iránt eszközöltetett,
mely haladás a jelenlegi Ausztriát oly országgá teszi, hol

szabadon lélekzik az ember, s mely ép oly szerencsés mint
meglepő ellentétet képez azon egymást felváltó két kormány
rendszerrel, melyek Metternich és Schwarzenberg Fülöp
hercegek által valának képviselve. A Times, mely egykor

meglepé Europát, fejtegetvén , miért első muzulman ha
talmasság Anglia a világon , sokkal hálásabban bizonyit
hatta volna be , miként helyettesíthetné Ausztria

és kellene

helyettesítnie Franciaországot , mint a szárazföld első parla
mentáris hatalmassága. Azonban , ha itt helyén volna , mé
gis elmondanám , miért tartok töle , hogy a két ház , me

lyek vitáit Bécsben oly figyelő rokonszenvvel kisértem , uj
eszközévé válandik azon bureaukraticus központositásnak ,
mely a felséges lotharingi házat kompromittálta és népsze
rüetlenné tette ahelyett, hogy biztositná és megkoronázná a
szövetségi szabadság hatalmas rendszerét, mely egyszers

mind ohaja és érdeke azon különféle nemzetiségeknek , me
lyek é birodalmat alkotják , azon nemzetiségeknek , melyek

közöl egyik sem hajlandó a bécsi ügyvédek kedveért ma
gát

francia

mintáju

kerületekbe

osztatni.

Elmondanám

még azt is , miért félhetni, hogy Ausztria , bármily jó ta
pintattal bir is szláv és német tartományai lekötelezésében ,
könnyen csalatkozhatik Magyarország iránti viszonyában , és

hogy az engedékenység és szigor közti nehéz választás al
kalmával szent István szép királyságában igen könnyen má
sodik Olaszországot hozhat létre , mely különben ujjá te
remtett hatalmának oly könnyen válhatnék fötüzpontjává.
Különösen szeretném kimutatni, mily átalános szükség Ausz
triára nézve Magyarországgal egyetértésben élni, Magyar

országra nézve pedig Ausztriával egyesülve maradni , kü

lönben az egyik nagyhatalmi állását , a másik történelmi
nemzetiségét kockáztatja , melyet menthetlenül felfalna azon
zavar , mely az osztrák birodalom felbomlásából támadna.
.

De kénytelen

vagyok

e kisértésnek ellenállani, hogy

egyedül arra szorítkozzam , ami Ausztriának szorosan Len

gyelország iránti viszonyát illeti , s itt jól esik fölemlíthet
nem , miszerint a három

osztozkodó hatalom között ő a

legkevésbé bűnös s egyszersmind legkevésbé ellenséges in

dulatú . Mária Terézia nemes lélekfurdalásai, ki önkényte
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lenül vonatott a feldarabolási merényletbe , megkülönbözte
tik őt II. Frigyes és II. Katalinnak , Voltaire e méltó képmá
sainak machiaveli- féle szinlelésétől és istentelen cynismusától.

s fajára a becsületesség bélyegét nyomván, ugyanazon időben
mintegy felhivják , hogy első foglaljon helyet a jóvátétel mun
kájában . Ausztria , mint már említettük , az 1793 - ban történt

második felosztásban nem vala részes. Az 1831- ki fölkelés
alkalmával visszatartá magát s nem

egy jelenség által ta

nusítá , miszerint hajlandó vala Francia - és Angolországnak
szabad kezet engedni mindenben , miket Lengyelország ja

vára tenni tanácsosnak tartandottak . A galliciai mészárlás
1846 - ban és Krakó bekebelezése Miklós cár kivánatára
1847 -ben ujra megerősítni látszottak , hogy Ausztria a fel

osztás müvéhez csatlakozott ; azonban remélhetni , hogy
Lengyelország irányában avult politikájának ez volt utósó
tette. Napjainkban mindegyre megnyugtatóbb s különben
igen természetes eljárást látszik tanusítni, mert nincs a vi
lágon oly hatalmasság , mely érdekeltebb volna Ausztriánál

oly korlát visszaállitása iránt, minő Lengyelhon Oroszor
szág erőszakoskodásai ellen . De e visszaállított korlát hiá

nyában felfoghatni, miként mindenek előtt azon kell lennie,
hogy osztályrésze ne essék Oroszország zsákmányaul. Ha
Ausztria a krimi háborúban semmi komolyabb részt nem
vett, melynek pusztító dicsősége oly terméketlen maradt
Europa - és keletre nézve , oka az lehetett , mert e háború
Lengyelországra nézve nem szült volna valóban hathatós
eredményt.
Hennessy,
Wha Azkezangol
és,zt aztvenállithatá
dem inparlament
at jelenlegi
nivitájábanellenmondás
i hadjárvala
ki e vitánakk kezdeményezője
nélkül, hogy a krimi hadjárat kezdetén Ausztria teljesen
hajlandó vala abban tényleges részt venni , ha a szövetsé

gesek készek lettek volna százezer embert rendelkezésére
bocsájtani Lengyelország épsége visszállitására. Kijelenté to

vábbá , hogy Franciaország nem idegenkedett e terv elfoga

dásától, hanem Anglia utasitá azt vissza .
Jelenleg Ausztria Galliciát ugy látszik tekinteni, mint
ideiglenes birtokot , de amelyről semmi áron le nem mon
dana , ha az Oroszországra esnék. Azonban nehéz, vagy
jobban mondva lehetetlen szigoruan bánnia a Visztula part

ján lakó szlávokkal, midőn oly parancsolólag kényszerülve
van a dunatáji szlávokkal kibékülni. 1860 -ban az oktober

Lásd Zamoyski László grófnak 1861-ki julius 11-kén tartott beszédét.
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20 - iki diploma is , melyet a lengyel eredetű gr. Goluchowski
miniszter szelleme leng át, eltávolítván az absolutistikus és
bureaukratikus központosítás politikáját, mely 1851 -ben a
dec. 31 -ki államcsin óta eröre kapott , hivatalos életre hivá

a galliciai országgyülésen a lengyel elemet.

Ezen ország

gyülés felirata ' azonnal tanuskodék az osztrák Lengyelor
szág nemzeti érzülete fölébredéséről, valamint a higgadt
szabadság fokozatáról, melyet e birodalom tartományi gyü

lései élveznek . Meghivatván 1861-ben a febr. patens által
a bécsi központi parlamentbe, a galliciai követek a legta

pintatosb állást foglalák el. Potocki Ádám gróf és Smolka
ur ? vezérlete alatt egyetértenek Csehország szláv követei
vel, kik Clam -Martinitz gróf és Riger vezényszavára
ügyelnek , ellenállandók a német bureaukratia elnyelő törek
véseinek , s nem csatlakoztak azon tüntetések egyikéhez sem ,
melyek Magyarország nemzeti jogai ellen valának intézve.

Ha azon jóindulatú és kibékitő intézkedések , melyeket

Lengyelország irányában hajlandók vagyunk Ausztriának tu
lajdonítani, föltevéseken alapulnának is , de szerencsétlen

ségre Poroszország ellenséges indulata annál világosabb. II.
Frigyes egykor a legkérlelhetlenebb eszközlője volt a len

gyelek vesztének , jelenleg pedig nincs elkeseredettebb el
lenségük Poroszországnál , s ennek háta mögött egész Né

methonnál. Mert kénytelen vagyok megvallani, hogy mióta
a jelenkori demokratia s az egységrei törekvés ördöge
Németország szivébe harapott, még nyomára sem találni
nála azon szabadelvü rokonszenvnek , melyet 1831 -ben oly

böségesen tanusított a fölkelt Lengyelhon iránt. Hozzá kell
kapcsolnom , hogy ezen ellenségeskedés kölcsönös. Minden
figyelmes szemlélő el fogja ismerni, hogy a porosz uralom
alá vetett lengyelek még több keserüséggel és szenvedé
lyességgel panaskodnak kormányuk ellen , mint szomszéd
testvéreik a muszka uralom ellen . Bevallják ugyan , hogy

személyileg sokkal szabadabbak ; de hozzáteszik , hogy nem
zetiségileg sokkal nagyobb veszélyben vannak .
.

1861. jan. 5.

2 Galliciai lakos , ki 1848 -ban a béci országgyülés elnöke vala .
3 Krakó egykori kormányzója , s az uj Ausztria államférfiai és legjelesb
szónokainak egyike. Mióta e lapok megirvák , az emlitett négy szónok , különö

sen Smolka kitünteté magát erélyes tiltakozása által az alsóházban a magyar
országgyülés feloszlatása iniatt. Gr. Clam egy ellenfeliratot inditványozott , mely

ben a legjogosabb nézetek foglalvák egybe azon solidaritásról , mely a szabadság

keblén egyesitené a különböző meghódolt népfajokat a habsburgi ház jogora
alatt.
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Ne vegyék rosz néven Warta melletti barátaim , midön
kijelentem , miszerint ha lengyel volnék , inkább orosz alatt
való kivánnék lenni. 'Oka ennek a polgári és politikai sza
badság gyakorlata , melylyel Poroszhon már régen megaján
dékozá alattvalóit , s melyet az osztrák népek is élveznek
jelenleg , habár nem hosszú idő óta ; mindezeknek azonban
Oroszországban még árnyéka sem létezik , s épen ez érez

teli élénkebben s követelteti vissza fennen a jótéteményeket

és jogokat, melyektől megfosztvák. A szabadság tisztelete
az , mely bármily fok s égalj alatt létezzék is , a keblek
ben hasonló fogékonyságot szült, mely a társadalmi testü
letben egy fensöbb fokú életet teremt és táplál, de mely a

szenvedésnek annál égetőbb kifejezést ad. A gazdag sokkal
türelmetlenebbül szenvedi azon nélkülözéseket, melyeket a
szegény némán elvisel; az egészséges ember sokkal jobban

panaszkodik minden legkisebb kellemetlenség miatt , mint a
folyton fájdalmi ágyhoz szegzett beteg. A panaszok soka
sága nem mindig a rosz kormány tanúsága : mig azoknak
szabad nyilatkozata azon hatalom fensöbbségéről tanuskodik ,

mely a panaszok nyilatkozatát eltűri , ellenében azon hatal
maknak , melyek a hallgatást megparancsolják vagy meg - ,
vásárolják .

.

Tagadhatlan , hogy Poroszország lengyel tartományai

ban oly eszközök által üldözi a lengyel nemzetiséget, minöket
az oroszok eddig nem használtak , vagy már többé nem hasz
nálnak . A porosz kormány rendszeresen oda működik , hogy

a lengyelek kizárassanak minden hivatalból , nyelvök kiir
tassék , a protestantismus köztök elterjedjen , s a nemzeti

birtok idegen kezekre jusson. Minden bírói, közigazgatási
és pénzügyi hivatal németeknek adatik , s az ország tör
vénye nyilt megsértésével a landrath - ok , vagyis a kerüle

tek első tanácsosai, kik minden más tartományban választ
hatók , Posenben a király egyenes kinevezése alatt állanak ,
azon célból, hogy németeket lehessen e hivatalra is válasz- ,
tani. A pörös ügyek mind németül tárgyaltatnak , a fő- ,
ugy mint közép - tanodák oktatási nyelve német. Ezen po

rosz kormány, mely oly annyira igényli magának a tudomá
nyok terjesztése buzgalmát, megátalkodottan ellenszegül egy
katholikus és lengyel tannyelvű gymnasium engedélyezésé

nek a nagyhercegségben , s megtiltja a lengyel ifjuságnak
Udvari rendelet 1831, febr. 3 -káról. - Flottwell miniszter fent idézett
emlékirata . 56 . lap.
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nemzeti történelme tanulását mind a nyilvános mind magán

intézetekben. Mihelyt öt vagy hat német települ meg vala
mely lengyel faluban, a rendszer neve alatt azonnal protes
táns plébániát állitanak fel, hozzá csatolván a szomszéd hely

ségeket, s azt a katholikusoktól elvett valamely templommal
látják el, a lelkészi fizetés pedig a tartományi pénzalapból
foly ki. Mindezek azonban a lengyel nemzetiséget kevesebb

veszélylyel fenyegetik , mint azon eljárások, melyek a telek
birtok ellen rendszeresen

üzetnek , melyeknek célja Irland

példájaként nem más, mint a bennszülött és katholikus bir
tokosokat idegen protestánsokkal helyettesíteni. A lengyel
nemesség jószágán régóta tetemes adósság feküdt, mely az

állami szolgálata folytán , a nemzeti függetlenség idejében
szaporodott fel leginkább , midőn minden nyilvános hivatal
választás utján töltetett be , vagy díj nélkül láttatott el. E
terhek még nagyobbakka lönek a meghódítás, háboruk , ur

bér eltörlése s a németek fokozatos terjeszkedése folytán .
Ezek ugyanis idegen tökepénzzel jövén , könnyen juthattak
oly bitokokhoz , melyekből a tulajdos adósság miatt kiüze

tett. Más részről pedig a porosz kormány is segitségükre ál
lott az állampénztárral; saját minisztere ' megvallja , hogy négy
millió franknyi mozgó ekalap
ot áldoztatott fel lengyel birtokok
i hogy
t
o
d
o
olcsó megvásárlására
,
azok németeknek adassanak el.:
s
által, meladó
alapte

A lengyelek földhitelbankot alapítottak,mely lényeges szolgá

latot tett az eladósodott birtokosoknak. A kormány egy ren

delet által, melyet nehéz volna önkényünek vagy rosz szán

dékunak nem nevezni, betiltá ezen intézményt, mely már
felszabadítani kezdé a birtokot. Ő maga kölcsönöz, pénzt a
németeknek, a lengyeleknek pedig megtiltja , hogy egymás
nak kölcsönadjanak . Eként a lengyeleknek minden forrás
el van zárva, a németeknek pedig feltárva. Biztosan hiszik ,
hogy ily módon telyesen sikerülend Posent elnémetesiteniök ,
miként ez Szileziában már sikerült is, hol a lakosságnak leg - ,

alább fele egykor lengyel volt , és nyugoti Poroszhonban,
? Flottwell emlékirata , 57 lap. -

Ezém emlékirat elején, melyet maga a

porosz kormány közlött, következő programm olvasható : Előmozdítandó és figye

lemmel kisérendo e tartomány legszorosb egyesülése a porosz birodalommal, meg
hiusítván lassankint a lengyel lakosok minden törekvését, szokását és magán haj
lamát ; ellenben a német élet elemei mindinkább terjesztendők , minden erkölcsi és
anyagi érintkezés alkalmával, hogy végré a törekvés - utósó célja is eléressek : a
két nemzetiség teljes egyesülése .

Eként teljesité Poroszország maga jószántából a Bécsben vállalt kötelezett
ségeket, melyeknél fogva Lengyelország azon részének , melyet Posen nagyher

cegség cime alatt bir , „képviseletet s a nemzetiséget megörzendó intézményeket
adni igért.
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mely a felosztáskor egészen lengyel és katholikus volt, hol
azonban jelenleg a birtokosok négy -ötöd része protestáns és;
német, mig a köznép csaknem mindenütt lengyel és katholi

kus maradt. Ez, mint látható , ugyanazon rendszer, melyet
Angolország követett , s melylyel célt ért Irland irányában .

A jelenlegi Poroszország eként a német lovagok ke

gyetlen és erkölcstelen művét folytatja , kiknek utósó nagy
mestere Brandenburgi Albert megtagadván ösei hitét és

szerzetesi fogadalmát, 1523 -ben keleti Poroszhon örök
lési hercegségét alapította. Nincs semmi szomoritóbb s
átalánvéve gyalázatosabb , mint a germanismus fokozatos
terjeszkedésének történelme a szlávoknál Nagy Károly óta .
A germánok egymásután meghódíták s ahol csak lehetett,
kifoszták , s elnemzetietleníték mindazon szláv népeket, kik
az Elbe és Oder , majd a Visztula és Niemen közt a balti
tenger hosszában laktanak . A németrendi lovagok , kiket a
XIII. században a szent földről történt elűzetésök után ke
resztény buzgalmuk a Visztula partjaira vezérlett , itt a tar

tomány ostoraivá lönek , melyet meghóditottak s gyülölete
sen kizsákmányoltak. A katholika hit ezen állítólagos ter
jesztői nem voltak egyebek , mint a protestáns despotismus
előhirnökei.' A derék , értelmes , erény - és tehetségekben
gazdag német nép nem képes uralmát az idegen fajokkal

megkedveltetni. Oka az , mert nem elégszik meg valamely
-

Ezen egész történet oly zavaros és oly kevéssé ismert, hogy a követ

kező jegyzet nem lesz talán fölösleges olvasóink némelyike előtt.
A német lovagok a Visztula Partján telepedtek meg , egy térségen , melyet
számukra egy lengyel herceg engedett át azon célból , hogy az akkor még po
gány poroszokat és lithvánokat legyőzzék és megtérítsék . De uralkodásukat csak
hamar fösvénység , kegyetlenkedés és tobzódások szennyezék be ; különben is
miután Lithvánia 1387 -ben

Jagello nagyhercegnek Hedviggel történt egybekelése

következtében Lengyelországgal egyesülvén , kereszténynyé lön , további fönlé
töknek még ürügye sem maradt. Meggyőződhetni ezekről az egykorú tanúk ér
dekes adataiból , melyeket Dzialinski gróf e tárgyra vonatkozólag közzétett.
A tulajdonképi Poroszhon (nem a jelenlegi királyság , hanem az Ost- és
West -Preussen nevű tartomány ) a hajdani lengyel köztársaság kiegészitő részét
tevé. A nemesség és a városok , hogy a német lovagok gyülölt zsarnokságától
megszabaduljanak , önként Lengyelország alá adák magukat. A keleti vagy her

cegi Poroszhon ( fővárosa Königsberg) hűbérséggé lön , midőn Albert eldobá a
szerzetes öltönyt, hogy a szerzetes rend helyett, melynek főnöke vala , a porosz
öröklési hercegséget fölállitsa. A nyugoti vagy királyi Poroszhon (fövárosa Dan
cig ) a lengyel királyságba kebeleztetett s ennek kiegészitő része maradt egész a
felosztásig .

A XVII. században a brandenburgi választók foglalák el , a lengyel király
ság gyengesége miatt , a poroszhoni örökös hercegek helyét, kik ezen család
fiatalabb ágát képezék . Ezek a svédek segélyével felszabadíták magukat minden

hűbéri kötelék alól és egy uj, félelmes, német, katonai és protestáns hatalmassá
got alapítottak a német lovagok elenyészett uralma helyébe. (Lásd : La Pologne,
le germanisme et le czarat de Moscau , par L. de K . Paris. 1861.)
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nép meghódolásával : rá akarja ezenfelül még nyelvét , szo
kásait , s az ugy nevezett polgárosodást is erőszakolni; in
nen magyarázható , miért gyülöltebb az ő uralma a szlávok

nak , mint az oroszoké. Két sulya és mértéke van főleg,
aszerint, amint vagy saját vagy más nép civilisatiója forog
kérdésben ; ez oka , hogy még napjainkban is vissza akarja
követelni holsteini és schlesvigi

földiei részére Dániától

mindazon jogokat, melyeket a lengyelek és magyarok irá
nyában , mint kik két német hatalmasság alatt vannak , elis

merni vonakodik . És valóban joggal kérdezzük : vajon
ezen civilisatió , melyet a bradenburgi választók személyesi
tenek , felülmulá - e a lengyelek által képviselt szláv civiliátiót ?
Az egyik zsarnok és protestáns, vad és pedans módon türel
metlen , mint ez még most is jellemzi a mecklenburgi neme
seket , s Königsberg birtokosait. A másik szabadelyű és ka
tholikus, türelmes és nagylelkű , sőt mondhatni túlnagylelkű,
miután a német-protestánsok , kik oly nagy számmal birják
és zsákmányolják ki a szétszaggatott Lengyelország nyugoti
tartományait , részben azoktól származnak le , kik a vallási
szabadság neve alatt , a husszita és harminc éves háborúk
folytán a katholikus Lengyelországban találtak menedéket.'
De nem , a türelmet soha sem kell megbánni, annál

kevésbé, a nagylelkűséget. Maradjanak a lengyelek örökre
hűek ezen érényekhez , melyek reájok nézve oly természe
tesek ; ezek legyenek multjok dicsőségei, s maradjanak meg

jövőre is ! Sokkal jobb üldöztetni, mint üldözni, áldozatul
esni, mint bakószerepet viselni.

Egyébiránt, miként Irlandban , a politikai szabadság
feszitő ereje, azon modern szabadságé , melylyel a porosz
kormány nem a legörömestebb ajándékozá meg a lengyele
ket, egyidőben többi alattvalóival egyetemben , oly termékeny
és üdvös , hogy az maga elégséges sikeresen segíteni az el
nyomottak és legyőzöttek küzdelmét elnyomóik ellen .
Még vallási tekintetben is észrevehető az ujabb hala
dás. — 1848 -ban Posen és Gnesen egyesült egyházmegyék
ben nem volt több 40 papnövendéknél, jelenleg száznegy
vennégy van ; az irgalmas néniknek csak két háza volt,
jelenleg a párisi anyaházzal való egyenes összeköttetés se
gélyénél fogva , mit az alkotmány által engedélyezett vallás
szabadság tön lehetségessé , már tizenkettő van . '
* Prusinowski „ Revue catholique de l'Université de Louvain “ , cimű érte
kezésében , 358. lap. ,
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Másrészről a tartomány politikai életereje közlönyt és

komoly központot lel azon lengyel követek csoportjában,
kik számra huszan a berlini alsóház képviselői közt ülnek
s időnkint nemcsak az igazságtalan Németországot, de ma
gát Europát is panaszaik meghallgatására kényszerítik . A
porosz urak -házában tizenhárom lengyel foglal helyet ; e

ház nemcsak öröklés vagy királyi választás utján , hanem
sajátszerű és utánzásra méltó választás által nyer ujabb ta
gokat: a felsőházi tagot választják a százados birtokosok,
vagyis mindazok , kik származás , rang - és birtok -különbség
nélkül birják csekély vagy terjedelmes jószágaikat száz év óta .

Eként alakul a lényegében független és conservativ urak
háza , melyet a porosz demokratia minden erejéből igyek

szik eltörölni. Ezen Rajnan tuli democratia oly merész és

a
ly Dparancsoló
előre nem látó , mint testvérei; ooly
és önző,
r
e
a
k
r
k
é
ü
f , aakart tiszteletben tartani semmit , s
f , nem
mint a despotismus
különösen nem tür féket, mely néha jó szolgálatot tesz
neki, figyelemre és megállapodásra intvén öt.
En e porosz és minden német democratia eröködései
mögött látom Lengyelország fölszabadulásának legjobb sike
rét. Engedjék meg olvasóim , hogy egy kissé hosszabb zár
jelt nyissak meg , melynek folyama azonban nem lesz talán

minden érdekesség nélkül.
Németország kellő megismerésére , nem

vasuton kell

keresztül röpülnünk rajta , mely ut mellett nemcsak a távol
ságok eltűnnek , hanem még a tartományok közti különbsé
gek is. El kell hagynunk a sokaság e negy utait , be kell

hatolnunk valamely régészeti emlék , vagy valamely magán
vidék fölkeresése miatt a kis államok szivébe , bejárnunk
azon kedves s egyszersmind festői s kényelmes városokat,
melyeken megvigasztalva nyugszik a szem sa pazar vanda

lismuson és óriási romlott izlésen elfáradt lélek , melyekkel
az uj Páris kérkedik ; át kell szelnünk Hannoyer , Szászország
kis hercegségeit, Braunschweig és Nassau hercegségeket,
Waldek fejedelemségets a többieket. Itt birálhatni meg
legbelsőbb szögleteig a tartomány boldogságát , az átalános
és részletes jólétet; itt láthatni a haladás legszélsőbb fokáig
fejlődött földmüvelést, erdőszetet és kertészetet ; itt csodál
hatni az országos és mellékutak kitünő jóságát, a posták
nak jelességét és pontosságát, a paraszt fogatok fényüzését
és gazdagságát ; a legkisebb falvak községi és tanépületei
nél uralgó diszt és izlést ; az átalános tisztaságot; továbbá
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a mindennemű tanodák bőségét, a szabad és virágzó egye
temeket a legkisebb államokhan is ; és mindezeknél még ár
nyéka sincs a politikai rendőrségnek , vagy utlevélnek ; a
polgári és politikai szabadság sokkal nagyobb , mint amino
vel a császári demokratia kérkedik , s körünkben megelég
szik ; a sajtó ép oly átalánosan elterjedt, mint kevéssé fe
szélyezett, oly kevéssé feszélyezett , hogy tiz hirlap közöl
kilenc naponkint megtámadja Németország jelenlegi alkotmá
nyát. Sehol nyomát sem láthatni azon kisebb vagy na
gyobb visszaéléseknek , vagy azon kisebb nagyobb terjedel
mű nyomornak , mely ürügyül szolgált azon forradalomnak ,

melyből az olasz egység származott.
És mégis , dacára

ezen

tagadhatlan ,

és kétségbe

nem vont mindennapi és átalános jótéteményeknek , melyek
a jelen polgárosodás szép oldalát képezik , s melyek a né
met fejedelmek és kormányok legnagyobb becsületére vál
nak , Németország egyre Olaszhont akarja utánozni. Ohajai
nak összege a német egység , vagyis a francia mintájú egy
formasug.

Bureaukratikus központositás után sovárg ,

ami

szerinte annyi , mint nagy nemzetek közé tartozni. A német
nemzetiség neve alá rejti azon szenvedélyes vágyát, mely

lyel eltörölni akarná multja minden hagyományát , s megta
gadná nemzeti szelleme alapjellemét , hogy elmondhassa Fran

cia - és Oroszországnak : „ Facta sum
vobis !

sicut una ex

Egész sereg németet hallok erre felkiáltani, felhozvan
a történelem minden emlékiratát s a politika minden védvét

állitásom megcáfolására. Legelőször is a közohajt hallom

tagadni, melyet én reajok fogok . Kik a történelem és po
litika teréről szólnak ellenem , azoknak elég Olaszhonra bi
vatkoznom ; a bajortól, ki idegen azon eszmétől, hogy
magát a poroszokkal azonosoknak tartsa , egyszerüen kér
dem , vajjon hiszi - e hogy 1850 -ben volt csak egy nápolyi
is , ki valaha előre látta vala , hogy hazája liz év mulva

Piemont hűbérnöke leend. Mi a szám

érvél illeti , készsé

gesen megvallom , hogy Németországol említvén , nem szán

dékoztam

a németek szám szerinti löbbségél érieni: de

ezáltal a nemzet befolyásos , nyughatatlan , elégedetlen ré
szét akarám kijelenteni: a polgárságot . ujságirókat, tanul

takat , vendéglősökel , mind ezen homályos de tevékeny
tömeget, mely előkészíti a forradalmat, s hozzácsatlakozik ,

mihelyt az összeesküvők és rablók az első lökést mega
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dák .

Tudom ,

hogy igen sok

hazafias

és igen

értelmes

német van , kik borzadnak az állatias felfalatástól, mely
öket fenyegeti ; idézném

a többiek közt a Reichensperger

testvérpárt, a berlini parlament jeles szónokait , továbbá
Lerchenfeld Gusztáv bárót , a bajor képviselőház kitünő szó

nokát, ki oly erélyesen küzdött a National- Verein s a
gothai párt követelései ellen . De sajnálattal kell kijelente
nem nekik , hogy ha csak véletlenül föl nem ébred a german
szellem , s a közvélemény - mi alig valószinű - át nem
alakul, Németország régi jogai- és valódi érdekének e bátor
védői azon sorsra jutnak , mint Balbo s elvrokonai Olaszor

szágban. Bizalom - s kegyvesztésbe esnek , s a demokratia
árja által el fognak sodortatni. Bajorország – azon német
állam

— fővárosában , mely leghösiesebben ellenálland Né

metország piemontizálásának , egyik lapban , mely az egész
szövetségben szabadon forog kézen , e szavakat olvastam :
„ Ha nekünk csak hat hónapra volna is egy Cavourunk , Né
metország egysége kész lenne. És erre eszembe jutottak
Philopoemennek azon szavai, melyeket egy achaihoz in
téze , ki hazája szövetségi alkotmánya ellen szónokolt :

,,Szerencsétlen ! annyira türelmetlen vagy - e Görögország
végsorsa beteljesedését meglátni. De ha valaki hason vá
gyakat fejez ki, megérdemli, hogy meghallgattassék , s oly

időket élünk , midön mindig találkozik valaki, ki a vétkes
ohajokat meghallgatja .
Ki fogja ezen átalakulást véghezvinni, mely az olasz
egységnek logikai és kikerülhetlen következménye ? Kétség
kivül Poroszország. Ez leend Németország Piemontja . Sejti
ezt már Europa , se sejtelem nem

sokára valósággá

fog

válni. Mentsen Isten , hogy Poroszország becsületes és loya
lis királyát Victor Emanuellel akarjam öszhasonlítani. Mig ő
él, nemcsak elő nem

segitendi e mozgalmat, sőt egész ere

jéből azon leend , hogy azt megakadályozza ; de holta után ,

ki tudja , hanyadán leszünk ez ügygyel ? Már eddig sem
képes volt megakadályozni, hogy mindenki tekintete feléje
ne forduljon , némelyek

azért , hogy

előre udvaroljanak a

leendő Cæsarnak , mások pedig azért , hogy tanulmányozzák
a

veszélyt.

Ezen

oly

természetes

eshetőség

tekintetéből

Koburg herceg már fel is ajánlotta neki hadseregét ; Baden
nagyhercege politikája - és diplomatiájával szolgál neki , mig
Hannover és Würtemberg önkénytelenül bizalmatlankadó ál
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lást kényszerülnek foglalni, mely az egységi sajtó harag
ját vonja rájok.
Ujolag mondom , mindezeket a helyszinén kell látni,
mert a mi nemzeti kormányunk atyai gondoskodása megóv
bennünket a germanismussal való minden komolyabb

érint

kezéstől, s megtiltja a legjelentékenyebb német lapok olvasá
sát. Azon csekély számú franciák , kik a német eszmék és
vélemények szinvonalán ohajtanak maradni, máskor haszon
nal okulhattak az augsburgi hirlapból. Én husz évig éltem
e joggal , anélkül , hogy annak becse- vagy veszélyéről

kétkedtem volna, vagy helyeseltem volna e lap minden cél
zatát , mégis köszönettel tartozom neki azon becses felvi
lágositásokért, melyeket belőle meritettem . Azonban néhány
év óta azon nagy szellemek , kik a belügyi miniszterium , és
sajtó - igazgatóság Olympja magaslatából örködnek az 1789
ki nagy elvek felett, szükségesnek látták e veszélyes mulat
ságot nekünk megtiltani.

Bizonyára az 1789-ki elvek

el

lenzik , hogy ilyen magamféle öt vagy hat francia bátorkod
jék forrásaikból meriteni az egykoru eszmék történelmét !
De néha mégis csak kockáztatunk egypár lépést az iskola
mögé is , kijátszván az oly éber iskolamestereket; és ily

elcsellenés alkalmával a Rajna tulsó részén került esetle
gesen szemem elé az augsburgi hirlap jul. 3 - ki száma.
Mosolygva olvastam benne egy szép és jó cikket a germa
nismusnak a cæsarismussal való természetes , logikai és
gyökeres összeférhetlenségéről. Azonnal fölismertem e cikk
ben az én jó németeimet, ifjukori németeimet naiv és tu
dós hiszékenységökkel. Micsoda ! Jó Germánom , valóban

hiszi ön , hogy Németország össze nem fér a caesarismus
sal ? De mondja meg nekem , miért találkozhatni I. Napo
leon arcképével minden alakban Németország minden ven

déglőjében , annak arcképével, ki Németországot tiz éven
át tapodta diadalmas csizmájával? s ez nemcsak a Rajna
bal hanem jobb partján is látható egész Braunschweig fö
városáig , a két braunschweigi herceg fővárosáig , kik kö
zöl az egyik Jenánál, a másik Waterloonál esett el , küzd
vén ellene hazájok és koronájukért ? Mondja meg nekem
különösen , ha nem II. Frigyes és II. József-e ' a jelen
legi Németország két höse ? s mi császáriasabb , mint az
egyik hóditó háborúi, s a másik

önkényes

ujításai ? Ho

gyan ! önök minden tanára és iroja közakarattal magasztal

ják a népnek e két embert, s ön azt állitja , hogy e nép
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nek nem kell császár ! Azonban nem találkozik egy de
mokrata iró sem , ki naponkint ne kiáltana oly férfiú után ,
ki az uralgó eszme kivitelére mindenek felforgatásával s el
kobzásával fogna a dologhoz , továbbá ki mindenbe beavatná
magát , ki mindent felbontana s ujra szervezne , ki mindenki

helyett cselekednék

és gondolkodnék . Ne kétkedjék

ön ,

ezen férfiú elő fog teremni.

Akár e Cæsar által jöjön létre Némelország egysége,
akár e Cæsar az ügyek rendes menete szerint a német egy

ség természetes és legitim eredménye legyen , az mindegy.
Ezen egység létre fog jöni, sőt mondhatni, hogy már
létre is jölt. Europa előre beegyezett abba azon napon ,
midön az olasz egységet elismerte.

Hátra van meghatároz

nunk annak következményét Europára nézve. E következ
mény fölött akarnának szemet hunyni a National- Verein és
segédei; de meg vagyok győződve, hogy szivök mélyében
e jó és loyalis eszmeharcosok már határoztak . Németország
egyesülten és egy kézbe összepontosulya nem fogja meg
örzeni jelenlegi határait. Olaszország egysége bérében Sa
voját és Nizzát kényszerült átengedni. Némelországnak nem
szabad hinnie , hogy ily olcsó áron célt érend ! Scribitur

ad narrandum , non ad probandum . Kénytelen vagyok futó
lag megemlíteni, hogy én borzadok mindezen annexióktól,
miután egy igen elterjedt angol lap az Economist s utána a
Presse azzal vádolt a napokban , hogy nyilatkozatom szerint
a Rajna bal partjának visszakapcsolása Franciaországra nézve
oly nagy hatalmi és tekintélyi gyarapodás lenne, mely en
gem

ezentul hallgatásra késztene. Ne vegyék

rosz néven

e lapok , ha kimondom , miszerint én ellenkezőleg azok közé
tartozom , kik roszalták Savoja bekebelezését , mert abban a
pápa kifosztatásának váltságdíját láták ; én azok közé tarto
zom , kik nagy nemzetet megillető valódi nagyságot és va
lódi méltóságot csak a jog és gyengeség tiszteletében s az

erkölcsi területben látnak , melyet eszméi és példái önzéste
len befolyása által hódít meg a szomszéd népek keblében.
Azonban nem tartozom azok közé , kik előnyüket vagy el
lenszenvüket az események törvényeül tartják. Jól tudom
én, hogy ami Németországban történik , ép oly kevéssé van
inyemre, mint ami Olaszhonban véghezment; de el is tudom
tűrni nyugodtan a következményeket, melyek akaratom el
len befognak következni, s iparkodom azokat barátimnak
előre értésökre adni. Midön csak nézők vagyunk , iparkod
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junk látni is , hogy helyesen nevethessünk vagy sirhassunk

azon , amit a szereplők véghezvisznek ; szándékos vakok
azon szabadelvű belgák , kik elismervén az olasz királysá
got, s beleegyezvén öt független államocskának egy hatal
mas szomszéd által való elsajátitásába , előre aláirják a bel

ga királyság elnyomását!
puu .

Kimondom tehát, hogy a német egység nemcsak a
a Rajnánál fog nagy változást eredményezni, hanem a Visz
tulánál is , és hogy Poroszország Németországgá változván ,
nem leend kénytelen , de nem is birja megörzeni azt, mit
Lengyelországból elszakított. Kimondom , hogy Lengyelhon ,

megszabadulván Poroszország elnyomásától, legyőzhetlen leend
erkölcsi hatásában , melyet akkor gyakoroland , s már is
gyakorol Oroszországra. Ami Galliciát illeti , az nincs any
nyira elnémetesedve , hogy Posen sorsát önként ne követné.
Itt , habár gyülölöm is e mozgalom eredetét , s gyözelemre
segitő eszközeit , kénytelen vagyok elöre is csodálni az Is
ten igazságának művét e mozgalmak eredményében. Élve
zettel látom , miként rontják le a német forradalmárok saját
kezeikkel előhirnöküknek , II. Frigyesnek szörnyeteg müvét,

s mint buzgólkodnak a hősies és katholikus Lengyelország
visszaállitásán , mely iránt kebleikben oly nagy lenézés ho
nol. Csak egytől tartok e részen , ha azt látnám , hogy az

események előestéjén tulságos rokonszenvet éreznek és ta
nusitnak elöre önkénytelen segélyezőik iránt.
Eddig a lengyelekről csodálattal és bizalommal beszél
tem , mert csak a jelen - és multról szólék vala ! A jövő
ért nem állok jót. Senki sem tudja , mivé fejlődik ki a len
gyel mozgalom , ha a vallásos és konservativ Europától el
hagyatik s ha a nyugoti demokratia zsákmányaul esik : le
het , hogy észak gyalázatává és ostorává válik , miként a
IX . Pius által dicsőségesen megkezdett olasz mozgalom ,

más befolyások alatt dél gyalázatává és ostorává lön .
:
E roszalásomat azon fájdalmas emlékek benyomása
alatt fejezem ki, mely lelkemben maradt a berlini parlament
ben történt egyhangú szavazat óta , midön Vincke inditvá

nyát a lengyelek is támogaták , ki nyiltan kimondá a porosz
demokraták rokonszenvét Piemontnak Olaszországban köve
tett eljárása iránt. Elmondom az önzéstelen rokonszenv
nyiltságával , és miként deMaistre mondá a szeretet harag

jával mindazt, mit e szavazatról gondolok. E szavazat több
vala hibánál, bün vala az.

Kik eként szavaztak , felelős
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sekké tevék magukat, kétségkivül akaratlanul, de nyiltan ,

mindazon méltatlanságokért, melyek Olaszországban az ösi

jog feldulását követni fogják. Még többet tettek , nyiltan
meghazudtolák saját ügyöket, mely — hála Istennek — sem

miben sem hasonló az olasz ügyhez, mely oly régi, mint
amilyen uj emez , oly tiszta , mint amily mocskos emez, oly
szent és törvényes , mint amily kárhozatos emez. A len
gyelek , a katholika vallás rendíthetlen hívei levén , nem vi
seltethetnek rokonszenvvel oly forradalom iránt, melynek fő
hőse Garibaldi, ki ezen egyházzal nyilvánosan ugy bánik ,

„mint a legundokabb sebbel, mely tizennyolc százados ha
zudságok , üldözések , máglyák s minden zsarnokkal való
szövetkezés által chronicussá vált. 166 A lengyeleknek , mint a
bakóknak számos nemzedéken át feddhetlen jellemű áldoza
tainak , pirulniok kell oly nemzettel való érintkezéstől, mely

Cialdinit és Pinellit elküldi, hogy aként bánjanak a nápolyi
királysággal, miként a convent pokoli csapatai Vendée - vel
bántanak vala , s miként II. Katalin tábornokai Kosciusko
társaival. De nincs tudomásomra , vajjon lövették - e valaha
a muszkák a lengyeleket ugy , miként Pinelli az olaszokat
Somma-nál, elítélés és gyónás nélkül, azt mondván : Majd
meggyónnak a föld alatt.
Ha a lengyelek

szerencsétlenségökre

Olaszhonban történteket , nem

értem

helyeselnék

az

az idegen járom alól

való teljesen jogos felszabadulást , de a jog és az emberi
ség iránti legborzasztóbb merényletet, a pápa világi fejede
lemségének és a két Szicilia függetlenségének megsemmisí
tését, igazolandanák mindazt, mi valaha rajtok elkövettetett.
Bünmentesnek nyilvánítnák minden
elnyomójukat. Nem
volna - e véletlenségből , az orosz szlávoknak annyi joguk

beolvasztani a lengyel szlávokat, mint a piemonti olaszok
nak a nápolyi olaszokat ? Hogyan akarhatja ön ,“ irta Bo
naparte József I. Napoleonnak , hogy meggyilkoltassam alatt
valóim felét azért , hogy a másik fele engedelmeskedjék ?“
Epen eként jár el jelenleg Victor Emanuel, ilyesmitől Len

gyelországnak jobban kell borzadnia , mint a világ bármely
népének , hacsak saját szerencsétlenségét nem akarja meg
becstelítni.
Egyébiránt ezen lengyel követek rögtön megkapták

büntetésöket, s ez még szerencséjök ; mert eltévedt becsü
*

Levél, 1863. jul. 16. Dora d' Istria urhölgyhez.
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letes emberekre nézve ezerszer jobb azonnal bünhödni, mint

vétkes siker által elcsábítni a gyönge lelkeket, s késöbben
annál borzasztóbb itélet alá jutni. Azon hiszemben valának ,
hogy előzékenységök által megvásárolták a porosz demok
raták rokonszenvét ; de midön alkalmilag hazájok javára egy

kedvező inditványt akartak megszavaztatni, azt tapasztalák ,

hogy ugyanazon Vincke, felkéretvén az olasz elveknek Len
gyelországra való alkalmazására , a csak közelebb velesza
vazók ellen fordult, és megbuktatván megalázó szótöbbség
gel igazságos panaszukat, bebizonyitá , hogy az olasz és
lengyel ügy közt legkisebb azonosság sincs. Igaza volt ;
. s a lengyel követeket akaratuk ellen is megtisztelé s igaz
ságot szolgáltatott nekik , melyet ők önmaguktól elutasí
tának .
Azonban biztosítva érzem magamat e férfiak mulékony
botlása ellen , kiket sajnálok , de sokkal inkább becsülök ,
hogysem elkárhoztatnám őket mindazok emlékeért, miket
hazájokban láttam , valamint mindazokért, miket vezéreik és

jósaik intelmeiből merítettem . E vétkes és hiú csalódásuk
nál eszembe jutnak Czartoryski Ádám herceg szavai , midőn
utószor emelt szót számüzöt honfitársaihoz.
„ Ne szállj le , oh nemzetem ! azon magasról, melyen
a népek és hatalmasságok tisztelni kényszerülnek

téged . . . .

Kegyetlen fájdalmaid s kétségbeesésid közepett , melybe az
árulás és erőszak taszítnak , utasítsd el magadtól a kisérté
seket és haragot, ne alacsonyítsd le magadat hozzád nem

méltó harcokra , melyek csak növesztenék bajaidat, vagy
talán végromlásodat is előidéznék . Emlékezzél meg , hogy
több hösiesség szükséges nyilt mellel a halá elé menni , mint
éltünket fegyveres kézzel védelmezni. Az a legerősebb e

földön, ki éltét nem félti. Ki ily erős, s egyuttal szelid és
nagylelkü , idegen minden boszu - s ártalmi szándéktól még

ellenfele irányában is , ezt nevezem én kitünöleg erényes
és valódi politikai bölcs férfiúnak. Szived különösen a ke
vélység elöl zárd el, mert ez megbecsteleníti s aljassá teszi
a legnemesebb mozgalmakat; de értsd meg óh lengyel nép !
hogy érzelmeid magasztosságában s erényeid nagyságában

rejlik mind jelenlegi erőd, mind a jövő iránti reményed. A
hit- s hazáérti vértanúság mindig győzelmet jelent , mert az
egyiránt fölemeli az áldozatot Isten ugy mint emberek előtt.
Nincs tehetségében az élőknek , előrelátni az eseményeket,
föleg midőn a tények , melyeknek tanúi vagyunk , magasren
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düek. Napjainkban a Gondviselés világosítá fel és sugal

mazá e nemzetet ; tőle is kell várnunk segitséget, s e se
gítség nem fog hiányzani. “ .
Megemlítem még azon szavakat is , melyeket Krasinski

Zsigmond , a lengyelek nemzeti költöje hagyott hazájának ,
kinek neve mindenütt hangzik hazájában , verseit könyvnélkül
tudja mindenki, s ki halála óta a legmeghatóbb s legjogosb

népszerüségre jutott :
„ Ur Isten , nem remény az , mit tőled kérünk , mert
virágesőként hull az reánk , nem ellenségeink halálaért es
dünk , mert az a közelgő fellegekre van irva ; nem fegyve
rekért könyörgünk , mert azokat lelkeinkbe tevéd ; hanem

arra kérünk , adj szivünk mélyébe tiszta szándékot. Igen ,

Szent Lélek Ur Isten , te , ki tanitasz minket , hogy a leg
nagyobb hatalom az áldozat ereje , hogy a legnagyobb böl
cseség az erény , engedd , hogy szeretet által vezérelhes
sük a népeket azon cél felé , mely után törekszünk.“
És tovább :
„ Gyilkosok legyünk - e a gyilkosokkal, bünösök - e a

bünösökkel? Hazudjunk - , gyilkoljunk -, gyülöljünk - , károm
kodjunk - e ?

A világ igy kiált hozzánk.

Ezen áron

tietek

a hatalom , a szabadság , különben semmi! Nem , lelkem ,
nem ; ily fegyverekkel ne küzdjünk.

Az áldozat sulya

ti

porhatja csak szét a maga idejében a sorsot, mely reánk

nehezedik . .. . Oh ! nem , hazám , légy inkább a béketürés,

mely megtanít , mint építik fel a házat köről köre ; légy
hajthatlan akarat s alázatos magadbaszállás , mely előkészíti

a jövő győzelmet : légy a gyáváknak és képmutatóknak le
verő némaság , mely megvet; légy a gyenkéknek erő , mely
fölemel és bátorít ; légy reménye azoknak , kik elcsügged
nek. Légy az ellened támadó világ pokla elleni küzdelmed
ben azon csendes és szerető erő , mely ellen a pokol soha
nem

fog diadalmaskodni!“
Athatva és lángra gyulva e magasztos hangok által,

melyek –

hála Istennek – nem azonosak sem Cavour po

litikájával , sem Garibaldi hős tetteivel , eltávolítok minden
sötét sejtelmet s feltárom keblemet a rendíthetlen bizalomnak
oly nemzet jövője iránt, mely ily edzett lelkeket teremt. Ez
után áttérve jogos fordulattal saját multunkra , azt mondom

a becsületes és mérsékelt szabadság

– a politikai és val

lási szabadság – hű és szerencsétlen barátainak Europában
és az egész világon , hogy nem hibáztunk , midön napjainkban ,
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melyekben a parlamentáris felsőség annyira gyaláztatik , a szó
széket választottuk az igazság talajaul, hogy töle itéletet csi
karhassunk ki Lengyelország elnyomatása ellen . Nem hibáz

tunk , midőn a legöszintébb és legteljesebb nyilvánosság segé
lyével, mely valaha létezett , óvást teltünk a jog mellett az
erőszak ellen , midőn küzdöttünk a közönbösség és feledés
ellen , midőn szítottuk a becsületes emberek boszankodásának

szent lángját, midön megakadályoztuk a jogszabást, mely az
igazságtalanság javára tért akart foglalni. Dacára a megve

tésre méltó lenézésnek , melylyel bennünket egy előszobai
sajtólap elfödni akar , nincs mit megbánnunk . E nevezetes
mondat: A lengyel nemzetiség nem

fog elveszni, mely har

minc év előtt hangzott le az alkotmányos trón magasáról,
most igazabb , mint valaha. E mondatot, melyet én akkor a
fiatalság lángoló tapasztalatlanságával ismétlék , ma az érett
kor meggyökeredzett meggyőződésével ujítom meg. Igen ,
Lengyelország ujra fog születni. Már is föltámadt. Lételét
erkölcsi győzedelmével nyilvánítá a világnak , mily gyöze

lemnek sem az ő sem az egykorú népek történelme nem
képes mását felmutatni. A varsói események nyert csatának
mondhatók. Felfogom a gyász jelentőségét, melyet minden
hol láttam , de a lengyelek nem

nem

az áldozatokat siratják , ha

a gyözöket. Lengyelhon fel fog támadni általuk

S

mint ök. Csak maradjon hű önmagához. Ne utánozzon sen
kit. Ne bízzék sem a tribunokban , sem a cæsarokban . Ne
kövessen el semmit , mi a becsületes emberek , a keresz
tény lelkek rokonszenvét töle elvonná. E rokonszeny gyak

ran , és tartósan tehetetlen , de minden ügy , melyet e ro
konszenv nem kisér , gyalázatos enyészetre yan kárhoztatva.
Üdvözöllek tehát , óh kedves és nemes Lengyelhon ! Ha meg
hosszabbítja Isten megpróbáltatásodat, ez arra szolgál, hogy
annál méltóbbá tegyen a dicsőséges felszabadulásra . Üdv
neked népek Niobé- ja '! Üdv és remény neked , örök jelké

pe a jog - , ártatlanság - és szerencsétlenségnek , de egyszers
mind az erőnek , a valódi erőnek , az erkölcsi erönek , mely

szolgálatunkat és csodálatunkat egyedül érdemli meg e
földön !
i Oh Rome! my country ! city of the soul!. . .
The Niobe of nation !

BYRON.

