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Pest, április 19. 
 
Március 16-án az előbbi nap tiszteletére a két főváros kivilágítva, né-

hány nappal utóbb fáklyás zene Klauzálnak, Nyárinak stb.… aztán fáklyás 
zene Wesselényinek, Eötvös Józsefnek stb. … később Batthyányi, Kossuth, 
Széchenyi megérkezésekor a két főváros kivilágítva… tegnap ismét a ná-
dor tiszteletére kivilágítás és mindenféle ceremónia. Mennyi ünnep egy 
hónap alatt! Vigyázzatok, hogy ezek után a fényes éjek után sötét napok 
ne következzenek. 

Ha vesszük, e férfiak valamennyien megérdemelték a megtiszteltetést, 
melyben részesültek, de ha meg nem érdemelnék is, csakúgy megtisztel-
tük volna őket, és ez a szomorító a dologban. Borzasztó vasárnapi nép va-
gyunk, nekünk mindig ünnep kell, s ha egyszer nem lesz emberünk, a kit 
megünnepeljünk, majd a holdvilágnak viszünk fáklyás zenét s csinálunk 
kivilágítást. Talán azért vagyunk olyan rongyosak, mert mindig ragyogni 
akartunk. 

De én hiszem, hinni akarom, hogy e szánakozásra méltó gyöngeség 
nem a magyar nemzeté, hanem a monarchiáé, s a monarchiával együtt 
majd ezen üres cifraságokat is leveti, miként lehull a virág, hogy a gyü-
mölcsnek helyet adjon. A monarchia a virág, a respublica4 a gyümölcs. Ez 
így van s azért nem kételkedem diadalmatokban republicanus elveim! 

Republicanus vagyok testestül-lelkestül, az voltam, mióta eszmélek, az 
leszek végső leheletemig. Ezen tántoríthatatlanságom, mely soha egy pil-
lanatig sem rendült meg, ez adja ifjú kezembe a koldusbotot, mit évekig 
hordoztam, s ez adta most férfi kezembe az önbecsülés pálmáját. Azon 
időben, midőn a lelkeket vették és jó drágán fizették, mikor egy alázatos 
görnyedés megalapított jövendő volt, én messze kerültem a vásárt, és sen-
ki előtt még csak fejemet sem billentettem, hanem álltam egyenes fővel s 
fáztam és éheztem. Lehetnek ékesebb, nagyobbszerű lantok és tollak, mint 
az enyém, de szeplőtlenebbek nincsenek, mert soha lantomnak egy hang-
ját, tollamnak egy vonását sem adtam bérbe senkinek; énekeltem és írtam 
azt, mire lelkem istene ösztönzött, lelkem istene pedig a szabadság. 

                                                 
4 respublica – köztársaság (republika); republicanus – köztársaságpárti 
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Az utókor mondhatja rólam, hogy rossz poéta voltam, de azt is fogja 
mondani, hogy szigorú erkölcsű ember valék, a mi egy szóval annyi, mint 
republicanus, mert a republicanusnak nem az a főjelszava hogy „le a ki-
rállyal”, hanem „a tiszta erkölcs!” Nem a széttört korona, hanem a meg-
vesztegethetetlen jellem, szilárd becsületesség a respublica alapja … e nél-
kül ostromolhatjátok a trónt, mint a titánok az eget, s le fognak benneteket 
mennykövezni, ezzel pedig leparittyázzátok a monarchiát mind Dávid 
Góliátot! 

Republicanus vagyok vallásosságból is. 
A monarchia emberei nem hiszik vagy gátolni akarják a világszellem 

fejlődését, haladását, s ez istentagadás. Én ellenben hiszem, hogy fokon-
ként fejlődik a világszellem, látom, miképp fejlődik, látom az utat, ame-
lyen megy. Ö lassan halad, minden száz, vagy néha ezer esztendőben tesz 
egy lépést, de miért sietne? hiszen rá ér, mert övé az örökkévalóság. Most 
újra emeli lábát, hogy egyet lépjen … a monarchiából a respublicába. Elébe 
álljak, hogy szemrehányó tekintetével megátkozzon és megsemmisítsen? 
Nem! leborulok méltóságos színe előtt, fölkelek megáldva, belefogódzom 
szent palástjába, és követem dicsőséges nyomdokát. 

 


