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,,A legnagtobb mogtar"

- igy tisztelte meg politikai ellenfela, Szechenyi Iswint Kossuth Lajos 1840. jirnius l8-6n Pest
vriLrmegye gy0l6sdn.

Szechenl Istvdn 150 6ve, 1860. 6prilis 8-6n a maga ellen vivott drimai kiizdelemben halt meg,
miutan tobb mint egy 6vtizedig idegen foldre szdrniizotteq testilegJelkileg fogva tartva gyotr6ddtt
nemzete kil6tistalannak tartott sorsfn Ddblingben. Nagys6gira erpl6kezi.ink a Szrchenyi Istvdn-
enlikilljjal, amelyet azoknak nyujtunk 6t, akik eszm6ikkel, teueikkel szeretett nemzetiiket szolgiljak.

Vihig, I 8i L-ben Pesten:

,Ilazhnk rutul el van darabolva pfrtfelek, hiwall6s, ktil<in nemzetek 's municip{Llis alkotm6nyunk

6ltal. A' p6rtfelek vagy 5 r6szre, a' hitvallis tin 6-ra, kiildn nemzetek vagy l0-re, municip6lis

alkotmrinyunk 52-re 's igy dsszesen 73 kiilOn rdszre szakitjak honunkat, ide nem saimitvan a' J6szok,

Kunok 's 'a t. kerilleteit, kinilyi Vdrosokat, 's a' t. 'S mi gyenges6giink ok6t nem l6tjuk 6t - s6t sokan

kdzUlUnk nem is sejtik, milly gyeng6k vagyunk - pedig ezen elbonczol6s teszi hazinkat egy beteg,

egy haldokl6 testhez hasonl6vri, mellyben a' ver nem kereng. 'S ha val6ban tisaan kiv6nunk l6tni, e'

szomoru heteroganeit6sban keressiik a' mult id6k viszontagsigit, mellyek annyiszor ryiszba boritak

anyaftildtinket; e' termdszet-elleni 6'll6sban keresstik a'jelenkor szdgyenit, melly mindeddig a' nem

ismert, meg nem nevezett kisded Nemzetek soreban tdrleszt minket."

Hunnia, 1 83 S-ben Pesten:

,,A Magyar minden nemzeti tulajdonib6l kivetkezve 6rzi magft, nyelve azon egyeduli kincs, mely

m6g 6r6ki elolvadist6l megmenthetn6, de nyelv6nek el6mozdit6sfhoz nem tapasztaUa a kormifury

hathat6s p6rtfog6sit. A Magyar pedig nyelvinelg egyeduli kincsdnek nem pirtol6j6ban nem bar6tj6t

kipzeli l6tni. S Uram Kir6ly, jobbigyi alilzattal kdrdezlek nagy lelkedre, van-e enn6l term6szetesb,

megbocs6that6bb?

S ezen csekdnynek l6tsz6 de legfontosabb pont korul forog bizodalorl egyetdrt6s, rokonszeretet,

megel6ged6s, 6nim s 6ld6s; de viszont bizalmatlans6g, Oroki fdlreert6s, hideg kebel, nyughatatlans6g,

bri s k&s6ges ver is forog."
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