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Gusztáv nyomtatásában megjelent a Vasárnapi Újság, tízezer példányban. A lapot 
„az alsó középrend” kedvelte, éppen azok, akikről Bach leginkább feltételezte, 
hogy hamar elfelejtenek magyarul. Az 1921-ig fennálló lap „valóságos nemzeti 
intézménynek számított, s meghatározó módon befolyásolta jelentős rétegek vi-
lágképét és tudásszintjét”. Pákh Albert szerint „azon népet látjuk magunk előtt, 
mely hogyha ezentúl is élni akar, ezt csak ismeretek és művelődés árán válthatja 
meg” (Nemeskürty István, 1983. 496.). 

Az 1850-es években „nemzeti magatartást” jelentő passzív ellenállás képviselője a 
nemesség volt, „a gazdag főúr és a jómódú nemes, az értelmi kereset emberei és 
a jómódú polgár elhatározták, hogy az adót nem fizetik, míg a végrehajtó nem 
jön rájuk. A katonaságnak csak azt szolgáltatják ki, amit elkerülni nem lehet… A 
német nyelv értését megtagadják, s mindenütt magyar tolmácsot, magyar választ 
és ítéletet kívánnak… Ha felvilágosítást kérnek tőle, nem tudommal felel… Ne 
érezze magát az osztrák itthon sehol, soha, semmiben. Legyen s maradjon idegen 
e földön, ne szeresse senki. A társaságok ne fogadják be. A családok és házak 
küszöbei legyenek elzárva előttük. A nők nem bocsássák közelükbe, a férfiak ne 
barátkozzanak, ne mulassanak velük…” Deák Ferenc azt vallotta, hogy ragasz-
kodni kell a ’48-as elvekhez, az ország alkotmányos önállóságához, ébren kell 
tartani „az alkotmányos elv melletti lelkesedést”, magát az alkotmányt azután 
„kedvező pillanatban egy tollvonással helyre kell állítani” (Glatz Ferenc szerk., 
1989. 162.). 
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ElőszóElőszóElőszóElőszó    
 
     Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. 
Zöld ág virított a föld ormain. 
Munkában élt az ember mint a hangya: 
Küzdött a kéz, a szellem működött, 
Lángolt a gondos ész, a szív remélt, 
S a béke izzadt homlokát törölvén 
Meghozni készült a legszebb jutalmat, 
Az emberüdvöt, melyért fáradott. 
Ünnepre fordúlt a természet, ami 
Szép és jeles volt benne, megjelent.  

     Öröm- s reménytől reszketett a lég, 
Megszülni vágyván a szent szózatot, 
Mely által a világot mint egy új, egy 
Dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. 
     Hallottuk a szót. Mélység és magasság 
Viszhangozák azt. S a nagy egyetem 
Megszünt forogni egy pillantatig. 
Mély csend lön, mint szokott a vész előtt. 
A vész kitört. Vérfagylaló keze 
Emberfejekkel lapdázott az égre, 
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Emberszivekben dúltak lábai. 
Lélekzetétől meghervadt az élet, 
A szellemek világa kialutt, 
S az elsötétült égnek arcain 
Vad fénnyel a villámok rajzolák le 
Az ellenséges istenek haragját. 
És folyton-folyvást ordított a vész, 
Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg. 
Amerre járt, irtóztató nyomában 
Szétszaggatott népeknek átkai 
Sohajtanak fel csonthalmok közől; 
És a nyomor gyámoltalan fejét 
Elhamvadt várasokra fekteti. 
 
Most tél van és csend és hó és halál. 
A föld megőszült; 
 

Nem hajszálanként, mint a boldog   
                                             ember, 
Egyszerre őszült az meg, mint az isten, 
Ki megteremtvén a világot, embert, 
E félig istent, félig állatot, 
Elborzadott a zordon mű felett 
És bánatában ősz lett és öreg.  

 
     Majd eljön a hajfodrász, a tavasz, 
S az agg föld tán vendéghajat veszen, 
Virágok bársonyába öltözik. 
Üvegszemén a fagy fölengedend, 
S illattal elkendőzött arcain 
Jókedvet és ifjuságot hazud: 
Kérdjétek akkor ezt a vén kacért, 
Hová tevé boldogtalan fiait?  

Baracska, 1850–1851 telén, télutóján 
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Letészem a lantotLetészem a lantotLetészem a lantotLetészem a lantot    
 

Letészem a lantot. Nyugodjék. 
Tőlem ne várjon senki dalt. 
Nem az vagyok, ki voltam egykor, 
Belőlem a jobb rész kihalt. 
A tűz nem melegít, nem él: 
Csak, mint reves fáé, világa. 
Hová lettél, hová levél 
Oh lelkem ifjusága!  
 
Más ég hintette rám mosolyját, 
Bársony palástban járt a föld, 
Madár zengett minden bokorban, 
Midőn ez ajak dalra költ. 
Fűszeresebb az esti szél, 
Hímzettebb volt a rét virága. 
Hová lettél, hová levél 
Oh lelkem ifjusága!  

Nem így, magánosan, daloltam: 
Versenyben égtek húrjaim; 
Baráti szem, művészi gonddal 
Függött a lantos ujjain; — 
Láng gyult a láng gerjelminél 
S eggyé fonódott minden ága. 
Hová lettél, hová levél 
Oh lelkem ifjusága!  
 
Zengettük a jövő reményit, 
Elsírtuk a mult panaszát; 
Dicsőség fényével öveztük 
Körűl a nemzetet, hazát: 
Minden dalunk friss zöld levél 
Gyanánt vegyült koszorujába. 
Hová lettél, hová levél 
Oh lelkem ifjusága!  


