
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az írekről, az indiánokról, de leginkább arról, ami mindezt 

magyarrá teszi 

- Szerkesztve a’ Honszerelem czímű hetilap által - 

  



A’ múlt heti országgyűlés alkalmával a’ vártnál kevesebb törvény szavaztatott meg, s’ az 

udvarhű conservative nyomás nem szűnék. Az alsótáblán Kossuth Lajos küzdé az új magyar 

polgári világ megalakulását, melly’ csak a’ hon szerelmeseinek támogatásával jöhet létre. Csak 

olly’ elszánt hazafiak hozák a’ változást, kik aképpen éreznek, s’ cselekszenek, mint egyetemi 

jóbarátom, Gróf Szepessy Ferencz. Megtiszteltetés magamfajta pályakezdő írónak illy’ 

sokoldalú fonalat papírra vetni, melly’ barátságunk erejének is bizonylatja. 

 

Szövevényes, ám’ rendkívül tanulságos történetünk Ruttkay Zsuzsanna és édeshuga Krisztina 

nemesi leány testvérpár sérelmével indíttatik, kik családi birtokukon kolera járványban 

szenvedő szülőanyjuk ápolását hiába végzik szorgosan. Ruttkay István Ujhely’ vagyonos 

nemesének szép felesége mártírok erejével taszítá’ el magától az’ életet. 

S’ midőn csillogó szemét végső pillantásra határozá, leánygyermekei kövér könnycseppjeivel 

veszi kezdetét a’ fájdalom, s’ változás. 

A’ gyászidőszak végéhez közeledvén azonban, különös leleménnyel megáldott hölgyre emelé 

fel fejét a’ családfő. Az’ új mostoha családi birtokra költözék, s’ midőn reményvesztett 

édesapjuk a’ mélyből csak föltétellel emelé ki, a’ két testvér utazóládát keresé. Nagy 

keservesen, ám’ de vagyonostul leányai távoli kontinensre indulnak. 

Külföldi utuk szívszakajtó, s’ nehézkes, midőn Zsuzsanna elszakadni nemcsak az atyai háztól, 

de szerelmétől, a’ gáláns Ferencz gróftól is kényszerüle. Könnyektől áztatott búcsúlevelét így 

fogalmazá meg: „Szenvedélyes ifjú, szívemnek egyetlen kegyeltje! Könnyeim elsöprő záporjával 

tudósítom kéretlen hontalanságomrul. Daliáns lelkét nem megtöré e’ tény, hisz szívemben rabul 

él a’ pillanat, mellyel sorsom mesés bálon átírá.” 

Ártatlan testvérpár Keresztjét hordá, miképp Európát szelé keresztül, s’ a’ rögös út 

rendíthetetlen lelkük kardok élével karcolá. Zsuzsanna az’ újdon wagon ablakából tekinté, s’ 

gondolatát lüktető szívének kincsére emelé, azonban a’ sors kegyét még el nem nyeré s’ hasadó 

szívén az űrt kishuga betegsége tágítá. Nélkülözéssel, de elérék London éles peremjét, hol 

változások zajgó tengerére lépnek, s’ pillanatok nehéz lépésivel intenek búcsút hazájuk 

bölcsőjétül, e’ mesés országkoszorútul. 

A’ via crucis Bostonba vezet, hol rokoni testvérpár szülői szeretete ölelé az összekapaszkodó 

két fáradt lelket. 



1846 őszén új otthon melege e’ két ifjút méltó egyetemnek padjai közé sodrá, s’ leányok szabad 

szárny tollaival ékesíték hamvas gondolatikat. 

Porcelántermészetű Krisztina támaszát magyar könyveiben, szobrászatban, festészetben lelé, s’ 

tanulmányi túlcsorduló poétává érlelék. Passióját naphosszat űzé, éjt, s’ ünnepet nem kímélve, 

a’ telt tollú lírikus céljait sorra eléré, s’olvasókör meghonosítását gondolatban játszadozá. 

Zsuzsannában az Újvilág megismerése iránti vágy lobog, mellyt’ lelkes leveleiben fejez ki. A’ 

látottakat így újságolá: 

„Óh’, Kedves Szerelmem, rég látott kincsem! Mérhetetlen érdeklődéssel osztám meg most 

Önnel impresszióim! 

Minap találkozék szegény házaspárral. Roy és Mary O’Connell mesélé Irlandi életét, s’ hogy 

egyetlen fiukkal maguk is hajóval szelék zavaros óceánt egy szabad élet reményében. Roy, az 

első bátor férfiú ki’ angol elnyomás ellen felesküdött, s’ fenyegető burgonyavész ellenére is 

megtagadta elnyomói áruinak megvételét. Buzdító beszédével azonban az angolokat legyőzni 

nem tudta, hisz a’ fiatal angol parliament arczát ír szó át nem szabhatta. Így őt s’ egymillió 

honfitársát keresztény hite a’ Terram Liberum területeire vezérelte. A’ család Boston szegény 

negyedében lelé nyugalmát, s’ fiukat katonai szolgálatra sorozák. 

E’ megindító történet nemes hazámra terelé érzésimet, hisz a’ Bécsi Udvar vasakaratú 

adminisztrátorai éppugy fojták Szent Nemzetünk, akár sanyargató angol nép Irland 

függetlenségét.” 

Kíváncsiságtól duzzadó keble a’ pozsgás arcú leányokat Springfieldbe, Illinois államba 

irányítá, hol Krisztina óriás ültetvényen szokatlan folyamatot festé. 

Nővére pedig a’ Mississippi vidéken túli indián törzsek szenvedésére terelé figyelmét. 

„Melly’ szavakat hallá’ katarzistól szepegő szívem? Melly’ nép elnyomását siratá e’ balsorsú, 

erőszaktól szenvedő civilizáció?  

Óh’ be’ szegények, kik szeretett helyről elűzeték, s’ ily’ nyomasztó úton, szélsőséges időjárás, 

betegségek, s’ kínzó éhínség okán több ezer társukat elveszték! 

Kilátástalan üldözöttek emberszámba’ vételük súlyos árát fizeték felesleggel, s’ mérhetetlen 

bútól átjárva vágyják szabadságuk.  



S’ milly’ szerencsés ki’ független egyénként teljes egész tagja lehet! Kinek állama a’ haladó 

gondolkodást éppoly’, mint feltörekvését virágzá midőn angol parliamentnek rideg 

méltánytalanságát, s’ az absolutista angol király gyarmati sorba kényszerítő hideg kezeit 

magáról erős kardjával letaszítá! 

Az amerikai privátusoknál a’ Konstitúció mellett Biblia, az Egyesület Historiája és 

Geographiája bizonyosan megtaláltatik. E’ nemzetnek ezen általános privilegiumját, valamint 

az ezt kiérdemlő dicső győzedelmet minden évben függetlenségi ünnepükkel éltetik. Bár július 

4.-kén közhelyeken, iskolákban, templomokban, társaságokban, illetve magános házaknál is 

kardok diadalittas csengésérül beszámoló függetlenségi nyilatkozat csendül fel, nem elég a’ 

szenvedélyes harcot egyszer kivívni, a’ szabadságot bármelly’ áron meg is kell tartani! S’ e’ 

magasságos gondolatok végett írott amerikai alkotmány ékes jelmezébe öltöztetik a’ frissítő 

szabadság. Minden ember egyformán szabadnak és függetlennek születék, a’ kormányzat a’ 

néptől ered, a’ nép közmegegyezése által alapíttatik, és a’ közjóért intéztetik. S’ Rousseau 

gondolati minden egyén fejébe tovaszállanak. 

Látva és értve az’ Újvilágot, szívem nemzeti színekbe’ burkolózék, s’ egy új magyar haza után 

vágyódék, hol a’ női szemlélet is érték, hol a’ nő is – jósággal és csellel – uralkodék. S’ lovagias 

kedvesemhez egy kéréssel fordulék: rég nem látott szülőhazám jelszavául „Libertas et Veritas” 

mondassék! 

Visszatérésem alkalmával példám követve nőtársaim a’ zajos, nyilvános életben élénken 

forogjanak, urukat ne csak étellel, hanem szellemi táplálékkal is ellássák! Hazánk virágzásáért 

ugyanannyit tégyenek, mint másik felük, szorgos munkát, oktatást, szavazást soha ne kerüljék! 

Alkonyából felkelő csillag fény’ királyával oszlatá a’ sötét tudatlanságot, így válnak ők ketten, 

mint nő és férfi a’ jövő meleg bölcsőjévé, s’ veték el az ifjú magvakat, mellyek nélkül nincs haza, 

s’ nincs termés! 

Óh, erőteljes bölcs férfiú! Szolgáld hazád, mint egyetlen Istened, áldozattal, kitartással, ha kell 

emelt karddal! Űzd a’ szűkült nézeteket, makacs conservativokat, s’ teremtsd táptalaját 

magvaimnak, hogy belőlünk keljen ki egy Szent, Örök Haza!” 

Krisztina tapasztalati határozák szándékát, minthogy hazatérése után nem kíváná esküvőjét, 

szűzi életét magyar és külföldi könyvek olvasására szentelé. Szenvedéllyel esküdék, hogy 

honszeretetének átadását, s’ széles tudományoknak mívelését ezután terjeszté. Megújuló 



magyar nyelv, gazdasági szaknyelv, s’ a’ közgondolkodás felemelkedését szolgálá. Élte 

értelmét eztán szorgos tanítói munka, a’ Magyar Nemzeti Szellem ápolása adá. 

Ferencz gróf törött lelkének szilánkjait szerelmének szavai tarták egyben, s’ utat törő érzésit 

gyűrűben foglalva kifejezni tervezé. 

Ez idő alatt hevesen szerető ifjúból eszmélkedő férfi válék, s’ honszerelmének halovány lángját 

Zsuzsanna tudósításai tűzpiros hévvé gyújták. 

„Gyönyörű szép leány! Keblének mesés kincséért epedek! Szavaira mély érzésekkel felelék, s’ 

gyötrő búval újságolám a’ hon történéseit. 

Amióta Ön, mint szívemnek kedves társasága olly’ távol van, immáron egy éve napjaimat az 

országos hírek és a’ vármegyei politica felé irányítám. Nemesi családjaink ügyvédjét Önnek 

bemutatnom nem kell, annál inkább fiát, Lajost, ki’ a’ liberális reformellenzék jeles 

vezérlőalakjaként új csillag a’ magyar társadalmi és közjogi megújulás egén. A’ vármegyéknek 

megküldött Országgyűlési Tudósításai nagyban elősegíték a’ haza javát szolgáló 

nemzetegységbe forró követutasításaikat. Pesti Hírlapját gyakrabban olvassuk már, mint 

catolikus hitünk Bibliáját. Méltatlan cenzúra börtönévei nem törék, még annál inkább erősíték 

szellemét. E’ nagyszerű férfiú felénk emelkedék s’ Isten áldásával utat mutat nekünk. 

Birtokainak fejlesztése okán ősiség törvényünk legalább olly’ káros, mint amennyire elavultak 

úrbéri viszonyaink. Magyar nyelven írott törvényeink alkotmányos életünk is valódi képviseleti 

rendszerré fejlődést igényle, szellemi érdekeink a’ szabadság alapján ápolást követelnek, 

honvédelmi rendszerünk nemzeti jellemünknek s’ a’ honlakosok különböző osztályai érdek 

egységének alapján a’ gyökeres átalakítást kíváná. 

Széchenyi nagylelkű adományaiból fejlődő, Kossuth erejéből megújuló új magyar hont igérék 

Önnek.  

Fájdalom, hogy nem tudám személyesen bemutatni régi jó deákbarátomat, Kazinczy Lajost, ki’ 

legifjabb fia a’ magyar nyelv szépítéséért fáradozó, a’ magyar irodalmiság megnemesítő 

kormányzójának, híres Kazinczy Ferencznek. Felebaráti elválásunkat erősíté külhonról küldött 

leveleiben, midőn mindig számot adá katonai gyakorlatiról, tudásának gyarapodásáról, s’ 

hadbéli karrierjének kedvező alakulásáról. Várom, hogy még egyszer láthassam Önt mielőtt 

Kazinczy ezredes, kedves barátom vármegyénkben zengő hívó szavának eleget téve meghalok 

Önért, s’ másik kedves szerelmemért a’ Szent Magyar Honért.” 

 



E’ szavakkal zárá szeretetteljes levelét hős szívű Ferencz, s’ az égre tekintve, merengve 

gyalogla forradalmi öltözetért tudva, hogy életét két legkedvesebb igazgyöngyért bátran 

odaadhatja. 

 

  



Források:  

Csapatunk e’ sorokat önállóan fogalmazá Munkácsy János Rajzolatok czímű könyvéből, A’ 

dicső Magyar Haza szebbkeblü Hölgyeinek, Kossuth Lajos összes munkái IV., Kossuth Lajos 

Országgyűlési tudósítások című kiadványokat olvasva, s’ azokból inspirálódva. 

 

Írta: Ruttkai Hanna, Stummer Nikolett és Dohányos Máté 
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